ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC
Câu 1: Bản chất, biểu hiện, nguyên nhân và phương hướng khắc phục của bệnh giáo
điều?
* Bản chất: Bệnh giáo điều là khuynh hướng tư tưởng và hành động tuyệt đối hoá lý
luận, coi thường, hạ thấp kinh nghiệm thực tiễn, hoặc áp dụng kinh nghiệm hay lý luận không
tính tới điều kiện thực tiễn cụ thể. Có loại giáo điều ở nước ta:
- Giáo điều lý luận thể hiện ở chỗ vận dụng lý luận không căn cứ vào những điều kiện
thực tiễn - cụ thể; học tập lý luận tách rồi thực tiễn, xa rời cuộc sống, rơi vào bệnh sách vở;
bệnh “tầm thường, trích cú”, bệnh câu chữ.
- Giáo điều kinh nghiệm thể hiện ở chỗ vận dụng kinh nghiệm của ngành khác, người
khác, địa phương khác, nước khác vào mình nhưng không tính tới những điều kiện thực tiễn
lịch sử - cụ thể của mình.
* Nguyên nhân của bệnh giáo điều:
- Ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế tập trung bao cấp, bao cấp quá lâu;
- Ảnh hưởng của tư tưởng tiểu tư sản, bệnh thành tích, hình thức...;
- Vi phạm nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Đây là nguyên nhân cơ bản,
trực tiếp nhất của bệnh giáo điều ở nước ta.
* Cách phòng ngừa, khắc phục bệnh giáo điều:
- Hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
- Khắc phục chủ nghĩa thành tích, chủ nghĩa hình thức ...
- Tăng cường tổng kết thực tiễn;
- Đặc biệt là phải quán triệt tốt trên thực tế sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, hiểu
và vận dụng đúng đắn quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong nhận thức và hoạt
động thực tiễn.
Một số câu hỏi thêm vấn đáp:
1. Tại sao cơ chế tập trung bao cấp lại là nguyên nhân của bệnh giáo điều?
Gợi ý: Do cơ chế bao cấp có đặc trưng là sự áp đạt từ trên xuống, phân phối không theo
yêu cầu thực tiễn.
2. Sự khác nhau giữa bệnh Kinh nghiệm và bệnh giáo điều kinh nghiệm?
Gợi ý: bệnh kinh nghiệm là tư tưởng, hành động tuyệt đối hóa kinh nghiệm cá biệt, cụ
thể của mình biến thành những kinh nghiệm phổ biến hạ thấp coi thường lý luận, còn bệnh

giáo điều kinh nghiệm là vận dụng kinh nghiệm của ngành khác, người khác, địa phương
khác, nước khác vào mình nhưng không tính tới những điều kiện thực tiễn lịch sử - cụ thể của
mình.

Câu 2 : Quan điểm mác xít về quan hệ giữa kinh tế và chính trị?
1. Khái niệm
- Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan
trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch
vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực
có giới hạn.
Là toàn bộ các quan hệ sản xuất hợp thành kết cấu kinh tế của một xã hội trong một giai
đoạn lịch sử nhất định (CSHT).
- Chính trị: chính trị là mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, giữa các quốc gia
có liên quan tới vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước, là biểu hiện tập trung của
kinh tế, là hoạt động chính trị thực tiễn của các giai cấp, các đảng phái, các nhà nước để hiện
thực hoá lợi ích cơ bản của mình trong mối tương quan với các chủ thể chính trị khác.
2. Quan điểm macxit về quan hệ giữa kinh tế và chính trị
* Kinh tế quyết định chính trị
- Kinh tế là cơ sở của chính trị. Sự thay đổi của kinh tế tất yếu dẫn đến sự thay đổi về
chính trị
- Trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào thống trị về kinh tế thì giai cấp đó thống trị về
chính trị
- Địa vị kinh tế không còn thì địa vị chính trị của các giai cấp sẽ mất đi
- Mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế quyết định tính chất mâu thuẫn trong lĩnh vực tư
tưởng
* Chính trị tác động trở lại kinh tế
- Quyền lực chính trị là công cụ mạnh mẽ nhất để bảo vệ chế độ xã hội. Theo Lênin “Chính
trị là thủ đoạn của kinh tế và chính trị không thể không chiếm hàng đầu so với kinh tế”
- Quan điểm trên khẳng định vai trò của chính trị không tồn tại tách rời, độc lập với kinh tế
mà nó có tác động trở lại với kinh tế.
- Trong xã hội có giai cấp sự thống trị về chính trị của một giai cấp nhất định là điều kiện
đảm bảo cho giai cấp đó thống trị về mặt kinh tế.

- Đấu tranh giai cấp thực chất là đấu tranh vì lợi ích kinh tế, được thực hiện thông qua đấu
tranh chính trị. Theo Ăngghen “bất cứ cuộc đấu tranh giai cấp nào cũng là đều là đấu tranh
chính trị, xét đến cùng đều xoay quanh vấn đề giải phóng về kinh tế”
- Sự tác động trở lại của chính trị đối với kinh tế được biểu hiện tập chung ở quyền lực nhà
nước và sức mạnh vật chất tương ứng. Nhà nước có tác dụng quyết định năng lực hiện thực
hoá những tất yếu kinh tế. Ăngghen nói “ bạo lực (tức là quyền lực nhà nước) cũng là một sức
mạnh kinh tế”
- Xét đến cùng, các quy luật kinh tế, các quan hệ kinh tế tự mở đường đi cho mình
nhưng nếu không có được một quyền lực chính trị định hướng thì các quá trình vận động tự
thân đó chỉ là nhất thời, là tự phát và có thể dẫn đến sự hỗn loạn.
- Có những giai đoạn chính trị giữ vai trò quyết định (chiến tranh)
+ Chính trị tác động không phù hợp với quy luật kinh tế khách quan nó sẽ cản trở kinh
tế

Câu 3: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với lý luận?
* Khái niệm
- Thực tiễn?
+ Là phạm trù triết học chỉ toàn bộ hoạt động vật chất - cảm tính có tính chất lịch sử
- xã hội của con người nhằm mục đích biến đổi tự nhiên và xã hội.
+ Những đặc trưng:
Thực tiễn là hoạt động vật chất chứ không phải hoạt động tinh thần. Hoạt
động vật chất là hoạt động mà con người dùng lực lượng vật chất, công cụ vật chất tác
động vào các đối tượng vật chất để làm biến đổi chúng.
Thực tiễn mang tính lịch sử - xã hội.
Thực tiễn có tính mục đích nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
+ Thực tiễn có ba hình thức cơ bản: Sản xuất vật chất; hoạt động cải tạo (biến đổi)
chính trị - xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học - kỹ thuật. trong đó, sản xuất vật chất
là có sớm nhất, quan trọng nhất, quyết định các hinh thức kia. Hai hình thức kia có ảnh
hưởng quan trọng tới sản xuất vật chất.
- Lý luận?

+ Lý luận là một hệ thống những tri thức được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn
phản ánh những mối liên hệ bản chất, tất nhiên, mang tính quy luật của các sự vật, hiện
tượng trong thế giới khách quan và được biểu đạt bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù,
nguyên lý, quy luật,…
+ Cơ sở của lý luận là thực tiễn.
+ Lý luận có tính khái quát cao, có thể phản ánh bản chất sự vật, hiện tượng.
+ Lý luận có tính hệ thống.
* Vai trò, quan hệ giữa lý luận và thực tiễn
- Thực tiễn quy định lý luận:
+ Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức, của lý luận, là tiêu chuẩn
kiểm tra chân lý.
+ Thực tiễn quy định nội dung, nhiệm vụ, khuynh hướng phát triển của lý luận.
+ Thực tiễn thay đổi thì lý luận cũng phải thay đổi cho phù hợp.
- Lý luận tác động lại thực tiễn:
+ Lý luận đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn cho hoạt động thực tiễn.
+ Lý luận góp phần giáo dục, thuyết phục, động viên tập hợp quần chúng tạo thành
phong trào hoạt động thực tiễn của đông đảo quần chúng, để cải tạo thế giới.
+ Lý luận đúng đắn, khoa học, thâm nhập được vào quần chúng và được vận dụng
đúng đắn có thể thúc đẩy thực tiễn phát triển. Ngược lại sẽ kìm hãm thực tiễn.
* Ý nghĩa
- Phải coi trọng cả lý luận và thực tiễn.
- Không được tuyệt đối hóa thực tiễn, coi thường lý luận để rơi vào bệnh kinh
nghiệm. Đồng thời, không được tuyệt đối hóa lý luận coi thường thực tiễn rơi vào bệnh
giáo điều.
- Phải tăng cường thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện phát triển lý luận.
Câu 4: Quan điểm của Đảng về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta?
- Đổi mới kinh tế, theo quan điểm của Đảng, là việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế
tập trung, bao cấp chủ yếu dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và tập thể sang nền kinh tế hàng
hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và dưới sự

lãnh đạo của Đảng theo định hướng xã hội chủ nghĩa (hiện nay gọi là nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa).
Đó là quá trình chuyển từ nền kinh tế cơ bản là khép kín sang nền kinh tế mở đối với
khu vực và thế giới, kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và phát triển kinh tế tri thức.
- Đổi mới chính trị, theo quan niệm của Đảng, là đổi mới tư duy về chủ nghĩa xã hội,
về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là đổi mới tổ
chức bộ máy và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng, tổ chức và hoạt động của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; giữ vững ổn
định chính trị; xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền
làm chủ của nhân dân.
Đổi mới chính trị còn là đổi mới tư duy nhằm khắc phục những quan niệm không đúng,
làm phong phú những quan niệm đúng về thời đại, về chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo vào
phát triển chứ không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Trong quá trình đổi mới, Đảng xác định cần giữ vững ổn định chính trị, điều kiện cho
việc đổi mới toàn diện đất nước. Ổn định chính trị là điều kiện cho việc đổi mới và tăng cường
vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân
dân trong quá trình đổi mới; tuy nhiên, ổn định chính trị không có nghĩa là bảo thủ, trì trệ.

Câu 5: Quan niệm của triết học Mác – Lênin về bản chất con người?
Con người là sự thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội, là một thực thể sinh
vật - xã hội:
- Với quan điểm duy vật triệt để và phương pháp biện chứng, Mác và Ăngghen đã tạo
ra một bước ngoặt trong việc nhận thức bản chất con người. Các ông xuất phát từ con người
hiện thực, con người thực tiễn và thông qua hoạt động vật chất cải tạo hiện thực của con người
để xem xét bản chất con người. Đó là một động vật có tính xã hội với tất cả những nội dung
văn hoá - lịch sử của nó.
- Như vậy, các ông không xem xét bản chất con người một cách cô lập và phiến diện
mà đặt nó trong mối quan hệ với tự nhiên, xã hội và con người. Con người sống dựa vào tự
nhiên như hết thẩy mọi sinh vật khác. Nhưng con người sở dĩ trở thành con người chính là ở

chỗ nó không chỉ sống dựa vào tự nhiên, Ăngghen là người đầu tiên đã chỉ ra được bước
chuyển biến từ vượn thành người là nhờ có lao động. Quá trình con người cải tạo tự nhiên
cũng là quá trình con người trở thành con người. Chính con người, cùng với những công cụ do
họ chế tạo ra, đã quyết định sự thay đổi bộ mặt xã hội.
- Là sản phẩm của tự nhiên và xã hội nên quá trình hình thành và phát triển con người
luôn bị quyết định bởi ba hệ thống quy luật khác nhau nhưng thống nhất với nhau: hệ thống
các quy luật tự nhiên (quy luật về sự phù hợp cơ thể với môi trường, quy luật về sự trao đổi
chất, về di truyền, biến dị, tiến hóa ... quy định phương diện sinh học của con người), hệ thống
các quy luật tâm lý, ý thức hình thành và vận động trên nền tảng ý thức của con người, hệ
thống các quy luật xã hội quy định quan hệ xã hội giữa người với người.
Trong khi phê phán những quan điểm của Phoiơbắc, xuất phát từ những cá thể cô lập
C.Mác
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"Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong
tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội". Luận điểm
trên thể hiện những điểm cơ bản sau:
- Không có con người trừu tượng, thoát ly mọi điều kiện, hoàn cảnh lịch sử xã hội. Con
người luôn luôn cụ thể, xác định, sống trong một điều kiện lịch sử cụ thể nhất định, một thời
đại nhất định. Trong điều kiện lịch sử đó, bằng mọi hoạt động thực tiễn của mình, con người
tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển cả thể lực và tư duy trí tuệ. Chỉ
trong toàn bộ các mối quan hệ xã hội đó (như quan hệ giai cấp, dân tộc, thời đại; quan hệ
chính trị, kinh tế; quan hệ cá nhân, gia đình, xã hội...) con người mới bộc lộ toàn bộ bản chất
xã hội của mình.
- Khi nói bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội, cũng có nghĩa là tất cả
các quan hệ xã hội đều góp phần hình thành bản chất con người, nhưng có ý nghĩa quyết định
nhất là quan hệ sản xuất. Bởi vì, các quan hệ khác đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự quy
định của quan hệ này. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có một kiểu quan hệ sản xuất nhất định
giữ vai trò chi phối, và chính kiểu quan hệ sản xuất đó là cái xét đến cùng, tạo nên bản chất
của con người trong giai đoạn lịch sử đó.
- Các quan hệ xã hội quy định bản chất con người bao gồm cả quan hệ xã hội hiện tại và
quan hệ xã hội truyền thống, bởi trong lịch sử của mình, con người bắt buộc phải kế thừa di

sản của những thế hệ trước đó. Khi xem xét bản chất con người, không nên tách rời hiện tại và
quá khứ.
- Bản chất và thể hiện bản chất của con người có khác biệt. Bản chất một con người cụ
thể là tổng hòa các quan hệ xã hội "vốn có" của con người đó và quy định những đặc điểm cơ
bản chi phối mọi hành vi của con người đó. Còn tất cả những hành vi của người đó bộc lộ ra
bên ngoài là những hiện tượng biểu hiện bản chất của họ.
- Con người là một thực thể sinh vật - xã hội. Thông qua hoạt động thực tiễn và hoạt
động xã hội, con người làm biến đổi đời sống xã hội, đồng thời cũng biến đổi chính bản thân
mình. Điều đó cũng có nghĩa là thông qua hoạt động thực tiễn con người tiếp nhận bản chất xã
hội của mình.
Như vậy, bản chất con người không phải là trừu tượng mà là hiện thực, không phải là
tự nhiên mà là lịch sử, không phải là cái vốn có trong mỗi cá thể riêng lẻ mà là tổng hoà của
toàn bộ quan hệ xã hội. Đây là phát hiện có giá trị to lớn của Mác về bản chất con người.

Câu 6: Vận dụng quan niệm của triết học Mác – Lênin về bản chất con người trong
xây dựng con người VN hiện nay?
1. Quan niệm của Triết học Mác – Lênin về bản chất con người
- Các quan niệm trước chủ nghĩa Mác – Leenin:
+ Các tôn giáo nói chung đều cho con người là sản phẩm của Thần thánh của Thượng
đế
+ Chủ nghĩa Duy tâm giải thích bản chất con người ở ngoài con người hoặc từ một lực
lượng thần bí nào đó
+ Các nhà duy vật siêu hình lại chỉ thấy được bản chất sinh học, bản chất loài của con
người và tuyệt đối hóa bản chất này.
- Quan niệm của triết học Mác – Lenin coi “bản chất con người không phải là một
cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con
người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”.
+ Khi nói tới bản chất con người, trong tính hiện thực của nó là tổng hòa các mối quan
hệ xã hội, cũng có nghĩa là các quan hệ xã hội đều góp phần hình thành bản chất con người,
nhưng có ý nghĩa quyết định là quan hệ sản xuất. Bởi lẽ, các quan hệ xã hội khác đều trực tiếp
hoặc gián tiếp chịu sự quy định của quan hệ sản xuất. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có một

kiển quan hệ sản xuất nhất định giữ vai trò chi phối và chính kiểu quan hệ sản xuất đó là cái,
xét đến cùng, tạo nên bản chất con người trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể đó.
+ Thông qua hoạt động thực tiễn, con người làm biến đổi thế giới tự nhiên cũng như đời
sống xã hội, đồng thời cũng làm biến đổi chính bản thân mình. Điều đó có nghĩa là con người
tiếp nhận bản chất xã hội cuả mình thông qua hoạt động thực tiễn xã hội.
+ Khi khẳng định bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, triết học Mác
– Lenin không hạ thấp mặt sinh học cũng như không tuyệt đối hóa mặt xã hội trong con người,
mà chỉ cho rằng con người là thực thể thống nhất của cái sinh học và cái xã hội.
Mặt sinh học của con người có những nét chung với động vật cao cấp nhưng đã được
cải tạo nhờ mặt xã hội. Vì vật, con người là một sinh vật hoàn thiện nhất.
Mặt xã hội của con người thể hiện ở chỗ, con người chỉ tồn tại với tư cách người khi
sống trong xã hội có quan hệ với nhau, có hoạt động xã hội cho mình và đồng loại. Con người
thực hiện mặt này thông qua hoạt động lao động sáng tạo trong mối quan hệ xã hội và cả trong
mối quan hệ sinh học.
Quan niệm triết học Mác – Lenin về bản chất con người đã khắc phục được hai thái cực
sai lầm trong vấn đề con người.: Hoặc là chỉ thấy mặt sinh học, không thấy vai trò của mặt xã
hội đối với bản chất con người; hoặc là chỉ thấy mặt xã hội, không thất được tiền đề tự nhiên,
sinh học trong bản chất con người.
2. Vận dụng trong xây dựng con người Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đăt nước và
bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa việc xây dựng con người Việt
Nam hiện đại là yêu cầu cấp bách. Khẳng định điều đó là do:
Thứ nhất, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình đổi mới.
Thứ hai, con người vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của quá trình đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đạo hóa.
Thứ ba, phát huy nguồn lực con người là vấn đề chiến lược trong quá trình đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Để xây dựng con người Việt Nam mới trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện đồng bộ
các vấn đề cơ bản sau:
Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Hai là, nâng cao hiệu quả giáo dục, phát triển nguồn nhân lực

Ba là, ổn định chính trị và mở rộng phát huy dân chủ
Bốn là, mở rộng giao lưu, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Năm là, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy đảng và nhà
nước

Câu 7: Quan điểm Mác xít về nguồn gốc và bản chất của nhà nước?
* Nguồn gôc của nhà nước
- Lịch sử xã hội loài người đã có thời kỳ chưa có nhà nước. Đó là thời kỳ xã hội
công sản nguyên thủy. Nhà nước ra đời khi xã hội đã phân chia thành giai cấp.
- Nguồn gốc sâu xa của nhà nước chính là do sự phát triển của lực lượng sản xuất,
trước hết là công cụ lao động. Lực lượng sản xuất phát triển đã làm cho chế độ sở hữu tư
nhân ra đời, các giai cấp bóc lột và bị bóc lột xuất hiện. Cuộc đấu tảnh giữa chủ nô và nô lệ
- hai giai cấp đầu tiên trong lịch sử - dẫn tới nguy cơ hủy diệt luôn cả xã hội. Để điều này
không xảy ra, một cơ quan quyền lực đặc biệt đã ra đời. Đó là nhà nước.
- Nguồn gốc trực tiếp xuất hiện nhà nước chính là mâu thuẫn giai cấp gay gắt không
thể điều hòa được.
Như vậy, sự ra đời của nhà nước là một tất yếu khách quan để làm mâu thuẫn giai
cấp diễn ra trong vòng “trật tự” có thể duy trì chế độ kinh tế - xã hội mà giai cấp thống trị
mới.
* Bản chất của nhà nước
- Bản chất của nhà nước là nền chuyên chế của một giai cấp này đối với các giai cấp
khác và đối với toàn xã hội. Nói khác đi là, nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp thống
trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự hiện hành phù hợp với lợi ích của mình và đàn áp sự phản
kháng của các giai cấp khác.
- Trong xã hội có giai cấp đối kháng, giai cấp nào thống trị về kinh tế sẽ nắm chính
quyền nhà nước trong tay vì chỉ giai cấp ấy mới có khả năng vật chất, để tổ chức, duy trì
bộ máy nhà nước. Giai cấp bị thống trị, xét về bản chất ko có nà nước.
- Xét về bản chất, nhà nước chỉ là công cụ chuyên chính của một giai cấp. Không có
nhà nước đứng trên các giai cấp, đứng ngoài các giai cấp. Dù được che đậy như thê snaof
đi chăng nữa thì trong xã hội có các giai cấp đối kháng, nhà nước cũng chỉ là công cụ bảo

vệ lợi ích của giai cấp thống trị về kinh tế; là bộ máy trấn áp của giai cấp thống trị về kinh
tế đối với các giai cấp khác và đối với toàn xã hội.
Câu 8: Tính tất yếu và bản chất của Nhà nước vô sản?
- Nhà nước vô sản là nhà nước kiểu mới. Bản chất của nó là tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân, chính quyền nhà nước là của nhân dân. Không bảo đảm sự thống
trị chính trị của giai cấp vô sản thì nhân dân không có quyền lực nhà nước thực sự. Ngược
lại, có đảm bảo quyền lực nhà nước thực sựt huộc về nhân dân thì giai cấp vô sản mới thực
hiện được mục đích của mình.
- Từ bản chất trên, nhà nước vô sản có những đặc điểm sau:
+ Nhà nước vô sản là nhà nước của dân, do dân và vì dân; là tổ chức thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân lao động do Đảng cộn sản lãnh đạo.
+ Nhà nước vô sản là nhà nước dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ
yếu và liên minh giai cấp giữa công nhân – nông dân – trí thức.
+ Nhà nước vô sản vừa là bộ máy chính trị - hành chính, vừa là tổ chức quản lý kinh
tế - văn hóa xã hội của nhân dân lao động, là chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản.
+ Nhà nước vô sản là nhà nước có sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính nhân dân.
- Với những đặc điểm trên cho thấy, nhà nước vô sản là một nhà nước đặc biệt, “nhà
nước không còn nguyên nghĩa”, nhà nước “nửa nhà nước”. Nhà nước vô sản sẽ mất đi khi
hội đủ những điều kiện về kinh tế và xã hội. Sự mất đi của nhà nước vô sản diễn ra bằng
con đường “tự tiêu vong”. Chắc chắn đây là một quá trình rất lâu dài.
Câu 9: Quan điểm của Đảng về đổi mới Nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước
pháp quyền XHCN ở VN?
Câu 10: Đồng chí hãy phân tích những đặc trưng cơ bản của giai cấp theo định nghĩa
giai cấp của V.I.Lênin?
- Trong bài báo Sáng kiến vĩ đại, Lênin đã đưa ra định nghĩa về giai cấp là “Tập
đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã
hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ (thường thường những quan hệ
này được pháp luật quy định và thừa nhận) đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ
trong tổ chức lao động xã hội, và như vậy là khác nhau về cách hưởng thụ và về phần của

cải ít hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này
thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác, do chỗ các tập đoàn có địa vi khác nhau
trong một chế độ kinh tế xã hội nhất định”.
- Đặc trưng của giai cấp:
+ Nói tới giai cấp là nói tới “những tập đoàn người đông đảo” trong xã hội. Tính
“đông đảo” đó có thể ở tầm phạm vi quốc tế như khi nói về giai cấp tư sản và giai cấp công
nhân trong thời đại ngày nay. Đây cũng là một chuẩn mực quan trọng để xác định trong
một xã hội nhất định có những giai cấp nào.
+ Giai cấp là những tập đoàn người được phân biệt với nhau bởi địa vị của họ trong
một hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Sự phân định giai cấp dựa trên cơ sở phân định địa
vị trong hệ thống kinh tế xã hội nhưng được phân tích cơ bản trên ba phương diện có quan
hệ thống nhất với nhau là: Sở hữu về tư liệu sản xuất, tổ chức lao động xã hội, phương thức
và quy mô thu nhập của cải.
Trong đó phương diện quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan trọng nhất, có ý
nghĩa quyết định còn trên phương diện phân phối của cải xã hội là biểu hiện rõ nét và dễ
thấy nhất.
+ Thực chất của sự phân định giai cấp là xác định một quan hệ chiếm đoạt của tập
đoàn người này đối với tập đoàn người khác. Điều đó là do nguyên nhân phana biệt địa vị
khác nhau trong một chế độ kinh tế - xã hội nhất định. Nói cách khác là sự hợp pháp hóa
địa vị và sự chiếm đoạt lao động giữa tập đoàn này với tập đoàn khác bằng một thể chế nhà
nước. Và đó thực chất là đối kháng giai cấp.
Câu 11: Đồng chí hãy trình bày mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc?
* Khái niệm dân tộc:
- Theo nghĩa rộng: Dân tộc - quốc gia
- Theo nghĩa hẹp: Dân tộc – tộc người ổn định, bền vững, là sự kết tinh độc đáo của
các cộng đồng ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, tâm lý, tính cách.
- Ở Châu Âu, dân tộc hình thành gắn liền với sự hình thnahf phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa. Ở VN, sự hình thành dân tộc gắn liền với việc làm thủy lợi trồng lúa nước
và chống ngoại xâm.
* Quan hệ giai cấp – dân tộc:

- Vai trò của giai cấp đối với dân tộc:
+ Quan hệ giai cấp xét đến cùng quy định sự hình thành dân tộc, xu hướng, bản chất
xã hội của dân tộc, tính chất quan hệ giữa các dân tộc.
+ Áp bức giai cấp là cơ sở, nguyên nhân của áp bức dân tộc.
+ Nhân tố giai cấp là nhân tố cơ bản trong phong trào giải phóng dân tộc.
- Vai trò của dân tộc đối với giai cấp
+ Vấn đề dân tộc là vấn đề hàng đầu của cách mạng vô sản.
+ Áp bức dân tộc tác động mạnh mẽ tới áp bức giai cấp, nuôi dưỡng áp bức giai cấp,
làm sâu sắc thêm áp bức giai cấp.
+ Đấu trang dân tộc tác động mạnh mẽ tới đấu tranh giai cấp.
+ Dân tộc là cơ sở của giai câp, nuôi dưỡng đấu tranh giai cấp, tạo cơ sở cho sức
mạnh giai cấp.
Câu 12: Trình bày quan điểm Mácxit về nguồn gốc ra đời và điều kiện tồn tại của giai
cấp trong lịch sử?
1. Giai cấp là gì ? (Học thuộc định nghĩa của Lênin)
2. Phân tích định nghĩa giai cấp(3 luận điểm):
- Thứ nhất, giai cấp là một hệ thống tập đoàn người trong một chế độ kinh tế xã hội
nhất định;
- Thứ hai, giai cấp là những tập đoàn người được phân biệt với nhau bởi địa vị của họ
trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định;
- Thứ ba, thực chất của sự phân chia giai cấp là xác định một quan hệ chiếm đoạt
của tậpđoàn người này đối với tập đoàn khác.
3. Đặc trưng của giai cấp(4 đặc trưng) :
- Một là, giai cấp là những tập đoàn người có địa vị khác nhau trong một hệ

thống

sản xuất xã hội nhất định.
- Hai là, các giai cấp có mối quan hệ khác nhau về tư liệu sản xuất.
- Ba là, các giai cấp khác nhau có vai trò khác nhau trong tổ chức lao động xã
hội.
- Bốn là, các giai cấp khác nhau có sự khác nhau về phương thức và quy mô thu
nhập của cải xã hội.
4. Nguồn gốc ra đời và điều kiện tồn tại của giai cấp (3 ý):

- Nguồn gốc sâu xa của giai cấp;
- Nguồn gốc trực tiếp của giai cấp;
- Sự hình thành và phát triển của giai cấp trong lịch sử có thể diễn ra với những
hình thức khác nhau, mức độ khác nhau và ở các cộng đồng xã hội khác nhau.
5. Câu hỏi phụ: 1. Phân tích định nghĩa giai cấp của Lênin;?2. Ý nghĩa của định nghĩa
đối với việc xem xét vấn đề giai cấp ở nước ta hiện nay ;
đẳng cấp?;

?3. Phân biệt giai cấp với

?4. Phân biệt giai cấp với tầng lớp?; ?5. Vì sao nói tồn tại giai cấp là một

tất yếu lịch sử?;

?6. Ý nghĩa phương pháp luận từ định nghĩa giai cấp của

Lênin?.
Trả lời chi tiết:
1. Giai cấp là gì?
Theo V.I. Lênin: “Giai cấp là tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của
họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ (
thường thường thì những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa nhận) đối với những tư
liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hôi, và như vậy là khác nhau về cách
hưởng thụ và về phần của cải ít hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là những tập đoàn
người, mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác, do chỗ các tập đoàn
có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế xã hội nhất định.”
2. Phân tích định nghĩa giai cấp
Thứ nhất, nói tới giai cấp là nói tới “những tập đoàn người đông đảo” trong xã hội.
Tính “đông đảo” đó có thể ở tầm phạm vi quốc tế như khi nói về giai cấp tư sản và giai
cấp công nhân trong thời đại ngày nay. Đây cũng là một chuẩn mực quan trọng để xác định
trong một xã hội nhất định có những giai cấp nào.
Thứ hai, giai cấp là những tập đoàn người được phân biệt với nhau bởi địa vị của họ
trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định.
Sự phân định giai cấp dựa trên cơ sở phân định địa vị trong hệ thống kinh tế xã hội
nhưng được phân tích cơ bản trên ba phương diện có quan hệ thống nhất với nhau là: Sở hữu
về tư liệu sản xuất, tổ chức lao động xã hội, phương thức và quy mô thu nhập của cải. Trong
đó phương diện quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định
còn trên phương diện phân phối của cải xã hội là biểu hiện rõ nét và dễ thấy nhất.

Thứ ba, thực chất của sự phân định giai cấp là xác định một quan hệ chiếm đoạt của
tập đoàn người này đối với tập đoàn khác.
Điều đó là do nguyên nhân phân biệt địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế xã hội nhất định. Nói cách khác là sự hợp pháp hóa địa vị và sự chiếm đoạt lao động giữa tập
đoàn này với tập đoàn khác bằng một thể chế nhà nước. Và đó là thực chất đối kháng giai cấp.
3. Đặc trưng của giai cấp
Từ định nghĩa giai cấp của V.I. Lênin, có thể đưa ra 4 đặc trưng của giai cấp như sau:
- Một là, giai cấp là những tập đoàn người có địa vị khác nhau trong một hệ thống sản
xuất xã hội nhất định.
Điều này có nghĩa là sự phân chia giai cấp gắn liền với hệ thống sản xuất xã hội nhất
định. Trong xã hội, có những hệ thống sản xuất chứa đựng trong lòng nó những yếu tố làm
nảy sinh giai cấp như hệ thống sản xuất xã hội nô lệ, hệ thống sản xuất xã hội phong kiến, hệ
thống sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ngược lại, có những hệ thống sản xuất xã hội không chứa
đựng trong lòng nó những yếu tố phân chia giai cấp như hệ thống sản xuất xã hội cộng sản
nguyên thủy, hệ thống sản xuất của xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu gọi là chủ
nghĩa xã hội.
Hệ thống sản xuất xã hội quy định địa vị của các giai cấp, có giai cấp giữ địa vị thống
trị, có giai cấp giữ địa vị bị thống trị. Trong các xã hội như nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa
thì có giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị. Ngược lại, trong các hệ thống sản xuất xã hội
như cộng sản nguyên thủy, cộng sản chủ nghĩa thì mọi người bình đẳng, không có giai cấp nên
không có cái gọi là giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị. Những giai cấp có địa vị thống trị
hay không có địa vị thống trị nền sản xuất xã hội là do các giai cấp chiếm đoạt được, hay
không chiếm đoạt được những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Nghĩa là chế độ sỡ hữu về
tư liệu sản xuất quy định địa vị của các giai cấp trong nền sản xuất xã hội.
- Hai là, các giai cấp có mối quan hệ khác nhau về tư liệu sản xuất.
Đặc trưng này nói lên rằng trong xã hội, nếu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội chỉ
thuộc quyền sở hữu của một giai cấp nào đó, còn các giai cấp khác không có quyền sở hữu đó
thì quan hệ giữa các giai cấp là hoàn toàn bất bình đẳng. Nghĩa là giai cấp nào chiếm đoạt
được những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội thì giai cấp ấy sẽ giữ quyền thống trị nền sản
xuất xã hội, giữ quyền tổ chức quản lý sản xuất và cùng giữ quyền phân phối sản phẩm do xã
hội tạo ra. Đây chính là vấn đề đã được nêu ra là: giai cấp xuất hiện do nguyên nhân kinh tế

mà trực tiếp là do chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất quy định. Đây là đặc trưng không
chỉ vạch ra nguồn gốc ra đời của giai cấp mà còn là đặc trưng chi phối các đặc trưng khác.
- Ba là, các giai cấp khác nhau có vai trò khác nhau trong tổ chức lao động xã hội.
Đặc trưng này cũng do đặc trưng thứ hai nói trên quy định. Nghĩa là trong xã hội, giai
cấp nào chiếm đoạt những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội thì giai cấp ấy sẽ giữ lấy quyền
tổ chức, quản lý nền sản xuất xã hội, còn những giai cấp không có tư liệu sản xuất thì chỉ là
những giai cấp làm thuê bán sức lao động mà thôi.
- Bốn là, các giai cấp khác nhau có sự khác nhau về phương thức và quy mô thu
nhập của cải xã hội.
Đặc trưng này cũng do đặc trưng thứ hai quy định. Nghĩa là trong xã hội, giai cấp nào
chiếm đoạt những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội thì giai cấp ấy không những giữ địa vị
thống trị hệ thống sản xuất xã hội, giữ lấy quyền tổ chức, quản lý sản xuất, mà còn giữ quyền
phân phối sản phẩm.
Bốn đặc trưng cơ bản nêu trên có quan hệ biện chứng với nhau, trong đó đặc trưng thứ
hai là cơ bản, quyết định nhất. Thiếu một trong bốn đặc trưng, nhất là đặc trưng hai thì không
thể giải thích đúng về giai cấp.
4. Nguồn gốc ra đời và điều kiện tồn tại của giai cấp trong lịch sử.
Thứ nhất, nguồn gốc trực tiếp của sự phân hóa giai cấp trong xã hội chính là do sự ra
đời và tồn tại của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, đặc biệt là đối với những tư
liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, bởi vì chỉ có trong điều kiện đó mới có khả năng khách quan
làm phát sinh và tồn tại sự phân biệt địa vị của các tập đoàn người trong quá trình sản xuất xã
hội. Do đó, dẫn tới khả năng tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động thặng dư của tập đoàn
khác.
Thứ hai, giai cấp chỉ xuất hiện trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất đến một
trình độ nhất định và sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn liền với những giai đoạn phát triển
lịch sử nhất định của sản xuất, điều này đã được minh chứng thông qua thực tiễn các hình thái
KT-XH trong lịch sử phát triển của loài người, cụ thể:
- Trong xã hội nguyên thủy, LLSX chưa phát triển, năng suất lao động còn rất thấp, của
cải làm ra chưa đủ để nuôi sống người nguyên thủy, chưa có tích lũy của cải xã hội, để tồn tại
thì con người phải nương tựa vào nhau, do vậy giai cấp chưa xuất hiện.

- Sản xuất ngày càng phát triển với sự phát triển của LLSX. Công cụ sản xuất bằng kim
loại ra đời thay thế công cụ bằng đá, công cụ thô sơ, năng suất lao động nhờ đó tăng lên đáng
kể, phân công lao động xã hội từng bước hình thành, của cải xã hội dư thừa xuất hiện, QHSX
ăn chung, làm chung không còn phù hợp, những người có chức quyền trong các bộ lạc, thị tộc
đã chiếm đoạt của cải dư thừa làm của riêng, chế độ tư hữu ra đời, bất bình đẳng về kinh tế
nảy sinh. Tù binh bắt được trong các cuộc chiến tranh giành của cải, đất đai,… không bị giết
như trước, mà được sử dụng làm nô lệ để phục vụ những người giàu có trong xã hội. Từ đó
hình thành các giai cấp đối kháng đầu tiên trong lịch sử là chủ nô và nô lệ. Như vậy, chế độ tư
hữu này là cơ sở trực tiếp dẫn tới sự phân hóa giai cấp trong xã hội.
- Sự xuất hiện của chế độ tư hữu cũng là một yếu tố khách quan và có vai trò nhất định
trong lịch sử, đã tạo ra bước ngoặt mới, đưa nền sản xuất xã hội lên một giai đoạn cao hơn. Sự
tồn tại các giai cấp đối kháng gắn với chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến và chế độ tư
bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản phát triển cao lại tạo tiền đề khiến cho sự thủ tiêu chế độ tư
hữu, cái cơ sở kinh tế của sự đối kháng giai cấp trở thành xu thế khách quan trong sự phát
triển xã hội. Đó là logic khách quan của tiến trình phát triển lịch sử.
Như vậy, nguồn gốc sâu xa của sự ra đời các giai cấp trong xã hội là sự phát triển của
lực lượng sản xuất, còn nguồn gốc trực tiếp của nó là chế độ tư hữu.
Thứ ba, sự hình thành và phát triển giai cấp trong lịch sử có thể diễn ra với những hình
thức, mức độ khác nhau ở các cộng đồng xã hội khác nhau. Điều đó tùy thuộc sự tác động cụ
thể của các nhân tố khách quan và chủ quan đến tiến trình vận động, phát triển của mỗi cộng
đồng người. Tuy nhiên, có thể khái quát quá trình hình thành, phát triển giai cấp ở các cộng
đồng người trong lịch sử ở hai hình thức cơ bản. Đó là: sự hình thành, phát triển giai cấp diễn
ra chủ yếu dưới sự tác động của nhân tố bạo lực về sự hình thành, phát triển giai cấp diễn ra
chủ yếu với sự tác động của quy luật kinh tế phân hóa những người sản xuất hàng hóa trong
nội bộ cộng đồng xã hội. Ngoài ra, trong thực tế lịch sử còn diễn ra quá trình tác động đồng
thời của cả hai nhân tố đó.

Câu 13: Hãy nêu những biểu hiện đặc thù của quan hệ giai cấp – dân tộc ở Việt Nam?
1. Định nghĩa giai cấp của Lênin
2. Đặc trưng của giai cấp
3. Quan hệ giữa giai cấp và dân tộc
4. Nguồn gốc ra đời của và điều kiện tồn tại của giai cấp trong lịch sử

5. Biểu hiện đặc thù của quan hệ giai cấp – dân tộc ở Việt Nam
Quan hệ giai cấp – dân tộc ở Việt Nam được biểu hiện qua các đặc thù sau:
5.1. Vấn đề giai cấp và dân tộc không tách rời nhau, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh mà
vấn đề nào nổi trội hơn
5.2. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con
đường cách mạng vô sản
Khi nói cách mạng vô sản là nói đến con đường cứu nước và giải phóng dân tộc, ở đây
không phải là sự sắp đặt chủ quan tùy ý mà là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn,giữa
khách quan và chủ quan. Nó là sự khẳng định hướng đi mới, nguyên tắc, chiến lược mới, mục
tiêu và giải phóng hoàn toàn mới, khác hẳn về chất so với các lãnh tụ của phong trào yên nước
trước đó ở VN.
Khi nghiên cứu các cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ (1776), Pháp (1789), Nguyễn
Ái Quốc nhận thấy các cuộc cách mạng này tuy nêu khẩu hiệu “tự do”, “bình đẳng”, nhưng
không đưa lại tự do, bình đẳngthực sự cho quần chúng lao động. Tuy khâm phục nhưng
Nguyễn Ái Quốc cho rằng đó là cách mạng chưa đến nơi, Chính vì vậy mà Nguyễn Ái Quốc
đã tìm đến với cách mạng tháng Mười Nga, đến với Leenin, như một tất yếu lịch sử. Đặc biệt
sau khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của
Leenin, Ngừi thấy rõ hơn con đường đúng đắn mà cách mạng Việt Nam sẽ trải qua. Người
khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị
áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”, rằng “Muốn cứu nước và giải
phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”
5.3. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là vấn đề xuyên suốt toàn bộ đường lối cách
mạng Việt Nam
Khi nói độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đây không chỉ là nguyên tắc mà còn là sợi
chỉ dỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối cách mạng Việt Nam… Đó là con đường phát triển xã hội
có tính chất rút ngắn biện chứng mang tính lịch sử - cụ thể và hợp quy luật – hiện thân sâu sắc
của tư tưởng Hồ Chí Minh – hiện thực tất yếu – sang tạo của CN Mác – Lê nin trong thực tiễn
Việt Nam. Đó cũng là con đường nhỏ tromg con đường lớn toàn nhân loại tất yếu tiến lên
CNXH, một bộ phận, một biểu hiện cụ thể của xu thế phát triển tất yếu của thời đại quá độ từ
CNTB lên CNXH. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó. Ngay từ khi mới thành lập,
trong chánh cương vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo đã khẳng định: “Chủ

trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới XH cộng sản”. Như
vậy lần dầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, với Hồ Chí Minh sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc gắn liền với cách mạng XHCN.
Cuộc cách mạng này kết hợp trong bản thân nó tiến trình của hai sự nghiệp giải phóng:
giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân và giải phóng giai cấp khỏi ách áp bức, bóc lột.
Vấn đề dân tộc được giải quyết trên lập trường của giai cấp công nhân – điều đó phù hợp với
xu thế thời đại và lợi ích của các giai cấp và lực lượng tiến bộ trong dân tộc. Ở đây cách mạng
XHCN là sự kế tiếp ngay sau khi cách mạng dân chủ nhân dân thắng lợi và giữa hai cuộc cách
mạng này không có bức tường nào ngăn cách. Và chỉ có hoàn thành cách mạng giải phóng dân
tộc mới có điều kiện tiến lên CNXH và chỉ có cách mạng XHCN mới giữ vững được thành
quả của cách mạng giải phóng dân tộc, mới mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho
mọi tầng lớp nhân dân, mới có độc lập dân tộc thực sự.
5.4. Cách mạng giải phóng dân tộc kết hợp với cách mạng ở chính quốc
Phải có sự liên minh giữa vô sản ở chính quốc với vô sản và nhân dân các nước thuộc
địa thì mới thắng lợi.
Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX,Hồ Chí Minh đã nhận định rằng, cách mạng vô
sản ở các nước tư bản và cách mạng giải phóng dân tộc phải nhứ “đôi cánh của một con
chim”. Qua nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Người đã đi đến kết luận rất cơ bản:
“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách
mạng vô sản”
Cách mạng thuộc địa, cách mạng giải phóng dân tộc không phải là nhân tố bị động, phụ
thuộc một chiều vào cách mạng vô sản ở các nước tư bản, trái lại vấn có thể chủ động tiến lên
giành thắng lợi, thậm chí thắng lợi trước, từ đó góp phần hỗ trj tích cực cho cách mạng vô sản
ở các nước tư bản
5.5. Sau khi giải phóng dân tộc phải quá độ lên CNXH
Vấn đề dân tộc chỉ có thể được giải phóng từng bước và triệt để cùng với thăng lợi của
CM XHCN. CNXH có sức mạnh xóa bỏ áp bức giai cấp, đồng thời xóa bỏ áp bức dân tộ, bảo
đảm quyền của các dân tộc tự do phát triển tất cả các giá trị của mình. Vì thế, sau khi giành
được độc lập, dân tộc được giải phóng, phải quá độ lên CNXH phù hợp với đặc điểm tình hình
đất nước, tránh giáo điều dập khuôn, những hình thức, bước đi của những nước khác.
5.6. Sự nổi trội của tính dân tộc trong quan hệ giai cấp và dân tộc

Ở Việt Nam đấu tranh cho sự tồn tại của dân tộc, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ bản sắc văn
hóa dân tộc

Câu 14: Khái niệm tồn tại xã hội? Ý thức xã hội?
* Tồn tại xã hội:
- Tồn tại xã hội là phạm trù chỉ toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện sinh
hoạt vật chất của xã hội.
- Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố:
+ Phương thức sản xuất vật chất.
+ Điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý.
+ Dân số và mật độ dân cư.
Trong đó, phương thức sản xuất vật chất là yếu tố quyết định, hai yeues tố còn lại có
vai trò quan trọng. Ngoài các yếu tố cơ bản trên, khi nói tới tồn tại xã hội cần phải lưu ý tới
các quan hệ vật chất khác như quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc tế,…
* Ý thức xã hội:
- Ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, tư
tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng,… nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã
hội trong những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định.
- Ý thức xã hội là một hiện tượng phức tạp, tùy theo góc độ xem xét, người ta có thể
phân ý thức thức xã hội thành:
+ Ý thức thông thường và ý thức lý luận (theo trình độ).
+ Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng xã hội (theo cấp độ).
Câu 15: Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội? Ý nghĩa của
vấn đề trong quá trình xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay?
* Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội:
- Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội do nó không phản ánh kịp tồn tại
xã hội; do sự lạc hậu của một số ý thức xã hội như ý thức tôn giáo; do sức ỳ của tâm lý, của
thói quen; do một số lực lượng bảo thủ trong xã hội muốn duy trì những ý thức xã hội lạc
hậu.
- Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội do tính năng động của nó (khi vượt
trước nó vẫn bị quy định bởi tồn tại xã hội).

- Tính kế thừa của ý thức xã hội trong sự phát triển của mình.
- Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội.
- Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội (có thể tác động tích cực,
tiêu cực). Mức độ và hiệu quả tác động của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội phụ thuộc
vào các yếu tố:
+ Tính đúng đắn, khách quan, khoa học mà ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội.
+ Mức độ thâm nhập của ý thức xã hội vào quần chúng nhân dân.
+ Mức độ vận dụng đúng đắn, sáng tạo ý thức xã hội của chủ thể lãnh đạo quản lý.
* Ý nghĩa
- Nghiên cứu ý thức xã hội không được dừng lại ở các hiện tượng ý thức mà phải đi
sâu nghiên cứu tồn tại xã hội.
+ Muốn phát triển ý thức xã hội xã hội chủ nghĩa về lâu dài phải phát triển cơ sở vật
chất xã hội của nó.
+ Phải thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của ý thức xã hội đối với quá trình hình
thành nền văn hóa mới và con người mới.
Câu 16: Tồn tại xã hội là gì? Vai trò của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội? Ý nghĩa
phương pháp luận của vấn đề?
* Tồn tại xã hội:
- Tồn tại xã hội là phạm trù chỉ toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện sinh
hoạt vật chất của xã hội.
- Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố:
+ Phương thức sản xuất vật chất.
+ Điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý.
+ Dân số và mật độ dân cư.
* Vai trò của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội
- Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Nhìn chung, tồn tại xã hội nào thì ý thức xã
hội ấy.
- Khi tồn tại xã hội thay đổi (nhất là phương thức sản xuất) thì những tư tưởng, tình
cảm, tâm trạng,… (ý thức xã hội) sớm hay muộn sẽ thay đổi theo.

- Tồn tại xã hội quyết định nội dung, tính chất, đặc điểm, xu hướng phát triển của
các hình thái ý thức xã hội.
- Nếu tồn tại xã hội còn phân chia giai cấp thì ý thức xã hội cũng mang tính giai cấp.
* Ý nghĩa
- Nghiên cứu ý thức xã hội không được dừng lại ở các hiện tượng ý thức mà phải đi
sâu nghiên cứu tồn tại xã hội.
+ Muốn phát triển ý thức xã hội xã hội chủ nghĩa về lâu dài phải phát triển cơ sở vật
chất xã hội của nó.
+ Phải thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của ý thức xã hội đối với quá trình hình
thành nền văn hóa mới và con người mới.
Câu 17: Ý thức xã hội mới là gì? Những vấn đề có tính phương pháp luận của quá
trình xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay?
* Ý thức xã hội mới
Ý thức xã hội mới là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng,
truyền thống,… của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân tư tưởng là chủ nghĩa Mác
– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phụ vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ
xã hội mới.
* Những vấn đề có tính phương pháp luận của quá trình xây dựng ý thức xã hội
mới ở nước ta hiện nay
- Xây dựng ý thức xã hội mới là một bộ phận không thể tách rời với công cuộc xây
dựng nền kinh tế mới, nền văn hóa mới, con người mới.
- Quá trình xây dựng ý thức xã hội mới là quá trình kết hợp giữa “xây” và “chống”.
- Kế thừa và đổi mới trong quá trình xây dựng ý thức xã hội mới: cần kế thừa một
cách biện chứng và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc.
- Phát huy vai trò của ý thức xã hội mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước:
Cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời làm sáng tỏ những vấn đề lý
luận mà cuộc sống đang đặt ra; Tăng cường học tập lý luận, tuyên truyền, giáo dục, vận
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ
tư tưởng của Đảng trở thành nèn tảng và kim chỉ nam cho nhận thức, hành động của toàn

Đảng và nhân dân; không ngừng hoàn thiện ý thức xã hội mới theo hướng khoa học, cách
mạng, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội mới, con người mới; Đẩy mạnh tuyên
truyền, giáo dục, phát huy cai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong quá trình
tuyên truyền, giáo dục ý thức xã hội mới.
Câu 18: Nội dung chủ nghĩa duy vật mácxit?
- Chủ nghĩa duy vật mác xít có quan niệm đúng đắn về phạm trù vật chất.
- Chủ nghĩa duy vật mác xít có quan niệm đúng đắn về phạm trù ý thức.
- Chủ nghĩa duy vật mác xít có quan niệm đúng đắn về mối quan hệ giữa vật chất và
ý thức.
Câu 19: Đặc điểm của chủ nghĩa duy vật Mác xít?
- Chủ nghĩa duy vật mác xít có sự thống nhất giữa phép biện chứng và chủ nghĩa
duy vật.
- Chủ nghĩa duy vật mác xít là chủ nghĩa duy vật triệt để nghĩa là duy vật cả trong
giải thích lĩnh vực xã hội.
- Chủ nghĩa duy vật mác xít có sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa tính
cách mạng và tính khoa học.
- Chủ nghĩa duy vật mác xít là thế giới quan của giai cấp công nhân và nhana dân lao
động trên toàn thế giới. Chủ nghĩa duy vật mác xít là thế giới quan của giai cấp công nhân.
Câu 20: Vai trò của chủ nghĩa duy vật Mác xít trong việc chống chủ nghĩa chủ quan
duy ý chí?
- Chủ nghĩa chủ quan duy ý chí là khuynh hướng cường điệu, thổi phồng, bơm to,
tuyệt đối hóa vai trò của ý chí; tách rời, thậm chí đối lập ý chí với ý thức; coi ý chí có tính độc
lập tuyệt đối, tách rời (xa rời) hiện thực khách quan.
- Nguồn gốc của bệnh chủ quan duy ý chí.
+ Nguồn gốc nhận thức: cường điệu, thổi phồng, tuyệt đối hóa vai trò của ý chí chủ
quan con người.
+ Nguồn gốc lịch sử, xã hội, giai cấp: Sai lầm “tả” khuynh trong cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân- trí phú cường hào đào tận gốc, trốc tận rễ; sai lầm có tính chất chủ quan,
nóng vội trong thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc; bối cảnh xã hội và khuynh hướng tâm lý
tư tưởng ở thời kỳ sau đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước

Bệnh chủ quan duy ý chí do những điều kiện lịch sử ở nước ta quy định, nên có
những nét đặc thù biểu hiện ở lòng ham muốn và ảo tưởng “tiến nhanh lên CNXH” thông qua
các chủ trương, chính sách và hành động thực tiễn, chứ không phải bắt nguồn một cách tự giác
từ một học thuyết duy tâm nào đó.
Bệnh chủ quan duy ý chí ở nước ta chủ yếu là do thiếu kiến thức, kém lý luận, ít kinh
nghiệm, sự lạc hậu trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội.
- Chủ nghĩa duy vật mác xít là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học:
Thế giới quan khoa học thể hiện ở quan điểm khách quan- quan điểm hàng đầu của triết
học macxit. Quan điểm khách quan trong nghiên cứu, xem xét sự vật, hiện tượng đòi hỏi
chúng ta tuân thủ một số yêu cầu sau:
+ Thứ nhất, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, mọi chủ trương, đường lối, kế
hoạch, mục tiêu đều phải xuất phát từ thực tế khách quan.
+ Thứ hai, phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, nếu không làm như
vậy sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.
+ Thứ ba, nhận thức sự vật, hiện tượng phải chân thực, đúng đắn, tránh tô hồng hoặc
bôi đen đối tượng.
+ Thứ tư, nhận thức, cải tạo sự vật hiện tượng nhìn chung phải xuất phát từ chính bản
thân sự vật hiện tượng đó.
+ Thứ năm, chúng ta cần tránh chủ nghĩa chủ quan, bệnh chủ quan duy ý chí, chủ nghĩa
duy vật tầm thường, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa khách quan.
+Thứ sáu, quan điểm khách quan đòi hỏi phải phát huy tính năng động, sáng tạo của ý
thức, phát huy vai trò nhân tố con người, chống tư tưởng, thái độ thụ động, ỷ lại, ngồi chờ, bảo
thủ, trì trệ, thiếu tính sáng tạo.

Câu 21: Phân tích cơ sở lý luận, yếu cầu và ý nghĩa của quan điểm toàn diện?
1. Cơ sở lý luận:
Quan điểm toàn diện là quan điểm khi xem xét và nghiên cứu sự vật, hiện tượng phải
nghiên cứu tất cả các mặt, các yếu tố, kể cả các mặt khâu trung gian, trực tiếp và gián tiếp có
liên quan đến sự vật, từ tri thức một mặt đến tri thức nhiều mặt về sv từ đó khái quát lại, rút ra
cái bản chất nhất của nó.
- Cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:
* Các khái niệm

+ Liên hệ là khái niệm dùng để chỉ sự nương tựa, sự thâm nhập vào nhau, sự chuyển hóa
lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng.
+ Liên hệ phổ biến là khái niệm dùng để chỉ sự liên hệ diễn ra ở nhiều sự vật, hiện tượng,
cả trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy. Cơ sở của mối liên hệ chính là tính thống nhất
của thế giới vật chất.
* Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
+ Mối liên hệ là khách quan và phổ biến (Không có sự vật tồn tại cô lập, độc lập tuyệt
đối)
+ Bản chất của sự vật hình thành, biến đổi và bộc lộ thông qua mối liên hệ phổ biến;
+ Mối liên hệ mang tính đa dạng (bên trong, ngoài; chủ yếu, thứ yếu; trực tiếp, gián tiếp;
cơ bản, không cơ bản). Tính đa dạng của sự liên hệ do tính đa dạng trong sự vận động, sự tồn
tại và phát triển của chính các sự vật và hiện tượng quy định.
Mối liên hệ phổ biến thể hiện rõ nét nhất thông qua việc nhận thức các cặp phạm trù cơ
bản của phép biện chứng duy vật (cái chung-cái riêng; bản chất-hiện tượng; nội dung-hình
thức; nguyên nhân-kết quả; khả năng-hiện thực; tất nhiên-ngẫu nhiên)
2. Yêu cầu:
- Phải xem xét sự vật trong mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận, yếu tố, các thuộc tính
khác nhau của chính sự vật đó.
- Để nhận thức đúng đắn về sự vật, hiện tượng đòi hỏi chúng ta phải xem xét nó trong sự
liên hệ, tác động qua lại với sự vật, hiện tượng khác (kể cả khâu trung gian của nó) chứ không
được tách nó ra khỏi sự vật, hiện tượng khác.
- Để xem xét đúng bản chất của sự vật đòi hỏi phải xem xét nó trong mối liên hệ với thực
tiễn;
- Xem xét toàn diện các mối liên hệ nhưng phải đánh giá đúng vị trí, vai trò của từng mối
liên hệ, phải làm nổi bật các mối liên hệ cơ bản, tránh xem xét một cách bình quân, dàn trải
thiếu trọng tâm, trọng điểm.
3. Ý nghĩa.
- Khắc phục bệnh phiến diện (chỉ nhìn nhận một hoặc một vài liên hệ; đánh giá cào bằng
những đặc trưng khác nhau);
- Khắc phục tình trạng nguỵ biện (tư duy đánh tráo khái niệm; biến cái không cơ bản
thành cơ bản);

- Khắc phục tình trạng chiết trung (kết hợp các yếu tố với nhau không có nguyên tắc, gắn
kết những nhân tố không có liên hệ nội tại với nhau thành một chỉnh thể)
- Trong cải tạo thế giới: việc quán triệt quan điểm toàn diện sẽ giúp cho việc đánh giá,
nhận xét, nhìn nhận sự vật hiện tượng một cách hệ thống đồng bộ, đồng thời nắm vững bối
cảnh, quá trình biến đổi của sự vật hiện tượng và xu hướng phát triển của sự vật hiện tượng, từ
đó có hệ thống các chính sách, biện pháp, phương tiện tác động phù hợp, trong đó có những
khâu đột phá, trọng tâm, trọng điểm; đồng thời có tính mềm dẻo, linh hoạt khi tình hình thay
đổi.

Câu 22: Quan hệ giữa cái chung và cái riêng, ý nghĩa phương pháp luận?
1. Các định nghĩa: chung, riêng, đơn nhất: phạm trù triết học
Cái chung: chỉ những mặt/thuộc tính không chỉ có ở một sự vật/hiện tượng/kết cấu vật
chất nhất định, mà được LẶP LẠI trong nhiều sự vật/hiện tượng/kết cấu vật chất khác.
Cái riêng: chỉ MỘT sự vật/hiện tượng/quá trình riêng lẻ nhất định, tồn tại như một chỉnh
thể tương đối ĐỘC LẬP.
Cái đơn nhất:
+ chỉ những mặt/thuộc tính chỉ có ở một sự vật/hiện tượng/kết cấu vật chất nhất định,
KHÔNG LẶP LẠI trong các sự vật/hiện tượng/kết cấu vật chất khác. Ví dụ: thuộc tính riêng
của công nhân VN sau cách mạng tháng 8.
+ có thể chuyển hóa hoặc không chuyển hóa thành cái chung.
2. Quan hệ chung – riêng: Ví dụ (VD): thuộc tính của động vật - mèo
2.1 Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng. VD: Thông qua con mèo,
biết thế nào là động vật.
2.2 Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa tới cái chung. VD: Con mèo được nhắc đến
như là một loài động vật.
2.3 Cái chung là một bộ phận của cái riêng, cái riêng không gia nhập hết vào cái chung.
VD: Con mèo là một loại động vật, nếu con mèo chỉ là dộng vật nói chung thì không phân biệt
được thế nào mèo.
Lưu ý: Trong điều kiện nhất định, cái đơn nhất chuyển thành cái chung và ngược lại. VD:
tất cả các con mèo ở thành phố đều không biết bắt chuột, qua quá trình tiến hóa, mèo không
biết bắt chuột.

Lênin: “bất cứ cái riêng (nào cũng) là cái chung. Bất cứ cái chung nào cũng là (một bộ
phận/khía cạnh/bản chất) của cái riêng. Bất cứ cái chung vào cũng chỉ bao quát một cách đại
khái tất cả mọi vật riêng lẻ. Bất cứ cái riêng nào cũng không gia nhập đầy đủ vào cái chung.”
3. Ý nghĩa phương pháp luận:
Về mặt nhận thức:
(1) chỉ có thể tìm cái chung trong cái riêng, xuất phát từ những sự vật/hiện tượng riêng lẻ
để tìm ra cái chung. VD: các tiêu chuẩn nông thôn mới cần xây dựng từ quan sát các loại hình
nông thôn ở các vùng miền khác nhau, chứ không nên áp đặt từ trên xuống.
(2) nắm được cái chung là chìa khóa để giải quyết những vấn đề riêng.
(3) phê phán phái duy thực (tuyệt đối hóa cái chung, hạ thấp vai trò cái riêng); duy danh
(ngược lại).
Về mặt thực tiễn:
(1) Bất cứ luận điểm chung nào khi áp dụng vào từng trường hợp riêng nào cũng cần
được cá biệt hóa. Tuyệt đối hóa cái chung = giáo điều; tuyệt đối hóa cái đơn nhất = xét lại.
(2) Khi giải quyết những vấn đề riêng, không được lảng tránh những vấn đề chung (lý
luận liên quan đến vấn đề riêng đó).
(3) Trong hoạt động thực tiễn, cần: xác định cái chung bản chất để cải tạo cái riêng; tạo
điều kiện thuận lợi để cái đơn nhất có lợi/hợp quy luật thành cái chung, cái chung bất
lợi/không còn hợp quy luật thành cái đơn nhất./.

Câu 23: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập và ý nghĩa của
phương pháp luận?
1.Vị trí của quy luật
- Đây là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật;
- Quy luật này chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển chính là việc
giải quyết các mâu thuẫn vốn có trong lòng các sự vật, hiện tượng (hoặc giữa các sự vật, hiện
tượng với nhau. Mâu thuẫn do các mặt đối lập tạo nên.
2. Nội dung quy luật
Nội dung cơ bản của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập được làm
sáng tỏ thông qua các phạm trù cơ bản: “mặt đối lập”, “sự thống nhất” và “đấu tranh của các
mặt đối lập”.

Các “mặt đối lập” được hiểu là những mặt có đặc điểm, hoặc có khuynh hướng vận
động ngược chiều nhau tồn tại trong cùng một sự vật hay hệ thống sự vật, tác động qua lại với
nhau tạo nên sự vận động và biến đổi của sự vật.
- Chính những mặt đối lập nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại với nhau tạo nên mâu
thuẫn biện chứng. Như vậy mâu thuẫn biện chứng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các
mặt đối lập biện chứng.
+ “Sự thống nhất của các mặt đối lập” là sự nương tựa vào nhau, làm điều kiện và
tiền đề tồn tại cho nhau, không có mặt đối lập này thì không có mặt đối lập kia.
Sự thống nhất của các mặt đối lập được hiểu theo hai nghĩa:
Thứ nhất, đó là sự kết hợp với nhau, nương tựa vào nhau, bổ sung cho nhau, làm tiền đề
tồn tại của nhau
Thứ hai, đó là sự đồng nhất, phù hợp, tác động ngang nhau, chuyển hóa lẫn nhau.
+ “Đấu tranh của các mặt đối lập” là sự tác động lẫn nhau, sự bài trừ, phủ định lẫn
nhau, sự triển khai của các mặt đối lập.
Sự thống nhất có quan hệ hữu cơ với sự đứng im, sự ổn định tạm thời của sự vật. Sự
đấu tranh có mối quan hệ gắn bó với tính tuyệt đối của sự vận động và sự phát triển. Điều đó
có nghĩa là sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối, sự đấu tranh của các mặt đối lập là
tuyệt đối.
- Mâu thuẫn biện chứng có những đặc trưng cơ bản: tính khách quan; tính phổ biến;
tính đa dạng; tính lịch sử-cụ thể.
- Hình thức biểu hiện của mâu thuẫn cũng rất đa dạng: mâu thuẫn bên trong, mâu thuẫn
bên ngoài; mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn không cơ bản; mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn không
chủ yếu…
* Mâu thuẫn xã hội: Mâu thuẫn giữa các giai cấp, các tập đoàn người, các cộng đồng
xã hội có lợi ích đối lập nhau.
- Cơ sở nảy sinh mâu thuẫn xã hội là đối lập về lợi ích (tư tưởng, tinh thần hoặc vật
chất)
- Thực thể mang mâu thuẫn xã hội là con người với nhiều cấp độ tồn tại khác nhau của
nó
- Đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn xã hội là đấu tranh giữa những con người nhằm
thay đổi quan hệ lợi ích giữa người với người.

Trong xã hội, bên cạnh mâu thuẫn biện chứng khách quan có vai trò thúc đẩy xã hội
phát triển còn có mâu thuẫn do sai lầm chủ quan làm kìm hãm sự phát triển của nó.
Từ những điều trình bày trên có thể nêu thực chất quy luật thống nhất và đấu tranh
giữa các mặt đối lập như sau: Mọi sự vật và hiên tượng đều chứa đựng những mặt, những
khuynh hướng đối lập tạo thành những mâu thuẫn trong bản thân mình; sự thống nhất và đấu
tranh của các mặt đối lập tạo thành xung lực nội tại của sự vận động và phát triển, dẫn tới sự
mất đi của cái cũ và sự ra đời của cái mới.
3. Ý nghĩa phương pháp luận
- Đối với nhận thức: Mâu thuẫn là khách quan phổ biến nên việc nhận thức mâu thuẫn
của sự vật là rất quan trọng.
+ Khi phân tích mâu thuẫn, phải xem xét toàn diện các mặt đối lập, theo dõi quá trình
phát sinh, phát triển của các mặt đó.
+ Phải phân biệt được các loại mâu thuẫn để giải quyết kịp thời đưa sự vật phát triển
tiến lên.
- Đối với hoạt động thực tiễn:
+ Phải xác định đúng trạng thái chín muồi của mâu thuẫn để tìm ra phương thức,
phương tiện và lực lượng có khả năng giải quyết mâu thuẫn và tổ chức giải quyết mâu thuẫn
một cách triệt để.
+ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi có đủ điều kiện chín muồi. Cho nên, không được
giải quyết mâu thuẫn một cách nóng vội khi chưa có đủ điều kiện, cũng không để cho việc giải
quyết mâu thuẫn diễn ra một cách tự phát, phải chủ động thúc đẩy sự chín muồi của mâu
thuẫn.
+ Mâu thuẫn được giải quyết bằng con đường đấu tranh(dưới những hình thức cụ thể rất
khác nhau) chứ không phải bằng điều hòa mâu thuẫn. Đối với các mâu thuẫn khác nhau cần có
phương pháp giải quyết khác nhau. Phải có biện pháp giải quyết thích hợp với từng mâu thuẫn
cụ thể.

Câu 24: Phân tích cơ sở lý luận, yêu cầu và ý nghĩa của quan điểm phát triển?
1. Cơ sở lý luận:
Cơ sở lý luận của quan điểm phát triển là nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng
duy vật:

* Khái niệm: Phát triển là sự vận động từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn
thiện của tự nhiên, xã hội và tư duy.
+ Phát triển là quá trình tự thân, khách quan, phổ biến, phong phú, đa dạng.
+ Phát triển là trường hợp đặc biệt của sự vận động và trong sự phát triển sẽ nảy sinh
những tính quy định mới, cao hơn về chất, nhờ đó, làm cho cơ cấu tổ chức, phương thức tồn
tại và vận động của sự việc, hiện tượng cùng chức năng của nó ngày càng hoàn thiện hơn.
* Nội dung nguyên lý về sự phát triển:
- Phát triển là khuynh hướng phổ biến
+ Không phải tất cả đều phát triển nhưng đại đa số sự vật là phát triển.
+ Không phải các giai đoạn tồn tại của sự vật đều phát triển nhưng trong vòng đời của nó
phát triển là phổ biến
+ Sự vật không phải phát triển theo đường thẳng, có tiến, có lùi nhưng luôn bám theo
khuynh hướng phát triển.
- Phát triển là quá trình tự thân
+ Nguồn gốc của sự phát triển: là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (quy
luật mâu thuẫn);
+ Cách thức của sự phát triển: là từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự biến đối về chất
(quy luật lượng chất).
+ Khuynh hướng của sự phát triển: quy luật phủ định của phủ định.
2. Yêu cầu:
- Quan điểm phát triển yêu cầu khi xem xét sự vật, hiện tượng phải đặt nó trong trạng thái
vận động, biến đổi chuyển hoá để không chỉ nhận thức sự vật, hiện tượng trong trạng thái hiện tại
mà còn thấy được khuynh hướng phát triển của nó trong tương lai, nghĩa là phải phân tích để làm
rõ những biến đổi của sự vật, hiện tượng.
- Không chỉ thấy sự vật như đang có mà phải thấy được khuynh hướng phát triển trong
tương lai của nó và đôi lúc phải thấy được tính quanh co, phức tạp;
- Sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng là một quá trình chứa đựng mâu thuẫn.
Việc giải quyết mâu thuẫn làm cho sự vật vận động, phát triển vì vậy chúng ta phải biết phát
hiện mâu thuẫn, tìm cách giải quyết mâu thuẫn, xác định xu hướng phát triển của sự vật, hiện
tượng do sự phủ định biện chứng quy định; coi phủ định là tiền đề cho sự ra đời của sự vật
hiện tượng mới để thúc đẩy sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

- Quan điêm phát triển yêu cầu, phải nhận thức sự phát triển là quá trình trải qua nhiều
giai đoạn từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.
Mỗi giai đoạn phát triển lại có những đặc điểm, tính chất, hình thức khác nhau.
- Tư duy phải mềm dẻo, luôn được bổ sung cho phù hợp với sự vận động, phát triển của
thực tiễn của cuộc sống.
3. Ý nghĩa.
- Khắc phục thái độ bảo thủ, trì trệ
+ Xem xét sự vật trong trạng thái ngưng đọng;
+ Thỏa mãn với những cái đã có; an bài với trật tự hiện có
- Khắc phục quan điểm giản đơn, siêu hình về sự phát triển
+ Thiếu kiên quyết, triệt để trong đổi mới
+ Lẩn tránh mâu thuẫn, không dám chấp nhận bước lùi, trả giá để có sự phát triển
+ Không chú ý sự phát triển về lượng và tổ chức bước nhảy khi có điều kiện
+ Phủ định sạch trơn, kế thừa nguyên xi.

Câu 25: Quy luật từ những sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược
lại và ý nghĩa phương pháp luận?
1. Vị trí quy luật:
+ Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
+ Quy luật này chỉ ra cách thức của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện
tượng: Đó là quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi
về chất và ngược lại.
2. Nội dung quy luật
- Định nghĩa các phạm trù “chất” và “lượng”
Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện
tượng, là sự thống nhất các thuộc tính, làm cho nó là nó và phân biệt nó với những cái khác.
Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật biểu thị số lượng,
quy mô, nhịp điệu của sự vận động và phát triển của sự vật cũng như các thuộc tính của nó.
- Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng
+ Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất
Bất cứ sự vật nào cũng là sự thống nhất giữa chất và lượng.

Khi sự vật đang tồn tại, chất và lượng thống nhất với nhau trong một gới hạn “độ” nhất
định. “Độ” là khoảng giới hạn mà ở đó sự thay đổi về lượng chưa làm cho sự thay đổi về chất
diễn ra.
Sự biến đổi của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi của lượng. Sự biến đổi của
lượng vượt quá giới hạn “độ” sẽ làm cho sự vật thay đổi về chất.
Điểm tới hạn mà tại đó sự thay đổi về lượng đã làm thay đổi căn bản về chất của sự vật gọi
là “điểm nút”.
Sự thay đổi về chất do những sự thay đổi về lượng trước đó gây ra gọi là “bước nhảy”. Có
bước nhảy đột biến (khi chất của sự vật biến đổi nhanh chóng ở tất cả các bộ phận cơ bản cấu
thành của nó), có bước nhảy dần dần (là quá trình thay đổi về chất diễn ra bằng con đường
tích lũy dần dần những nhân tố của chất mới và mất đi dần dần những nhân tố của chất cũ) ;
có bước nhảy toàn bộ (là loại bước nhảy làm thay đổi về chất tất cả các mặt, các bộ phận, các
yếu tố cấu thành sự vật) có bước nhảy cục bộ (là loại bước nhảy làm thay đổi một số mặt, một
số yếu tố, một số bộ phận của sự vật đó).
+ Sau khi ra đời chất mới có tác động trở lại sự thay đổi của lượng.
Chất mới có thể làm thay đổi quy mô tồn tại của sự vật, làm thay đổi nhịp điệu của sự vận
động và phát triển của sự vật đó
Từ những điều trình bày trên có thể rút ra nội dung cơ bản của quy luật chuyển
hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại như sau: Bất
kỳ sự vật nào cũng là sự thống nhất giữa chất và lượng, sự thay đổi dần dần về lượng vượt
quá giới hạn của độ sẽ dẫn tới thay đổi căn bản về chất của sự vật thông qua bước nhảy; chất
mới ra đời sẽ tác động trở lại tới sự thay đổi của lượng
Ý nghĩa phương pháp luận
+ Thứ nhất, Để có tri thức đầy đủ về sự vật, ta phải nhận thức cả mặt lượng và mặt chất
của nó.
+ Thứ hai, mọi biến đổi đều bắt đầu từ sự biến đổi về lượng, do đó trong nhận thức và
hoạt động thực tiễn muốn thay đổi về chất cần phải tích lũy về lượng, tránh tư tưởng chủ quan,
nóng vội, đốt cháy giai đoạn.
+ Thứ ba, nghiên cứu các bước nhảy, đòi hỏi chúng ta phải chống tư tưởng bảo thủ, trì
trệ, thiếu tinh thần tiến công cách mạng, ngại đổi mới

+ Thứ tư, nghiên cứu cách thức sự vận động, phát triển giúp cho chúng ta có cơ sở lý
luận và phương pháp luận khoa học để chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch cũng như những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên nước ta hiện nay.

Câu 26: Quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa phương pháp luận?
* Phủ định: Bất cứ sự vật, hiện tượng nào trong thế giới đều trải qua quá trình sinh ra,
tồn tại, phát triển và diệt vong. Sự vật cũ mất đi được thay bằng sự vật mới. Sự thay thế đó là
tất yếu trong quá trình vận động và phát triển của sự vật. Không như vậy sự vật không thể phát
triển được. sự thay thế đó được triết học gọi là phủ định.
* Phủ định biện chứng: Phủ định biện chứng là phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ
định tự thân, sự phát triển tự thân, là mắt khâu trong quá trình dẫn tới sự ra đời sự vật mới tiến
bộ hơn sự vật cũ.
Phủ định biện chứng có 2 đặc trưng cơ bản:
+ Tự phủ định (Tất yếu khách quan): Sự vật hiện tượng luôn chứa đựng mâu thuẫn và
việc giải quyết mâu thuẫn đó làm sự vật biến đổi – tự thân phát triển.
+ Tính kế thừa (kế thừa, giữ lại cái tích cực cái cũ tạo thành tiền đề cho sự ra đời của cái mới).
(Phủ định biện chứng là kết quả của sự phát triển tự thân của sự vật, nên nó không phải
là sự thủ tiêu, sự phá hủy hoàn toàn cái cũ. Cái mới chỉ có thể ra đời trên nền tảng của cái cũ,
chúng không thể từ hư vô. Cái mới ra đời là sự phát triển tiếp tục của cái cũ trên cơ sở gạt bỏ
những mặt tiêu cực, lỗi thời, lạc hậu của cái cũ và chọn lọc, giữ lại, cải tạo những mặt còn
thích hợp, những mặt tích cực, bổ sung những mặt mới phù hợp với hiện thực. Do vậy, thông
qua những lần phủ định biện chứng của bản thân, sự vật sẽ ngày càng phát triển)
* Quy luật Phủ định của phủ định:
Quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn trong
bản thân sự vật quyết định. Mỗi lần phủ định là kết quả đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt
đối lập trong bản thân sự vật - giữa mặt khẳng định và phủ định. Sự phủ định lần thứ nhất diễn
ra là cho sự vật cũ chuyển thành cái đối lập với mình. Sự phủ định lần thứ hai được thực hiện
dẫn tới sự vật mới ra đời. Sự vật này đối lập với cái được sinh ra ở lần phủ định thứ nhất. Nó
được bổ sung nhiều nhân tố mới. Như vậy sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại
cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng
thông qua phủ định của phủ định.

Phủ định của phủ định làm xuất hiện sự vật mới là kết quả của sự tổng hợp tất cả nhân tố
tích cực đã có và đã phát triển trong cái khẳng định ban đầu và trong những lần phủ định tiếp
theo. Do vậy, sự vật mới với tư cách là kết quả của phủ định của phủ định có nội dung toàn diện
hơn, phong phú hơn, có cái khẳng định bạn đầu và kết quả của sự phủ định lần thứ nhất.
Kết quả của sự phủ định của phủ định là diểm kết thúc của một chu kỳ phát triển và cũng
là điểm khởi đầu của chu kỳ phát triển tiếp theo.
Phủ định biện chứng dẫn tới sự ra đời của cái mới, đến lượt nó cái mới lại bị phủ định.
Cứ như vậy, sự vật ở trong quá trình vận động, phát triển không ngừng. Nhưng đến một lúc
nào đó sẽ ra đời một sự vật mới mà ở đó có sự lặp lại một số đặc trưng cơ bản của điểm xuất
phát nhưng ở một trình độ cao hơn. Đó là quy luật phủ định của phủ định. Phát triển biện
chứng là sự thống nhất giữa tiến lên và lặp lại, tạo thành đường xoáy trôn ốc.
* Ý nghĩa: Ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định là phải biết phát hiện cái mới, nhân
rộng và phát triển cái mới lên.
+ Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về xu hướng phát
triển của sự vật. Quá trình phát triển của bất kì một sự vật nào cũng không bao giờ đi theo một
đường thẳng, nó gồm có nhiều chu kỳ khác nhau. Chu kỳ sao bao giờ cũng tiến bộ hơn chu kỳ
trước. Do đó, chúng ta phải hiểu những đặc điểm đó để có cách tác động phù hợp với yêu cầu
phát triển.
+ Theo đó, mọi sự vật luôn xuất hiện cái mới thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc
hậu, cái mới ra đời trên cơ sở kế thừa tất cả những nhân tố tích cực của cái cũ. Do đó, trong
hoạt động của mình, con người phải biết kế thừa tinh hoa của cái cũ, tránh thái độ phủ định
sạch trơn.
+ Trong giới tự nhiên cái mới phát triển một cách tự phát, còn trong xã hội cái mới ra đời
gắn liền với hoạt động có ý thức của con người. Chính vì thế trong hoạt động của chính mình
con người phải biết phát hiện cái mới và ủng hộ nó.
- Vận dụng với quá trình đổi mới ở nước ta: Quy luật phủ định của phủ định giúp
chúng ta nhận thức đúng đắn về xu hướng phát triển của sự vật. quá trình phát triển của bất kỳ
sự vật nào cũng không bao giờ đi theo đường thẳng mà diễn ra quanh co, phức tạp trong đó
bao gồm nhiều chu kỳ khác nhau. Chu kỳ sau bao giờ cũng tiến bộ hơn chu kỳ trước. Vì vậy,
quá trình đổi mới của nước ta cùng đều diễn ra theo chiều hướng đó. Nền kinh tế nhiều thành
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự quản lý điều tiết của nhà nước tạo tiền đề

phủ định nền kinh tế tập trung, bao cấp đặt nền móng cho xã hội phát triển cao hơn nó trong
tương lai đó là xã hội xã hội chủ nghĩa.

Câu 27: Bản chất, biểu hiện, nguyên nhân của bệnh kinh nghiệm và phương hướng
khắc phục?
Bản chất:
Là khuynh hướng tư tưởng và hành động tuyệt đối hóa kinh nghiệm cá biệt, cụ
thể; biến chúng thành những kinh nghiệm phổ biến nhằm áp dụng những kinh nghiệm này cho
mọi trường hợp, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, hạ thấp coi thường lý luận.
Biểu hiện:
Người mắc bệnh kinh nghiệm dễ rơi vào lối giản đơn, tư duy áng chừng, đại
khái. Trong hoạt động thực tiễn thì mò mẫm, tùy tiện, sự vụ, gặp đâu hay đó, thiếu nhìn xa
trông rộng …
Nguyên nhân:
- Do ảnh hưởng tiêu cực của sản suất nhỏ, lúa nước, theo mùa, theo chu kỳ;
- Ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng gia trưởng, phong kiến;
- Ảnh hưởng của kinh nghiệm chiến tranh du kích quá lâu dài …
Nhưng nguyên nhân cơ bản, trực tiếp nhất là vi phạm nguyên tắc thống nhất
giữa lý luận và thực tiễn, không hiểu quan hệ biện chứng giữa lý luận với thực tiễn của cán
bộ, đảng viên.
Phương hướng khắc phục: Phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:
- Thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để khắc phục ảnh
hưởng tiêu cực của nền sản xuất nhỏ;
- Khắc phục tư tưởng gia trưởng, phong kiến, như tư tưởng coi thường tri thức,
tuyệt đối hóa kinh nghiệm của người cao tuổi, …
- Đặc biệt phải quán triệt tốt sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, hiểu và vận
dụng đúng quan hệ biện chứng giữa lý luận với thực tiễn.

Câu 28: Quan điểm của Đảng về dổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta?
- Đổi mới kinh tế, theo quan điểm của Đảng, là việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế
tập trung, bao cấp chủ yếu dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và tập thể sang nền kinh tế hàng
hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và dưới sự

lãnh đạo của Đảng theo định hướng xã hội chủ nghĩa (hiện nay gọi là nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa).
Đó là quá trình chuyển từ nền kinh tế cơ bản là khép kín sang nền kinh tế mở đối với
khu vực và thế giới, kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và phát triển kinh tế tri thức.
- Đổi mới chính trị, theo quan niệm của Đảng, là đổi mới tư duy về chủ nghĩa xã hội,
về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là đổi mới tổ
chức bộ máy và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng, tổ chức và hoạt động của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; giữ vững ổn
định chính trị; xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền
làm chủ của nhân dân.
Đổi mới chính trị còn là đổi mới tư duy nhằm khắc phục những quan niệm không đúng,
làm phong phú những quan niệm đúng về thời đại, về chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo vào
phát triển chứ không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Trong quá trình đổi mới, Đảng xác định cần giữ vững ổn định chính trị, điều kiện cho
việc đổi mới toàn diện đất nước. Ổn định chính trị là điều kiện cho việc đổi mới và tăng cường
vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân
dân trong quá trình đổi mới; tuy nhiên, ổn định chính trị không có nghĩa là bảo thủ, trì trệ.

Câu 29: Lý luận là gì? Vai trò của lý luận đối với thực tiễn?
- Lý luận: Hồ Chí Minh chỉ rõ : ‘‘Lý luận là sự tổng kết kinh nghiệm của loài người, là
tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử’’.
- Vai trò của Lý luận đối với thực tiễn:
+ Lý luận đóng vai trò soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn.
+ Lý luận khoa học góp phần giáo dục, thuyết phục, động viên, tập hợp quần chúng để
tạo thành phong trào hoạt động thực tiễn rộng lớn của đông đảo quần chúng.
+ Lý luận khoa học góp phần dự báo, định hướng đúng đắn cho hoạt động thực tiễn.
+ Lý luận khoa học cung cấp cho con người những tri thức khoa học về tự nhiên, xã hội
và về bản thân con người. Trên cơ sở những tri thức khoa học đó, con người có thể thông qua
hoạt động thực tiễn làm biến đổi tự nhiên, xã hội và bản thân phục cho mục đích của mình.

+ Lý luận có tính độc lập tương đối so với thực tiễn, do vậy nó có thể thông qua hoạt
động thực tiễn tác động trở lại thực tiễn, góp phần làm biến đổi thực tiễn.

Câu 30: Vai trò của chính trị đối với kinh tế?
- Kinh tế: là khái niệm dùng để chỉ tổng hòa các mối quan hệ giữa người với người, con
người với xã hội liên quan trực tiếp đến sản xuất, trao đổi, phân phối nhằm thỏa mãn nhu cầu
ngày càng cao của con người. Là toàn bộ những cách thức, phương thức mà con người trong
xã hội nhất định nào đó dùng để chỉ sản xuất, trao đổi với nhau.
- Chính trị: Là một hiện tượng xã hội đặc biệt, xuất hiện khi xã hội phân chia thành các
giai cấp, khi nhà nước xuất hiện. Chính trị là quan hệ giữa giai cấp, đảng phái, quan hệ giữa
các quốc gia, dân tộc về vấn đề giành, giữ, thực thi quyền lực chính trị.
Xét về bản chất, chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, là sự tập trung biểu hiện của kinh
tế, chính trị tức là kinh tế được cô đọng lại.
+ Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp nhưng không phải là mọi giai cấp mà chỉ những
quan hệ giai cấp khi chúng biểu hiện của cuộc đấu tranh nhằm đạt tới sự thống trị, giành lấy
quyền lực nhà nước.
+ Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế: bản thân chính trị là cái gương phản ánh
các hoạt động của quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, không phải mọi quan hệ kinh tế đều phản ánh
trong chính trị mà chỉ những quan hệ kinh tế đặc trưng nhất. VD: Đa thành phần kinh tế - Đa
hình thức sở hữu.
+ Cốt lõi của chính trị là quyền lực, biểu hiện tập trung của quyền lực là nhà nước.
Mối quan hệ kinh tế và chính trị.
Kinh tế và chính trị có mối quan hệ biện chứng tác động quyết định, chi phối lần nhau,
kinh tế suy cho cùng quyết định chính trị. Chính trị tuy bị quyết định bởi kinh tế nhưng nó
cũng có những quy luật vận động tương đối độc lập nên sự tác động của chính trị đối với kinh
tế không phải là cái chung chung trừu tượng mà nó được thể chế hóa thành cơ quan quyền lực
nhà nước, bộ máy nhà nước. Vì thế nó cũng có sức mạnh vật chất, sức mạnh kinh tế.
+ Chính trị có đời sống riêng (quy luật vận động riêng), chính trị có thể biến đổi nhanh
hay chậm, thậm chí vượt trước kinh tế, nhưng nhìn chung là thay đổi chậm hơn kinh tế.
+ “Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế” (Lênin), nghĩa là chính trị là cái phản ánh,
cái thứ hai. Nhưng chính trị không phải là sự phản ánh nguyên si máy móc mà là sự phản ánh
có tính khái quát , phản ánh bản chất, phản ánh quy luật vận động của nền kinh tế xã hội. Do

đó nó có thể dự đoán được tương lai cho sự vận động thực tiễn của kinh tế. Nó có thể chuẩn bị
những tiền đề cần thiết cho sự ra đời của các yếu tố kinh tế mới, của nền kinh tế mới.
+ Chính trị tuy bị quy định bởi kinh tế nhưng nó cũng có tính độc lập tương đối, vì thế nó
có thể tác động trở lại kinh tế theo 2 xu hướng sau:
(1) Nếu chính trị tác động cùng chiều quy luật thì sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển.
(2) Nếu chính trị tác động ngược chiều quy luật thì sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế.
(3) Một số cùng chiều, một số tác động ngược chiều, do đó hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm.

Câu 31: Phân tích điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời của triết học Mác?
Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Nó ra đời do những đòi hỏi
của thực tiễn chính trị- xã hội và là quá trình phát triển hợp quy luật của triết học và của nhận
thức khoa học. Nó được chuẩn bị bởi những tiền đề cụ thể sau:
- Tiền đề về kinh tế - chính trị - xã hội: Vào những năm 40 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư
bản đã khẳng định vị trí kinh tế của mình. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ngày càng phát triển thì
giai cấp vô sản ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, cuộc đấu tranh của
giai cấp vô sản ngày càng gay gắt và chuyển từ tự phát lên tự giác, từ đấu tranh kinh tế lên đấu
tranh chính trị. Điều này đòi hỏi phải có một lý luận cách mạng khoa học để hướng dẫn phong
trào, tập hợp, giáo dục, thuyết phục, động viên công nhân tìm con đường, biện pháp đấu tranh
đúng đắn.
- Tiền đề về khoa học tự nhiên: Bước sang thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên có bước phát
triển vượt bậc về chất, chuyển từ trình độ kinh nghiệm lên trình độ lý luận. Nhiều phát minh
khoa học mang tính vạch thời đại ra đời. Chẳng hạn,định luật bảo toàn vật chất và vận động;
định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; thuyết tiến hóa; học thuyết tế bào…Những phát
minh khoa học này đã cung cấp cơ sở khoa học cho thế giới quan duy vật và phương pháp
biện chứng duy vật.
- Tiền đề về lý luận: Triết học Mác kế thừa tất cả những tinh hoa trong lịch sử tư tưởng
của nhân loại từ thời cổ đại đến thời các ông. Nhưng trực tiếp nhất là:
+ Kinh tế chính trị cổ điển Anh;
+ Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp;
+ Triết học cổ điển Đức.
Đối với triết học cổ điển Đức, C.Mác và Ph. Ăng ghen đã kế thừa phép biện chứng của
Heghen, khắc phục tính chất duy tâm, thần bí của nó. Đồng thời hai ông còn cải tạo phép biện

chứng ấy, đặt nó trên nền thế giới quan duy vật. C. Mác và Ph. Ăngghen cũng kế thừa chủ
nghĩa duy vật của Phoiơbắc, khắc phục tính siêu hình, máy móc, chưa triệt để của nó, làm giàu
nó bằng phép biện chứng.
- Nhân tố chủ quan của Mác- Anghen:

Câu 32: Vì sao triết học Mác ra đời là cuộc cách mạng trong lịch sử triết học?
Sự ra đời của triết học Mác là một cuộc cách mạng. Thực chất của cuộc cách mạng ấy thể
hiện như sau:
- Khắc phục sự tách rời giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng trong lịch
sử triết học (C Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa phép biện chứng của Hêghen, khắc phục tính
chất duy tâm, thần bí của nó. Đồng thời hai ông còn cải tạo phép biện chứng ấy, đặt nó trên
nền thế giới quan duy vật. C.Mác và Ph.Ăngghen cũng kế thừa chủ nghĩa duy vật của
Phoiơbắc, khắc phục tính siêu hình máy móc, chưa triệt để của nó, làm giàu nó bằng phép
biện chứng.),C.Mác và Ph.Ăngghen đã tạo nên sự thống nhất hữu cơ không thể tách rời giữa
chúng là chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử là biểu hiện vĩ đại nhất của cuộc cách mạng trong
triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện.
- Sự ra đời của triết học Mác đã khắc phục sự đối lập giữa triết học và thực tiễn của con
người.
- Với sự sáng tạo ra CNDV biện chứng và CNDV lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khắc
phục sự đối lập giữa triết học và các khoa học cụ thể.
Ý nghĩa của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện.
- Cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện đã làm cho chủ
nghĩa xã hội không tưởng có cơ sở trở thành khoa học.
- Cuộc cách mạng này đã làm cho triết học thay đổi cả về vai, vị trí, chức năng. Triết học
đã trở thành công cụ nhận thức và cải tạo thế giới của nhân loại tiến bộ..
Câu 33: Tiền đề kinh tế - xã hội và tiền đề lý luận tạo điều kiện cho sự ra đời của
TH Mác
a. Tiền đề kinh tế - xã hội:
- Sự phát triển mạnh của CNTB dẫn đến mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng
sản xuất ngày càng sâu sắc.

- Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất được biểu hiện về mặt xã hội
chính là mâu thuẫn giữa giai cấp câong nhân và giai cấp tư sản. Mâu thuẫn này được
đẩy đến mức gay gắt dẫn đến các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân: KN của CN
ngành dệt ở Scotlen; KN của CN ngành dệt ở TP Lion, Pháp; phong trào hiến chương
nhân dân ở Anh; KN công nhân dệt TP Siledi, Đức.
- Các cuộc đấu tranh của gia cấp công nhân đều đi đến thất bại nhưng chính nó đã tạo
điều kiện và đòi hỏi một lý luận cách mạng, phù hợp.
 Sự ra đời của TH Mác đáp ứng nhu cầu của lịch sử.
b. Tiền đề lý luận:
-Mác và Ăngghen dã kế thừa có phê phán, chọn lọc toàn bộ lịch sử tư tưởng của nhân loại
để xây dựng lên học thuyết của mình, đặc biệt là TH cổ điển Đức, KTCT TS cổ điển Anh,
CNXH không tưởng Anh, Pháp.
+ Mác đã kế thừa có phên phán phương pháp biện chứng của Hêghen, loại bỏ mặt duy tâm;
cải tạo phép biện chứng của Hêghen đưa nó vào quan điểm duy vật.
+ Mác kế thừa quan điểm duy vật của Phoiơbắc, một mặt loại bỏ yếu tố siêu hình trong TH
của Bắc.
 Kết hợp giữa hai nhà TH cổ điển Đức, Mác đã xây dựng cho mình phép DVBC.
+ Việc cải tạo có phê phán KTCT cổ điển Anh có vai trò hết sức quan trọng trong việc
hình thành và phát triển TH Mác. Chính nhờ sự kế thừa này mà Mác đã xây dựng CNDV lịch
sử, khắc phục hoàn toàn những thiếu sót của CNDV trước đó.
+ Việc nghiên cứu CNXH không tưởng Pháp giúp Mác và Ăngghen phê phán một cách
khoa học XHTBCN, trên cơ sở đó dự báo một cách khoa học con đường phát triển của XH
trong tương lai: CNCS.
+ Với những tiền đề về KT-XH, KHTN, lý luận cộng với trí tuệ uyên bác, tình yêu
thương con người, tinh thần hi sinh không mệt mỏi vì sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản
Mác đã cho ra đời TH Mác, cơ sở lý luận khoa học và cách mạng

Câu 33: Phân tích tiền đề về lý luận và khoa học tự nhiên cho sự ra đời triết học
Mác?
c. Tiền đề kinh tế - xã hội:
- Sự phát triển mạnh của CNTB dẫn đến mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng
sản xuất ngày càng sâu sắc.

- Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất được biểu hiện về mặt xã hội
chính là mâu thuẫn giữa giai cấp câong nhân và giai cấp tư sản. Mâu thuẫn này được
đẩy đến mức gay gắt dẫn đến các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân: KN của CN
ngành dệt ở Scotlen; KN của CN ngành dệt ở TP Lion, Pháp; phong trào hiến chương
nhân dân ở Anh; KN công nhân dệt TP Siledi, Đức.
- Các cuộc đấu tranh của gia cấp công nhân đều đi đến thất bại nhưng chính nó đã tạo
điều kiện và đòi hỏi một lý luận cách mạng, phù hợp.
 Sự ra đời của TH Mác đáp ứng nhu cầu của lịch sử.
d. Tiền đề lý luận:
-Mác và Ăngghen dã kế thừa có phê phán, chọn lọc toàn bộ lịch sử tư tưởng của nhân loại
để xây dựng lên học thuyết của mình, đặc biệt là TH cổ điển Đức, KTCT TS cổ điển Anh,
CNXH không tưởng Anh, Pháp.
+ Mác đã kế thừa có phên phán phương pháp biện chứng của Hêghen, loại bỏ mặt duy tâm;
cải tạo phép biện chứng của Hêghen đưa nó vào quan điểm duy vật.
+ Mác kế thừa quan điểm duy vật của Phoiơbắc, một mặt loại bỏ yếu tố siêu hình trong TH
của Bắc.
 Kết hợp giữa hai nhà TH cổ điển Đức, Mác đã xây dựng cho mình phép DVBC.
+ Việc cải tạo có phê phán KTCT cổ điển Anh có vai trò hết sức quan trọng trong việc
hình thành và phát triển TH Mác. Chính nhờ sự kế thừa này mà Mác đã xây dựng CNDV lịch
sử, khắc phục hoàn toàn những thiếu sót của CNDV trước đó.
+ Việc nghiên cứu CNXH không tưởng Pháp giúp Mác và Ăngghen phê phán một cách
khoa học XHTBCN, trên cơ sở đó dự báo một cách khoa học con đường phát triển của XH
trong tương lai: CNCS.
+ Với những tiền đề về KT-XH, KHTN, lý luận cộng với trí tuệ uyên bác, tình yêu
thương con người, tinh thần hi sinh không mệt mỏi vì sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản
Mác đã cho ra đời TH Mác, cơ sở lý luận khoa học và cách mạng

Câu 34: Trình bày khái quát triết học Mác – Lênin giai đoạn sau Lênin?
- Những đóng góp và hạn chế trong nghiên cứu, phát triển triết học Mác – Lênin ở Liên
Xô:
Nảy sinh cuộc luận chiến giữa phái Đêbôrin với người theo quan điểm cơ giới như
Mitin thuộc giới trẻ của Học viện Tuyên truyền Cộng sản. các cuộc luận chiến này sau đó đều

bị can thiệp bằng biện pháp chính trị - hành chính ở mức độ khác nhau. Do đó không khí dân
chủ trong tranh luận học thuật dần dần bị mất đi, tính sáng tạo và phát triển của triết học Mác
– Lênin cũng bị hạn chế.
- Những đóng góp và hạn chế trong nghiên cứu, phát triển triết học Mác – Lênin ở
phương Tây:
Một nhà triết học Pháp đã đi sâu nghiên cứu về mối quan hệ giữa triết học với khoa học
như mối quan hệ giữa triết học với nhận thức luận trong triết học Mác. Một số nhà triết học
khác đã đi sâu nghiên cứu những quan điểm trong triết học Mác và có phát triển nhất định
những quan điểm trong triết học Mác về phê phán xã hội tư bản chủ nghĩa đương đại; đề cặp
nhiều tới số phận con người, sự tha hóa trong chủ nghĩa tư bản.
- Sự nghiên cứu, phát triển triết học Mác – Lênin ở Trung Quốc:
Nhà nghiên cứu triết học Trung Quốc kiên trì quan điểm cho rằng, cùng với việc chỉ ra
khả năng quá độ hòa bình thì cũng có khả năng quá độ bằng phương pháp không hòa bình.
Hiện nay, cùng với sự phát triển của mình, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục quá trình Trung
Quốc hóa chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng nhưng khác với trước đây, những
quan điểm giáo điều trước đây đã được khắc phục căn bản, tất nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn
đề tranh cãi ngay trong nội bộ củ Đảng Cộng sản Trung uốc.
- Sự vận dụng, phát triển triết học Mác – Lênin ở Việt Nam:
Hồ Chí Minh đã phát triển triết học Mác – Lênin bằng luận điểm nổi tiếng: “Độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội là làm
cho dân giàu, nước mạnh, mọi người ai cũng có công ăn, việc làm, ai cũng có cơm ăn, áo mặc,
ai cũng được học hành. Hồ Chí Minh còn là người phát triển nghệ thuật nhận thức và giải quyết
mau thuẫn theo tinh thần triết học Mác – Lênin; tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là biểu
hiện sinh động của sự bổ sung, phát triển lý luận về phép biện chứng duy vật.

Câu 35: Lênin phát triển triết học Mác – hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản?
Câu 36: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất? Liên hệ với Việt Nam trước đổi mới và thời kỳ đổi mới?
* Lực lượng sản xuất:
a. Khái niệm: LLSX là toàn bộ những yếu tố vật chất tham gia vào quá trình sản xuất vật
chất.

LLSX biểu hiện mối quan hệ của con người với giới tự nhiên trong quá trình sản xuất vật
chất.
b. Lực lượng sản xuất gồm
- Người lao động: là người nằm trong một độ tuổi nhất định, đây phải là 1 người có sức
khỏe nhất định và có 1 kinh nghiệm nhất định.
- Tư liệu sản xuất: là tất cả những gì thuộc về giới tự nhiên và nó tham gia vào sản xuất
chia thành 2 loại: Tư liệu lao động, đối tượng lao động:
+ Đối tượng lao động: là những vật nhận sự tác động của công cụ lao động.
+ Tư liệu lao động chia thành 2 loại gồm: Công cụ lao động, phương tiện lao động.
. Công cụ lao động: là những vật đóng vai trò trung gian để truyển tải sức của những
người lao động vào những vật khác trong quá trình SX.
. Phương tiện lao động: là những vật hỗ trợ con người trong quá trình sản xuất về mặt
chuyên chở, bảo quản. VD: kho tàng, cầu, đường, bến, bãi...
c. Vai trò của người lao động và công cụ lao động:
- Người lao động giữ vai trò quyết định vì đây là chủ thể của các yếu tố còn lại.
Người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kỹ năng lao
động của mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối
tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chất.
- Công cụ lao động giữ vai trò cực kỳ quan trọng vì nó quyết định năng suất lao động và
phản ánh khả năng chế ngự giới tự nhiên của con người.
Công cụ lao động cũng là một yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất, đóng vai trò quyết
định trong tư liệu sản xuất. Công cụ lao động do con người sáng tạo ra, là "sức mạnh của tri
thức đã được vật thể hóa", nó "nhân" sức mạnh của con người trong quá trình lao động sản
xuất. Công cụ lao động là yếu tố động nhất của lực lượng sản xuất.
d. Tính chất của LLSX:
Nhìn chung LLSX là yếu tố động mang tính cách mạng, LLSX là yếu tố thường xuyên
biến đổi và sự biến đổi này ngày càng hoàn thiện.
* Quan hệ sản xuất:
a. Khái niệm:
Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất.
b. QHSX gồm:

- Quan hệ sở hữu TLSX: là công hữu về TLSX và tư hữu về TLSX.
- Quan hệ quản lý và phân công lao động: ai là người quản lý, ai là quản lý, ai là bị quản
lý.
- Quan hệ phân phối sản phẩm: ai là người có quyền chia: nhận cái gì, được nhận bao
nhiêu, ở đâu…
Trong 3 quan hệ trên thì quan hệ sở hữu TLSX giữ vai trò quyết định đối với 2 quan hệ
còn lại. Người nào có TLSX thì có quyền quản lí, phân công lao động cũng như phân phối sản
phẩm. Mất TLSX là mất tất cả.
d. Tính chất của QHSX:
Nhìn chung QHSX mang tính tĩnh, bảo thụ, rất ít thay đổi.
* Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX
Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX thể hiện qua quy luật “QHSX phù hợp với
trình độ phát triển của LLSX”: là cách sở hữu TLSX, quản lý phân công, phân phối sản phẩm
phải phù hợp trình độ người lao động, trình độ công cụ lao động.
Nội dung của quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX thể hiện:
a. Trình độ của LLSX quyết định QHSX
- Trình độ của LLSX như thế nào thì QHSX phải tương ứng như vậy.
- Trình độ của LLSX thường xuyên biến đổi nhưng khi trình độ của LLSX biến đổi đến
một mức độ nhất định thì QHSX cũng phải biến đổi theo cho phù hợp với trình độ của LLSX
mới.
b. QHSX tác động trở lại LLSX
- Nếu QHSX phù hợp với trình độ của LLSX thì nó sẽ thúc đẩy LLSX phát triển, thúc
đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy xã hội phát triển.
- Nếu QHSX không phù hợp với trình độ của LLSX thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của
LLSX, kìm hãm sự phát triển của sản xuất, kìm hãm sự phát triển của xã hội.
* ý nghĩa phương pháp luận:
Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX biểu hiện sự vận
động nội tại của phương thức sản xuất, biểu hiện tính tất yếu của sự thay thế phương thức SX
này bằng phương thức SX khác cao hơn. Quy luật này là quy luật phổ biến tác động trong mọi
XH, là cho XH loài người phát triển từ thấp đến cao.

- Muốn sản xuất phát triển phải đầu tư vào sự phát triển của LLSX mà trước hết là người
lao động, trong đó phải cải tiến công cụ lao động. Sự nghiệp CNH – HĐH là việc đầu tư vào
LLSX. Ở VN ta sự nghiệp CNH thưc chất là cuộc CM về LLSX phát huy vai trò nhân tố con
người đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đó là lí do mà ta khẳng định sự thành công
của CNXH là liên quan đến sự phát triển thành công hay không của CNH.

- Từng bước

hoàn thiện quan hệ sản xuất để tác động đến lực lượng sản xuất 1 cách tích cực. Hoàn thiện
phân phối sản phẩm qua cải tiến chính sách lương, hoàn thiện sở hữu TLSX là thực hiện nền
KT nhiều thành phần cho phù hợp với nước ta. Quản lí phân công như công tác phân phối cán
bộ.

Câu 37: Hình thái kinh tế - xã hội là gì? Kết cáu của hình thái kinh tế - xã hội? Vì sao
dự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là quá trình lịch sử - tự nhiên? Liên
hệ với quá trình phát triển theo định hướng XHCN ở nước ta?
1. Hình thái kinh tế - xã hội là gì:
Hình thái kinh tế - xã hội là khái niệm dùng để chỉ xã hội ở một giai đoạn lịch sử cụ thể
với một kiểu QHSX đặc trưng (phù hợp) với một trình độ nhất định của LLSX và với một
kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những QHSX đó.
2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên:
Lịch sử phát triển của xã hội loài người trải qua nhiều giai đoạn từ thấp đến cao. Sự vận
động phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội tuân theo những quy luật khách quan vốn có
của nó. Từ việc phát hiện ra các quy luật vận động khách quan của xã hội, Các Mác đã đi đến
kết luận: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái xã hội là một quá trình lịch sử, tự nhiên”.
Tính chất lịch sử - tự nhiên của quá trình phát triển các hình thái kinh tế- xã hội được thể
hiện ở các nội dung sau:
Một là, sự vận động và phát triển của xã hội tuân theo các quy luật khách quan, đó là các
quy luật của chính bản thân cấu trúc hình thái kinh tế xã hội mà trước hết là quy luật quan hệ
sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quy luật kiến trúc thượng tầng
phù hợp với cơ sở hạ tầng.
Hai là, nguồn gốc của mọi sự vận động, phát triển của xã hội đều có nguyên nhân trực
tiếp hay gián tiếp từ sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội.
Ba là, quá trình phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội, tức là quá trình thay thế lẫn
nhau của các hình thái kinh tế - xã hội là do sự tác động của các quy luật khách quan làm cho

các hình thái kinh tế - xã hội không tồn tại vĩnh viễn mà chỉ tồn tại trong những giai đoạn lịch
sử nhất định.
Tuy nhiên tiến trình lịch sử của các hình thái kinh tế - xã hội có vai trò của nhân tố chủ
quan:
Sự hình thành, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội trong
lịch sử trước hết do tác động của các quy luật khách quan nhưng đồng thời còn chịu tác động
của các nhân tố chủ quan như điều kiện địa lý, tương quan lực lượng giai cấp, tầng lớp xã hội,
truyền thống văn hóa, điều kiện quốc tế... Chính vì vậy, tiến trình phát triển của mỗi cộng
đồng người có thể diễn ra với những con đường, hình thức phức tạp, đa dạng phong phú...Tính
chất phong phú đa dạng của tiến trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội có thể bao hàm
những bước phát triển “bỏ qua” một hay một vài hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Tuy
nhiên sự “bỏ qua” đó phải gắn với những điều kiện khách quan và chủ quan nhất định

Câu 38: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Ý
nghĩa phương pháp luận?
* Khái niệm
- Cơ sở hạ tầng là tổng hợp các quan hệ sản xuất hợp thành kết cấu kinh tế của một
xã hội nhất định. Cơ sở hạ tầng bao gồm quan hệ sản xuất thống trị; quan hê sản xuất tàn
dư, quan hệ sản xuất mầm mống tồn tại thực trong một kết cấu kinh tế của một xã hội cụ
thể. Đặc trưng cho tính chất của một cơ sở hạ tầng do quan hệ sản xuất thống trị quy định.
Tức là, cái giữ địa vị chi phối, có vai trò chủ đạo và tác dụng quyết định đối với toàn bộ cơ
sở hạ tầng là quan hệ sản xuất thống trị. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất tàn dư và mầm mống
cũng có vai trò quan trọng.
- Kiến trúc thượng tầng: Là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp luật, triết học,
đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… với những thiết chế tương ứng như nhà nước, đảng phái,
gióa hội, các đoàn thể, hiệp hội được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.
+ Mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng có những đặc điểm riêng; quy luật phát triển
riêng, nhưng liên hệ, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau và cùng nảy sinh trên một cơ sở hạ tầng
nhất định, phản ánh cơ sở hạ tầng đó. Trong đó, nhà nước là một thiết chế có vai trò đặc
biệt quan trọng. Chính nhờ nhà nước mà tư tưởng của giai cấp thống trị mới thống trị được
toàn bộ đời sống xã hội.

+ Kiến trúc thượng tầng của xã hội có các giai cấp đối kháng bao gồm tư tưởng và
thiết chế của giai cấp thống trị; tàn dư của các quan điểm chính trị - xã hội của giai cấp
trong xã hội cũ; các quan điểm và thiết chế của các giai cấp mới ra đời. Tất nhiên, hệ tư
tưởng của giai cấp thống trị giữ vai trò quy định tính chất của kiến trúc thượng tầng. Tính
giai cấp của kiến trúc thượng tầng thể hiện rõ ở sự đối lập về quan điểm, tư tưởng và cuộc
đấu tranh về chính trị - tư tưởng của các gia cấp đối kháng. Mâu thuẫn trong kiến trúc
thượng tầng cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong cơ sở hạ tầng.
* Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
- Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng
+ Cơ sở hạ tầng nào thì sẽ “sinh “ ra kiến trúc thượng tầng như thế ấy. Bởi lẽ, quan
hệ sản xuất quyết định các quan hệ xã hội khác. Mâu thuẫn trong đời sống kinh tế, xét đến
cùng, quyết định mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Cuộc đấu tranh giai cấp
trong lĩnh vực tư tưởng là biểu hiện của những đối kháng trong đời sống kinh tế.
+ Cơ sở hạ tầng quyết định sự hình thành, tính chất của kiến trúc thượng tầng. Cơ sở
hạ tầng biến đổi, sớm hay muộn cũng dẫn đến những biến đổi của kiến trúc thượng tầng.
Sự quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng diễn ra phức tạp trong quá
trình chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái kinh tế - xã hội khác.
- Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng
+ Sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng thể hiện ở chức năng
xã hội của nó. Nghĩa là, kiến trúc thượng tầng thực hiện sự bảo vệ, duy trì, củng cố, phát
triển cơ sở hạ tầng đã “sinh” ra nó; hoặc đấu tranh xóa bỏ cơ sở hạ tầng cũng như kiến trúc
thượng tầng cũ.
+ Các bộ phận khác nhau của kiến trúc thượng tầng đều tác động đến cơ sở hạ tầng
dưới nhiều hình thức khác nhau. Bản thân các yếu tố, các bộ phận của kiến trúc thượng
tầng cũng tác động qua lại lẫn nhau. Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng theo hai
hướng, hoặc là kìm hãm, hoặc là thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Khi kiến trúc
thượng tầng tác động cùng chiều với các quy luật kinh tế khách quan, nó sẽ thúc đẩy cơ sở
hạ tầng phát triển. Ngược lại, sẽ kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng.
* Ý nghĩa, thực tiễn VN

- Nước ta đang phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghĩa là cơ sở hạ tầng của nước ta hiện nay là kết cấu kinh tế nhiều thành phần. trong đó
kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã đóng vai trò chủ đạo. Với một cơ sở hạ tầng mang tính
chất quá độ và một kết cấu kinh tế đan xen nhiều thành phần thì kiến trúc thượng tầng cũng
phải xây dựng, củng cố, đổi mới cho phù hợp với cơ sở hạ tầng.
- Cần lưu ý rằng, phát triển kinh tế nhiều thành phần không có nghĩa là nhất thiết
phải đa nguyên chính trị. Bởi lẽ, trong kết cấu kinh tế nhiều thành phần ở nướcta th ì kinh
tế nhà nước, kinh tế tập thể đóng vai trò chủ đạo. Các thành phân fkinh tế khác đều hoạt
động trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, nhu cầu khách quan đặt ra là kiến trúc thượng
tầng của nước ta phải được đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng hoàn thành
chức năng xã hội của mình bảo vệ, duy trì, phát triển cơ sở hạ tầng đã “sinh” ra nó.

