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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY
Phan Văn Thạng1

ABSTRACT
Poverty and famine are subjective social and ecnomic phenomena. They exist along side
with the development of human societies as a big challenge to all economies. Vietnam,
one of the world’ poor countries, needs to overcome poverty and famine. In fact, famine
eradication and poverty reduction were introduced a long time ago and have become an
important policy and decision of our Party and government. This policy was proposed
from the birth of the Democratic Republic of Vietnam and has been improved with the
development of the country. It not only meets the needs and expectations of the majouty of
the Vietnamese people from all walks of life but are also in acordance with the present
day’s common trends.
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TÓM TẮT
Nghèo đói là hiện tượng kinh tế - xã hội khách quan, nó xuất hiện cùng với sự phát triển
của xã hội loài người và tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển của tất cả
các nền kinh tế. Việt Nam thuộc nhóm nước nghèo trên thế giới, cần phải vươn lên thoát
khỏi đói nghèo. Trước tình hình đó, vấn đề xóa đói giảm nghèo đã được đặt ra từ lâu và
trở thành một chủ trương lớn, một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương
này được hình thành ngay từ những ngày đầu khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa và ngày càng được hoàn thiện hơn trong quá trình phát triển đất nước. Nó không
những đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt
Nam mà còn phù hợp với xu hướng chung của thời đại.
Từ khóa: Đói nghèo, tư tưởng Hồ Chí Minh

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Cách đây hơn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đề cập đến vấn đề xóa đói
giảm nghèo. Điều này thể hiện tấm lòng yêu nước, thương dân vô hạn mà Người
dành tất cả cho nhân dân lao động. Thể hiện tinh thần đó, Đảng ta luôn quan tâm
giải quyết vấn đề đói nghèo thông qua xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa và làm
cho các phương pháp, các công cụ quản lý xã hội ngày càng hợp lý, hoàn hảo hơn
theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội; hài hòa các
nhu cầu, lợi ích giữa cá nhân và xã hội. Nhưng thực tế cho thấy, với sự xác lập
quyền sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất, quyền làm chủ xã hội của nhân dân, đói
nghèo sẽ không tự động biến mất, không phải xã hội sẽ ngay lập tức đạt tới sự
phồn thịnh và mọi người ai cũng trở nên giàu có. Do đó, trong quá trình đổi mới
cần có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước bằng pháp luật, chính sách và kế
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hoạch để giải quyết vấn đề đói nghèo, bảo đảm thực hiện mục tiêu tiến bộ và công
bằng xã hội.
2 ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Bài viết tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo và sự
vận dụng của Đảng ta hiện nay. Qua đó, mọi người thấy rõ hơn bản chất ưu việt
của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng
đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại.
3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để phục vụ cho bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp luận triết học mácxít;
đồng thời còn sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp quan sát,
phương pháp kết hợp lịch sử - logic.
4 NỘI DUNG
Điểm cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại độc lập tự do cho dân
tộc, mới xóa bỏ triệt để mọi hình thức áp bức bóc lột và bất công, mới đem lại
cuộc sống ấm no, hạnh phúc thực sự cho con người. Một trong những điểm sâu sắc
và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ, giá trị và ý nghĩa thực sự của
độc lập tự do phải được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Họ
phải có cơm ăn, áo mặc, phải được học hành, được sống cuộc sống sung sướng
hạnh phúc. Người quan niệm, chủ nghĩa xã hội là xa lạ với đói nghèo, bần cùng,
lạc hậu. Chủ nghĩa xã hội phải chứng minh được bản chất ưu việt của mình ở chỗ
đem lại ngày càng nhiều, ngày càng tốt hơn những lợi ích thiết thân cho dân chúng
như ăn no, mặc ấm, có nhà ở sạch sẽ, được học hành tiến bộ…tức là thỏa mãn
ngày càng đầy đủ những nhu cầu hợp lý và chính đáng cho sự phát triển toàn diện
của con người.
Điều đặc biệt mới mẻ và quý giá trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xóa đói, giảm
nghèo thể hiện trong lời chỉ dẫn của Người: “phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đi
liền với thực hành tiết kiệm; làm cho nhiều, tiêu thì ít, làm chóng, tiêu chậm, tức là
đủ. Nhờ đó mà nghèo trở nên đủ, đủ trở nên giàu, giàu thì giàu thêm”1. Người chỉ
rõ: “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì
giàu thêm, người nào cũng biết chữ, người nào cũng biết đoàn kết yêu nước” và
“đem tài dân, sức dân làm lợi cho dân”2.
Tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh soi sáng cho nhận thức và công tác thực tiễn
xóa đói giảm nghèo của chúng ta hiện nay. Xóa đói phải tiến tới giảm nghèo và
tăng giàu. Đói nghèo là một cửa ải phải vượt qua, phái tiến tới giàu có, giàu có
nữa, giàu có mãi. Cần phải xây dựng chủ nghĩa xã hội như một xã hội giàu có,
phồn vinh về kinh tế, lành mạnh về văn hóa, xã hội. Nó chứa đựng ý tưởng giải
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phóng sức sản xuất, giải phóng tư tưởng và mọi tiềm năng xã hội, hướng tới một
sự phát triển năng động của toàn xã hội vì hạnh phúc của mọi người lao động.
Để xóa đói giảm nghèo phải phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm. Do đó, phải
đấu tranh kiên quyết để bài trừ lãng phí, tham nhũng, quan liêu và mọi tệ nạn xã
hội. Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm sáng tỏ điều mà chúng ta quan tâm
hiện nay: cứu trợ, bảo trợ xã hội chỉ nhằm xóa đói và chống đói nghèo trong những
tình huống đầu, với một bộ phận dân cư đặc biệt khó khăn (khi có thiên tai, bệnh
tật, tai nạn rủi ro). Đó chỉ là một biện pháp hỗ trợ, chủ yếu mang ý nghĩa nhân đạo.
Chỉ có phát triển sản xuất mới là biện pháp cơ bản, chủ động và tích cực để khắc
phục triệt để đói nghèo, tiến tới giàu có. Đó là sự hỗ trợ phát triển đối với các hộ
nghèo, người nghèo theo phương châm cho cần câu, hướng dẫn câu cá chứ không
cho sẵn cá. Người chỉ dẫn: “Muốn xã hội giàu có thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình
cho đến cả nước phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đó là con đường dẫn
đến hạnh phúc. Tăng gia là tay phải của hạnh phúc. Tiết kiệm là tay trái của hạnh
phúc” .
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận đói nghèo như một hiện tượng kinh tế - xã
hội có tính lịch sử và những chỉ dẫn của Người dựa trên quan điểm hệ thống, quan
điểm phát triển đầy tính biện chứng. Người dự cảm một nỗi lo toan: “không sợ
thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên”4 .
Trong quan niệm của Người về công bằng xã hội có bao hàm các nguyên tắc phân
phối lợi ích dựa trên tính hợp lý giữa lao động và hưởng thụ, có đòn bẩy kích thích
sự phát triển bởi lợi ích vật chất và tinh thần, có sự thống nhất biện chứng giữa
kinh tế và xã hội. Người xa lạ với quan điểm giản đơn, không tưởng, chủ quan duy
ý chí, coi công bằng là chia đều, là bình quân. Quan niệm cũ kỹ ấy đã từng làm
triệt tiêu động lực của phát triển, dung dưỡng thói quen ỷ lại, lười biếng, ăn bám
trong một bộ phận không nhỏ dân cư xã hội.
Xóa đói về kinh tế không tách rời xóa đói nghèo về văn hóa tinh thần. Chủ tịch Hồ
Chí Minh nhạy cảm biết bao khi gắn liền giặc đói với giặc dốt, nó kìm hãm xã hội
trong bần cùng, lạc hậu. Theo Người, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Do đó,
ăn no, mặc ấm phải đi đôi với học hành tiến bộ, xã hội phải ngày càng tiến, vật
chất ngày càng tăng với tinh thần ngày càng tốt. Như vậy, trong khi tập trung xóa
đói giảm nghèo về kinh tế, không nên quên rằng, đói nghèo về văn hóa, cằn cõi
tinh thần cũng là một nguy cơ lớn, một trở lực không nhỏ của phát triển. Tính thời
sự, tính thời đại, giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ đó.
Thắm nhuần tư tưởng đó, trước hết công tác xóa đói, giảm nghèo ở nước ta hiện
nay phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau đây:
- Một là, xóa đói giảm nghèo phải được coi là vấn đề bức xúc của xã hội, được
đặt vào trung tâm chú ý của Nhà nước và xã hội, trở thành trọng tâm của chính
phủ trong việc điều hành các chương trình kinh tế - xã hội của đất nước. Xóa
đói giảm nghèo là điều kiện để phát triển kinh tế, là thước đo của tiến bộ xã hội
và nhằm thực hiện mục tiêu nhân đạo trong bản chất của chủ nghĩa xã hội.
- Hai là, xóa đói giảm nghèo và tăng giàu đòi hỏi phải tiếp tục mở rộng, phát
triển kinh tế hàng hóa, mở rộng thị trường và khai thác mặt tích cực, hạn chế
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mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Xóa đói, giảm nghèo bằng tổng các chính
sách kinh tế - xã hội và văn hóa.
- Ba là, xóa đói giảm nghèo trên cơ sở phát triển kinh tế phải gắn liền cuộc đấu
tranh làm lành mạnh xã hội, tăng cường sức mạnh và hiệu lực kiểm soát của
Nhà nước đối với tệ tham nhũng, với các thủ đoạn làm giàu bất chính, phi kinh
tế, phi đạo lý với công cụ chính yếu là pháp luật.
- Bốn là, có hệ thống các công cụ chính sách điều tiết để bảo đảm cho Nhà nước
có nguồn vật chất to lớn nhằm thực hiện các bảo trợ, cứu trợ xã hội; đồng thời
kích thích và điều chỉnh các chủ thể kinh tế đi theo hướng xóa đói giảm nghèo,
tăng giàu một cách chính đáng, hợp pháp.
Ở nước ta hiện nay, kinh tế thị trường sẽ còn tiếp tục phát triển và những biểu hiện
tiêu cực, những mặt trái của nó sẽ còn gay gắt hơn. Điều đó cho thấy rõ hơn
nguyên tắc giải quyết vấn đề là: chỉ những thủ đoạn làm giàu bất chính, phi pháp,
lừa đảo, cưỡng đoạt dưới mọi hình thức có tính chất phản xã hội gây nên đối
kháng, xung đột với lợi ích và quyền lực nhân dân mới bị xóa bỏ. Còn sự làm giàu
bằng lao động, bằng công sức, trí tuệ, uy tín, tài sản hợp pháp của công dân đem
lại lợi ích cho xã hội đều được khuyến khích. Trong việc giải quyết đói nghèo,
chúng ta vừa phải chống khuynh hướng cản trở sự phát triển, vừa phải chống sự
buông lỏng, làm tuột khỏi tay kiểm soát của Nhà nước và pháp luật làm thiệt hại
tới lợi ích của cộng đồng, đi chệch khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội và xa rời các
mục tiêu, các giá tri nhân đạo của chủ nghĩa xã hội. Do đó, Đảng và Nhà nước ta
cần có những chính sách cụ thể, phù hợp, điều tiết thu nhập để hạn chế sự phân
cực giàu nghèo quá đáng, quá mức cho phép, có chính sách cụ thể để làm tăng
thêm hộ giàu, giảm hộ nghèo và tiến tới không có hộ nghèo. Đương nhiên không
thể khắc phục thực tế ấy trong một thời gian ngắn, bằng biện pháp hành chính với
việc áp dụng các hình thức bình quân chủ nghĩa, san bằng thu nhập như đã từng
làm trước đây. Để khắc phục sự phân hóa giàu nghèo quá mức, đòi hỏi phải có một
quá trình phấn đấu lâu dài.
Qua nhiều kỳ Đại hội, Đảng ta đã xác định đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến
khích mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát
nghèo và từng bước khá giả hơn là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu
dài. Quan điểm này xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu
cao nhất là con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước
và từng chính sách phát triển. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, văn
hóa, y tế, giáo dục và đào tạo…Giải quyết tốt các vấn đề xã hội tạo điều kiện cho
con người phát triển. Để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo trên, điều quan trọng là:
“Khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp, thực hiện có hiệu quả các
chính sách xóa đói giảm nghèo theo hướng tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận bình
đẳng các nguồn lực phát triển, hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên
thoát khỏi đói nghèo vững chắc ở các vùng nghèo và các bộ phận dân cư nghèo.
Khắc phục tư tưởng bao cấp, ỷ lại”.
Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích mọi người dân làm giàu chính đáng, đồng
thời chống bần cùng hóa dưới mọi hình thức. Khuyến khích làm giàu là phù hợp
với quy luật, phù hợp với lòng dân. Quan điểm của Đảng ta là việc một bộ phận

302

Tạp chí Khoa học 2009:12 299-304

Trường Đại học Cần Thơ

dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển, nhưng đồng thời phải cứu trợ các
hộ nghèo, tạo điều kiện cho họ vươn lên đủ ăn, khá giả, làm giàu sau. Vì lợi ích
chung của cộng đồng, ai trở nên giàu có nhờ thành đạt và thăng tiến trong xã hội
đều phải chịu sự điều tiết hợp lý của Nhà nước để đóng góp vào phúc lợi chung. Vì
mục đích nhân đạo của xã hội, ai gặp những khó khăn thua thiệt và rơi vào hoàn
cảnh không thể duy trì được cuộc sống bình thường đều được xã hội trợ giúp. Xã
hội tạo điều kiện cho mọi người có được đời sống vật chất và tinh thần ngày một
tốt hơn bằng sức lao động và khả năng của chính họ. Không để xảy ra tình trạng
con người bị bóc lột về kinh tế, bị áp bức về mặt tinh thần, bị kìm hãm những khả
năng phát triển. Mọi tài năng được sử dụng, được đánh giá và được bù đắp xứng
đáng, nhân cách được tôn trọng và phát huy, có sự phát triển tương hỗ giữa cá
nhân và xã hội. Đó là công bằng xã hội theo bản chất của chủ nghĩa xã hội, tất cả
nhằm hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc của con người và phát triển con người.
Để Phấn đấu không còn hộ đói, giảm mạnh hộ nghèo, tăng nhanh số hộ giàu, từng
bước xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội phồn vinh, Đảng ta chỉ rõ: “ Phải đa
dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện xóa đói giảm nghèo theo hướng
phát huy nội lực và kết hợp sử dụng có hiệu quả sự trợ giúp của quốc tế. Nhà nước
tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và trợ giúp về điều kiện
sản xuất, nâng cao kiến thức để người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo tự vươn lên
thoát nghèo và cải thiện mức sống một cách bền vững; kết hợp chính sách của Nhà
nước với sự giúp đỡ trực tiếp và có hiệu quả của toàn xã hội, của những người khá
giả cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là đối với những vùng đặc biệt khó khăn.
Ngăn chặn tình trạng tái nghèo”.
Thể chế hóa đường lối của Đảng, trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, Nhà nước
ta đã có những chính sách tác động tích cực, có hiệu quả trong cuộc sống, nhất là
đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ đã phê duyệt Quyết định
135/1998/QĐTT ngày 31-7-1998, gọi tắt là chương trình 135 tập trung vào 4
nhiệm vụ trọng tâm:
- Một là, xây dựng quy hoạch sản xuất, đời sống ở các vùng dân cư, bảo đảm cho
đồng bào ổn định có đủ điều kiện sản xuất, cơ sở hạ tầng, định canh, định cư ổn
định lâu dài.
- Hai là, thực hiện xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho
đồng bào, bảo đảm các yêu cầu cấp thiết về ăn, mặc, ở, chữa bệnh, học hành.
- Ba là, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, tạo cơ sở cho kinh tế, xã hội phát
triển, cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng đời sống đồng bào.
Trọng tâm là mở mang đường giao thông, thủy lợi, nguồn điện nhỏ, trường
học, trạm y tế, thông tin liên lạc, truyền thông.
- Bốn là, xây dựng các trung tâm cụm xã thành các tụ điểm kinh tế - văn hóa - xã
hội, từ đó đưa ánh sáng văn minh đến các thôn bản. Xây dựng chợ nông thôn,
kích thích nền kinh tế phát triển năng động, cuốn hút các hoạt động kinh tế ở
đó vào sản xuất hàng hóa, đánh thức các tiềm năng, thế mạnh trong vùng. Xây
dựng các cơ sở sinh hoạt thông tin - văn hóa - văn nghệ, phát thanh, truyền
hình, thư viện, bệnh xá…thành điểm sáng văn hóa ở địa phương.
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5 KẾT LUẬN
Xóa đói giảm nghèo ở nước ta có nguồn gốc sâu xa từ trong tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh và được thể hiện một cách nhất quán trong quan điểm, đường lối của
Đảng ta hiện nay. Xóa đói giảm nghèo nhằm từng bước giải quyết vấn đề đói
nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Một đất nước muốn vươn lên hội
nhập và phát triển, trước tiên cuộc sống của người dân trong nước phải đủ no và
ngày càng sung túc, thỏa mãn được đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của con người. Vì
vậy, quan điểm, chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng ta hiện nay là hợp đạo
lý, phù hợp với xu thế của thời đại, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh.
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