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ABSTRACT 

Believe people, respect people, promote people is the philosophy of action 
throughout Ho Chi Minh’s revolutionary life. All his life, he has only one 
desire - the ultimate desire: the people are independent, free, enhanced 
living standards, living conditions and quality of life both physically and 
spiritually. This desire has become a concern in Ho Chi Minh’s mind and 
become the concrete actions, the real work and more profoundly to 
become the clearheaded guidelines and policies. Typically, it is the policy 
of nursing people which is actually a social security policy. This has 
created a great power and effect to bring the Vietnamese revolutionary 
career from one victory to others. This article initially finds out the unique 
characteristics that show Ho Chi Minh’s strategic vision through his 
thoughts on social security policies. 

TÓM TẮT 

Tin dân, trọng dân, đề cao dân - triết lý hành động trong suốt cuộc đời 
hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời, Người chỉ 
có một ham muốn tột bậc: nhân dân được độc lập, được tự do, được nâng 
cao mức sống, điều kiện sống, chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần. 
Mong muốn này đã trở thành mối quan tâm, trăn trở, nỗi niềm day dứt 
trong tâm trí của Hồ Chí Minh và trở thành những hành động cụ thể, 
những việc làm thiết thực, sâu xa hơn nữa là trở thành những chủ trương, 
chính sách, đường lối sáng suốt, đúng đắn. Điển hình là chính sách dưỡng 
dân mà thực chất là chính sách an sinh xã hội. Chính điều này đã tạo nên 
sức mạnh và tác dụng to lớn đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bài viết, bước đầu tìm hiểu nét đặc sắc 
thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh thông qua tư tưởng của 
Người về chính sách an sinh xã hội. 

Trích dẫn: Nguyễn Đức Khiêm, 2019. Chính sách an sinh xã hội - tầm nhìn nhân văn sâu sắc trong tư duy 
chính trị của Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3C): 72-80. 

1  MỞ ĐẦU  

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và 
định hướng cho Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức 
lực lượng cách mạng, xây dựng đường lối đúng đắn, 
dẫn dắt nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Bởi vậy, nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng 
của Người vào hoạt động thực tiễn có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, 
Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, 
sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng 
quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn 
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vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế thì vấn đề 
thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trở thành 
nguồn sức mạnh nội sinh, tạo động lực mạnh mẽ để 
xây dựng và phát triển đất nước bền vững. 

2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1 Chính trị, tư duy chính trị và chính 
sách an sinh xã hội 

 Chính trị là một hiện tượng xã hội đặc biệt, xuất 
hiện khi xã hội có sự phân chia giai cấp và hình 
thành Nhà nước. Trong lịch sử tư tưởng chính trị của 
nhân loại có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác 
nhau về chính trị trên cơ sở lợi ích, mục đích. Tuy 
nhiên, dù tiếp cận ở góc độ nào thì bản chất của 
chính trị suy cho cùng là sự biểu hiện tập trung của 
kinh tế. V.I.Lênin khẳng định: “Chính trị là sự biểu 
hiện tập trung của kinh tế…,Chính trị không thể 
không chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế” 
(V.I.Lênin, 2005, tr.349). So với kinh tế, chính trị 
phải chiếm vị trí hàng đầu vì khi giải quyết vấn đề 
kinh tế, giai cấp cầm quyền phải hướng vào việc bảo 
vệ và phát huy được quyền lực chính trị của mình. 
Bởi vậy, không có lập trường chính trị đúng thì một 
giai cấp nào đó không thể giữ được quyền thống trị, 
không thể thực hiện được mục tiêu của mình.  

 Tư duy chính trị và tư tưởng chính trị. Khi thực 
tiễn cuộc sống hoặc trong quá trình nhận thức nảy 
sinh các tình huống có vấn đề tất yếu nảy sinh nhu 
cầu nhận thức để giải mã cho các các vấn đề đang 
diễn ra trong thực tế, khi đó, bộ óc người diễn ra quá 
trình phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu,.tức là 
các thao tác quá trình tư duy diễn ra nhằm xử lý 
thông tin. Kết quả của quá trình này được thể hiện 
ra ngoài bằng ngôn ngữ. Như vậy, ta có thể hiểu: Tư 
duy là quá trình hoạt động tích cực, chủ động và 
sáng tạo của bộ óc người, là giai đoạn cao của quá 
trình nhận thức, là quá trình nhận thức khái quát hóa, 
trừu tượng hóa, hướng  vào nhận thức bản chất, quy 
luật vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng 
trong tự nhiên, xã hội và tư duy nhằm sản sinh ra tri 
thức, tư tưởng và phương pháp luận mới, trên cơ sở 
thực tiễn và được thể hiện ra ngoài thông qua hệ 
thống ngôn ngữ, để tái tạo và cải biến thế giới. Sản 
phẩm của quá trình tư duy là tri thức, tri thức luôn 
được thể hiện qua tư tưởng, quan điểm, hành vi của 
con người, đó là sự biểu hiện những hiểu biết của 
con người về thế giới khách quan, là sản phẩm của 
quá trình phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu diễn 
ra trong bộ óc của con người. Do đó, giữa tư duy và 
tư tưởng luôn có mối quan biện chứng với nhau, 
không tách rời nhau, tư tưởng là kết quả, là sản phẩm 
và là nhân lõi của quá trình tư duy. Tư duy đúng tất 
yếu sẽ có tư tưởng, hành động đúng và ngược lại. 
Tư duy chính trị: Là những suy nghĩ, nhận thức sâu 

sắc của các lực lượng xã hội trong việc giành, giữ và 
thực thi quyền lực chính trị để thực hiện lợi ích giai 
cấp, lợi ích quốc gia, dân tộc. Bởi vậy, nó bao trùm, 
chi phối và định hướng tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 

Sản phẩm của quá trình tư duy là những tư 
tưởng, quan điểm, giải pháp để giải quyết những 
mâu thuẫn nảy sinh trong thực tiễn. Do đó, sản phẩm 
của tư duy chính trị là tư tưởng chính trị. Tư tưởng 
chính trị: Là sự phản ánh về quyền lợi của các giai 
cấp, các lực lượng xã hội và các phương thức hoạt 
động xã hội để bảo vệ quyền lợi ấy (Đinh Văn Mậu 
và ctv., 1997, tr.8-9). Tư tưởng chính trị nảy sinh từ 
những điều kiện kinh tế - xã hội của một xã hội nhất 
định. Vì thế, tư tưởng chính trị luôn mang tính giai 
cấp và là phạm trù mang tính lịch sử, phản ánh đời 
sống chính trị của xã hội ở một giai đoạn lịch sử nhất 
định. Tư duy chính trị là sự trăn trở, suy nghĩ về 
những vấn đề chính trị, tư tưởng chính trị là sản 
phẩm của sự trăn trở, suy nghĩ đó. Bởi vậy, để hiểu 
tư duy chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh phải thông 
qua tư tưởng, lời nói, hành động của Người.  

Tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh hình thành 
trên cơ sở tiếp thu, phát triển chủ nghĩa yêu nước và 
những tiến hóa của tư tưởng chính trị Việt Nam kết 
hợp với những tri thức, kinh nghiệm chính trị tiến 
bộ của nhân loại, đặc biệt là học thuyết chính trị Mác 
- Lênin; Là sự tổng kết và nâng cao những bài học 
thực tiễn của phong trào yêu nước của Việt Nam, 
của phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong 
trào ở các nước thuộc địa, phụ thuộc; Là tư tưởng 
lấy đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế làm nền 
tảng; Là tư tưởng thi hành nền chính trị liêm khiết, 
kết hợp chặt chẽ giữa đức trị với pháp trị; Tôn trọng 
hiền tài, tin dùng trí thức...đặc sắc và nổi bật là tư 
tưởng về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, 
giải phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng 
một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, một chế độ 
xã hội văn minh, tiến bộ. Từ những khái quát trên, 
ta có thể hiểu: Tư duy chính trị của Hồ Chủ tịch là 
hoạt động diễn ra trong đầu óc của Hồ Chí Minh 
nhằm đưa ra những quan điểm, tư tưởng và hoạt 
động chính trị nhằm giải quyết những vấn đề mà 
thực tiễn chính trị của Việt Nam đặt ra. Vấn đề trung 
tâm trong tư duy chính trị của Người là vấn đề quyền 
lực của nhân dân, giành chính quyền về tay nhân 
dân, bảo vệ và phát huy triệt để quyền làm chủ của 
nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Như vậy, tư duy chính trị của Hồ Chí Minh là 
khái niệm có ngoại diên khá rộng nhưng nội hàm 
đều hướng tới làm sáng tỏ giá trị nền tảng trong tư 
duy của Người: Đấu tranh cho con người và vì con 
người, mục đích cao nhất và cũng là đích đến cuối 
cùng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại 
của Người: đem đến hạnh phúc, độc lập, tự do, dân 
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chủ thực sự cho con người. Suốt cả cuộc đời, Người 
đã không sống cho riêng mình mà sống vì dân, vì 
nước. Đó là động lực mạnh mẽ đã thôi thúc người 
thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sẵn sàng 
vượt qua khó khăn, gian khổ nhưng vẫn hiên ngang 
với một tinh thần lạc quan cách mạng, chan chứa 
niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc. 

Chính sách an sinh xã hội: Chính sách an sinh 
xã hội là một bộ phận cấu thành chính sách xã hội 
và là vấn đề lớn, liên quan đến nhiều ngành khoa 
học khác nhau. Tùy theo mục đích tiếp cận và 
phương pháp nghiên cứu mà các nhà khoa học đưa 
ra các quan niệm khác nhau: Theo Tổ chức Lao động 
quốc tế: “An sinh xã hội là sự bảo vệ mà xã hội thực 
hiện đối với các thành viên của mình thông qua một 
loạt các biện pháp công cộng để chống lại sự cùng 
quẫn về kinh tế và xã hội dẫn đến sự chấm dứt hay 
giam sút đáng kể về thu nhập do ốm đau, thai sản, 
tai nạn lao động, mất việc làm, mất sức lao động, 
tuổi già hoặc cái chết; những dịch vụ về chăm sóc y 
tế và những quy định về hỗ trợ đối với những gia 
đình có con nhỏ gặp phải khó khăn trong cuộc sống” 
(Đặng Đức San, 2008). Ngân hàng thế giới quan 
niệm: “An sinh xã hội là những biện pháp của Chính 
phủ nhằm giúp cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng 
đồng đương đầu và kiềm chế được nguy cơ tác động 
đến thu nhập nhằm giảm tính dễ bị tổn thương và 
những bấp bênh thu nhập” (Nguyễn Thị Lan Hương 
và ctv., 2013). Trong Hội nghị trù bị về “An sinh xã 
hội ASEAN diễn ra tại Singapore từ ngày 28 - 
29/6/2001, các nhà khoa học đã đưa ra một khái 
niệm mở rộng về an sinh xã hội: “Chính sách an sinh 
xã hội bao gồm chính sách thị trường lao động và 
việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
chính sách trợ giúp xã hội và chương trình lưới an 
toàn xã hội (có tính tạm thời)” (Nguyễn Hữu Dũng, 
2014). Như vậy, chính sách an sinh xã hội là một bộ 
phận cấu thành hệ thống các chính sách xã hội của 
Đảng và Nhà nước, là sự bảo vệ mà xã hội cung cấp 
cho thành viên của mình thông qua một số biện pháp 
được áp dụng rộng rãi để đương đầu với những khó 
khăn, các cú sốc về kinh tế và xã hội, làm mất hoặc 
suy giảm nghiêm trọng do ốm đau, thai sản, thương 
tật do lao động, mất sức lao động, hoặc tử vong, 
cung cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho gia đình nạn 
nhân, trẻ em. 

2.2 Nội dung cơ bản của chính sách an sinh 
xã hội - tầm nhìn nhân văn sâu sắc trong tư duy 
chính trị Hồ Chí Minh 

Tư tưởng về vấn đề thực hiện chính sách an sinh 
xã hội là một trong những tư tưởng nhân văn đặc 
sắc, tạo nên sự sáng tạo riêng có mang tầm chiến 
lược trong tư duy chính trị của Hồ Chí Minh. Người 
vừa là người xây dựng, vừa người trực tiếp thực thi, 
chỉ đạo quá trình đưa các chính sách an sinh xã hội 

vào thực tiễn cuộc sống. Trong suốt quá trình lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh rất ít dùng 
thuật ngữ chính sách xã hội, an sinh xã hội và cũng 
không có một tác phẩm chuyên khảo nào bàn về vấn 
đề an sinh xã hội, nhưng đây là nội dung cốt lõi, 
xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. 

 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (5/1941), do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
trực tiếp chủ trì, đã chủ trương đặt vấn đề giải phóng 
dân tộc cao hơn hết thảy, tạm gác khẩu hiệu cách 
mạng ruộng đất lại nhằm tập hợp rộng rãi tất cả các 
lực lượng yêu nước, không phân biệt già trẻ, gái trai, 
dân tộc, tôn giáo, giàu nghèo…vào Mặt trận Việt 
Nam Độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) và đề 
ra Chương trình cứu nước gồm nhiều chủ trương, 
chính sách có quan hệ mật thiết với nhau. Trên lĩnh 
vực xã hội, Chương trình Việt Minh đã đề ra những 
chính sách rất cụ thể và sát hợp đối với từng giới 
đồng bào: “(1).Công nhân ngày làm 8 giờ. Định 
lương tối thiểu…Cứu tế thất nghiệp, xã hội bảo 
hiểm. Công nhân già có lương hưu trí. (2).Nông dân 
ai cũng có ruộng cày, giảm địa tô. Cứu tế nông dân 
trong những năm mất mùa. (3).Binh lính: hậu đãi 
binh lính có công giữ gìn Tổ quốc và phụ cấp cho 
gia đình họ được đầy đủ. (4).Học sinh: bỏ học phí, 
mở thêm trường học, giúp đỡ học sinh nghèo. 
(5).Phụ nữ: đàn bà đều được bình đẳng với đàn ông 
về các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa. 
(6).Thương nhân và các nhà kinh doanh: Chính phủ 
hết sức giúp đỡ các nhà có vốn tự do kinh doanh. 
(7).Viên chức: hậu đãi viên chức xứng đáng với 
công học tập. (8).Người già và tàn tật: được chính 
phủ chăm nom và cấp dưỡng. (9).Nhi đồng: được 
chính phủ chăm sóc đặc biệt về thể lực và trí dục. 
(10). Hoa kiều: được chính phủ bảo đảm tài sản an 
toàn..” (Hồ Chí Minh, 2011. Hồ Chí Minh Hồ Chí 
Minh toàn tập, tập 3, tr.631). Mười chính sách an 
sinh xã hội nêu trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của 
Mặt trận Việt Minh mà đứng đầu là Hồ Chủ tịch đến 
những yêu cầu thiết yếu nhất về đời sống của mọi 
tầng lớp nhân dân trong nước. 

Năm 1946, khi trả lời phỏng vấn các nhà báo 
nước ngoài, Hồ Chí Minh nói: “Tự do cho đồng bào 
tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều 
tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu” (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 2009, tr.60). Có thể nói: “Ham 
muốn tột bậc” của Bác là sự thấu hiểu nỗi khát vọng 
của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống lại ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân và phong kiến để 
giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Độc lập, tự do 
có giá trị vô cùng quý báu, nhưng, với Hồ Chí Minh 
nếu có độc lập, tự do mà dân đói, dân khổ thì độc 
lập, tự do cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bới vậy, ngay 
sau khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã quan tâm đến đời sống kinh tế, giảm tô 
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thuế, mở lớp bình dân học vụ…chú trọng chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú ý 
quyền lợi và những lợi ích thiết thực hàng ngày của 
dân. Ham muốn đó không chỉ xuất phát từ đáy lòng 
mà còn là mục tiêu hành động nhất quán của Người. 
Hồ Chí Minh cho rằng: xây dựng đất nước, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải nhằm mục đích không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân, Người viết: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập 
rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập 
cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, 
của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng 
ta phải thực hiện ngay: (1). Làm cho dân có ăn, (2). 
Làm cho dân có mặc, (3). Làm cho dân có chỗ ở, 
(4). Làm cho dân có học hành” (Hồ Chí Minh, 2011. 
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, tr.175). Quan điểm 
này của Bác thể hiện đậm nét tính nhân văn: Bảo 
đảm an sinh xã hội cho mọi người dân là nhiệm vụ 
của Đảng và Chính phủ, là động lực cho sự phát triển 
đất nước. Với triết lý hành động, Người khẳng định: 
“Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân, mà đại bộ phận là 
nông dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công. 
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân, mà đại bộ phận là 
nông dân lao động kháng chiến thắng lợi. Đảng ta 
đã lãnh đạo nhân dân, mà đại bộ phận là nông dân 
lao động đánh đổ phong kiến địa chủ và chia ruộng 
đất cho nông dân. Song như thế chưa đủ, so với 
trước kia, đời sống của đồng bào nông dân lao động 
hiện nay tuy đã được cải thiện bước đầu, nhưng vẫn 
còn khó khăn thiếu thốn. Chúng ta không thể để như 
thế mãi. Chúng ta nhất định phải nâng cao dần đời 
sống của đồng bào nông dân” (Hồ Chí Minh, 2011. 
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, tr.161) Người thường 
xuyên nhắc nhở cán bộ: Nhà nước là do nhân dân tự 
xây dựng nên, bởi vậy: “việc gì có lợi cho dân, dù 
nhỏ cũng phải làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ 
cũng phải tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì 
dân mới yêu ta, kính ta” (Hồ Chí Minh, 2011. Hồ 
Chí Minh toàn tập, tập 4, tr.65). Vấn đề này càng có 
ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, giai đoạn mà toàn Đảng, toàn dân tập trung thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị  “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt 
là chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng 
Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân 
dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Mục đích của phát triển kinh tế là nhằm 
tạo ra điều kiện vật chất để thực hiện chính sách an 
sinh xã hội, nói cách khác các hoạt động kinh tế cần 
và phải hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu xã hội. 
An sinh xã hội thực chất là bồi dưỡng sức dân, bởi 
vậy, theo Người thực hiện an sinh xã hội chính là 
đảm bảo thực hiện tốt ba vấn đề: giữ sức dân, an dân 
và dưỡng dân Trong bài nói chuyện với những cán 
bộ, đảng viên ở Nghệ An hoạt động lâu năm Bác chỉ 

rõ: “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không 
có gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng 
phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng 
phải lo…Tất cả mọi việc, Đảng phải lo. Việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đấu 
tranh giành thống nhất nước nhà, Đảng phải lo. 
Ngay đến tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều 
phải lo” (Hồ Chí Minh, 2011. Hồ Chí Minh toàn tập, 
tập 13, tr.272).  Chăm lo cho dân, bồi dưỡng sức dân 
đối với Hồ Chí Minh là như thế, chu toàn và trách 
nhiệm từ việc lớn đến việc nhỏ hàng ngày. Giữa bộn 
bề khó khăn, thử thách của thù trong, giặc ngoài 
những ngày đầu nước nhà mới giành được độc lập, 
Chủ tịch nước Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chính 
sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm 
nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói là 
Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và 
Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ 
có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì 
vậy, cán bộ Ðảng và chính quyền từ trên xuống 
dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của 
nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011. Hồ Chí Minh toàn 
tập, tập 9, tr.518). Người không chỉ thể hiện tinh 
thần, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ mà còn khẳng định mục tiêu phấn 
đấu, chăm lo cho nhân dân của các cơ quan Đảng, 
Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mục tiêu 
cốt lõi để nhân dân không còn đói nghèo, được bảo 
đảm về an sinh xã hội: việc làm, y tế, giáo dục, nhà 
ở…Để đạt được mục tiêu đó thì chủ trương, chính 
sách kinh tế của Đảng và Chính phủ phải luôn hướng 
tới sự ổn định và phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc 
cho con người và phải được thực thi hiệu quả trong 
thực tiễn cuộc sống góp phần ổn định xã hội, phát 
huy hết: tài dân, sức dân, khả năng sáng tạo của nhân 
dân để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Đặc biệt, 
các chủ trương, chính sách đó phải trở thành một 
động lực to lớn để củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, tạo cơ sở vững chắc để ngăn chặn và làm 
thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các 
thế lực thù địch, phản động. Như thế, an sinh xã hội 
chính là việc Đảng và Nhà nước thực hiện tốt tất cả 
mọi việc liên quan đến nhân dân nhằm chăm lo, bồi 
dưỡng sức khỏe cho nhân dân, vì: “Trong bầu trời 
không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không 
gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” (Hồ 
Chí Minh, 2011. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, 
tr.453). Sự thành công hay thất bại của cách mạng 
luôn gắn với vai trò của quần chúng nhân dân lao 
động. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã 
chứng minh: lực lượng và sức mạnh của quần chúng 
nhân dân là nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc tạo 
nên những chiến công hiển hách, những thắng lợi 
huy hoàng. Trong mọi vấn đề của cách mạng nếu có 
dân là có tất cả, ngược lại không có dân thì thất bại 
là điều khó tránh khỏi.  
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Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn 
quan tâm chăm lo đến đời sống của mọi tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ - 
đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Trong 
Di chúc, Bác căn dặn toàn Đảng và toàn dân: “Đầu 
tiên là công việc đối với con người” (Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1999). Tình yêu thương con 
người là nền gốc quy tụ, đoàn kết hết thảy mọi tầng 
lớp, mọi lực lượng tạo nên sức mạnh vĩ đại để giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng mỗi 
cá nhân. Thực chất, đó là việc hoạch định và thực 
hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội cho con 
người, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của con 
người. Quyền con người là một giá trị nhân loại và 
luôn gắn liền với quyền thiêng liêng của mỗi dân 
tộc. Sự nghiệp giải phóng con người luôn song hành 
với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp. Thực hiện đầy đủ các quyền con người, trước 
hết phải bảo vệ các giá trị nhân quyền của nhân loại, 
phải bảo đảm sự thống nhất, độc lập của mỗi dân 
tộc. Giành độc lập, tự do cho đất nước, cho nhân dân 
là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Hồ Chí Minh. 
Lý tưởng và mục đích của Đảng là vũ trang về tư 
tưởng, chính trị cho quần chúng nhân dân để chống 
áp bức, bóc lột, mang những giá trị chân chính của 
con người trả lại cho con người. Bản chất xã hội mới 
lấy con người làm trung tâm và thống nhất với mục 
đích, lý tưởng của Đảng. Với lý tưởng ấy, Đảng phải 
đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, nhiệm vụ cao 
cả của Đảng là giành độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh 
thổ. Đó là điều kiện đảm bảo các quyền con người 
cơ bản cho nhân dân theo ý nguyện của Hồ Chí 
Minh. 

Quan tâm đến con người với ý nghĩa là động lực 
của cách mạng và là chủ thể sáng tạo nên mọi giá trị 
văn hóa, trong Di chúc lịch sử để lại cho dân tộc, 
Người đã căn dặn Đảng ta: “Đảng cần phải có kế 
hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm 
không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” (Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1999). Suốt cuộc 
đời, Hồ Chủ tịch đã hết lòng, hết sức phụ vụ Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân, luôn đau đáu nghĩ đến việc 
chăm lo hạnh phúc cho nhân dân nhưng với riêng 
mình Bác, sống rất giản dị mà thanh cao. Hồ Chí 
Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những 
người có công với cách mạng, những người đã hy 
sinh cả tuổi thanh xuân để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh 
thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bức thư bác sĩ 
Vũ Đình Tụng (1/1947), Người đã viết: “Thưa Ngài, 
tôi được báo cáo rằng: Con giai Ngài đã oanh liệt hy 
sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia 
đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia 
đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu 
của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một 
đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác 

dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã 
làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho 
Tổ quốc sống mãi, tinh thần họ luôn luôn sống với 
non sông Việt Nam. Họ là con thảo của Đức Chúa, 
họ đã thực hiện cái khẩu hiệu: Thượng đế và Tổ 
quốc. Những thanh niên đó là anh hùng dân tộc. 
Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ. 
Ngài đã đem món quà quý báu nhất là con của mình, 
sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây, chắc Ngài sẽ 
thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước 
nhà thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và 
sung sướng. Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn Ngài 
và gửi Ngài lời chào thân ái và quyết thắng” (Hồ Chí 
Minh, 2011. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr.49). Bức 
thư của Người cho thấy tình thương của Bác lúc nào 
cũng đong đầy cho tất cả. Đó không chỉ là sự cảm 
thông, sẻ chia của người đứng đầu Chính phủ, người 
tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là 
tình cảm của một người ông, người cha đối với các 
chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì sự bình yên của Tổ 
quốc, vì nền độc lập của dân tộc. Hồ Chí Minh thấu 
hiểu và luôn đánh giá cao những hy sinh, mất mát 
của các thương binh, liệt sĩ và thân nhân gia đình 
của họ trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và chỉ rõ: “Đối với 
những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương 
máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quan, du kích, 
thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng 
bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở 
yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích 
hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh 
sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành 
phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm 
ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời 
giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối 
với cha, mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sĩ) mà 
thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa 
phương phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích 
hợp, quyết không để họ bị đói, rét” (Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, 1999). 

 Việc chăm lo cho những người có công với cách 
mạng được Người để lại trong Di chúc không chỉ 
biểu hiện tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa 
mà còn là sự thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đượm 
tình người của vị cha già muôn vàn kính yêu của dân 
tộc và được thực hiện sinh động trong thực tiễn đời 
sống. Chứng kiến nỗi đau về sự hy sinh, mất mát to 
lớn, không gì bù đắp nổi của hàng triệu đồng bào, 
chiến sĩ trên mặt trận cũng như ở hậu phương, trên 
cương vị người đứng đầu Chính Phủ, ngày 
16/2/1947, Người đã ký Sắc lệnh số 20-SL/CP về 
“hưu bổng thương tật” và “tiền tuất cho thân nhân 
tử sĩ”. Đây không chỉ là định chế đầu tiên khẳng định 
vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ đối 
với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, là 
tiền đề chính trị, thể hiện tính nhân văn sâu sắc về 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 55, Số 3C (2019): 72-80 

 77 

chính sách an sinh xã hội của Hồ Chí Minh mà còn 
là sự tiếp biến và nâng tầm giá trị đạo đức truyền 
thống của con người Việt Nam: “Uống nước nhớ 
nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” trong thời đại Hồ 
Chí Minh lên tầm cao mới,  góp phần phát huy 
nguồn lực nội sinh của con người tạo thành nguồn 
động lực nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển, xây dựng cuộc sống ngày một đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn đúng như ước nguyện của Người. 

2.3 Vận dụng chính sách an sinh xã hội 
trong tư duy chính trị của Hồ Chí Minh ở Việt 
Nam hiện nay 

Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại nhiều 
thành tựu quan trọng về kinh tế và xã hội, trong đó 
có việc củng cố và hoàn thiện chính sách an sinh xã 
hội. Ngay từ khi giành được chính quyền về tay nhân 
dân, Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch 
đã quan tâm đến việc chăm sóc, giúp đỡ người già, 
người tàn tật, trẻ em…,và vấn đề phát triển hệ thống 
an sinh xã hội, đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn 
các quyền cơ bản của công dân, phù hợp với trình 
độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều 
kiện mới. Điều 14, trong bản Hiến pháp đầu tiên của 
nước ta quy định: “Những người công dân già cả 
hoặc tàn tật, không làm được việc thì được giúp đỡ. 
Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng” (Võ Thị 
Kim Thanh, 2014, tr.238). Hơn ba thập kỷ thực hiện 
đường lối đổi mới toàn diện đất nước, bên cạnh 
đường lối, chính sách về các vấn đề như: Đường lối 
phát triển kinh tế, đường lối công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đường lối đối ngoại...,nhằm tạo hành lang 
pháp lý vững chắc để xây dựng và phát triển đất 
nước, trong các kỳ đại hội, Đảng ta thường xuyên 
quan tâm và nhấn mạnh vai trò của chính sách an 
sinh xã hội. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X 
(4/2006) - Đại hội đánh dấu 20 đổi mới toàn diện đất 
nước, Đảng ta khẳng định: “Xây dựng hệ thống an 
sinh xã hội đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn 
dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006, tr.102). Hệ 
thống an sinh xã hội ở nước ta bao gồm rất nhiều các 
chính sách được kết hợp với nhau tạo nên mạng lưới 
an sinh xã hội rộng khắp, trong đó, bảo hiểm xã hội 
là một trụ cột chính của an sinh xã hội và không 
ngừng được mở rộng về đối tượng tham gia với 
nhiều loại hình khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để 
chăm sóc, giúp đỡ người dân nhanh chóng, kịp thời 
khi gặp những biến cố, rủi ro trong cuộc sống và là 
nòng cốt trong hệ thống chính sách xã hội ở nước ta. 
Bởi vậy, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI (2006) 
đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội, tiếp đó trong kỳ 
họp thứ 4, Quốc hội khóa XII (2008) đã thông qua 
Luật Bảo hiểm y tế. Hai luật này đã quy định chi tiết 
các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các 
quan điểm lớn của Đảng và kế thừa những quy định 

phù hợp của pháp luật theo nguyên tắc mức hưởng 
trên cơ sở mức đóng. Với việc ban hành Luật Bảo 
hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế đã tạo cơ sở pháp 
lý vững chắc để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân, giải quyết việc làm, cải thiện mức 
sống và điều kiện sống cho dân cư, cứu trợ xã hội và 
thực hiện phúc lợi xã hội…,tạo tiền để quan trọng 
cho sự ổn định kinh tế, chính trị - xã hội, góp phần 
giữ vững, củng cố và phát triển những thành quả to 
lớn sau hai thập kỷ tiến hành đổi mới kinh tế, đổi 
mới chính trị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đổi 
mới sự nghiệp đổi mới trong tình hình mới. Sau hơn 
25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã thu 
được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất 
nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào 
nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung 
bình tạo thế và lực mới để tiếp tục đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển 
kinh tế tri thức, phát triển kinh tế nhanh, bền vững 
và thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội. Đó 
là cơ sở quan trong để Đảng ta khẳng định: “Phát 
triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở 
rộng và hiệu quả. Phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm 
như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động 
tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm. Thực 
hiện tốt các chính sách ưu đãi và không ngừng nâng 
cao mức sống đối với người có công. Mở rộng các 
hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, nhất là đối với 
các đối tượng khó khăn. Tập trung phát triển mạnh 
hệ thống chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng 
dịch vụ y tế. Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc 
gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt 
Nam” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, tr.125). 
Mục đích cuối cùng của tăng trưởng kinh tế là cải 
thiện điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống 
của nhân dân và thực hiện có hiệu quả các chính 
sách an sinh xã hội. Bởi vậy, xây dựng và phát triển 
hệ thống an sinh xã hội là chủ trương lớn, quan điểm 
xuyên suốt trong đường lối, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta hướng vào 
mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng 
và tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 
dân, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất 
nước trong điều kiện mới. Điều 34, Hiến pháp năm 
2013 quy định: “Công dân có quyền được bảo đảm 
an sinh xã hội” (Võ Thị Kim Thanh, 2014, tr.23). 
Đây là lần đầu tiên, Đảng và Nhà nước ta khẳng 
trong văn bản pháp lý cao nhất của Nhà nước về an 
sinh xã hội và xem đó là một trong những quyền cơ 
bản cho công dân. Đồng thời, Điều 59 Hiến pháp 
2013 quy định: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội 
để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ 
thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người 
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cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có 
hoàn cảnh khó khăn khác” (Võ Thị Kim Thanh, 
2014, tr.30). Như  vậy, an sinh xã hội không chỉ là 
một trong những tiêu chí cơ bản đánh giá sự tiến bộ 
của một xã hội, một quốc gia mà đó còn là một trong 
những quyền cơ bản và đòi hỏi chính đáng của con 
người.  

Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất 
nước và phát triển kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thực 
hiện chính  sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo và 
không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân. Đại hội XII, Đảng ta nhấn mạnh: “Tiếp 
tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng đối 
tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã 
hội đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có 
hiệu quả cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương hoặc 
những người gặp rủi ro trong cuộc sống. Phát triển 
và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động...” (Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 2016, tr. 137). Quan điểm, chủ 
trương trên của Đảng được cụ thể hóa bằng các 
chính sách như: Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 
2011 - 2020, Chương trình việc làm quốc gia, Quỹ 
quốc gia giải quyết việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, 
Bảo hiểm y tế, Chương trình quốc gia về xóa đói, 
giảm nghèo, thành lập ngân hàng chính sách xã 
hội…,nhằm bảo đảm cho mọi người dân có cơ hội 
tiếp cận ở mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản 
như: Y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch sinh 
hoạt, nhà ở…,thông qua việc nâng cao năng lực tự 
an sinh xã hội của các tầng lớp dân cư và sự trợ giúp 
của Nhà nước cùng các tổ chức chính trị - xã hội 
trong nước và các tổ chức phi chính phủ…Hiện nay, 
hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hướng vào các 
nội dung cơ bản sau: 

Một là, Tăng cơ hội có việc làm, đảm bảo mức 
thu nhập tối thiểu nhằm giảm nghèo bền vững cho 
người lao động thông qua hàng loạt các chính sách: 
hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tín dụng, giải quyết 
việc làm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân 
được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn 
đấu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 
khoảng 3.200 - 3.500 USD…,Tỷ lệ bao phủ bảo 
hiểm y tế trên 80% dân số, tỷ lệ giảm nghèo bình 
quân đạt từ 1,0 đến 1,5%/năm, trên 95% dân cư 
thành thị và hơn 90% dân cư vùng nông thôn được 
sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, hơn 85% chất 
thải nguy hại được xử lý. (Đảng Cộng sản Việt Nam, 
2016, tr.272 - 273)  

Hai là, Mở rộng cơ hội cho người lao động tham 
gia hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế…giúp người lao động chủ 

động đối phó với những biến cố, rủi ro bất ngờ xẩy 
ra trong cuộc sống. Đối tượng, phạm vi tham gia bảo 
hiểm y tế ngày càng mở rộng và gia tăng. Nếu trước 
năm 2010, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở 
nước ta chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng là cán 
bộ, công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ 
trang thì nay bảo hiểm xã hội được mở rộng đến mọi 
đối tượng và các tầng lớp dân cư. Đáng chú ý, Nhà 
nước ta đã thực hiện chính sách bảo hiểm y tế miễn 
phí cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi, gia đình hộ nghèo, 
cận nghèo, một số đối tượng chính sách, người có 
công với cách mạng: cựu thanh niên xung phong, 
cựu chiến binh. Điều này đã tạo điều kiện tốt về 
chăm sóc sức khỏe cho mọi tầng lớp dân cư. 

Ba là, Thực hiện trợ cấp thường xuyên đối với 
người có hoàn cảnh đặc thù: Chế độ trợ cấp hàng 
tháng đối với người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên), 
người già neo đơn không nơi nương tựa người có 
công với cách mạng, hỗ trợ đột xuất cho người dân 
khi gặp các rủi ro không lường trước hoặc vượt quá 
khả năng kiểm soát do các biến cố bất thường xẩy ra 
trong cuộc sống: thiên tai, lũ lụt, hạn hán bằng 
nguồn ngân sách Nhà nước. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác bảo đảm an sinh xã 
hội ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế: giảm nghèo 
chưa bền vững, người dân ở vùng dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, phân hóa 
giàu nghèo, phân hóa giữa các vùng miền có xu 
hướng mở rộng. Tình trạng thiếu việc làm ở nông 
thôn, ở vùng đô thị hóa và thất nghiệp ở thành thị 
còn nhiều; Nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội 
còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước 
và chưa theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Các hình thức 
bảo hiểm chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của 
người dân; Chất lượng cung cấp các dịch vụ an sinh 
xã hội, đặc biệt là dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng mức sống 
của dân cư…,Đại hội XII chỉ rõ: “Tỷ lệ hộ nghèo và 
cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nhất là trong đồng 
bào dân tộc còn cao. Một số chính sách về an sinh 
xã hội, giảm nghèo còn chồng chéo, chưa đồng bộ. 
Tỷ lệ bao phủ và chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp. Quỹ bảo hiểm 
xã hội chưa bền vững. Công tác chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe nhân dân còn nhiều hạn chế” (Đảng Cộng 
sản Việt Nam, 2016, tr.256). Những hạn chế trên bắt 
nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó cơ bản là do 
nhận thức về vai trò của an sinh xã hội chưa cao, 
chưa thực sự thống nhất và đồng thuận giữa trung 
ương và địa phương, thậm chí có lúc, có nơi còn xem 
an sinh xã hội như sự cứu trợ của Nhà nước. Công 
tác xây dựng, giám sát sự vận hành của hệ thống an 
sinh xã hội còn thiếu và kém hiệu quả. Để khắc phục 
những hạn chế trên và thực hiện chính sách an sinh 
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xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh có hiệu quả trong 
điều kiện ở nước ta hiện nay, cần tập trung thực hiện 
tốt một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, Đổi mới tư duy và nhận thức về chính 
sách an sinh xã hội. Đảng ta đã chỉ rõ: “Chuyển từ 
hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh xã hội 
của công dân. Đổi mới chính sách giảm nghèo theo 
hướng tập trung, hiệu quả và tiếp cận phương pháp 
đo lường nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã 
hội cơ bản và tiếp cận các dịch vụ cơ bản” (Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 2016, tr.137). Để thực hiện tốt 
công việc này cần làm tốt công tác giáo dục, tuyên 
truyền về vai trò và ý nghĩa của chính sách an sinh 
xã hội trong toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống 
chính trị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá 
nhân, tạo phong trào thực hiện an sinh xã hội sâu 
rộng trong toàn xã hội. Cùng với đó, Đảng cần xây 
dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội theo hướng 
dân chủ hóa để khai thác mọi tiềm năng của cá nhân, 
tổ chức và các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thể chế hóa 
các chủ trương, quan điểm của Đảng về an sinh xã 
hội thành chính sách, pháp luật cụ thể và hiện thực 
hóa đường lối, chủ trương, chính sách về an sinh xã 
hội trong thực tiễn đời sống. 

Thứ hai, Thực hiện chính sách an sinh xã hội 
phải đi liền với các chính sách phát triển kinh tế và 
thực hiện các mục tiêu xã hội. Nghị quyết đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ rõ: “Trong xây dựng 
và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận 
yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số 
ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng 
gia tăng phân hóa giàu, nghèo. Gắn kết chặt chẽ 
chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển 
kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 
dân, bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một 
tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới. Giải quyết 
tốt lao động, việc làm và thu nhập cho người lao 
động, bảo đảm an sinh xã hội...” (Đảng Cộng sản 
Việt Nam, 2016, tr.135 - 136). Phát triển kinh tế phải 
xuất phát từ mục tiêu và vì phúc lợi xã hội, phúc lợi 
cá nhân, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với 
các vấn đề an sinh xã hội để mọi tầng lớp dân cư 
được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. 

3 KẾT LUẬN 

Chính sách an sinh xã hội trong tư tưởng của 
Người thực chất là chính sách bồi dưỡng sức dân. 
Dân là nội dung cốt lõi trong tư duy và hành động 
cách mạng của Người. Hồ Chí Minh cho rằng: “Gốc 
có vững cây mới bền - Xây lầu thắng lợi trên nền 
nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011. Hồ Chí Minh toàn 
tập, tập 5, tr.502). Người đặt trọn niềm tin vào sức 
mạnh của nhân dân, bởi có dân là có tất cả, ngược 
lại nếu không tin vào sức mạnh vô song ở nơi dân 

thì sự thất bại là đương nhiên. Do đó, nghiên cứu, 
học tập, vận dụng tư tưởng yêu dân, thương dân, tin 
dân, trọng dân, vì dân, chăm lo, bồi dưỡng sức dân 
của Hồ Chí Minh là một bài học lớn, sâu sắc và toàn 
diện mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần không 
ngừng học tập và làm theo. Việt Nam đang tiến hành 
đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập toàn diện với 
cộng đồng quốc tế dưới sự quản lý của Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì việc xây 
dựng chính sách an sinh xã hội mềm dẻo, linh hoạt, 
đa tầng, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất 
nước là rất cần thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ: 
“Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải 
quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản 
lý xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; 
bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và 
giảm nghèo bền vững” (Ban tuyên giáo Trung ương, 
2016, tr.133 - 134). 
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