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1. Đặt vấn đề 1

Trong quá trình tìm tòi đổi mới, xây 
dựng và phát triển đất nước thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), cùng 
với những đổi mới về tư duy kinh tế, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã có những đổi mới về 
tư duy chính trị, xây dựng và hoàn thiện thể 
chế chính trị Việt Nam. Trong đó, cơ chế 
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ” được đề ra từ Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ V (1982) và Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của 
Đảng xác định là phương thức vận hành 
tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam. 
Cơ chế này là kết quả từ sự vận dụng và 
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phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng, 
Nhà nước và quần chúng nhân dân trong 
lịch sử, đồng thời xuất phát từ thực tiễn 
cách mạng Việt Nam và thế giới. 
2. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản 
Việt Nam về cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ” 

Dù đã sớm được khẳng định, tuy nhiên 
việc nhận thức và thực hiện cơ chế “Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ” ở Việt Nam là một quá trình. Cả trên 
phương diện lý luận và thực tiễn, không 
phải ngay từ đầu, ở đâu và lúc nào, việc 
nhận thức và thực hiện cơ chế tổng thể nêu 
trên cũng rõ ràng, đầy đủ và đúng đắn. Bước 
vào thời kỳ Đổi mới, Việt Nam chuyển từ 
thời kỳ thực hiện cơ chế tập trung quan liêu, 
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bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa (XHCN), chuyển từ nền 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung với hai thành 
phần kinh tế chủ yếu là nhà nước và tập 
thể sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước nên việc nhận thức và thực 
hiện cơ chế đó thời kỳ đầu có nhiều khó 
khăn, hạn chế. Từ chỗ chưa tách bạch rõ 
vai trò lãnh đạo của Đảng với vai trò quản 
lý của Nhà nước, tư duy tổ chức đảng bao 
biện, làm thay khá phổ biến trong vận hành 
hệ thống chính trị, qua những năm đầu thực 
hiện đường lối đổi mới, vai trò lãnh đạo của 
Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và vai 
trò làm chủ của nhân dân đã dần được làm 
sáng tỏ hơn. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 1991) đã chỉ 
rõ: “Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, 
chiến lược, các định hướng về chính sách 
và chủ trương công tác; bằng công tác tuyên 
truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm 
tra và bằng hành động gương mẫu của đảng 
viên. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú 
có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động 
trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và 
các đoàn thể. Đảng không làm thay công 
việc của các tổ chức khác trong hệ thống 
chính trị. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, 
đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. 
Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu 
sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 1991: 21). Cùng với 
việc nhấn mạnh vai trò và phương thức lãnh 
đạo của Đảng, Cương lĩnh cũng đã chỉ rõ 
vai trò và trách nhiệm quản lý của Nhà nước 
theo tư duy mới, đó là “Xóa bỏ triệt để cơ 
chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, 
hình thành cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, 

chính sách và các công cụ khác... Đổi mới 
và nâng cao hiệu lực hướng dẫn, kiểm soát 
và điều tiết của Nhà nước” (Đảng Cộng sản 
Việt Nam, 1991: 12). Đảng khẳng định, Nhà 
nước là tổ chức thể hiện và thực hiện ý chí, 
quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, 
do đó Nhà nước phải có đủ quyền lực và đủ 
khả năng định ra luật pháp và tổ chức, quản 
lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật. 
Cần sửa đổi hệ thống tổ chức nhà nước, cải 
cách bộ máy hành chính, kiện toàn các cơ 
quan luật pháp để thực hiện có hiệu quả 
chức năng quản lý của Nhà nước (Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 1991: 19).

Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi 
mới, cơ chế vận hành tổng thể của hệ thống 
chính trị vẫn tiếp tục đặt ra những yêu cầu 
cần làm sáng tỏ hơn nữa. Trong đó, vấn đề 
mấu chốt vẫn là phân định vai trò, trách 
nhiệm, cơ chế thực thi quyền và trách nhiệm 
của từng chủ thể trong hệ thống chính trị. 
Đại hội XI (năm 2011) của Đảng xác định 
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ” là một trong các mối 
quan hệ lớn cần được làm sáng tỏ trong quá 
trình đổi mới đi lên CNXH. Bởi đây là cơ 
chế có mối quan hệ đặc biệt, cốt yếu nhất 
giữa ba chủ thể có vai trò quan trọng nhất 
của thể chế chính trị Việt Nam. 

Yêu cầu phân định rõ vai trò, trách 
nhiệm, chức năng lãnh đạo của Đảng và 
chức năng quản lý của Nhà nước cũng như 
mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ vẫn tiếp 
tục được đặt ra một cách cấp thiết. Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) 
tiếp tục khẳng định các nội dung phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
và xã hội, đồng thời bổ sung phương thức 
Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và 
đảng viên hoạt động trong các tổ chức của 
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hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách 
nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Về 
bản chất của Nhà nước, Cương lĩnh khẳng 
định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực 
Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là 
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực 
Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, 
phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành 
pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng 
pháp luật và không ngừng tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt 
Nam, 2011: 85). 

Cùng với yêu cầu làm sáng tỏ nội dung 
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ”, việc nhận thức, xác 
định vị trí của mỗi chủ thể trong cơ chế 
tổng thể này cũng được đặt ra. Trong quá 
trình nghiên cứu, thảo luận, có nhiều ý kiến 
khác nhau về vị trí, thứ tự của từng chủ thể 
khi đề cập đến cơ chế tổng thể này. Có ý 
kiến cho rằng, phải đặt “nhân dân làm chủ” 
lên vị trí hàng đầu vì tất cả quyền lực thuộc 
về nhân dân, nhân dân là chủ và nhân dân 
làm chủ. Đảng là hạt nhân lãnh đạo Nhà 
nước và xã hội, nên “Đảng lãnh đạo” ở vị trí 
trung tâm. Ý kiến khác cho rằng, Nhà nước 
là trụ cột, trung tâm của hệ thống chính trị, 
mọi quan hệ xã hội đều phải chịu sự điều 
chỉnh của pháp luật, tức phải chịu sự quản 
lý của Nhà nước, nhất là hiện nay khi Việt 
Nam đang xây dựng Nhà nước pháp quyền 
XHCN, vậy nên, phải đặt “Nhà nước quản 
lý” lên trên, lên trước hết.

Thực tế cho thấy, khó có thể nhấn 
mạnh, khẳng định một cách tuyệt đối vai 
trò, tầm quan trọng của chủ thể nào trong 

mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân 
dân. Giữa ba chủ thể trên có quan hệ hết 
sức chặt chẽ, thống nhất biện chứng với 
nhau, là tiền đề của nhau, đều có vai trò 
quan trọng, không thể thiếu và không thể 
tùy tiện, tuyệt đối hóa vị trí, vai trò của bất 
cứ chủ thể nào. Tuy nhiên, xét theo trình tự, 
quy trình ban hành và tổ chức thực hiện chủ 
trương, đường lối, chính sách ở một nước 
do Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền lãnh 
đạo, đồng thời, xét trên phương diện trách 
nhiệm và quyền lợi, mục đích lãnh đạo và 
cầm quyền của Đảng, mục tiêu quản lý của 
Nhà nước, tất cả cũng đều vì lợi ích của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thì 
việc sắp xếp vị trí, xác định vai trò, quyền 
và trách nhiệm của các chủ thể trong cơ chế 
vận hành tổng thể của hệ thống chính trị 
Việt Nam “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ” là phù hợp.
3. Thực trạng vận hành cơ chế “Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” 
ở Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm

Có thể nói, với việc thực hiện vai trò, 
thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể 
trong cơ chế tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ”, thể chế 
chính trị Việt Nam đã vận hành một cách 
thông suốt, có sự ổn định, tiếp tục được 
củng cố và phát triển.

(1) Với vai trò cầm quyền và lãnh đạo, 
bằng chủ trương, đường lối cách mạng 
đúng đắn, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt 
Nam giành những thắng lợi và thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Đảng 
đã khẳng định và xác lập các phương pháp, 
cách thức lãnh đạo Nhà nước và xã hội một 
cách chắc chắn, rõ ràng. Đảng lãnh đạo 
Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, chiến 
lược, các định hướng về chính sách và chủ 
trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, 
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vận động, thuyết phục; bằng công tác tổ 
chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động 
gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ 
cán bộ của hệ thống chính trị. Hệ thống tổ 
chức đảng được thiết lập tương ứng với hệ 
thống tổ chức nhà nước. Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị, đồng thời là một bộ phận 
của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với 
nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây 
dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, 
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố 
quyết định thành bại của cách mạng. Đảng 
lãnh đạo, Đảng cầm quyền là vì lợi ích 
của nhân dân. Đảng lãnh đạo là yếu tố tiên 
quyết đảm bảo cho sự vận hành có hiệu quả 
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ”.

Trong những năm đổi mới, tổ chức bộ 
máy các cơ quan đảng được sắp xếp, kiện 
toàn theo yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chức 
năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của 
các tổ chức trong hệ thống chính trị được 
phân định, điều chỉnh phù hợp hơn. Nhiều 
chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải 
pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, 
cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình 
bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính 
trị tiếp tục được đổi mới. Đảng đã ban hành 
nhiều quy chế, quy định, quy trình công 
tác để thực hiện, bảo đảm giữ vững vai trò 
lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai 
trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm 
của các tổ chức trong hệ thống chính trị, 
nhất là vai trò của Nhà nước và Mặt trận Tổ 
quốc. Việc đổi mới phong cách, lề lối làm 
việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ 
Trung ương tới cơ sở có bước tiến bộ. Đảng 
có những đổi mới trong việc ra nghị quyết, 

coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 
kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng. Với những kết quả đó, Đảng đã giữ 
vững được bản lĩnh chính trị, bản chất cách 
mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là 
lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thắng lợi 
và thành tựu, thực tiễn lãnh đạo của Đảng 
trong cơ chế vận hành tổng thể của hệ thống 
chính trị đã diễn ra các khuynh hướng: cấp 
ủy đảng lấn sân, bao biện, làm thay công 
việc của chính quyền; cấp ủy đảng buông 
lỏng vai trò, trách nhiệm lãnh đạo; hoặc 
cấp ủy, tổ chức đảng không thể hiện đúng, 
đầy đủ vai trò, trách nhiệm là hạt nhân 
lãnh đạo hệ thống chính trị và lãnh đạo 
các lĩnh vực đời sống xã hội. Tổ chức bộ 
máy của Đảng còn cồng kềnh, nhiều tầng 
nấc; chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức 
còn chồng chéo. Mô hình tổ chức đảng 
ở một số lĩnh vực chưa thật hợp lý. Việc 
kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, tổ 
chức gắn với tinh giản biên chế, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kết 
quả còn thấp. Việc đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội còn chậm, phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước có những nội dung 
còn lúng túng; chưa xác định rõ nội dung 
và phương thức cầm quyền; chưa thật sự 
phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đảng 
viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ 
quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội; ở một số nghị quyết 
có những nội dung còn thiếu tính khả thi, 
chưa tính kĩ nguồn lực và điều kiện thực 
hiện, chậm đi vào cuộc sống. Nhiều cấp ủy 
đảng chưa thật tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
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tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ 
kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết. 

(2) Qua hơn 30 năm đổi mới, việc xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
XHCN Việt Nam đã đạt được những thành 
tựu quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển 
mới của sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu 
mới - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân 
và vì nhân dân. Vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ của Nhà nước đã có một bước điều chỉnh 
theo yêu cầu của quá trình chuyển từ cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế 
thị trường định hướng XHCN và hội nhập 
quốc tế. Các chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của bộ máy nhà nước từng bước được 
cơ cấu lại, tăng cường vai trò, trách nhiệm 
của cộng đồng; mối quan hệ giữa Nhà nước 
với công dân dần chuyển từ tư duy lãnh đạo, 
quyền uy - phục tùng sang tư duy Nhà nước 
phục vụ; phân định rõ nhiệm vụ quản lý, 
định hướng của Nhà nước với vai trò sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Quan điểm và thể chế về Nhà nước 
pháp quyền XHCN được bổ sung, hoàn 
thiện một bước quan trọng. Nhận thức của 
các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về xây dựng Nhà nước pháp 
quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân có bước phát triển. Nguyên tắc 
tổ chức quyền lực nhà nước được quy định 
đầy đủ hơn trong Hiến pháp năm 2013. 
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và 
cơ chế hoạt động của tổ chức bộ máy nhà 
nước được xác định rõ hơn và có những 
bước tiến trong hoạt động. Vai trò của 
pháp luật trong tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng 
được đề cao. Cơ chế phân công, phối hợp 
và kiểm soát quyền lực trong tổ chức và 
hoạt động của Nhà nước được xác định rõ 
hơn và trong tổ chức thực hiện đã có những 
bước tiến nhất định. 

Tuy nhiên, việc vận hành chức năng, 
nhiệm vụ quản lý của Nhà nước trong hệ 
thống chính trị vẫn thể hiện những bất cập, 
chưa chế định rõ, đồng bộ, hiệu quả cơ chế 
phân công, phối hợp và kiểm soát quyền 
lực nhà nước ở các cấp. Chưa khắc phục 
được sự chồng chéo, vướng mắc về chức 
năng, nhiệm vụ giữa các thiết chế, làm ảnh 
hưởng tới sự thống nhất quyền lực và hiệu 
quả hoạt động của Nhà nước. Hệ thống 
pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều nội dung 
chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước 
pháp quyền, còn chồng chéo; tính công 
khai, minh bạch, khả thi, ổn định còn hạn 
chế. Kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà 
nước, thực thi công vụ còn nhiều yếu kém. 
Cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng 
bộ, thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền 
hà, những điều này đang là rào cản lớn đối 
với việc tạo lập môi trường xã hội, môi 
trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, 
hiệu quả cho sự phát triển.

(3) Trong những năm thực hiện đường 
lối đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam 
đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, 
pháp luật nhằm phát huy dân chủ XHCN, 
bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân 
dân. Ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, 
năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội 
của nhân dân được nâng lên. Việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn có tiến 
bộ. Quyền làm chủ của nhân dân được phát 
huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống 
xã hội bằng các hình thức dân chủ trực tiếp 
và dân chủ đại diện. Nhiều cấp ủy đảng, 
chính quyền đã lắng nghe, tăng cường tiếp 
xúc, đối thoại với nhân dân, tôn trọng các 
quan điểm khác nhau. Hệ thống chính trị đã 
coi trọng việc chăm lo hạnh phúc và sự phát 
triển toàn diện của con người, bảo vệ và 
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
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đáng của con người, tôn trọng và thực hiện 
các điều ước quốc tế về quyền con người 
mà Việt Nam đã ký kết.

Tuy nhiên, nhận thức về dân chủ trong 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân 
còn hạn chế. Quyền làm chủ của nhân dân ở 
nhiều nơi và nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm. 
Có lúc, có nơi, việc thực hiện dân chủ còn 
hạn chế hoặc mang tính hình thức; có tình 
trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ, làm mất 
đoàn kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Từ việc xây dựng và thực hiện cơ chế 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân 
làm chủ ở Việt Nam những năm qua, có thể 
rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, kiên định những vấn đề có tính 
nguyên tắc đảm bảo sự tồn tại và vận hành 
của cơ chế. Bản thân cơ chế vận hành tổng 
thể của hệ thống chính trị nước ta cũng 
là một nguyên tắc lớn. Để cơ chế đó vận 
hành có hiệu quả, việc trước tiên và cũng là 
việc xuyên suốt cần quán triệt là phải kiên 
định những vấn đề có tính nguyên tắc gồm: 
khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, vai trò cầm 
quyền của Đảng, kiên định và xác lập nội 
dung, phương thức lãnh đạo, phương thức 
cầm quyền của Đảng; xây dựng Nhà nước 
pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì 
dân, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp 
luật; nhân dân là chủ và nhân dân làm chủ 
thông qua các cơ chế, quy chế, quy định 
của pháp luật. 

Hai là, phân định rõ vai trò, quyền, 
trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống 
chính trị. Các chủ thể trong cơ chế tổng thể 
có vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm khác 
nhau. Để khắc phục tình trạng lấn sân, bao 
biện, làm thay, đồng thời khắc phục tình 
trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý, hoặc 
lộng quyền, lạm quyền, dân chủ quá trớn 
khi thể hiện vai trò, trách nhiệm và các 

quyền làm chủ của mình, điều kiện tiên 
quyết là phải phân định rõ vai trò, quyền và 
trách nhiệm của mỗi chủ thể trong hệ thống 
chính trị và đối với cả người dân.

Ba là, hoàn thiện các quy chế, quy định 
của Đảng, hệ thống pháp luật và các thiết 
chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
bảo đảm các quy chế, quy định của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, 
điều lệ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội không chồng chéo, 
mâu thuẫn nhau. Trong điều kiện xây dựng 
Nhà nước pháp quyền và Đảng cầm quyền 
bằng pháp luật, nhân dân làm chủ trên cơ sở 
pháp luật thì việc xây dựng và hoàn thiện 
các quy định của pháp luật và quy chế, quy 
định điều chỉnh hoạt động của Đảng có vai 
trò quyết định hiệu lực, hiệu quả vận hành 
cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và 
nhân dân làm chủ. 

Bốn là, kiện toàn tổ chức bộ máy theo 
hướng đồng bộ, thống nhất. Cơ chế không 
chỉ là những quy chế, quy định tạo hành 
lang cho hoạt động của tổ chức mà còn 
bằng chính bản thân tổ chức, bằng kết cấu, 
thiết kế tổ chức. Thực hiện cơ chế Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân 
làm chủ không có nghĩa là thực hiện sự 
hoạt động độc lập tuyệt đối, mỗi chủ thể 
có một hệ thống tổ chức bộ máy hoạt động 
riêng biệt, mà các chủ thể có thể thống nhất 
với nhau về mặt tổ chức, bộ máy, nhân lực 
lãnh đạo ở một cấp, một bộ phận nhất định. 
Vì vậy, khi xây dựng và vận hành cơ chế, 
cần chú ý kiện toàn tổ chức bộ máy, không 
hành chính hóa các cơ quan đảng, đoàn thể, 
đồng thời cũng không “đảng hóa” cơ quan 
nhà nước và không để người dân phải đóng 
thuế nuôi tổ chức bộ máy đảng, nhà nước 
quá cồng kềnh. 

Năm là, lấy dân làm gốc, dựa vào dân 
để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
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Lấy lợi ích của nhân dân làm cơ sở, động 
lực hoạt động, vận hành của cơ chế. Cơ sở 
nền tảng của cơ chế vận hành tổng thể của 
hệ thống chính trị chính là bảo đảm quyền 
và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đó cũng 
chính là thước đo mức độ đúng đắn, sát hợp 
của mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xa 
rời mục tiêu và cơ sở nền tảng đó, bản chất 
của Đảng, Nhà nước và tính khoa học, cách 
mạng trong cơ chế vận hành của hệ thống 
chính trị sẽ phai nhạt, mất giá trị đích thực.
4. Giải pháp thực hiện tốt cơ chế “Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ”

Để thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” 
ở Việt Nam trong tình hình mới, cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có 
những giải pháp chủ yếu sau đây:

(1) Nhận thức đúng đắn mối quan hệ 
giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cơ 
chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và 
nhân dân làm chủ”

Để góp phần làm rõ cơ sở khoa học của 
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ”, trả lời cho câu hỏi đây 
là một khẩu hiệu chính trị hay là một cơ 
chế vận hành tổng thể thực sự của hệ thống 
chính trị Việt Nam, chúng ta cần xem xét 
tính biện chứng, tính chặt chẽ, thống nhất 
giữa các chủ thể của mối quan hệ này. 

Với vai trò, trách nhiệm của Đảng duy 
nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã 
hội, Đảng lãnh đạo để định hướng, dẫn dắt 
sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát 
triển đất nước theo định hướng XHCN, 
hướng tới xây dựng một nước Việt Nam 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh. Đảng lãnh đạo để xây dựng Nhà 
nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, 
vì dân, Nhà nước quản lý xã hội có hiệu 

lực, hiệu quả bằng pháp luật. Đảng lãnh 
đạo để phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết dân tộc, khai thác và phát huy có hiệu 
quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh 
của đất nước, kết hợp sức mạnh dân tộc và 
sức mạnh thời đại, thực hiện thắng lợi công 
cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, hội nhập quốc tế. Đảng lãnh đạo để 
đảm bảo đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân 
dân, đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về 
nhân dân, nhân dân được phát huy quyền 
làm chủ thực sự của mình. 

Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp 
quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. 
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước thể 
chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường 
lối, nghị quyết của Đảng thành các chính 
sách, pháp luật, các chương trình, kế hoạch 
hoạt động và quản lý xã hội theo Hiến 
pháp và pháp luật. Thực hiện quản lý nhà 
nước nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực xã hội phục vụ sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
Sự quản lý của Nhà nước không trái với các 
chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định 
của Đảng; đồng thời cũng không hạn chế 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
nhân dân. Sự quản lý của Nhà nước một 
mặt nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
chủ trương, đường lối, quan điểm chính trị 
của Đảng; mặt khác đảm bảo dân chủ, công 
bằng, công khai, minh bạch mọi hoạt động 
trong đời sống xã hội. 

Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý cũng đều nhằm mục tiêu thực thi 
quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân làm 
chủ vừa là một thành tố không thể tách rời 
trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ”, vừa là mục 
tiêu cao nhất khi triển khai cơ chế đó trong 
thực tiễn. 
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Sợi dây xuyên suốt, chất keo “kết 
dính”, yếu tố bảo đảm duy trì một cách 
tự nhiên sự vận hành và mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cơ chế 
vận hành tổng thể của hệ thống chính trị 
Việt Nam chính là: ở sự thống nhất trong 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mục tiêu lãnh 
đạo, quản lý của Nhà nước; ở bản chất của 
Đảng và Nhà nước; ở đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức trong bộ máy 
của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội; ở mối quan hệ 
máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(2) Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm 
quyền của Đảng, hoàn thiện các quy chế, 
quy định về tổ chức, hoạt động của Đảng

Một là, nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn 
Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt 
các cấp; không dao động trong bất cứ tình 
huống nào. Giữ vững bản chất giai cấp 
công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Kiên 
định những vấn đề có tính nguyên tắc trong 
công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng 
lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả. 
Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, 
chính sách phù hợp với quy luật khách 
quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước 
đột phá để phát triển.

Hai là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ 
chức bộ máy của Đảng. Gắn đổi mới, kiện 
toàn tổ chức bộ máy với hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung củng cố, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng đội ngũ 
đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, 
trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có 
trách nhiệm cao trong công việc, có bản 

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách 
mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi 
khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục 
tiêu, lý tưởng của Đảng. 

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ. Tiếp tục ban hành và thực hiện các 
quy định, quy chế, cơ chế mới trong công 
tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng 
bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông 
giữa các cấp. Đổi mới bầu cử trong Đảng, 
phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ 
để lựa chọn những người có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng 
động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là 
người đứng đầu. Tập trung xây dựng đội 
ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến 
lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm 
nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu 
quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng về công 
tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh 
tế thị trường định hướng XHCN và hội 
nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên 
phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, 
hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách 
nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu 
quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng 
của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công 
dân. Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng thành chính sách, pháp 
luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi 
ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc 
biệt là với Nhà nước. Tiếp tục cụ thể hóa 
phương thức lãnh đạo của Đảng đã được 
xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ 
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sung, phát triển năm 2011) ở tất cả các cấp 
bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ 
thể. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
việc xây dựng, ban hành nghị quyết của 
Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, dứt 
điểm việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức 
thực hiện nghị quyết; thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc, đổi mới cách thức quán triệt, 
sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính hiệu quả. 
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

(3) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, đổi mới tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước 

Trong những năm tới phải đẩy mạnh 
việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức 
thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của Nhà nước pháp quyền XHCN. 
Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà 
nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân 
dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực 
nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, 
đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo 
đức xã hội. Cần xác định rõ cơ chế phân 
công, phối hợp thực thi quyền lực nhà nước, 
nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các 
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ 
sở quyền lực nhà nước là thống nhất; xác 
định rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của 
mỗi quyền. 

Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Bộ máy nhà nước cần phải được tổ 
chức gọn nhẹ, rõ ràng về chức năng, cụ thể 

về quyền hạn và trách nhiệm; tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung 
ương đến địa phương phải tạo điều kiện để 
người dân dễ tiếp cận, dễ đối thoại, dễ kiểm 
tra, giám sát; huy động được tối đa trí tuệ, 
sáng kiến và sự đóng góp của người dân 
vào công tác quản lý nhà nước và xã hội.

(4) Hoàn thiện cơ chế dân chủ, nâng 
cao năng lực làm chủ của nhân dân 

Tập trung xây dựng các văn bản pháp 
luật liên quan đến quyền làm chủ của nhân 
dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ 
chế, quy chế, quy định để người dân được 
phát huy quyền làm chủ của mình trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng, 
Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được 
quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất 
là quyền tham gia xây dựng đường lối, 
chính sách, quyền lựa chọn người đại diện 
cho mình và quyền sở hữu tài sản hợp pháp. 
Đổi mới nhận thức và hành động về mối 
quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân, 
trong đó phải đặt người dân vào trị trí trung 
tâm trong mọi hoạt động của bộ máy Đảng, 
nhà nước, toàn bộ hoạt động của bộ máy 
Đảng, Nhà nước phải được tổ chức trên nền 
tảng “phục vụ nhân dân” 
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