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ước sang thế kỷ XXI, trên cơ 
sở phân tích một cách toàn 
diện tình hình và nhiệm vụ 

trước mắt, Hội nghị Trung ương 4 khóa XVI 
(9-2004) Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ ra: 
“Kiên trì coi phát triển là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu trong cầm quyền chấn hưng 
đất nước của Đảng, không ngừng nâng cao 
năng lực điều hành nền kinh tế thÞ tr−êng 
XHCN”(1). Với tinh thần này, Hội nghị đã 
coi việc không ngừng nâng cao trình độ lãnh 
đạo công tác kinh tế là yêu cầu tất yếu của 
việc nâng cao năng lực cầm quyền của 
Đảng. Hội nghị xác định Đảng lãnh đạo 
công tác kinh tế chủ yếu là nắm vững 
phương hướng, định kế hoạch chung, đề ra 
chiến lược, sách lược, thúc đẩy lập pháp, xây 
dựng môi trường tốt. Kể từ đó đến nay, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục tiến 
hành tìm tòi và thể nghiệm năng lực điều 
hành trong công tác kinh tế. 

I. NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH NỀN 
KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 
TRUNG QUỐC 

1. Nắm chắc thời cơ chiến lược quan 
trọng, đẩy nhanh phát triển, trọng tâm là 
xây dựng kinh tế 

Bước sang thế kỷ XXI, Trung Quốc bước 
vào một thời kỳ phát triển mới. Với mục tiêu 
“Trong 20 năm đầu của thế kỷ này, tập 
trung toàn lực xây dựng toàn diện xã hội khá 
giả ở mức cao hơn”(2), Đại hội XVI Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (11-2002) chỉ ra: 
“Nhìn về toàn cục, 20 năm đầu của thế kỷ 
XXI, đối với nước ta (Trung Quốc) là một 
thời cơ chiến lược quan trọng cần phải nắm 
lấy và có thể làm được nhiều việc”(3). 

Thời cơ chiến lược mà Đại hội đề cập là 
chỉ giai đoạn lịch sử có lợi cho việc thực thi 
mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. Trong 
20 năm đầu thế kỷ XXI, thời cơ chiến lược 
đến với Trung Quốc là: 

B 
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Thứ nhất, hòa bình và phát triển vẫn là 
chủ đề chính của thời đại. Tuy tình hình quốc 
tế còn nhiều phức tạp khó lường với nhiều 
nhân tố không an toàn tăng lên nhưng khả 
năng khơi dậy chiến tranh toàn diện, phá vỡ 
hòa bình, ổn định thế giới đã giảm đi rõ rệt. 
Điều này, tạo cho Trung Quốc khả năng có thể 
tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi trong 
một thời gian tương đối dài để phát triển.  

Thứ hai, tiến trình toàn cầu hóa kinh tế và 
khu vực hóa kinh tế ngày càng nhanh hơn giúp 
Trung Quốc lợi dụng tốt hơn nguồn lực từ bên 
ngoài để phát triển, tăng nhanh tốc độ hiện đại 
hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Thứ ba, cách mạng khoa học và công 
nghệ trên phạm vi toàn cầu lớn mạnh vượt 
bậc, tạo ®iÒu kiÖn cơ bản cho việc điều chỉnh 
kÕt cÊu kinh tế và phát triển khoa học kỹ 
thuật của Trung Quốc.  

Thứ tư, những thành tựu to lớn của công 
cuộc c¶i c¸ch mở cửa đã đặt nền móng vững 
chắc cho Trung Quốc bước vào thời kỳ phát 
triển mới. Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO, 
kinh tế Trung Quốc đã hòa nhập với kinh tế 
thế giới, sự phát triển kinh tế của Trung 
Quốc có nhiều ®iÒu kiÖn thuận lợi mới. 

Thứ năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc ®· 

x¸c lËp được lý luËn c¬ b¶n, ®−êng lèi c¬ 

b¶n vµ c−¬ng lÜnh c¬ b¶n về x©y dùng 

CNXH ®Æc s¾c Trung Quèc. Các lý luận này 

®· ®−îc thùc tiÔn chøng minh lµ chÝnh x¸c. 

Đây là điều quan träng h¬n cả. Bởi lẽ, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, những lý luận này đã 
dẫn đường khiến cho đa số quÇn chóng nh©n 

d©n phát huy tinh thần s¸ng t¹o vµ tÝch lòy 

®−îc nhiều kinh nghiÖm phong phó trong 

thùc tiÔn.  

Tuy trong ph¸t triÓn còn tån t¹i nhiều khã 

kh¨n, song với những lý giải trên, có thể nói 
20 năm đầu của thế kỷ XXI là thời cơ chiến 
lược có một không hai đối với Trung Quốc. 
Nếu nắm chắc và tận dụng nó, thời cơ này có 
thể biến thành sự tăng trưởng to lớn cho sức 
mạnh tổng hợp của Trung Quốc. Trung 
Quốc sẽ đẩy nhanh sự phát triển và thực hiện 
được mục tiêu xây dựng toàn diện x· héi khá 
giả vào năm 2020. Ngược lại, nếu để mất 
thời cơ, sẽ khiến cho Trung Quốc tụt hậu và 
kéo rộng thêm khoảng cách của Trung Quốc 
với các nước phát triển.  

Đối diện với thời cơ chiến lược, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc xác định cần dựa vào 
phát triển để giải quyết những vÊn ®Ò trước 
đây tồn đọng lại và những vÊn ®Ò mới không 
ngừng xuất hiện. Tổng Bí thư Giang Trạch 
Dân chỉ ra: “N¾m ch¾c c¬ héi, ®Èy nhanh ph¸t 

triÓn, trªn các mặt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa 

®èi víi chóng ta ®Òu rÊt cÊp b¸ch. Gi¶i quyÕt 

mäi vÊn ®Ò Trung Quèc, mÊu chèt ë ph¸t triÓn. 

Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nhËn thøc t− t−ëng cña mäi 

ng−êi, thuyÕt phôc nh÷ng ng−êi kh«ng tin 

t−ëng vào CNXH, kiªn ®Þnh niÒm tin vµ lßng 

tin cña mäi ng−êi ®èi víi chñ nghÜa x· héi vµ 

t−¬ng lai cña tæ quèc, cuèi cïng còng cÇn dùa 

vµo ph¸t triÓn"(4). Lêi nãi nµy cña ông lµ c«ng 

bè quan trọng ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt hàng loạt 
vÊn ®Ò gÆp ph¶i trong x©y dùng CNXH ®Æc s¾c 

Trung Quèc.  

Hiện nay, khoảng cách giữa Trung Quốc 
với các nước phát triển trên thế giới về kinh 
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tế, khoa học kỹ thuật còn lớn. Tình hình 
quốc tế phức tạp lại nhiều biến động, nhiều 
rủi ro và thách thức. Do vậy, Trung Quốc 
cần đẩy nhanh phát triển, không ngừng nâng 
cao sức mạnh tổng hợp, không ngừng nâng 
cao khả năng ứng phó trước các loại rủi ro. 
Ở trong nước, Trung Quốc đang và còn tồn 
tại lâu dài trong giai đoạn đầu của CNXH. 
Đặc điểm lớn nhất của giai đoạn này là kinh 
tế không phát đạt, nên nhiệm vụ căn bản 
nhất của Trung Quốc là phát triển sức sản 
xuất. Mặt khác, trong quá trình đi sâu c¶i 

c¸ch, một số mâu thuẫn và vÊn ®Ò thuộc chiều 
sâu dần dần bộc lộ, Trung Quốc chỉ có thể 
thông qua sự phát triển nhanh chóng mới gi¶i 

quyÕt được. Vì vậy, Trung Quốc xác định đẩy 
nhanh phát triển luôn luôn là việc lớn hàng 
đầu có liên quan đến quốc kế dân sinh.   

Phát triển là phải phát triển toàn diện, là 
sự phát triển thống nhất giữa phát triển kinh 
tế với tiến bộ toàn diện của x· héi. Phát triển 
rồi, trong tay có nhiều thứ rồi, “bánh ga tô” 
đã làm to rồi thì nhiều công việc sẽ dễ 
dàng(5). Do vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
xác định phát triển là cơ sở, phát triển là căn 
bản.“Tách rời phát triển thì không thể nói 
đến kiên trì tính tiên tiến của Đảng, phát huy 
tính ưu việt của CNXH và thực hiện dân giàu 
nước mạnh”(6). 

Nắm chắc thời cơ, đẩy nhanh phát triển 
cần lấy trọng tâm là xây dựng kinh tế. Để đạt 
mục tiêu xây dựng toàn diện x· héi khá giả 
vào năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đề ra nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng kinh tế 
trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI là “Đi con 

đường công nghiệp hóa kiểu mới, lấy điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế làm chủ đạo, lấy c¶i 

c¸ch mở cửa và tiến bộ khoa học kỹ thuật 
làm động lực, tích cực chuyển đổi phương 
thức tăng trưởng kinh tế, nâng cao toàn diện 
tố chất chỉnh thể và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế quốc dân”(7).  

Đi con đường công nghiệp hóa kiểu mới 
đã được Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung 
Quốc chỉ ra và nhấn mạnh “Tin häc ho¸ lµ 

sù lùa chän tÊt yÕu của Trung Quèc để đẩy 
nhanh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i 

ho¸. Kiªn tr× lÊy tin häc ho¸ l«i kÐo c«ng 

nghiÖp ho¸, lÊy c«ng nghiÖp ho¸ thóc ®Èy tin 

häc ho¸, ®i lªn con ®−êng c«ng nghiÖp hoá 
kiểu míi víi hµm l−îng khoa häc kü thuËt 

cao, hiÖu qu¶ kinh tÕ  tèt, tiªu hao tµi nguyªn 

thÊp, « nhiÔm m«i tr−êng ít, −u thÕ về nguồn 
lùc con người được ph¸t huy đầy đủ”(8).  

Nhìn từ góc độ lịch sử, công nghiệp hóa là 
cơ sở của tin học hóa, song tin học hóa lại 
phát triển trong quá trình công nghiệp hóa. 
Tin học hoá có thể lôi kéo công nghiệp hóa là 
do nó có thể tiến hành sắp xếp nguồn lực với 
hiệu quả cao hơn, nâng cao rất nhiều năng 
suất lao động x· héi. Tin học hóa thông qua 
thủ pháp mạng Internet tạo nên nền tảng mới 
cho toàn cầu hóa kinh tế phát triển nhanh 
chóng. Không ít quốc gia nhờ vào công nghệ 
thông tin đã sử dụng kỹ thuật và kinh nghiệm 
của các quốc gia tiên tiến để phát triển nhảy 
vọt, thực hiện vị trí có lợi hơn cho nước mình 
trong phân công quốc tế. Chẳng hạn như 
Ailen, Ấn Độ đã rất thành công trong phát 
triển công nghệ phần mềm. Tin học hóa còn 
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ảnh hưởng sâu rộng đối với kinh tế, chính trị, 
x· héi, văn hóa dẫn đến sự thay đổi quan 
trọng về thể chế kinh tế, phương thức tăng 
trưởng kinh tế … 

Hiện nay, Trung Quốc đang ở vào thời kỳ 
vẫn chưa hoàn thành công nghiệp hóa, song 
đã bước vào cao trào công nghiệp hóa. 
Thông qua tin học hóa, Trung Quốc có thể 
dùng kỹ thuật thông tin tiên tiến nhất thẩm 
thấu toàn diện quá trình sản xuất công 
nghiệp, tăng tốc điều chỉnh kÕt cÊu ngành 
truyền thống, tăng nhanh tiến trình đổi mới 
thay thế nâng cấp kÕt cÊu ngành nghề. Lấy tin 
học hóa lôi kéo công nghiệp hóa có ý nghĩa 
vô cùng sâu sắc, nó vượt xa cải tạo kỹ thuật 
và đổi mới thông thường. Điều này ngược trở 
lại, thông qua khai thác công nghệ thông tin 
mới, có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng 
đối với kỹ thuật mới và mô hình qu¶n lý mới 
trong tiến trình công nghiệp hóa. 

Do vậy, dùng tin học hóa để lôi kéo công 
nghiệp hóa chính là lối thoát thực sự trong phát 
triển để Trung Quốc bước vào x· héi mạng, đuổi 
kịp bước phát triển văn minh hiện đại. Đây là 
chiến lược phát triển chính xác và khoa học. Nó 
thể hiện rõ việc phát triển phải có suy nghĩ mới 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc.  

2. Quán triệt quan điểm phát triển 
khoa học lấy con người làm gốc, thực hiện 
phát triển kinh tế xã hội toàn diện, hài 
hoà và bền vững 

Sau Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, Ban Chấp hành Trung ương mới do 
Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào lãnh đạo đã xác 
định rõ kiên trì phương châm lấy con người 

làm gốc, xây dựng quan điểm lấy con người 
làm gốc là bản chất và là hạt nhân của quan 
điểm phát triển khoa học.  

Lấy con người làm gốc chính là lấy việc 
đáp ứng lợi ích căn bản của đông đảo quần 
chúng nhân dân và thực hiện phát triển toàn 
diện con người làm điểm xuất phát, cũng là 
điểm quy tụ của phát triển kinh tế - xã hội.  

Theo tinh thần Đại hội XVI: “Trong 20 
năm đầu của thế kỷ này, Trung Quốc phải 
tập trung toàn lực, xây dựng toàn diện xã 
hội khá giả với trình độ cao hơn, đem lại lợi 
ích cho số dân tỷ mấy người, làm cho kinh tế 
phát triển hơn, dân chủ kiện toàn hơn, khoa 
học giáo dục tiến bộ hơn, văn hoá phồn vinh 
hơn, xã hội hài hoà hơn, cuộc sống nhân dân 
sung túc hơn”(9). Đây chính là hệ thống mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội thể hiện quan 
niệm lấy con người làm gốc của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. Lấy con người làm gốc 
phải bao gồm hai mặt: một là, sự phát triển 
kinh tế của Trung Quốc cần triệt để phát huy 
ưu thế của nguồn tài nguyên sức lao động, 
phải dựa vào con người, tin tưởng vào con 
người, tôn trọng con người; hai là, mục tiêu 
phát triển là nâng cao đời sống văn hoá và 
vật chất của nhân dân. Có như vậy, lấy con 
người làm gốc mới đáp ứng được nhu cầu 
của công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá 
giả và hiện đại hoá XHCN của Trung Quốc.  

Trước đây, trong suốt một thời gian dài, 
nhìn chung nhiều người Trung Quốc chỉ hiểu 
rằng phát triển là tăng trưởng kinh tế, lấy 
GDP làm tiêu chí duy nhất để đánh giá sự 
phát triển của một quốc gia. Nhưng từ sau 
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thập kỷ 70 của thế kỷ trước, họ dần nhận ra: 
Tăng trưởng GDP đơn thuần không nói lên 
sự phát triển toàn diện của kinh tế xã hội, 
nếu theo đuổi phiến diện kiểu tăng trưởng 
này sẽ phải hứng chịu những vấn đề nghiêm 
trọng như phát triển mất cân đối, cạn kiệt tài 
nguyên, huỷ hoại môi trường. Vì thế, người 
ta ngày càng nhận thức sâu sắc rằng, chỉ tăng 
trưởng GDP là chưa đủ, mà kinh tế phát triển 
phải hài hoà, đồng bộ với tiến bộ xã hội và 
dân số, tài nguyên, môi trường. Rút kinh 
nghiệm từ các nước phát triển phương Tây, 
Trung Quốc đề ra kiên trì lấy con người làm 
gốc, xây dựng quan điểm phát triển toàn 
diện, hài hoà và bền vững, thúc đẩy phát 
triển toàn diện kinh tế, xã hội và con người.  

Thực hiện chủ trương này, Trung Quốc 
đưa ra “5 quy hoạch tổng thể”: Quy hoạch 
tổng thể phát triển thành thị và nông thôn; 
Quy hoạch tổng thể phát triển các khu vực; 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã 
hội; Quy hoạch tổng thể phát triển hài hòa 
giữa con người và tự nhiên; Quy hoạch tổng 
thể phát triển trong nước và mở cửa đối 
ngoại(10). 

“5 quy hoạch tổng thể” trên được đặt ra đã 
nhằm đúng những vấn đề nổi cộm đang tồn 
tại trong sự phát triển kinh tế xã hội của 
Trung Quốc. Thông qua “5 quy hoạch tổng 
thể”, chúng ta có thể thấy rất rõ quan điểm 
phát triển mới của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Đó là sự phát triển kinh tế xã hội phải 
toàn diện, hài hoà và bền vững. Có như vậy, 
mới có thể làm cho công cuộc cải cách ở 
Trung Quốc được đi sâu và trở thành động 

lực cho sự phát triển, phục vụ cho mục tiêu 
xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Đây là 
một tư tưởng chỉ đạo cải cách cực kỳ quan 
trọng, một đặc điểm rất mới trong mục tiêu 
mà “Nghị quyết” Hội nghị Trung ương 3 
khoá XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. 

3. Kiên trì phương hướng c¶i c¸ch kinh 
tế thÞ tr−êng XHCN, luôn luôn tiến cùng 
thời đại để lãnh đạo và đưa ra kế hoạch 
c¶i c¸ch 

Bước sang thế kỷ mới, công cuộc c¶i 

c¸ch ở Trung Quốc bước vào giai đoạn công 
kiên. Trong Báo cáo Đại hội XVI, Tổng Bí 
thư Giang Trạch Dân chỉ ra: “C¶i c¸ch më 

cöa lµ con ®−êng lµm cho đất nước hùng 
mạnh. Ph¶i kiên định không lay chuyển ®Èy 

mạnh c¶i c¸ch trªn c¸c mÆt. C¶i c¸ch ph¶i 

xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ, đẩy mạnh tổng thể, ®ét 

ph¸ träng ®iÓm, tuần tự đi lên, chó träng việc 
x©y dùng vµ sáng tạo chÕ ®é. Kiên trì 
ph−¬ng h−íng c¶i c¸ch kinh tÕ thÞ tr−êng x· 

héi chñ nghÜa, làm cho thÞ tr−êng đóng vai 

trß c¬ së trong việc bố trí nguồn lực d−íi sù 

điều tiết vÜ m« cña nhµ n−íc. Kiªn tr× kÕt hîp 

gi÷a “thu hút vµo” vµ “đi ra ngoài”, tÝch 

cùc tham gia hîp t¸c vµ c¹nh tranh quèc tÕ 

về kinh tÕ và công nghệ, kh«ng ngõng n©ng 

cao trình ®é më cöa đối ngoại”(11). 

Đứng trước yêu cầu mới, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc quán triệt tinh thần luôn luôn 
tiến cùng thời đại để lãnh đạo và đưa ra kế 
hoạch c¶i c¸ch. TiÕn cïng thêi ®¹i, tức lµ 

toµn bé lý luËn vµ c«ng t¸c cña §¶ng cần 

thÓ hiÖn tính thời đại, nắm vững tính quy 
luật, giàu về tính sáng tạo(12).  
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Quá trình xây dựng toàn diện x· héi khá 
giả ở Trung Quốc được xác định là quá trình 
thông qua c¶i c¸ch không ngừng tự hoàn 
thiện và phát triển chÕ ®é XHCN trong thời 
kỳ mới. Công cuộc c¶i c¸ch ở Trung Quốc 
được tiến hành trong ®iÒu kiÖn của chÕ ®é 
XHCN, vì thế, cải cách đi theo đường lối 
XHCN, duy trì chế độ xã hội cơ bản của 
CNXH. Trung Quốc đang ở vào giai đoạn 
đầu của CNXH, do vậy cải cách phải đặt 
phát triển sức sản xuất lên hàng đầu, phải cải 
cách quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến 
trúc thích ứng với sự phát triển. Đây là nội 
hàm quan trọng mà Trung Quốc xác định 
cho phương hướng cải cách kinh tế thị 
trường XHCN.  

Do cải cách hướng tới thị trường trong 
tiền đề kiên trì chế độ XHCN nên việc kết 
hợp hữu cơ và thống nhất biện chứng giữa 
cải cách theo xu hướng thị trường cùng với 
yêu cầu của chế độ XHCN, là việc làm còn 
mới ở Trung Quốc, “không có kiểu mẫu nào 
sẵn để có thể bắt chước, cũng không thể tìm 
ra đáp án sẵn có trong các tác phẩm kinh 
điển”(13). Vì thế, Trung Quốc phải mạnh dạn 
thực hành và tìm tòi, kết hợp hữu cơ giữa 
sáng tạo mới thể chế và xây dựng chế độ để 
tìm ra nguồn động lực phát triển từ tầng sâu. 
Ở Trung Quốc, việc tiến hành sáng tạo mới 
thể chế và xây dựng chế độ chính là tiến 
hành cải cách một cách có hệ thống và toàn 
diện đối với chế độ hiện hành dưới tiền đề 
kiên trì chế độ cơ bản XHCN, không ngừng 
hoàn thiện mọi mặt của thể chế phù hợp với 
yêu cầu phát triển kinh tế thị trường XHCN, 

phá bỏ những trở ngại mang tính thể chế 
ràng buộc và cản trở sự phát triển của sức 
sản xuất, để cho quan hệ sản xuất phù hợp 
với yêu cầu và trình độ phát triển của sức 
sản xuất, kiến trúc thượng tầng phù hợp với 
cơ sở kinh tế. Tiến hành sáng tạo mới thể 
chế và xây dựng chế độ trở thành đặc điểm 
nổi bật trong cải cách kinh tế ở Trung Quốc. 
Điều quan trọng ở sáng tạo mới thể chế và 
xây dựng chế độ là phải dám đột phá và sáng 
tạo mới lý luận, tìm ra điểm kết hợp then 
chốt, lấy nó làm cơ sở, từng bước củng cố và 
phát triển thể chế mới. 

Trong quá trình c¶i c¸ch, Trung Quốc đã 
giành được hàng loạt sự đột phá quan trọng 
về lý luận và thực tiễn, có tác dụng thúc đẩy 
sáng tạo mới thể chế và xây dựng chế độ. 
Nổi bật như, trong vấn đề kết hợp chế độ 
XHCN và kinh tế thị trường, Trung Quốc đã 
tìm ra điểm kết hợp then chốt đó là xác lập 
chế độ kinh tế cơ bản: Lấy chế độ công hữu 
làm chủ thể, kinh tế nhiều chế độ sở hữu 
cùng phát triển. Trên cơ sở đó, Trung Quốc 
kiên trì vai trò chủ thể của chế độ công hữu, 
tích cực đa dạng hoá hình thức thực hiện chế 
độ công hữu, đẩy mạnh điều chỉnh bố cục và 
kết cấu kinh tế nhà nước… Điều này đã góp 
phần giải phóng và phát triển tối đa sức sản 
xuất xã hội. Nó khiến cho người dân Trung 
Quốc càng thêm củng cố nhận thức rằng, 
CNXH có thể kết hợp được với kinh tế thị 
trường. Vì thế, quá trình xây dựng chế độ và 
quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường là quá trình sáng tạo mới. 
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4. Kiên trì xử lý đúng đắn mối quan hệ 
giữa cải cách, phát triển và ổn định, thúc 
đẩy cải cách có trọng điểm, có trình tự 

Cải cách, phát triển và ổn định là vấn đề 
trọng đại có tính toàn cục và tính chiến lược 
liên quan tới công việc của toàn Đảng. Xử lý 
chính xác mối quan hệ này, là sự bảo đảm 
quan trọng cho sự nghiệp hiện đại hoá 
XHCN ở Trung Quốc thành công.   

“Cải cách, phát triển, ổn định là ba quân 
cờ mang tính chiến lược có quan hệ mật 
thiết với nhau trên bàn cờ xây dựng hiện đại 
hoá Trung Quốc. Mỗi quân cờ khi đi đúng sẽ 
thúc đẩy lẫn nhau, toàn cục sẽ đều phát 
triển; nếu có một quân cờ đi sai, hai quân 
kia cũng sẽ rơi vào cảnh khốn khó, có thể 
hạn chế sự phát triển của toàn cục. Cho nên, 
nắm chắc mối quan hệ giữa cải cách, phát 
triển, ổn định là nghệ thuật lãnh đạo quan 
trọng để xây dựng hiện đại hoá”(14).  

Cải cách là động lực, phát triển là mục 
tiêu, ổn định là tiền đề. Không có cải cách 
thì không thể bước tới con đường đúng đắn 
xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc; 
không có phát triển thì không thể thực hiện 
hiện đại hoá, cũng không thể duy trì ổn định 
lâu dài; không có ổn định thì cải cách và 
phát triển đều không thể được tiến hành.  

Hiện nay, công cuộc cải cách của Trung 
Quốc đã bước vào giai đoạn công kiên, 
nhiệm vụ trước mắt vô cùng gian khổ nặng 
nề. Trong giai đoạn mới đi sâu cải cách thể 
chế kinh tế, Trung Quốc kiên định thúc đẩy 
cải cách, thúc đẩy phát triển, duy trì ổn định 
một cách có trọng điểm, có trình tự. 

Trung Quốc chủ trương phải từ tổng thể để 
nắm chắc nội dung của mối quan hệ giữa cải 
cách, phát triển và ổn định. Phát triển là đạo lý 
đúng đắn, nhiệm vụ cơ bản của CNXH là phát 
triển sức sản xuất xã hội, đặc biệt là trong giai 
đoạn đầu của CNXH, phải giải quyết mâu 
thuẫn chủ yếu của xã hội, mấu chốt là ở sự 
phát triển. Trung Quèc hiện tại phải phát triển 
tức là phải cải cách. Cải cách là động lực mạnh 
mẽ để phát triển kinh tế và xã hội. Chỉ có cải 
cách quan hệ sản xuất thích ứng với yêu cầu 
phát triển sức sản xuất và kiến trúc thượng 
tầng thích ứng với cơ sở kinh tế, mới có thể 
bảo đảm cơ bản cho chính trị và xã hội ổn 
định. Kinh nghiệm phát triển kinh tế trên thế 
giới cho thấy, trong thời kỳ chuyển biến thể 
chế kinh tế, thay đổi mô hình kết cấu kinh tế, 
tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, rất dễ phát 
sinh sự mất cân bằng về kết cấu kinh tế và mất 
ổn định xã hội. Do vậy, phải xử lý tốt mối 
quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn định 
mới có thể thúc đẩy phát triển thuận lợi kinh tế 
và xã hội.  

Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa cải cách, 
phát triển và ổn định là sự điều hoà thống nhất 
giữa mức độ của cải cách, tốc độ của phát triển 
và khả năng tiếp nhận của xã hội. Đối với 
Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng kinh tế quá 
thấp hoặc quá cao đều không có lợi cho ổn 
định xã hội. Kinh tế phát triển chậm, đời sống 
người dân khó được cải thiện, đồng thời cũng 
mở rộng khoảng cách với các nước phát triển, 
do vậy không có sự bảo đảm căn bản cho ổn 
định xã hội lâu dài. Tốc độ phát triển kinh tế 
quá cao, kinh tế quá nóng, tiềm lực tài nguyên 
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cạn kiệt, sẽ dẫn đến mất cân đối trong lưu 
thông hàng hoá và biên độ giá cả tăng cao, tạo 
thành sự mất ổn định kinh tế và xã hội. Mặt 
khác, mức độ cải cách cũng rất quan trọng. 
Mức độ cải cách quá nhỏ thì không thể chạm 
đến mâu thuẫn ở tầng sâu của thể chế cũ, 
những mâu thuẫn này sẽ trở thành vật cản trở 
đối với phát triển kinh tế và ổn định xã hội. 
Mức độ cải cách quá lớn có thể phát sinh sự 
mất cân bằng nghiêm trọng trên nhiều phương 
diện, gây nên sự mất ổn định xã hội. Ngoài ra, 
trong quá trình thúc đẩy cải cách, Trung 
Quốc không tránh khỏi những mâu thuẫn 
mới phát sinh, những nhân tố bất ổn định trở 
nên gay gắt giữa kinh tế và xã hội. Vì thế, 
thúc đẩy cải cách nhất thiết phải tính đến 
năng lực tiếp nhận của xã hội. Chẳng hạn như, 
do thể chế cũ liên quan tới mọi phương diện, 
nếu đồng thời cùng tiến hành cải cách sẽ động 
chạm đến lợi ích trên mọi mặt, cho dù mức độ 
mỗi hạng mục cải cách có thể không lớn, 
nhưng nếu chồng lên nhau, thì sẽ hình thành 
phản ứng dây chuyền, vượt quá năng lực có 
thể tiếp nhận của xã hội, gây nên mất ổn định 
cho xã hội.  

II. NHỮNG KINH NGHIỆM GỢI MỞ 
CHO VIỆT NAM 

1. Giỏi nắm bắt cơ hội, giỏi tận dụng các 
®iÒu kiÖn có lợi, đưa ra các chính sách chính 
xác sẽ có thể điều động hết tính tích cực 
trên mọi phương diện, nâng cao năng lực 
sản xuất x· héi lên trình độ mới cao hơn. 

Đối với một dân tộc, một quốc gia, thời 
cơ chiến lược quan trọng thường không có 
nhiều, nếu có cũng khó có thể nắm bắt được. 

Khi đã nắm chắc thời cơ, có thể thực hiện 
những bước phát triển nhảy vọt. Một khi để 
tuột mất thời cơ, nhất định sẽ bị tụt hậu.  

Bước sang thế kỷ XXI, là “thời kỳ hòa 
hoãn” trong cục diện quốc tế tương đối ổn 
định; là “thời kỳ hoàng kim” trong sự tăng 
trưởng kinh tế thế giới; là thời kỳ “sáng tạo” 
trong sự phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ 
thuật thế giới … Cơ hội phía trước, quyền 
lợi bình đẳng. Không ít các quốc gia trên thế 
giới đều có ý đồ trong 20 năm đầu của thế kỷ 
này tìm kiếm cơ hội phát triển. Nhật Bản xác 
lập “kế hoạch kinh tế mới” với ý đồ thoát 
khỏi trạng thái kinh tế  tăng trưởng âm trong 
thời gian dài, tái hiện sự huy hoàng của nền 
kinh tế phát triển phi tốc. Ấn Độ sau khi 
vượt qua “ngưỡng cửa nước lớn về hạt 
nhân”, hy vọng dùng thời gian 20 năm thực 
hiện phát triển kinh tế nhảy vọt. 

Đối với Việt Nam, 20 năm này cũng là 
thời cơ chiến lược quan trọng, nhưng liệu có 
thể nắm chắc và tận dụng tốt cơ hội này cần 
dựa vào sự nỗ lực rất lớn của chúng ta. Đối 
diện với thời cơ chiến lược, điều quan trọng 
nhất là chúng ta phải thống nhất tư tưởng và 
hành động trong toàn Đảng, toàn dân để thực 
hiện mục tiêu chiến lược. Đại hội Đảng lần 
thứ XI (tháng 1-2011) đã chỉ rõ mục tiêu tổng 
quát trong 5 năm tới là: “Tiếp tục nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 
mới; xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển 
kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững 
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ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt 
động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; 
tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại”(15). 

Để thực hiện mục tiêu này, chúng ta cần 
nâng cao bản lĩnh nắm bắt cơ hội, luôn tỉnh 
táo đối phó với những thách thức ngày càng 
khốc liệt do cạnh tranh quốc tế đem lại, luôn 
ứng phó với hàng loạt khó khăn mạo hiểm mà 
chúng ta có thể dự đoán và không thể dự đoán 
trên con đường phía trước.  Trên cơ sở đó, 
xây dựng một thể chế, một hệ thống chính 
sách chiến lược khác về chất và ở trình độ cao 
hơn so với trước. Trong tiến trình này, Đảng 
Cộng sản Việt Nam phải luôn luôn là hạt 
nhân lãnh đạo kiên cường. Đảng cần tăng 
cường xây dựng năng lực cầm quyền, không 
ngừng nâng cao năng lực phán đoán tình thế 
khoa học, năng lực ứng phó với cục diện 
phức tạp, năng lực cầm quyền theo pháp luật, 
năng lực chèo lái nền kinh tế thÞ tr−êng…Có 
như vậy, mới có thể lãnh đạo nhân dân ta 
thực hiện thắng lợi mục tiêu trên. 

2. Phát triển cần có cách nghĩ mới   

Trong quá trình cải cách xây dựng 
CNXH, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn 
coi Phát triển là vÊn ®Ò cốt lõi. Phải nắm 
bắt mọi thời cơ để tăng nhanh phát triển. 
Phát triển đòi hỏi phải có lối suy nghĩ 
mới(16). Chẳng hạn như, ở cách nghĩ về kinh 
tế nhà nước chúng ta thấy, tr−íc §¹i héi 

XIV, Đảng Cộng sản Trung Quốc ®Æt trọng 
tâm chñ yÕu vµo viÖc lµm sèng động doanh 

nghiÖp ®¬n lÎ. Sau §¹i héi XIV, tiÕn thêm 

mét b−íc ®Ò ra “n¾m lín buông nhá” vµ lµm 

sèng toµn bé nÒn kinh tÕ nhµ n−íc, thùc hiÖn 

c¶i tæ mang tÝnh chiÕn l−îc ®èi víi doanh 

nghiÖp nhµ n−íc. §¹i héi XV cña §¶ng tiÕp 

tôc nªu lên: CÇn ®iÒu chØnh bè côc kinh tÕ 

nhµ n−íc tõ chiÕn l−îc. Đèi víi những ngành 
nghề quan träng vµ lÜnh vùc then chèt có liên 

quan ®Õn m¹ch m¸u kinh tÕ quèc d©n, kinh 

tÕ nhµ n−íc ph¶i chiÕm địa vÞ chi phèi. Còn 
đối với các ngành kh¸c, cã thÓ th«ng qua 

liên kết vốn vµ ®iÒu chØnh kÕt cÊu để tăng 
cường trọng điểm, n©ng cao chÊt l−îng cña 

vốn nhµ n−íc. QuyÕt ®Þnh cña Hội nghị 
Trung ương 4 khãa XV, l¹i coi ®iÒu chØnh bè 

côc kinh tÕ nhµ n−íc vµ c¶i tæ mang tÝnh 

chiÕn l−îc ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n−íc lµ 

mét ph−¬ng ch©m chØ ®¹o quan träng cña c¶i 

c¸ch… ViÖc ®iÒu chØnh chiÕn l−îc kinh tÕ 

nhµ n−íc, ®· ®iÒu ®éng viÖc ®iÒu chØnh kÕt 

cÊu cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n: §iÒu 

chØnh kÕt cÊu n«ng nghiÖp, ®iÒu chØnh kÕt 

cÊu ngµnh, ®iÒu chØnh kÕt cÊu nghÒ cho ®Õn 

®iÒu chØnh kÕt cÊu chÕ ®é së h÷u. Tõ ®ã ®· 

h×nh thµnh c¸ch nghÜ míi lÊy ®iÒu chØnh kÕt 

cÊu thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. 

Cũng như Trung Quốc, Việt Nam đang 
trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục đi theo con 
đường kiên trì XHCN. Trong quá trình phát 
triển, Việt Nam cần đặt trọng tâm của việc 
cải cách kinh tế vào giải phóng và phát triển 
sức sản xuất. Để phát triển, chúng ta cũng 
cần có cách nghĩ mới. Ví như, trong việc xây 
dựng thể chế “kinh tế thÞ tr−êng định hướng 
XHCN”, khi cải cách chế độ sở hữu cần lấy 
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việc điều chỉnh bố cục kinh tế nhà nước làm 
điểm xuất phát, xây dựng các chiến lược và 
phương pháp cải cách chế độ sở hữu một 
cách tổng thể và toàn diện; lấy việc phát 
triển kinh tế sở hữu hỗn hợp, xây dựng chế 
độ quyền tài sản hiện đại làm trọng tâm; lấy 
việc mở rộng diện cho phép các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước tham gia vào thị trường 
làm bước đột phá, lấy phát triển cổ phần hoá 
làm bước đệm thúc đẩy sự phát triển hài hoà 
giữa kinh tế nhà nước và kinh tế ngoài nhà 
nước. Coi  việc xoá bỏ các trở ngại về chế độ, 
chính sách đối với sự phát triển của kinh tế 
ngoài nhà nước làm trọng điểm, thúc đẩy sự 
phát triển nhanh chóng liên tục và lành mạnh 
của khu vực kinh tế này. Có chính sách 
khuyến khích thực sự kinh tế tư nhân, coi 
kinh tế tư nhân là một động lực phát triển và 
là nòng cốt của nền kinh tế…  

3. Mức độ cải cách thích ứng với mức 
độ tiếp nhận xã hội 

Trong điều hành nền kinh tế thÞ tr−êng, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những 
thành công để cho mức độ cải cách thích ứng 
với mức độ tiếp nhận xã hội.  

Do hiểu được đặc điểm thời đại và dự 
tính được sự biến đổi của tình hình, suy nghĩ 
về ảnh hưởng của mỗi biện pháp cải cách 
quan trọng đối với các phương diện xã hội, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm bắt thời 
cơ và đưa ra lựa chọn những biện pháp cải 
cách phù hợp. Trong điều kiện trước mắt 
chưa chín muồi, không tuỳ tiện tiến hành, 
mà đợi khi điều kiện đã chín muồi mới đưa 
ra thực hiện… Với những bước đi có trọng 

điểm, có trình tự, tiến độ cải cách ở Trung 
Quốc có lúc tạm chậm lại một chút, thời gian 
hai thể chế cũ và mới giằng co nhau nhiều 
lúc dài hơn, nhưng duy trì được ổn định xã 
hội, giành được sự ủng hộ của đông đảo 
quần chúng, nên công cuộc cải cách ở Trung 
Quốc tiến triển khá thuận lợi. Trên thực tế 
nó hoàn toàn không chậm, mà còn phòng 
ngừa được rủi ro trên nhiều mặt.  

Trước đây, do áp lực, Việt Nam phải chạy 
đua theo chỉ tiêu tăng GDP. Nay, đã trở thành 
một nước thu nhập trung bình, áp lực đương 
nhiên đã giảm đi. Lúc này, Việt Nam không 
nên để cho những con số tăng trưởng chỉ đạo 
đường lối chính sách phát triển như xưa nữa, 
mà nên đặt kịch bản tăng trưởng ở mức vừa 
phải, thích ứng với mức độ tiếp nhận x· héi. 
Quan trọng là những quyết sách đang nhắm 
đến phải góp phần giúp các doanh nghiệp 
trong nước trở nên cạnh tranh hơn và tác 
động của chính sách này phải tạo thêm việc 
làm mới.  

Hiện giờ chính là lúc chúng ta phải tính 
đến các mô hình phát triển mới. Vấn đề đặt 
ra cho chúng ta là phải có sự đột phá vào tái 
cấu trúc nền kinh tế, coi việc thay đổi mô 
hình tăng trưởng như là một khâu đột phá ở 
tầm chiến lược vĩ mô. Yêu cầu cấp bách đối 
với Việt Nam hiện nay là cải thiện môi 
trường kinh doanh, tăng hiệu suất đầu tư và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...Do 
vậy, tái cấu trúc nền kinh tế cần có sự đột 
phá mạnh mẽ vào việc tăng năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế. 

Tóm lại, trong 20 năm đầu của thế kỷ 
XXI, cũng như Trung Quốc chúng ta đang 



  N©ng cao n¨ng lùc ®iÒu hµnh kinh tÕ… 

Nghiªn cøu Trung Quèc sè 8(120) – 2011 31

bước vào một môi trường phát triển hoàn 
toàn mới, đòi hỏi chúng ta không ngừng có 
những suy nghĩ phát triển mới, không ngừng 
thực hiện những cải cách mới. Trong quá 
trình đi lên, chúng ta còn gặp nhiều khó khăn 
trở ngại. Để giải quyết tốt mọi vÊn ®Ò trong 

xây dựng kinh tế thÞ tr−êng định hướng 
XHCN, suy cho cùng vẫn là do năng lực 
cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng ta 
quyết định. Do vậy, chỉ có không ngừng 
nâng cao năng lực điều hành nền kinh tế thị 
trường của Đảng mới tạo ra cho đất nước ta 
có những biến đổi sâu sắc và chúng ta sẽ 
không bị tụt hậu. 
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