
 

 

 

 

 

 

uan điểm Dĩ nhân vi bản  (以人为本– Lấy con người làm gốc) là hạt nhân 

của quan điểm phát triển khoa học được đề xuất từ Hội nghị Trung ương 3 

khoá XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10-2003). Đây là bước đột 

phá quan trọng trong quan điểm phát triển của Trung Quốc.  

Lấy con người làm gốc là coi sự phát triển toàn diện của con người làm mục tiêu thúc 

đẩy phát triển, xuất phát từ lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân, không ngừng thoả 

mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng cũng như bảo đảm quyền lợi thiết thực 

về kinh tế, chính trị và văn hoá của quần chúng nhân dân, để quần chúng nhân dân được 

hưởng các thành quả của sự phát triển. Nội hàm của quan điểm Dĩ nhân vi bản bao gồm: 

Dĩ nhân vi bản có nghĩa là phải coi việc thúc đẩy tổng lợi ích của toàn xã hội và cá nhân 

là tiêu chuẩn cuối cùng, cơ bản để  đánh giá và bình xét tất cả các chế độ, quy định cũng 

như việc thực thi các chính sách.  

Dĩ nhân vi bản có nghĩa là phải tôn trọng con người, coi con người là nguồn giá trị sản 

sinh ra mọi giá trị, quy phạm từ việc sắp xếp chế độ cho đến thực thi chính sách. Cụ thể, 

các chế độ, chính sách đều phải thể hiện tính nhân bản, phải suy xét đến tình người, tôn 

trọng quyền con người, không được vượt qua các giai đoạn phát triển của con người, 

không được xem nhẹ nhu cầu của con người. 

Dĩ nhân vi bản có nghĩa là việc hoạch định các chế độ và chính sách phải tuân theo 

những quy tắc phổ biến của lịch sử văn minh nhân loại, đó là: công  bằng, bình đẳng, 

nhân đạo, tự do, pháp trị. 

Hiện nay, Trung Quốc coi quan điểm phát triển khoa học là tư tưởng chiến lược quan 

trọng, trong đó Dĩ nhân vi bản là nội dung quan trọng nhất. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh 

rằng, quan niệm này mang hàm nghĩa chỉ định riêng, hoàn toàn không có quan hệ gì với 

trào lưu tư tưởng cá nhân chủ nghĩa của phương Tây. 
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