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Quốc hội, ngày 02.01.2013, Ủy ban 

dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính 
thức công bố bản Dự thảo trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng 
rãi các tầng lớp nhân dân. Bản dự thảo Hiến 
pháp sửa đổi đã thu hút được sự quan tâm 
rộng rãi của các tầng lớp nhân dân với hàng 
chục triệu lượt ý kiến tham gia góp ý. Nhìn 
chung đa số ý kiến của nhân dân tán thành 
với nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp được công bố, đồng thời nhân 
dân cũng tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, 
thẳng thắn và trách nhiệm cả về nội dung, 
kỹ thuật lập hiến đối với hầu hết các 
chương, điều của Dự thảo.   

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình và 
thể hiện trách nhiệm cao của nhân dân thì 
vẫn có những nhóm người cố tình đi ngược 
lại ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số 
người Việt Nam yêu nước và có trách 
nhiệm với Tổ quốc. Họ đã thông qua một số 
phương tiện thông tin để truyền bá tư tưởng 
phản động, nói xấu chế độ, gây rối xã hội. 
Thậm chí, có nhóm người còn đưa ra ý kiến 
phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đối với đất nước, với dân tộc 

bằng việc đòi xóa bỏ điều 4 trong bản Hiến 
pháp khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu 
khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với 

sự nghiệp cách mạng cũng như công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
XHCN... Đây là những hành động xuất phát 
từ âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch. Thực ra những luận điệu đó 
không có gì mới, vẫn với chiêu thức mượn 
danh "dân chủ", "nhân quyền" để mưu đồ 
gây rối, có khác chăng chỉ là lợi dụng việc 
lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo 
Hiến pháp sửa đổi để kích động, gây bất ổn 
xã hội, phá hoại tiến trình đổi mới, hội nhập 
và phát triển của đất nước. Ở góc độ khác 
cũng có thể nói rằng họ là những người 
không hiểu hoặc cố tình không hiểu tính 
logic lịch sử của dân tộc Việt Nam gắn với 
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam.   

 Đảng cộng sản Việt Nam trở thành 
lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam hoàn toàn không phải bằng con 
đường tranh cử mà bằng chính năng lực 
hoạt động thực tiễn, bằng bản lĩnh và trách 
nhiệm của Đảng trước vận mệnh của dân 
tộc và sứ mệnh đó được dân tộc giao phó. 
Thực tiễn lịch sử của dân tộc Việt Nam hơn 
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 80 năm qua gắn với vai trò lãnh đạo của 

Đảng đã khẳng định đó là một sự lựa chọn 
đúng đắn, nghiêm túc của lịch sử dân tộc, 
thể hiện thành quả cách mạng nước ta gắn 
với năng lực và bản lĩnh chính trị của Đảng. 
Ngày 01/9/1858, thực dân Pháp nổ súng 
xâm lược nước ta, triều đình Nhà Nguyễn 
ươn hèn đã đi từ nhượng bộ này đến 
nhượng bộ khác và cuối cùng ngày 06 
tháng 6 năm 1884 Nhà Nguyễn đã ký hòa 
ước Giáp Thân (Hòa ước Pa-tơ-nốt) hoàn 
toàn xóa những biểu hiện quyền lực còn lại 
của chế độ phong kiến Việt Nam độc lập, 
chịu sự “Bảo hộ” của thực dân Pháp. Đến 
đây, chế độ phong kiến Việt Nam với ý 
nghĩa là một vương triều độc lập đã sụp đổ, 
Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân 
Pháp.  

Phong trào Cần Vương và các phong 
trào cứu nước theo xu hướng tư tưởng tư 
sản đều lần lượt thất bại do chưa xác định 
đúng đối tượng, lực lượng cách mạng và 
phương thức đấu tranh để tìm ra đúng con 
đường và cách thức giải quyết vấn đề cấp 
bách của dân tộc: độc lập và dân chủ. Dân 
tộc Việt Nam chìm trong đêm trường nô lệ 
dưới ách đô hộ của thực dân, đế quốc, thiếu 
ngọn đuốc soi đường nên những phong trào 
yêu nước như con thuyền không lái, thất 
bại, bị đàn áp dã man, bị dìm trong bể máu, 
đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng 
đường lối cứu nước.  

Khi người con ưu tú của dân tộc 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với 
chủ nghĩa Mác - Lênin, cách mạng Việt 
Nam đã tìm được kim chỉ nam dẫn đường. 
Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo nhân 

dân làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 “Lần này là lần đầu tiên 
trong lịch sử cách mạng của các dân tộc 
thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 
15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, 
đã nắm chính quyền toàn quốc" (1) đưa đến 
việc thành lập Nhà nước công nông đầu tiên 
ở Đông Nam Á và Đảng Cộng sản Việt 
Nam trở thành Đảng cầm quyền. Điều đó là 
minh chứng lịch sử để khẳng định rằng chỉ 
có Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng 
Mác xít chân chính mới đủ bản lĩnh chính 
trị đã tiếp thu, phát triển những tư tưởng lớn 
của thời đại - tư tưởng độc lập cho dân tộc, 
tự do cho nhân dân, lãnh đạo nhân dân ta 
đập tan xiềng xích áp bức, giành độc lập 
dân tộc. 

Cách mạng tháng Tám thành công, 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 
đời. Các đảng phái chính trị tuy không đủ 
năng lực để đảm đương sứ mệnh tìm ra con 
đường giành độc lập cho dân tộc nhưng lại 
muốn tranh giành quyền lực. Trước tình thế 
thực dân Pháp với âm mưu “muốn cướp 
nước ta một lần nửa”, trước vận nước 
"ngàn cân treo sợi tóc" Đảng ta đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên tinh thần 
đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết đã chủ 
trương mở rộng thêm 70 ghế trong Quốc 
hội cho bọn Việt Quốc, việt Cách (tay sai 
của Tưởng) không qua bầu cử và để họ nắm 
một số Bộ trong Chính phủ liên hiệp nhằm 
tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc trong mặt 
trận chống ngoại xâm. Nhưng trước cuộc 
chiến đấu vô cùng khó khăn gian khổ chống 
lại thực dân Pháp xâm lược, các đảng đó đã 
không đủ bản lĩnh để cùng nhân dân chống 
ngoại xâm mà khi quân Tưởng Giới Thạch 
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 rút khỏi Việt Nam họ cũng cuốn gói chạy 

theo. 
Chỉ có Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân 
tộc để tháo gỡ những khó khăn về kinh tế, 
xã hội, phá thế bao vây của các thế lực thù 
trong, giặc ngoài; thực hiện đường lối 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự 
lực cánh sinh là chính; vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc. Phát huy truyền thống toàn dân 
đánh giặc, Đảng động viên sức mạnh toàn 
dân tộc bằng nhiều hình thức, biện pháp 
phong phú phù hợp để tổ chức cả nước 
thành một mặt trận thống nhất, đẩy mạnh 
kháng chiến toàn diện trên các mặt chính 
trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại 
giao...Đường lối kháng chiến đúng đắn của 
Đảng thể hiện sự sáng tạo, độc lập, tự chủ 
là ngọn cờ dẫn dắt, động viên và tổ chức 
nhân dân đấu tranh giành thắng lợi. Chiến 
thắng Điện Biên Phủ lịch sử, đến thắng lợi 
của Hiệp định Giơ-ne-vơ và đỉnh cao là 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước đánh dấu sự hoàn thành một cách 
vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ 
nhân dân trên phạm vi cả nước dưới sự lãnh 
đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, 
đất nước thống nhất, bên cạnh những  thành 
tựu bước đầu xây dựng lại đất nước, chúng 
ta có tư tưởng say sưa với thắng lợi, chủ 
quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên chủ 
nghĩa xã hội. Đất nước lại bị các thế lực thù 
địch bao vây, cấm vận; chiến tranh biên 
giới Tây Nam và biên giới phía Bắc xảy 
ra... Những khuyết điểm của mô hình kế 
hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp cũng 
bộc lộ ngày càng gay gắt. Đất nước đứng 

trước những khó khăn, thách thức mới và 
dần lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội 
trầm trọng. Đưa đất nước thoát khỏi tình 
trạng đó là vấn đề sống còn của cách mạng 
nước ta. Muốn vậy, trước hết phải thay đổi 
cơ bản cách nghĩ, cách làm. Từ yêu cầu đó, 
ở nước ta bắt đầu có những tìm tòi, thử 
nghiệm cách làm ăn mới, đưa ra những lời 
giải đáp cho những vấn đề mới do thực tiễn 
đặt ra. Qua những thành công đạt được 
trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm, Đảng 
và nhân dân ta thấy không còn sự lựa chọn 
nào khác ngoài việc tiếp tục xây dựng chủ 
nghĩa xã hội với những cách thức mới, 
những quan niệm mới, thực chất là đổi mới 
tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta để 
có những đột phá căn bản đưa đất nước tiến 
lên. Hội nghị Trung ương 6 khóa IV (tháng 
8-1979) với chủ trương và quyết tâm làm 
cho sản xuất "bung ra" là bước đột phá đầu 
tiên của quá trình đó nhằm khắc phục 
những yếu kém trong quản lý kinh tế và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa; điều chỉnh những chủ 
trương, chính sách kinh tế, phá bỏ rào cản, 
mở đường cho nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa phát triển. Đây 
được xem là khâu “đột phá” trong đổi mới 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Đại hội VI (tháng 12/1986) đã đánh dấu 
một bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, với quan 
điểm“Để tăng cường sức chiến đấu và 
năng lực tổ chức thực tiễn của mình, Đảng 
phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, 
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 trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; 

đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong 
cách lãnh đạo và công tác” (2), đã đem lại 
luồng sinh khí mới trong xã hội, làm xoay 
chuyển tình hình, đưa đất nước ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội và bước vào 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 
nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 

Trong khi nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa có lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội 
dài hơn lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam vẫn đứng vững là nhờ đổi mới 
đúng đắn. Chính trị ổn định, trật tự an toàn 
xã hội được bảo đảm; kinh tế tăng trưởng; 
nhiều vấn đề xã hội bức xúc từng bước 
được giải quyết; các chương trình an sinh 
xã hội ngày càng được quan tâm và đầu tư; 
an ninh - quốc phòng được tăng cường và 
giữ vững; hội nhập quốc tế có hiệu quả; 
quan hệ đối ngoại không ngừng được mở 
rộng... Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản 
Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo 
dân tộc chống ngoại xâm mà còn thực sự 
xứng đáng là người lãnh đạo xây dựng đất 
nước trong thời bình, ngay cả khi bối cảnh 
quốc tế có những biến động khôn lường. 
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của 
người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền 
nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại" (3) . Cố 
nhiên, cội nguồn sâu xa của mọi thành tựu 
mà nhân dân ta đạt được trong những năm 
qua là nhờ nhân dân tin ở Đảng và bằng lao 
động sáng tạo của mình, nhân dân biến chủ 
trương, đường lối của Đảng thành hiện thực 
sinh động trong cuộc sống. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 
trưởng thành trong cuộc đấu tranh của nhân 
dân, có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. 
Qua thực tiễn hoạt động với những thành 
tựu to lớn có thể chứng minh một cách 
khách quan là nhân dân nhìn thấy ở Đảng 
Cộng sản Việt Nam thực sự là người có đủ 
phẩm chất, năng lực để nhân dân giao phó 
sứ mệnh lãnh đạo vì dân. Nhân dân thấy 
được sự thống nhất hữu cơ giữa lợi ích của 
mình và lợi ích của Đảng vì Đảng không có 
lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. 
Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là 
đội tiên phong của nhân dân lao động và 
của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành 
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc. Bằng thực tế, nhân 
dân đã trao cho Đảng quyền duy nhất lãnh 
đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Như 
vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là một sự lựa chọn khách quan, là 
tất yếu và cũng là sự lựa chọn đúng đắn, 
nghiêm túc của lịch sử dân tộc mà không 
phải do ai đó áp đặt cho xã hội. Hiến pháp 
không thể tạo ra vị trí đó của Đảng một 
cách khiên cưỡng, duy ý chí, mà chỉ là sự 
ghi nhận một thực tiễn chính trị - xã hội đã 
được xác lập trong thực tế. Vì là sự phản 
ánh đúng đắn hiện thực khách quan, nên 
không một thế lực nào buộc chúng ta phải 
loại bỏ Điều 4 khỏi Hiến pháp - đạo luật cơ 
bản của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam./. 
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