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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tư tưởng và quan điểm của Người về nhà nước của dân, do dân, vì dân vô cùng 

sâu sắc và là hạt nhân cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó chứa đựng những giá trị 

to lớn về cảphương diện lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam; là cẩm 

nang để sự nghiệp đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và mở 

rộng quan hệ quốc tế đi tới thành công. 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân không 

những có ý nghĩa lịch sử mà còn cung cấp cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu 

để tiến hành cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực sự là 

công bộc của dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đấu tranh loại bỏ những thói hư, tật 

xấu trong bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ có hiệu quả 

các quyền và lợi ích của nhân dân, đảm bảo cho nhà nước luôn  giữ được bản  chất 

cách mạng, từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền là xu hướng tất yếu khách quan, nhưng đối với 

chúng ta đây là nhiệm vụ hết sức mới mẻ. Trên thế giới cũng chưa có quốc gia, dân 

tộc nào khẳng định đã xây dựng thành công nhà nước pháp quyền, mà chỉ đạt được 

một số thành tựu nhất định. Mặt khác, không có một nhà nước pháp quyền với tư cách 

là khuôn mẫu chung cho tất cả các quốc gia, dân tộc. Do vậy, cùng với việc tiếp thu 

những giá trị có tính chất phổ biến về nhà nước pháp quyền mà nhân loại đã  đạt được, 

chúng ta cần nghiên cứu, kế thừa và vận dụng những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nhà nước và pháp luật để từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam có những đặc trưng riêng, phù hợp với trình độphát triển kinh tế- xã hội, 

truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Trong ý nghĩa đó, em chọn đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, 

do dân, vì dân và vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa Việt 

Nam hiện nay". Do hiểu biết còn hạn chế nên bài tiểu luận còn nhiều thiếu sót, mong 

cô và các bạn góp ý để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn, em xin chân thành 

cảm ơn. 
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II. SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC 

CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 

1. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trước hết là chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam 

Trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như: tinh thần đoàn kết, 

tương thân-  tương ái, yêu thương thiên nhiên và con người, chăm chỉ lao động, lạc 

quan yêu đời, ý chí đấu tranh anh dũng, tự lực, tự cường,... thì chủ nghĩa yêu nước là 

dòng chủ lưu xuyên suốt lịch sử dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước đã trở thành động lực, 

sức m ạnh truyền thống, đạo lý làm người, niềm tự hào và là nhân tố hàng đầu trong 

bảng giá trị tinh thần Việt Nam.Hồ Chí Minh viết: "Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu 

nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ 

ba". 

2. Tinh hoa văn hóa nhân loại: phương Đông và phương Tây 

Cùng với chủ nghĩa  yêu nước, Hồ Chí Minh còn chịu ảnh hưởng của văn hóa 

phương Đông và phương Tây. Người đã tiếp thu và kế thừa có phê phán tư tưởng dân 

chủ, nhân văn của văn hóa Phục  hưng, thế kỷ ánh sáng, của cách mạng tư sản phương 

Tây như Pháp, Mỹ, Anh; những giá trị tư tưởng của Nho giáo, kiêm ái của Mặc gia, 

thuận theo tự nhiên của Lão gia, từ bi bác ái của nhà Phật đã góp phần hình thành nên 

tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước vì con người, một nhà nước của dân, do dân 

và vì dân. 

3. Chủ nghĩa Mác - Lênin 

Tháng 12 năm 1920, trong Đại hội thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp họp ở thành 

phố Tua, đồng chí Nguyễn ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và 

tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong 

đời hoạt động cách mạng  của  Người,  bước  ngoặt  từ  chủ  nghĩa  yêu  nước  đến  

chủ  nghĩa  cộng  sản,  bước  ngoặt đứng hẳn về con đường cách mạng tháng Mười, 

đứng hẳn về chủ nghĩa Mác-  Lênin và đứng hẳn về Quốc tế cộng sản.Chính thế giới 
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quan và phương pháp luận Mác-  Lênin đã giúp Hồ Chí Minh tổng kết lý luận và kinh 

nghiệm thực tiễn của loài người để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.  

Chủ nghĩa Mác-  Lênin là nguồn gốc lý luận, cơ sở chủ yếu nhất của sự hình 

thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. "Không có chủ nghĩa Mác- Lênin thì cũng 

không có tư tưởng HồChí Minh sánh ngang tầm thời đại và giải quyết được những 

nhiệm vụ lịch sử của cách mạng Việt Nam". 

4. Thực tiễn hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh 

Suốt chặng đường 30 năm đi tìm đường cứu nước, vừa lao động, vừa học tập, 

nghiên cứu chủ nghĩa Mác-  Lênin,  vừa tham  gia trực tiếp các phong trào đấu tranh 

của  công nhân và nhân dân lao động, Người đã tích lũy được những tri thức và kinh 

nghiệm phong phú, từng bước hình thành tư tưởng lý luận và phương pháp cách mạng 

của mình.  

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nét nổi bật, đặc sắc thuộc về bản chất khoa 

học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi luận điểm của Người đều là những khái quát lý 

luận từ thực tiễn chính trị-  xã hội, được phân tích trên quan điểm lịch sử-  cụ thể, 

quan điểm toàn diện, hệ thống và phát triển. Người viết: "Thực hành sinh ra hiểu biết; 

Hiểu biết tiến lên lý luận; Lý luận lãnh đạo thực hành". Đó là con đường của quá trình 

nhận thức các sự vật, hiện tượng; con đường hướng đến chân lý của nhận thức. 

5. Trí tuệ và phẩm chất chính trị của Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh là hiện thân của trí tuệ, phẩm chất đạo đức và truyền thống văn hóa 

tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh là người lịch thiệp, có lối sống và phong 

cách giản dị, giàu lòng nhân ái, lại rất thông minh, sắc sảo, nhạy bén về chính trị, rất 

ham học hỏi, có tư duy độc lập, sáng tạo, có trí tuệ uyên bác, kiến thức sâu rộng, tiếp 

xúc với nhiều nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới. 

Đối với Người, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân là mục đích duy nhất trong mọi suy nghĩ cũng như 

hành động của Người. Từ những suy nghĩ đó mà trong mọi hành động cũng như việc  

làm, Người luôn luôn đặt địa vị và quyền lợi của nhân dân lên trên hết, trước hết. 
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Người rất gương mẫu và cũng luôn căn dặn, giáo dục cán bộ, đảng viên phải kính dân, 

trọng dân, yêu dân, gần dân, học dân, tin tưởng vào trí tuệ và lực lượng của dân. Nét 

đặc biệt trong phong cách chính trịHồ Chí Minh là luôn gần gũi với nhân dân, lắng 

nghe ý kiến của quần chúng, quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân. 

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

CỦA NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 

1. Khái quát về những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nhà nước của dân, do dân, vì dân 

– Tổ chức quyền lực nhà nước phải có sự phân công, phân quyền và kiểm tra, 

giám sát lẫn nhau nhằm phòng tránh sự lạm quyền và bảo đảm chủ quyền 

của nhân dân. 

Theo  Hồ  Chí  Minh,  để nhà  nước  thực  sự  là  của  dân,  do  dân,  vì  dân  thì  

trong  tổ  chức quyền lực nhà nước phải có sự phân công, phân quyền rõ ràng, có sự 

kiểm tra và giám sát lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực. Điều này không chỉ nhằm 

phòng tránh sự độc đoán, chuyên quyền dẫn đến lồng quyền, lạm quyền, xâm hại đến 

các quyền, tự do và dân chủ của nhân dân  

mà còn bảo đảm cho nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, có tinh thần trách 

nhiệm đối với nhân dân. 

– Xây  dựng  chính  quyền  mạnh  mẽ,  sáng  suốt;  xây  dựng  chế  độ  trách  

nhiệm  của  nhà nước, của chính phủ đối với nhân dân. 

Theo Hồ Chí Minh, để có được chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân thì 

trong tổ chức bộ máy nhà nước còn phải tinh gọn, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm 

vụ và trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước, giữa chính quyền trung ương và địa 

phương; phải giáo dục, bồi dưỡng và xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức 

vừa hồng, vừa chuyên; phải phát huy dân chủ rộng rãi và phải biết dựa vào nhân dân 

để xây dựng và cổng cố chính quyền cách mạng. 

Bên cạnh đó, để có chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt và chịu trách nhiệm trước 

nhân dân, theo Hồ Chí Minh cần phải có biện pháp phòng tránh và kiên quyết chống 
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lại những căn bệnh thường  gặp  trong  bộ  máy  nhà  nước  như  tham  ô,  lãng  phí,  

quan  liêu...  Nếu không thường xuyên và kiên quyết chống lại những căn bệnh đó sẽ 

làm hủy hoại, suy yếu và biến dạng nhà nước. 

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông 

nghiệp vụ. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức là nguồn vốn của nhà nước;  công 

việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay xấu; chủ trương, chính sách dù có hay, có tốt 

mấy đi chăng  nữa  nhưng  nếu  không  có  đội  ngũ  cán  bộ  với  phẩm  chất  đạo  đức  

tốt,  có  năng  lực chuyên môn thì cũng không thể thực hiện được. Do vậy, nhà nước 

chỉ thực sự là của dân, do dân, vì dân khi và chỉ khi có được một đội ngũ cán bộ, công 

chức vừa hồng, vừa chuyên.  

– Xây dựng một nền tư pháp độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, là thành trì của 

công lý và lẽ phải. 

Quan điểm và tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí  Minh về nền tư pháp 

trong nhà nước của dân, do dân, vì dân là làm sao để tòa án được độc lập và chỉ tuân 

theo pháp luật trong quá trình xét xử. Theo Người, chỉ có độc lập thì tòa án mới có đủ 

khả năng bảo vệ chếđộ nhà nước, chế độ xã hội, quyền và lợi ích  hợp pháp của công 

dân, bảo vệ công lý và công bằng xã hội. 

– Dân chủ và thực hành dân chủ trong tưởng Hồ Chí Minh mang những nét 

độc đáo. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ được thể hiện rất rõ ở ba thành tố, đó là: triết lý 

vềcon người, về công quyền và về thiết chế xã hội. Trước hết về con người, theo Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, con người là quý giá nhất. Nên mọi hoạt động của nhà nước, của xã 

hội, của mối người đều phải nhằm mục đích đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con 

người. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân".  

Thành tố thứ hai trong tư tưởng dân  chủ của  Hồ Chí Minh là công quyền. Quyền 

của nhân dân, quyền của công dân, quyền của từng tập đoàn công dân trong dân tộc và 

trong xã hội. "Làm cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ 
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của mình, dám nói, dám làm". Đối với Hồ Chí Minh, quyền hạn luôn đi đôi với nghĩa 

vụ, với trách nhiệm. 

Thành tố thứ ba là thiết chế xã hội. Người đề cao tư tưởng về một xã hội theo luật 

(thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật). Luật nêu rõ dân có quyền 

hạn, có lợi ích, có trách nhiệm đối với nhà nước và xã hội. Chính phủ phải đặt lợi ích 

của nhân dân nên trên hết, nếu làm hại dân thì dân có quyền đuổi. Đảng và đoàn thể 

phải ở trong xã hội, phải do dân tổ chức... 

– Kết hợp hài hòa giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực về sự kết hợp đạo đức và pháp luật, chú 

trọng giáo dục đạo đức đi đôi với không ngừng tăng cường vai trò, sức mạnh của luật 

pháp. Đây chính là một nét đặc sắc trong tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về nhà 

nước, pháp luật và về quản lý xã hội. 

2. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của 

dân, do dân, vì dân 

a. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở chủ nghĩa lập hiến 

Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, một nhà nước dân chủ, tiến bộ phải là một nhà 

nước có Hiến pháp, cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước phải được quy 

định trong Hiến pháp. Một nhà nước không được tổ chức và hoạt động trên cơ sở 

những quy định của Hiến 

pháp thể hiện ý chí của nhân dân thì nhà nước đó là bất hợp hiến, bất hợp pháp.  

b. Nhà nước do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 

nhân dân 

Tư tưởng thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nhà nước dân chủ, văn 

minh và tiến bộ phải là một nhà nước do toàn thể quần chúng lao động lập nên; quyền 

lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân,  do nhân dân ủy thác; nhà nước là công cụ của 

nhân dân; mọi chủ trương, chính sách của nó đều xuất phát từ quyền, lợi ích và 

nguyện vọng của nhân dân; nhà 
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nước phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những hoạt động của mìnhđồng 

thời, nhân dân cũng có nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ và  phát triển  nhà nước, bảo đảm 

về mọi mặt để nhà nước phát huy hiệu lực, hiệu quả của mình.  

Theo Hồ Chí Minh, trong mối quan hệ quyền lực nhà nước thì nhân dân là chủ, 

nhà nước là đầy tớ; nhà nước phải tin vào trí tuệ và lực lượng của nhân dân-  tức là tin 

vào ông chủ của mình. Không phải vì được nhân dân  "ủy thác" quyền lực mà nghĩ 

rằng  nhân dân ngu dốt, quay lại coi khinh trí tuệ và lực lượng của nhân dân.   

Theo Người, nhà nước của dân, do dân làm chủ phải là nhà nước luôn luôn đặt 

dưới sựkiểm  tra,  kiểm  soát  của  nhân  dân.  Sự  kiểm  tra,  kiểm  soát  của  nhân  

dân  đối  với  nhà  nước không có nghĩa là bó buộc nhà nước, là nhân dân không tin 

vào nhà nước; trái lại là để nhà nước ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn, luôn 

giữ vững được bản chất cách mạng của mình.  

c. Nhà nước phục vụ quyền lợi của nhân dân 

Nhà  nước  ta,  theo  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  đó  là  một  nhà  nước  từ  nhân  

dân  mà  ra,  vì quyền, tự do và hạnh phúc của nhân dân mà phục vụ. Nhà nước không 

có mục đích tự thân, không phục vụ cho lợi ích của riêng bất cứ giai cấp,  tầng lớp  

nào trong xã hội, mà đó là nhà nước của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhà nước ra đời 

và hoạt động là vì quyền và lợi ích của thể dân tộc Việt Nam, không làm được điều đó 

thì không còn lý do để nhà nước tồn tại.  

Theo Hồ Chí Minh việc đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu, lợi ích của nhân dân là tiêu 

chí sốmột để đánh giá hiệu quả, năng lực hoạt động của nhà nước.Trong tư tưởng của 

Người, nhà nước là của dân, do dân lập nên, do dân làm chủ nên hoạt động vì quyền 

và lợi ích của nhân dân, ngoài mục đích đó, nhà nước không có mục đích nào khác. 

Như vậy, nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính thiện và tính nhân văn sâu 

sắc. 

d. Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân 

Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, không có nghĩa là 

"nhà nước toàn dân", nhà nước phi giai cấp.  
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Bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở chỗ toàn bộ hoạt động của nhà nước từ 

pháp luật, cơ chế, chính sách đến những nguyên tắc tổ chức và hoạt động đều thể hiện 

tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân, nhằm từng bước xây dựng quyền làm chủ 

của nhân dân, phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân 

tộc. Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh là thống nhất, hòa quyện với nhau, bắt nguồn từ sự thống nhất lợi 

ích của giai cấp công nhân với lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc. Theo Hồ Chí 

Minh, để đảm bảo giữ vững bản chất giai cấp công nhân của nhà nước, cần quán triệt 

những vấn đề có tính nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, xây dựng, củng cố và hoàn thiện chính quyền nhà nước phải trên cơ sở 

các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-  Lênin về nhà nước, có sự vận dụng sáng tạo vào 

điều kiện, hoàn cảnh của nước ta. Xa rời chủ nghĩa Mác-  Lênin sẽ làm biến dạng nhà 

nước, lu mờ bản chất giai cấp và chệch hướng phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội.  

Thứ hai, luôn luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước. Hồ 

Chí Minh cho rằng, không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhà nước không thể là 

nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.Tách  Đảng  với  nhân  dân  không  

chỉ  phá  hoại  sự  lãnh  đạo  của  Đảng  mà  còn  phá  hoại quyền làm chủ của nhân 

dân. Sự lãnh đạo của Đảng và quyền lực của nhân dân gắn liền và thống nhất với 

nhau. Hoàn toàn không có sự đối lập giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực của 

nhà nước, không có sự hy sinh cái này cho cái kia, mà chỉ có sự thống nhất làm tang 

sức mạnh lẫn nhau của cả Đảng và Nhà nước. 

Thứ  ba,  tổ  chức  và  hoạt  động  của  nhà  nước  phải  theo  nguyên  tắc  tập  

trung  dân  chủ.  

Nguyên tắc này bảo đảm bản chất giai cấp công nhân và là nguyên tắc tổ chức đặc 

thù của nhà nước kiểu mới.  

e. Nhà nước kết hợp hài hòa giữa pháp luật và đạo đức trong trong quản lý 

xã hội 
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Theo Hồ Chí Minh, pháp luật không chỉ thể hiện quyền lợi công dân đơn thuần mà 

còn nhằm  mục  đích  xây  dựng  một  nền  đạo  đức  xã  hội  đảm  bảo  cho  mọi  

người  có  cuộc  sống lương thiện, hạnh phúc, kẻ ác phải bị trừng phạt.  

Theo tác giả Vũ Đình Hòe, ở Hồ Chí Minh, đạo đức là gốc, pháp luật là chuẩn. 

Đạo đức và pháp luật hỗ trợ, bổ sung cho nhau để hạn chế cái ác, hướng tới cái thiện.   

Đạo đức, đối với Hồ Chí Minh, không những là cơ sở của pháp luật, của quyền lực 

của pháp luật, mà còn song hành với việc thực hiện pháp luật. Người thực hiện pháp 

luật cũng phải là người có đạo đức. Người chủ trương quản lý xã hội bằng pháp luật 

kết hợp với đạo đức, có lý, có tình. Tư tưởng của Người là: "không dùng xử phạt là 

không đúng, song chút gì cũng dùng đến hình phạt cũng không đúng". Thực hành kết 

hợp "đức trị" với "pháp trị" dựa trên cơ sở đạo đức và cụ thể hóa ở các quy định pháp 

luật là tư tưởng xuyên suốt của Người.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, thực hành nghiêm chỉnh pháp trị là ta đã đạt 

tới trình độcao của đức trị. Đức trị là biểu hiện ở sự bình đẳng, pháp trị cũng biểu hiện 

ở sự bình đẳng. Đây là chỗ gặp nhau giữa đức trị và pháp trị. 

f. Tổ chức quyền lực nhà nước hợp lý và khoa học, đảm bảo chủ quyền của 

nhân dân; xây dựng chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt và chịu trách 

nhiệm trước nhân dân. 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền lực nhà nước có nguồn gốc từ nhân dân, thống 

nhất thuộc về một chủ thể duy nhất là nhân dân. Trong quá trình tổ chức và thực  thi 

quyền lực phải có sự phông công, phân quyền rõ ràng, nhằm phòng tránh sự chuyên 

quyền, độc đoán;  

góp phần phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước. Nguyên tắc chung trong xây dựng bộ máy nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

đó là:  

Thứ nhất: Xây dựng Quốc hội (Nghị viện nhân dân) là cơ quan quyền lực cao 

nhất, cơ quan đại diện cao nhất cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của toàn thể nhân 

dân Việt Nam.  
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Thứ hai: Xây dựng Chính phủ trong sạch, mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả và dám 

chịu trách nhiệm trước nhân dân về những hoạt động của mình.  

Thứ ba: Về tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao vai 

trò quan trọng và không thể thay thế của chính quyền địa phương trong tổng thể bộ 

máy nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân được xem như là một cơ quan "tự 

quản" của nhân dân, một cơ quan quyết định về những vấn đề có tính địa phương, do 

nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương.  

Thứ tư: Trong xây dựng, thiết kế tổ chức bộ máy nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

luôn nhất quán nguyên tắc đảm bảo cho Tòa án được độc lập trong tổ chức và hoạt 

động. Thẩm phán chỉ trọng pháp luật và công lý, các nhánh quyền lực khác không 

được can thiệp. Khi xét xử thẩm phán chỉ theo pháp luật  và lương tâm của mình, 

không một quyền lực nào được can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào việc xét xử. 

g. Nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên; thực sự 

là công bộc của dân 

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, "cán bộ là nguồn vốn của Nhà  nước", là cái gốc của 

mọi công việc; công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ quyết định; chủ 

trương, đường lối, chính sách dù có hay, có đúng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu 

không có cán bộ với phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao thì cũng không 

thể thực hiện được. Vì thế,  

chất lượng, năng lực, hiệu lực và hiệu quả điều hành, quản lý của nhà nước phụ 

thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

Người cho rằng, cán bộ công chức nhà nước phải vừa có đức, vừa có tài, tức  là 

vừa hồng, vừa chuyên; nhưng đức phải là gốc, là nền tảng, giữ vai trò quyết  định sự 

thành bại của công việc cũng như sự thành công của mỗi con người.   

Tóm  lại,  trong  chương  này,  luận  văn  tập  trung  nghiên  cứu,  phân  tích  và  

làm  sáng  tỏnhững quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do 

dân, vì dân với những nội dung như: đó là nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ 

sở Hiến pháp và pháp luật thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; là nhà nước có 
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cơ chế tổ chức quyền lực đảm bảo sự phân công, phân quyền, kiểm tra và giám sát lẫn 

nhau giữa các nhánh quyền lực; là nhà nước mạnh mẽ và sáng suốt, dám chịu trách 

nhiệm trước nhân dân về những hoạt động của mình; là nhà nước có đội ngũ cán bộ, 

công chức vừa hồng, vừa chuyên, thực sự là công bộc của nhân dân; là nhà nước đề 

cao pháp luật trong quản lý xã hội, nhưng đồng thời cũng chú trọng giáo dục nâng cao 

đạo đức cách mạng... Như vậy, những quan điểm trong tư tưởng HồChí Minh về nhà 

nước của dân, do dân, vì dân chứa đựng những tính chất của nhà nước pháp quyền. 

Phải khẳng định rằng, những quan điểm ấy rất thực tiễn, không phải chỉ là lý thuyết 

mà nó đã trở thành hiện thực sinh động thông qua việc thiết lập, xây dựng và phát 

triển chính quyền nhân dân theo Hiến pháp 1946- bản hiến pháp đầu tiên của dân  tộc 

Việt Nam. Do đó, những quan điểm ấy sẽ có giá trị to lớn và ý nghĩa vô cùng sâu sắc 

trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam hiện nay. 

IV. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, 

DO DÂN, VÌ DÂN VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 

1. Sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của 

dân, do dân, vì dân vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam hiện nay. 

Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định: chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và của chế độ xã hội ta. Đó là 

kim chỉ nam đưa đường, dẫn lối cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng đi đến thắng lợi vẻ vang. Do vậy, việc vận dụng tư tưởng của 

Người về nhà nước của dân, do dân, vì dân là vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn 

sâu sắc, là nguyên tắc căn bản để đảm bảo  cho  nhà  nước  luôn  luôn  giữ  được  bản  

chất  cách  mạng  của  mình;  giúp  chúng  ta  tránh được những sai lầm, thiếu sót và 

xây dựng thành công nhà nước pháp quyền mang những đặc trưng riêng, phù hợp với 

điều kiện kinh tế- xã hội, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. 
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2. Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

Một là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

Hai là, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây 

vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà  nước ta, vừa là quan điểm chỉ 

đạo quá trình thực hiện việc cải cách bộ máy nhà nước. 

Ba là, Hiến pháp và pháp luật giữ vị trí tối cao trong đời sống  xã hội. Nhà nước 

đại diện cho nhân dân thực thi quyền lực và đặt ra pháp luật, nhưng trong tổ chức và 

vận hành cũng phải đặt dưới sự điều chỉnh của pháp luật. 

Bốn là, Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng 

cao trách nhiệm pháp lý giữa nhà nước và công dân, thực hiện dân chủ, đồng thời giữ 

vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.  

Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và thực hiện 

đầy đủ các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết 

hoặc tham gia. 

Sáu là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt 

động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là đặc trưng cơ bản để phân 

biệt nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư sản. 

3. Một số nội dụng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, 

do dân, vì dân vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam hiện nay 

a. Thực hiện nguyên tắc: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân 

công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các 

quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

việc thực hiện quyền lực nhà nước 
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Nguyên tắc này trở thành một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp 

quyền xã hội  chủ  nghĩa  Việt  Nam;  là  một  trong  những  biện  pháp  quan  trọng  

phòng  tránh  sự  lộng quyền, lạm quyền, quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà 

nước ta; nêu cao tinh thần trách nhiệm và xác định được rõ trách nhiệm của các cơ 

quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; đảm bảo 

chủ quyền luôn luôn thống nhất thuộc về nhân dân. 

b. Cải cách tư pháp, đảm bảo cho Tòa án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 

Tòa án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là một trong những đặc trưng cơ bản, là  

yêu cầu, đòi hỏi không thể thiếu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Do vậy, để đạt được đó chúng ta cần và tiếp tục thực hiện tốt những nội dung 

sau đây: 

Thứ nhất, về mặt tổ chức, hệ thống Tòa án ở nước ta cần được thiết kết, tổ chức 

theo cấp xét xử, nhằm giảm bớt lãng phí về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, tạo 

thuận lợi trong tổ chức xét xử, và quan trọng hơn cả là đảm bảo sự độc lập của Tòa án 

với chính quyền địa phương. 

Thứ hai, quyền tư pháp phải được tổ chức và hoạt động theo một thủ tục pháp lý 

cụ thể, có khả năng bảo đảm cho việc đạt được kết quả pháp lý công bằng trong việc 

xét xử và giải quyết các tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án.  

Thứ ba, các thẩm phán phải phải được bổ nhiệm suốt đời, hoặc chí ít là lâu dài hơn 

so với hiện nay. 

Thứ tư, chế độ lương của thẩm phán phải được bảo đảm đủ nuôi họ và gia đình 

một cách đàng hoàng, có như vậy họ mới vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

mình. 

Thứ năm, đề cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức của 

người thẩm phán. 

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đòi hỏi một nền tư pháp 

(mà trung tâm là Tòa án) phải có đủ khả năng kiểm soát và giới hạn hai nhánh quyền 

lực lập pháp và hành pháp trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật; tư pháp phải được áp 
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dụng phổ biến và là tiêu biểu của công lý để giải quyết các tranh chấp trong xã hội; tư 

pháp phải đảm bảo các quyền và tự do của con người và quyền lực tư pháp cũng được 

giới hạn bới Hiến pháp và pháp luật. Để đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi đó thì 

điều quan trọng nhất là phải bảo đảm cho Tòa án được độc lập và chỉ tuân theo pháp 

luật trong quá trình tổ chức và hoạt động. 

c. Cải  cách  nền  hành  chính  quốc  gia,  xây  dựng  một  nền  hành  chính  

dân  chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa 

Để có một nền hành chính  năng động, sáng tạo, tinh gọn, trách nhiệm, phục vụ tốt 

các nhu cầu của người dân và xã hội, đáp ứng những đòi hỏi của Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta cần: 

- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, sắp xếp, thu gọn các đầu 

mối của Chính phủ. Đổi mới hoạt động của Chính phủ theo hướng Chính phủ tập 

trung vào xây dựng các chính sách, các thể chế, hoạch định chiến lược phát triển kinh 

tế-  xã hội, chỉ đạo và điều hành phối hợp các ngành, các cấp thực thi chính sách, pháp 

luật. 

-  Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân 

công, phân cấp, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm trước pháp luật 

của chính quyền địa phương đối với mọi hoạt động xã hội tại địa phương. Tăng cường 

chế độ kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban 

nhân dân. Tổ chức hợp lý Hội đồng nhân dân, tăng cường vai trò của Hội đồng nhân 

dân ở địa phương.  

- Trong nền hành chính, có đội ngũ cán bộ, công chức đông đảo và đồ sộ nhất, do 

đó, yếu tố con người là khâu then chốt. Cần xây dựng quy chế hoạt động công vụ, 

nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện thường 

xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng thực hành chuyên 

môn của đội ngũ cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có thói quen tuân thủ pháp luật, 

công tâm, có tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân. 
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d. Xây dựng chất đạo đức của người cán bộ trong điều kiện xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 

Những yêu cầu, đòi hỏi về phẩm chất đạo đức của người cán bộ trong điều kiện 

hiện nay đó là:  

Một là, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. 

Hai là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết 

đấu tranh chống tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật, không cơ hội, gắn bó mật thiết 

với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

Ba là, có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để 

làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Các tiêu chuẩn đó quan hệ mật thiết với nhau. Coi trọng cả đức và tài, đức là gốc. 

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức "vừa hồng vừa chuyên", phải tăng 

cường pháp luật đi đôi với giáo dục đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần phục vụ 

nhân dân, phụng sự tổ quốc; Đảng và Nhà nước phải thường xuyên chăm lo xây dựng, 

giáo dục và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về mọi mặt; làm tốt công tác cán bộ; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà nước cũng như ngoài xã hội, xử lý nghiêm minh, 

công bằng những  cán bộ thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật; mỗi cán bộ, đảng 

viên phải tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện về đạo đức cũng như về tri thức, 

coi trọng việc tự học, tự rèn luyện; thực hiện thường xuyên và nghiêm túc nguyên tắc 

tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ và dựa vào nhân dân để xây dựng, giáo dục, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức... 

e. Mối  quan  hệ  giữa  đạo  đức  và  pháp  luật  trong  điều  kiện  xây  dựng  

Nhà  nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

– Tính tất yếu của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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Thứ nhất, pháp luật chỉ có thể thực hiện được vai trò là phương tiện hàng  đầu 

trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội khi có sự bổ sung, hỗ trợ của các quy phạm 

xã hội khác. Pháp luật không phải là công cụ vạn năng để có thể điều chỉnh được hết 

mọi quan hệ xã hội, thuộc mọi lĩnh vực khác nhau  trong đời sống xã hội. Pháp luật 

không thể và cũng không nhất thiết phải làm điều đó.  

Thứ hai, pháp luật chỉ có tính khả thi khi mà nó được ban hành và thực hiện dựa 

trên những giá trị đạo đức tiến bộ của xã hội, xuất phát từ nhu cầu khách quan của 

cuộc sống, từ ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.  

Thứ ba, hệ thống  pháp luật nước ta hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, còn chồng 

chéo, mấu thuẫn, thiếu tính minh bạch, tính khả thi thấp, chậm đi  vào cuộc sống. Do 

vậy, cùng với pháp luật, chúng ta cần chú trọng giáo dục, nâng cao đạo đức cho mọi 

tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.  

Thứ tư, xã hội Việt Nam là một xã hội trọng đạo đức, một xã hội duy tình hơn duy 

lý. Do vây, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp hài hòa giữa 

pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội là điều phù hợp với truyền thống văn hóa, 

lịch sử dân tộc, lịch sử hình thành, phát triển và bản chất cách mạng của Nhà nước ta. 

– Thực trạng mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật ở nước ta hiện nay 

Nhìn chung, pháp luật đã được xây dựng trên nền tảng đạo đức, phản ánh khá đầy 

đủ các quan niệm đạo đức cách mạng, đạo đức truyền thống tiến bộ của dân tộc, và 

ngược lại, đạo đức đã có tác dụng to lớn đến việc hình thành các quy định trong pháp 

luật cũng như việc thực hiện pháp luật của các chủ thể trong xã hội. 

Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như sau: 

Pháp luật ban hành nhiều nhưng còn chậm đi vào cuộc sống, tính  khả thi thấp, lại 

thường xuyên có sự thay đổi. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện pháp luật còn chưa tốt, 

thi hành luật chưa nghiêm. Pháp luật nước ta chưa làm tròn chức năng răn đe, ngăn 

ngừa, "phòng bệnh" mà phần lớn chỉ sử dụng như một công cụ để xử lý vi  phạm; 

nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc có xu hướng mai một dần hoặc có sự biến 

tướng, lai căng theo hướng phản tiến bộ; Nhiều quan niệm đạo đức lạc hậu, lỗi thời, 
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phản tiến bộ có chiều hướng khôi phục, trỗi dậy; đang diễn ra sự suy thoái về đạo đức 

và lối sống trong xã hội, với các biểu hiện như: chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, 

thực dụng, vụ lợi...có xu hướng ngày càng phát triển. Một bộ phận cán bộ lợi dụng vị 

trí và quyền lực để mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho cá nhân, gia đình, họ tộc, coi nhẹ 

lợi ích tập thể, cộng đồng; nạn tham nhũng, đưa và nhận hối lộ, bòn rút, lãng phí của 

công... diễn ra nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực, trở thành "quốc nạn";... 

quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc, những  yêu cầu, 

đòi hỏi chính đáng của nhân dân, của doanhnghiệp;... lối sống thiếu trung thực, cơ hội 

"chạy chọt" vì lợi ích cá nhân như chạy thành tích, bằng cấp, chức quyền, dự án, đề 

tài, chạy án, chạy tội... khá phổ biến;... lời nói không đi đôi với việc làm, nói mà 

không làm, hứa nhưng không thực hiện...nói một đàng, làm một nẻo; nói nhiều, làm 

ít;... đạo đức nghề nghiệp sa sút, ngay cả trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh 

như y tế, giáo dục, bảo vệ pháp luật, báo chí... 

– Những giải pháp nâng cao vai trò, tác dụng của pháp luật và đạo đức trong 

quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thứ nhất,nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của đạo đức, pháp luật và sự kết 

hợp giữa chúng trong quản lý và điều hành xã hội. 

Thứ hai, đưa các chuẩn mực đạo đức cơ bản vào nội dung các văn bản pháp 

luật.Cần tập trung luật hóa cho được những phẩm chất đạo đức mới mà chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã  nêu,  đó  là:  Trung  với  nước,  hiếu  với  dân;  cần,  kiệm,  liêm,  chính,  

chí  công  vô  tư;  yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; có tinh thần quốc tế 

trong sáng. 

Thứ ba,đẩy mạnh việc tuyên truyền và phổ biến giáo dụng pháp luật và đạo đức 

trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. 

Thứ tư,  Tùy theo tính chất, nội dung của mỗi văn bản luật mà trước khi đưa vào 

cuộcsống cần thông qua một cuộc trưng cầu dân ý để điều chỉnh, bổ sung những nội 

dung cần thiết. 
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Pháp luật ban hành là để nhân dân thực hiện, là công cụ, phương tiện để nhân dân 

sinh tồn, xây dựng cuộc sống ấm no,  hạnh phúc. Do vậy, vì cuộc sống, vì quyền và 

lợi ích của chính nhân dân, trước khi luật được chính thức thực thi rộng rãi thì cần 

trưng cầu dân ý để tiếp thu trí tuệ và lực lượng toàn dân. Đó là biện pháp căn bản khắc 

phục tính thiếu khả thi, chậm đi vào cuộc sống của pháp luật nước ta hiện nay; làm 

cho pháp luật trở thành "pháp luật tự nhiên" được mọi người tự giác thực hiện. 

Thứ năm, Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm minh 

tuyệt đối trong chấp hành pháp luật. Mọi người bình đẳng trước pháp luật. Xây dựng  

lối sống, lao động, học tập và hành xử theo pháp luật. 

f. Thực hiện dân chủ trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 

Thực hiện dân chủ trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam hiện nay, chúng ta cần thực hiện đồng bộ, với quyết tâm cao và bền bỉ 

những giải pháp sau: 

Trước hết, xác định vị trí tối cao của pháp luật trong đời sống nhà nước và xã hội. 

Mọi hoạt động của các cá nhân, các tổ chức, cán bộ, công chức và các cơ quan nhà 

nước phải trên cơ sở và đặt dưới sự điều chỉnh của pháp luật, không có ngoại lệ. Pháp 

luật phải xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi của hiện thực khách quan; phải thể hiện 

đầy đủ ý chí và nguyện  vọng  của  nhân  dân,  phù  hợp  với  quyền  và  lợi  ích  của  

nhân  dân,  phản  ánh  những chuẩn mực đạo đức và các giá trị tiến bộ của nhân loại.  

Thứ hai, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cao. Cần đẩy 

mạnh hơn nữa công cuộc cải cách bộ máy hành chính, cải cách tư pháp, đổi mới tổ 

chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường pháp chế, 

xử lý nghiêm minh, công bằng mọi hành vi vi phạm pháp luật...  

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất 

chính trị, đạo đức tốt, thực sự là công bộc của dân.  

Bốn là, nâng cao trình độ mọi mặt cho nhân dân từ kinh tế, chính trị, tư tưởng đến 

các lĩnh vực khác. 
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Nói dân chủ trước hết là dân chủ trong kinh tế, đây là mấu chốt và quyết định. 

Nghĩa là nhà nước phải tạo mọi điều kiện để nhân dân làm ăn hợp pháp, giải phóng 

sức sản  xuất, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân...  

Dân chủ trong chính trị là phải tiếp tục đổi mới thể chế, từ luật pháp, cơ chế, bộ 

máy để thực hiện bằng được nguyên lý dân chủ là: người dân được làm tất cả những 

gì luật pháp không cấm, còn công chức chỉ được làm những gì luật pháp cho phép.  

Năm là,thường xuyên giáo dục pháp luật và nâng cao văn hóa dân chủ cho tất cả 

mọi người. Thực hành dân chủ tốt sẽ chống lại có hiệu quả chủ nghĩa cá nhân, tệ quan  

liêu, tham nhũng và các tệ nạn khác. 

Hình thành nhiều hình thức tập hợp quần chúng, nhiều kênh thông tin để người 

dân có diễn đàn trình bày ý kiến của mình với Đảng, Nhà nước. Muốn vậy, cần tăng 

cường vai trò, chức năng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể  nhân dân, các hội nghề 

nghiệp và các tổ chức xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

Tóm lại,trong chương này, luận văn tập trung làm sáng tỏ về sự cần thiết và một 

số nội dung vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, 

vì dân vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện 

nay. Những nội dung vận dụng cơ bản như: thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước 

là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện 

các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong tổ 

chức và thực hiện quyền lực nhà nước; cải cách  nền  hành chính quốc  gia,  xây  dựng  

một  nền  hành  chính  trong  sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, xây dựng một nền tư 

pháp độc lập, công tâm, khách quan và chỉ tuân theo pháp luật; xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên; về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong 

quản lý nhà nước và xã hội; về thực hiện dân chủ trong điều kiện xây dựng Nhà nước 

pháp quyền hiện nay. Đó là những nội dung cơ bản, quan trọng mà chúng ta đã và 

đang thực hiện trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hiện nay. 
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KẾT LUẬN 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh là một 

nhà nước do toàn thể nhân dân lập nên; là một nhà nước hoàn toàn hợp hiến, hợp 

pháp; là nhà nước mà quyền lực của nó bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân ủy thác, 

chứ không phải bắt nguồn từ lực lượng siêu nhiên chúa trời hay từ lý trí tối cao; là một 

nhà nước lấy quyền và lợi của nhân dân, lấy sự tự do và hạnh phúc của nhân dân làm 

nhiệm vụ hoạt động và làm lý do tồn tại của mình. Nhà nước không có mục mục đích 

tự thân nào, mà chỉ là công cụ phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển của xã 

hội. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu như chính quyền làm hại đến dân, không mưu 

cầu quyền lợi và hạnh phúc cho nhân dân thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ 

chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới. Nhà nước của dân, do dân, vì dân, 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn là nhà nước có phương thức tổ chức quyền lực hợp lý, 

khoa học, đảm bảo quyền lực nhà nước luôn thống nhất thuộc về một chủ thể duy nhất 

là nhân dân, có sự phân công, phối hợp trong bộ máy nhà nước, để đảm bảo chính 

quyền luôn luôn mạnh mẽ, sáng suốt, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân. Đó là một nhà 

nước có Quốc hội thể hiện tính dân chủ, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có bộ 

máy hành pháp mạnh mẽ, sáng suốt, dám chịu trách nhiệm; có nền tư pháp độc lập 

độc lập, mỗi thẩm phán chỉ trọng pháp luật, công lý và lương  tâm, trách nhiệm của 

mình; có đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, thực sự là "công bộc" của nhân dân; 

đó là nhà nước coi trọng tính "tự quản", tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của chính 

quyền địa phương; đó là nhà nước kết hợp hài hòa giữa đạo đức và pháp luật trong cả 

quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. 

Nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là nhà nước vĩnh cửu, bất biến, 

trái lại đó là nhà nước luôn vận động và phát triển để phục vụ ngày càng tốt hơn 

quyền và lợi ích của nhân dân. Luôn đấu tranh để khắc phục và loại trừ những thói hư, 

tật xấu, những căn bệnh thường gặp như: tham nhũng, hối lộ, quan liêu, lãng phí, lạm 

quyền... dẫn đến sự suy yếu và đánh mất bản chất cách mạng của nhà nước.  
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Từ những phân tích nêu trên, chúng ta có thể khẳng định rằng, quan điểm và tư 

tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân chứa đựng tính pháp quyền, 

và thực chất chính là tư tưởng về Nhà nước pháp quyền. Điều có giá trị to lớn và ý 

nghĩa sâu sắc là mô hình nhà nước đó không phải tồn tại ở dạng lý thuyết, quan điểm, 

mà nó đã trở thành hiện thực sinh động; nhà nước ấy đã tập hợp, tổ chức và lãnh đạo 

nhân dân ta giành được những thắng lợi hết sức to lớn. 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân có những giá 

trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần kế thừa, vận 

dụng và phát triển những giá trị đó để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền 

Việt Nam hiện nay. 
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