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I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHẠM VI VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU; KHÁI NIỆM 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 1. Đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi và 

phương pháp nghiên cứu

 2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Khái niệm tư tưởng HCM đc Đảng ta chính thức sử dụng 

vào năm 1991
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II. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ-XÃ HỘI, NGUỒN 

GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 1. Điều kiện lịch sử - xã hội

 2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

 3. Quá trình hình thành và phát triển

của tư tưởng Hồ Chí Minh
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III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP,

NGHIÊN CỨU

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng

tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều

kiện cụ thể của Việt Nam (Đại hội IX – 2001)

 2. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tinh

thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo
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1. Đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi và 

phương pháp nghiên cứu

 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phạm vi 

nghiên cứu

 1.2. Phương pháp nghiên cứu
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1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phạm 

vi nghiên cứu

 - Đối tượng nghiên cứu: Mỗi bộ môn khoa 

học đều có một đối tượng nghiên cứu. Đối 

tượng nghiên cứu của bộ môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 
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 - Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 + Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
tư tưởng Hồ Chí Minh;

 + Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học và 
nhân văn, đặc điểm của các quan điểm trong hệ 
thống tư tưởng Hồ Chí Minh;

 + Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành 
động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách 
mạng Việt Nam và giá trị của tư tưởng Hồ Chí
Minh trong kho tàng tư tưởng, lí luận cách mạng 
của dân tộc và thế giới.
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 - Phạm vi nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh không chỉ được phản ánh trong các 

tác phẩm của Người, mà còn được quán 

triệt trong chủ trương của Đảng và nhà 

nước, trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp 

cách mạng mà Người để lại cho chúng ta, 

trong những tác phẩm của những người 

chiến sĩ cận vệ vốn là học trò của Người 

như  Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn 

Đồng, Võ Nguyên Giáp...
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1.2. Phương pháp nghiên cứu

 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

chủ nghĩa duy vật lịch sử là cơ sở 

phương pháp luận khoa học để 

nghiên cứu, học tập, vận dụng và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
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 - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống 
toàn diện và sâu sắc.

 Cần có quan điểm toàn diện trong nghiên 
cứu, xem xét tổng thể hay từng bộ phận  
trong mối liên hệ qua lại của các yếu tố, 
các bộ phận khác nhau. 

 Lenin: “Muốn thực sự hiểu sự vật, cần 
phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả 
các mặt, tất cả mối liên hệ và “quan hệ 
gián tiếp” của sự vật đó”.
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 - Cần phải quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa 

lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu tư tưởng 

Hồ Chí Minh.

 Tư tưởng HCM là bộ phận nền tảng, kim chỉ

nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt

Nam
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Bác Hồ nhận xét về chủ trương

cứu nước của các bậc tiền bối

 Phan Bội Châu: “đưa hổ cửa trước, rước 

beo cửa sau”.  Ko ủng hộ

 Phan Chu Trinh: “Ỷ Pháp cầu tiến bộ 

chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương.” 

 Ko ủng hộ
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Phương pháp nghiên cứu
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1.2. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1.2.1. Định nghĩa khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Theo văn kiện Đại hội IX:

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống quan điểm toàn diện 
và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, 
kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng 
về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con 
người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ...
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 Tư tưởng cách mạng soi đường cho cuộc 

đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, 

là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân 

tộc ta”.
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 Phân tích định nghĩa:

 + Là hệ thống quan điểm về những vấn đề cơ bản của 

cách mạng Việt nam : Tư tưởng Hồ Chí Minh là những 

quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam 

chứ không phải những cái gì chung chung trừu tượng.

 + Các nguồn gốc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh: 

chủ nghĩa Mác-Lênin tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại.

 + Mục đích then chốt của tư tưởng Hồ Chí Minh là 

hướng đến giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và 

giải phóng con người, mà cốt lõi hơn nữa là tư tưởng 

giải phóng con người, thông qua cuộc cách mạng do 

Đảng Cộng sản lãnh đạo.
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 1.2.2. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh:

 Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là sự 
phản ánh xã hội Việt Nam trong trạng thái 
vận động, phát triển và tính chỉnh thể của 
nó, vì thế là một hệ thống phức tạp, nhiều 
tầng bậc cấu trúc, nhiều lớp quan hệ, do 
đó, việc phát hiện và trình bày một cách 
toàn diện hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh 
là một việc còn phải tiếp tục làm trong thời 
gian tới.
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HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

19



 Trong chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí 
Minh, sẽ tập trung giới thiệu các nội dung sau:

 1. Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 
tộc;

 2. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam;

 3. Đại đoàn kết dân tộc; kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại;

 4. Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân;

 5. Đạo đức, nhân văn, văn hoá.
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II. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ-XÃ HỘI, NGUỒN 

GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 1. Điều kiện lịch sử - xã hội

 2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

 3. Quá trình hình thành và phát triển

của tư tưởng Hồ Chí Minh
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2.1. Điều kiện lịch sử - xã hội

 2.1.1. Xã hội Việt Nam

 2.1.2. Quê hương và gia đình

 2.1.3. Thời đại
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2.1.1. Xã hội Việt Nam

 - Xã hội Việt Nam thế kỷ XIX trước khi Pháp xâm lược là 
một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, với những 
chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động của 
triều đình nhà Nguyễn.

 - Khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, nhà 
Nguyễn từ chỗ là lực lượng lãnh đạo một quốc gia có 
chủ quyền đã trở thành lực lượng bán nước, cấu kết với 
thực dân Pháp để duy trì quyền lợi của mình. Triều đình 
đã thẳng tay đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân 
và nhu nhược ký một loạt các hiệp ước bán nước 
(5/6/1862; 15/3/1874; 25/8/1883; 6/6/1884).

 - Các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta 
diễn ra liên tục và anh dũng nhưng đều thất bại.
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2.1.2. Quê hương và gia đình

 - Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu 
nước, gần gũi với nhân dân, với tinh thần yêu nước, 
thương dân sâu sắc.

 - Quê hương Nghệ Tĩnh là mảnh đất giàu truyền thống
yêu nước, chống ngoại xâm; quê hương giàu truyền
thống văn hóa và hiếu học. Sách Đại Nam nhất thống
chí: “Nghệ An đất xấu, dân nghèo, tập tục cần kiệm, nhà
nông chăm chỉ làm ruộng, học trò ưu học hành, không
mê đạo Phật, chỉ thờ thánh Khổng, rất kính cẩn việc thời
thần”.

 - Quê hương và gia đình đã chuẩn bị cho Hồ Chí Minh 
một hành trang khá toàn diện về văn hoá, đạo đức, lối
sống, nhận thức, tình cảm, giúp Người có được những
điều kiện cần thiết đầu tiên để lãnh nhận và đảm đương
trách nhiệm mà dân tộc trao cho, khởi đầu từ việc tìm
con đường giải phóng.  
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2.1.3. Thời đại
 - Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh

sang giai đoạn tư bản độc quyền, chủ nghĩa đế
quốc xác lập được sự thống trị trên phạm vi toàn
thế giới.

 - Đấu tranh giải phóng dân tộc là cuộc đấu tranh
chung của các dân tộc thuộc địa chống chủ
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, gắn liền với
cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.

 - Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga đã
mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn
thế giới. 
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 Nguyễn Ái Quốc nhận thức rằng, chủ nghĩa tư

bản tất yếu sẽ bị thay thế bởi chủ nghĩa xã hội

và Người đã hướng cách mạng Việt Nam vào

quĩ đạo của cách mạng vô sản. 
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2.2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí

Minh 

 2.1. Tư tưởng và văn hoá truyền thống 

Việt Nam

 2.2. Tinh hoa văn hóa nhân loại

 2.3. Chủ nghĩa Mác-Lênin: cơ sở thế giới

quan và phương pháp luận của tư tưởng

Hồ Chí Minh 

 2.4. Những nhân tố chủ quan thuộc về

phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 
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Tư tưởng HCM bắt nguồn từ …

 Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt

Nam

 Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông

& tinh hoa văn hóa nhân loại

 Tư tưởng đạo đức & những tấm gương

của Marx, Engels, Lenin
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2.2.1. Tư tưởng và văn hoá truyền thống Việt 

Nam
* Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để
dựng nước và giữ nước. 

 Hồ Chí Minh đã viết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu
nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa
đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại
sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to 
lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn
chìm cả lũ bán nước và cướp nước... Chúng ta có
quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang thời đại Bà
Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, 
v.v.. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng
dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh
hùng”. 
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 Chính sức mạnh truyền thống ấy đã thúc

giục Người ra đi tìm đường cứu nước, 

cứu dân. Đó cũng là động lực chi phối mọi

suy nghĩ, hành động của Người trong suốt

cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Người

nói: “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”. 
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*Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, 
tương thân tương ái

 Truyền thống này cũng hình thành cùng một lúc
với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu
cầu đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên và với
giặc ngoại xâm. Người Việt Nam quen sống gắn
bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối
đèn có nhau:“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy
rằng khác giống những chung một giàn”; “Nhiều
điều phủ lấy giá gương, người trong một nước
phải thương nhau cùng”;... 
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* Tinh thần lạc quan, yêu đời.

 Tình thần lạc quan đó có cơ sở từ niềm tin 

vào sức mạnh của bản thân mình, tin vào 

sự tất thắng của chân lý, chính nghĩa, dù 

trước mắt còn đầy gian khổ phải chịu 

đựng, vượt qua. Hồ Chí Minh chính là 

hiện thân của truyền thống lạc quan đó. 
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* Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông
minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến
đấu; ham học hỏi và không ngừng mở
rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hoá của
nhân loại. 

Trên cơ sở giữ vững bản sắc dân tộc, 
nhân dân ta biét chọn lọc , tiếp thu những
cái tốt đẹp từ bên ngoài để hình thành
những giá trị riêng của mình. Hồ Chí Minh 
là hình ảnh sinh động và trọn vẹn của
truyền thống ấy. 
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2.2.2. Tinh hoa văn hóa nhân loại
Hồ Chí Minh nói: 

“Học thuyết Khổng tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức
cá nhân.

Tôn giáo Jesus có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả.

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm lớn nhất là phương pháp làm
việc biện chứng.

Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó
phù hợp với điều kiện nước ta.

Khổng tử, Giêxu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng phải đã có
những ưu điểm chung đó sao? Họ đều muốn “mưu hạnh
phúc cho loài người, mưu hạnh phúc cho xã hội”. Nếu
hôm nay, họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một
chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất
hoàn mỹ như những người bạn thân thiết.

Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”. 
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2.2.2.1. Tư tưởng và văn hóa

phương Đông

* Nho giáo:

Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích

cực của Nho giáo về triết lý hành động, 

nhân nghĩa, ước vọng về một xã hội bình

trị, hoà mục, thế giới đại đồng; về một triết

lý nhân sinh, tu thân, tề gia; đề cao văn

hoá trung hiếu “dân vi quí, xã tắc thứ chi, 

quân vi khinh”. 
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Hồ Chí Minh đã đưa ra những đánh giá về

Khổng giáo và những ảnh hưởng của học thuyết

này đối với Người:

“Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong học

thuyết của Khổng tử có nhiều điều không đúng

song những điều hay trong đó thì ta nên học” 

và“Chỉ có những người cách mạng chân chính

mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu

của các đời trước để lại”. Lênin dạy chúng ta 

như vậy”. 
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 Đồng thời, Người cũng chỉ ra mặt hạn chế

của Nho giáo (tính đẳng cấp: chia xã hội

thành bậc quân tử- tiểu nhân, coi thường

lao động chân tay, đặc biệt coi khinh phụ

nữ... ) 
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* Phật giáo: Tư tưởng vị tha, từ, bi, bác ái, cứu
khổ cứu nạn, thương người như thể thương
thân; nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, 
chăm lo làm điều thiện;coi trong tinh thần bình
đẳng, chống phân biệt đẳng cấp, chăm lo điều
thiện... Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của Phật
giáo như một yếu tố trong văn hoá truyền thống, 
còn Phật giáo còn ảnh hưởng đến Hồ Chí Minh 
trong quá trình hoạt động thực tiễn của Người, 
nhất là khi Người trực tiếp gánh vác trọng trách
cao nhất của đất nước. 
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* Ngoài các giá trị tư tưởng, văn hoá phương

Đông truyền thống, Hồ Chí Minh còn chú ý 

kế thừa tư tưởng của một số nhà hoạt

động cách mạng nổi tiếng của phương

Đông hiện đại như Gandhi, Tôn Trung Sơn. 
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 Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của

chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn đối

với nước ta là phù hợp với điều kiện thực

tế
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2.2.2. Tư tưởng và văn hóa phương Tây

 - Về tư tưởng dân chủ của cách mạng Pháp, Hồ Chí
Minh đã tiếp thu tư tưởng của các nhà khai sáng: Vônte
(Voltaire), Rútxô (Roussu), Môngtetxkiơ (Moutesquieu). 
Đặc biệt, Người chịu ảnh hưởng sâu sắc về tư tưởng tự
do, bình đẳng của Tuyên ngôn nhân quyền và dân
quyền năm 1791 của Đại cách mạng Pháp. 

 - Về tư tưởng dân chủ của cách mạng Mỹ, Người đã tiếp
thu giá trị về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu
cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn độc lập năm 1776, 
quyền của nhân dân kiểm soát chính phủ, đồng thời
Người cũng đánh giá những hạn chế của nó. 
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2.2.3  Chủ nghĩa Marx - Lenin

F.EngelsK.Max V.I.Lenin

C¸c nhµ khai s¸ng cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin
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Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa 

phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo 

Lenin, tin theo Quốc tế thứ ba.

Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên 

cứu lý luận Marx - Lenin, vừa làm công tác thực 

tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã 

hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các 

dân tộc bị áp bức và những người lao động trên 

thế giới khỏi ách nô lệ.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nơi làm việc của Lênin 

và tác phẩm “Con đường tôi tới chủ nghĩa Lênin”

- Con ®êng t«i tíi chñ nghÜa Lªnin, Hå ChÝ Minh toµn tËp, 

NXB CTQG, Hµ Néi, 1996, T.10, tr.127 -
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“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng

chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách

mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”

(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG 2000, T2, Trg.257)
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 Tác động biện chứng của mối quan hệ
giữa cá nhân với dân tộc và thời đại đã
đưa Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-
Lênin, từ người yêu nước đến với chủ
nghĩa cộng sản. Nhờ có thế giới quan và
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin, Hồ Chí Minh đã hấp thụ và chuyển
hoá được những nhân tố tích cực và tiến
bộ của nhân loại để tạo nên hệ thống tư
tưởng của mình. 
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 Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư 
tưởng Mác-Lênin, những phạm trù cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng nằm trong 
những phạm trù cơ bản của lý luận Mác-
Lênin; đồng thời tư tưởng Hồ Chí Minh 
còn là sự vận dụng sáng tạo và phát triển 
làm phong phú chủ nghĩa Mác-Lênin ở 
thời đại các dân tộc bị áp bức vùng lên 
giành độc lập dân tộc, tự do và xây dựng 
xã hội mới. 
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* Những đặc điểm về con đường Hồ Chí

Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin: 

- Đã được dân tộc, quê hương và gia đình
trang bị cho một vốn học vấn chắc chắn, 
một năng lực trí tuệ sắc sảo; có một vốn
văn hoá, vốn chính trị và vốn thực tiễn
phong phú. 

- Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cách
mạng Việt Nam, tìm kim chỉ nam cho sự
nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. 
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- Người nói: “Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng
Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên... Tôi
kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ
đại đã giải phóng đồng bào mình... Tôi tham gia
Đảng Xã hội Pháp chẳng qua vì các ông bà ấy -
(hồi đó tôi gọi các đồng chí của tôi như thế) đã
tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các
dân tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, chủ
nghĩa xã hội là gì và chủ nghĩa cộng sản là gì, 
thì tôi chưa hiểu; Lúc đầu, chính là chủ nghĩa
yêu nước, chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản
đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ
ba”.
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- Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận Mác-Lênin theo
phương pháp nhận thức mác-xít.

- Người có một hiểu biết sâu sắc về thực tiễn dân
tộc và thời đại, nhất là thực tiễn phương Đông
để xem xét, đánh giá và bổ sung cơ sở triết lý
phương Đông cho học thuyết Mác-Lênin.

- Người đã vận dụng lập trường, quan điểm và
phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để tự
tìm ra những chủ trương, giải pháp, đối sách
phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, từng thời kỳ
cụ thể của cách mạng Việt Nam. 
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 Hồ Chí Minh nói: “Chúng ta phải học chủ 

nghĩa Mác-Lênin để phân tích và giải 

quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng 

nước ta, cho hợp với điều kiện đặc biệt 

của nước ta. Khi vận dụng thì bổ sung, 

làm phong phú thêm lý luận bằng những 

kết luận rút ra trong thực tiễn cách mạng 

của ta”.
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2.2.4. Những nhân tố chủ quan thuộc về

phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh

- Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, với đầu 

óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong 

việc nghiên cứu, tìm hiểu các cuộc cách 

mạng tư sản hiện đại, không để bị đánh 

lừa bởi cái hào nhoáng bên ngoài.
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- Ham học hỏi, chiếm lĩnh vốn tri thức phong

phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu

tranh của phong trào giải phóng dân tộc, 

phong trào công nhân quốc tế để có thể

tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin, khoa 

học về cách mạng của giai cấp vô sản

quốc tế.
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- Tâm hồn của một nhà yêu nước, một chiến

sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một

trái tim yêu nước, thương dân, thương yêu

những người cùng khổ, sẵn sàng chịu

đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập

của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của

đồng bào.
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Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn

công danh phú quý chút nào... Tôi chỉ có một

sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao

cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta 

được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có

cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi

có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, 

sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ

chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi”.
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3. Quá trình hình thành và phát triển 

của tư tưởng Hồ Chí Minh

Các giai đoạn trong quá trình 

hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh

1945 - 1969

Phát triển tư tưởng về kháng

chiến kiến quốc

1930  - 1945

Giữ vững quan điểm, kiên trì

con đường đã xác định cho

cách mạng Việt Nam

1920 - 1930

Hình thành tư tưởng

cơ bản về CMVN

1911 - 1920

Tìm đường giải 

phóng dân tộc

Tríc 1911

Hình thành 

tư tưởng yêu 

nước
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 - Tiêu chí cơ bản để phân kỳ là phải dựa

vào sự chuyến biến về nội dung tư tưởng

của Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ lịch sử

cụ thể chứ không phải dựa vào thời gian

hoạt động của Người. 

 - Dựa vào tiêu chí nói trên, chúng ta có thể

phân chia quá trình hình thành và phát

triển của tư tưởng Hồ Chí Minh thành 5 

giai đoạn.
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3.1. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu 

nước và chí hướng cách mạng (1890-1911)

 - Thời kỳ này rất quan trọng với sự hình

thành tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành

tư tưởng yêu nước, thương dân, tha

thiết bảo vệ những giá trị tinh thần truyền

thống của dân tộc, ham muốn học hỏi

những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.  

chí hướng cứu nước
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Hồ Chí Minh sinh năm 1890 tại Kim Liên- Nam Đàn –

Nghệ An trong một gia đình nhà Nho yêu nước cấp

tiến

Cụ thân sinh: Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929)  

và Hoàng Thị Loan (1868-1901

Tg

Cụ thân sinh

Nguyễn Sinh Sắc

(1862 – 1929)

Thân mẫu

Hoàng Thị Loan

(1868  1901)
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Chị gái : Nguyễn Thị Thanh (1884-1954) 

Anh trai: Nguyễn Sinh Khiêm (1888- 1950)

Tg

Bà Nguyễn Thị Thanh

(1884 - 1954)

Ông Nguyễn Sinh Khiêm

(1888 – 1950)
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 - Bước đầu tiếp xúc với văn hóa phương

Tây, “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên

tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình

đẳng, Bác ái... Và từ thuở ấy, tôi muốn làm

quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm

xem những gì ẩn đằng sau những chứ

ấy... Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Tôi

quyết định tìm cách đi ra nước ngoài”. 
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 - Cuối thời kỳ, Hồ Chí Minh đã có được

nhận thức đúng đắn về ưu điểm và hạn

chế của các con đường cứu nước của cha 

ông, từ đó quyết định đi sang phương

Tây để tìm con đường cứu nước mới

năm 21 tuổi.

 Lý do chính của việc HCM đến Pháp là để

tìm hiểu văn minh Pháp
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3.2. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, 

giải phóng dân tộc (1911-1920)

 Ngày 5/6/1911, Hồ Chí Minh ra đi tìm con 

đường cứu nước, cứu dân, khởi đầu từ

hành trình trên con tàu Đô đốc Latouche

Tréville. Sau 6 năm bôn ba ở khắp các

châu lục, Người đã trở lại Pháp, đích đến

ban đầu, và bắt đầu tham gia vào các hoạt

động xã hội. 
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Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà
Rồng, người thanh niên yêu nước 

Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu 

buôn của Pháp (Đô đốc Latouche-

Tréville) sang phương Tây tìm 

đường cứu nước..
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Bác lấy tên là Văn Ba với nghề phụ bếp.
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Pháp
(1911)

Mỹ

(1912-
1913)

Anh
(1914 -
1917)

Liên Xô
(1923 -
1924)

Trung
Quốc

(1924 -
1930)72
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B¶n yªu s¸ch 8 ®iÓm cña NguyÔn ̧ i Quèc göi tíi Héi nghÞ VÐc – xay

Héi nghÞ VÐc – xay (Ph¸p) cña c¸c níc
®ång minh th¾ng trËn 1919
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Bản sơ thảo

lần thứ nhất

NHỮNG 

LUẬN CƯƠNG 

VỀ CÁC VẤN ĐỀ 

DÂN TỘC VÀ 

THUỘC ĐỊA

V.I. LÊNIN

Lênin và tác phẩm thông qua tại đại hội II 
của Quốc tế cộng sản (1920) đã tác động 
mạnh mẽ đến tư tưởng của Nguyễn Aí 
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Nguyễn Ái Quốc tại đại hội

Tua

Tháng 12/1920

79



Dự Đại hội Tua

Đọc luận cương của Lênin

Vào Đảng XH Pháp. Gửi yêu sách 8 điểm

Khẳng định CN Mác- Lênin

Lập hội người VN yêu nước

6/1911        1917      1919     7/1920    12/1920           Thời gian

Chuyển 

biến tt
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 Qua 10 năm tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh 

đã tìm thấy con đường đi cho dân tộc mình: 

muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có

con đường nào khác con đường cách mạng vô

sản. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời và tư

tưởng Hồ Chí Minh, từ chủ nghĩa yêu nước, 

Người đã đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, từ một

chiến sĩ chống thực dân phát triển thành chiến sĩ

cộng sản Việt Nam. 
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3.3. Giai đoạn hình thành về cơ bản tư tưởng

về con đường cách mạng Việt Nam (1921-

1930)
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Nguyễn ái Quốc dự đại

hội V của Quốc tế
cộng sản (7/1924)
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Ngêi më c¸c líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ t¹i Qu¶ng Ch©u

(Trung Quèc) 86
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Ch©n dung Ph¹m Hång Th¸i

vµ mé t¹i Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc
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T©m t©m x· (1923)

Céng s¶n ®oµn (2/1925)

Hội Việt Nam cách mạng

thanh niên(6/1925)

“Là quả trứng từ

đó nở ra con chim

non cộng sản”

Nguyễn Ái Quốc thời

kỳ hoạt động ở
Trung Quốc
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Nguyễn Ái Quốc Lê Hồng Sơn Hồ Tùng Mậu
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CN Mác – Lênin đã thâm nhập vào VN

Đường kách mệnh

Bản án chế độ TD Pháp

Viết cho báo Sự thật, TC thư tín QT

Trưởng tiểu ban NC TĐịa

Báo Người cùng khổ

1920       1921      1922        1923         1925        1927          1929     Thời gian
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Hång K«ng ngµy nay -
N¬i ®· diÔn ra héi nghÞ

hîp nhÊt thµnh lËp
Đ¶ng céng s¶n ViÖt

Nam 1930
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Toµn c¶nh Héi nghÞ thµnh lËp ®¶ng 2/1930 t¹i 
Cöu Long (H¬ng C¶ng, Trung Quèc)
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Những đại biểu tham gia Hội nghị thành lập Đảng
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 Trong giai đoạn này, tư tưởng Hồ Chí Minh 
về con đường cách mạng Việt Nam đã
được hình thành:

 + Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời
đại mới phải đi theo con đường cách
mạng vô sản. Giải phóng dân tộc phải gắn
liền với giải phóng nhân dân lao động, giải
phóng giai cấp công nhân, phải kết hợp
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội
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 + Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô

sản ở chính quốc có quan hệ mật thiết với

nhau. Cách mạng thuộc địa không lệ

thuộc vào cách mạng ở chính quốcmà có

tính chủ động, độc lập. Cách mạng thuộc

địa có khả năng giành thắng lợi trước cách

mạng vô sản ở chính quốc và giúp cho

cách mạng ở chính quốc trong nhiệm vụ

giải phóng hoàn toàn.

97



 + Cách mạng thuộc địa trước hết là một 

cuộc “dân tộc cách mệnh”, đánh đuổi đế 

quốc xâm lược, giành lại độc lập tự do.

 + Giải phóng dân tộc là việc chung của cả 

dân chúng;phải tập hợp lực lượng dân tộc 

thành một sức mạnh lớn để chống đế 

quốc và tay sai.
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 + Phải đoàn kết và liên minh với các lực 

lượng cách mạng quốc tế, song phải nêu 

cao tinh thần tự lực tự cường, không được 

ỷ lại chờ đợi sự giúp đỡ của quốc tế.
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 + Cách mạng là sự nghiệp của quần 

chúng, của cả dân tộc đại đoàn kết. Phải 

tổ chức quần chúng, lãnh đạo và tổ chức 

đấu tranh bằng các hình thức và khẩu hiệu 

thích hợp. Phương pháp đấu tranh để 

giành chính quyền, giành lại độc lập tự do 

là bằng bạo lực quần chúng và có thể 

bằng phương thức khởi nghĩa dân tộc.

100



 + Cách mạng muốn thành công trước hết

phải có Đảng cách mạng lãnh đạo, vận

động và tổ chức quần chúngđấu tranh. 

Đảng có vững cách mạng mới thành công, 

cũng như người cầm lái có vững thuyền

mới chạyđúng hướng, tới đích. Đảng phải

có lý luận làm cốt...
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 Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng

cách mạng của Hồ Chí Minh trong những

năm 20 của thế kỷ XX được truyền bá vào

Việt Nam, làm cho phong trào dân tộcvà

giai cấp ở nước ta trở thành phong trào tự

giác, dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng

sản Việt Nam ngày 3-2-1930.
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3.4. Giai đoạn vượt qua thử thách,

kiên trì con đường đã xác định cho cách

mạng Việt Nam (1930 - 1945)

 - Hồ Chí Minh đã thành lập được Đảng cộng sản Việt
nam, xây dựng cương lĩnh, định ra đường lối cách mạng
tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội
cộng sản, tổ chức quần chúng đấu tranh.

 - Trong mấy năm đầu của những năm 1930, Hồ Chí
Minh đã kiên trì giữ vững quan điểm cách mạng của
mình, vượt qua khuynh hướng “tả” đang chi phối Quốc
tế Cộng sản, chi phối Ban chấp hành Trung ương Đảng, 
phát triển thành chiến lược giải phóng dân tộc, xác lập
tư tưởng độc lập, tự do, dẫn đến thắng lợi của cách
mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt nam dân chủ
cộng hoà đã ra đời. 
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Nhà ngục Victoria ở Hồng Kông, nơi Người bị giam 

(1931 – 1933) và Nguyễn Ái Quốc khi vừa ra khỏi 

nhà tù
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28.1.1941, Nguyễn Ái Quốc đặt chân tới biên giới nước ta  

ở cột mốc 108 tại Hà Quảng, Cao Bằng sau 30 năm xa cách
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®©y suèi Lªnin kia nói M¸c “Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö ®¶ng

Cuéc ®êi c¸ch m¹ng thËt lµ sang”
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Lán Khuổi Nậm –
Nơi Nguyễn Ái Quốc triệu 

tập và chủ trì hội nghị 
Ban chấp hành trung 
ương đảng lần thứ 8 

(5/1941) –
Hội nghị đánh dấu sự trở 
về của tư tưởng Nguyễn 

ái Quốc trong 
Cương lĩnh đầu tiên

Bác lấy danh nghĩa đại diện
Quốc tế Cộng sản để chủ trì
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Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập 

sáng ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, 

khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
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3.5. Giai đoạn phát triển tư tưởng về kháng

chiến kiến quốc (1945-1969)

 Trong hoàn cảnh mới, tư tưởng Hồ Chí Minhcó

bước phát triển mới, trong đó nổi bật là các nội

dung lớn sau:

 + Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc.

 + Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, 

toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.

 + Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một

Đảng cầm quyền... 
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 Trước khi qua đời, Hồ Chí Minh để lại Di 

chúc, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư

tưởng, đạo đức và tấm lòng gắn bó tha

thiết với toàn Đảng, toàn dân của Người. 

Di chúc đã tổng kết sâu sắc những bài học

đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt

nam, đồng thời vạch ra những định hướng

mang tính cương lĩnh cho sự phát triển

đất nước và dân tộc sau khi kháng chiến

thắng lợi. 
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- T tëng kÕt hîp kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc.

- Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ 

quèc gia, Hµ Néi, 2000, t.4, tr. 480 -
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( Hå ChÝ Minh toµn tËp, t.4, tr.115)
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- Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ 

quèc gia, Hµ Néi, 2000, t.4, tr. 480 -
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- T tëng chiÕn tranh nh©n d©n

1 2 3 4 5
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Qu©n sùChÝnh trÞKinh tÕVăn hãaNgo¹i giao
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- T tëng chiÕn tranh nh©n d©n

Bác Hồ lên thăm trận địa 

Biên Giới (1950)

Bác Hồ cùng Võ Nguyên Giáp,

Trường Chinh, Phạm Văn Đồng

bàn kế hoạch tác chiến Điện Biên

Phủ

Bộ đội ta cắm cờ trên nóc hầm

Đờ - cát (7/5/1954)

117



- T tëng x©y dùng Nhµ níc cña d©n, do d©n, v× d©n

®¹i héi thèng nhÊt MÆt trËn ViÖt Minh vµ Héi Liªn 
ViÖt thµnh 

MÆt trËn Liªn ViÖt (1946) 

HiÕn ph¸p 1946 – HiÕn 

ph¸p ®Çu tiªn cña níc ViÖt 

Nam d©n chñ céng hßa 
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- T tëng x©y dùng Nhµ níc cña d©n, do d©n, v× d©n

B¸c Hå b¸o c¸o t¹i kú 

häp  thø nhÊt khãa I, 

2-3-1946

B¸c Hå b¸o c¸o t¹i 

kú häp thø 5 Quèc 

héi khãa I, 

20-9-1955

B¸c Hå ký s¾c lÖnh 

c«ng bè HiÕn ph¸p 

míi, 

31-12-1959

Chñ tÞch Hå ChÝ 

Minh t¹i kú häp thø 

4 Quèc héi khãa III, 

20-5-1968

Mét sè ho¹t ®éng cña Chñ tÞch Hå ChÝ 

Minh trong lÜnh vùc x©y dùng Nhµ níc
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- T tëng x©y dùng §¶ng Céng s¶n víi t c¸ch lµ mét §¶ng cÇm 

quyÒn.

®¹i héi ®¶ng lÇn thø hai (1951) 
thóc ®Èy kh¸ng chiÕn ®i ®Õn 

th¾ng lîi 

®¹i héi ®¶ng lÇn thø ba (1960) 
®a ra chiÕn lîc c¸ch m¹ng hai 

miÒn
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III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP,

NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận

dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa

Mác-Lênin ở Việt Nam

 2. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội

 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực

của tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới

và sáng tạo
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ý nghĩa học tập môn học này 

đối với sinh viên?

 a. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và 

phương pháp cong tác

b. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách 

mạng và rèn luyện bãn lĩnh chính trị

c. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào 

về Bác Hồ kính yêu
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1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng

sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin

ở Việt Nam

 - Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trên
nền tảng thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác-Lênin;

 - Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể, 
phù hợp với Việt Nam, giải đáp những yêu cầu
lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. 
Cách mạng Việt Nam thắng lợi nhờ có chủ
nghĩa Mác-Lênin đồng thời có tư tưởng Hồ Chí
Minh. 
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2. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

 - Đây là mục tiêu theo đuổi suốt đời của 

Hồ Chí Minh; dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ 

Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã giành 

được những thắng lợi lịch sử có tầm vĩ 

đại;

 - Đây là một trong những năng lực nội 

sinh làm nền tảng cho sự phát triển đất 

nước trong giai đoạn hiện nay. 
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3. Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của 

tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và 

sáng tạo

 - Hồ Chí Minh là con người của độc lập, tự

chủ, đổi mới và sáng tạo. Luôn luôn xuất

phát từ thực tế, hết sức tránh lặp lại

những lối cũ, đường mòn, không ngừng

đổi mới và sáng tạo là nét đặc sắc nhất

của tinh thần Hồ Chí Minh, phong cách Hồ

Chí Minh.
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 - Thế giới ngày nay đang diễn biến hết
sức phức tạp, chúng ta phải trở về với lời
căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học
tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái
tinh thần cách mạng và khoa học, cái tinh
thần biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin
để giải quyết cho tốt những vấn đề đang
đặt ra trong thực tiễn đổi mới hiện nay, tức
là phải luôn luôn biết gắn lý luận với thực
tiễn, từ tổng kết thực tiễn mà bổ sung, làm
phong phú thêm lý luận. 
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 - Tóm lại, nghiên cứu, học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh là để:

 + Thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan
điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí
Minh;

 + Nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh thần
phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng
của mỗi người;

 + Làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng
tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
của chúng ta. 
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 Trong bài nói tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ

Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2003, Tổng bí

thư Nông Đức Mạnh đã nói: “Học tập, vận dụng

và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta 

cần vận dụng tinh thần cách mạng và khoa học

của Người để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra 

trong thực tiễn đổi mới hiện nay, luôn luôn gắn lí

luận với thực tiễn, từ tổng kết thực tiễn mà bổ

sung, làm phong phú thêm lí luận, trước hết về

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta 

và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới”. 

128



129


