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Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến vào đầu năm 2020 và công cuộc đổi mới 

chính trị, xã hội của đất nước có thể chịu tác động ra sao từ bối cảnh bên ngoài và lực tác 

động từ môi trường quốc tế và khu vực là nội dung chính được các nhà quan sát chính trị, 

thời sự Việt Nam chia sẻ với BBC trong phần hai. 

Nhưng trước hết, c c ý kiến bình luận câu hỏi có thể kỳ vọng gì ở sự đổi mới của đảng Cộng sản 

Việt Nam ở kỳ đại hội trên, cũng như nếu đảng CSVN thực sự muốn có thực chất trong cải c ch, 

đổi mới, hay cải tổ, thì theo cần phải ưu tiên làm những điều gì và ra sao. 

Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A (nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phản biện chính 

sách độc lập ISDS): Chưa có mấy hy vọng vào sự thay đổi thực chất nào. Ông Phùng Hữu Phú, 

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng nói là mới: đến 2050 là nước 

ph t triển theo định hướng XHCN cũng là một sự thừa nhận thất bại về đưa Việt Nam thành nước 

công nghiệp hiện đại vào 2020; nay đổi thành ph t triển nhưng lại kèm c i đuôi Xã hội Chủ nghĩa 

thì đến 2050 họ rất dễ bảo là thành công vì c i đuôi XHCN tù mù ấy. Tất cả chỉ là một "rhetoric" 

hay lối nói để giữ quyền lực mà thôi. 
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'Phải đổi mới thể chế' 

Nhà nghiên cứu sử học Lê Văn Sinh (Đại học Quốc gia Hà Nội): Như đã nói ở câu trên, chúng ta 

chưa thấy có triệu ch ng gì của đổi mới. Nếu có cải c ch - đổi mới - cải tổ thực chất, tôi cho rằng 

phải đổi mới thể chế chính trị. Lịch sử và hiện tại chỉ ra một c ch không thể b c bỏ, rằng thể chế 

chính trị quyết định một nước trở nên cường thịnh hay nghèo đói. 

Tiến sỹ Mai Thanh Sơn (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam): Khi mà ngay cả những nhà 

lý luận của đảng cũng trực tiếp hay gi n tiếp thừa nhận sự khủng hoảng về lý luận, tôi thực sự 

không kỳ vọng gì ở sự đổi mới của ĐCSVN trong đại hội XIII tới đây. 

Để có được sự đổi mới toàn diện và sâu rộng, có rất nhiều việc cần làm trong giai đoạn tiếp theo, 

nhưng có 3 nhiệm vụ ưu tiên: th  nhất là thay đổi nhận th c/lý luận, lấy lợi ích quốc gia/dân 

tộc/nhân dân làm nền tảng cơ bản; th  hai là điều chỉnh những khuôn mẫu trong ph t triển cũng như 



huy động sự tham gia hiện nay, nhằm có thể ph t huy tối đa sự đóng góp của tất cả c c thành phần 

kinh tế, c c giai tầng xã hội, kể cả c c nhà phản biện; 

Và th  ba là đ nh gi  lại toàn bộ c c nguồn lực cho ph t triển (ở tất cả c c lĩnh vực kinh tế, chính 

trị, an ninh - quốc phòng, xã hội và văn ho ), trên cơ sở đó xây dựng c c chiến lược mới, chính sách 

và giải ph p khả thi mới… 

Nhà báo tự do Song Chi (cựu đạo diễn truyền hình): Không kỳ vọng gì. Nếu Đảng thực sự muốn 

có thực chất trong cải c ch, đổi mới, hay cải tổ, thì trước hết phải bỏ vai trò đảng đ ng trên tất cả, 

bao trùm tất cả, chỉ đạo tất cả kể cả chính phủ, quốc hội, tòa  n, truyền thông. Phải tìm c ch giới 

hạn quyền lực của nhà nước bằng c ch nới rộng quyền tự do b o chí, để b o chí có thể góp phần 

phê ph n những c i sai của nhà nước và nói lên nguyện vọng của người dân, nới rộng quyền cho 

người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền được biểu tình, quyền được bảo vệ mình trước tòa 

án... 

Để cho người dân lên tiếng, đảng phải bỏ đàn  p, bắt bớ, những điều luật mơ hồ và những bản  n hà 

khắc phi nhân dành cho những người bất đồng chính kiến, những tiếng nói phản biện ôn hòa. Thêm 

một c ch để hạn chế quyền lực của nhà nước đó là cho phép thành lập những hội đoàn, tổ ch c xã 

hội dân sự v.v… dần dần tiến tới con đường dân chủ hóa, mô hình đa đảng. 
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'Thách thức là rất lớn' 

BBC: Từ góc độ môi trường quốc tế, khu vực, công cuộc thay đổi để trở nên dân chủ, văn minh và 

phồn vinh hơn của Việt Nam trong đó có thể có thay đổi từ phía ĐCSVN có thể chịu tác động của 

nhân tố nào là chính trong thời gian tới đây, đâu là thách thức và đâu là cơ hội chính? 

Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh: Có hai nhân tố t c động tới sự thay đổi Đảng cộng sản Việt Nam. 

Th  nhất Đảng bị đẩy vào tình thế không thể không thay đổi, như hồi thập niên những năm 80 của 

thế kỷ trước. Nghĩa là ' Thay đổi hay là chết '. Và th  hai, khi nước Trung Hoa cộng sản trở thành 

nhà nước dân chủ đúng nghĩa. 

TSKH. Nguyễn Quang A: Để thay đổi theo hướng dân chủ, văn minh, phồn vinh thì chỉ dựa vào 

s c dân VN là chính, tận dụng mọi cơ hội quốc tế (c c hiệp định CPTPP, EVFTA, khối Asean,..) để 

ph t triển kinh tế (đây phải là việc hàng đầu) và từ từ mở cửa chính trị và qu  trình này cũng tự 

mình là chính và tận dụng hoàn cảnh quốc tế (đ ng tiếc hiện nay không thuận lợi lắm). C i nói về tự 

mình là dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam (ch  không phải ĐCSVN) cũng như c c tổ ch c xã 

hội dân sự (ch  không mong đợi ở sự chuyển biến từ trên xuống của ĐCSVN chít ít trong 5 năm 

tới). 



Th ch th c là rất lớn: c c mối quan hệ Mỹ-Trung; Mỹ-EU; Mỹ-Nhật; Mỹ-Ấn Độ, Mỹ-Asean sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến Việt Nam; chiến tranh lạnh mới nếu nổ ra; nếu chiến tranh nóng nổ ra v.v… và 

liệu Việt Nam có bị kéo vào không. 

Về cơ hôi thì mặt kh c của c c th ch th c cũng chính là cơ hội và chỉ có lãnh đạo khôn ngoan mới 

ph t hiện ra và tận dụng để làm ba việc như tôi đã nêu ở trước. Không biết ĐCSVN có nắm bắt 

được cơ hội hay lại biến cơ hội thành th ch th c và làm trầm trọng hơn c c th ch th c. Chưa làm 

thì sao có thể biết được. 

TS. Mai Thanh Sơn: Lịch sử cho thấy, tất cả c c quốc gia đang ph t triển đều phụ thuộc rất lớn 

vào bối cảnh quốc tế cũng như khu vực. Và để có thể trở thành một đất nước dân chủ, văn minh và 

phồn thịnh, tất cả c c quốc gia đó đều dựa vào 3 điểm tựa cơ bản: (i) nội lực, bao gồm tất cả c c yếu 

tố kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh, truyền thống lịch sử-văn ho ; (ii) hệ thống công ph p quốc 

tế; và (iii) c c đối t c chiến lược. Trong 3 điểm tựa đó, nội lực là quan trọng nhất. Bài học đó thể 

hiện rất rõ qua thực tiễn lịch sử của c c nước ph t triển ở châu Á hiện nay như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Trung Hoa dân quốc hay Singapore. 

Trong những năm gần đây, bối cảnh thế giới cũng như khu vực đã và đang có những thay đổi chóng 

mặt. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và tham vọng toàn cầu của Trung Nam Hải đã và đang trở thành 

vấn đề nổi cộm đối với trật tự thế giới. Tư tưởng "Đại Trung Hoa" chưa bao giờ bộc lộ rõ ràng như 

hiện nay. Thời cổ đại, tư tưởng Đại Trung Hoa dựa trên 3 trụ cột cơ bản: (i) chính s ch ngoại giao 

linh hoạt; (ii) sự vượt trội về văn hóa, kỹ nghệ, và thương mại; và (iii) khuôn mẫu nhà nước quan 

liêu. 

Ngày nay, với sự ph t triển không ngừng bằng tốc độ kỷ lục trong hơn 40 năm qua, tư tưởng "Đại 

Trung Hoa" đã có những thay đổi và dựa trên 3 trụ cột mới: (i) s c mạnh tổng hợp, bao gồm cả kinh 

tế, quân sự, khoa học-kỹ thuật, và văn hóa; (ii) một nhà nước kiểm so t/toàn trị dựa trên chế độ độc 

đảng; và (iii) chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đặc biệt, có lẽ ngày nay Trung Quốc là một trong số 

không nhiều quốc gia còn có tham vọng về lãnh thổ. 

C ch th c mà Bắc Kinh đang đối xử với Việt Nam thể hiện rất rõ điều đó. Để đạt được c c mục tiêu 

của mình, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã được kích hoạt và thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Trong bối 

cảnh quốc tế cũng như khu vực, tham vọng của Trung Quốc có lẽ là th ch th c lớn nhất. GS.TS. 

Phùng Hữu Phú đã không sai khi coi tham vọng của Trung Quốc là một trong những vấn đề trọng 

tâm mà đại hội XIII của ĐCSVN cần đặt lên bàn nghị sự. 

 

AFP  -  Góc đường Hà Nội 

'Cơ hội cũng không nhỏ' 

TS. Mai Thanh Sơn: Mối quan hệ đối với Trung Quốc cũng đặt riêng ĐCSVN trước một th ch 

th c không dễ vượt qua: làm thế nào để vừa tạo nên sự hài hoà trong quan hệ giữa hai đảng có 



chung ý th c hệ, vừa giữ được độc lập dân tộc để ph t triển trong hoà bình? Không ai có thể trả lời 

được câu hỏi này, ngoài chính c c nhà lý luận của đảng. Đối với phần còn lại của thế giới, ý th c hệ 

mà ĐCSVN đang coi là nền tảng tư tưởng cũng như mô hình nhà nước hiện nay đang là một trong 

những rào cản lớn nhất để có thể tận dụng sự ủng hộ tích cực hơn nữa. 

Th ch th c tuy lớn, nhưng cơ hội của Việt Nam cũng không phải là nhỏ. Ngay cả trong quan hệ với 

Trung Quốc, Việt Nam cũng có những cơ hội về thị trường, về những bài học ph t triển… Dưới góc 

độ nào đó, tham vọng của Trung Nam Hải cũng giúp cho những người cộng sản Việt Nam hiểu rõ 

hơn, sâu hơn bản chất của "những người đồng chí" bên kia biên giới. Với phần còn lại của thế giới, 

Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao cũng như kinh tế đối với hầu hết c c quốc gia, c c vùng lãnh 

thổ. Mối quan hệ đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực giúp Việt Nam có được phần nào đó sự chia sẻ 

trong công cuộc giữ gìn độc lập, xây dựng và ph t triển đất nước. Tuy nhiên, có thể tận dụng được 

tất cả c c cơ hội để vượt qua th ch th c hay không, phụ thuộc rất lớn vào tiến trình đổi mới nền 

tảng lý luận cũng như cải tổ mô hình nhà nước theo hướng dân chủ hơn. 

Nhà báo, cựu đạo diễn Song Chi: Như chúng ta thấy, hiện nay Mỹ và c c nước phương Tây đã 

nhận ra Trung Quốc sẽ không thay đổi theo hướng dân chủ hóa, ngược lại từ khi Tập Cận Bình lên 

thì họ Tập đã thay đổi chính s ch "Thao quang dưỡng hối! (giấu mình chờ thời), tr nh những đụng 

chạm, tr nh can thiệp vào những vấn đề chung của thế giới của Đặng Tiểu Bình và hướng tới một 

chính s ch đối ngoại th ch th c sự thống trị của Mỹ trong khu vực châu Á-Th i Bình Dương. Thậm 

chí đến nhiệm kỳ th  hai từ năm 2017, khi ph t biểu tại đại hội đảng Trung Quốc th ng 10.2017 thì 

Tập Cận Bình đã công khai nói về việc Trung Quốc muốn vươn lên thành siêu cường, muốn tham 

dự sâu hơn vào những vấn đề quốc tế, thậm chí cạnh tranh với siêu cường Mỹ, và Tập Cận Bình còn 

đưa ra "Giấc mơ Trung Hoa" để thay cho "American Dream", được thể hiện bằng c c tham vọng 

lãnh thổ và chiến lược. 

Đại dịch COVID-19 vừa qua càng khiến cho Mỹ và c c nước phương Tây nhận ra bản chất dối tr , 

không đ ng tin cậy cũng như những thiệt hại khi làm ăn với Trung Quốc, phụ thuộc vào "công 

xưởng xản xuất" từ Trung Quốc. Chính s ch của c c nước với Trung Quốc từ kinh tế cho tới chính 

trị chắc chắn sẽ thay đổi, mặc dù chiến tranh quân sự thì chắc sẽ không xảy ra, ít nhất trong tương 

lai gần. 

Việt Nam cần phải tận dụng thời cơ này, về kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, hệ thống ph p 

luật… để đón nhận xu hướng từ bỏ công xưởng Trung Quốc chuyển sang đầu tư ở nước kh c của 

c c nước. VN cũng cần phải có th i độ rõ ràng để thế giới thấy Việt Nam không phải là sân sau của 

Trung Quốc, không là đồng chí anh em gắn bó làm một với Trung Quốc. Về độc lập chủ quyền, 

Việt Nam nên nhân tính đến chuyện kiện Trung Quốc ra tòa  n quốc tế về vụ Trung Quốc đ nh 

chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vì thời hạn 50 năm sắp hết. Và tích cực nâng cấp quân 

sự đề phòng cho tình huống xấu nhất. 

Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi Phần I với các nhà quan sát và phân tích trên 

bình luận về thực chất của 'tính mới' trong đổi mới đường lối và con đường đi lên CNXH của 

ĐCSVN trước ngưỡng cửa Đại hội lần thứ XIII. 
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