
 1 

      

 

 TR NGăĐHăPH MăVĔNăĐ NG 

KHOAăLụăLU NăCHÍNHăTR  

  

 

 

      

BĨIăGI NG 

    

H CăPH N: NhữngănguyênălỦăc ăb năc aăch ănghƿaă

Mác - Lênin (2) 

(Dùng cho bậc ĐH & CĐ) 

 

 

 

        

             

    

 

 

 

 

                                     Biênăso n: Huỳnh Kim Hoa - LêăTh ăLệăThu 

T ăB ăMỌN:ăLụăLU NăC ăS  

 

 

 



 2 

Phầnăth ăhai 

H CăTHUY TăKINHăT  C A CH ăNGHƾAăMÁCă- LÊNIN 

V ăPH NGăTH CăS NăXU TăT ăB NăCH ăNGHƾA 

Ch ngă4 

H CăTHUY TăGIÁăTR  

K tăc u c aăch ng 

4.1.ăĐi uăki năraăđ i,ăđ cătr ngăvƠă uăth ăc aăs năxu tăhàng hóa. 

4.2. Hàng hóa. 

4.3.ăTi năt .  

4.4.ăQuyălu tăgiáătr  

************************************* 

4.1. Đi uăkiệnăraăđ i,ăđặcătr ngăvƠă uăth ăc aăs năxu tăhƠngăhóa 

4.1.1 Đi uăkiệnăraăđ iăvƠăt năt iăc aăs năxu tăhƠngăhóa 

4.1.1.1.ăKháiăniệm sảnăxuấtăhàngăhóa 

 - LƠăki uătổăch căkinhăt ămƠă ăđó s năphẩmăđ ợcăs năxu tăraăđ ătraoăđổiăho c 

mua bán trênăth ătr ng.. 

 - Cácăki uăs năxu tăhƠngăhóaătrongăl chăs : 

 +ăS năxu t hƠngăhóaăgi năđ n. 

 + S năxu tăhƠngăhóaăt ăb năch ănghƿa. 

 +ăS năxu tăhƠngăhóaăxưăh iăch ănghƿa. 

4.1.1.2. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa 

 - Phơnăcôngălaoăđ ngăxưăh i: 

 + Là s ăchuyênămônăhóaăs năxu t, s ăphơnăchiaălaoăđ ngăxưăh iăthƠnhăcác ngành 

ngh  khác nhau. 

 + Phơnăcôngălaoăđ ngălƠmăchoăng iăs năxu tăhƠngăhóaăph ăthu căvƠoănhau c ă

trongăs năxu tăvƠătrongătiêuădùng. 

 - S ătáchăbi tăt ngăđốiăv ăm tăkinhăt ăc aănh ngăng iăs năxu t: 

 + S ătáchăbi tănƠyălƠădoăs ătồnăt iăcácăquanăh  s ăh uăkhácănhauăv ăt  li uăs nă

xu tăquyăđ nhă(t ăh uănhỏ;ăs ăh uăt păth ;ăs ăh uănhƠăn c;ăs ăh uăh năhợpăgi aănhà 

n căvƠăt ănhơn). 
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 + Ch ăđ ăt ăh uăraăđ iălƠmăchoăng iăs năxu tăđ căl păv ăt ăli uăs năxu tăvƠăs nă

phẩmălƠmăra.nh ng h ăl iănằmătrongăh ăthốngăphơnăcôngălaoăđ ngăxưăh i,ănênăh ăph ă

thu căvƠoăng iăkhácăv ăs năxu tăvƠătiêuădùng.  

→ăNg iănƠyămuốnătiêuădùngăs năphẩmăc aăng iăkhácăph iăthôngăquaăs ătraoăđổi,ă

mua bán hàng hóa. 

 Kếtă luận:ă Sảnă xuấtă hàngăhóaă chỉă raă đờiă khiă cóă đủă 2ă điềuă kiện,ă nếuă thiếuămộtă

trongă haiă điềuă kiệnă thìă khôngă cóă sảnă xuấtă hàngă hóaă vàă sảnă phẩmă laoă độngă khôngă

mang tính hàng hóa. 

4.1.2. Đặc tr ng và u thế của sản xuất hàng hóa 

4.1.2.1. Đặc tr ngcủa sản xuất hàng hóa 

 - S năxu tăđ ătraoăđổi,ămuaăbán. 

 - Laoăđ ngăc aăng iăs năxu tăhƠngăhóaăv aămangătínhăch tăt ănhơn,ăv aămangă

tínhăxưăh i. 

 - M căđíchăc aăs năxu tăhƠngăhóaălƠ giáătr ăvƠălợiănhu n. 

4.1.2.2. u thế của sản xuất hàng hóa 

 - Phơnăcôngălaoăđ ngăxưăh iăngƠyăcƠngăsơuăsắc →ăĐẩyănhanhăquáătrìnhăxưăh iă

hóaăs năxu tăvƠălaoăđ ng. 

 - Thúcăđẩyăl căl ợngăs năxu t phátătri n,ătĕngănĕngăsu tălaoăđ ngăxưăh i. 

 - Quy mô s năxu t ngƠyăcƠngăm ăr ng. 

 - Giaoăl uăkinhăt ăgi aăcácăvùng, cácăđ aăph ng,ăgi aă trongăn căvƠăquốcăt ă

phátătri n,ăt oăđi uăki năthỏaămưnăcácănhuăcầuăv tăch tăvƠătinhăthầnăngƠyăcƠngătĕng. 

4.2. Hàng hóa 

4.2.1. HƠngăhóaăvƠăhaiăthu cătínhăhƠngăhóa 

4.2.1.1. Khái niệmăhàngăhóa 

 - Hàng hóa lƠăs năphẩmăc aălaoăđ ng, cóăth ăthỏaămưnănhuăcầuănƠoăđóăc aăconă

ng iăthôngăquaătraoăđổi, mua bán. 

 - Phơnălo iăhƠngăhóa:ă 

 + HƠngăhóaăh uăhìnhă(ngƠnhăs năxu tăv tăch t). 

 + Hàng hóa vô hình (ngƠnhăd chăv ).. 

4.2.1.2.ăHaiăthuộcătínhăcủaăhàngăhóa 

 Giáătr ăs ăd ng 
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 -LƠăcôngăd ngăc aăv tăphẩmăcóăth ăthỏaămưnănhuăcầuănƠoăđóăc aăconăng i. 

 -Đ cătr ngăgiáătr ăs ăd ngăc aăhƠngăhóa: 

 + Giáă tr ă s ă d ngăxácă đ nhăm tă ch tă c aă hƠngăhóaă (phơnăbi tă cáiă nƠyă v iă cáiă

khác). 

 + Sốăl ợngăgiáătr ăs ăd ngăđ ợcăphátăhi nădầnăcùngăv iăs ăphátătri năc aăkhoaă

h că- kỹăthu t. 

 + Giáătr ăs ăd ngăc aăv tăphẩmădoăthu cătínhăt ănhiênăc aănóăquy tăđ nh.→ăGiáă

tr ăs ăd ngălƠăm tăph mătrùăvƿnhăvi n,ătồnăt iătrongăm iăhìnhătháiăkinhăt . 

 + Giáă tr ă s ă d ngă c aă hƠngăhóa ch ăb că l ă trongăquáă trìnhă tiêuă dùngă c aă conă

ng i. 

 + Giáătr ăs ăd ngălƠăv tămangăgiáătr ătraoăđổiă(Giáătr ătraoăđổiălƠăquanăh ătỷăl ăv ă

l ợngămƠănh ngăgiáătr ăs ăd ngăkhácănhauătraoăđổiăv iănhau). 

 Víăd :ă1ămăv iă=ă10 kg thóc 

 Giáătr ăc aăhƠngăhóa 

 - Giá tr ălƠălaoăđ ngăxưăh iăc aăng iăs năxu tăhƠngăhóaăk tătinhătrongăhƠngăhóa. 

 - Đ cătr ngăc aăgiáătr ăhƠngăhóa: 

 +ăGiáătr ălƠăm tăph mătrùăl chăs . 

 + Giáătr ăhƠngăhóaăbi u hi năquanăh ăs năxu tăxưăh iă(t călƠănh ngăquanăh ăkinhă

t ăgi aănh ngăng iăs năxu t hàng hóa). 

 + Giá tr ălƠăn iădung,ălƠăc ăs ăc aăgiáătr ătraoăđổi. 

4.2.1.3. Mốiăquanăhệ giữaăhaiăthuộcătính củaăhàngăhóa 

 -Thốngănh t: :haiăthu cătínhănƠyăcùngăđồngăth iătồnăt iătrongăm tăhƠngăhóa. 

 - Mơuăthu n:ă 

 + Ng iăs năxu t ra hàng hóa đ ăbán→ăm că đíchăc aăh ălƠăgiáătr ,ănh ngămuốnă

đ tăđ ợcăm căđíchăph iăthôngăqua giáătr ăs ăd ng.  

 + Ng iătiêuădùngăquanătơmăđ năgiáătr ăs ăd ngănh ngămuốnăcóăgiáătr ăs ăd ngă

tr căh tăph iăth căhi năgiáătr . 

 + Vi căth căhi năgiáătr ăvƠăgiáătr ăs ăd ngăkhácănhauăv  khôngăgianăvƠăth iăgian.ă

Giáătr ăc aăhƠngăhóaăđ ợcăth căhi nătr cătrênăth ătr ng,ăgiáătr ăs ăd ngăđ ợcăth că

hi năsauătrongălƿnhăv cătiêuădùng.ă 
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→ăMơuăthu năgi aăgiáătr ăs ăd ngăvƠăgiáătr ăbi uăhi nătrênăth ătr ngăthƠnhămơuăthu nă

gi aăng iămuaăvƠăng i bán,ăng iămuaămuốnămuaă rẻ,ă ng iăbánămuốnăbánăđắt.ă

N uăhƠngăhóaăbánăđ ợc,ămơuăthu năgi aăhaiăthu cătínhăđ ợcăgi iăquy tăvƠăng ợcăl i. 

4.2.2. Tính haiămặtăc aălaoăđ ngăs năxu tăhƠngăhóa 

4.2.2.1.ăLaoăđộngăcụăthể  

 - LƠălaoăđ ngăcóăíchăd iăm tăhìnhăth căc  th ăc aănh ngăngh ănghi păchuyênă

mônănh tăđ nh.ăM iălaoăđ ngăc ăth ăcóăm căđíchăriêng,ăđốiăt ợngăriêng, ph ngăti nă

riêng,ăph ngăphápăriêngăvƠăk tăqu  riêng. 

 - Đ cătr ngăc aălaoăđ ngăc ăth : 

 +ăLaoăđ ngăc ăth ăt oăraăgiáătr ăs ăd ngăc aăhƠngăhóa. 

 + Lao đ ngăc ăth ăngƠyăcƠngăphongăphú,ăđaăd ng,ătínhăchuyênămônăhóaăcaoăvƠă

đ năgi n. 

 + Laoăđ ngăc ăth ăt oăthƠnhăh ăthốngăphơnăcôngălaoăđ ngăxưăh iăchiăti t. 

 + Laoăđ ngăc ăth ălƠăm tăph mătrù vi năvƿnhăvi n. 

4.2.2.2. Laoăđộngătrừuătượng 

 - LƠălaoăđ ngăc aăng iăs năxu tăhƠngăhóaăch ăxétăv ăm tăhaoăphíăs călaoăđ ngă

nói chung (hao phíă tríăl c,ăth ăl căvƠăthầnăkinh)ămƠăkhôngăk  hìnhăth căc ăth ănhátă

đ nhănƠo. 

 - Đ cătr ngăc aălaoăđ ngătr uăt ợng: 

 + Laoăđ ngătr uăt ợngăt oăraăgiáătr ăhƠngăhóa. 

 + LƠăm tăph mătrùăl chăs . 

 * Mối quan hệ giữa  lao đông cụ thể và lao đông trừu t ợng 

 - Sựăthốngănhất: Laoăđ ngăc ăth ăvƠălaoăđ ngătr uăt ợng lƠă2ăm tăc aăquáătrìnhă

s năxu tăhƠngăhóa 

 - Sựăđốiălập:ă 

 + Tínhăch tă2ăm tăc aălaoăđ ngăs năxu tăhƠngăhóaăph năánhătínhăch tăt ănhân và 

tínhăch tăxưăh iăc aăng iăs năxu tăhƠngăhóa.ăLaoăđ ngăc ă th ă lƠăbi uăhi năc aă laoă

đ ngăt ănhơn.ăLaoăđ ngătr uăt ợngălƠăbi uăhi năc aălaoăđ ngăxưăh i. 

  +ă S nă phẩmă doă ng iă s nă xu tă hƠngă hóa t oă raă cóă th ă khôngă ĕnă kh pă ho că

khôngăphùăhợpăv iănhuăcầu c aăxưăh i. 

  + Hao phí lao đ ng cáăbi tăc aăng iăs năxu tăhƠngăhóa cóăth ăcaoăh năhayă 
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th păh năhaoăphíălao đ ng mà xưăh iă cóăth ăch pănh n. 

4.2.3. L ợng giá trị hàng hóa 

4.2.3.1. Thướcăđoălượng giáătrị của hàng hóa  

 - L ợngăgiáă tr ăhƠngăhóaădoă l ợngăhaoăđ ngăhaoăphíăđ ă s năxu tă raăhƠngăhóaă

quy tăđ nh.ăL ợngălaoăđ ngăhaoăphíăđ ợcătínhătheoăth iăgianălaoăđ ng. 

 - L ợngăgiáă tr ăhƠngăhóaăkhôngă tínhăbằngă th iăgian laoăđ ngăcáăbi tămƠăđ ợcă

tínhăbằngăth iăgianălaoăđ ngăxưăh iăcầnăthi t. 

 - Th iăgianălaoăđ ng xưăh iăcầnăthi tălƠăth iăgianăcầnăđ ăs năxu tăm tăhƠngăhóaă

trongăđi uăki năs năxu tătrungăbình,ăv iătrìnhăđ ăthƠnhăth oătrungăbìnhăvƠăm tăc ngă

đ ălaoăđ ngătrungăbình. 

 Th că t ,ă th iăgiană laoă đ ngăxưăh iă cầnă thi tă lƠă th iăgiană laoă đ ngă cáăbi tă c aă

ng iăs năxu tăcungăc păđ iăb ăph nălo iăhƠngăhóaăđóătrênăth ătr ngăquy tăđ nh. 

4.2.3.2. Các  nhânătốăảnhăhưởngăđếnălượngăgiáătrịăhàngăhóa 

 Nĕngăsu tălaoăđ ng 

 - Nĕngăsu tălaoăđ ngăđ ợcătínhăbằngăsốăl ợngăs năphẩmăs năxu tăraătrongăm tă

đ năv ăth iăgianăhayăth iăgianăhaoăphíăđ ăs năxu tăraăm tăđ năv ăs năphẩm. 

 - Nhơnătố nhăh ngăđ nănĕngăsu tălaoăđ ng: 

 + Trìnhăđ ăng iălaoăđ ng. 

 +ăPh măviătácăd ngăc aăt ăli uăs năxu t. 

 +ăS ăphátătri năc aăkhoaăh c- kỹăthu tăvƠăvi că ngăd ngănóăvƠoăs năxu t. 

 + S ăk tăhợpăxưăh iăc aăs năxu t. 

 +ăĐi uăki năt ănhiên. 

 - L ợngăgiáătr ăhƠngăhóaătỷăl ăthu năv iăth iăgianălaoăđ ngăs năxu tăraăhƠngăhóa,ă

tỷăl ăngh chăv iănĕngăsu tălaoăđ ng. 

 C ngăđ ălaoăđ ng 

 - C ngăđ ălaoăđ ng lƠăm căđ ăhaoăphíăc aălaoăđ ngăhayăm căkhẩnătr ng,ăm tă

nh căc aălaoăđ ng. 

 - Tĕngăc ngăđ ălaoăđ ng lƠătĕngăl ợngălao đ ng haoăphíătrongăm tăđ năv ăth iă

gian,ăhayăm căđ ălao đ ng  khẩnătr ngăh n,ăn ngănh căh n. 

→ăTĕngăc ngăđ ălaoăđ ng thìăsốăl ợngăhàng hóaăvƠătổngăăgiáătr ăhàng hóa tĕngă

lênă→ăhaoăphíă lao đ ng tĕngătheoăt ngă ngă→ăăl ợngăgiá tr ăc aăm tăđ năv ăhàng 
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hóa không thayăđổi. 

- Tĕngăc ngăđ ălaoăđ ng v ăth căch tăgiốngănh ăkéoădƠiăngƠyălaoăđ ng. 

 M căđ ăph căt păc aălaoăđ ng: Laoăđ ngăgi năđ năvƠălaoăđ ngăph căt p 

 - Laoăđ ngăgi năđ n: là s ăhaoăphíălao đ ngăm tăcáchăgi năđ nămƠăb tăkỳăm tă

ng iăbìnhăth ngănƠoăcóăkh ănĕngălaoăđ ngăcǜngăcóăth ă th căhi năđ ợc.ă laoăđ ngă

c aăng iăs năxu tăch ăcóăs căkhỏe,ăkhôngăđ ợcăđƠoăt o,ătrongăm tăđ năv ăth iăgiană

t oăraăm tăl ợngăgiáătr ăhƠngăhóaăr tănhỏ. 

 - Laoăđ ngăph căt pălƠălaoăđ ngăc aăng iăs năxu tăđ ợcăđƠoăt o,ăcóătrìnhăđ ă

chuyênămônănghi păv ănh tăđ nh,ătrongăm tăđ năv ăth iăgianănóăt oăraăm tăl ợngăgiáă

tr ăhƠngăhóaăl năh nălaoăđ ngăgi năđ n.  

Mácăvi t:ă‘Laoăđộngăphứcătạp…chỉălàălaoăđộngăgiảnăđơn đượcănângălênălũyăthừa,ăhayă

nóiăchoăđứngăhơn, làălaoăđộngăgiảnăđơnăđượcănhânălên…” 

(GiáoătrìnhăNhữngănguyênălýăcơăbảnăcủaăchủănghĩaăMácă- Lênin, Nxb, Chínhătrịăquốcă

gia,ăHàănội,ă2012,ătr.201) 

4.2.3.3. Cấuăthànhălượngăgiáătrịăhàngăhóa 

W = c + (v + m) 

Trongăđó: 

 - Giá tr ăcǜăgồmăgiáăc aăt ăli uăs năxu tăđưăhaoăphíă(KỦăhi u:ăc). 

  - Giáătr ăm i,ăbi uăhi nă ăs ăhaoăphíălaoăđ ngăsốngătrongăquáătrìnhăs năxu tăraă

s năphẩm.ăKỦăhi u:ă(v + m) 

→ăC uăthƠnhăl ợngăgiáătr ăhƠngăhóaăbaoăgồmăhaiăb ăph n:ăgiáătr ăcǜătáiăhi năvƠăgiáătr ă

m i. 

4.3. Ti nătệ 

4.3.1. L chăsửăraăđ iăvƠăb năch tăc aăti nătệ 

4.3.1.1. Sựăphátătriểnăcácăhìnhătháiăgiáătrị 

 - Hình thái giáătrị giảnăđơnăhayăngẫuănhiên: 

                           1măv iăăăăăăăăăă=ăăăăăăăăăăăăăăă10 kg thóc 

                                 ặăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăặăăă 

               Hìnhătháiăgiáătr ăt ngăđốiăăăăăăăăăăăăHìnhătháiăv tăngangăgiá. 

 + Hìnhă tháiănƠyăxu tăhi năkhiăch ăđ ăc ngăs nănguyênă th yă tanărư, giáă tr ăc aă

hƠngăhóaă(1măv i) đ ợcăbi uăhi nă  hàng hóaăkhácăđ ngăđốiădi năv iănóă(10 kg thóc)  
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→ăHìnhătháiăgiáătr ăt ngăđối.ăCònăhƠngăhóaăđ ngăđốiădi nă(10 kg thóc) là hình thái 

v tăngangăgiáăvìăgiáătr ăs ăd ngăc aănóăbi uăhi năgiáătr ăc aăhƠngăhóaăkhácă(1măv i). 

 + Nh ợcăđi măc aăhìnhătháiăgi năđ n:ă traoăđổiăv tă l yăv t,ă tỷă l ă traoăđổiăng uă

nhiên,ăv tăngangăgiáăch aăổnăđ nh. 

 - Hình thái giáătrịăđầyăđủăhayămởărộn: 

 + Xu tăhi năkhiăphơnăcôngă laoăđ ngăxưăh iă lầnă th ănhát, táchăchĕnănuôiăkhỏiă

trồngătr t. 

 + ăhìnhătháiănƠy,ăgiáătr ăc aăm tăhƠngăhóaăcóăth ăđ ợcăbi uăhi nă ăgiáătr ăs ă

d ngăc aănhi uăhƠngăhóaăkhácălƠmăv tăngangăgiá. 

                                      = 10ăkgăthóc,ăho c 

      1măv iăăăăăăăăăăăăăăăăăă=ă1ăconăc u,ăho c 

                                   =ă0,1ăch  vàng … 

 + Nh ợcăđi măc aăhìnhătháiăgiáătr  nƠy:ătraoăđổiăv tăl yăv t,ăv tăngangăgiáăch aă

cốăđ nh.  

 - Hìnhătháiăchungăcủaăgiáătrị:ă 

 + Xu tăhi năcùngăv iăs ăxu tăhi năđ iăphơnăcôngălaoăđ ngăxưăh iă lầnăth ăhai,ă

táchăti uăth ăcôngănghi pkhỏiănôngănghi p. 

                         1măv iăă       = 

            Ho că10 kg thóc       =ăăăăăăăăăă1ăconăc u 

             Ho că0,1ăch ăv ng    = 

 +ă ăhìnhătháiănƠy,ăcácăhƠngăhóaăđ uăbi uăhi năgiáătr ăc aămìnhă ăgiáătr ăs ăd ngă

c aăm tăth ăhƠngăhóaăđ căbi tăđóngăvaiătròăv tăngangăgiáăchung. 

 + Nh ợcăđi m:ă traoă đổiă v tă l yă v t,ăm iă đ aă ph ngă cóă nh ngăv tă ngangă giáă

chung khác nhau. 

 - Hìnhătháiătiềnătệă 

                       1măv iăă     = 

            Ho că10ăkgăthócăăăă=ăăăăăăă0,1ăch  vàng 

            Ho că1ăcáiărìu…ă  = 

 + Khiăv tăngangăgiáăchungăđ ợcăcốăđ nhăl iă ăm tăhƠngăhóaăđ cătônăvƠăphổăbi n,ă

thìăhìnhătháiăti năt ăc aăgiáătr ăxu tăhi n,ăti năt ăraăđ i.ă 

 + Lúcăđầu,ăcóănhi uăkimălo iăđóngăvaiătròăti năt ănh ngăv ăsauăđ ợcăcốăđ nhă   
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vƠng,ăb căvƠăcuốiăcùngălƠăvƠng. 

 Kếtăluận: Ti năt ăxu tăhi nălƠăk tăqu ăc aăquáătrìnhăphátătri nălơuădƠiăc aătraoă

đổiăvƠăs năxu tăhƠngăhóa,ăc aăcácăhìnhătháiăgiáătr .ăTi năt ăxu tăhi năthìăth ăgi iăhƠngă

hóaăphơnălƠmăhaiăc c:ăm tăc călƠănh ngăhƠngăhóaăthôngăth ngăđ iăbi uăchoănh ngă

giáătr ăs ăd ng,ăc căkhácălƠăhƠngăhóaăđóngăvaiătròăti năt ,ăđ iăbi uăchoăgiáătr . 

4.3.1.2. Bảnăchất củaătiền:  

 Ti năt ălƠăm tăhƠngăhóaăđ căbi t,ănóăđ ợcătáchăraăkhỏiăth ăgi iăhƠngăhóa,ăđóngă

vaiătròălƠmăv tăngangăgiáăchungătrongătraoăđổi.ăTi năt ăđ iăbi uăchoăc aăc iăv tăch tă

c aăxưăh i.ăNóăth ăhi năth iăgianălaoăđ ngăxưăh iăcầnăthi tăvƠăbi uăhi năquanăh ăs nă

xu tăgi aănh ngăng iăs năxu tăhƠngăhóa. 

4.3.2. Chứcănĕngăc aăti nătệ vƠăquyălu tăl uăthôngăti nătệ 

4.3.2.1. Cácăchức nĕngăcủaătiềnătệ 

 Thướcăđoăgiáătrị  

 - Ti năt ăđ ợcădùngăbi uăhi năvƠăđoăl ngăgiáătr ăc aăhƠngăhóa.. 

 - Giáătr ăc aăm iăhƠngăhóaăđ ợcăbi uăhi năbĕngăm tăsố l ợngăti nănh tăđ nhă→ă

giáăc .. 

 - Giáăc ălƠăs ăbi uăhi năbằngăti năc aăgiáătr ăhƠngăhóa.ăGiáăc ăhƠngăhóaăthayăđổiă

lênăxuốngăph ăthu căvƠoăcácăy uătốăsau: 

 + Giáătr ăhƠngăhóa. 

 + Giáătr ăc aăti n. 

 + Quanăh ăcungăậ cầuăv ăhƠngăhóa. 

→ Tổngăsốăgiáăc ăluônăbằngătổngăsốăgiáătr ăhƠngăhóa. 

 Phươngătiệnălưuăthông 

 - LƠmăch cănĕngăph ngăti năl uăthôngăt călƠăti nădùngălƠmămôiăgi iătrongătraoă 

đổiăhƠngăhóa.ăL uăthôngăhƠngăhóaălƠăs ătraoăđổi hƠngăhóaăthôngăquaăti năt ălƠmămôiă

gi i. 

 - Côngăth căc aăl uăthôngăhƠngăhóa:ăH - T - H'. 

 - LƠmăph ngăti năl uăthôngăthìănh tăthi tăph iăcóăti năm tănh ăvƠngăthỏi,ăb că

nén,ăti năđúc,ăti năgi y,ăti nătínăd ng… 

→ăTh căhi năch cănĕngănƠyăti nălƠmăchoăquáătrìnhămuaăbánădi năraăthu nălợiănh ngă 

cǜngăgơyăraăkh ănĕngăkh ngăho ng. 
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 Phươngătiệnăcấtătrữ 

 - Ti năđ ợcărútăkhỏiăl uăthông.ăC tătr ăti nălƠăm tăhìnhăth căc tătr ăc aăc iăvƠă

nh tăthi tăti năph iăđ ăgiáătr ă(vƠng,ăb c,ăđồămỹăngh ăbằngăvƠng,ăb c). 

 - Ti nă lƠmă ch că nĕngă c tă tr ă cònă cóă tácă d ngăđ că bi tă lƠă d ă tr ă ti nă choă l uă

thông. 

 Phươngătiệnăthanhătoán 

 - Doăcóăhi năt ợngămua,ăbánăch uă→ăti năcóăch cănĕngăph ngăti năthanhătoán. 

 - Ti nălƠmăph ngăti năthanhătoán,ăt călƠăti n đ ợcădùngăd ăchiătr ăsauăkhiăcông 

vi căđưăhoƠnăthƠnh. 

 - LƠmăph ngăti nă thanhătoánăcóăth ăbằngăti năm tăho căkhôngădùngăti năm tă

(séc,ă chuy năkho n,ă thẻă tínă d ng…).ăNguyênă tắcă thanhă toánă ph iă k pă th i,ă đầyă đ ,ă

sòngăphẳng. 

 - KhiălƠmăch cănĕngăph ngăti năthanhătoánăthìănguyăc ăkh ngăho ngăs ătĕngă

lên →ăQuyălu tăl uăthôngăti năt . 

 Tiềnătệăthếăgiới 

 - KhiătraoăđổiăhƠngăhóaăv ợtăkhỏiăph măviăquốcăgiaăvƠăhìnhăthƠnhăquanăh ăbuônă

bánăgi aăcácăn că→ăch cănĕngăti năt ăth ăgi iăraăđ i. 

 - Ch cănĕngăti năt ăth ăgi iălƠădùngăti nălƠmăcôngăc ăthanh toánăquốcăt ăv ăcácă

ho tăđ ngăngo iăth ng,ătínăd ng,ătƠiăchính,ădiăchuy năc aăc iăt ăn cănƠyăsangăn că

khác. 

 - LƠmăch cănĕngăti năt ăth ăgi iăph iălƠăti năvƠngăho căti nătínăd ngăđ ợcăcôngă

nh nălƠăph ngăti năthanhătoánăquốcăt . 

4.3.3.ăQuyălu tăl uăthôngăti nătệăvƠăl măphát 

4.3.2.2.ăQuyăluậtălưuăthôngătiềnătệ vàăvấnăđềălạmăphát 

 - Quyăluậtălưuăthôngătiềnătệ lƠăquyălu tăquyăđ nhăsốăl ợngăti năcầnăthi tăchoăl uă

thôngăhƠngăhóaă ăm iăth iăkỳănh tăđ nh. 

 + Quyălu tăxácăđ nhăsốă ti năcầnăchoă l uă thông:ă“Tổngăsốăgiáăc ăc aăhƠngăhóaă

chiaă choă sốă vòngă l uă thôngă c aă cácă đồngă ti nă cùngă lo iă trongăm tă th iă giană nh tă

đ nh…” 

 +  Khiăti nălƠmăch cănĕngăph ngăti năl uăthông.ă→ăCôngăth căxácăđ nhăkhốiă

l ợngăti năt ăcầnăthi tăchoăl uăthôngălƠ:ăM = P. Q / V 
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 + Khiăti nălƠmăc ăch cănĕngăph ngăti năthanhătoán 

                        tổngăăăăăăăăăăăăătổngăgiáăc ăăăăăăăăăătốngăgiáăc ăăăăăăăăăă     tổngăgiáăc  

                       giáăc ăăă-         H. H           +     H.Hăkh uătr ăăăă +      H.H bán              

Sốăl ợngăă       H.H              bánăch uăăăăăăăăă     cho nhau                   ch uăđ năkỳ 

ti n cần                                                                                              thanh toán                            

thi tăchoă   =                                      

 l uăthông              sốăvòngăluơnăchuy năTBăc aăm tăđồngăti nănhátăđ nhă 

 →ăăĐơyălƠăquyălu tăl uăthôngăti năvƠng. 

4.3.3.2. Lạm phát 

 - Khiăsốăl ợngăti năgi yăđ aăvƠoăl uăthôngăv ợtăquáăsốăl ợngăti năvƠngăhayăb că

cầnăthi tăchoăl uăthôngămƠăti năgi yălƠăđ iăbi uă→ăhi năt ợngăl măphát. 

 + L măphátălƠătìnhătr ngăm căgiáăchungăc aătoƠnăb ăn năkinhăt ătĕngălênătrongă

m tăth iăgianănhátăđ nh. 

 + M căđ ă l mă phát: L măphátă v aă ph iă (d iă 10%ă /ă nĕm); l măphátă phiămưă

(d iă100%ă/ănĕm); Siêuăl m phátă(trênă100%ă/ănĕm). 

 + Nguyênănhơnăc aăl măphát: 

  Doă“cầuăkéo”,ălƠădoă“cầu”ăc aăxưăh iătĕngănhanh,ănh ngă“cung”ăkhôngăđápă ngă

“cầu”ă→ălƠmătĕngăgiáăc ,ăl măphátăxu tăhi n. 

  Doă“chiăphíăđẩy”,ăx yăraăkhiăcungătĕng,ăho căkh ngăho ngăkinhăt ălƠmătĕngăcác 

y uătốăđầuăvƠoăc aăs năxu tă→ăgiáăc ătĕngălên. 

 + H uăqu ăc aăl măphát:ătácăđ ngătíchăc căvƠătiêuăc căđ năs năxu tăvƠăđ iăsốngă

xưăh i. 

4.4.ăQuyălu tăgiáătr  

4.4.1.ăQuyălu tăgiáătr  

4.4.1.1.ăNộiădungăvàăyêuăcầuăcủaăquyăluậtăgiáătrị 

 - Quyălu tăgiáătr ălƠăquyălu tăkinhăt ăc ăb năc aăs năxu tăvƠăl uăthôngăhƠngăhóa: 

 + ăđơuăcóăs năxu tăvƠătraoăđổiăhƠngăhóaăthìă ăđóăcóăquyălu tăgiáătr ăho tăđ ng. 

 + M iăđốiăt ợngăthamăgiaătrongăn năs năxu tăhƠngăhóaăđ uăch uăs ăchiăphốiăc aă

quyălu tăgiáătr . 

 - Quyălu tăgiáătr ăyêuăcầu:ă 

 + S năxu tăhƠngăhóaăph iăcĕnăc ăvƠoăhaoăphíălaoăđ ngăxưăh iăcầnăthi t.ă(Đốiăvớiă 
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mộtăhàngăhóa,ăgiáătrịăcủaănóăphảiănhỏăhơnăhoặcăbằngăthờiăgianălaoăđộngăxãăhộiăcầnă 

thiếtăđểă sảnăxuấtă raăhàngăhóaăđó.ăĐốiăvớiănhiềuăhàngăhóa,ă thìă tổngăsốăhaoăphíă lao 

độngăsảnăxuấtăraătổngăsốăhàngăhóaăphảiăphùăhợpăvớiăquyămôănhuăcầuăcóăkhảănĕngă

thanh toán). 

 +ăTrongă traoă đổiă ph iă theoă nguyênă tắcă ngangă giá (trong bi nă đ ă c aă quană h ă

cung ậ cầu.ăTrongătr ngăhợp: 

  Cungăă>ăcầuă→ăgiáăc ăă<ăgiáătr . 

  Cungăă<ăcầuă→ăgiáăc ă>ăgiáătr . 

  Cungă=ăcầuă→ăgiáăc ă=ăgiáătr  

 →ăTổngăgiáăc ă=ăTổngăgiáătr . 

 - Thôngăquaăs ălênăxuống c aăgiáăc ăth ătr ngăs ăth yăđ ợcăs ăho tăđ ngăc aă

quyălu tăgiáătr : 

 + Giáăc ălƠăs ăbi uăhi n bằngăti năc aăgiáătr ăhƠngăhóa. 

 + Nhơnătốă nhăh ngăđ năgiáăc  hƠngăhóa:ăGiáătr ăhƠngăhóa;ăcung - cầu,ăgiáătr ă

c aăđồngăti n… 

4.4.1.2. Tácădụngăcủaăquyăluậtăgiáătrị 

 Thứănhất,ăđiềuătiếtăsảnăxuấtăvàălưuăthôngăhàngăhóa 

 -Đi uăti tăs năxu t t călƠăđi uăhòa,ăphơnăbốăt ăli uăs năxu tăvƠăs călaoăđ ng gi aă

các ngành, các lƿnhăv căc aăn năkinhăt  đ ăl pănênănh ngăcơnăđốiăkinhăt ănh tăđ nh. 

 + Quyălu tăgiáătr ăđi uăti tăs năxu tăm tăcáchăt ăphátăthôngăquaăbi năđ ngăc aă

giáăc ătrênăth ătr ng. 

 +ăTrongăcácătr ngăhợp: 

  Cungă<ăcầuă→ăgiáăc ă>ăgiáă tr ă ă→ nh ngăng iăs năxu tă lo i hàng hóa bán 

ch yăvƠălưiăcaoăs ăm ăr ngăquyămôăs năxu t,ănh ngăng iătr căđơyăs năxu tăhƠngă

hóaăkhácănayăcǜngăchuy năsangăs năxu tăhƠngăhóaănƠy.ă→ăT ăli uăs năxu tăvƠăs călaoă

đ ng đ ợcăchuy năvƠoăngƠnhănƠyănhi uăh năcácăngƠnhăkhác. 

  Cungă>ăcầuă→ăgiáăc ă<ăgiáătr ă→ Bu căng iăđangăs năxu tă ăngƠnhănƠyăthuă

hẹpăquyămôăs năxu tăhayărútăchuy năsangăngƠnhăkhác,ălƠmăchoăt ăli uăs năxu tăvƠăs că

laoăđ ng gi măđiă ăngƠnhănƠy. 

 - Đi uăti tăl uăthôngăcǜngăthôngăquaăs ăbi năđ ngăc aăgiáăc ătrênăth ătr ngămƠă

quyălu t giáătr ăquyăđ nhăvi căphơnăbốăluồngăhƠngăđ năcácăn iătiêuăth ,ăhƠngăt ăn iăgiáă 
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th pă“ch y”ăv ăn iăgiáăcao,ăt ăn iăcóănhi uăhƠngăđ năn iăítăhƠng. 

 Thứăhai,ă kích thích cảiă tiếnăkỹă thuật,ăhợpă lýăhóaăsảnăxuất,ă tĕngănĕngăsuấtă laoă

động,ăthúcăđẩyălựcălượngăsảnăxuất xãăhội phátătriển 

 - Trênăth ătr ngăhƠngăhóaăph iăđ ợcătraoăđổiătheoăgiáătr ăxưăh i, ng iăs năxu tă

có giáătr ăcáăbi tăă<ăgiáătr ăxưăh i →ăcóălợi. Ng iăs năxu tăcóăgiáătr ăcáăbi tă>ăgiáătr ă

xưăh iă→ b tălợi. 

 - Muốnăkhỏiăb ăpháăs n,ăng iăs năxu tăph iătìmăcáchălƠmăchoăgiáătr ăcáăbi tă   

giáă tr ăxưăh iă→ bằngăcáchăc iă ti năkỹă thu t,ă luônă luônănơngăcaoă tayăngh ,ă trìnhăđ ă

chuyênămônănghi păv ănhằmătĕngănĕngăsu tălaoăđ ng.ăLúcăđầu,ăch ăcóăkỹăthu tăc aă

m tăsốăng iăđ ợcăc iăti nănh ngădoăc nhătranhănênăcuốiăcùngăkỹăthu tăc aătoƠnăxưă

h iăđ ợcăc iăti n.  

 Thứăba,ăthựcăhiệnăsựălựaăchọnătựănhiênăvà phân hóa ngườiăsảnăxuấtăhàngăhóa 

thành ngườiăgiàu,ăngườiănghèo 

 - Ng iăs năxu tăcóăgiáătr ăcáăbi tăă<ăgiáătr ăxưăh i  →ăPhát tài, giàu lên. 

 - Nh ngăng iăs năxu tăkhôngăcóăđi uăki năthu nălợi,ăho căg păr iăroătrongăc nhă

tranh →ăb ăpháăs n,ătr ăthƠnhănh ngăng iălaoăđ ngălƠmăthuê. 

Kếtăluận: S ătácăđ ngăc aăquyălu tăgiáătr ,ăm tăm tăđƠoăth iăcácăy uăkém,ăkíchăthíchă

cácănhơnătốătíchăc c;ăm tăkhác nóăt oăraăs ăb tăbìnhăđẳngătrongăxưăh i. 

 

 

Ch ngă5 

H CăTHUY TăGIÁăTR ăTH NGăD  

K tăc u c aăch ng 

5.1.ăS ăchuy năhóaăc aăti năthƠnhăt ăb n. 

5.2.ăQuáătrìnhăs năxu tăraăgiáătr ăth ngăd . 

5.3.ăTi năcôngătrongăch ănghƿaăt ăb n. 

5.4. S ăchuy năhóaăc aăgiáătr ăth ngăd ăthƠnhăt ăb năậ Tíchălǜyăt ăb n. 

5.5.ăQuáătrìnhăl uăthôngăc aăt ăb năvƠăgiáătr ăth ngăd . 

5.6.ăCácăhìnhătháiăt ăb năvƠăcácăhìnhăth căbi uăhi năc aăgiáătr ăth ngăd . 

************************************* 

5.1. Sựăchuyểnăhóaăc aăti năthƠnhăt ăb n 
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5.1.1.ăCôngăthứcăchungăc aăt ăb n 

 - Côngăth căl uăthôngăhƠngăhóaăgi năđ n:ăăăHăậ T ậ H'. 

 - Côngăth căchungăc aăt ăb n:ăTăậ H ậ T’ 

 Tă‘ă>ăTăăăhayăT’=ă=ăTă+ăẤt  

       Ấtă- là  giáătr ăth ngăd .ăKỦăhi u:ăăm 

5.1.2. .Mơuăthu năc aăcôngăthứcăchungăc aăt ăb n 

 Trongăcôngăth căTăậ H ậ T’,ătrongăđóăăT’=ă=ăTă+ăẤt.ăV yăgiáătr ăth ngăd ă(Ất)ă 

doăđơuămƠăcó? 

 - CácănhƠăkinhăt ăh căt ăs n →ăl uăthôngăđẻăraăgiáătr  th ngăd ,ănhằmăm căđíchă

cheăgi uănguồnăgốcălƠmăgiƠuăc aăcácănhƠăt ăb n. 

 - C. Mác: 

 +ăTrongăl uăthông,ădùătraoăđổiăngangăgiáăhayăkhôngăngangăgiáăthìăcǜngăkhôngă

t oăraăgiáătr ăm iă→ăkhôngăt oăraăgiáătr ăth ngăd . 

 +ăN uă ng iă cóă ti nă khôngă ti pă xúcă gìă v iă l uă thông,ă túcă lƠă đ ngă ngoƠiă l uă

thông,ăthìăcǜngăkhôngăth ălƠmăchoăti năc aămìnhăl nălênăđ ợc 

 →ăC.Mácăkhẳngăđịnh:”Tưăbảnăkhôngăthểăxuấtăhiệnătừălưuăthôngăvàăcũngăkhôngă

thểăxuấtăhiệnăbênăngoàiă lưuă thông.ăNóăphảiăxuấtăhiệnătrongălưuăthôngăvàăđồngăthờiă

khôngăphảiătrongălưuăthông”.ăĐóălƠămơuăthu năc aăcôngăth căchung c aăt ăb n.  

5.1.3. HƠngăhóaăsứcălaoăđ ng 

5.1.3.1.ăSứcălaoăđộngăvàăđiềuăkiệnăđểăsứcălaoădộngătrởăthànhăhàngăhóa 

 - Kháiăni m:ăC.Mác: “Sứcălaoăđộngălàătoànăbộăthểălựcăvàătríălựcăởătrongăthânăthểă

mộtăconăngười,ătrongănhânăcách sinhăđộngăcủaăconăngười,ăthểălựcăvàătríălựcămàăconă

ngườiăphảiălàmăchoăhoạtăđộngăđểăsảnăxuấtăraănhữngăvậtăcóăích”. 

 - Đi uăki năđ ăs călaoăd ngătr ăthƠnhăhƠngăhóa: 

 Thứănhất, ng i cóăs c laoăđ ngăph iăđ ợcăt ădoăvèăthơnăth ,ălƠmăch ăđ ợc s că

laoăd ngăc aămìnhăvƠăcóăquy n bánăs călaoăđ ngăc aămìnhănh ăm tăhƠngăhóa. 

 Thứăhai, ng iăcó s c laoăđ ngăph iăb ăt căđo tăh t m i t ăli uăs năxu t,ăđ ătồnă

t iăbu căph i bánăs călaoăđ ngăđ ăsống. 

5.1.3.2. Haiăthuộc tínhăcủaăhàngăhóaăsứcălaoăđộng 

 - Giáătr  hƠngăhóaăs călaoăđ ngăđ ợcăđoăgiánăti păbằng giáătr ăc aănh ng t ăli uă

sinhăho tăcầnăthi tăđ ăđ ănuôiăsốngăng i công nhân vƠăgiaăđinhăanh ta.  
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 - Giáătr ăs ăd ngăc aăhƠngăhóaăs călaoăđ ngăch ăth  hi n ra trong quá trình lao 

đ ngăc aăng iăcôngănhơn.ăTrong quá trình tiêu dùng, hàng hóa sứcălaoăđộngătạoăraă

mộtălượngăgiáătrịămớiălớnăhơnăgiáătrịăcủa bảnăthânănó,ăphần giáătr ădôiăraăsoăv iăgiáătr ă

s călaoăđ ngălƠăgiáătr ăth ngăd . 

 →ăGiáătr ăs ăd ngăc aăhƠngăhóaăs călaoăđ ng cóătínhăch tăđ căbi t,ănóălƠănguồnă

gốcăsinhăraăgiáătr ăth ngăd . ĐóălƠăchìaăkhóaăđ ăgi iăthíchămơuăthu năc aăcôngăth că

chungăc a t ăb n.ăChínhăđ cătínhănƠyăđưălƠmăchoăs ăxu tăhi năc aăhƠngăhóaăs călaoă

đ ngătr ăthƠnhăđi uăki năđ ăti năchuy năhóaăthƠnhăt ăb n. 

5.2. Quáătrìnhăs năxu tăraăgiáătr ăthặngăd  

5.2.1.ăSựăth ngănh tăgiữaăquáătrìnhăs năxu tăraăgiáătr ăsửăd ngăvƠăquáătrìnhăs nă

xu tăraăgiáătr ăthặngăd . 

 - M căđíchăc aăs năxu tăt ăb năch ănghƿa lƠăgiáătr ăvƠăgiáătr ăth ngăd ăchoănhƠăt ă

b n. 

 - Đ căđi măc aăquáătrìnhăs năxu tăt ăb năch ănghƿa: 

 + S ă thốngănh tăgi aăs năxu tăgiáătr ăs ăd ngăvƠăgiáătr ăv iăs năxu tăgiáătr ăs ă

d ngăvƠăgiáătr ăth ngăd . 

 + Côngănhơnă lƠmăvi căd iă s ăki măsoátăc aănhƠă t ăb năvƠă s năphẩmă lƠmăraă

thu căs ăh uăc aănhƠăt ăb n. 

 -Víăd :ăđ ăs năxu tăraă10ăkgăsợi,ănhƠăt ăb năph iă ngăraăsốăti n: 

   20.000đ mua 10 kg bông. 

  3.000đăhaoămònămáy.                                                28.000đ 

  5.000đămuaăs călao đ ngătrongă1ăngƠy/10ăgi . 

 Gi ăđ nhăvi cămuaănƠyăđúngăgiáătr .ăM iăgi ălaoăđ ngăsốngăc aăcôngănhơnăt oăraă 

giáătr ăm iăk tătinhăvƠoăs năphẩmălƠă1.000đ. 

 Trongăquáătrìnhăs năxu t,ăbằngălaoăđ ngăc ăth ,ăcôngănhơnăs ăd ngămáyămócăđ ă

chuy nă10kg bông thành 10kgă sợi,ă theoă đóă giáă tr ă c aă bôngă vƠă haoămƠnămáyămócă

cǜngăđ ợcăchuy năvƠoăsợi,ăbằngă laoăđ ngă tr uă t ợng,ăm iăgi ăcôngănhơnă t oă thêmă

m tăl ợngăgiáătr ăm iălƠă1.000đ.ăGi ăđ nhăch ătrongă5ăgi ălaoăđ ng côngănhơnăđưăkéoă

xong 10kg bông thành 10kgă sợiă cóă giáă tr ă lƠ:ă Wă =ă 20.000đă +ă 3000đă +ă 5000đă =ă

28.000đ. 

 N uăquáătrìnhălaoăđ ngăng ngă ăđơyăthìănhƠăt ăb năch aăcóăđ ợcăgiáătr ăth ngă 
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d .ăH năn aănhƠăt ăb nămuaăs călaoăđ ngăs ăd ngătrongă10ăgi ,ăch ăkhôngăph iă5ăgi  

nênăcôngănhơnăph iălƠmăvi că5ăgi ăn a.ăTrongă5ăgi ălaoăđ ngăti p,ănhƠăt ăb năch ăph iă

ngăra: 23.000đ,ătrongăđó (20.000đămuaă10kgăbông;ă3.000đăhaoămònămáy).         

Quáătrìnhălaoăđ ngă5ăgi ăti păcǜngădi năraănh ă5ăgi ăđầu,ăbằngălaoăđ ngăc ăth ăvƠălao 

đ ngă tr uă t ợng,ăcôngănhơnăcǜngă t oă raăs năphẩmăsợiăcóăgiáă tr ă lƠ:ăWă=ă20.000đă+ă

3.000đă+ă5.000đă=ă28.000đ. 

 Nh ăv y,ătổngăgiáătr ăc aă20kgăsợiălƠ:ă28.000đă+ă28.000đ =ă56.000đ. 

→ăL ợngăgiáătr ăth ngăd ăthuăđ ợcălƠ:ă56.000đă- 51.000đă=ă5.000đ. 

Kếtăluận:  

 Mộtălà, giáătr ăs năphẩmăđ ợcăs năxu tăraăcóă2ăphần:ăGiáătr ăcǜă(t ăli uăs năxu t)ă

đ ợcălaoăđ ng c ăth ăc aăcôngănhơnăb oătoƠnăvƠădiăchuy năvƠoăs năphẩmăm i.ăGiáătr ă

doălaoăđ ngătr uă t ợngăc aăcôngănhơnăt oăra trongăquáătrìnhăs năxu tă(giáă tr ăm i).ă

Phần giáătr ăm iănƠyăl năh năgiáătr ăs călaoăđ ng (Giáătr ăm iă=ăgiáătr ăs călaoăđ ngă+ă

giáătr ăth ngăd ). 

 Vậy,ăgiáătrịăthặngădưălàămộtăbộăphậnăcủa giáătrịămớiădôiăraăngoàiăgiáătrị sứcălaoă

độngădoăcôngănhânălàmăthuêătạoăraăvàăbịănhàătưăbảnăchiếmăkhông. 

 Hai là, ngƠyălaoăđ ngăc aăcôngănhơnăbaoăgi ăcǜngăđ ợcăchiaăthƠnhă2ăphần:ăTh iă

gianălaoăđ ngăt tăy u vƠăth iăgianălaoăđ ngăth ngăd . 

 Ba là, vi căchuy năhóa c aăti năthƠnhăt ăb nădi năraătrongăl uăthông,ămƠăđồngă 

th iăkhôngădi nă raă trongă lƿnhăv că đó.ăCh ăcóă trongă l uă thôngănhƠă t ă b năm iămuaă

đ ợcăth ăhƠngăhóaăđ căbi tăậ hƠngăhóaăs călaoăđ ng.ăSauăđó,ănhƠăt ăb năs ăd ngăhƠngă

hóaăđ căbi tănƠyătrongăs năxu t,ăt călƠăngoƠiălƿnhăv căl uăthôngăđ ăs năxu tăraăgiáătr ă

th ngăd ăchoănhƠăt ăb n →ăMơuăthu nătrongăcôngăth căchungăc aăt ăb năđưăđ ợc gi iă 

quy t. 

5.2.2.ăB năch tăc aăt ăb n.ăSựăphơnăchiaăt ăb năthƠnhăt ăb năb tăbi năvƠăt ăb nă

kh ăbi n.  

5.2.2.1. Bảnăchấtăcủaătưăbản. 

 T ăb nă lƠăgiáă tr ămangă l iă giáă tr ă th ngăd ă bằngăcáchăbócă l tă laoă đ ngăkhôngă

côngăc aăcôngănhơnălàm thuê. 

5.2.2.2.ăTưăbảnăbấtăbiếnăvàătưăbảnăkhảăbiến 

 - B ăph năt ăb năbi năthƠnh t ăli uăs năxu tămƠăgiáătr ăđ ợcăb oătồnăvƠăchuy nă 
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vƠoăs năphẩm,ăt călƠ không thay đổiăv ăl ợng giáătr ăc aănó..ăB ăph năt ăb nă yăđ ợcă

g iălƠăt ăb năb tăbi n,ăkỦăhi u:ă"c". 

 - B ăph năt ăb năbi năthƠnhăs călaoăđ ngăkhôngătáiăhi năra,ănh ngăthôngăquaălaoă

đ ngătr uă t ợngăc aăcôngănhơnălƠmăthuêămƠătĕngălên,ă t că lƠăbi năđổiăv ă l ợng. B ă

ph năt ăb nănƠyăđ ợcăg iălƠăt ăb năkh ăbi n.ăKỦăhi u:ă"v". 

→ăW = c + v + m. 

 ụănghƿaăc aăvi căphân chia c và v? 

 - V chărõănguồnăgốcăduyănh tăc aăgiáătr ăth ngăd ălƠădoălaoăđ ngăc aăcôngănhơnă

làm thuê sáng t oăraăvƠăkhôngăđ ợcătr ăcông.ă→ăt ăb năkh ăbi n. 

 - T ăb năb tăbi nă→ đi uăki n cầnăthi tăkhôngăth ăthi uăđ ợcăđ ăs năxu tăraăgiáă

tr ăth ngăd . 

 - LƠăc ăs ălỦălu năđ ănghiênăc uăcácăv năđ ăkhácănh :ătíchălǜyăt ăb n,ătáiăs nă

xu tăt ăb năch ănghƿa… 

5.2.3. Tỷăsu tăgiáătr ăthặngăd ăvƠăkh iăl ợngăgiáătr ăthặngăd  

5.2.3.1.ăTỷăsuấtăgiáătrịăthặngădư 

 - Tỷăsu tăgiáătr ăth ngăd ălƠătỷăsốătínhătheoăphầnătrĕmăgi aăgiáătr ăth ngăd ăvƠăt ă

b năkh ăbi năt ngă ngăđ ăs năxu tăraăgiáătr ăth ngăd ăđó. 

 - Côngăth c: 

   m’ = m / v . 100% 

 Ho că 

                                       Th iăgianălaoăđ ngăth ngăd  

  m’ =                                                          x 100% 

                                        Th iăgianălaoăđ ngăt tăy u 

 →ăTỷăsu tăgiáătr ăth ngăd ănóiălênătrìnhăđ ăbócăl tăc aănhƠăt ăb năđốiăv iăcôngă

nhân làm thuê,ănóăch ă rõă trongă tổngăsốăgiáă tr ăm iădoă s că laoăđ ngă t oă raă thìăcôngă

nhơnăđ ợcăh ngăbaoănhiêu,ănhƠăt ăb năchi măđ ợcăbaoănhiêu. 

 Th căch t,ă tỷă su tăgiáă tr ă th ngăd ă lƠă tỷă l ăphơnăchiaăngƠyă laoăđ ngăc aăcôngă

nhơnăthƠnhăth iăgiană laoăd ngă t tăy uăvƠăth iăgianălaoăđ ngăth ngăd ,ăch ănghƿaă t ă

b năcƠngăphátătri năthìătỷăsu tăgiáătr ăth ng d ăcƠngătĕng. 

5.2.3.2.ăKhốiălượngăgiáătrịăthặngădư 

 - Khốiăl ợngăgiáătr ăth ngăd ălƠătíchăsốăgi aătỷăsu tăgiáătr ăth ngăd ăvƠătổngăt ă 
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b năkh ăbi năđưăđ ợcăs ăd ng. 

 - Côngăth c:ăM = m’ .V               

→ăCh ănghƿaăt ăb năcƠngăphátătri n thìăkhốiăl ợngăgiáătr ăth ngăcƠngătĕng.  

 - Khốiăl ợngăgiáătr ăth ngăd  nêuărõăquyămôăbócăl t.ăKhốiăl ợngăgiáătr ăth ngăd  

tỷăl ăthu năv i tỷăsu tăgiáătr ăth ngăd ăvƠătổngăt  b năkh ăbi n. 

5.2.4.ăHaiăph ngăphápăs năxu tăgiáătr ăthặngăd  

5.2.4.1. Kháiăniệmăngàyălaoăđộng 

 - LƠăđ ădƠiăv ăth iăgianămƠăng iălaoăđ ngăth căs ălƠmăvi cătrongăquáătrìnhăs nă 

xu t. 

 - C ăc uăngƠyălaoăđ ngăgồm:ăTh iăgianălaoăđ ngăt tăy u và th i gianălaoăđ ngă

th ngăd . 

5.2.4.2. Phươngăphápăsảnăxuấtăraăgiáătrịăthặngădưătuyệtăđối 

        

        

                     Th iăgianălaoăđ ngăt tăy uăăăăăăăăăTh iăgianălaoăđ ngăth ngăd  

                                          m’ă=ă4ă/ă4ă.ă100%.= 100%                   

          

          

             Th iăgianălaoăđ ngăt tăy u                           Th iăgianălaoăđ ngăth ngăd  

                                         m’ă=ă6ă/ă4ă.ă100% = 150% 

 →ăGiáătr ăth ngăd ătuy tăđốiălƠăgiáătr ăth ngăd ăđ ợcăt oăraădoăkéoădƠiăth iăgianălaoă

đ ngăv ợtăquáăth iăgianălaoăđ ngăt tăy u,ătrongăkhiănĕngăsu tălaoăđ ng,ăgiáătr ăs călaoă

đ ngăvƠăth iăgianălaoăđ ngăt tăy uăkhôngăthayăđổi.ăă 

 Khiă đ ă dƠiă ngƠyă laoă đ ngă khôngă th ă kéoă dƠiă thêm,ă nhƠă t ă b nă tìmă cáchă tĕngă

c ngăđ ălaoăđ ngăc aăcôngănhơnănh ngăvèăth căch tăcǜngăt ngăt ănh ăkéoădƠiăngƠyă

laoăđ ng. 

5.2.4.2.ăPhươngăphápăsảnăxuấtăraăgiáătrịăthặngădưătươngăđối 

 

                          

                      

                       Th iăgianălaoăđ ngăt tăy uăăăăăăăăăTh iăgianălaoăđ ngăth ngăd  
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                                          m’ă=ă4ă/ă4ă.ă100%.=ă100%                   

          

          

      Th iăgianălaoăđ ngăt tăy uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTh iăgianălaoăđ ngăth ngăd  

                                         m’ă=ă7ă/ă3ă.ă100%ă=ă233,3% 

 →ăS năxu tăgiáătr ăth ngăd ăt ngăđốiălƠ ph ngăphápăs năxu tăra giáătr ăth ngă

d ăđ ợcăth căhi năbằngăcách rútăngắnăth iăgianălaoăđ ngăt tăy u l i đ ăkéoădƠiăm tă

cáchăt ngă ngăth iăgianălaoăđ ngăth ngăd ătrênăc ăs ătĕng nĕngăsu tălaoăđ ngăxưăh iă

trongăđi uăki năđ ădƠiăngƠyălaoăđ ngăkhôngăthayăđổi.ăGiáătr ăth ngăd ăđ ợcăs năxu tă

raăbằngăph ngăphápănƠyăđ ợcăg iălƠăgiáătr ăth ngăd ăt ngăđối. 

 Muốnărútăngắnăth iăgianălaoăđ ngăt tăy u ph iăgi măgiáătr ăs călaoăđ ngă→ătĕngă

nĕngăsu tălaoăđ ngă xưăh iă(ngƠnhăs năxu tăraăt ăli uăsinhăho tăvƠăcácăngƠnhăs năxu tă

raăt  li uăs năxu tăđ  s năxu tăraănh ngăt ăli uăsinhăho tăđó). 

 Trongăquáă trìnhăc nhă tranh,ănhƠă t ăb nănƠoăápăd ngăkỹă thu tă tốtănh tăđ ă tĕngă

nĕngăsu tălaoăđ ngă ăxíănghi pămìnhăs ălƠmăchoăgiáătr ăcáăbi tăc aăhƠngăhóaăth păh nă

giáătr ăxưăh i c aăhƠngăhóaă→ăgiáătr ăth ngăd ăsiêuăng ch. 

 Giáătrịăthặngădư siêuăngạchălàăphầnăgiáătrịăthặngădưăthuădượcădoătĕngănĕngăsuấtă

laoăđộngăcáăbiệt,ălàmăchoăgiáătrịăcáăbiệtăcủaăhàngăhóaăthấpăhơnăgiáătrịăthiătrườngăcủaă

nó. 

 Trongă t ngăxíănghi p,ăgiáă tr ă th ngăd ă siêuăng chă lƠăm tăhi nă t ợngă t mă th iă

nh ngătrongăph măviăxưăh iăthìănóăth ngăxuyênătồnăt i.ăGiáătr ăth ngăd ăsiêuăng chă

lƠăđ ngăl cătr căti p,ăm nhănh tăthúcăđẩyăcácănhƠăt ăb năđổiăm iăcôngăngh ,ăhợpălỦă

hóaăs năxu tălƠmătĕngănĕngăsu tălaoăđ ngăgi măgiáătr ăc aăhƠngăhóa. 

 C. Mác gọiăgiáătrịăthặngădưăsiêuăngạchălàăhìnhăthứcăbiếnătướngăcủaăgiáătrịăthặngădưă

tươngăđối. 

 ụănghƿaăc aăvi cănghiênăc uănƠy? 

 N uăg tăbỏăm căđíchăvƠătínhăch tăc aăn năs năxu tăt ăb năch ănghƿa thìăph ngă

phápăs năxu tăgiáătr ăth ngăd ănh tălƠăph ngăpháp s năxu tăgiáătr ăth ngăd ăt ngăđốiă

vƠăgiáătr ăth ngăd ăsiêuăng chăcóătácăd ng: 

 - Kíchăthíchăs năxu t,ătĕngănĕngăsu tălaoăđ ngăxưăh i,ăs ăd ngăkỹăthu tăm i,ăc iă

ti nătổăch căqu nălỦ. 
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 - Đònăbẩyăkinhăt ăkíchăthíchăc nhătranhăgi aăcácăcáănhơnăvƠăt păth ăng iălaoă

đ ng,ăthúcăđẩyăti năb ăkinhăt  - xưăh i. 

5.2.5. S năxu tăgiáătr ăthặngăd  - quyălu tăkinhăt ătuyệtăđ iăc aăch ănghƿaăt  b n 

5.2.5.1. Nộiădung 

 - S năxu tăgiáătr ăth ngăd ălƠăquyălu tăkinhăt ătuy tăđốiă(c ăb n) c aăch ănghƿaăt ă

b n: 

 +ăS năxu tănhi uăgiáătr ăth ngăd ălƠăm căđích,ălƠăđ ngăl căth ngăxuyênăthúcă 

đẩyăn năs năxu tăt ăb năch ănghƿa v năđ ng,ăphátătri n. 

 +ăPh ngăti năđ ăđ tăm căđíchăđóălƠătĕngăc ngăphátătri năkỹăthu t,ătĕngănĕngă

su tă laoăđ ng,ă tĕngăc ngăđ ălaoăđ ng,ăkéoădƠiăngƠyălaoăđ ng… đ ăbócăl tăs că laoă

đ ngăc aăcôngănhơn. 

 - N iădungăc aăquyălu t:ăT oăraăngƠyăcƠngănhi uăgiáătr ăth ngăd ăchoănhƠăt ăb nă

bằngăcáchătĕngăc ngăcácăph ngăti năkỹăthu tăvƠăqu nălỦăđ ăbócăl tăngƠyăcƠngănhi uă

laoăđ ngălƠmăthuê. 

5.2.5.2. Vaiătròăcủaăquyăluật giáătrịăthặngădư 

 - Thúcăđẩyăc iăti năkỹăthu tălƠmăchoăl căl ợngăs năxu t,ănĕngăsu tălaoăđ ngătĕngă

lênănhanhăchóngăvƠăn năs năxu tăđ ợcăxưăh iăhóaăcao. 

 - Làm cho mâuăthu năvốnăcóătrongăxưăh iăt ăb năch ănghƿa cƠngătr ănênăgayăgắtă

→ăXuăh ngăt tăy uăc aăch ănghƿaăt ăb n lƠăđiălênăm tăxưăh iăm iăvĕnăminhăh n,ăđóă

lƠăxưăh iăC ngăs năch ănghƿa (giaiăđo năđầuălƠăch ănghƿaăxưăh i). 

5.3.TI NăCỌNGăTRONGăCH ăNGHƾAăT ăB N 

5.3.1. B năch tăkinhăt ăc aăti năcông 

 - Ti năcôngălƠăbi uăhi năbằngăti năc aăgiáătr ăhƠngăhóaăs călaoăđ ng,ălƠăgiáăc ă 

c aăhƠngăhóaăs călaoăđ ng. 

 - C ăc uăti năcôngăgồm: 

 +ăGiáătr ăt ăli uăsinhăho tăđ ănuôiăsốngăb năthơnăng iălaoăđ ng. 

 +ăGiáătr ăt ăli uăsinhăho tănuôiăsốngăsốăl ợngăconănh tăđ nhăc aăh . 

 +ăChiăphíăđ ănơngăcaoă trìnhăđ ăvĕn hóa, khoaăh căậ kỹă thu t vƠă tayăngh ăc aă

ng iălaoăđ ng. 

5.3.2. Haiăhìnhăthứcăc ăb năc aăti năcôngătrongăch ănghƿaăt ăb n 

 - Ti năcôngătính theoăth iăgian lƠăhìnhăth căti năcôngămƠăsốăl ợng c aănóănhi uă 
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hay ít tùyă theoă th iă giană laoă đ ngă c aă côngă nhơnă (gi ,ă ngƠy, tuần,ă tháng)ă dƠiă hayă

ngắn. 

 - Ti năcôngătínhătheoăs năphẩmălƠăhìnhăth căti năcôngămƠăsố l ợngăc aănó ph ă

thu căvƠo sốă l ợngăs năphẩm hayă sốă l ợngănh ngăb ăph năc aă s năphẩm mà công 

nhân đưăs năxu tăra ho c sốăl ợngăcôngăvi căđư hoàn thành. 

→ăTi năcôngătheoăs năphẩmăch ălƠăhìnhătháiăchuy năhóaăc aăti năcôngătheoăth iăgian,ă

ti năcôngătheoăs năphẩmăm tăm tăgiúpăchoăch ădoanhănghi pătrongăvi căqu nălỦ,ăgiámă

sátăquáă trìnhă laoăđ ngăc aăcôngănhơn,ăm tăkhácăkíchă thíchăcôngănhơnă laoăđ ngă tíchă

c c,ăkhẩnătr ngăt o raănhi uăs năphẩm. 

5.3.3. Ti năcôngădanhănghƿaăvƠăti năcôngăthựcăt  

  - Tiềnă côngă danhă nghĩa lƠă sốă ti nămƠă ng iă côngă nhơn nh nă doă bánă s că laoă

đ ngăc aămìnhăchoănhƠăt ăb n. 

 - Tiềnăcôngăthựcătế là ti năcôngăđ ợcăbi uăhi năbằngăsố l ợngăhƠngăhóaăvƠăd chă

v  mƠăng iăcôngănhơn muaăđ ợcăbằngăti năcông danhănghƿa c aămình. 

5.4. Sựăchuyểnăhóaăc aăgiáătr ăthặngăd ăthƠnhăt ăb năậ Tíchălũyăt ăb n 

5.4.1.ăThựcăch tăvƠăđ ngăc ăc aătíchălũyăt ăb n 

(Sinh viên nghiênăc uăvíăd ăminhăh aăquáătíchălǜyătrongăgiáoătrìnhătrang 252 ậ 253) 

 - Th căch tăc aătíchălǜyăt ăb nălƠăs ăchuy năhóaăm tăphầnăgiáătr ăth ngăd ăthƠnhă

t  b n (hayălƠăquáătrìnhăt ăb năhóaăgiáătr ăth ngăd ). 

 - Đ ngăc ăthúcăđẩyătíchălǜyăt ăb năvƠătáiăs năxu tăm ăr ng: 

 +ăQuyălu tăkinhăt ătuy tăđốiăc aăch ănghƿaăt  b năậ quyălu tăgiáătr ăth ngăd . 

 + C nhătranh  

 - Nguồnăgốcăduyănh tăc aătíchălǜyăt ăb nălƠăgiáătr ăth ngăd . 

 - Quyămôătíchălǜyăt ăb n ph ăthu căvƠoăcácănhơnătố: 

 + V iăkhốiăl ợngăgiáătr ăth ngăd ănh tăđ nhăthì quyămôătíchălǜyăph ăthu căvƠoătỷă

l ăphơnăchiaăkhốiăl ợngăgiáătr ăth ngăd  choătíchălǜyăvƠătiêuădùng. 

 + N uătỷăl ăđóăkhôngăđổiăthìăquyămôătích lǜyăph ăthu căvƠoănh ngănhơnătố quy tă

đ nhăkhốiăl ợngăgiáătr ăth ngăd ,ăđóălƠ: 

 Trìnhăđ ăbócăl tăs călaoăđ ng. 

   Nơngăcaoănĕngăsu tălaoăđ ngăxưăh i. 

  S ăchênhăl chăngƠyăcƠngăl năgi aăt ăb năcốăđ nhăđ ợcăs ăd ngăvƠăt ăb năcốă 
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đ nhăđưătiêuădùngă(nghƿaălƠădùăđưăm tădầnăđiăgiáătr ă(giáătr ăchuy nădầnăvƠoăs năphẩm) 

nh ngămáyămócăv năcóătácăd ngănh ăkhiăcònăđầyăđ ăgiáătr ). 

  Quyămôăc aăt ăb nă ngătr c. 

5.4.2. Tích t  t ăb n vƠăt pătrungăt  b nă  

 - Tíchăt ăt ăb nălƠăs  tĕng thêm quy mô c a t ăb năcáăbi tăbằng t ăb năhóaăgiáă

tr ăth ngăd ătrongăm tăxíănghi păt ăb n,ănóălƠăk tăqu ătr căti păc aătíchălǜyăt ăb n. 

 - T pătrungăt ăb nălƠăs ăt ngăthêmăquyămôăc aăt ăb năcáăbi tăbằngăcáchăhợpănh tă 

nh ng t ăb n cóăs nătrongăxưăh iăthƠnhăm tăt ăb năcáăbi t khác l n h n. 

5.4.3. C uăt oăhữuăc ăc aăt  b n 

 - C uăt oăt  b năbaoăgồm:ăc uăt oăkỹăthu t;ăc uăt oăgiáătr ăvƠăc uăt oăh uăc . 

 - C uăt oăkỹăthu tăbi uăhi năquanăh ătỷăl ăgi aăsốăl ợngăt ăli uăs năxu t vƠăsốă

l ợngăs călaoăđ ng s ăd ngătrongăquáătrìnhăs năxu t. 

Víăd :ă100ăKWădi n/1 công nhân. 

    5ămưăl c/1ăcôngănhơn. 

 - C uăt oăgiáătr ăc aăt ăb năbi uăhi năquanăh ătỷăl ăgi aăsốăl ợngăgiáătr ăc aă“c”ă 

vƠă“v”ăcầnăthi tăđ ăti năhƠnhăs năxu t. 

 - C uăt oăh uăc ăc aăt ăb nălƠăc uăt oăgiáătr ăc aăt ăb nădoăc uăt oăkỹăthu tăc aă

t ăb năquy tăđ nhăvƠăph năánhăs ăbi năđổiăc aăc uăt oăkỹăthu tăđó. 

 Doătrìnhăđ ăkỹăthu tăphátătri nă→ăyêuăcầuătíchălǜyăt ăb nătĕngănhanhăvƠălƠmăchoă

c uăt oăh uăc ăc aăt ăb năkhôngăng ngătĕngălên.ăBi uăhi n:ăb ăph nă“c”ătĕngănhanhă

h năb ăph nă“vă“,ă t ăb năb tăbi nă tĕngătuy tăđốiăvƠătĕngăt ngăđối,ăcònăt ăb năkh ă

bi năthìăcóăth ătĕngătuy tăđối,ănh ngăl iăgi măxuốngăm tăcáchăt ngăđối. 

5.5. Quá trìnhăl uăthôngăc a t ăb năvƠăgiáătr ăthặngăd  

5.5.1. Tu năhoƠnăc aăt ăb n 

 S năxu tăt ăb năch ănghƿaălƠăs ăthốngănh tăbi năch ng gi aăquáătrìnhăs năxu tă

vƠăquáătrìnhăl uăthông. 

 L uăthôngăc aăt ăb nătheoănghƿaăr ngălƠăs ăv năđ ngăc aăt ăb n baoăgồmăquáă

trìnhătuầnăhoƠnăvƠăchuăchuy năc aăt ăb n. 

5.5.1.1.ăTuầnăhoànăcủaătưăbản 

 T ăb năcôngănghi pă(cácăngƠnhăs năxu tăv tăch t)ătrongăquáătrìnhătuầnăhoƠnăđ uă 

v năđ ngătheoăcôngăth c:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
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                                        TLSX 

                  T   -   H                       …….SX…..H’- T’ 

                                        SLĐ 

Quáă trìnhă v năđ ngănƠyă tr iă quaăba giaiăđo n: haiăgiaiă đo nă l uă thôngăvƠăm tăgiaiă

đo năs năxu t 

 - Giaiăđoạnăthứănhất – giaiăđoạnălưuăthông,  nhƠăt ăb năxu tăhi nătrênăth ătr ngă

đ ămuaăcácăy uătốăs năxu t:ăt ăli uăs năxu tăvƠăs călaoăđ ng 

                                         TLSX 

                 T    -    H 

                                          SLĐ 

 Giaiăđo nănƠyăt ăb nătồnăt iăd iăhìnhătháiăt ăb năti năt ,ăth căhi năch cănĕngă

muaăcácăy uătốăs năxu t,ăt călƠ bi năt ăb năti năt ăthƠnhăt ăb năs năxu t. 

 - Giaiăđoạnăthứăhaiă-:giaiăđoạnăsảnăsảnăxuất 

                                          TLSX 

                           H                         ……SX…….H’ 

                                          SLĐ 

 Trongăgiaiăđo nănƠyăt ăb nătồnăt iăd iăhìnhăthái t ăb năs năxu t,ăth căhi năch că 

nĕngăs năxu tăraăhƠngăhóaă(trongăđóăcóăgiáătr ăvƠăgiáătr ăth ngăd ). K tăthúcăgiaiăđo nă

nƠy,ăt ăb năs năxu t chuy năhóaăthƠnhăt ăb năhƠng hóa  

 →ăĐơyălƠăgiaiăđo n quy tăđ nh nh t,ăvìănó gi iăquy tăđ ợcăm căđích c aăn năs nă

xu tăt ăb năch ănghƿa. 

 - Giaiăđoạnăthứăbaă- giaiăđoạnălưuăthông 

    H’ ….T’ 

 Trongăgiaiăđo nănƠyă t ăb nătồnăt iăd iăhìnhăthái t ăb năhƠngăhóa,ăch cănĕngă

th căhi năgiáătr ăc aăkhốiăl ợngăhƠngăhóaăđưăs năxu tăra (cóăc ăgiáătr ăth ngăd ).ăK tă

thúcăgiaiăđo nănƠy,ăt ăb năhƠngăhóaăchuy năhóaăthƠnh t ăb n ti năt  v iăsốăl ợngăl nă

h n. 

 →ăTuầnăhoànăcủaă tưăbảnă làăsựăvậnăđộngă liênă tụcăcủaă tưăbảnă trảiăquaăbaăgiaiă

đoạn,ălầnălượtămangăbaăhìnhătháiăkhácănhau,ăthựcăhiệnăbaăchứcănĕngăkhácănhauăđểă

rồiălạiăquayătrởăvềăhìnhătháiăbanăđầuăcóăkèmătheoăgiáătrịăthặngădư. 

 TuầnăhoƠnăt ăb năch ăcóăth ăti năhƠnhăbìnhăth ngătrongăđi uăki n: cácăgiaiăđo nă 
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 khácă nhauă c aă nóă khôngă ng ngă đ ợcă chuy nă ti p;ă t ă b nă ăm iă hìnhă tháiă khácă

nhauăđ uăph iăkhôngăng ngăliênăt cătr iăquaă3ăhìnhăthái. 

5.5.2. Chuăchuyểnăc aăt ăb n 

 - Chuăchuy năt ăb nălƠăs ătuầnăhoƠnăt ăb năcóăđ nhăkỳăđổiăm iădi năraăliênăt că

và th ngăxuyênăl păđiăl păl iăkhôngăng ng. 

 -Th iăgianăchuăchuy năt ăb nălƠă th iăgianăt ăkhiă t ăb nă ngăraăd iăm tăhìnhă

tháiănh tăđ nhăchoăđ năkhiăthuăv ăcǜngăd iăhìnhătháiăbanăđầuănh ngăv iăl ợngăl nă 

h nă(cóăgiáătr ăth ngăd ). 

 Th iăgianăm tăvòngăchuăchuy năc aăt ăb năă=ăth iăgianăs năxu tă+ăth iăgianăl uă

thông: 

 +ăTh iăgianăs năxu t:ăgồmăth iăgianălaoăđ ngă+ăth iăgianăgiánăđo nălaoăđ ngă+ă

th iăgianăd ătr ăs năxu t.→ăTh iăgianăs năxu tădƠiăhayăngắnădoătácăđ ngăc aănhi uă

y uătốănh :ătínhăch tăc aăngƠnhăs năxu t;ăv tăs năxu tăch uăs ătácăđ ngăc aăquá trình 

t ă nhiênă dƠiă hayă ngắn; nĕngă su tă laoă đ ng;ă trìnhă đ ă phátă tri nă c aă khoaă h că ậ kỹă

thu t;ăd  tr ăs năxu t. 

 +ăTh iăgiană l uă thôngă lƠă th iăgiană t ăb nănằmătrongă lƿnhăv că l uă thông,ăgồmă

th iăgianămuaăcácăy uătốăs năxu tă+ăth iăgianăbánăhƠngăhóaă+ăth iăgianăv năchuy nă 

hƠngăhóa.ăTh iăgianănƠyădƠiăhayăngắnădoăcácănhơnătốănh :ă tìnhăhìnhăth ătr ngăx uă

hayă tốt;ă kho ngă cáchă th ă tr ngă xaă hayă gần;ă giaoă thôngă khóă khĕnă hayă thu nă lợi; 

ph ngăti n giaoăthôngăhi năđ iăhayăthôăs . 

→ăMuốnărútăngắnăth iăgianăchuăchuy năt ăb năthìăph iărútăngắnăth iăgianăt ăb nănằmă

trong lƿnhăv căs năxu tăvƠăl uăthông. 

 - Chuăchuy năc aăt ăb n nóiălênătốcăđ ăv năđ ngăc aăt ăb nănhanhăhayăch m. 

 + Tốcăđ ăchuăchuy năc aăt ăb nălƠăkháiăni mădùngăđ ăch ăs ăv năđ ngănhanh 

hayăch măc aăt ăb nă ngătr c. 

 + Côngăth cătính:ăn = CH / ch 

Trongăđó:ăăn ậ lƠătốcăđ ăchuăchuy năc aăt ăb n. 

          CH ậTh i gianăt ăb năv năđ ngătrongănĕm. 

          ch ậTh iăgianăc a m tăvòngăchuăchuy năc aăt ăb n. 

5.5.3.T ăb năc ăđ nhăvƠăt ăb năl uăđ ng 

 - Cĕnăc ăvƠoăph ngăth c chuăchuy năv ăm tăgiáătr ănhanhăhayăch măc aăcácăb ă 
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ph năt ăb năđ ăphơnăchiaăt ăb năs năxu tăthƠnh:ăt ăb năcốăđ nhăvƠăt ăb năl uăđ ng. 

 - T ăb năcốăđ nhălƠăb ăph năt ăb năs năxu tătồnăt i d iăd ngămáyămóc,ăthi tăb ,ă

nhƠăx ng….v ăm tăhi năv tăthamăgia toàn b  vào quáătrìnhăs năxu t,ănh ngăgiáătr ă

c aănó b ăkh uăhaoăt ngăphầnăvƠăđ ợcăchuy nădầnăvƠoăs năphẩm m iăđ ợcăs năxu tă

ra. 

 + M că kh uă haoă =ă giáă tr ă c aămáyămóc,ă thi tă b ă (giáă bană đầu:ă giáămua,ă v nă

chuy n,ălắpăđ t,ăch yăth …)ă/ăsốănĕmăs ăd ngăc aămáyămóc,ăthi tăb ă(theoăthi tăk . 

 + T ăb năcốăđ nhăs ăd ngălơuădƠiătrongănhi uăchuăkỳăs năxu t vƠăb ăhaoămònădầnă

trongăquáătrìnhăs năxu t.ăCóăhai lo iăhaoămòn:ăhaoămònăh uăhìnhă(s ăhaoămònăv ăm tă

giáătr ăs ăăd ngădoăthu cătínhăc ăh c,ăhóaăh căvƠăs ătácăđ ngăt ănhiên) và hao mòn vô 

hình (s ăhaoămònăv ăm tăgiáătr ădoăs ăphát tri năc aăkhoaăh căậ kỹăthu t). 

 Tĕngătốcăđ ăchuăchuy năc aăt ăb năcốăđ nh s ălƠmătĕngăquỹăkh uăhaoătƠiăs năcốă

đ nh,ă l ợngă t ăb năs ăd ngă tĕng lên,ă tránhăđ ợcăhaoămònăh uăhìnhăvƠăhaoămònăvôă

hình. 

 +ăT ăb năl uăđ ngălƠăm tăb ăph năc aăt ăb năs năxu tătồnăt iăd iăd ng nguyên 

li u,ănhiênăli u,ăv tăli uăph ,ăs călaoăđ ng…),ăgiáătr ăc aănóăchuy năm tălầnăvƠoăgiáă

tr ăc aăs năph măm i.ă→ăT ăb năl uăđ ngăđ ợcăbồiăhoƠnăchoăch ădoanhănghi păsauă

khi hàngăhóaăđưăbánăxong.ă 

 Tĕngătốcăđ ăchuăchuy năc aăt ăb năl uăđ ngăs ăti tăki măđ ợcăt ăb năl uăđ ngă 

ngătr c,ălƠmătĕngăm′ăvƠăMăhƠngănĕm.  

5.6.ăCácăhìnhătháiăt ăb năvƠăcácăhìnhăthứcăbiểuăhiệnăc aăgiáătr ăthặngăd  

5.6.1. Chiăphíăs năxu tăt ăb năch ănghƿa,ălợiănhu năvƠătỷăsu tălợiănhu n 

5.6.1.1.ăChiăphíăsảnăxuấtătưăbảnăchủănghĩa: KỦăhi u:ăk 

 Giáătr ăhƠngăhóa gồmălaoăđ ngăquáăkh ă(c)ăvƠălaoăđ ngăhi năt iă(vă+ăm)  →ăĐơyă

lƠănh ngăchiăphíălaoăđ ngăth căt ăc aăxưăh iăđ ăs năxu tăhƠngăhóa,ăchiăphíănƠyăt oăraă

giá tr ăhƠngăhóa.ăKỦăhi uăgiáătr ăhƠngăhóaălƠăW 

   W = c + v + m (1) 

 Nh ngăđốiăv iănhƠăt ăb năch ăcầnăchiăphíăm tăl ợngăt ăb năđ ămuaăcácăy uătốă

s năxu t.ăC.ăMácăg iăchiăphíăđó lƠăchiăphíăs năxu tăt ăb năch ănghƿa,ăkỦăhi uălƠăkă(k = 

c + v). 

 →ăChiăphíăsảnăxuấtătưăbảnăchủănghĩaălàăchiăphíăvềătưăbảnăbấtăbiếnăvàătưăbảnăkhảă 
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biếnămàănhàătưăbảnăbỏăraăđểăsảnăxuấtăhàngăhóa. 

 Wă=ăcă+ăvă+ămă(1)ăchuy năthƠnhăW =ăkă+ămă(2)ă→ăăămă=ăW ậ k 

 Ph mătrùăk? 

 - NhƠăt ăb năg pă2ănhơnătốă(că+ăv)ăthƠnhăm tăph mătrùăchungălƠăchiăphíăs năxu t,ă

khôngănh ngălƠmăchoăng iătaăkhôngănh năth yăgiáătr ăth ngăd ăsinhăraănh ăth ănƠoă

mƠăcònălƠmăchoăchiăphíăs năxu tăcóăvẻăb ăngoƠiălƠ nguồnăgốcăc aăgiáătr ăth ngăd . 

 - Chiăphíăs năxu tăch ălƠăchiăphíăv ăt ăb năc aănhƠăt ăb năgồmă(c + v), còn giáătr  

hƠngăhóaălƠăchiăphíăth căt ăv ălaoăđ ngăc aăxưăh iăđ ăs năxu tăhƠngăhóaă 

→ăWă=ăcă+ăvă+ămăăă>ăăk = c + v 

 - Ph mătrùăk, m tăm tăbi uăth ătínhăch tăđ căthùăc aăs năxu tăt ăb năch ănghƿaăvìă

ch ătrongăch ănghƿaăt ăb n,ălaoăđ ngăv iăt ăcáchălƠăth căth ăc aăgiá tr ăm iăb ăcheăl pă

b iăchiăphíăs năxu tăt ăb năch ănghƿa.ăM tăkhác,ăchiăphíăs năxu tălƠăb ăph năgiáătr ămƠă

b tăc ăxưăh iănƠoăsauăkhiăth căhi năgiáătr ăc aăhƠngăhóaăcǜngăđ uăph iăbùăđắpăt ăli uă

s năxu tăvƠăs călaoăđ ngăđưăhaoăphíă(cĕnăc ăđ ătính hi uăqu ăs năxu t,ăkinhădoanh). 

5.6.1.2. Lợiănhuận 

 W = c + v + m >  k = c + v  

→ Sau khi bán hàng hóa (gi ăs  giáăc ă=ăgiáătr ),ănhƠăt ăb năkhôngănh ngăbùăđắpăđ ă

sốăt ăb năđưă ngăra,ămƠăcònăthuăv ăđ ợcăm tăsốăti năl iă→ălợiănhu n,ăkỦăhi u:ăp 

  Wă=ăcă=ăvă+ămă(1)→ăWă=ăkă+ămă(2)→ăW = k + p (3) 

 - Lợiănhu năchínhălƠăhìnhăth căbi năt ngăc aăgiáătr ăth ngăd .ă→   p = W ậ k 

 - Lợiănhu năph năánhăsaiă l chăb năch tăbócăl tăc aăch ănghƿaă t ăb n. S ăkhácă

nhauăgi aă(m)ăvƠă(p)ă ăch ,ăkhiănóiă(m)ălƠăhƠmăỦăsoăsánhănóăv iă(v),ăcòn khi nói (p) 

l iăhƠmăỦăsoăsánhăv iăă(că+ăv).ă păvƠămăth ngăkhôngăbằngănhau,ăph ăthu căvƠoăgiáăc ă

bánăhƠngăhóaăvƠăquanăh ăcung - cầu,ănh ngăxétătrênăph măviătoƠnăxưăh i,ătổngăsốălợiă

nhu năluônăbằngătổngăsốăgiáătr ăth ngăd .. 

5.6.1.3. Tỷăsuấtălợiănhuận: Ký hi uăp’ 

 - Tỷăsu tălợiănhu nălƠătỷăsốătínhătheoăphầnătrĕmăgi aăgiáătr ăth ngăd ăvƠătoƠnăb ă

t ăb nă ngătr c 

   p’ă=ăm / (c +v) . 100% 

 -Tỷăsu tă lợiănhu năph năánhăm cădoanhălợiăc aăvi căđầuăt ă t ăb năvƠăch ăchoă

cácănhƠăt ăb năđầuăt ăvƠoăn iăcóălợiăh n. 
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 - Nh nătốă nhăh ngăđ nătỷăsu tălợiănhu n: 

 +ăTỷăsu tăgiáătr ăth ngăd . 

 + C uăt oăh uăc ăc aăt ăb n. 

 +ăTốcăđ ăchuăchuy năc aăt ăb n. 

 + Ti tăki măt ăb năb tăbi n. 

5.6.2.ăLợiănhu năbìnhăquơnăvƠăgiáăc ăs năxu t 

5.6.2.1. Cạnhătranhătrongănộiăbộăngànhăvàăsựăhìnhăthànhăgiáătrị thịătrường 

 - C nhătranhătrongăn iăb ăngƠnh c nhătranhăgi aăcácăxíănghi pătrongăcùngăm tă

ngành, cùng s năxu tăkinhădoanhăcùngăm tălo iăhƠngăhóaănhằmăgiƠnhăgi tănh ngăđi uă

ki năs năxu tăvƠătiêuăth ăcóălợiănh tăđ ăthuăđ ợcălợiănhu n siêuăng chă→ăk tăqu ăs ă

c nhătranhănƠyălƠăs ăhìnhăthƠnhăgiáătr ăth ătr ngăc aăhƠngăhóa. 

 - Giáătr ăth ătr ngălƠăgiáătr ăxưăh iăc aăhƠngăhóaăđ ợcăhìnhăthƠnhăthôngăquaăquáă

trìnhăc nhătranhăgi aăcácănhƠăt ăb nătrongăcùngăm t ngƠnh.ăBi năphápăđ ăc nhătranhă

(ch ăy u) lƠăcácănhƠăt ăb nătìmăcáchăc iăti năkỹăthu t,ătĕngănĕngăsu tălaoăđ ngălàm h ă

giáătr ăcáăbi tăc aăhƠngăhóaădoămìnhăs năxu t. 

5.6.2.2. Cạnhătranhăgiữaăcácăngànhăvàăsự hìnhăthànhălợiănhuậnăbìnhăquân 

 - C nhă tranhă gi aă cácă ngƠnhă lƠă s ă c nhă tranhă gi aă cácă ngƠnhă s nă xu tă khácă

nhau,ănhằmăm căđíchătìmăn iăđầuăt ăcóălợiăh nă(n iăcóătỷăsu tălợiănhu năcaoăh n).→ 

k tăqu ăc aăs ăc nhătranhănƠy lƠăs ăhìnhăthƠnhătỷăsu tălợiănhu năbìnhăquơn. 

 - S ăc nhătranhăgi aăcácăngƠnhăs năxu tăkhácănhauădi năraăthôngăquaăvi căt ădo 

diăchuy năt ăb năt ăngƠnhăcóăp’ăth pă→ăngƠnhăcóăp’ăcaoălƠmăthayăđổiăp’ăcáăbi tăvốnă

cóăc aăcácăngƠnh →ăhìnhăthƠnhătỷăsu tălợiănhu năbình quân c aăcácăngƠnhăs năxu tă

khác nhau. 

 - Tỷ suấtă lợi nhuậnă bìnhă quână làă tỷă sốă tínhă theoă phầnă trĕm giữaă tổngă giáă trịă

thặngădưăvàătổngătưăbảnăxãăhộiăđãăđầuătưăvàoăcácăngành củaănềnăsảnăxuấtătưăbảnăchủă

nghĩa, ký hi u: 'p  

                                      ∑ămăăă 

                                         'p   =                 x 100%  

                                                          ∑ (c + v)  

 - Khiătỷăsu tălợiănhu năbìnhăquơnăhìnhăthƠnh →ăkhiăcóăl ợngăt ăb nă ngăraăbằngă 
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nhau,ădùăđầuăt ăvƠoăngƠnhănƠoăcùngăđ uăthuăđ ợcălợiănhu năbằngănhau,ăg iălƠălợiă 

nhu năbìnhăquơn. 

 Lợiănhuậnăbìnhăquânălàăsốălợiănhuậnăbằngănhau củaănhữngătưăbảnăbằngănhau,ă

đầuătưăvàoănhữngăngànhăkhácănhau,ăbấtăkểăcấuătạoăhữuăcơăcủaătưăbảnănhưăthếănào, ký 

hi u:ă p  

 Kếtăluận: S ăhìnhăthƠnhătỷăsu tălợiănhu năbìnhăquơnăvƠălợiănhu năbìnhăquơnăđưă

cheăgi uăh năn aăb năch tăbócăl tăc aăch ănghƿaăt ăb n.ăGópăphầnăđi uăti tăn năkinhă

t  t ăb n ch ănghƿa. 

5.6.2.3.ăSựăchuyểnăhóaăcủaăgiáătrịăhàngăhóaăthànhăgiáăcảăsảnăxuất 

 - Tỷăsu tălợiănhu năbìnhăquơnăvƠălợiănhu năbìnhăquơnăhìnhăthƠnhăthìăgiáătr ăhƠngă

hóa chuy năhóaăthƠnhăgiáăc ăs năxu t. 

 - Giáăc ăs năxu tăbằngăchiăphíăs năxu tăc ngăv iălợiănhu năbìnhăquơn. 

           Giáăc ăs năxu tă=ăk + p  

 →ăGiáăc ăs năxu tălƠăhìnhăth căbi uăhi năc aăgiáătr ătrongăđi uăki năt ădoăc nhă

tranh). Khiăcóăgiáăc ăs năxu tăthìăgiáăc ăth ătr ngăxoayăquanhăgiáăc ăs năxu t.ăNh ngă

c ăs ăc aăgiáăc ăs năxu tăv nălƠăgiáătr ă(xétătrongăph m viătoƠnăxưăh i,ătổngăsốăgiáăc   

s năxu tă=ătổngăsốăgiáătr ). 

5.6.3.ăSựăphơnăchiaăgiáătr ăthặngăd ăgiữaăcácăgiaiăc păbócăl tătrongăch ănghƿaăt ă

b n 

5.6.3.1. Tưăbảnăthươngănghiệpăvà lợiănhuậnăthươngănghiệp 

 - Tưăbảnăthươngănghiệp dướiăchủănghĩaătưăbản 

 +ăTrongăch ănghƿaăt ăb n,ăt ăb năth ngănghi pălƠăm t b ăph năc aăt ăb năcôngă

nghi păd iăhìnhătháiă t ăb năhƠngăhóaăđ ợcătáchăraăvƠăph căv ăquáătrìnhăl uăthôngă

hƠngăhóaă c a t ă b n côngănghi p. → v aăđ că l pă v a ph ă thu că vƠo t ă b nă côngă

nghi p. 

 + Côngăth căv năđ ngăc aăt ăb năth ngănghi p:ăăTăậ H ậ T’ 

          T’  =ăTă+ăẤt 

         Ất:ăLợiănhu năth ng nghi p 

 - Lợiănhuậnăthươngănghiệp 

Nguồnăgốcăc aălợiănhu năth ngănghi p?  

 Víăd :ăW = 720c + 180v + 180m = 1080 
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                 p’ă=ămă/ăcă+ăvă.ă100%ă 

          →ăp’côngănghi pă=ă180ă/ă900ă.ă100%ă=ă20% 

      N uăt ăb năcôngănghi pălƠmănhi măv ăl uăthông, ph iăcóă100ăchiăphíăl uăthôngă 

→ăp’côngănghi pă=ă180ă/ă900ă+ă100ă.ă100%ă=ă18% 

 N uăcóăt ăb năth ngănghi pălƠmănhi măv ăl uăthông,ăthìăt ăb năcôngănghi pă 

bánăhƠngăhóaăchoăt ăb năth ngănghi p:ăăăăăăă 

      W = 720c + 180v + (180m  - 18m) = 1062 

  T ăb năth ngănghi păbánăhƠngăhóaăđúngăgiáătr ăxưăh iălƠă1080ă→ăLợiănhu n 

→ p'  th ngănghi pă=ă18ă/ă100ăxă100%ă=ă18% 

 Nh ăv y,ălợiănhuậnăthươngănghiệpălàămột phầnăgiáătrịăthặngădưăđượcăsángătạoă

ra trongălĩnhăvựcăsảnăxuấtăvàădo tưăbảnăcôngănghiệpănhượngălạiăchoătưăbảnăthươngă

nghiệp, bằngăcáchăbánăhàngăhóaăcủaămìnhăchoătưăbảnăthươngănghiệpădướiăgiáătrịăxãă

hộiă vàă tưă bảnă thươngă nghiệpă bán raă đúngăgiáă trịă xãă hộiă đểă ă thuă lợiă nhuận thươngă

nghiệp. 

5.6.3.2. Tưăbảnăchoăvayăvàălợiătức cho vay 

 -  Tưăbảnăchoăvay dướiăchủănghĩaătưăbản 

 + T ăb năchoăvayălƠă t ăb năti nă t ă t măth iănhƠnăr iămƠăng iăch ăs ăh uănó 

choăng iăkhácăs ăd ngătrongăm tăth iăgianănhằmănh năđ ợc sốăti năl iănh tăđ nh.ăSốă

ti năl iăđóăđ ợcăg iălƠălợiăt c. 

 + Đ căđi măc aăt ăb năchoăvay: 

  Quy năs ăh uătáchăr iăquy năs ăd ngăt ăb n. 

  Côngăth căv năđ ng:ăT - T’ 

 +  Nguồnăc aăt ăb năchoăvayălƠăt ăb năti năt ăt măth iăđ ărồiătrongăquáătrìnhăchuă

chuy nă c aă t ă b n nh :ă quỹă kh uă haoă ch aă đ nă kỳă thayă máyă mócăm i, ti nă muaă

nguyênăli uăph ăch aăđ năkỳ,ăti năl ngăcôngănhơnăch aăđ năkỳ tr , b ăph năgiáătr ă

th ngăd ătíchălǜyăm ăr ngăs năxu tăch aăđầuăt ăvƠoăs năxu t. 

→ăT ăb năchoăvayăm t m tăbi uăhi năquanăh ăgi aăcácănhƠă t ăb n,ăm tăkhácăbi uă

hi năquanăh ăbócăl tăc aăgiaiăc păt ăs năđốiăv iăcôngănhơnălƠmăthuê. 

 - Lợiătức cho vay: 

 + Lợiăt călƠăm tăphầnăc aălợiănhu năbìnhăquơn mƠănhƠăt ăb năđiăvayăph iătr ă 

choănhƠăt ăb năchoăvay cĕnăc ăvƠoăl ợngăt ăb năti năt ămƠănhƠăt ăb năchoăvayăđưăbỏă 
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ra choănhƠăt ăb năđi vay s ăd ng.ăKỦăhi u:ăz 

 +ăNguồnăgốcăc aălợiătúcăchínhălƠăgiáă tr  th ngăd  do công nhân làm thuê sáng 

t oăraătrongălƿnhăv căs năxu t. 

 + Lợiă t căchoăvayăph ă thu căvƠoă l ợngă t ăb năchoăvayăvƠă tỷ su tă lợiă t căchoă

vay. 

 - Tỷ suấtălợiătức 

 +ăTỷăsu tălợiăt c lƠătỷă l ătínhătheoăphầnătrĕmăgi aătổngăsốălợiăt căvƠăsốăt ăb nă

ti năt ăchoăvayă(th ngătínhătheoătháng,ăquỦ,ănĕm…),ăkỦăhi u:ă z': 

                        z  

     z' =                                  x 100 % 

                                                  Tổngăt ăb năchoăvay 

 + Gi iă h nă c aă tỷă su tă lợiă t c ă trongă kho ng   0 < z' < 'p  (tr ă tr ngă hợpă

kh ngăho ng) 

 +ăTỷăsu tălợiăt căph ăthu căvƠoăcácănhơnătố: tỷăsu tălợiănhu năbìnhăquơn;ătỷăl ă

phơnăchiaălợiănhu năbìnhăquơnăthƠnhălợiăt căvƠălợiănhu năc aănhƠăt ăb năho tăđ ng;ă

quanăh ăcungă- cầuăv ăt ăb năchoăvay. 

5.6.3.3.ăQuanăhệătínădụngătưăbảnăchủănghĩa.ăNgânăhàngăvàălợiănhuậnăngânăhàng 

 - Quanăhệătínădụngătưăbảnăchủănghĩa 

 +ăTínăd ngăt ăb năch ănghƿaălƠăhìnhăth căv năđ ng c aăt ăb năchoăvay. 

 +ăCóăhaiăhìnhăth cătínăd ngăc ăb n:ă tínăd ngăth ngănghi păvƠătínăd ngăngơnă

hàng. 

 - Ngânăhàngăvàălợiănhuậnăngânăhàng 

 +ăNgơnăhƠngătrongăch ănghƿaăt ăb nălƠăxíănghi păkinhădoanh t ăb năti năt , làm 

môiăgi iăgi aăng iăđiăvayăvƠăng iăchoăvay. 

 + Ngân hàng có hai nghi păv :ănh năg iăvƠăchoăvayă→ lợiăt căti năg i vƠălợiăt că

co vay. V ănguyênătắcălợiătúcăchoăvayăcaoăh nălợiăt căti năg i. 

 +ăLợiănhu năngơnăhƠngăbằngălợiăt căchoăvayătr ăđiălợiăt căti năg iăc ngăv iăcácă

kho năthuăkhácăvƠătr ăđiăcácăchiăphíăcầnăthi tăv ănghi păv ăngơnăhƠng.→ălợiănhu nă

ngân hàng ngang bằngălợiănhu năbìnhăquơn. 

5.6.3.4. Côngătyăcổăphần,ătưăbảnăgiảăvàăthịătrườngăchứngăkhoán 

 - Côngătyăcổăphần:   -  
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 +ăLƠălo iăxíănghi p l năđ ợcăhìnhăthƠnhăbằngăconăđ ngă t pătrungăt ăb năquaă

vi căphátăhƠnhăcổăphi u vƠătráiăphi uă→ăCôngătyăcổăphầnăch uătráchănhi măh uăh n. 

 + CôngătyăcổăphầnăhìnhăthƠnhănhằmăđ ăm ăr ngăvƠăhi năđ iăhóaăs năxu t.ăTổă

ch căcaoănh tăc aăcôngă tyăcổăphầnă lƠăđ iăh iăcổăđông.ăĐ iăh iăcổăđôngăbầuăraăbană

qu nătr ăv iăsốăl ợng t ăă3ă- 12 thành viên. 

 + Cổăphi uăc aăcôngătyăcổăphầnăphátăhƠnhălƠălo iăch ngăkhoánăcóăgiáăghiănh nă

s ăđóngăgópăvƠoăcôngă tyăcổăphần,ăb oăđ măcho ng iăs ăh uănóăđ ợcăquy nănh nă

m t phầnăthuănh păc aăcôngătyăd iăhìnhăth călợiăt căcổăphần.ăM călợiăt căcổăphầnă

t ngă ngăv iă sốă ti năghiă trênăcổăphi uăvƠăph ă thu căvƠo doanhă lợiăhƠngănĕmăc aă

công ty. 

 + V ă nguyênă tắc,ă côngă tyă cổă phầnă khôngă hoƠnă l iă vốnă choă ch ă cổă phi u,ă cổă

phi uăb ăm tăgiáătr ăkhiăcôngătyăcổăphầnăpháăs n.ăNg iămuaăcổăphi uăg iălƠăcổăđông,ă

cổăđôngăch uătráchănhi măh uăh nătrongăph măviăsốăti năcổăphầnămìnhăđưăgóp vốnăvƠă

đ ợcăquy năt ădoăsangănh ợngăl iăcổăphầnăthôngăquaăvi cămuaăbánăcácăcổăphi u.ăGiá 

tr ăghiătrênăcổăphi uăg iălƠăm nhăgiáăcổăphi u.ăCổăđôngăcóăquy năthamăgiaăđ iăh iăcổă

đông,ăv ădanhănghƿaăđ ăbầuăbanăqu nă tr ăvƠă thôngăquaăcácăquy tăđ nhăc a công ty. 

Trênăth căt ăch ăcầnănắmăđ ợcăsốăl ợngăcổăphi uăđángăk ă(cổăphi uăkhốngăch ă30%)ă

thìăcóăth ăthaoătúngăho tăđ ngăc aăcôngăty. 

 + Ngoài ra công ty cổăphầnă cònă phátă hƠnhă tráiă phi uă (cònăg iă lƠă tráiă khoán). 

Ng iămuaătráiăkhoánăđ ợcănh năm t kho nălợiăt căcốăđ nhăkhôngăph ăthu căvƠoăk tă

qu ă ho tă đ ngă c aă côngă ty,ă đ ợcă hoƠnă tr ă l iă vốnă sauă th iă h nă đ ợcă ghiă trênă tráiă

khoánăvƠăkhôngăđ ợcăd ăđ iăh iăcổăđông. 

 + Cổăphi uăđ ợcămuaăbánătrênăth ătr ngătheoăgiáăc ă→ăth ăgiáăcổăphi u.ăTh ăgiáă

cổăphi uăkhôngăph iălƠăsốăti năghiătrênăm tăphi u,ămƠălƠăm t sốăti năn uăđemăg iăvƠoă

ngơnăhƠngăthìăs ăthuăđ ợcăsốălợiăt căbằngălợiăt căcổăphần.ăNgoƠiăraăth ăgiáăcổăphi uă

cònăph ăthu căquanăh ăcungăậ cầu v ăcổăphi u,ăph ăthu căvƠoătri năv ngăphátătri nă

c aăcôngătyăvƠoătình tr ngăc aătoƠnăb ăn năkinhăt . 

 -Tưăbảnăgiả 

 + T ăb năgi ălƠăt ăb nătồnăt i d iăhìnhăth căcácăch ngăkhoánăcóăgiáăvƠămangă

l iăthuănh păchoăng iăs ăh uăcácăch ngăkhoánăđó (cổăphi u,ătráiăphi u,ăcôngătrái…). 

 + T ăb năgi  cóănh ngăđ căđi măsau: 
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 Mộtălà, có th ămangăl iăthuănh păchoăng iăs ăh uănó. 

 Hai là,ăcóăth ămuaăbánăđ ợc. 

 Ba là, s ătĕngăhayăgi măgiáămuaăbánănóătrênăth ătr ngăkhôngăcầnăcóăs ăthayăđổi 

t ngă ngăc aăt ăb năth t. 

 - Thịătrườngăchứngăkhoán 

 +ăLƠăn iămuaăbánăcácălo iăch ngăkhoán.  

 +ăTh ătr ngăch ngăkhoánăđ ợcăphơnăthƠnhăhaiăc păđ :ăth ătr ngăs ăc păvƠăth ă

tr ngăth ăc p. 

 +ăTh ătr ngăch ngăkhoánăr tănh yăv iăcácăbi năđ ngăkinhăt ,ăxưăh i,ăquơnăs .ă

→ “phongăvǜăbi u”ăc aăn năkinhăt . 

5.6.3.5. Quanăhệăsảnăxuấtătưăbảnăchủănghĩaătrongănôngănghiệpăvàăđịaătôătưăbảnăchủă

nghĩa 

 - Sựăhìnhăthànhăquanăhệăsảnăxuấtătưăbảnăchủănghĩaătrongănôngănghiệp 

 +ăTrongănôngănghi p,ăquanăh ăs năxu tăt ăb năch ănghƿa phát tri nătheoăhai con 

đ ng: 

 Thứ nhất,ădầnădầnăchuy năn nănôngănghi păphongăki nă sangăkinhădoanh theo 

ph ngăth căs năxu tăt ăb năch ănghƿa s ăd ngălaoăđ ngălƠmăthuêă(Đ c,ăNh t,ăItalia,ă

NgaăSaăhoƠng…). 

 Thứ hai, thôngă quaă cu că cáchăm ngă dơnă ch ă t ă s n, xóaă bỏă kinhă t ă đ aă ch ă

phongăki n,ăphátătri năkinhăt ăt ăb năch ănghƿaătrongănôngănghi pă(Pháp,ăMỹ…). 

 +  Đ căđi m nổiăb t c aăquanăh ăs năxu tăt ăb năch ănghƿaătrongănôngănghi p là 

s ătồnăt iăc aăbaăgiaiăc p ch ăy u:ăđ aăch ă(ch ăs ăh uăru ngăđ t);ănhƠăt ăb năkinhă

doanhănôngănghi pă(cácănhƠăt ăb năthuêăru ngăc aăđ aăch ăđ ăkinhădoanh)ăvƠăcôngă

nhân nôngănghi pălƠmăthuê. 

 -Bảnăchất củaăđịaătôătư bảnăchủănghĩa 

 + Đ aătôăt ăb năch ănghƿa lƠăb ăph năgiáătr ăth ngăd ăcònăl iăsauăkhiăđưăkh uătr ă

điăphầnălợiănhu năbìnhăquơnăc aăt ăb năkinhădoanhănôngănghi p ph iăn păchoăđ aăch . 

 + Các hìnhăthứcăđịaătôătưăbản chủănghĩa 

 Địaătôăchênhălệch lƠăphầnăđ aătôăthuăđ ợcă ătrênănh ngăru ngăđ tămàu mỡ,ăv ă

tríăthu nălợi,ăho căru ngăđ tăđ ợcăđầuăt ăthơmăcanh.ăNóălƠ sốăchênhăl chăgi aăgiáăc ă

s năxu tăchungăc aănôngăphẩmăđ ợcăquyăđ nh b iăđi uăki năs năxu tătrênăru ngăđ tă 
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x u nh tăvƠăgiáăc ăs năxu tăcáăbi t  

 Địaătôăchênhălệchă=ăgiáăcảăsảnăxuấtăchungă– giáăcảăsảnăxuấtăcáăbiệt 

 Th căch tăc aăđ aătôăchênhăl chă lƠălợiănhu năsiêuăng ch.ăNguồnăgốcăc aănóălƠă

m tăphầnăgiáă tr ă th ngăd ădoăcôngănhơnănôngănghi pă lƠmăthuêă t oă ra.ăĐ aă tô chênh 

l chăgắnăăv iăch ăđ ăđ căquy năkinhădoanhăru ngăđ tătheoăki uăt ăb năch ănghƿa. 

 Đ aătôăchênhăl chăcóă2ălo i:ăđ aătôăchênhăl chă(I) vƠăđ aătôăchênhăl ch (II). 

 Đ aătôăchênhăl chă(I)ălƠăđ aătôăthuăđ ợcătrênăc ăs ăru ngăđ tămƠuămỡăvƠăru ngă

đ tă ăv ătríăthu nălợi. 

 Đ aătôăchênhăl chă(II) lƠăđ aătôădo thâm canh mà có. 

 Địaă tôă tuyệtă đối lƠă lo iă đ aă tôă mƠă t tă c ă cácă nhƠă t ă b nă kinhă doanhă nôngă

nghi păđ uăph iăn păchoăđ aăch .ăĐơyălƠălo iăđ aătôăthuătrênăm iălo iăru ngăđ t 

 Đ aătôătuy tăđốiălƠălợiănhu n siêu ng chădôi ra ngoƠiălợiănhu năbìnhăquơn,ăđ ợc 

hìnhăthƠnhădoăc uăt oăh uăc ăt ăb nătrongănôngănghi păth păh năc uăt oăh uăc ăc aă

t ăb nătrongăcôngănghi p;ănóălƠăsốăchênhăl chăgi aăgiáătr ănôngăphẩm và giá c ăs nă

xu tăchung. 

 Địaătôăđộcăquyền là phầnăthuănh păthêmădoăgiáăc ăđ căquy năcaoăh năgiáătr ă

c aănh ngăhƠngăhóaăđ ợcăs năxu tătrongăđi uăki năt ănhiênăđ căbi tăthu nălợiă(đ aătôă

đ căquy nătồnăt iătrongănôngănghi pă ănh ngăvùngăđ tăchoăphépăs năxu tănh ngălo iă

cơyăcóăgiáătr ăcao;ătrongăcôngănghi păkhaiăthácă ănh ngăvùngăkhaiăthácăcácăkimălo iă

hayăkhoángăch tăquỦ hi m;ă ăthƠnhăphố,ăcácăkhuăđ tăcóăv ătríăthu nălợiăcho phép xây 

d ngăcácătrungătơmăcôngănghi p,ăth ngăm i,ăd chăv …). 

 -Giáăcảăruộngăđất lƠăhìnhăth căđ aătôăt ăb năhóa vì:ăgiáăc ăru ngăđ tăch ălƠăgiá 

muaăquy năthuăđ aătôădoăru ngăđ tămangăl i theo tỷăsu tălợiăt căhi năhƠnh.ăNóătỷ l ă

thu năv iăđ aătôăvƠătỷăl ăngh chăv iătỷăsu tălợiăt căt ăb năg iăvƠoăngơnăhƠng. 

 Kếtăluận:ălỦălu năđ aătôăt ăb năch ănghƿaăc aăC.ăMácăkhôngăch ăv chărõăb năch tă

quanăh ăs n xu tă t ăb năch ănghƿaă trongănôngănghi p mƠăcònălƠăc ăs ăkhoaăh căđ ă

xơyăd ngăcácăchínhăsáchă thu ăđốiăv iănôngănghi păvƠăcácăngƠnhăkhácăcóă liênăquană

đ năđ tăđ i. 
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Ch ngă6 

H CăTHUY T V ăCH ăNGHƾA 

T ăB NăĐ CăQUY NăăVĨăCH ăNGHƾAăT ăB Nă 

Đ CăQUY NăNHĨăN C 

K tăc u c aăch ng 

6.1.ăCh ănghƿaăt ăb năđ căquy n. 

6.2.ăCh ănghƿaăt ăb năđ căquy nănhƠăn c. 

6.3.ăCh ănghƿaăt ăb năngƠyănayăvƠănh ngăbi uăhi năm iăc aănó. 

6.4.ăVaiătrò,ăh năch ăvƠăxuăh ngăv năđ ng c aăch  nghƿaăt ăb n  

 

6.1.ăCh ănghƿaăt ăb năđ căquy n 

6.1.1. Nhữngănguyênănhơn chuyểnăbi năc aăch ănghƿaăt ăb nătựădoăc nhătranhă 

thƠnhăch ănghƿaăt ăb n đ căquy n 

 - S ăphátătri năc aăl căl ợngăs năxu t d iătácăđ ngăcáchăm ngăkhoaăh căậ kỹă

thu t. 

 - Xu tăhi nănh ngăngƠnhăs năxu tăđòiăhỏiăxíănghi păph iăcó quyămôăl n. 

 - S ăbi năđổiăc ăc uăkinhăt ăc aăxưăh iăt ăb nătheoăh ngăt pătrungăs năxu t. 

 - C nhătranhăkhốcăli tăbu căcácănhƠăt ăb năph iătíchăc căc iăti năkỹăthu t,ătĕngă

quyămôătíchălǜy đ ăchi năthắngătrongăc nhătranh. 

 - H uăqu ăcu căkh ngăho ngăkinhăt ănĕmă1973ătrongăth ăgi iăt ăb năch ănghƿa. 

 - S ăphátătri năc aăh ăthốngătínăd ngăt ăb năch ănghƿa. 

→ăCácănguyênănhơnănƠyă thúcăđẩyăquáătrìnhătíchăt ,ă t pă trungăs năxu tăd năt iăhìnhă

thành cácăcôngăty,ăxíănghi păđ căquy n. 

6.1.2. Nhữngăđặcăđiểmăkinhăt ăc  b năc aăch ănghƿaăt ăb n đ căquy n 

6.1.2.1.ăTậpătrungăsảnăxuấtăvàăcácătổăchứcăđộcăquyền 

 - Tíchăt ăvƠăt pătrungăs năxu tăcaoăd năđ năhìnhăthƠnhăcácătổăch căđ căquy n. 

 - Tổăch căđ căquy nălƠăliênăminhăgi aăcácănhƠăt ăb năl n, đ ăt pătrungăvƠoătrongă

tay phầnăl năvi căs năxu tăvƠătiêuăth ăm tăsốălo iăhƠngăhóaănƠoăđóănhằmăm căđíchăthuă

lợiănhu năđ căquy n. 

 Nh ngăhìnhăth c đ căquy n c ăb n: 

 + Các-ten là hìnhăth cătổăch căđ căquy năgi aăcácănhƠăt ăb năkỦ hi păngh ăthỏaă 
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thu năv iănhauăv ăgiáăc ;ăkỳ h nătr ăti n;ăphơnăchiaăth ătr ngătiêuăth ;ăsốăl ợngăhƠngă

hóa…ăcácănhƠăt ăb n thamăgiaăCactenăv năđ căl păv ăs năxu tăvƠămuaăbánăhƠngăhóa. 

 +  Xanhđicaălà tổăch căđ căquy năcaoăh n,ăổnăđ nhăh năCacten.ăXanhđicaăđ că

l păv ăs năxu tănh ngăm iăvi cămuaăbánădoăm t ban qu nătr ăchungăđ mănhi m.ăM că

đichăc aăXanhđicaălƠăthốngănh tăđầuămốiămuaăvƠăbánăđ ăbánăhƠngăhóaăv iăgiáăđắtăvƠă

muaănguyênăli uăv iăgiáărẻă→ăthuălợiănhu n đ căquy năcao. 

 +Tơrớt,ălƠătổăch căđ căquy năcaoăh năCactenăvƠăXanhđica,ănhằmăthốngănh tăc ă

s năxu tăvƠătiêuăth ăd iăs ăqu nălíăc aăm tăbanăqu nătr .ăCácănhƠăt ăb n tham gia 

T r tătr ăthƠnhănh ngăcổăđôngăthuălợiăt căcổăphần. 

 + Côngxoocxiomă (Conxớc),ă lƠă hìnhă th că tổă ch că đ că quy nă caoă h nă T r t.ă

ThamăgiaăCôngxoocxiomăcóăc ănh ngătổăch căXanhđica,ăT r tăvƠ nh ngăxíănghi pă

thu cănh ngăngƠnhăkhácănhauăcóăliênăquanăv iănhauăv ăkinhăt ,ăkỹ thu tăvƠăs năxu t. 

 + Cônggôlômêra (CM), lƠă tổă ch că đ că quy nă đ ợcă hìnhă thƠnhă ch ă y uă bằngă

cáchăthônătínhăhayăsátănh pănhi uăxíănghi păc aănhi uăngƠnhăkhácănhau,ăđ tăd iăs ă

ki mă soátă v ă tƠiă chínhă vƠă qu nă lỦă chungă c aăm tă nhómănhƠă t ă b n đ căquy nă l nă

nh t. Cônggôlômêraăkhôngăch ă liênăk tă cácă nhƠă t ă b n cùng ngành, khác ngành có 

liênăquanăv ăm tăkỹ thu tămƠăcònăliênăk tăcácănhƠăt ăb n ăcácăngƠnhăkinhăt ăkhácă

nhau không liên quană v ăm tă kỹ thu t.ă Ph mă viă ho tă đ ngă c aăCônggôlômêraăm ă

r ngăraănhi uăn c. 

6.1.2.2. Tưăbảnătàiăchính vàăbọnăđầuăsởătàiăchính. 

 - Lênin: “Tưăbảnătàiăchínhălàăkếtăquảăcủaăsựăhợpănhấtăgiữaătưăbảnăngân hàng 

củaămộtă sốă ítă ngânăhàngăđộcă quyềnă lớnă nhất,ă vớiă tưă bảnă củaănhữngă liênăminhăđộcă

quyềnăcácănhàăcôngănghiệp”. 

 - S ăphátă tri n c aăt ăb nătƠiăchínhăd năđ năs ăhìnhăthƠnhăm tănhómănhỏăđ că

quy n,ăchiăphốiă toƠnăb ăđ iăsốngăkinhăt ăvƠăchínhătr ăc aă toƠnăxưăh iă t ăb n,ăg i là 

b năđầuăsỏ tài chính. 

 + B năđầuăsỏătài chính thi tăl păs ăthốngătr ăc aămìnhăthôngăquaăch ăđ ăthamăd  

và cácăth ăđo nănh :ăl păcôngătyăm i,ăphátăhƠnhătráiăkhoán,ăkinhădoanhăcôngătrái,ăđầuă

t ăch ngăkhoánă ăs ăgiaoăd ch,ăđầuăc ăru ngăđ t… 

 + V ăm tăchínhătr ,ăb năđầuăs ătƠiăchínhăchiăphốiăm i ho tăđ ngăc aăcácăc ăquană

nhƠăn c,ăbi nănhƠăn căt ăs năthƠnhăcôngăc ăph căv ălợiăíchăcho chúng. 
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6.1.2.3. Xuấtăkhẩuătưăbản. 

 - Xu tăkhẩuă t ă b nă lƠă xu tăkhẩuăgiáă tr ă raăn căngoƠi,ă nhằmăm căđíchă chi m 

đo tăgiáătr ăth ngăd ăvƠăcácănguồnălợiănhu năkhácă ăcácăn cănh păkhẩuăt ăb n. 

 - Xu tăkhẩuăt ăb năvƠoăcuốiăth ăkỷăXIXăđầuăth ăkỷ XXătr ăthƠnhăt tăy u: 

 + M tăsốăítăn căt ăb năphátătri n,ăcóăm tăsốă"ăt ăb năth a"ăt ngăđốiăcầnătìmă

n iăđầuăt ăcóănhi uălợiănhu năsoăv iăđầuăt ătrongăn c. 

 +ăNhi uă n că l c h uăv ăkinhă t ă b ă lôiă cuốn vƠoă s ă giaoă l uă kinhă t ă th ăgi iă

nh ngăl iăr tăthi uăt ăb n,ăgiáăru ngăđ tăt ngăđốiăh ,ăti năl ngăth p,ănguyênăli uărẻ. 

 - Xu tăkhẩuăt ăb năđ ợcăth căhi năd iăhaiăhìnhăth c: 

 +ăĐầuăt ătr căti pă(cóăth ătồnăt iăd iăd ngăh năhợpăsongăph ng,ăđaăph ng 

ho că100%ăvốnăc aăcôngătyăn căngoƠi). 

 +ăĐầuăt ăgiánăti pă(xu tăkhẩuăt ăb năchoăvay).  

- Tùyătheoăhìnhăth căs ăh uăt ă b n,ăcóăth ăphơnătíchăthƠnh:  

 + Xu tăkhẩuăt ăb năt ănhơn, lƠăhìnhăth cădoăt ănhơnăth căhi n,ăth ngăđ ợcăđầuă

t ăvƠoănh ngăngƠnhăkinhă t ăcóăvòngăquayă t ăb năngắnăvƠă thuă lợiănhu năđ căquy nă

cao. 

 + Xu tăkhẩuăt ăb nănhƠăn c, do nhƠăn căt ăs n dùngăvốnăt ăquỹăc aămìnhăăđ ă

đầuăt ă ăvƠoăn cănh păkhẩuăt ăb n (choăvay,ăvi nătrợăcóăhoƠnăl iăho căkhôngăhoƠnă

l i)ăđ ăth căhi năm cătiêuăv ăkinhăt ,ăchínhătr ăvƠăquơnăs . 

 →ăXu tăkhẩuăt ăb nălƠăcôngăc ăăch ăy uăđ ăbƠnhătr ngăs  thốngătr ,ăbócăl t,ănôă

d chăc a t ăb nătƠiăchínhătrênăph măviătoƠnăth ăgi i.  

6.1.2.4.. Sựăphânăchiaăthếăgiớiăvềăkinhătếăgiữaăcácătổăchứcăđộcăquyền 

 - L că l ợngă s nă xu t phátă tri nă caoă đòiă hỏiă ngƠyă cƠngă ph iă cóă nhi uă nguồnă

nguyênăli uăvƠăn iătiêuăth . 

 - S ăthèmăkhátălợiănhu năsiêuăng ch 

 →ăHìnhăthƠnhăcácăliênăminhăđ căquy năquốcăt ăd iăd ngăCacsten,ăXanhđica,ă

T r tăquốcăt … 

6.1.2.5.  Sựăphânăchiaăthếăgiớiăvề lãnhăthổăgiữaăcácăcườngăquốcăđếăquốc 

 - S ăphơnăchiaăth ăgi iăvèăkinhăt ăđ ợcăc ngăcốăvƠătĕngăc ng bằngăvi căphơnă

chiaăth ăgi iăv ălưnhăthổ. 

 - S ăphơnăchiaălưnhăthổ và s ăphátătri năkhôngăđồngăđ uăc aăch ănghƿaăt ăb n t tă 
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y uăd năđ năcu căđ uătranhăđòiăchiaăl iăth ăgi i (Đ ăquốcăAnhăchi mănhi uăthu căđ aă

nh t,ăsauăđóăNga,ăPháp.ăSốădơnăthu căđ aăc aăPhápăl iănhi uăh năsốădơnăthu căđ aăc aă

baăn căĐ c,ăMỹ,ăNh t). 

 Kếtăluận: Nĕmăđ căđi măkinhăt  c ăb năc aăch ănghƿaăđ  quốc có liênăquanăch tă

ch ăv iănhau,ănóiălênăb năch tăc aăch ănghƿaăđ ăquốcăv ăm tăkinhăt  lƠăs ăthốngătr ă

c aăch ănghƿaăt ăb năđ căquy n,ăv ăm tăchínhătr ălƠăhi uăchi n,ăxơmăl ợc. 

6.1.3. Sựăho tăđ ngăc aăquyălu tăgiáătr ăvƠăquyălu tăgiáătr ăthặngăd ătrongăgiaiă

đo năch ănghƿaăt ăb năđ căquy n 

6.1.3.1.ăQuanăhệăgiữaăđộcăquyềnăvàăcạnhătranhătrongăgiaiăđoạnăchủănghĩaătưăbảnăđộcă

quyền. 

 - Thốngătr ăc aăđ căquy năkhôngăth ătiêuăđ ợcăc nhătranhămƠăl iălƠmăchoăc nhă

tranhăsơuăsắcăh n,ăđaăd ngăh n,ăsơuăsắcăh n: 

 +ăC nhătranhăgi aăcácătổăch căđ căquy năv iăcácăxíănghi păngoƠiăđ căquy n. 

 +ăC nhătranhăgi aăcácătổăch căđ căquy năv iănhau. 

 +ăC nhătranhătrongăn iăb ătổăch căđ căquy n. 

 +ăC nhătranhăgi aăcácăxíănghi păngoƠiăđ căquy n. 

→ăĐ căquy năvƠăc nhătranhălƠă2ăm tăđốiăl păcùngătồnăt iătrongăgiaiăđo năch ănghƿaăt ă

b n đ căquy n. 

 - Bi nă phápă c nhă tranhă trongă giaiă đo nă đ că quy nă lƠ:ă đ că chi mă cácă nguồnă

nguyênăli u,ăph ngăti năv năt i,ănhơnăcông,ătínăd ngăvƠăc ăcácăbiẹnăphápăb oăl c. 

6.1.3.2.ăBiểuăhiệnăhoạtăđộngăcủaăquyăluậtăgiáă trịăvàăquyăluậtăgiáătrịă thặngădưătrongă

giaiăđoạnăchủănghĩaătưăbảnăđộcăquyền 

 Quyăluậtăgiáătrịăbiểuăhiệnădướiăhìnhăthứcăgiáăcảăđộcăquyềnăcao 

 - Giáăc ăđ căquy năcaoă=ăkă+ăp đ căquy năcaoă→ăc ăs ăc aăgiáăc ăđ căquy n  

v nălƠăgiáătr . 

 - Giáăc ăđ căquy năcóă2ălo i: 

 +ăGiáăc ăđ căquy năcaoăápăd ngăkhiăbánăhƠngăhóa. 

 +ăGiáăc ăđ căquy năth păápăd ngăkhiămuaănguyênăli uă(s năphẩm).  

→ăXétătrongătoƠnăb ăh ăthốngăkinhăt ătuăb năch ănghƿa,ăthìătổngăsốăgiáăc ă=ăTổngăsốă

giáătr . 

 Quyăluậtăgiáătrịăthặngădưăbiểuăhiệnădướiăhìnhăthứcăquyăluậtălợiănhuậnăđộcăquyền  
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cao 

 - Lợiănhu năđ căquy năcaoăbaoăgồm: 

 + Lợiănhu năbìnhăquơn. 

 +ăCácăkho nălợiănhu n khácădoăs ăthốngătr ăc aăcácătổăch căđ căquy nătrongăs n 

xu tăvƠătiêu th ăhƠngăhóaămangăl i. 

 - Nguồnăgốcăc aălợiănhu n đ căquy năcao: 

 +ăGiáătr ăth ngăd ădoăcôngănhơnătrongăcácăxíănghi păđ căquy năvƠăcácăxíănghi pă

ngoƠiăđ căquy năt oăra. 

 +ăM tăphầnăbócăl tănh ngăng iăs năxu tănhỏătrongăn căvƠănhơnădơnăcácăn că

khácăquanăvi cămuaănôngăs n,ănguyênăli uărẻ,ăbánăhƠngăcôngăngh ăv i giá cao. 

6.2.ăCh ănghƿaăt ăb năđ căquy nănhƠăn c 

6.2.1. Nguyên nhân hình thành vƠăb năch tăc aăch ănghƿaăt ăb n đ căquy nănhƠă 

n c. 

6.2.1.1. Nguyênănhânăhìnhăthànhăcủaăchủănghĩaătưăbản độcăquyềnănhàănước 

 - Tíchăt ăvƠăt pătrungăs năxu tăcƠngăcaoă→ăđòiăhỏiăm t hìnhăth căm iăc aăquan 

h ăs năxu tăt ăb năch ănghƿa caoăh nă- đóălƠăch ănghƿaăt ăb năđ căquy nănhƠăn c. 

 - S ăphátătri năc aăphơnăcông laoăđ ngăxưăh iălƠmăxu tăhi năm t sốăngƠnhămƠă

cácătổăch căđ căquy năt ăb năt ănhơnăkhôngăth ăho căkhôngămuốnăkinh doanhă(nĕngă

l ợng,ăv năt i,ăb oăv ămôiătr ng,ăgiáoăd c,ănghiênăc uăkhoaăh căc ăb n…)ă→ăđòiă

hỏiănhƠăn căph iădùngăvốnăngơnăsáchăđ ăđầuăt ăvƠoăcácăngƠnhăđó. 

 - S ăthốngătr ăđ căquy nălƠmămơuăthu năgi a giaiăc păt ăs năvƠăgiaiăc păvôăs n,ă

nhân dơnălaoăđ ng tr ănênăsơuăsắcă→ănhƠăn căph iăcóănh ngăchínhăsáchăđ ăt măth iă

hòaăhoưnănh ngămơuăthu năđóă(trợăc păth tănghi p,ăđi uăti tăthuănh păquốcădơn…) 

 - Cùng v iăxuăh ngăquốcăt ăhóaăđ iăsốngăkinhăt ,ăs ăbƠnhătr ngăc aăcácăcôngă

tyăxuyênăquốcăgiaăv păph iănh ng hƠngărƠoădơnăt căvƠăxungăđ tălợiăíchăv iăcácăđốiă

th ătrênăth ătr ngăth ăgi iă→ăph iăcóăs ăđi uăti tăcácăquanăh ăkinhăt ăquốcăt ,ătrongă

đóăkhôngăth ăthi uăvaiătròăc aăNhƠăn c. 

 - Cu că đ uă tranhăv iă ch ă nghƿaă xưă h i hi nă th că vƠă tácă đ ngă c aă cáchăm ngă

khoaăh căvƠăcôngăngh ăcǜngăđòiăhỏiănhƠăn căt ăb năđ căquy năph i canăthi păvào 

kinhăt . 

6.2.1.2. Bảnăchất chủănghĩaătưăbản độcăquyềnănhàănước 
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 LƠăs ăk tăhợpăs căm nhăc aăcácătổăchúc đ căquy n t ănhơn v iăs căm nhăc aă

nhƠăn căt ăs năthƠnhăm tăthi tăch ăvƠăth ăch ăthốngănh t,ătrongăđó nhƠăn căt ăs nă

b ăph ăthu căvƠoăcácătổăch căđ căquy năvƠăcanăthi păvƠoăcácăquáătrìnhăkinhăt ănhằmă

b oăv ălợiăíchăc aăcácătổăch c đ căquy năvƠăc uănguyăchoăch ănghƿaăt ăb n. 

6.2.2.ăNhữngăhình thứcăbiểuăhiệnăch ăy uăc aăch ănghƿaăt ăb năđ căquy nănhà 

n c 

6.2.2.1.  Sựăkếtăhợpăvềănhânăsựăgiữa tổăchứcăđộcăquyềnăvàănhàănước  

 - V. I. Lênin: “ăHômănayălàăbộătrưởng,ăngàyămaiălàăchủăngân hàng; hôm nay là 

chủăngânăhàng,ăngàyămaiălàăbộătrưởng”. 

 - S ăk tăhợpăv ănhơnăs ăđ ợcăth căhi năthông qua các h iăch  xíănghi p. 

 →ăS ăk tăhợpănƠyăđưăt oăraănh ngăbi uăhi năm i trongămốiăquanăh ăgi aăcácătổă

ch căđ căquy năvƠăc ăquanănhƠăn căt ătrungă ngăđ năđ aăph ng 

6.2.2.2.ăSựăhìnhăthànhăvàăphátătriển sởăhữu tưăbảnăđộcăquyềnănhàănước 

 - S ăh uăt ăb n đ căquy nănhƠăn călƠăs ăh uăt păth ăc aăgiaiăc păt ăs năđ că

quy n cóănhi măv ă ngăh ăvƠăph căv ălợiăíchăc aăt ăb năđ căquy nănhằmăduyătrìăs ă

tồnăt iăc aăch ănghƿaăt ăb n. 

 - S ăh uănhƠăn căbaoăgồmănh ngăđ ngăs năb tăđ ngăs n cầnăchoăs ăho tăđ ngă

c aăb ămáyănhƠăn c;ăcácăxíănghi pănhƠăn cătrongăcôngănghi p,ăgiáoăd c,ăyăt ,ăb oă

hi măxưăh i… 

 - S ăh uănhƠăn căđ ợcăhìnhă thƠnh d iănhi uăhìnhă th cănh :ăxơyăd ngăm iă

bằngăvốnăngơnăsách;ăquốcăh uăhóaăcácăxíănghi păt ănhơn;ănhƠăn cămuaăcổăphần c aă

cácăxíănghi păt ănhơn… 

 - Ch cănĕngăc aăs ăh uănhƠăn c: 

 +ăM ăr ngăs năxu tăt ăb năch ănghƿa. 

 + Gi iăphóngăt ăb năc aăcácătổăch căđ căquy năt ănh ngăngƠnhăítălợiănhu n đ aă

vƠoănh ngăngƠnhăkinhădoanhăcóăhi uăqu ăh n. 

 +ăLƠmăch ăd aăv ăkinhăt ăchoănhƠăn căđ  nhƠăn c đi uăti tăn năkinhăt ăt ăb nă

ch ănghƿa theoănh ngăch ngătrìnhănh tăđ nh.  

 →ăS ăh uănhƠăn căph năánhăxuyênăt c b năch tăc aăch ăđ ăs ăh uăt ănhơnăt ă

b năch ănghƿa.ăCácăxíănghi pănhƠăn căđ ợcăs ăd ngănh ănh ngăcôngăc ăch ă y uă

ph căv  lợiăíchăc aătầngăl păt ăb năđ căquy n,ăcôngănhơnăv năkhôngăph iălƠăng iă 
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ch ăđốiăv iăt ăli uăs năxu t c aăxíănghi pănhƠăn c. 

6.2.2.3.ăSựăđiềuătiết kinhătếăcủaănhàănướcă tưăsản 

 - NhƠăn căđi uăti tăkinhăt  ătầmăvƿămô,ăm tăm tănhƠăn căph căv ătoƠnădi n,ă

nhuăcầuăc aăt ăb n đ căquy n,ăm tăkhácănhƠăn căs ăd ngăcácăbi năphápăđi uăti t,ă

gi iăh năs ăt ădoăho tăđ ngăc aăt ăb n lƠmăm măhóaămơuăthu năvƠăcácăh uăqu ătiêuă

c cădoăs ăthốngătr ăc aăđ căquy năsinhăra. 

 - Côngăc ăđi uăti tăn năkinhăt :ăh ăthốngătƠiăchínhănhƠăn c,ăti năt ,ă tínăd ng,ă

cácăchínhăsáchăc ăc uăvƠăch ngătrìnhăhóaăkinhăt . 

 →ăNhƠăn căch ăđ ngăđ nhăh ngăvƠăuốn nắnăquáătrìnhătáiăs năxu tăt ăb năch ă

nghƿa,ăv năđ ngătheoăcácăm cătiêuăđ nhătr cătrongăt ngăth iăkỳ.ăS ăđi uăti tănƠyălƠmă

cho tínhăt ăphátăc aăth ătr ngăb ăgi iăh n,ălƠmăchoăn năkinhăt ăcóătínhăch tătổăch că

h n,ăcơnăđốiăh nă→ăđ măb oăchoăkinhăt ăt ăb năch ănghƿa phátătri nănhanhăh nătr că

(th iăkìăt ădoăc nhătranh). 

6.3.ăCh ănghƿaăt ăb năngƠyănay vƠănhữngăbiểuăhiệnăm iăc aănó 

6.3.1.ăNhữngănétăm iătrongănĕmăđặcăđiểmăc aăch ănghƿaăt ăb năđ căquy n 

6.3.1.1. Tậpătrungăsảnăxuấtăvàăhìnhăthứcăđộcăquyềnămới:ăsựăxuấtăhiệnănhữngăcôngătyă

độcăquyềnăxuyênăquốcăgiaăbênăcạnhăsựăphátătriểnăcácăxíănghiệpăvừaăvàănhỏ 

6.3.1.2.ăSựă thayăđổiă trongăcácăhìnhă thứcă tổăchứcăvàăcơăchếă thốngă trịăcủaă tưăbảnă tàiă

chính. 

6.3.1.3.ăXuấtăkhẩuătưăbảnălàăcơăsởăcủaăđộcăquyềnăquốcătếăsauăchiếnătranh nhưngăquyă

mô,ăchiềuăhướngăvàăkếtăcấu củaăviệcăxuấtăkhẩuătưăbản đãăcóăbướcăphátătriểnămới. 

6.3.1.4.ăSựăphânăchiaăthếăgiới giữaăcác liênăminhăcủaăchủănghĩaătưăbản:ăxuăthếăquốcătếă

hóa,ătoànăcầuăhóaăngàyăcàngătĕngăbênăcạnhăxuăhướngăkhuăvựcăhóaănềnăkinhătế. 

6.3.1.5.ăSựăphânăchiaăthếăgiớiăgiữaăcácăcườngăquốcăvẫnătiếpătụcădướiănhữngăhìnhăthứcă

cạnhătranhăvàăthốngătrịămới. 

6.3.2.ăNhữngăbiểuăhiệnăm iătrongăc ăch ăđi uăti tăkinhăt ăc aăch ănghƿaăt ăb nă

đ căquy nănhƠăn c 

 - Tỷătr ngăc aăkinhăt ăthu cănhƠăn c trongăn năkinhăt ăquốcădơnăđ ợcănơngălênă

rõăr t,ăbaoăgồmăt tăc ăcácălƿnhăv căs năxu tăv tăch t,ăd chăv ăvƠăc ăs ăh ătầngăxưăh iă

doănhƠăn căt ăs năđầuăt . 

 - Kinhăt ăthu căs ăh uănhƠăn căvƠăt ănhơnăcǜngătĕngăm nhăm . 
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 - ChiătiêuătƠiăchínhăc aăcácănhƠăn căt ăs năphátătri nădùngăđ ăđi uăti tăquáătrìnhă

táiăs năxu tăxưăh iăcǜngătĕngălên. 

 - Ph ngăth căđi uăti tăc aănhƠăn călinhăho t,ăm mădẻoăh n v iăph măviăr ngă

h n,ănh ăđi uăti tăbằngăch ngătìnhăvƠăk ăho ch;ăth ătr ng;ăkhoaăh căvƠăcôngăngh ;ă

tƠiăchính,ăti năt ;ăquanăh ăkinhăt ăđốiăngo i;ăh ăthốngătƠiăchínhăậ ti năt ăquốcăt … 

6.3.3.ăNhữngănétăm iătrongăsựăphátătriểnăc aăch ănghƿaăt ăb năhiệnăđ i 

6.3.3.1.ăSựăphátătriểnănhảyăvọtăvềălựcălượngăsảnăxuất 

 - S ăphátătri nănhanh,ăm nhăm ăc aăcácăngƠnhăcôngăngh ăcao. 

 - Giáoăd căđ ợcătĕngăc ng,ăch tăl ợngăc aăng iălaoăđ ngăđ ợcănơngăcao. 

 - Kinhăt ătĕngătr ngănhanh. 

6.3.3.2.ăNềnăkinhătếăđangăcóăxuăhướngăchuyểnătừăkinhătếăcôngănghiệpăsangăkinhătếătriă

thức. 

 - Kinhăt ătriăth căxu tăhi nănh ngănĕmă80ăth ăkỷăXX. 

 - Kinhăt ătriăth călƠăn năkinhăt ătrongăđóăs ăs năsinhăra,ăphổăc păvƠăs ăd ngătriă

th căgi ăvaiătròăquy tăđ nhănh tăđốiăv iăs ăphátătri năkinhăt ,ăt oăraăc aăc i, nâng cao 

ch tăl ợngăcu căsống. 

 - Đ cătr ngăc aăn năkinhăt ătriăth c: 

 +ăKhoaăh cătr ăthƠnhăl căl ợngăs năxu tătr căti p. 

- Triăth cătr ăthƠnhănhơnătốăc ăb năc aăn năs năxu tăxưăh i. 

 -Thayăđổiă c  c uă s nă xu tă (d chăv ă - côngănghi păậ nôngănghi p)ă vƠăph ng 

th căkinhădoanh. 

 - Thayăđổiăc  c uăgiaiăc p. 

 - Nhuăcầuăh căt păsuốtăđ i. 

6.3.3.3.ăSựăđiềuăchỉnhăquanăhệăsảnăxuấtăvàăquanăhệăgiaiăcấp. 

 - Côngănhơnăcǜngăcóăcổăphầnătrongăcácăxíănghi păt ăb n. 

 - Xu tăhi nătầngăl pătrungăs n. 

 - Thuănh pădanhănghƿaăc aăng iălaoăđ ngăcǜngătĕngălên. 

6.3.3.4. Thểăchếăquảnă lýăkinhădoanhă trongănộiăbộădoanhănghiệpăcóănhữngăbiếnăđổiă

lớn. 

 - C iăcáchăc ăch ăqu nălỦănhằmăgi măb tăkhơuătrungăgian,ăphátăhuyăđầyăđ ătínhă

ch ăđ ngăvƠătráchănhi măc aăcôngănhơn. 
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 - Ápăd ngăcôngăngh ăcaoătrongăqu nălỦăs năxu t,ăkinhădoanh. 

 - Bênăc nhănh ngăxíănghi păl n,ăxu tăhi nănhi uăxíănghi pănhỏ. 

6.3.3.5.ăĐiềuătiếtăvĩămôăcủaănhà nướcăngàyăcàngăđượcătĕngăcường. 

 - Đi uă ch nhă chi nă l ợcă tổngă th ă phátă tri nă kinhă t ă nhằmă nơngă caoă s că c nhă

tranh. 

 - L a ch năchínhăsáchăth căd ng. 

 - V năd ngălimhăho tăchínhăsáchătƠiăchính,ăti năt ănhằmăđi uăch nhămơuăthu nă

trongăkinhăt ăvƠăxưăh i. 

6.3.3.6.ăCácăcôngătyăxuyênăquốcăgiaăcóăvaiătròăngàyăcàngăquanătrọngătrongăhệăthốngă

kinhătếăTBCN,ălàălựcălượngăchủăyếuăthúcăđẩyătoànăcầuăhóaăkinhătế. 

6.3.3.7.ăĐiềuătiếtăvàăphốiăhợpăquốcătếăđượcătĕngăcường. 

6.4.. Vai trò,ăh năch ăvƠăxuăh ngăv năđ ng c aăch ănghƿaăt ăb n 

6.4.1. Vai trò c aăch ănghƿaăt ăb năđ iăv iăsựăphátătriểnăc aăn năs năxu tăxưăh i 

 - Th căhi năxưăh iăhóaăs năxu t. 

 - L căl ợngăs năxu t phátătri n,ănĕngăsu tălaoăđ ngăxưăh iătĕng. 

 - Chuy năs năxu tănhỏă→ăs năxu tăl năhi năđ i. 

6.4.2. H năch  c aăch ănghiaăt ăb n 

 - Ch ănghƿaăt ăb n lƠăth ăph măgơyăraăcácăcu căchi nătranhăđ mămáu. 

 - Th ăph măc aăcácăcu căch yăđuaăvǜătrang,ăôănhi mămôiătr ngăvƠăph iăch uă

tráchănhi măchínhăv ăs ănghèoăđói,ăb nhăt tăc aăhƠngătri uăng iă(nh tălƠă ăcácăn că

ch măphátătri n). 

 →ăS ăphátătri năc aăch ănghƿaăt ăb năđ năgiaiăđo năch ănghƿaăt ăb năđ căquy nă

nhƠăn căđưăchuẩnăb ănh ngăti năđ ăv tăch tăđầyăđ ăvƠăti năđ ăxưăh iăchínămuồiăchoă

s ăraăđ iăc aăxưăh iăm iăậ xưăh iăC ngăs năch ănghƿaămƠăgiaiăđo năth p lƠăxưăh iăxưă

h iăch ănghƿa. 

6.4.3.ăXuăh ngăv năđ ngăc aăch ănghƿaăt ăb n 

 S ăđi uăch nhăc aăch ănghƿaăt ăb n đưăphầnănƠoălƠmăgi măb t tínhăgayăgắtăc aă

mơuăthu năl căl ợngăs năxu tăvƠăquanăh ăs năxu t.ăSongăt tăc ănh ngăđi uăch nhă yă

v nă ch aă v ợtă raă khỏiă khuônă khổ c aă quană h ă s nă xu tă t ă b nă ch ă nghƿaă→ăMơuă

thu năc ăb năv n ch aăđ ợcăgi iăquy t,ăl iăxu tăhi năthêmănhi uămơuăthu năm i: 

 - Nĕngăl căs năxu tăvôăh năă><ătiêuădùng vƠăkh ănĕngăthanhătoánăh năch . 
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 - Kh ănĕngăs năxu tăvôăh năă><ănguồnătƠiănguyênăh năch . 

 - Nhuăcầuănh tăth ăhóaăkinhăt ăquốcăt ăă><ăălợiăíchăquốcăgia. 

 - Cácăn căt ăb nătrungătơmă><ăcácăn căngo iăvi… 

 →ăNh ngămơuăthu nănƠyădi năraăđồngăth i,ăv nălƠănh ngătháchăth căvƠăđeăd aă

s ătồnăvongăc aăch ănghƿaăt ăb n.  

Kếtăluận:ă 

 - Ch ănghƿaăt ăb nătr cămắtăv năti păt cătồnăt iăvƠăphátătri nănh ngăkhôngăph iă

vôăh n. 

 - Ch ănghƿaăxưăh iăvƠăch ănghƿaăc ngăs năcuốiăcùngăs ă thayă th ăch ănghƿaă t ă

b n. 

 - Ph ngăth căs năxu tăC ngăs năc ănghƿaăraăđ iăthôngăquaăcu căcáchăm ngăxưă

h iădoăgiaiăc păcôngănhơnălưnhăđ o. 

 

Phầnăth ăba 

LụăLU NăC AăCH ăNGHƾAăMÁCăậ LÊNIN 

V ăCH ăNGHƾAăXĩăH I 

Ch ngă7 

S ăM NHăL CHăS ăC AăGIAIăC PăCỌNGăNHỂN  

VĨăCÁCHăM NGăXĩăH IăCH ăNGHƾA 

K tăc uăc aăch ng 

7.1 S ăm nhăl chăs ăc aăgiaiăc păcôngănhơnă 

7.2ăCáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa. 

7.3ăHìnhătháiăkinhăt ă- xưăh iăC ngăs năch ănghƿa 

************************************* 

7.1. Sứămệnhăl chăsửăc aăgiai c p công nhân 

7.1.1 Giaiăc păcôngănhơn và sứămệnhăl chăsửăc aăgiai c p công nhân  

7.1.1.1 Kháiăniệmăgiaiăcấpăcôngănhân 

* C.MácăvàăPh.Ĕngghen: 

- Dùngănhi uăthu tăng ăkhácănhauăđ ăch ăkhái ni măgiaiăc păcôngănhơnă- con 
đẻăc aăn năs năxu tăđ iăcôngănghi păt ăb n ch ănghƿa,ăgiaiăc păđ iăbi uăchoăl căl ợngă
s năxu tătiênăti n,ăchoăph ngăth căs năxu t hi năđ i. 
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- Trong ph ngăth căs năxu t t ăb n  ch ănghƿa,ăgiaiăc păcôngănhơnăcóă2ăđ că
tr ngăc ăb n: 

Thứănhất, v ăph ngăth căs năxu t:ălƠănh ngăt păđoƠnăng iălaoăđ ngătr căti pă
hayăgiánăti p,ăv năhƠnhăcôngăc ăs năxu tăngƠyăcƠngăhi năđ i,ăcóătrìnhăđ ăxưăh iăhoáă
cao. 

Thứăhai, v ăđ aăv ăc aăgiaiăc păcôngănhơn:ăkhôngăcóăăt ăli uăs năxu t,ăph iăbánă 
s călaoăđ ngăchoănhƠăt ăb năđ ăki măsống.ăH ăch uăs ăbócăl tăc aănhƠăt ăb n →Đ că
tr ngăc ăb n. 

Ĕngghenăđ nhănghƿa: “giaiăcấpăvôăsảnă làămộtăgiaiăcấpăxãăhộiăhoànă toànăchỉă
kiếmăsốngăbằngăviệcăbánă laoăđộngăcủaămình,ăchứăkhôngăphảiă sốngăbằngă lợiănhuậnă
củaăbấtăcứătưăbảnănào,ăđóălàămộtăgiaiăcấpămàăhạnhăphúcăvàăđauăkhổ,ăsốngăvàăchết,ă
toànăbộăsự sốngăcònăcủaăhọăđềuăphụăthuộcăvàoăsốăcầuăvềălaoăđộng,ă tứcă làăvàoătìnhă
hìnhăchuyểnăbiếnătốtăhayăxấuăcủaăcôngăviệcălàmăĕn,ăvàoănhữngăsựăbiếnăđộngăcủaăcuộcă
cạnhătranhăkhôngăgìăngĕnăcảnănổi.ăNóiătómălại,ăgiaiăcấp vôăsảnăhayăgiaiăcấpănhữngă
ngườiăvôăsảnălàăgiai cấpălaoăđộngătrongăthếăkỷăXIX”…ă“giaiăcấpăvôăsảnălàădoăcuộcă 

cáchămạngăcôngănghiệpăsảnăsinhăra…”.  

* V.I. Lênin: HoƠnăthi năthêmăkháiăni măgiaiăc păcôngănhơn:ălƠmărõăh năvaiătròăc aă
giaiăc păcôngănhơnătrongăquáătrìnhălưnhăđ oăcáchăm ngăxưăh iăch ănghƿaăvƠ xơyăd ngă
ch ănghƿaăxưăh i. 

* Quanăniệmăhiệnănayăvềăgiaiăcấpăcôngănhân 

- Xu tăhi năm tăb ăph năcôngănhơnăcóătrìnhăđ ăcao. 

- Đ iă sốngă c aă giaiă c pă côngănhơnă cóă s ă thayă đổiă quană tr ng:ăm tă b ă ph nă
côngănhơnăđưăcóăm tăsốăăt ăli uăs năxu tănhỏăho căcóăcổăphầnătrong cácăxíănghi păt ă
b năch ănghƿa (chi mătỷăl ăr tănhỏ). 

- Giaiăc păcôngănhơnăv ăc ăb năv năkhôngăcóăăt ăli uăs năxu t,ăph iăbánăăs că
laoăđ ngăchoăcácănhƠăt ăb n. 

→ă K tălu n:“Giai cấp côngănhânălàămộtătậpăđoànăxãăhộiăổnăđịnh,ăhìnhăthànhă
vàăphátătriểnăcủaănềnăcôngănghiệpăhiệnăđại,ăvớiănhịpăđộăphátătriểnăcủaăălựcălượngăsảnă
xuấtăcóătínhăxãăhộiăhóa ngàyăcàngăcao,ălàăălựcălượngăsảnăxuấtăcơăbản,ătiênătiến,ătrựcă
tiếpăhoặcăgiánătiếpăthamăgiaăvàoăquáătrìnhăsảnăxuất,ătáiăsảnăxuấtăraăcủaăcảiăvậtăchấtă
vàăcảiătạoăcácăquanăhệăxãăhội;ălàălựcălượngăchủăyếuăcủaătiếnătrìnhălịchăsửăquáăđộătừăă
chủănghĩaătưăbản lênăchủănghĩaăxãăhội” 

Giaiăc păcôngănhơnăcácăn căt ăb năch ănghƿaăvƠăgiaiăc păcôngănhơnăcácăn că
xưăh iăch ănghƿaăkhácănhauănhuăth ănƠo? 

Khácănhauăv ăv ătrí,ăvaiătrò: 
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+ă ăcácăn căt ăb năch ănghƿa:ăgiaiăc păcôngănhơnăkhôngăcóăho căv ăc ăb nă
khôngăcóăăt ăli uăs năxu t,ăph iălƠmăthuêăchoăgiaiăc p t ăs năvƠăb ăbócăl tăgiáătr ăth ngă
d . 

+ă ăcácăn căxưăh iăch ănghƿa:ăgiaiăc păcôngănhơnălƠmăch ănh ngăăt ăli uăs nă
xu tă ch ă y uă vƠă cùngă nhơnădơnă hợpă tácă laoă đ ngăvìă lợiă íchă chungă c aă toƠnă xưă h i 
(trongăđóăcóălợiăíchăcáănhơn). 

7.1.1.2 Nộiădungăvàăđặcăđiểmăsứămệnhălịchăsửăcủaăgiaiăcấpăcôngănhân 

*ăN iădung: 

Lưnhăđ o nhơnădơnălaoăđ ngăđ uătranhăxóa bỏăch ăđ ăt ăb năch ănghƿa,ăxóaăbỏă
m iăch ăđ ăápăb căbócăl tăvƠăxơyăd ngăxưăh iăm iăậ xưăh iăXưăh iăch ănghƿaăvƠăC ngă
s năch ănghƿa. 

*ăĐ căđi măs ăm nhăl chăs ăc aăgiaiăc păcôngănhơn: 

- Th căhi năs ăm nhăl chăs ăc aăgiaiăc păcôngănhơnăcầnăph iătr iăquaă2ăb c: 

+ Giaiăc p vôăs năgiƠnhăchínhăquy nănhƠăn căvƠătr ăthƠnhăgiaiăc păthốngătr . 

+ Xóaăbỏăs ăh uăt ăb năt ănhơnăv ăt ăli uăs năxu t, hìnhăthƠnhăs ăh uănhƠăn că
đốiăv iăăt ăli uăs năxu tăch ăy u,ăti năhƠnhătổăch căxơyăd ngăxưăh iăm iăậ xưăh iăch ă
nghƿa. 

→ă2ăb cănƠyăcóămốiăquanăh  ch tăch ăv iănhau. 

- HoƠnăthƠnhăs ăm nhăl chăs ăc aăgiaiăc păcôngănhơnălƠăquáătrìnhăl chăs ălơuă
dài, khóăkhĕn vƠăph căt p.ăDoăđóăgiaiăc păcôngănhơn ph i:  

+ T păhợpăđ ợcăcácătầngăl pănhơnădơnălaoăđ ngăxungăquanhămình; 

+ Ti năhƠnhăđ uătranhăxoáăbỏăxưăh iăcǜăđ ăxơyăd ngăxưăh iăm iăv ăm iăm t. 

7.1.2.ăNhữngăđi uăkiệnăkháchăquanăquyăđ nhăsứămệnhăl chăsửăc aăgiaiăc păcôngă
nhân  

7.1.2.1 Địaăvịăkinhătếă- xãăhộiăcủaăgiaiăcấpăcôngănhânătrongăxãăhộiătưăbảnăchủănghĩaă 

 - Đ aăv ăkinhăt :ă 

 +ăGiaiăc păcôngănhơnălƠăch ăth ătr c ti pănh t,ălƠăs năphẩmăcĕnăb nănh tăc aăn nă
s năxu tăđ iăcôngănghi p. 

 +ăGiaiă c pă côngă nhơnă hoƠnă toƠnă khôngă cóă ho că cóă r tă ítă t ă li uă s nă xu t,ă lƠă
ng iălaoăđ ngălƠmăthuê. 

 +ăNgƠyăcƠngăđ ợcă“triăth căhóa”. 

 - Đ aăv ăxưăh i:  
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 +ăĐi uăki nă sốngăvƠă lƠmăvi că→ăKh ănĕngăđoƠnăk tă ch tă ch ăv iănhauă trongă
cu căđ uătranhăchốngăch ănghƿaăt ăb n. 

 + Giaiăc păcôngănhơnăcóălợiăíchăc ăb năthốngănh tăv iălợiăíchăc aăđ iăđaăsốăquầnă
chúngănhơnădơnălaoăđ ngă→ăkh ănĕngăđoƠnăk tăv iăcácăgiaiăc p,ă tầngăl pălaoăđ ngă
khác trong cu căđ uătranhăđ ăgi iăphóngămìnhăvƠăgi iăphóngătoƠnăxưăh i. 

7.1.2.2 Nhữngăđặcăđiểmăchínhătrịă- xãăhộiăcủa giaiăcấpăcôngănhână 

 - Giaiăc păcôngănhơnălƠăgiaiăc pătiênăphongăcáchăm ng. 

 - Giaiăc păcôngănhơnălƠăgiaiăc păcóătinhăthầnăcáchăm ngătri tăđ ănh t. 

 Mác,ăĔngghen:ă“Trongăt tăc ăcácăgiaiăc păhi năđangăđốiăl păv iăgiaiăc păt ăs nă
thìăch ăcóăgiaiăc păvôăs nă lƠăgiaiăc pă th tăs ăcáchăm ng…”ă(TuyênăngônăcủaăĐảngă
cộngăsản) 

 - Giaiăc păcôngănhơnălƠăgiaiăc păcóăỦăth cătổăch căkỷălu tăcao 

 - Giaiăc păcôngănhơnăcóăb năch tăquốcăt . 

 Mác,ăĔngghen:ă“Cu căđ uătranhăc aăgiaiăc p vôăs năchốngăl iăgiaiăc p t ăs n,ădùă
v ăm tăn iădung,ăkhôngăph iălƠăm tăcu căđ uătranhădơnăt c”.ă 

 .Lênin: “…khôngăcóăs ă ngăh ăc aăcáchăm ngăquốcăt ăc aăth ăgi iăthìăthắngălợiă
c aă cáchăm ngă vôă s nă lƠă khôngă th ă cóă đ ợc”,ă “T ă b nă lƠăm tă l că l ợngă quốcă t .ă
Muốnăthắngănó,ăcầnăph iăcóăs ăliênăminhăquốcăt ”. 

 Kếtăluận: s ăm nhăl chăs ăc aăgiaiăc păcôngănhơnăđ ợcăquyăđ nhăm tăcáchăkháchă
quan,ădoăyêuăcầuăc aăs ăphátătri năc aăn năs năxu tăđ iăcôngănghi p,ăch ăhoƠnătoƠnă
khôngăph iădoăỦămuốnăch ăquanăgánăghépăchoănó.. 

7.1.3.ăVaiătròăc aăĐ ngăC ngăs nătrongăquáătrìnhăthựcăhiệnăsứămệnhăl chăsửăc aă
giaiăc păcôngănhơn 

7.1.3.1 Tínhătấtăyếuăvàăquyăluậtăhìnhăthành,ăphátătriểnăchínhăđảngăcủaăgiaiăcấpăcôngă
nhân 

* Tínhăt tăy u: 

 - PhongătrƠoăđ uătranhăc aăgiaiăc păcôngănhơnăliênăt căth tăb iă→ăđòiăhỏiăph iăcóă
m tăh tănhơnăchínhătr ăcóăkh ănĕngăph năánhăđ ợcălợiăích,ănguy năv ngătoƠnăth ăgiaiă
c p.ă→ lƠăĐ ng c aăgiaiăc păcôngănhơn. 

 - S ăm nhăl chăs ăc aăgiaiăc păcôngănhơnăvôăcùngăvƿăđ i.ă→ăph iăcóăm tătổăch că
chínhătr ăv ngăvƠng,ăkiênăđ nhăvƠăsángăsuốt,ăđ ăs căh ngăd n,ălưnhăđ o →ălƠăĐ ng 
c aăgiaiăc păcôngănhơn.ă 

* Quyălu tăhìnhăthƠnhăĐ ngăC ngăs n: 
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 - Quyă lu tăchung:ă s ăk tăhợpăgi aăphong trào công nhân và ch ănghƿa Mác ậ 
Lênin. 

 -  Vi tăNam: lƠăs ăk tăhợpăc aă3ăy uătố: 

 +ăPhongătrƠoăyêuăn c 

 + Phong trào công nhân  

 +ăCh ănghƿaăMácăậ Lênin 

7.1.3.2 MốiăquanăhệăgiữaăĐảngăcộngăsảnăăvàăgiaiăcấpăcôngănhân 

 - Giaiăc păcôngănhơnă lƠăc ăs ăgiaiăc p,ă lƠănguồnăbổăsungă l că l ợngăc aăĐ ngă
c ngăs n. 

 - Đ ngălƠăđ iătiênăphongăchi năđ u,ălƠăb ăthamăm u,ălƠăbi uăhi năt pătrungălợiă
ích,ănguy năv ng,ăphẩmăch t,ătríătu ăc aăgiaiăc păcôngănhơn. 

→ăGi aăĐ ngăv iăgiaiăc păcôngănhơnăcóămốiăliênăh ăh uăc ,ăkhôngăth ătáchăr i. 

7.2. Cáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa 

7.2.1. Cáchăm ngăxưăh i ch ănghƿa vƠănguyênănhơnăc aănó 

7.2.1.1ăKháiăniệmăcáchămạngăăxãăhộiăchủănghĩa 

 - Cáchăm ngăxưăh iăch ănghƿaălƠăcu căcáchăm ngăănhằmăthayăth ăch ăđ ăt ăb nă
ch ănghƿaăl iăth iăbằngăch ăđ ăxưăh iăch ănghƿa. 

 - Cách m ngăxưăh iăch ănghƿaăcònăđ ợcăhi uătheoă2ănghƿa: 

 Nghĩaăhẹp:ălƠăm tăcu căcáchăm ngăăchínhătr ,ăđ ợcăk tăthúcăbằngăvi căgiaiăc pă
côngănhơnăcùngăv iănhơnădơnălaoăđ ngăgiƠnhăđ ợcăchínhăquy n,ă thi tă l păđ ợcănhƠă
n căchuyênăchínhăvôăs n.ă 

 Nghĩaărộng:ăcáchăm ngăăxưăh iăch ănghƿaăgồmăhaiăth iăkỳ: 

 +ăTh iăkỳăthi tăl pănhƠăn căchuyênăchínhăvôăs nă(cáchăm ngăăchínhătr ). 

 +ăTh iăkỳăs ăd ngănhƠăn căc aămìnhăđ ăc iăt oăxưăh iăcǜ,ăxơyăd ngăxưăh iăm iă
v ăm iăm t. 

7.2.1.2 Nguyênănhânăcủaăcáchămạngăăxãăhộiăchủănghĩa 

 - Nguyên nhân sâu xa: Trongăxưăh iăt ăb n ch ănghƿa,ăl căl ợngăs năxu tămâu 
thu năv i quanăh ăs năxu tă→ăcáchăm ngă xưăh i. 

 - Nguyênănhơnătr căti p:ăCu căđ uătranhăc aăgiaiăc păcôngănhơnăchốngăgiaiăc p 

t ăs nălênăđ năđ nhăcaoăs ănổăraăcáchăm ngăăxưăh iăch  nghƿa 

 - Đi uăki nănổăraăcáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa: 
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 +ăS ăgiácăng ăch ănghƿaăMácă- Lênin c aăgiaiăc păcôngănhơnăvƠănhân dân lao 
đ ng. 

 + Giaiăc păcôngănhơnăt ătổăch căraăchínhăđ ngăc aămình. 

 + Giaiăc păcôngănhơnătuyênătruy n,ăv năđ ngăquầnăchúngănhơnădơnăđ ngălênăl tă
đổăch ăđ ăcǜ,ăxơyăd ngăxưăh iăm i. 

 - Đi uăki năgiƠnhă thắngă lợiăc aăcáchăm ngă ăxưăh iă ch ănghƿa:ăph iăcóă th iăc ă
cáchăm ng. 

Th iăc ăcáchăm ngă?ă 

 Th iăc ăcáchăm ngăălƠăs ăk tăhợpăy uătốăbênătrongăvƠăy uătốăbênăngoƠi: 

 + Bên trong: giaiăc păsuyăy uăt tăđ ;ăgiaiăc păcáchăm ngăđ ăs călưnhăđ oăcáchă
m ng;ăcácătầngăl pătrungăgianăđưăgiácăng ăcáchăm ng. 

 +ăBênăngoƠi:ăđ ợcăs ăđồngă tình,ă ngăh ăc aăgiaiăc păcôngănhơnăvƠă l că l ợngă
ti năb ătrênăth ăgi i. 

*  ănh ngăn cămƠăgiaiăc păcôngănhơnăvƠătầngăl p dơnălaoăđ ngăkhácăcònăđôngăđ oă
thì liênăminhăgi aăgiaiăc păcôngănhơnăv iăgiaiăc p công nhân vƠăcácătầngăl pălaoăđ ng 

khác lƠăđi uăki n c ăb năđ ăcáchăm ngăăxưăh iăch ănghƿaăgiƠnhăđ ợcăthắngălợi. 

7.2.2.ăM cătiêu,ăđ ngălựcăvƠăn iădungăc aăcáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa 

7.2.2.1. Mụcătiêuăcủaăcáchămạngăxãăhộiăchủănghĩaă 

 - Gi iăphóngăxưăh i,ăgi iăphóngăconăng i,ăti năt iăm cătiêuăcaoăc ănh tălƠăch ă
nghƿaăc ngăs n. 

 - M cătiêuănƠyăcầnăđ ợcăhi năth căhóaăquaă2ăth iăkỳ: 

 +ăTh iăkỳăth ănh t:ăgiaiăc păcôngănhơnăph iăđoƠnăk tăv iănh ngăng iălaoăđ ngă
khácănhằmăl tăđổăchínhăquy năc aăgiaiăc păthốngătr ,ăápăb c,ăbócăl t. 

 +ăTh iăkỳăth ăhai:ăgiaiăc păcôngănhơnăph iă t păhợpăcácătầngăl pănhơnădơnălaoă
đ ngăvƠoăcôngăcu cătổăch căm tăxưăh iăm iăv ăm iăm t. 

7.2.2.2. Độngălựcăcủa cáchămạngăăxãăhộiăchủănghĩa 

 - Giaiăc păcôngănhơnăv aă lƠăgiaiăc pă lưnhăđ o,ăv aă lƠăđ ngă l căch ăy uă trongă
cáchăm ngăăxưăh iă ch ănghƿa. 

 - Giaiăc pănôngădơnăcóănhi uălợiăíchăc ăb năthốngănh tăv iălợiăíchăc aăgiaiăc pă
côngănhơnă→ăLƠăđ ngăl cătoăl nătrongăcáchăm ngăăxưăh iăch ănghƿaăvì: 

 +ăTrongăcu căđ uătranhăgiƠnhăchínhăquy n,ăgiaiăc păcôngănhơnăch ăthắngălợiăkhiă
lôiăkéoăđ ợcăgiaiăc pănôngădơnăđiătheoămình. 
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 +ăTrongăquáătrìnhăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i:ă 

 V ăph ngădi năkinhăt ,ăgiaiăc p nông dân lƠăm tăl c l ợngălaoăđ ngăquanătr ngă
trongăxưăh i.ă 

 V ăph ngădi năchínhătr ă- xưăh i,ăgiaiăc p nông dân lƠăl căl ợngăc ăb năthamă
giaăb oăv ăchínhăquy n. 

 Mác: “Nếuăgiaiăcấpăcôngănhânăkhôngă thựcăhiệnăđượcăbàiăđồngăcaăcáchămạngă
vớiăgiaiăcấpănôngădânăthìăbàiăđơnăcaăcủaăgiaiăcấpăcôngănhânăsẽătrởăthànhăbàiăaiăđiếu” 

7.2.2.3 Nộiădungăcủaăcáchămạngăxãăhộiăchủănghĩa 

 Cáchăm ngăxã h iăch ănghƿaădi năraătrênăt tăc ăcácălƿnhăv c,ăcóăquanăh ăgắnăk tă
v iănhau,ătácăđ ngăquaăl iăl nănhau,ăthúcăđẩyănhauăcùngăphátătri n: 

 - Trênălĩnhăvựcăchínhătrị: 

 +ăTr cătiên,ăph iăđ pătanănhƠăn căc aăgiaiăc păbócăl t,ăgiƠnhăchínhăquy n,ăđ aă
nh ngăng iălaoăđ ngăt ăđ aăv ănôăl ,ălƠmăthuêălênălƠmăch ăxưăh i.. 

+ăTi pătheo,ăph iăt oăđi uăki nălƠălƠmăsơuăr ngăthêmăn nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿa. 

- Trên lĩnhăvựcăkinhătế: 

 +ăThayăđổiăv ătrí,ăvaiătròăc aăng iălaoăđ ngăđốiăv iăăt ăli uăs năxu tăch ăy u,ă
thay th ăch ăđ ăchi măh uăt ănhơnăt ăb n ch ănghƿa v ăt ăli uăs năxu tăbằngăch ăđ ă
s ăh uăxưăh iăch ănghƿa. 

 +ăC iăt oăquanăh ăs năxu tăcǜ,ăxơyăd ngăquanăh ăs năxu tăm iăxưăh iăch ănghƿa, 
phátătri năăl căl ợngăs năxu t,ăkhôngăng ngănơngăcaoănĕngăsu tălaoăđ ng,ăt ngăb că
c iăthi năđ iăsốngănhơnădơn.. 

 +ăTh căhi nănguyênătắcăphơnăphốiătheoălaoăđ ng.ă 

 - Trênălĩnhăvựcătưătưởngă- vĕnăhóa: 

 +ăGi iă phóngă ng iă laoă đ ngă v ăm tă tinhă thần,ă xơyă d ngă t ngă b că th ă gi iă
quanăvƠănhơnăsinhăquanăm i. 

 +ă Hìnhă thƠnhă nh ngă conă ng iă m iă xưă h iă ch ă nghƿa,ă giƠuă lòngă yêuă n că
th ngădơn,ăcóăb nălƿnhăchínhătr ,ănhơnăvĕn,ănhơnăđ o,ăcóăhi uăbi t,ăcóăkh ănĕngăgi iă
quy tăm tăcáchăđúngăđắnămốiăquan h  cáănhơn,ăgiaăđìnhăvƠăxưăh i. 

 Kếtăluận: cáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa lƠăm tăquáătrìnhăc iăbi nătoƠnădi năxưăh iă
cǜăthƠnhăxưăh iăm i,ătrongăđóăk tăhợpăch tăch ăgi aăc iăt oăvƠăxơyăd ngă(xơyăd ngălƠă
ch ăy u). 

7.2.3.ăLiênăminhăgiữaăgiaiăc păcôngănhơnăv iăgiaiăc pănôngădơnătrongăcáchăm ng 

xưăh iăch ănghƿa 
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7.2.3.1. Tínhătấtăyếuăvàăcơăsởăkháchăquanăcủaăliênăminhăgiữaăgiaiăcấpăcôngănhânăvớiă
giaiăcấpănôngădân vàăcácătầngălớpănhânădânălaoăđộngăkhácătrongăcáchămạngăxãăhộiă
chủănghĩa 

 - Tínhătấtăyếu: 

 Mác, Ĕngghen,ăLêninăđ uăkhẳngăđ nh:ăcáchăm ngă ăkhôngăth ăgiƠnhăthắngălợi,ă
m că tiêuăxơyăd ngăm tăxưăh iăkhôngăcònăgiaiăc p,ăkhôngăcònănhƠăn căkhôngă th ă
th că hi nă đ ợcăn uă khôngăxơyăd ngăđ ợcă khốiă liênăminhăv ngă chắcă gi aă giaiă c pă
côngănhơnăv iăgiaiăc pănôngădơnăvƠăcácătầngăl pălaoăđ ngăkhác. 

- Cơăsởăkháchăquan: 

 Thứănhất,ătrongăxưăh iăt ăb năch ănghƿa,ăgiaiăc păcôngănhơn,ăgiaiăc pănôngădơnă
cǜngănh ănhi uătầngăl pălaoăđ ngăkhácăđ uălƠănh ngăng iălaoăđ ngăb ăápăb căbócă
l t. 

 Thứăhai,ătrongăquáătrìnhăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i,ăn năkinhăt ăquốcădơnăkhôngă
th ăphátătri năđ ợcăn uăkhôngăcóăs ăliênăminhăch tăch ăgi aăcôngănhơnăvƠănôngădơn.ă 

 Thứăba, giaiăc păcôngănhơn,ăgiaiăc pănôngădơnăvƠăcácătầngăl păkhácălƠăl căl ợngă
chínhătr ătoăl nătrongăxơyăd ngăb oăv ăchínhăquy nănhƠăn c, 

→ătr ăthƠnhănh ngăng iăb nă“t ănhiên”,ăt tăy uăc aăgiaiăc păcôngănhơn. 

7.2.3.2.  Nộiădungăvàănguyênătắcăcơăbảnăcủaăliênăminhăgiữaăgiaiăcấpăcôngănhânăvớiă
giaiăcấpănôngădân vàăcácătànălớpănhânădânălaoăđôngăkhác 

*ăN iădung: 

 - Liênăminhăvềăchínhătrị: cùngănhauăthamăgiaăvƠoăchínhăquy nănhƠăn c,ăb oăv ă
ch ăđ ăxưăh iăch ănghƿaăvƠăm iăthƠnhăqu ăcáchăm ng,ălƠmăchoănhƠăn căxưăh iăch ă
nghƿaăngƠyăcƠngăv ngăm nh. 

 Chú ý: liênăminhăv ăchínhă tr ăph iă trênă l pă tr ngăchínhă tr ă c aăgiaiăc păcôngă
nhân. 

 - Liên minhăvềăkinhătế: ph iăk tăhợpăđúngăđắnălợiăíchăgi aăhaiăgiaiăc p,ăb oăđ mă
lợiă íchăc aănhƠăn c,ăc aăxưăh i,ăđồngăth iăph iă th ngăxuyênăquanătơmăt iă lợiă íchă
c aăgiaiăc pănôngădơn, quanătơmăxơyăd ngăh ăthốngăchínhăsáchăphùăhợpăv iănôngădơn,ă
nôngănghi păvƠănông thôn. 

 - Liênăminhăvềăvĕnăhóaă- xãăhội:ălƠăm tăn iădungăquanătr ngătrongăcáchăm ngăxưă
h iăch ănghƿa: 

 + Mộtălà,ăch ănghƿaăxưăh iăđ ợcăxơyăd ngătrênăm tăn năs năxu tăcôngănghi pă
hi nă đ i.ăVìă v yă côngănhơn,ă nôngădơnă vƠă nh ngăng iă laoă đ ngă khácă ph iă th ng 
xuyênăh căt pănơngăcaoătrìnhăđ ăvĕnăhóa. 
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 + Hai là,ăch ănghƿaăxưăh iăv iămongămuốnăxơyăd ngăm tăxưăh iănhơnăvĕn,ănhơnă
đ o,ăquanăh ăgi aăconăng iăv iăconăng i,ăgi aădơnăt cănƠyăv iădơnăt căkhácălƠăquană
h ăh uăngh ,ăt ngătrợ,ăgiúpăđỡăl nănhau.ăĐi uăđóăch ăcóăth ăcóăđ ợcătrênăc ăs ăm tă
n năvĕnăhoáăphátătri năc aănhơnădơn. 

 + Ba là,ănhơnădơnămuốnăthamăgiaăqu nălỦăkinhăt ,ăqu nălỦănhƠăn căthìăcầnăph iă
cóătrìnhăđ ăvĕnăhoá,ăph iăhi uăbi tăchínhăsách,ăphápălu t. 

*ăNguyênătắcăliênăminh: 

 - B oăđ măvaiătròălãnhăđ oăc aăgiaiăc păcôngănhơn. 

 - B oăđ mănguyênătắcăt ănguy n. 

 - K tăhợpăđúngăđắnăcácălợiăích 

7.3. Hìnhătháiăkinhăt ă- xưăh iăCôngăs năch ănghƿa 

7.3.1 Xuă th ă t tăy uăc aă sựăxu tăhiệnăhìnhă tháiăkinhă t ă - xưăh iăC ngă s năch ă
nghƿa 

 - Ph ngăphápălu năc ăb n c aăch ănghƿaăduyăv tăbi năch ng vƠăch ănghƿaăduyă
v tăl chăs :ăs ăchuy năbi năt ăhìnhătháiăkinhăt  - xưăh iăth pălênăhìnhătháiăkinhăt ă- xã 

h iăcaoăh nălƠăm tăquáătrìnhăl chăs ăt ănhiên. 

 - Mơuăthu năc ăb năc aăph ngăth căs năxu t t ăb năch ănghƿaă→ăăt t y uăthayă
th ăhìnhătháiăkinhăt ă-xưăh iăT ăb năch ănghƿaăbằngăhìnhătháiăkinhăt ă- xưăh iăC ngă
s năch ănghƿa. 

 - Cu căđ uă tranhăc aă giaiă c pă côngănhơn phátă tri n →ăcáchăm ngăxưăh iă ch ă
nghƿaă→ăxácăl pănhƠăn căchuyênăchínhăvôăs nălƠăs ăm ăđầuăc aăhìnhătháiăkinhăt ă- 
xưăh iăC ngăs năch ănghƿa. 

7.3.2.ăCácăgiaiăđo năphátătriểnăc aăhìnhăthái kinhăt ă- xưăh iăC ngăs năch ănghƿa 

*ăMác,ăĔngghen:ăchiaă2ăgiaiăđoạn 

 - Giaiăđo năth pă(Xưăh iăch ănghƿa):ănguyênătắcăphơnăphốiă“lƠmătheoănĕngăl c,ă
h ngătheoălaoăđ ng”. 

 - Giaiăđo năcaoă(C ngăs năch ănghƿa):ănguyênătắcăphơnăphốiă“lƠmătheoănĕngăl c,ă
h ngătheoănhuăcầu”. 

 - Gi aăxưăh i T ăb năch ănghƿaăvƠăxưăh iăC ngăs năch ănghƿa cóăm tăth iăkỳă
quáăđ ,ălƠăth iăkỳăc iăbi năcáchăm ngătoƠnădi nătrênăt tăc ăcácălƿnhăv căc aăđ iăsốngă
xưăh i. 

* Lênin:ăchiaă3ăgiaiăđoạnă 

 - Th iăkỳăquáăđ ă“Nh ngăc năđauăđẻăkéoădƠi”. 
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 - Giaiăđo năđầuăc aăxưăh iăC ngăs năch ănghƿaă(Xưăh iăch ănghƿa). 

 - Giaiăđo năcaoăc aăxưăh iăC ngăs năch ănghƿa. 

7.3.2.1ăThờiăkỳăquáăđộătừăăchủănghĩaătưăbảnălênăchủănghĩaăxãăhội 

 Tính tấtăyếuăcủaăthờiăkỳăquáăđộătừăchủănghĩaătưăbảnălênăchủănghĩaăxãăhội 

 - Th iăkỳăquáăđ ămangătínhăquyălu tăđốiăv iăt tăc ăcácăn căđiălênăđ ăch ănghƿaă
xưăh i. 

 +  Ch ănghƿaăt ăb năvƠăch ănghƿaăxưăh iăkhácănhauăv ăb năch t:ă 

 Ch ănghƿaăt ăb năxơyăd ngătrênăc ăs ăch ăđ ăt ăh uăt ăb năch ănghƿaăv ăt ăli uă
s năxu tăvƠăápăb căbócă l t,ăcònăch ănghƿaăxưăh iăđ ợcăxơyăd ngă trênăc ăs ăch ăđ ă
côngăh uăv ăăt ăli uăs năxu tăch ăy uă(nhƠăn căvƠăt păth );ăkhôngăcònăcácăgiaiăc pă
đốiăkháng,ăkhôngăcònătìnhătr ng ápăb c,ăbócăl t.ă→ăXưăh iăch ănghƿa cầnăph iăcóăm tă
th iăkỳăl chăs ănh tăđ nhă→ăĐóăchínhălƠăth iăkỳăquáăđ . 

 + Ch ănghƿaăxưăh iăđ ợcăxơyăd ngătrênăn năs năxu tăđ iăcôngănghi pătrìnhăđ ă
caoă→ămuốnăcóăph iăquaăm tăth iăgianănh tăđ nh (chínhălƠăth iăkỳăquáăđ )ăvƠăph iă
th căhi n: 

  Đốiăv iăcácăn căđưăquaăch ănghƿaăt ăb n thì ph iăcóăth iăgianătổăch c,ăsắpăx pă
l iăc ăs ăv tăch tăkỹăthu tăchoăphùăhợpăv iăch ănghƿaăxưăh i. 

  Đốiăv iăcácăn căch aăquaăch ănghƿaăt ăb n thì ph iăti năhƠnhăcôngănghi păhóa 

đ ăxơyăd ng c ăs ăv tăch tăkỹăthu t cho ch ănghƿaăxưăh i. 

 + Cácăquanăh ăxưăh iăc aăCh ănghƿaăxưăh iăkhôngăt ăphátăn yăsinhătrongălòngă 
ch ănghƿaăt ăb n,ămƠăph iăquaăquáătrìnhăxơyăd ngăvƠăc iăt oăxưăh iăch ănghƿa. 

 Quanăh ăxưăh iăd iăch ănghƿaăt ăb n khácăv iăquan h  xưăh iăd iăch ănghƿaă
xưăh iă→ cần cóăth iăgianăđ ăc iăt oăvƠăxơyăd ng. →ăĐóăchínhălƠăth iăkỳăquáăđ .. 

 + Côngăcu căxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh iălƠăm tăcôngăvi căm iămẻ,ăkhóăkhĕnăvƠă
ph căt păcầnăph iăcóăth iăgianăđ ăgiaiăc păcôngănhơnălƠmăquenă→ăth iăkỳăquáăđ ălênă
ch ănghƿaăxưăh iă ăcácăn căcóătrìnhăđ ăkinhăt ă- xưăh iăkhácănhau,ăcóăth ădi năraăv iă
kho ngăth iăgianădƠiăngắnăkhácănhau,ăm căđ ăkhóăkhĕn,ăph căt păkhácănhau. 

 -  Haiălo iăhìnhăquáăđ  lênăch ănghƿaăxưăh i 

 + Quáăđ ăgiánăti pă(ch aăquaăt ăb năch  nghƿa):ăNh ngăn cănƠyăt tăy uăph iă
ti năhƠnhăcôngănghi păhóa  nhằmăxây d ng c ăs ăv tăch tăậ kỹăthu tăchoăch ănghƿaăxưă
h i.ăĐơyălƠănhi măv ătrungătơmăc aăth iăkỳăquáăđ ăvƠăth iăkỳăquáăđ ăcóăth ăkéoădƠi. 

 + Quáăđ ătr căti pă(t ăt ăb năch ănghƿa):ăNh ngăn cănƠyăcầnăc iăbi năquanăh ă
s năxu tăt ăb năch ănghƿa,ăsắpăx păl iăc ăs ăv tăch tăậ kỹăthu tăm tăcáchăđồngăđ uă
trongăc ăn că→ăth iăkỳăquáăđ ăngắnăh n. 
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 Đặcăđiểmăvàăthựcăchấtăcủaăthờiăkỳăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhội 

* Đ căđi m:ă 

 - Đ căđi m nổiăb t (chung) c aăth iăkỳăquáăđ ăt ăch ănghƿaăt ăb n lênăch ănghƿaă
xưăh iălƠăs ătồnăt iănh ngăy uătốăc aăxưăh iăcǜăbênăc nhănh ngănhơnătốăm iăc aăch ă
nghƿaăxưăh iătrongămốiăquanăh ăv aăthốngănh tăv aăđ uătranhăv iănhauătrênăt t c ăcácă
lƿnhăv căc aăđ iăsốngăkinhăt  ậ xã h i.ăBi uăhi năc ăth : 

 + Trênălĩnhăvựcăkinhătế: tồnăt iăn năkinhăt ănhi uăthƠnhăphần,ănhi u lo iăhìnhăs ă
h uăkhácănhauăv ăt ăli uăs năxu t,ănhi uăhìnhăth cătổăch căkinhăt ăđaăd ng,ăđanăxenă
h năhợp,ănhi uăhìnhăth căphơnăphối,ătrongăđóăphơnăphốiătheo laoăđ ngălƠăch ăy uăvƠă
t tăy u. 

 + Trênălĩnhăvựcăchínhă trị: cònănhi uăgiaiăc p,ă tầngă l p.ăCácăgiaiăc p,ă tầngăl pă
v aăhợpătácăv aăđ uătranhăv iănhau.ăTrongăm tăgiaiăc p,ătầngăl păcǜngăcóănhi uăb ă
ph năcóătrìnhăđ ,ăcóăỦăth căkhácănhau. 

 + Trênălĩnhăvựcătưătưởng - vĕnăhóa: tồnăt iănhi uăy uătốăt ăt ng,ăvĕnăhóaăcǜăvƠă
m i,ăchúngăth ngăxuyênăđ uătranhăv iănhau. 

* Th căch tăc aăth iăkỳăquáăđ : 

 - LƠă th iăkỳădi nă raă s ăđ uă tranhăgiaiăc păgi aăgiaiăc p t ă s n,ănh ngă th ă l că
chốngă pháă ch ă nghƿaă xưă h iă v iă giaiă c pă côngă nhân vƠă quầnă chúngă nhơnă dơnă laoă
đ ng.. 

 - Cu căđ uătranhăgiaiăc păv iănh ngăn iădung m i,ăhìnhăth căm i,ădi năraătrênă
t tăc ăcácălƿnhăv c. 

 Nộiădungăcủaăthờiăkỳăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhội 

 - Trongălĩnhăvựcăkinhătế: 

  +ăSắpăx p,ăbốătríăl iăăl căl ợngăs năxu t hi năcó. 

  +ăC iăt oăquanăh ăs năxu tăcǜ,ăxơyăd ngăquanăh ăs năxu tăm iăphùăhợpăv iătrìnhă
đ ăc aăăl căl ợngăs năxu t. 

  +ă Côngă nghi pă hóa,ă hi nă đ iă hóa đ tă n că (nh ngă n că ch aă tr iă quaă côngă
nghi păhóa t ăb năch ănghƿa)ăv iănh ngăb căđi,ăhìnhăth căthích hợp. 

  - Trongălĩnhăvựcăchínhătrị:                                                     

  +ăChốngăl iănh ngăth ăl căthùăđ ch,ăchốngăpháăs ănghi păxơyăd ngăch ănghƿaăxưă
h i. 

  +ăC ngăcốănhƠăn căvƠăn nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿa. 

  +ăXơyăd ngăĐ ngăc ngăs năv ngăm nh. 
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  - Trongălĩnhăvựcăxãăhội: 

 + Khắcăph cănh ngăt ăn năxưăh iădoăxưăh iăcǜăđ ăl i. 

 +ăT ngăb căkhắcăph căs ăchênhăl chăphátătri năgi aăcácăvùngămi n,ăcácătầngă
l pădơnăc ătrongăxưăh iănhằmăth căhi năbìnhăđẳngăxưăh i. 

 +ăXơyăd ngămốiăquanăh ătốtăđẹpăgi aăng iăv iăng iă 

 Kếtăluận: Th iăkỳăquáăđ ălênăch ănghƿaăxưăh iălƠăm tăth iăkỳăl chăs ăt tăy uătrênă
conăđ ngăphátătri năc aăhìnhătháiăkinhăt ă- xưăh iăC ngăs năch ănghƿa.ăĐóălƠăth iăkỳă
l chăs ăv iănh ngăđ căthùăriêngămƠăgiaiăđo năxưăh iăxưăh iăch ănghƿaăph iăth căhi nă
m iăđiăđ năđ ợcăC ngăs năch ănghƿa. 

7.3.2.2  XãăhộiăXãăhộiăchủănghĩa 

*ăĐ cătr ngăc ăb năc aăxưăh iăxưăh iăch ănghƿa theo quanăđi măc aăch ănghƿaăMácă- 
Lênin: 

 - C ăs ăv tăch tăậ kỹăthu tăc aăxưăh iăxưăh iăch ănghƿaălƠăn năđ iăcôngănghi p 
cóătrìnhăđ ăcaoăh năsoăv iătrình đ ăc aăxưăh iăt ăb năch ănghƿa. 

 - Ch ănghƿaăxưăh iăxóaăbỏăch ăđ ăt ăh uăt ăb năch ănghƿa,ăthi tăl păch ăđ ăcôngă
h uăv ăăt ăli uăs năxu t. 

 - Xưăh iăch ănghƿaălƠăm tăch ăđ ăxưăh iăt oăraăđ ợcăcáchătổăch călaoăđ ngăvƠăkỷă
lu tălaoăđ ngăm i. 

 -Xưăh iăxưăh iăch ănghƿaălƠăm tăch ăđ ăxưăh iăth căhi nănguyênătắcăphơnăphốiă
c ăb nă- phơnăphốiătheoălaoăđ ng.. 

 - Xưăh iăxưăh iăch ănghƿaă lƠăm tăxưăh iăcóănhƠăn cămangăb năch tăgiaiăc pă
côngănhơn,ăcóătínhănhơnădơnăr ngărưi,ătínhădơnăt c sơuăsắc. 

 - Xưăh iăxưăh iăch ănghƿaă lƠăm tăxưăh iăđưă th căhi năđ ợcăs ăgi iăphóngăconă
ng iăkhỏiă áchă ápăb c,ăbócă l t,ă th căhi năbìnhăđẳngăxưăh i,ă t oăđi uăki nă cho con 

ng iăphátătri nătoƠnădi n. 

*ăYêuăcầuăsinhăviên: 

1/ Tìmăhi uă8ăđ cătr ngătheoăquanăni m c aăĐ ngătaăv ăch ănghƿaăxưăh iă ăVi tăNamă
trongăC ngălƿnhă2011. 

2/ Ch ăraăs ăkhácăbi tăc ăb năgi aăch ănghƿaăxưăh iăvƠăch ănghƿaăt ăb n. 

7.3.2.3. Giaiăđoạnăcaoăcủaăhìnhătháiăkinhătếă- xãăhộiăCộngăsảnăchủănghĩa 

 - Đặcătrưngăvềăkinhătế: l căl ợngăs năxu t phátătri năvôăcùngăm nhăm ,ăc aăc iă
xưăh iădồiădƠo,ăỦăth căconăng iăđ ợcănơngălên,ăkhoaăh căphátătri n,ălaoăđ ngăc aăconă
ng iăđ ợcăgi mănhẹ,ăphơnăphốiătheoănguyênătắcă“lƠmătheoănĕngăl căh ngătheoănhuă
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cầu”. 

 - Đặcătrưngăvềăxãăhội: Trìnhăđ ăxưăh iăngƠyăcƠngăphátătri n,ăconăng iăcóăđi uă
ki năphátătri nănĕngăl căc aămình,ătriăth căconăng iăđ ợcănơngăcao,ăkhôngăcònăcóăs ă
khácăbi tăgi aăthƠnhăth ăvƠănôngăthôn; nhƠăn cătr ăthƠnhăkhôngăcầnăthi t,ănóăt ătiêuă
vong. 

 →ăT iă giaiă đo nă caoă c aă hìnhă tháiă kinhă t ă - xưăh iăC ngă s nă ch ă nghƿa,ă conă
ng iăs ăđ ợcăgi iăphóngăđ ợcăhoƠnătoƠnăvƠăđ ợcăphátătri nătoƠnădi n.ă 

Kếtăluận:  

 - Ch ăcóă th ăđ tă t iăgiai đo năcaoăc aăxưăh iăC ngăs năch ănghƿa khiă s ăphátă
tri năxưăh iăđưăcóăđ ợcănh ngăđi uăki n,ăti năđ ăphùăhợp. 

 - Điăđ năgiaiăđo năcaoăc aăhìnhătháiăkinhăt ă- xưăh iăC ngăs năch ănghƿaălƠăm tă
quá trình lâu dài, bằngăvi căkhôngăng ngăphátătri n l căl ợngăs năxu t,ătổăch căxưăh iă
v ăm iăm t,ăgiáoăd cănơngăcaoătinhăthầnăt ăgiácăc aăconăng i. 

 - Quáă trìnhă ti năđ năgiai đo n caoăc aăhìnhă tháiăkinhă t - xưăh iăC ngăs năch ă
nghƿaă ăcácăn cădi năraăkhácănhau,ătùyăthu căvƠoăs ăn ăl căph năđ uăv ăm iăph ngă
di n. 

   

 Ch ngă8 

NHǛNGăV NăĐ ăCHệNHăTR ă- XĩăH IăCịăTệNHăQUYăLU Tă 

TRONGăTIểNăTRỊNHăCÁCHăM NGăXĩăH IăCH ăNGHƾA 

K tăc u c aăch ng 

8.1. Xơyăd ngăn nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿaăvƠănhƠăn căxưăh iăch ănghƿa. 

8.2. Xơyăd ngăn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa. 

8.3. Gi iăquyêtăv năđ ădơnăt căvƠătônăgiáo. 

*********************************** 

8.1.ăXơyădựngăn nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿaăvƠănhƠăn căxưăh iăch ănghƿa 

8.1.1. Xơyădựngăn nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿa 

8.1.1.1. Quanăniệmăvềădânăchủăvàănềnădânăchủă 

 - Dơnăch ălƠăkháiăni măxu tăhi n r tăs mă-  t ăth iăcổăđ i.ă ăth iăcổăđ iăHyăL p,ă
dơnăch ălƠădoăhaiăt ăhợpăthƠnh:ă“demos”ălƠănhơnădơn,ă“kratos”ălƠăquy năl că→ăTheoă
nguyênănghƿaăc aănó,ădơnăch ăcóănghƿaălƠăquy năl cănhơnădơn ậ nhơnădơnălƠăch ăth ă
c aăquy năl c. 
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 - Trongăxưăh iăcóăgiaiăc păvƠănhƠăn c,ăquy năl căc aănhơnădơnăđ ợcăth ăch ă
hóaăbằngăch ăđ ănhƠăn c,ăphápălu tăvƠădơnăch ăđ ợcăth căhi năd iăhìnhăth căm i ậ 

hìnhăth cănhƠăn căv iătênăg iălƠăă“chínhăth ădơnăch ”ăhayă“n nădơnăch ”.   

8.1.1.2. Nhữngăđặcătrưngăcơăbảnăcủaănềnădânăchủăxãăhộiăchủănghĩa 

 - N nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿaăb oăđ măm iăquy năl căthu căv ănhơnădơn.ăNhƠă
n căxưăh iăch ănghƿaă lƠă thi tăch ăch ăy uă th că thiădơnăch ădoăgiaiăc păcôngănhơnă
lưnhăđ oăthôngăquaăĐ ngăC ngăs n,ănhƠăn căđ măb oăthỏaămưnăngƠyăcƠngăcaoănhuă
cầu,ălợiăíchăc aănhơnădơnă→ădơnăch ăxưăh iăch ănghƿaăv aăcóăb năch tăgiaiăc păcôngă
nhơn,ăv aăcóătínhănhơnădơnăr ngărưiăvƠătínhădơnăt căsơuăsắc. 

 - N nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿaăcóăc ăs ăkinhăt ălƠăch ăđ ăcôngăh uăv ăt ăli uă
s năxu tăch ăy u. 

 - Dơnăch ăxưăh iăch ănghƿaălƠădơnăch ătoƠnădi n,ătrênăt tăc ăcácălƿnhăv căkinhăt ,ă
chínhătr ,ăvĕnăhóa,ăxưăh i.ăM iăcôngădơnăđ u đ ợcăthamăgiaăvƠoăcácăcôngăvi căc aănhƠă
n c.ăĐ ợcăbầuăc ,ă ngăc ăvƠăđ ăc ăvƠoăcácăc ăquanănhƠăn căcácăc p. 

 - Dơnăch ăxưăh iăch ănghƿaălƠăn nădơnăch ăc aăđaăsốăvƠăvìăđaăsố.ăĐồngăth iăh nă
ch ădơnăch ăvƠăth căhi nătr năápăv iăthi uăsốăph năđ ng,ăchốngăphá ch ănghƿaăxưăh i. 

 - Dơnăch ăxưăh iăch ănghƿaăkhôngăng ngăđ ợcăm ăr ngăcùngăv iăs ăphátătri nă
kinhăt ,ăxưăh i,ăhoƠnăthi năh ăthốngăphápălu t,ăc ăch ăqu nălỦ.ă 

8.1.1.3. Tínhătấtăyếuăcủaăviệcăxâyădựngănềnădânăchủăxãăhộiăchủănghĩa 

 - LƠăquyălu tăhìnhăthƠnhăvƠăt ăhoƠnăthi năc aăh ăthốngăchuyênăchínhăvôăs n,ăh ă
thốngăchínhătr ăxưăh iăch ănghƿa. 

 - LƠăm cătiêu,ăđ ngăl căc aăcôngăcu căxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i. 

 - LƠăquáătrìnhăđápă ngănhuăcầuăc aănhơnădơn. 

 - LƠăquáătrìnhăth căhi nădơnăch ăhóaăđ iăsốngăxưăh iăd iăs ălưnhăđ oăc aăgiaiă
c p công nhơnăthôngăquaăĐ ngăC ngăs n. 

 Kếtăluận: Xơyăd ngăn nădơnăch ăxưăh iăch ănghƿaălƠăm tăquáătrìnhăt tăy uăc aă
côngăcu căxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i,ăc aăquáă trìnhăv năđ ngăbi nădơnăch ă t ăkh ă
nĕngătr ăthƠnhăhi năth c,ăđ ăn nădơn ch ă"ngƠyăcƠngăh ngăt iăc ăs ăhi năth căc aă
nó,ăt iăconăng iăhi năth c,ănhơnădơnăhi năth c,ăvƠăđ ợcăxácăđ nhălƠăs ănghi păc aă
b năthơnănhơnădơn".. 

8.1.2. XơyădựngănhƠăn căxưăh iăch ănghƿa 

8.1.2.1. Kháiăniệmă“nhàănướcăxãăhộiăchủănghĩa” 

 NhƠăn căxưăh iăch ănghƿaăv aălƠăm tăb ămáyăchínhătr ă - hƠnhăchính,ăm tăc ă
quanăc ỡngăch ,ăv aălƠătổăch căqu nălỦăkinhăt ă- xưăh iăc aănhơnădơnălaoăđ ng,ăthôngă
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quaăđó,ăĐ ngăc aăgiaiăc p côngănhơnăth căhi năvaiătròălưnhăđ oăc aămìnhăđốiăv iăxưă
h i,ă lƠăhìnhă th căchuyênăchính vôăs năđ ợcă th căhi nă trongă th iăkỳăquáăđ  lênăch ă
nghƿaăxưăh i. 

8.1.2.2.ăĐặcătrưng,ăchứcănĕngăvàănhiệmăvụăcủaănhàănướcăxãăhộiăchủănghĩa 

* Đ cătr ng: 

 - NhƠăn căxưăh iăch ănghƿaălƠăcôngăc ăc ăb năđ ăth căhi năquy năl căc aănhơnă
dơnălaoăđ ng,ăd iăs ălưnhăđ oăc aăĐ ngăC ngăs n. 

 - LƠăcôngăc ăc aăchuyênăchínhăgiaiăc p,ăvìălợiăíchăc aăđaăsốănhơnădơn,ăth căhi nă
s ătr nă păv iănh ngăkẻăchốngăđối,ăpháăho iăs ănghi păcáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa. 

 - Tổăch c,ăxơyăd ngătoƠnădi năxưăh iăm iă- xưăh iăxưăh iăch ănghƿa và C ngăs nă
ch ănghƿa (đ cătr ngăc ăb n). 

 - NhƠăn c ngƠyăcƠngăhoƠnăthi năcácăhìnhăth căđ iădi nănhơnădơn,ăm ăr ngădơnă
ch ănhằmălôiăcuốnăđôngăđ oăquầnăchúngănhơnădơnăthamăgiaăqu nălỦănhƠăn c,ăqu nă
lỦăxưăh i. 

 - NhƠăn căxưăh iăch ănghƿaă lƠăm tăki uănhƠăn căđ căbi t,ă“nhƠăn căkhôngă
cònănguyênănghƿa",ălƠă"n aănhƠăn c".ăNóăs ă“ăt ătiêuăvongă”. 

*ăCh cănĕng: 

 - Ch cănĕngă tổăch c, xơyăd ngăxưăh iăm i:ă ti năhƠnhătoƠnădi nătrênăt tăc ăcácă
lƿnhăv că(cĕnăb n,ăch ăy u). 

 - Ch cănĕngăb oăv :ăđ pă tanăs ăph năkháng,ăgi ăv ngăđ că l p,ăch ăquy n,ăană
ninhăxưăh i. 

 - Ch cănĕngăđốiăngo i:ăm ăr ngăquanăh ăhợpătácăh uăngh ,ăbìnhăđẳng,ăhợpătác,ă
tônătr ngăl nănhau. 

*ăNhi măv :ă(kinhăt ăvƠăxưăh i) 

 - Tĕng nhanhăsốăl ợngăs năphẩm,ăc ngăcốăkỷălu tălaoăđ ngăm i,ănơngăcaoănĕngă
su tălaoăđ ngă(quanătr ngăhƠngăđầu). 

 - Xây d ng quanăh ăxưăh iăm i,ăt păhợpăđôngăđ oănh ngăng iălaoăđ ngăcóăkh ă
nĕngăv năd ngănh ngă thƠnhăt uăc aăkhoaăh căkỹăthu tăvƠoăs năxu t,ă t ngăb căc iă
t oănh ngăng iăs năxu tăhƠngăhóaănhỏăthôngăquaănh ngătổăch căthíchăhợp. 

8.1.2.3.ăTínhătấtăyếuăcủaăviệcăxâyădựngănhàănướcăxãăhộiăchủănghĩa 

*ăV ălỦălu n: Mác,ăĔngghen:ăđ ăth căhi năs ăm nhăl chăs  c aămình,ăgiaiăc păcôngă
nhơnăph iăcùngăv iănhơnădơnălaoăđ ngă"pháăh yănhƠăn căt ăs n",ăchi măl yăchínhă
quy n,ăthi tăl păchuyênăchínhăvôăs n.ă 
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B iăvì: 

 - "Giữaăxãăhộiătưăbảnăchủănghĩaăvàăxãăhộiăcộngăsảnăchủănghĩa làămộtăthờiăkỳăcảiă
biếnăcáchămạngătừăxãăhộiănọăsangăxãăhộiăkia.ăThíchăứngăvớiăthờiăkỳăấyălàămộtăthờiăkỳă
quáăđộă chínhă trị,ă vàă nhàănướcă củaă thờiă kỳă ấyă khôngă thểă làă cáiă gìă khácă hơnă làă nềnă
chuyênăchínhăcáchămạngăcủaăgiaiăcấpăvôăsản". 

 - Trong th iă kỳă quáă đ  cònă tồnă t iă cácă giaiă c pă bócă l t,ă chúngă th ngăxuyênă
chốngăpháăs ănghi păxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i;ăcácăgiaiăc păvƠătầngăl pătrungăgiană
th ngădaoăđ ng,ăkhôngăth ăt ămìnhăđiălênăch ănghƿaăxưăh i.ă→ăNhƠăn căxưăh iăch ă
nghƿaăđóngăvaiătròălƠăthi tăch ăcầnăthi tăb oăđ măs ălưnhăđ oăc aăgiaiăc p công nhân 
đốiăv iătoƠnăxưăh i. 

 - Đ ăm ăr ngădơnăch ăt iăm cătốiăđaăv iăm iătầngăl pănhơnădơn,ăkiênăquy tăđ uă
tranhăchốngăl iăm iăhƠnhăviăph mănh ngăgiáătr ădơnăch ăchơnăchínhăc aănhơnădơn. 

 - NhƠăn căxưăh iăch ănghƿaălƠăph ngăth c,ăph ngăti n,ălƠăm tăcôngăc ăch ă
y uăc aănhơnădơnătrongăs ănghi păxơyăd ngăvƠăb oăv ăTổăquốc. 

8.2. Xơyădựngăn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa 

8.2.1.ăKháiăniệmăvĕnăhóa,ăn năvĕnăhóaăvƠăn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa 

8.2.1.1.ăKháiăniệmăvĕnăhóaăvàănềnăvĕnăhóa 

 - VĕnăhóaălƠătoƠnăb ănh ngăgiáătr ăv tăch tăvƠătinhăthầnădoăconăng iăsángăt oăraă
bằngălaoăđ ngăvƠăho tăđ ngăth căti nătrongăquáătrìnhăl chăs ,ăbi uăhi nătrìnhăđ ăphátă
tri năxưăh iătrongăt ngăth iăkỳăl chăs ănh tăđ nh.  

 - Vĕnăhóaăbaoăgồm:ă 

 +ăvĕnăhóaăv tăch t. 

 +ăvĕnăhóaătinhăthần. 

 -N năvĕnăhóaă lƠă bi uă hi nă choă toƠnă b ă n iă dung,ă tínhă ch tă c aă vĕnă hóaă đ ợcă
hìnhăthƠnhăvƠăphátătri nătrênăc ăs ăkinhăt ă- chínhătr ăc aăm iăth iăkỳăl chăs ,ătrongăđóă
Ủăth căh ăc aăgiaiăc păthốngătr ăchiăphốiăph ngăh ngăphátătri năvƠăquy tăđ nhăh ă
thốngăcácăchínhăsách,ăphápălu tăqu nălỦăcácăho tăđ ngăvĕnăhóa. 

* Lưuăý:ăvĕnăhóaăvƠăn năvĕnăhóaăluônămangătínhăgiaiăc pă 

8.2.1.2.ăKháiăniệmănềnăvĕnăhóaăxãăhộiăchủănghĩa 

 - N năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa lƠăn năvĕnăhóaăđ ợcăxơyăd ngăvƠăphátătri nătrênă
n năt ngăh ăt ăt ngăc aăgiaiăc p côngănhơn,ădoăĐ ngăC ngăs nălưnhăđ oănhằmăthỏaă
mưnănhuăcầuăkhôngăng ngătĕngălênăv ăđ iăsốngăvĕnăhóaătinhăthầnăc a nhơnădơn,ăđ aă
nhơnădơnălaoăđ ngăth căs ătr ăthƠnhăch ăth  sángăt oăvƠăh ngăth ăvĕnăhóa. 
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 - Đ cătr ngăc aăn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa: 

 + H ăt ăt ngăc aăgiaiăc p côngănhơnălƠăn iădungăcốtălõi,ăgi ăvaiătròăch ăđ o,ă
quy tăđ nhăph ngăh ngăphátătri năn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa.ă→ăph năánhăb nă
ch tăgiaiăc p công nhân c aăn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa. 

 + LƠăn năvĕnăhóaăcóă tínhănhơnădơnăr ngărưi,ă tínhădơnă t căsơuăsắc.ă→ăth ăhi nă
m căđíchăvƠăđ ngăl căn iăt iăc aăquáătrìnhăxơyăd ngăn năvĕnăhóaăxưăh i ch ănghƿa, 

xơyăd ngăxưăh iăm i. 

 + HìnhăthƠnh,ăphátătri năm tăcáchăt ăgiác,ăd iăs ălưnhăđ oăc aăĐ ngăC ngăs n,ă
cóăs ăqu nălỦăc aănhƠăn căxưăh iăch ănghƿa. 

8.2.2. Tínhăt tăyêuăc aăviệcăxơyădựngăn năvĕnăhóaăvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa 

 - Tínhătri tăđ ,ătoƠnădi năc aăcáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa. 

 - Yêuăcầuăgi iăphóngănhơnădơnălaoăđ ngăthoátăkhỏiă nhăh ngăt ăt ng,ăỦăth că
c aăxưăh iăcǜ,ăl căh u.ăĐ aăquầnăchúngănhơnădơnăth căs ătr ăthƠnhăch ăth ăsángăt oă
vƠăh ngăth ăvĕnăhóaătinhăthầnă(th căch tălƠăcu căđ uătranhăgiaiăc pătrênălƿnhăv căvĕnă
hóaăgi aă2ăh ăt ăt ng:ăt ăs năvƠăvôăs n). 

 - Nhằmănơngăcaoătrìnhăđ ăvĕnăhóaăchoăquầnăchúngănhơnădơnălaoăđ ng,ălƠăđi uă
ki năđ ăchi năthắngăđóiănghèo,ăl căh u. 

 - N năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿaăv aălƠăm cătiêu,ăv aălƠăđ ngăl căc aăquáătrình 

xơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i. 

8.2.3. N iădungăvƠăph ngăthứcăxơyădựngăn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa 

8.2.3.1.ăNhữngănộiădungăcơăbảnăcủaănềnăvĕnăhóaăxãăhộiăchủănghĩa:ă(cóă4ăn iădung) 

 - Nơngăcaoătrìnhăđ ădơnătrí,ăhìnhăthƠnhăđ iăngǜătríăth căc aăxưăh iăm i.ă(nhuăcầuă
v aăc păbách,ăv aălơuădƠi). 

 - Xơyăd ngăconăng iăm iăphátătri nătoƠnădi n: 

 +ăCóătinhăthầnăvƠănĕngăl căxơyăd ngăthƠnhăcôngăch ănghƿaăxưăh i. 

 +ăConăng iălaoăđ ngăm i. 

 +ăCóătinhăthầnăyêuăn căchơnăchínhăvƠătinhăthầnăquốcăt ătrongăsáng. 

 +ăCóălốiăsốngătìnhănghƿa,ăcóătínhăc ngăđồngăcao. 

 - Xơyăd ngălốiăsốngăm iăxưăh iăch ănghƿa. 

 + LốiăsốngălƠăgì? 

 + Lốiăsốngăxưăh iăch ănghƿa cóăđ cătr ngăgì? 

 + Lốiăsốngăxưăh iăch ănghƿa xơyăd ngătrênănh ngăđi uăki nănƠo? 
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 - Xơyăd ngăgiaăđìnhăvĕnăhóa. 

 +ăKháiăni măgia đình? 

 +ăCácăquanăh ăgiaăđình? 

 +ăCácăhìnhăth căgiaăđìnhătrongăl chăs ? 

 +ăTh ănƠoălƠăgiaăđìnhăvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa?  

 Giaăđìnhăvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa: 

 -LƠăgiaăđìnhăđ ợcăxơyăd ng,ătồnăt iăvƠăphátătri nătrênăc ăs ăgi ăgìnăvƠăphátăhuyă
giáătr ăvĕnăhóaătốtăđẹpăc aădơnăt c,ăxóaăbỏăcácăy uătốăl căh u,ăti păthuăgiáătr ăti năb ă
c aănhơnălo i. 

 -LƠăgiaăđìnhăti năb ,ăđánhăd uăb căphátătri năc aăgiaăđìnhătrongăl chăs ,ăđemăl iă
lợiăíchăchoăc ăcáănhơnăvƠăxưăh i. 

 Trongăti nătrìnhăcáchăm ngăxưăh iăch ănghƿaăph iăxơyăd ngăgiaăđìnhăvĕnăhóaăvì: 

 - GiaăđìnhălƠă“t ăbƠo”ăc aăxưăh i,ălƠăm tăgiáătr ăvĕnăhóa.ăgiaăđìnhăcóăquanăh ăm tă
thi tăv iăxưăh i… 

 - Trong th iăkỳăquáăđ ,ăcácăy uătốăm iăvƠăcǜăcònătồnăt iăđanăxen,ă nhăh ngăgiaă
đìnhă→ăxưăh iă(đ năcôngăcu căxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i). 

 - Giaăđìnhătácăđ ngătr căti păđ năvi căxơyăd ngăn năvĕnăhóaăxưăh iăch ănghƿa. 

 N iădungăc ăb nătrongăxơyăd ngăgiaăđìnhăvĕnăhóa: xơyăd ngămốiăquanăh ăgi aăcácă
thƠnhăviênătrongăgiaăđình.ă 

8.2.3.2. Phươngăthứcăxâyădựngănềnăvĕnăhóaăxãăhộiăchủănghĩa 

 - Gi ăv ngăvƠătĕngăc ngăvaiătròăch ăđ oăc aăh ăt ăt ngăgiaiăc păcôngănhơnă
trongăđ iăsốngătinhăthầnăc aăxưăh i. 

 - Khôngăng ngătĕngăc ngăs ălưnhăđ oăc aăĐ ngăC ngăs năvƠăvaiătròăqu nălỦă
c aănhƠăn căxưăh iăch ănghƿa. 

 - Xơyăd ngăph iătheoăph ngăth căk tăhợpăgi aăk ăth aănh ngăgiáătr ătrongădiă
s năvĕnăhóaădơnăt căv iăti păthuăcóăch năl cănh ngătinhăhoaăc aăvĕnăhóaănhơnălo i. 

 - Tổăch căvƠălôiăcuốnăquầnăchúngănhơnădơnăvƠoăcácăho tăđ ngăvƠăsángăt oăvĕnă
hóa.  

8.3. Gi iăquy tăv năđ ădơnăt c và tôn giáo 

8.3.1. V năđ ădơnă t căvƠănhữngăquanăđiểmăc ăb năc aăch ănghƿaăMácă - Lênin 

trongăviệcăgi iăquy tăv năđ ădơnăt c 

8.3.1.1.ăKháiăniệmădânătộc 
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Kháiăni mădơnăt căth ngăđ ợcăhi uătheoă2ănghƿa: 

 Theoănghĩaăhẹp: dơnăt călƠăb ăph năc aăquốcăgia, dơnăt cădùngăđ ăch ăc ngăđồngă
ng iăcóămốiăliênăh  ch tăch ăvƠăb năv ng,ăcóăchungăsinhăho tăkinhăt ,ăcóăchungăngônă
ng ,ăvĕnăhóaăcóănh ngăđ căthùăsoăv iăc ngăđồngăkhác. 

 Theoănghĩaărộng:ădơnăt călƠădơnăt căquốcăgia, dùngăđ ăch ăm tăc ngăđồngăng iă
ổnăđ nh,ăb năv ng,ăhợpăthƠnhănhơnădơnăc aăm tăquốcăgia,ăcóălưnhăthổăchung,ăn năkinhă
t ă thốngă nh t,ă quốcă ng ă chung,ă cóă truy nă thốngă vĕnă hóa,ă truy nă thốngă đ uă tranhă
chungătrongăsuốtăquáătrìnhăl chăs ăd ngăn căvƠăgi ăn c. 

8.3.1.2.ăHaiăxuăhướngăphátătriểnăcủaădânătộcăvàăvấnăđềădânătộcătrongăxâyădựngăchủă
nghĩaăxãăhội 

* Haiăxuăhướngăphátătriểnădânătộc 

 - Th iăkỳăch ănghƿaăt ăb n m iăphátătri n.:ăS ăth căt nhăc aăỦăth cădơnăt c,ăc aă
phongătrƠoăđ uătranhăchốngăápăb cădơnăt că→ăthƠnhăl păcácăquốcăgiaădơnăt căđ căl p. 

 -  Th iăkỳăch ănghƿaăt ăb n sắpăchuy năsangăxưăh iăxưăh iăch ănghƿa: Mốiăquan 

h  gi aăcácădơnăt cătĕngăc ngăvƠăphátătri nă→ăpháăh yăhƠngărƠoăngĕnăcáchădơnăt c,ă
t oănênămốiăliênăh  quốcăgiaăvƠăquốcăt ăr ngăl n,ăthúcăđẩyăcácădơnăt căxíchăl iăgầnă
nhau. 

* Vấnăđềădânătộcătrongătiếnătrìnhăxâyădựngăchủănghĩaăxãăhội 

 - Ch ănghƿaăMácă- Lênin:ăch ătrongăch ănghƿaăxưăh i,ăkhiătìnhătr ngăng iăbócă
l tăng iăb ăth ă tiêuăthìătìnhătr ngădơnăt cănƠyăápăb c,ănôăd chădơnăt căkhácăm iăb ă
xóaăbỏ.ăVƠăch ăkhiăđó,ă2ăxuăh ngăkháchăquanăc aăs ăphátătri nădơnăt căm iăcóăđi uă
ki năđ ăth ăhi năđầyăđ . 

 - V iăthắngălợiăc aăcáchăm ngăvôăs n,ăgiaiăc p côngănhơnătr ăthƠnhăgiaiăc păcầmă
quy n,ă đồngă th iăm ă raă quáă trìnhă hìnhă thƠnhă vƠă phátă tri nă c aă dơnă t că xưă h iă ch ă
nghƿa. 

 - Dơnă t că xưă h iă ch ă nghƿaă ch ă xu tă hi nă khiă s ă c iă t o,ă xơyă d ngă theoă cácă
nguyênălỦăc aăch ănghƿaăxưăh iăkhoaăh c vƠăt ăk tăqu ătoƠnădi nătrênăm iălƿnhăv că
c aăcôngăcu căxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i. 

 - Ti nătrìnhăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh iăđưăt oăraănh ngăđi uăki năthu nălợiăđ ă
xơyăd ngăquanăh ădơn t căbìnhăđẳng,ăhợpătácăgiúpăđỡănhauăcùngăti năb .ăS ăphátătri nă
c aăt ngădơnăt căgắnăv iăs ăphátătri năc aăc ngăđồngăcácădơnăt c. 

 - Tĕngăc ngătínhăthốngănh tăcácădơnăt călƠăm tăquáătrìnhăhợpăquyălu t.ă (ph iă
trênăc ăs ăgi ăgìnăvƠăphátăhuyătinhăhoa,ăb năsắcăc aăt ngădơnăt c). 

8.3.1.3.ăNhữngăquanăđiểmăcơăbảnăcủa chủănghĩaăMácă- Lênin  trongăviệcăgiảiăquyếtă
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vấnăđềădânătộc 

 Quanăđiểm: 

 - Gi iăquy tăph iăgắnăv iăcáchăm ngăvôăs năvƠăcáchăm ngăxưăh iăch ănghƿa;ăph iă
đ ngăv ngătrênăl pătr ngăgiaiăc păcôngănhơn.ă(vi căxemăxétăvƠăgi iăquy tăv năđ ădơnă
t căph iăvìălợiăc ăb n,ălơuădƠiăc aădơnăt c). 

 - Gi iăquy tăth căch tălƠăxácăl păquanăh ăcôngăbằng,ăbìnhăđẳngăgi aăcácădơnăt că
trongăm tăquốcăgiaăvƠăgi aăcácăquốcăgiaădơnăt c 

 Cácănguyênătắc: (c ngălƿnhădơnăt căc aăch  nghƿaăMácă- Lênin). 

 - Cácădơnăt căhoƠnătoƠnăbìnhăđẳng 

 + Quy năbìnhăđẳngăgi aăcácădơnăt călƠăquy năthiêngăliêngăc aăcácădơnăt c. 

 + Quy năbìnhăđẳngăgi aăcácădơnă t căph iăđ ợcăphápă lu tăb oăv ăvƠă th căhi nă
trongăth căt . 

 +  M iăquốcăgiaăđ uăbìnhăđẳngă trongăquanăh ăquốcă t ,ă chốngăch ănghƿaăphơnă
bi tăch ngăt c,ăch ănghƿaăbáăquy năn căl n,ăchốngăs ăápăb c,ăbócăl tăc aăcácăn că
t ăb năphátătri năđốiăv iăcácăn căl căh u,ăch măphátătri năv ăkinhăt . 

 - Cácădơnăt căđ ợcăquy năt ăquy t 

 + Quy nă lƠmăch ăc aăm iădơnă t c,ăquy nă t ăquy tăđ nhăconăđ ngăphátă tri nă
kinhăt ,ăchínhătr ă- xưăh iăc aădơnăt cămình. 

 +  Khiăxemăxétăquy năt ăquy tăc aădơnăt căcầnăđ ngăv ngătrênăl pătr ngăgiaiă
c păcôngănhơn;ă ngăh ăcácăphongătrƠoădơnăt căti năb ,ăđ uătranhăchốngăl iănh ngăm u 

toanălợiăd ngăquy nădơnăt căt ăquy tălƠmăchiêuăbƠiăđ ăcanăthi păvƠoăcôngăvi căn iăb ă
cácăn c,ăđòiălyăkhaiăchiaăr ădơnăt c. 

 - Liênăhi păcôngănhơnăt tăc ăcácădơnăt c:ă(n iădungăc ăb năc aăC ngălƿnhădơnă
t c). 

 + ĐoƠnăk tăgiaiăc p công nhân có vai trò quy tăđ nhăđ năvi căxemăxét,ăth căhi n 
quy năbìnhăđẳngădơnăt căvƠăquy nădơnăt căt ăquy t. 

 +  ĐoƠnăk tălƠăy uătốăt oănênăs căm nhăb oăđ măs ăthắngălợiăc aăgiaiăc pcôngă
nhơnăvƠăcácădơnăt căb ăápăb c trongăcu căđ uătranhăchốngăch ănghƿaăđ ăquốc.. 

8.3.2 V năđ ătôn giáo và nhữngăquanăđiểm c ăb năc aăCNMLNătrongăviệcăgi iă
quy tăv năđ ătônăgiáo 

8.3.2.1.ăKháiăniệmătônăgiáo  

 Ĕngghenăkhẳngăđ nh: "Tấtăcảămọiătônăgiáoăchẳngăquaăchỉălàăsựăphảnăánhăhưăảoă
vàoă trongăđầuăócăcủaăconăngườiă - củaănhữngă lựcă lượngăởăbênăngoàiăchi phốiăcuộcă
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sốngăhàngăngàyăcủaăhọ;ăchỉălàăsựăphảnăánhătrongăđóănhữngălựcălượngăởătrầnăthếăđãă
mangăhìnhăthứcănhữngălựcălượngăsiêuătrầnăthế“ 

 - Coiătínăng ỡng,ătônăgiáoălƠăm tălo iăhìnhătháiăỦăth căxưăh iăph năánhăm tăcáchă
hoangăđ ng,ăh ă oăhi năth căkháchăquan.. 

 - V ăb năch t,ătônăgiáoălƠăm tăhi năt ợngăxưăh iăph năánhăs ăb ătắc,ăb tăl căc aă
conăng iătr căt ănhiênăvƠăxưăh i. 

 - Tôn giáo cóăch aăđ ngăm tăsốănhơnătốăphùăhợpăv iăđ oăđ căvƠăđ oălỦăxưăh i 
(khuyênălƠmăđi uătốt,ărĕnăbỏăđi uăác). 

 - Tôn giáo là m tăhi năt ợng xưăh iăraăđ iăr tăs m.ăM i tôn giáo đ uăbaoăgồm: 

 +ăụăth cătônăgiáoă(th ăhi nă ăquanăni măv ăcácăđ ngăthiêngăliêngăcùngănh ngă
tínăng ỡngăt ngă ng). 

 +ăH ă thốngă tổă ch că tônă giáoă cùngă v iă nh ngă ho tă đ ngămangă tínhă ch tă nghiă
th c,ătínăng ỡngăc a nó. (giáoălu t,ănghiăl ,ănhƠăth ...). 

 -  Phơnăbi tătínăng ỡngăv iătônăgiáoăvƠămêătínăd ăđoan... 

 - Tôn giáo raăđ iăb iănhi uănguồnăgốcăkhácănhau: 

 + Kinhăt ă- xưăh iă(s ăápăb c,ăbócăl t). 

 + Nh năth c,ătơmălỦă(s ăb tăl căvƠăsợăhưi). 

8.3.2.2.ăVấnăđềătônăgiáoătrongătiếnătrìnhăxâyădựngăchủănghĩaăxãăhội 

  Trongăti nă trìnhăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh iăvƠătrongăxưăh iăch ănghƿaăxưăh i,ă
tônăgiáoăv năcònătồnăt i. Nguyên nhân: 

 - Nguyênănhânănhậnă thức:ăTh că t ăcònănhi uăhi nă t ợngă trongă t ănhiênăvƠăxưă
h iămƠăconăng iăch aănh năth căđ ợc,ătrongăkhiăđó,ătrìnhăđ ădơnătríăl iăch aăcaoă→ă
m tăb ăph nănhơnădơnăđiătìmăs ăană i,ăcheăch ăvƠălỦăgi iăchúngăt ăs căm nhăc aăthầnă
linh.  

 - Nguyênănhânăkinhătế: Khiăn năkinhăt ăv năcònătồnăt iănhi uăthƠnhăphầnăkinhăt ă
v iănh ngălợiăíchăkhácănhauăcùngăv iăs ăb tăbìnhăđẳngăv ăkinhăt ,ăchínhătr ,ăvĕnăhoá,ă
xưăh i; s ăcáchăbi tăkháăl năv ăđ iăsống,ăv tăch t,ătinhăthầnăgi aăcácănhómădơnăc ăcònă
tồnăt iăphổăbi n.ăTrongăhoƠnăc nhăđó, nh ngăy uătốămayăr i,ăng uănhiênăv nătácăđ ngă
m nhăm ăđ năconăng i,ă lƠmăchoăconăng iăd ă tr ănênă th ăđ ngăv iă t ă t ngănh ă
c y,ăcầuămongăvƠoănh ngăl căl ợngăsiêuănhiên. 

 - Nguyên nhân tâm lý: Tínă ng ỡng,ă tônă giáoă đưă tr ă thƠnhă ni mă tin,ă lốiă sống,ă
phongă t că t păquán,ă tìnhăc măc aăm tăb ăph năđôngăđ oăquầnăchúngănhơn dân qua 

nhi uă th ăh ,ăỦă th că tônăgiáoă l iămangă tínhăch tăb năv ngănh tă trongăđ iăsốngă tinhă
thầnă→ătônăgiáoăv năkhôngăth ăbi năđổiăngay. 
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 - Nguyênănhânăchínhătrị - xãăhội: Cóănh ngănguyênătắcăc aătônăgiáoăphùăhợpăv iă
ch ănghƿaăxưăh iăă(giáătr ăđ oăđ c,ăvĕnăhóaăvƠătinhăthầnănhơnăđ o,ăh ngăthi n…)ă→ă
trongăm tăch ngăm cănh tăđ nhăv năcóăs că thuăhútăm nhăm ăđốiăv iăm tăb ăph nă
quầnăchúngănhơnădơn. M tăkhác,ănh ngăth ăl căph năđ ngăv nălợiăd ngătônăgiáoăđ ă
chốngăpháăs ănghi păxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i. 

 - Nguyênănhânăvĕnăhóa: Sinhăho tă tínăng ỡngătônăgiáoăđưăđápă ngăđ ợcăphầnă
nƠoănhuăcầuăvĕnăhóa tinhăthầnăc aăxưăh iăvƠătrongăm tăm căđ ănh tăđ nh,ăcóăỦănghƿaă
giáoăd căỦăth căc ngăđồng,ăphongăcách,ălốiăsốngăc aăm iăcáănhơnătrongăc ngăđồng →ă
đưălôiăcuốnăm tăb ăph n quầnăchúngănhơnădơn.  

8.3.2.3. CácăquanăđiểmăcơăbảnăcủaăchủănghĩaăMácă- Lênin trongăviệcăgiảiăquyếtăđềă
tôn giáo 

 - Khắcăph cădầnănh ngă nhăh ngătiêuăc căc aătônăgiáoătrongăđ iăsốngăxưăh iă
ph iăgắnăliênăv iăquáătrìnhăc iăt oăxưăh iăcǜ,ăxơyăd ngăxưăh iăm i. 

 - NhƠăn căxưăh iăch ănghƿaăph iătônătr ngăvƠăb oăđ măquy năt ădoătínăng ỡngă
vƠă khôngă tínă ng ỡngă c aă côngă dơn.ă Phátă huyă nh ngă giáă tr ă tíchă c că c aă tônă giáo,ă
nghiêmăc mănh ngăhƠnhăviăviăph măquy năt ădoătínăng ỡngăvƠăkhôngătínăng ỡngăc aă
công dân. 

 - Th căhi năđoƠnăk tă nh ngăng iă cóă tônăgiáoăvƠănh ngăng iăkhôngăcóă tônă
giáo,ăđoƠnăk tăcácătônăgiáo.ăNghiêmăc măm iăhƠnhăviăchiaăr ăc ngăđồngăvìălỦădoătínă
ng ỡngătônăgiáo. 

  Phơnăbiêtărõăhaiăm tăchínhătr ăvƠăt ăt ngătrongăv năđ ătônăgiáo.ăĐ uătranhălo iă
bỏăm tă chínhă tr ă (lƠă lợiă d ngă tônă giáoă c aă nh ngăphầnă t ă ph năđ ng)ă lƠă nhi măv ă
th ngăxuyên,ăv aăph iăkhẩnătr ng,ăkiênăquy t,ăv aăph iăth nătr ngăvƠăph iăcóăsáchă
l ợcăphùăhợpăv iăth căt . 

 - Ph iăcóăquanăđi măl chăs ă- c ăth ăkhiăgi iăquy tăv năđ ătônăgiáo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Ch ngă9 

CH ăNGHƾAăXĩăH IăHI NăTH CăVĨăTRI NăV NG 

K tăc uăc aăch ng 

9.1.ăCh ănghƿaăxưăh iăhi năth c 

9.2.ăS ăkh ngăho ng,ăs păđổăc aămôăhìnhăch ănghƿaăxưăh i XôVi tăvà nguyên nhân 

c aănó. 

9.3.ăTri năv ngăc aăch ănghƿaăxưăh i. 

******************************************** 
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9.1.ăCh ănghƿaăxưăh iăhiệnăthực 

9.1.1. Cáchăm ngăThángăM iăNgaăvƠămôăhìnhăch ănghƿaăxưăh iăhiệnăthựcăđ uă
tiênătrênăth ăgi i (Tựănghiênăcứu). 

9.1.1.1. CáchămạngăThángăMườiăNga 

 - S ăthƠnhăcôngăc aăcáchăm ngăThángăM iăNgaă 

 +ăCáchăm ngăThángăM iăNgaă(7/11/1917),ănổăraăđ pătanăb ămáyănhƠăn căt ă
s n,ăgiƠnhăchínhăquy năv ătayăXôăVi t.ăL păraăNhƠăn căcôngăậ nôngăđầuătiênătrênă
th ăgi i. 

 +ă Thắngă lợiă c aă Cáchăm ngă ThángăM iăNga,ă đưăm ă đầuăm tă th iă đ iăm iă
trong l chăs ă- th iăđ iăquáăđ ăt ăch ănghƿaăt ăb nălênăch ănghƿaăxưăh i trênăph măviă
toƠnăth ăgi i. 

 - BƠiăh căl chăs ăt ăcu căcáchăm ngăThángăM iăngaăvƿăđ i 

 +ăCáchăm ngăThángăM iăNgaălƠăm tăđ tăpháăđầuătiên,ăti năcông,ăl tăđổăch ăđ ă
t ăb năvƠăgiƠnhăthắngălợiăhoƠnătoƠnătrênăph măviăc ăn căNga. 

 +ăS ăd ngăs căm nhăb oăl căc aăquầnăchúngăđ ăt năcôngăl tăđổăch ăđ ăT ăb n. 

 +ăSauăkhiăl tăđổăchínhăph ăT ăs năthìăl păt căthi tăl păchínhăquy năc aănhơnădơnă
laoăđ ngăd iăhìnhăth căXôăvi tăcôngă- nông ậ binh lính. 

 + Gi ăchínhăquy n,ăkhôiăph căvƠăphátătri năkinhăt ă(Ti năhƠnhăcu căchi nătranhă
chốngăl iăb năph năđ ngătrongăn căvƠăs ăcanăthi păvǜătrangăc aă14ăn căbênăngoƠi;ă
Côngă nghi pă hóa đ tă n c;ă Ti nă hƠnhă cu că chi nă tranhă v ă quốcă vƿă đ iă chốngă ch ă
nghƿaăphátăxítăth ăgi i). 

 + Kiênătrìăđ uătranhăchốngăl iăcácăkhuynhăh ngăc ăh iăchínhătr ,ănhằmăb oăv ă
và trung thƠnhăth căhi năC ngălƿnhăxưăh iăch ănghƿa,ăkiênăđ nhătheoăconăđ ngămƠă
cáchăm ngăThángăM iăđưăv chăra. 

 + Đ ngăgi ămốiă liênăh ăch tăch ăv iănhơnădơn,ă tr căh tă lƠăquầnăchúngăcông,ă
nông. 

 + Xơyăd ngăĐ ngăC ngăs năđ ăs căchi năđ uăvƠănĕngăl călưnhăđ oăcáchăm ng. 

9.1.1.2. Mô hình chủănghĩaăxã hộiăđầuătiênătrênăthếăgiới 

* Nh ngăthƠnhăcôngăc aămôăhìnhăch ănghƿaăxưăh i theoăki uăxô-vi t 

 - T ă11-1917ăđ n mùa xuơnă1918:ă(Th iăkỳăc ngăcốăchínhăquy năXôăvi t).ăTi nă
hƠnhăquốcăh uăhóaăngơnăhƠngăvƠănh ngăngƠnhăcôngănghi păl n,ăgiaiăc păvôăs năcóă
th ănắmătrongătayăsinhăm nhăvƠăhuy tăm chăc aăn năkinhăt .ăThángă3-1918 Đ căvƠă
NgaăkỦăhòaă că(Prét-li-tốp),ăchi nătranhăt măd ng.ăLêninăđưănắmăbắtăc ăh iăhòaăbìnhă
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hi măhoiănƠy,ăphácăth oăs ăb ăs ăquáăđ ăc aăn căNgaăXô-vi tăti nălênăch ănghƿaăxưă
h i,ănêuăraăbi năphápăvƠăconăđ ngăth căhi năc iăt oăxưăh iăch ănghƿa. 

 - T ăn a cuốiă1918,ăch ănghƿaăđ ăquốc đưăt păhợpăliênăminhă14ăn c,ăphátăđ ngă
cu căcanăthi păvǜătrangăvƠoăchínhăquy năXôăvi tă→ăĐ ngăC ngăs năNgaăph iă th că
hi năth ătiêuăquanăh ăhƠngăhóaăvƠăti năt ,ăth căhi năchínhăsáchă"C ngăs năth iăchi n",ă
Lêninăđãăchỉăraărằng: "đểăcứuănhàănước,ăcứuăquânăđội,ăcứuăchínhăquyềnăcôngănôngă
thìălúcăđóătấtănhiênăphảiălàmănhưăvậy". 

 - Tháng 3-1921ăsauăn iăchi n,ăNgaăth căhi nă"Chínhăsáchăkinhăt ăm i"ă(NEP)ă
v iăđ cătr ngăc ăb nălƠăphátătri năkinhăt ăhƠngăhóa,ăs ăd ngănh ngăhìnhăth căkinh t ă
quáăđ ăc aăch ănghƿaă t ăb n nhƠăn c…giúpăn căNgaăXô-vi tănhanhăchóngăkhắcă
ph cătìnhătr ngăsuyăs păkinhăt ăvƠăngĕnăch nănh ngăn yăsinhăt ăăphátăc aăn năs năxu tă
hƠngăhoáănhỏ. 

* Trongăth iăkỳănƠyăLêninăđưăđ aăraălỦălu năc aăv năđ ăxơyăd ngăch ănghƿaăxư h i ă
n căNgaăXôăvi t. 

 Trướcăhết, đ ăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i thìăcầnăph iăkhôngăng ngăcóăs ănghiênă
c uăkh oănghi mălơuădƠiăthôngăquaăth căti n. 

 Thứăhai, cầnăph iăcoiăvi căphátătri năl căl ợngăs năxu t,ănơngăcaoănĕngăsu tălaoă
đ ngălƠănhi măv ăquanătr ngă ăv ătríăđầuătiên. 

 Thứăba,ătrongăđi uăki năcònătồnăt iăm tăn năkinhăt ănhi uăthƠnhăphầnăthìăph iălợiă
d ngăkinhăt ăth ătr ngăđ ăphátătri năn năkinhăt . 

 Thứătư, ph iălợiăd ngăch ănghƿaăt ăb n đ ăxơyăd ngăch ănghƿaăxưăh i.. 

9.1.2ăăSựăraăđ iăc aăhệăth ng xưăh iăch ănghƿaăvƠănhữngăthƠnhătựuăc aănóă 

9.1.2.1. Sựăraăđờiăvàăphátătriểnăcủaăhệăthốngăcácănướcăxãăhộiăchủănghĩa 

 SauăChi nătranhăth ăgi iăth ăhai,ăh ăthốngăxưăh iăch ănghƿa raăđ iăgồmăLiênăxô; 

C ngăhòaădơnăch ăĐ c;ăBungari;ăBaăLan;ăHungăgari;ăTi păKhắc;ăAnbani;ăMôngăCổ;ă
TrungăQuốc;ăTri uăTiên;ăVi tăNam;ăCuBa. 

 H ăthốngăxưăh iăch ănghƿaă th ăgi iăđangătr ă thanhănhơnătốăquy tăđ nhăs ăphátă
tri năc aăxưăh iăloƠiăng iă(Tuyênăbốăc aăH iăngh ă81ăĐ ngăC ngăs nănĕmă1960). 

9.1.2.2. Nhữngăthànhătựuăcủaăchủănghĩaăxãăhộiăhiệnăthực 

 - T ngăb căđ aănhơnădơnălaoăđ ngălênălƠmăch ăxưăh i,ăthúcăđẩyătrƠoăl uăđ uă
tranhăchoăquy năt ădoădơnăch ătrênătoƠnăth ăgi i. Thi tăl p ch ăđ ădơnăch ăchoătuy tă
đ iăđaăsốănhơnădơnălaoăđ ng.ăThúcăđẩyătrƠoăl uăđ uătranhăchoăquy năt ădo,ădơn ch ă
trongăcácăn căt ăb năch ănghƿa. 

 - T oăraăs ăphátătri năm nhăm ăv ăti măl căkinhăt ,ăxơyăd ngăc ăs - v tăch tăc aă
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ch ănghƿaăxưăh iătrênăquyămôăl n,ătrìnhăđ ăhi năđ i,ăđ măb oăngƠyăcƠngătốtăh năđ iă
sốngăv tăch t,ătinhăthầnăc aănhơnădơn. 

 - nhăh ngăsơuăsắcăđ năđ iăsốngăchínhătr ăth ăgi i,ăđóng vaiătròăquy tăđ nhăđốiă
v iăs ăs păđổăc aăh ăthốngăthu căđ aăc aăch ănghƿaăđ ăquốc,ăm ăraăkỷănguyênăm iă- 
kỷănguyênăđ căl pădơnăt căvƠăth iăđ iăm iă- th iăđ iăquáăđ ăt ăch ănghƿaăt ăb nălênă
ch ănghƿaăxưăh i. 

 - Đẩyălùiănguyăc ăchi nătranhăh yădi t,ăb oăv ăhòaăbìnhăth ăgi i. 

 Tómălại, t ă11-1917ăđ năs ăki nă8-1991, ch ănghƿaăxưăh i đưătồnăt iăh nă70ănĕmă
ăLiênăXô,ăh nă40ănĕmă ăcácăn căĐôngăỂuă(k ăt  nĕmă1945).ăCh ănghƿaăxưăh i hi nă
th căđưătr iăquaăm tăth iăkỳăphátătri năr cărỡ,ăcóănh ngăthƠnhăt uătoăl năvƠăđưăphátă
huyătácăd ngăm nhăm ăđ năti nătrìnhăphátătri năl chăs ăc aăloƠiăng i. 

9.2.ăSựăkh ngăho ng,ă s păđ ăc aămôăhìnhă ch ănghƿaăxưăh i XôVi tăvƠănguyênă
nhơnăc aănó 

9.2.1. Sựăkh ngăho ngăvƠăs păđ ăc aămôăhìnhăch ănghƿaăxưăh iăXôVi t 

 T ăcuốiănh ngănĕmă80ăc aăth ăkỷăXX,ăLiênăxôăvƠăcácăn căXHCNăĐôngăỂuăđiă
vƠoăth iăkỳăkh ngăho ng.ăHaiănĕmăsauă(4/ă1989ăđ nă9/1991)ăthìăs păđổăhoƠnătoƠn. 

9.2.2.ăNguyênănhơnăd năđ năsựăkh ngăho ngăvƠăs păđ ăc aămôăhìnhăch ănghƿaă
xưăh i Xôvi t 

9.2.2.1. Nguyên nhân sâu xa dẫnăđếnă sựă khủngă hoảngă vàă sụpă đổă củaămôăhìnhă chủă
nghĩaăxãăhội Xôviết 

 Ch măđổiăm i,ătuy tăđốiăhóa c ăch ăk ăho chăhoáăt pătrungăbaoăc p,ăt ăbỏăm tă
cáchăch ăquan,ăduyăỦăchíăn năkinhăt ăhƠngăhóa,ăc ăch ăth ătr ng,ătri tătiêuătínhăch ă
đ ng,ăsángăt oăc aăng iălaoăđ ng.ă→ăsaiălầm doăquanăni măgiáoăđi uăv ăch ănghƿaă
xưăh i.  

9.2.2.2 Nguyênănhânăchủăyếu,ă trựcă tiếp dẫnăđếnăsựăkhủngăhoảngăvàăsụpăđổăcủaămôă
hình chủănghĩaăxãăhội Xôviết 

 Mộtălà, trongăc iătổ,ăĐ ngăC ngăs năLiênăXôăđưămắcăsaiălầmăr tănghiêmătr ngăv ă
đ ngălốiăchínhătr ,ăt ăt ngăvƠătổăch că ăngayănh ngăng iălưnhăđ oăcaoănh t. 

 Hai là, ch ănghƿaăđ ăquốc đưăcană thi pă toƠnădi n,ăv aă tinhăvi,ăv aă trắngă trợn,ă
th căhi năđ ợcă“di năbi năhoƠăbình”ătrongăn iăb ăLiênăXôăvƠăcác n căĐôngăỂu. 

 Tómălại, trong tình hình ch ănghƿaăxưăh i trìă tr ăvƠăkh ngăho ngădoănh ngăsaiă
lầmăc aămôăhìnhăcǜăthìăc iătổ,ăc iăcáchăm ăc a,ăđổiăm iăt tăy u.ăV năđ ă ăch :ăc iătổ,ă
c iăcách,ăm ăc a,ăđổiăm iăth ănƠo,ănhằmăm căđíchăgì,ătheoăđ ngălốiănƠo. 

9.3.ăTriểnăv ngăc aăch ănghƿaăxưăh i 
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9.3.1. Ch ănghƿaăt ăb năậ khôngăph iălƠăt ngălaiăc aăxưăh iăloƠiăng i 

9.3.1.1.Bảnăchấtăcủaăchủănghĩaătưăbảnăkhôngăthayăđổi 

 Trongăm yăth păkỷăqua,ădoăbi tă“t ăđi uăch nhăvƠăthíchă ng”ăđồngăth iăs ăd ngă
tri tăđ ănh ngăthƠnhăt uăc aăcáchăm ngăkhoaăh căvƠăcôngăngh ,ăcácăn căt ăb năch ă
nghƿaăđưăv ợtăquaăm tăsốăcu căkh ngăho ngăvƠăv năcònăkh ănĕngăphátătri n.ăNh ng 
b năch tăbócăl t,ă ph nădơnăch ,ăvôănhơnăđ oăc aăch ănghƿaăt ăb năkhôngăthayăđổi. 

9.3.1.2. CácăyếuătốăcủaăCNXHăđãăxuấtăhiệnătrongălòngăchủănghĩaătưăbản 

 - Ch ănghƿaă t ăb n hi năđ iăs ăcònăti pă t căphátă tri nănh ngăđóăcǜngăchínhălƠă
quáătrìnhăquáăđ ăsangăm tăxưăh iăm i. 

 - Trong ch ănghƿaăt ăb n đưăxu tăhi nănh ngăy uătốăc aăxưăh iăm i:ăkinhăt ătriă
th căn yăsinhăvƠăphátătri n;ătínhăch tăxưăh iăc aăs ăh uăngƠyăcƠngăgiaătĕng;ăs ăđi uă
ti tăc aănhƠăn căđốiăv iăth ătr ngăngƠyăcƠngăh uăhi u;ătínhănhơnădơnăvƠăxưăh iăc aă
nhƠăn cătĕngălên;ănh ngăv năđ ăphúcălợiăxưăh iăvƠămôiătr ng..ăngƠyăcƠngăđ ợcăgi iă
quy tătốtăh n. 

9.3.2. Ch ănghƿaăxưăh iă- t ngălaiăc aăxưăh iăloƠiăng i 

 - LiênăXôăvƠăcácăn căxưăh iăch ănghƿa ĐôngăỂuăs păđổăkhôngăcóănghƿaălƠăs ă
cáoăchungăc aăch ănghƿaăxưăh i. 

 - Cácăn căxưăh iăch ănghƿaăcònăl iăti năhƠnhăc iăcách,ăđổiăm iăvƠăngƠyăcƠngă
đ tăđ ợcănh ngăthƠnhăt uătoăl n. 

 - Đưăxu tăhi nănh ngănhơnătốăm iăc aăxuăh ngăđiălênăch ănghƿaăxưăh iă ăm tă
sốăquốcăgiaătrongăgi iăđ ngăđ i. 

 Tómălại, theoăquyălu tăkháchăquanăc aăl chăs ,ăloƠiăng iănh tăđ nhăs ăti năt iă
ch ănghƿaăxưăh i,ăđóălƠăt ngălaiăc aăxưăh iăloƠiăng i. 
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	- Nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động:
	+ Trình độ người lao động.
	+ Phạm vi tác dụng của tư liệu sản xuất.
	+ Sự phát triển của khoa học- kỹ thuật và việc ứng dụng nó vào sản xuất.
	+ Sự kết hợp xã hội của sản xuất.
	+ Điều kiện tự nhiên.
	- Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với thời gian lao động sản xuất ra hàng hóa, tỷ lệ nghịch với năng suất lao động.
	 Cường độ lao động
	- Cường độ lao động là mức độ hao phí của lao động hay mức khẩn trương, mệt nhọc của lao động.
	- Tăng cường độ lao động là tăng lượng lao động hao phí trong một đơn vị thời gian, hay mức độ lao động  khẩn trương hơn, nặng nhọc hơn.
	→ Tăng cường độ lao động thì số lượng hàng hóa và tổng  giá trị hàng hóa tăng lên → hao phí lao động tăng theo tương ứng →  lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa không thay đổi.
	- Tăng cường độ lao động về thực chất giống như kéo dài ngày lao động.

	 Mức độ phức tạp của lao động: Lao động giản đơn và lao động phức tạp
	- Lao động giản đơn: là sự hao phí lao động một cách giản đơn mà bất kỳ một người bình thường nào có khả năng lao động cũng có thể thực hiện được. lao động của người sản xuất chỉ có sức khỏe, không được đào tạo, trong một đơn vị thời gian tạo ra một ...
	- Lao động phức tạp là lao động của người sản xuất được đào tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định, trong một đơn vị thời gian nó tạo ra một lượng giá trị hàng hóa lớn hơn lao động giản đơn.
	Mác viết: ‘Lao động phức tạp…chỉ là lao động giản đơn được nâng lên lũy thừa, hay nói cho đứng hơn, là lao động giản đơn được nhân lên…”
	(Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà nội, 2012, tr.201)
	4.2.3.3. Cấu thành lượng giá trị hàng hóa
	W = c + (v + m)
	Trong đó:
	- Giá trị cũ gồm giá của tư liệu sản xuất đã hao phí (Ký hiệu: c).
	- Giá trị mới, biểu hiện ở sự hao phí lao động sống trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Ký hiệu: (v + m)
	→ Cấu thành lượng giá trị hàng hóa bao gồm hai bộ phận: giá trị cũ tái hiện và giá trị mới.
	4.3. Tiền tệ
	4.3.1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ
	4.3.1.1. Sự phát triển các hình thái giá trị
	- Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên:
	1m vải          =               10 kg thóc
	∕                                       ∕
	Hình thái giá trị tương đối            Hình thái vật ngang giá.
	+ Hình thái này xuất hiện khi chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã, giá trị của hàng hóa (1m vải) được biểu hiện ở hàng hóa khác đứng đối diện với nó (10 kg thóc)  → Hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hóa đứng đối diện (10 kg thóc) là hình thái vật ...
	+ Nhược điểm của hình thái giản đơn: trao đổi vật lấy vật, tỷ lệ trao đổi ngẫu nhiên, vật ngang giá chưa ổn định.
	- Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộn:
	+ Xuất hiện khi phân công lao động xã hội lần thứ nhát, tách chăn nuôi khỏi trồng trọt.
	+ Ở hình thái này, giá trị của một hàng hóa có thể được biểu hiện ở giá trị sử dụng của nhiều hàng hóa khác làm vật ngang giá.
	= 10 kg thóc, hoặc
	1m vải                  = 1 con cừu, hoặc
	= 0,1 chỉ vàng …
	+ Nhược điểm của hình thái giá trị này: trao đổi vật lấy vật, vật ngang giá chưa cố định.
	- Hình thái chung của giá trị:
	+ Xuất hiện cùng với sự xuất hiện đại phân công lao động xã hội lần thứ hai, tách tiểu thủ công nghiệpkhỏi nông nghiệp.
	1m vải         =
	Hoặc 10 kg thóc       =          1 con cừu
	Hoặc 0,1 chỉ vảng    =
	+ Ở hình thái này, các hàng hóa đều biểu hiện giá trị của mình ở giá trị sử dụng của một thứ hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung.
	+ Nhược điểm: trao đổi vật lấy vật, mỗi địa phương có những vật ngang giá chung khác nhau.
	- Hình thái tiền tệ
	1m vải       =
	Hoặc 10 kg thóc    =       0,1 chỉ vàng
	Hoặc 1 cái rìu…   =
	+ Khi vật ngang giá chung được cố định lại ở một hàng hóa độc tôn và phổ biến, thì hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện, tiền tệ ra đời.
	+ Lúc đầu, có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ nhưng về sau được cố định ở
	vàng, bạc và cuối cùng là vàng.
	Kết luận: Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và sản xuất hàng hóa, của các hình thái giá trị. Tiền tệ xuất hiện thì thế giới hàng hóa phân làm hai cực: một cực là những hàng hóa thông thường đại biểu cho những ...
	4.3.1.2. Bản chất của tiền:
	Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt, nó được tách ra khỏi thế giới hàng hóa, đóng vai trò làm vật ngang giá chung trong trao đổi. Tiền tệ đại biểu cho của cải vật chất của xã hội. Nó thể hiện thời gian lao động xã hội cần thiết và biểu hiện quan hệ sản ...
	4.3.2. Chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ
	4.3.2.1. Các chức năng của tiền tệ
	 Thước đo giá trị
	- Tiền tệ được dùng biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hóa..
	- Giá trị của mỗi hàng hóa được biểu hiện băng một số lượng tiền nhất định → giá cả..
	- Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Giá cả hàng hóa thay đổi lên xuống phụ thuộc vào các yếu tố sau:
	+ Giá trị hàng hóa.
	+ Giá trị của tiền.
	+ Quan hệ cung – cầu về hàng hóa.
	→ Tổng số giá cả luôn bằng tổng số giá trị hàng hóa.
	 Phương tiện lưu thông
	- Làm chức năng phương tiện lưu thông tức là tiền dùng làm môi giới trong trao
	đổi hàng hóa. Lưu thông hàng hóa là sự trao đổi hàng hóa thông qua tiền tệ làm môi giới.
	- Công thức của lưu thông hàng hóa: H - T - H'.
	- Làm phương tiện lưu thông thì nhất thiết phải có tiền mặt như vàng thỏi, bạc nén, tiền đúc, tiền giấy, tiền tín dụng…
	→ Thực hiện chức năng này tiền làm cho quá trình mua bán diễn ra thuận lợi nhưng
	cũng gây ra khả năng khủng hoảng.
	 Phương tiện cất trữ
	- Tiền được rút khỏi lưu thông. Cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải và nhất thiết tiền phải đủ giá trị (vàng, bạc, đồ mỹ nghệ bằng vàng, bạc).
	- Tiền làm chức năng cất trữ còn có tác dụng đặc biệt là dự trữ tiền cho lưu thông.
	 Phương tiện thanh toán
	- Do có hiện tượng mua, bán chịu → tiền có chức năng phương tiện thanh toán.
	- Tiền làm phương tiện thanh toán, tức là tiền được dùng dể chi trả sau khi công việc đã hoàn thành.
	- Làm phương tiện thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc không dùng tiền mặt (séc, chuyển khoản, thẻ tín dụng…). Nguyên tắc thanh toán phải kịp thời, đầy đủ, sòng phẳng.
	- Khi làm chức năng phương tiện thanh toán thì nguy cơ khủng hoảng sẽ tăng lên → Quy luật lưu thông tiền tệ.
	 Tiền tệ thế giới
	- Khi trao đổi hàng hóa vượt khỏi phạm vi quốc gia và hình thành quan hệ buôn bán giữa các nước → chức năng tiền tệ thế giới ra đời.
	- Chức năng tiền tệ thế giới là dùng tiền làm công cụ thanh toán quốc tế về các hoạt động ngoại thương, tín dụng, tài chính, di chuyển của cải từ nước này sang nước khác.
	- Làm chức năng tiền tệ thế giới phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng được công nhận là phương tiện thanh toán quốc tế.
	4.3.3. Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát
	4.3.2.2. Quy luật lưu thông tiền tệ và vấn đề lạm phát
	- Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật quy định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kỳ nhất định.
	+ Quy luật xác định số tiền cần cho lưu thông: “Tổng số giá cả của hàng hóa chia cho số vòng lưu thông của các đồng tiền cùng loại trong một thời gian nhất định…”
	+  Khi tiền làm chức năng phương tiện lưu thông. → Công thức xác định khối lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông là: M = P. Q / V
	+ Khi tiền làm cả chức năng phương tiện thanh toán
	tổng             tổng giá cả          tống giá cả               tổng giá cả
	giá cả   -         H. H           +     H.H khấu trừ     +      H.H bán
	Số lượng         H.H              bán chịu              cho nhau                   chịu đến kỳ
	tiền cần                                                                                              thanh toán
	thiết cho    =
	lưu thông              số vòng luân chuyển TB của một đồng tiền nhát định
	→  Đây là quy luật lưu thông tiền vàng.
	4.3.3.2. Lạm phát
	- Khi số lượng tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng tiền vàng hay bạc cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy là đại biểu → hiện tượng lạm phát.
	+ Lạm phát là tình trạng mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế tăng lên trong một thời gian nhát định.
	+ Mức độ lạm phát: Lạm phát vừa phải (dưới 10% / năm); lạm phát phi mã (dưới 100% / năm); Siêu lạm phát (trên 100% / năm).
	+ Nguyên nhân của lạm phát:
	Do “cầu kéo”, là do “cầu” của xã hội tăng nhanh, nhưng “cung” không đáp ứng “cầu” → làm tăng giá cả, lạm phát xuất hiện.
	Do “chi phí đẩy”, xảy ra khi cung tăng, hoặc khủng hoảng kinh tế làm tăng các yếu tố đầu vào của sản xuất → giá cả tăng lên.
	+ Hậu quả của lạm phát: tác động tích cực và tiêu cực đến sản xuất và đời sống xã hội.
	4.4. Quy luật giá trị
	4.4.1. Quy luật giá trị
	4.4.1.1. Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị
	- Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa:
	+ Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có quy luật giá trị hoạt động.
	+ Mọi đối tượng tham gia trong nền sản xuất hàng hóa đều chịu sự chi phối của quy luật giá trị.
	- Quy luật giá trị yêu cầu:
	+ Sản xuất hàng hóa phải căn cứ vào hao phí lao động xã hội cần thiết. (Đối với
	một hàng hóa, giá trị của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần
	thiết để sản xuất ra hàng hóa đó. Đối với nhiều hàng hóa, thì tổng số hao phí lao động sản xuất ra tổng số hàng hóa phải phù hợp với quy mô nhu cầu có khả năng thanh toán).
	+ Trong trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá (trong biến độ của quan hệ cung – cầu. Trong trường hợp:
	  Cung  > cầu → giá cả  < giá trị.
	  Cung  < cầu → giá cả > giá trị.
	  Cung = cầu → giá cả = giá trị
	→ Tổng giá cả = Tổng giá trị.
	- Thông qua sự lên xuống của giá cả thị trường sẽ thấy được sự hoạt động của quy luật giá trị:
	+ Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
	+ Nhân tố ảnh hướng đến giá cả hàng hóa: Giá trị hàng hóa; cung - cầu, giá trị của đồng tiền…
	4.4.1.2. Tác dụng của quy luật giá trị
	Thứ nhất, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
	-Điều tiết sản xuất tức là điều hòa, phân bố tư liệu sản xuất và sức lao động giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế để lập nên những cân đối kinh tế nhất định.
	+ Quy luật giá trị điều tiết sản xuất một cách tự phát thông qua biến động của giá cả trên thị trường.
	+ Trong các trường hợp:
	  Cung < cầu → giá cả > giá trị  → những người sản xuất loại hàng hóa bán chạy và lãi cao sẽ mở rộng quy mô sản xuất, những người trước đây sản xuất hàng hóa khác nay cũng chuyển sang sản xuất hàng hóa này. → Tư liệu sản xuất và sức lao động được chu...
	  Cung > cầu → giá cả < giá trị → Buộc người đang sản xuất ở ngành này thu hẹp quy mô sản xuất hay rút chuyển sang ngành khác, làm cho tư liệu sản xuất và sức lao động giảm đi ở ngành này.
	- Điều tiết lưu thông cũng thông qua sự biến động của giá cả trên thị trường mà quy luật giá trị quy định việc phân bố luồng hàng đến các nơi tiêu thụ, hàng từ nơi giá
	thấp “chạy” về nơi giá cao, từ nơi có nhiều hàng đến nơi ít hàng.
	Thứ hai, kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển
	- Trên thị trường hàng hóa phải được trao đổi theo giá trị xã hội, người sản xuất có giá trị cá biệt  < giá trị xã hội → có lợi. Người sản xuất có giá trị cá biệt > giá trị xã hội → bất lợi.
	- Muốn khỏi bị phá sản, người sản xuất phải tìm cách làm cho giá trị cá biệt  giá trị xã hội → bằng cách cải tiến kỹ thuật, luôn luôn nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng năng suất lao động. Lúc đầu, chỉ có kỹ thuật của một số n...
	Thứ ba, thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất hàng hóa thành người giàu, người nghèo
	- Người sản xuất có giá trị cá biệt  < giá trị xã hội  → Phát tài, giàu lên.
	- Những người sản xuất không có điều kiện thuận lợi, hoặc gặp rủi ro trong cạnh tranh → bị phá sản, trở thành những người lao động làm thuê.
	Kết luận: Sự tác động của quy luật giá trị, một mặt đào thải các yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực; mặt khác nó tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.
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	*************************************
	5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
	5.1.1. Công thức chung của tư bản
	- Công thức lưu thông hàng hóa giản đơn:   H – T – H'.
	- Công thức chung của tư bản: T – H – T’
	T ‘ > T   hay T’= = T + ∆t
	∆t - là  giá trị thặng dư. Ký hiệu:  m
	5.1.2. .Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
	Trong công thức T – H – T’, trong đó  T’= = T + ∆t. Vậy giá trị thặng dư (∆t)
	do đâu mà có?
	- Các nhà kinh tế học tư sản → lưu thông đẻ ra giá trị thặng dư, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc làm giàu của các nhà tư bản.
	- C. Mác:
	+ Trong lưu thông, dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá thì cũng không tạo ra giá trị mới → không tạo ra giá trị thặng dư.
	+ Nếu người có tiền không tiếp xúc gì với lưu thông, túc là đứng ngoài lưu thông, thì cũng không thể làm cho tiền của mình lớn lên được
	→ C.Mác khẳng định:”Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”. Đó là mâu thuẫn của công thức chung của tư bản.
	5.1.3. Hàng hóa sức lao động
	5.1.3.1. Sức lao động và điều kiện để sức lao dộng trở thành hàng hóa
	- Khái niệm: C.Mác: “Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích”.
	- Điều kiện để sức lao dộng trở thành hàng hóa:
	Thứ nhất, người có sức lao động phải được tự do vè thân thể, làm chủ được sức lao dộng của mình và có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa.
	Thứ hai, người có sức lao động phải bị tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất, để tồn tại buộc phải bán sức lao động để sống.
	5.1.3.2. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động
	- Giá trị hàng hóa sức lao động được đo gián tiếp bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết để để nuôi sống người công nhân và gia đinh anh ta.
	- Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động chỉ thể hiện ra trong quá trình lao động của người công nhân. Trong quá trình tiêu dùng, hàng hóa sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị dôi ra so với giá tr...
	→ Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có tính chất đặc biệt, nó là nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư. Đó là chìa khóa để giải thích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Chính đặc tính này đã làm cho sự xuất hiện của hàng hóa sức lao động ...
	5.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
	5.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.
	- Mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa là giá trị và giá trị thặng dư cho nhà tư bản.
	- Đặc điểm của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa:
	+ Sự thống nhất giữa sản xuất giá trị sử dụng và giá trị với sản xuất giá trị sử dụng và giá trị thặng dư.
	+ Công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản và sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản.
	-Ví dụ: để sản xuất ra 10 kg sợi, nhà tư bản phải ứng ra số tiền:
	20.000đ mua 10 kg bông.
	3.000đ hao mòn máy.                                                28.000đ
	5.000đ mua sức lao động trong 1 ngày/10 giờ.
	Giả định việc mua này đúng giá trị. Mỗi giờ lao động sống của công nhân tạo ra
	giá trị mới kết tinh vào sản phẩm là 1.000đ.
	Trong quá trình sản xuất, bằng lao động cụ thể, công nhân sử dụng máy móc để chuyển 10kg bông thành 10kg sợi, theo đó giá trị của bông và hao màn máy móc cũng được chuyển vào sợi, bằng lao động trừu tượng, mỗi giờ công nhân tạo thêm một lượng giá trị...
	Nếu quá trình lao động ngừng ở đây thì nhà tư bản chưa có được giá trị thặng
	dư. Hơn nữa nhà tư bản mua sức lao động sử dụng trong 10 giờ, chứ không phải 5 giờ nên công nhân phải làm việc 5 giờ nữa. Trong 5 giờ lao động tiếp, nhà tư bản chỉ phải ứng ra: 23.000đ, trong đó (20.000đ mua 10kg bông; 3.000đ hao mòn máy).
	Quá trình lao động 5 giờ tiếp cũng diễn ra như 5 giờ đầu, bằng lao động cụ thể và lao động trừu tượng, công nhân cũng tạo ra sản phẩm sợi có giá trị là: W = 20.000đ + 3.000đ + 5.000đ = 28.000đ.
	Như vậy, tổng giá trị của 20kg sợi là: 28.000đ + 28.000đ = 56.000đ.
	→ Lượng giá trị thặng dư thu được là: 56.000đ - 51.000đ = 5.000đ.
	Kết luận:
	Một là, giá trị sản phẩm được sản xuất ra có 2 phần: Giá trị cũ (tư liệu sản xuất) được lao động cụ thể của công nhân bảo toàn và di chuyển vào sản phẩm mới. Giá trị do lao động trừu tượng của công nhân tạo ra trong quá trình sản xuất (giá trị mới). ...
	Vậy, giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.
	Hai là, ngày lao động của công nhân bao giờ cũng được chia thành 2 phần: Thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư.
	Ba là, việc chuyển hóa của tiền thành tư bản diễn ra trong lưu thông, mà đồng
	thời không diễn ra trong lĩnh vực đó. Chỉ có trong lưu thông nhà tư bản mới mua được thứ hàng hóa đặc biệt – hàng hóa sức lao động. Sau đó, nhà tư bản sử dụng hàng hóa đặc biệt này trong sản xuất, tức là ngoài lĩnh vực lưu thông để sản xuất ra giá trị...
	quyết.
	5.2.2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến.
	5.2.2.1. Bản chất của tư bản.
	Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động không công của công nhân làm thuê.
	5.2.2.2. Tư bản bất biến và tư bản khả biến
	- Bộ phận tư bản biến thành tư liệu sản xuất mà giá trị được bảo tồn và chuyển
	vào sản phẩm, tức là không thay đổi về lượng giá trị của nó.. Bộ phận tư bản ấy được gọi là tư bản bất biến, ký hiệu: "c".
	- Bộ phận tư bản biến thành sức lao động không tái hiện ra, nhưng thông qua lao động trừu tượng của công nhân làm thuê mà tăng lên, tức là biến đổi về lượng. Bộ phận tư bản này được gọi là tư bản khả biến. Ký hiệu: "v".
	→ W = c + v + m.
	 Ý nghĩa của việc phân chia c và v?
	- Vạch rõ nguồn gốc duy nhất của giá trị thặng dư là do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra và không được trả công. → tư bản khả biến.
	- Tư bản bất biến → điều kiện cần thiết không thể thiếu được để sản xuất ra giá trị thặng dư.
	- Là cơ sở lý luận để nghiên cứu các vấn đề khác như: tích lũy tư bản, tái sản xuất tư bản chủ nghĩa…
	5.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
	5.2.3.1. Tỷ suất giá trị thặng dư
	- Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến tương ứng để sản xuất ra giá trị thặng dư đó.
	- Công thức:
	m’ = m / v . 100%
	Hoặc
	Thời gian lao động thặng dư
	m’ =                                                          x 100%
	Thời gian lao động tất yếu
	→ Tỷ suất giá trị thặng dư nói lên trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân làm thuê, nó chỉ rõ trong tổng số giá trị mới do sức lao động tạo ra thì công nhân được hưởng bao nhiêu, nhà tư bản chiếm được bao nhiêu.
	Thực chất, tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ lệ phân chia ngày lao động của công nhân thành thời gian lao dộng tất yếu và thời gian lao động thặng dư, chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì tỷ suất giá trị thặng dư càng tăng.
	5.2.3.2. Khối lượng giá trị thặng dư
	- Khối lượng giá trị thặng dư là tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư và tổng tư
	bản khả biến đã được sử dụng.
	- Công thức: M = m’ .V
	→ Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì khối lượng giá trị thặng càng tăng.
	- Khối lượng giá trị thặng dư nêu rõ quy mô bóc lột. Khối lượng giá trị thặng dư tỷ lệ thuận với tỷ suất giá trị thặng dư và tổng tư bản khả biến.
	5.2.4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
	5.2.4.1. Khái niệm ngày lao động
	- Là độ dài về thời gian mà người lao động thực sự làm việc trong quá trình sản
	xuất.
	- Cơ cấu ngày lao động gồm: Thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư.
	5.2.4.2. Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối
	Thời gian lao động tất yếu         Thời gian lao động thặng dư
	m’ = 4 / 4 . 100%.= 100%
	Thời gian lao động tất yếu                           Thời gian lao động thặng dư
	m’ = 6 / 4 . 100% = 150%
	→ Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư được tạo ra do kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu, trong khi năng suất lao động, giá trị sức lao động và thời gian lao động tất yếu không thay đổi.
	Khi độ dài ngày lao động không thể kéo dài thêm, nhà tư bản tìm cách tăng cường độ lao động của công nhân nhưng vè thực chất cũng tương tự như kéo dài ngày lao động.
	5.2.4.2. Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối
	Thời gian lao động tất yếu         Thời gian lao động thặng dư
	m’ = 4 / 4 . 100%.= 100%
	Thời gian lao động tất yếu                           Thời gian lao động thặng dư
	m’ = 7 / 3 . 100% = 233,3%
	→ Sản xuất giá trị thặng dư tương đối là phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện bằng cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu lại để kéo dài một cách tương ứng thời gian lao động thặng dư trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội tro...
	Muốn rút ngắn thời gian lao động tất yếu phải giảm giá trị sức lao động → tăng năng suất lao động  xã hội (ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt và các ngành sản xuất ra tư liệu sản xuất để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt đó).
	Trong quá trình cạnh tranh, nhà tư bản nào áp dụng kỹ thuật tốt nhất để tăng năng suất lao động ở xí nghiệp mình sẽ làm cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa → giá trị thặng dư siêu ngạch.
	Giá trị thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư thu dược do tăng năng suất lao động cá biệt, làm cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị thi trường của nó.
	Trong từng xí nghiệp, giá trị thặng dư siêu ngạch là một hiện tượng tạm thời nhưng trong phạm vi xã hội thì nó thường xuyên tồn tại. Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực trực tiếp, mạnh nhất thúc đẩy các nhà tư bản đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sả...
	C. Mác gọi giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối.
	 Ý nghĩa của việc nghiên cứu này?
	Nếu gạt bỏ mục đích và tính chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thì phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nhất là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch có tác dụng:
	- Kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật mới, cải tiến tổ chức quản lý.
	- Đòn bẩy kinh tế kích thích cạnh tranh giữa các cá nhân và tập thể người lao động, thúc đẩy tiến bộ kinh tế - xã hội.
	5.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản 5.2.5.1. Nội dung
	- Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối (cơ bản) của chủ nghĩa tư bản:
	+ Sản xuất nhiều giá trị thặng dư là mục đích, là động lực thường xuyên thúc
	đẩy nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vận động, phát triển.
	+ Phương tiện để đạt mục đích đó là tăng cường phát triển kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tăng cường độ lao động, kéo dài ngày lao động… để bóc lột sức lao động của công nhân.
	- Nội dung của quy luật: Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách tăng cường các phương tiện kỹ thuật và quản lý để bóc lột ngày càng nhiều lao động làm thuê.
	5.2.5.2. Vai trò của quy luật giá trị thặng dư
	- Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật làm cho lực lượng sản xuất, năng suất lao động tăng lên nhanh chóng và nền sản xuất được xã hội hóa cao.
	- Làm cho mâu thuẫn vốn có trong xã hội tư bản chủ nghĩa càng trở nên gay gắt → Xu hướng tất yếu của chủ nghĩa tư bản là đi lên một xã hội mới văn minh hơn, đó là xã hội Cộng sản chủ nghĩa (giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội).
	5.3.TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
	5.3.1. Bản chất kinh tế của tiền công
	- Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động, là giá cả
	của hàng hóa sức lao động.
	- Cơ cấu tiền công gồm:
	+ Giá trị tư liệu sinh hoạt đủ nuôi sống bản thân người lao động.
	+ Giá trị tư liệu sinh hoạt nuôi sống số lượng con nhất định của họ.
	+ Chi phí để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học – kỹ thuật và tay nghề của người lao động.
	5.3.2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản
	- Tiền công tính theo thời gian là hình thức tiền công mà số lượng của nó nhiều
	hay ít tùy theo thời gian lao động của công nhân (giờ, ngày, tuần, tháng) dài hay ngắn.
	- Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức tiền công mà số lượng của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hay số lượng những bộ phận của sản phẩm mà công nhân đã sản xuất ra hoặc số lượng công việc đã hoàn thành.
	→ Tiền công theo sản phẩm chỉ là hình thái chuyển hóa của tiền công theo thời gian, tiền công theo sản phẩm một mặt giúp cho chủ doanh nghiệp trong việc quản lý, giám sát quá trình lao động của công nhân, mặt khác kích thích công nhân lao động tích cự...
	5.3.3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế
	- Tiền công danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản.
	- Tiền công thực tế là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.
	5.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – Tích lũy tư bản
	5.4.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản
	(Sinh viên nghiên cứu ví dụ minh họa quá tích lũy trong giáo trình trang 252 – 253)
	- Thực chất của tích lũy tư bản là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư thành tư bản (hay là quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư).
	- Động cơ thúc đẩy tích lũy tư bản và tái sản xuất mở rộng:
	+ Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản – quy luật giá trị thặng dư.
	+ Cạnh tranh
	- Nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư.
	- Quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào các nhân tố:
	+ Với khối lượng giá trị thặng dư nhất định thì quy mô tích lũy phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư cho tích lũy và tiêu dùng.
	+ Nếu tỷ lệ đó không đổi thì quy mô tích lũy phụ thuộc vào những nhân tố quyết định khối lượng giá trị thặng dư, đó là:
	 Trình độ bóc lột sức lao động.
	   Nâng cao năng suất lao động xã hội.
	  Sự chênh lệch ngày càng lớn giữa tư bản cố định được sử dụng và tư bản cố
	định đã tiêu dùng (nghĩa là dù đã mất dần đi giá trị (giá trị chuyển dần vào sản phẩm) nhưng máy móc vẫn có tác dụng như khi còn đầy đủ giá trị).
	  Quy mô của tư bản ứng trước.
	5.4.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
	- Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp tư bản, nó là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản.
	- Tập trung tư bản là sự tặng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất
	những tư bản có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn.
	5.4.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản
	- Cấu tạo tư bản bao gồm: cấu tạo kỹ thuật; cấu tạo giá trị và cấu tạo hữu cơ.
	- Cấu tạo kỹ thuật biểu hiện quan hệ tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất và số lượng sức lao động sử dụng trong quá trình sản xuất.
	Ví dụ: 100 KW diện/1 công nhân.
	5 mã lực/1 công nhân.
	- Cấu tạo giá trị của tư bản biểu hiện quan hệ tỷ lệ giữa số lượng giá trị của “c”
	và “v” cần thiết để tiến hành sản xuất.
	- Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết định và phản ánh sự biến đổi của cấu tạo kỹ thuật đó.
	Do trình độ kỹ thuật phát triển → yêu cầu tích lũy tư bản tăng nhanh và làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản không ngừng tăng lên. Biểu hiện: bộ phận “c” tăng nhanh hơn bộ phận “v “, tư bản bất biến tăng tuyệt đối và tăng tương đối, còn tư bản khả biến ...
	5.5. Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư
	5.5.1. Tuần hoàn của tư bản
	Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông.
	Lưu thông của tư bản theo nghĩa rộng là sự vận động của tư bản bao gồm quá trình tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.
	5.5.1.1. Tuần hoàn của tư bản
	Tư bản công nghiệp (các ngành sản xuất vật chất) trong quá trình tuần hoàn đều
	vận động theo công thức:
	TLSX
	T   -   H                       …….SX…..H’- T’
	SLĐ
	Quá trình vận động này trải qua ba giai đoạn: hai giai đoạn lưu thông và một giai đoạn sản xuất
	- Giai đoạn thứ nhất – giai đoạn lưu thông,  nhà tư bản xuất hiện trên thị trường để mua các yếu tố sản xuất: tư liệu sản xuất và sức lao động
	TLSX
	T    -    H
	SLĐ
	Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản tiền tệ, thực hiện chức năng mua các yếu tố sản xuất, tức là biến tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất.
	- Giai đoạn thứ hai -:giai đoạn sản sản xuất
	TLSX
	H                         ……SX…….H’
	SLĐ
	Trong giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất, thực hiện chức
	năng sản xuất ra hàng hóa (trong đó có giá trị và giá trị thặng dư). Kết thúc giai đoạn này, tư bản sản xuất chuyển hóa thành tư bản hàng hóa
	→ Đây là giai đoạn quyết định nhất, vì nó giải quyết được mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
	- Giai đoạn thứ ba - giai đoạn lưu thông
	H’ ….T’
	Trong giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hóa, chức năng thực hiện giá trị của khối lượng hàng hóa đã sản xuất ra (có cả giá trị thặng dư). Kết thúc giai đoạn này, tư bản hàng hóa chuyển hóa thành tư bản tiền tệ với số lượng lớn hơn.
	→ Tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục của tư bản trải qua ba giai đoạn, lần lượt mang ba hình thái khác nhau, thực hiện ba chức năng khác nhau để rồi lại quay trở về hình thái ban đầu có kèm theo giá trị thặng dư.
	 Tuần hoàn tư bản chỉ có thể tiến hành bình thường trong điều kiện: các giai đoạn
	 khác nhau của nó không ngừng được chuyển tiếp; tư bản ở mỗi hình thái khác nhau đều phải không ngừng liên tục trải qua 3 hình thái.
	5.5.2. Chu chuyển của tư bản
	- Chu chuyển tư bản là sự tuần hoàn tư bản có định kỳ đổi mới diễn ra liên tục và thường xuyên lặp đi lặp lại không ngừng.
	-Thời gian chu chuyển tư bản là thời gian từ khi tư bản ứng ra dưới một hình thái nhất định cho đến khi thu về cũng dưới hình thái ban đầu nhưng với lượng lớn
	hơn (có giá trị thặng dư).
	Thời gian một vòng chu chuyển của tư bản  = thời gian sản xuất + thời gian lưu thông:
	+ Thời gian sản xuất: gồm thời gian lao động + thời gian gián đoạn lao động + thời gian dự trữ sản xuất.→ Thời gian sản xuất dài hay ngắn do tác động của nhiều yếu tố như: tính chất của ngành sản xuất; vật sản xuất chịu sự tác động của quá trình tự n...
	+ Thời gian lưu thông là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực lưu thông, gồm thời gian mua các yếu tố sản xuất + thời gian bán hàng hóa + thời gian vận chuyển
	hàng hóa. Thời gian này dài hay ngắn do các nhân tố như: tình hình thị trường xấu hay tốt; khoảng cách thị trường xa hay gần; giao thông khó khăn hay thuận lợi; phương tiện giao thông hiện đại hay thô sơ.
	→ Muốn rút ngắn thời gian chu chuyển tư bản thì phải rút ngắn thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông.
	- Chu chuyển của tư bản nói lên tốc độ vận động của tư bản nhanh hay chậm.
	+ Tốc độ chu chuyển của tư bản là khái niệm dùng để chỉ sự vận động nhanh hay chậm của tư bản ứng trước.
	+ Công thức tính: n = CH / ch
	Trong đó:  n – là tốc độ chu chuyển của tư bản.
	CH –Thời gian tư bản vận động trong năm.
	ch –Thời gian của một vòng chu chuyển của tư bản.
	5.5.3.Tư bản cố định và tư bản lưu động
	- Căn cứ vào phương thức chu chuyển về mặt giá trị nhanh hay chậm của các bộ
	phận tư bản để phân chia tư bản sản xuất thành: tư bản cố định và tư bản lưu động.
	- Tư bản cố định là bộ phận tư bản sản xuất tồn tại dưới dạng máy móc, thiết bị, nhà xưởng….về mặt hiện vật tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó bị khấu hao từng phần và được chuyển dần vào sản phẩm mới được sản xuất ra.
	+ Mức khấu hao = giá trị của máy móc, thiết bị (giá ban đầu: giá mua, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử…) / số năm sử dụng của máy móc, thiết bị (theo thiết kế.
	+ Tư bản cố định sử dụng lâu dài trong nhiều chu kỳ sản xuất và bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Có hai loại hao mòn: hao mòn hữu hình (sự hao mòn về mặt giá trị sử  dụng do thuộc tính cơ học, hóa học và sự tác động tự nhiên) và hao mòn vô hì...
	Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản cố định sẽ làm tăng quỹ khấu hao tài sản cố định, lượng tư bản sử dụng tăng lên, tránh được hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.
	+ Tư bản lưu động là một bộ phận của tư bản sản xuất tồn tại dưới dạng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ, sức lao động…), giá trị của nó chuyển một lần vào giá trị của sản phảm mới. → Tư bản lưu động được bồi hoàn cho chủ doanh nghiệp sau khi hàn...
	Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động sẽ tiết kiệm được tư bản lưu động
	ứng trước, làm tăng m′ và M hàng năm.
	5.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
	5.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
	5.6.1.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa: Ký hiệu: k
	Giá trị hàng hóa gồm lao động quá khứ (c) và lao động hiện tại (v + m)  → Đây là những chi phí lao động thực tế của xã hội để sản xuất hàng hóa, chi phí này tạo ra giá trị hàng hóa. Ký hiệu giá trị hàng hóa là W
	W = c + v + m (1)
	Nhưng đối với nhà tư bản chỉ cần chi phí một lượng tư bản để mua các yếu tố sản xuất. C. Mác gọi chi phí đó là chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, ký hiệu là k (k = c + v).
	→ Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là chi phí về tư bản bất biến và tư bản khả
	biến mà nhà tư bản bỏ ra để sản xuất hàng hóa.
	W = c + v + m (1) chuyển thành W = k + m (2) →   m = W – k
	Phạm trù k?
	- Nhà tư bản gộp 2 nhân tố (c + v) thành một phạm trù chung là chi phí sản xuất, không những làm cho người ta không nhận thấy giá trị thặng dư sinh ra như thế nào mà còn làm cho chi phí sản xuất có vẻ bề ngoài là nguồn gốc của giá trị thặng dư.
	- Chi phí sản xuất chỉ là chi phí về tư bản của nhà tư bản gồm (c + v), còn giá trị hàng hóa là chi phí thực tế về lao động của xã hội để sản xuất hàng hóa
	→ W = c + v + m   >  k = c + v
	- Phạm trù k, một mặt biểu thị tính chất đặc thù của sản xuất tư bản chủ nghĩa vì chỉ trong chủ nghĩa tư bản, lao động với tư cách là thực thể của giá trị mới bị che lấp bởi chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mặt khác, chi phí sản xuất là bộ phận giá...
	5.6.1.2. Lợi nhuận
	W = c + v + m >  k = c + v
	→ Sau khi bán hàng hóa (giả sử giá cả = giá trị), nhà tư bản không những bù đắp đủ số tư bản đã ứng ra, mà còn thu về được một số tiền lời → lợi nhuận, ký hiệu: p
	W = c = v + m (1)→ W = k + m (2)→ W = k + p (3)
	- Lợi nhuận chính là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư. →   p = W – k
	- Lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Sự khác nhau giữa (m) và (p) ở chỗ, khi nói (m) là hàm ý so sánh nó với (v), còn khi nói (p) lại hàm ý so sánh với  (c + v).  p và m thường không bằng nhau, phụ thuộc vào giá cả bán...
	5.6.1.3. Tỷ suất lợi nhuận: Ký hiệu p’
	- Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước
	p’ = m / (c +v) . 100%
	-Tỷ suất lợi nhuận phản ánh mức doanh lợi của việc đầu tư tư bản và chỉ cho các nhà tư bản đầu tư vào nơi có lợi hơn.
	- Nhấn tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận:
	+ Tỷ suất giá trị thặng dư.
	+ Cấu tạo hữu cơ của tư bản.
	+ Tốc độ chu chuyển của tư bản.
	+ Tiết kiệm tư bản bất biến.
	5.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
	5.6.2.1. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường
	- Cạnh tranh trong nội bộ ngành cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất kinh doanh cùng một loại hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện sản xuất và tiêu thụ có lợi nhất để thu được lợi nhuận siêu ngạch → kết quả sự cạnh tr...
	- Giá trị thị trường là giá trị xã hội của hàng hóa được hình thành thông qua quá trình cạnh tranh giữa các nhà tư bản trong cùng một ngành. Biện pháp để cạnh tranh (chủ yếu) là các nhà tư bản tìm cách cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động làm h...
	5.6.2.2. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân
	- Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau, nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có lợi hơn (nơi có tỷ suất lợi nhuận cao hơn).→ kết quả của sự cạnh tranh này là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.
	- Sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau diễn ra thông qua việc tự do di chuyển tư bản từ ngành có p’ thấp → ngành có p’ cao làm thay đổi p’ cá biệt vốn có của các ngành → hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân của các ngành sản xuất khác nhau.
	- Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng tư bản xã hội đã đầu tư vào các ngành của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, ký hiệu:
	∑ m
	=                 x 100%
	∑ (c + v)
	- Khi tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành → khi có lượng tư bản ứng ra bằng
	nhau, dù đầu tư vào ngành nào cùng đều thu được lợi nhuận bằng nhau, gọi là lợi
	nhuận bình quân.
	Lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận bằng nhau của những tư bản bằng nhau, đầu tư vào những ngành khác nhau, bất kể cấu tạo hữu cơ của tư bản như thế nào, ký hiệu:
	Kết luận: Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân đã che giấu hơn nữa bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Góp phần điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
	5.6.2.3. Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất
	- Tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân hình thành thì giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất.
	- Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân.
	Giá cả sản xuất = k +
	→ Giá cả sản xuất là hình thức biểu hiện của giá trị trong điều kiện tự do cạnh tranh). Khi có giá cả sản xuất thì giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. Nhưng cơ sở của giá cả sản xuất vẫn là giá trị (xét trong phạm vi toàn xã hội, tổng số gi...
	sản xuất = tổng số giá trị).
	5.6.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản
	5.6.3.1. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
	- Tư bản thương nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản
	+ Trong chủ nghĩa tư bản, tư bản thương nghiệp là một bộ phận của tư bản công nghiệp dưới hình thái tư bản hàng hóa được tách ra và phục vụ quá trình lưu thông hàng hóa của tư bản công nghiệp. → vừa độc lập vừa phụ thuộc vào tư bản công nghiệp.
	+ Công thức vận động của tư bản thương nghiệp:  T – H – T’
	T’  = T + ∆t
	∆t: Lợi nhuận thương nghiệp
	- Lợi nhuận thương nghiệp
	Nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp?
	Ví dụ: W = 720c + 180v + 180m = 1080
	p’ = m / c + v . 100%
	→ p’công nghiệp = 180 / 900 . 100% = 20%
	Nếu tư bản công nghiệp làm nhiệm vụ lưu thông, phải có 100 chi phí lưu thông
	→ p’công nghiệp = 180 / 900 + 100 . 100% = 18%
	Nếu có tư bản thương nghiệp làm nhiệm vụ lưu thông, thì tư bản công nghiệp
	bán hàng hóa cho tư bản thương nghiệp:
	W = 720c + 180v + (180m  - 18m) = 1062
	Tư bản thương nghiệp bán hàng hóa đúng giá trị xã hội là 1080 → Lợi nhuận
	→ p'  thương nghiệp = 18 / 100 x 100% = 18%
	Như vậy, lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư được sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất và do tư bản công nghiệp nhượng lại cho tư bản thương nghiệp, bằng cách bán hàng hóa của mình cho tư bản thương nghiệp dưới giá trị xã hội và tư bả...
	5.6.3.2. Tư bản cho vay và lợi tức cho vay
	-  Tư bản cho vay dưới chủ nghĩa tư bản
	+ Tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi mà người chủ sở hữu nó cho người khác sử dụng trong một thời gian nhằm nhận được số tiền lời nhất định. Số tiền lời đó được gọi là lợi tức.
	+ Đặc điểm của tư bản cho vay:
	  Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng tư bản.
	  Công thức vận động: T - T’
	+  Nguồn của tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời để rồi trong quá trình chu chuyển của tư bản như: quỹ khấu hao chưa đến kỳ thay máy móc mới, tiền mua nguyên liệu phụ chưa đến kỳ, tiền lương công nhân chưa đến kỳ trả, bộ phận giá trị thặng dư t...
	→ Tư bản cho vay một mặt biểu hiện quan hệ giữa các nhà tư bản, mặt khác biểu hiện quan hệ bóc lột của giai cấp tư sản đối với công nhân làm thuê.
	- Lợi tức cho vay:
	+ Lợi tức là một phần của lợi nhuận bình quân mà nhà tư bản đi vay phải trả
	cho nhà tư bản cho vay căn cứ vào lượng tư bản tiền tệ mà nhà tư bản cho vay đã bỏ
	ra cho nhà tư bản đi vay sử dụng. Ký hiệu: z
	+ Nguồn gốc của lợi túc chính là giá trị thặng dư do công nhân làm thuê sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất.
	+ Lợi tức cho vay phụ thuộc vào lượng tư bản cho vay và tỷ suất lợi tức cho vay.
	- Tỷ suất lợi tức
	+ Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ tính theo phần trăm giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay (thường tính theo tháng, quý, năm…), ký hiệu:  z':
	z
	z' =                                  x 100 %
	Tổng tư bản cho vay
	+ Giới hạn của tỷ suất lợi tức ở trong khoảng   0 < z' <  (trừ trường hợp khủng hoảng)
	+ Tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào các nhân tố: tỷ suất lợi nhuận bình quân; tỷ lệ phân chia lợi nhuận bình quân thành lợi tức và lợi nhuận của nhà tư bản hoạt động; quan hệ cung - cầu về tư bản cho vay.
	5.6.3.3. Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng
	- Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa
	+ Tín dụng tư bản chủ nghĩa là hình thức vận động của tư bản cho vay.
	+ Có hai hình thức tín dụng cơ bản: tín dụng thương nghiệp và tín dụng ngân hàng.
	- Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng
	+ Ngân hàng trong chủ nghĩa tư bản là xí nghiệp kinh doanh tư bản tiền tệ, làm môi giới giữa người đi vay và người cho vay.
	+ Ngân hàng có hai nghiệp vụ: nhận gửi và cho vay → lợi tức tiền gửi và lợi tức co vay. Về nguyên tắc lợi túc cho vay cao hơn lợi tức tiền gửi.
	+ Lợi nhuận ngân hàng bằng lợi tức cho vay trừ đi lợi tức tiền gởi cộng với các khoản thu khác và trừ đi các chi phí cần thiết về nghiệp vụ ngân hàng.→ lợi nhuận ngân hàng ngang bằng lợi nhuận bình quân.
	5.6.3.4. Công ty cổ phần, tư bản giả và thị trường chứng khoán
	- Công ty cổ phần:   -
	+ Là loại xí nghiệp lớn được hình thành bằng con đường  tập trung tư bản qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu → Công ty cổ phần chịu trách nhiệm hữu hạn.
	+ Công ty cổ phần hình thành nhằm để mở rộng và hiện đại hóa sản xuất. Tổ chức cao nhất của công ty cổ phần là đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông bầu ra ban quản trị với số lượng từ  3 - 12 thành viên.
	+ Cổ phiếu của công ty cổ phần phát hành là loại chứng khoán có giá ghi nhận sự đóng góp vào công ty cổ phần, bảo đảm cho người sở hữu nó được quyền nhận một phần thu nhập của công ty dưới hình thức lợi tức cổ phần. Mức lợi tức cổ phần tương ứng với ...
	+ Về nguyên tắc, công ty cổ phần không hoàn lại vốn cho chủ cổ phiếu, cổ phiếu bị mất giá trị khi công ty cổ phần phá sản. Người mua cổ phiếu gọi là cổ đông, cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số tiền cổ phần mình đã góp vốn và được quyền...
	+ Ngoài ra công ty cổ phần còn phát hành trái phiếu (còn gọi là trái khoán). Người mua trái khoán được nhận một khoản lợi tức cố định không phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty, được hoàn trả lại vốn sau thời hạn được ghi trên trái khoán và kh...
	+ Cổ phiếu được mua bán trên thị trường theo giá cả → thị giá cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu không phải là số tiền ghi trên mặt phiếu, mà là một số tiền nếu đem gửi vào ngân hàng thì sẽ thu được số lợi tức bằng lợi tức cổ phần. Ngoài ra thị giá cổ phiếu ...
	-Tư bản giả
	+ Tư bản giả là tư bản tồn tại dưới hình thức các chứng khoán có giá và mang lại thu nhập cho người sở hữu các chứng khoán đó (cổ phiếu, trái phiếu, công trái…).
	+ Tư bản giả có những đặc điểm sau:
	Một là, có thể mang lại thu nhập cho người sở hữu nó.
	Hai là, có thể mua bán được.
	Ba là, sự tăng hay giảm giá mua bán nó trên thị trường không cần có sự thay đổi tương ứng của tư bản thật.
	- Thị trường chứng khoán
	+ Là nơi mua bán các loại chứng khoán.
	+ Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
	+ Thị trường chứng khoán rất nhạy với các biến động kinh tế, xã hội, quân sự. → “phong vũ biểu” của nền kinh tế.
	5.6.3.5. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa
	- Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp
	+ Trong nông nghiệp, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển theo hai con đường:
	Thứ nhất, dần dần chuyển nền nông nghiệp phong kiến sang kinh doanh theo phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sử dụng lao động làm thuê (Đức, Nhật, Italia, Nga Sa hoàng…).
	Thứ hai, thông qua cuộc cách mạng dân chủ tư sản, xóa bỏ kinh tế địa chủ phong kiến, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp (Pháp, Mỹ…).
	+  Đặc điểm nổi bật của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp là sự tồn tại của ba giai cấp chủ yếu: địa chủ (chủ sở hữu ruộng đất); nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp (các nhà tư bản thuê ruộng của địa chủ để kinh doanh) và công nhân nô...
	-Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa
	+ Địa tô tư bản chủ nghĩa là bộ phận giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân của tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ.
	+ Các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa
	 Địa tô chênh lệch là phần địa tô thu được ở trên những ruộng đất màu mỡ, vị trí thuận lợi, hoặc ruộng đất được đầu tư thâm canh. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung của nông phẩm được quy định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất
	xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt
	Địa tô chênh lệch = giá cả sản xuất chung – giá cả sản xuất cá biệt
	Thực chất của địa tô chênh lệch là lợi nhuận siêu ngạch. Nguồn gốc của nó là một phần giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp làm thuê tạo ra. Địa tô chênh lệch gắn  với chế độ độc quyền kinh doanh ruộng đất theo kiểu tư bản chủ nghĩa.
	Địa tô chênh lệch có 2 loại: địa tô chênh lệch (I) và địa tô chênh lệch (II).
	Địa tô chênh lệch (I) là địa tô thu được trên cơ sở ruộng đất màu mỡ và ruộng đất ở vị trí thuận lợi.
	Địa tô chênh lệch (II) là địa tô do thâm canh mà có.
	 Địa tô tuyệt đối là loại địa tô mà tất cả các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đều phải nộp cho địa chủ. Đây là loại địa tô thu trên mọi loại ruộng đất
	Địa tô tuyệt đối là lợi nhuận siêu ngạch dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân, được hình thành do cấu tạo hữu cơ tư bản trong nông nghiệp thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp; nó là số chênh lệch giữa giá trị nông phẩm và giá cả sản xuất ...
	 Địa tô độc quyền là phần thu nhập thêm do giá cả độc quyền cao hơn giá trị của những hàng hóa được sản xuất trong điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi (địa tô độc quyền tồn tại trong nông nghiệp ở những vùng đất cho phép sản xuất những loại cây có ...
	-Giá cả ruộng đất là hình thức địa tô tư bản hóa vì: giá cả ruộng đất chỉ là giá mua quyền thu địa tô do ruộng đất mang lại theo tỷ suất lợi tức hiện hành. Nó tỷ lệ thuận với địa tô và tỷ lệ nghịch với tỷ suất lợi tức tư bản gửi vào ngân hàng.
	Kết luận: lý luận địa tô tư bản chủ nghĩa của C. Mác không chỉ vạch rõ bản chất quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp mà còn là cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp và các ngành khác có liên quan đến đất đại.
	Chương 6
	HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA
	TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN  VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
	ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
	Kết cấu của chương
	6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.
	6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
	6.3. Chủ nghĩa tư bản ngày nay và những biểu hiện mới của nó.
	6.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
	6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
	6.1.1. Những nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
	thành chủ nghĩa tư bản độc quyền
	- Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động cách mạng khoa học – kỹ thuật.
	- Xuất hiện những ngành sản xuất đòi hỏi xí nghiệp phải có quy mô lớn.
	- Sự biến đổi cơ cấu kinh tế của xã hội tư bản theo hướng tập trung sản xuất.
	- Cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà tư bản phải tích cực cải tiến kỹ thuật, tăng quy mô tích lũy để chiến thắng trong cạnh tranh.
	- Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1973 trong thế giới tư bản chủ nghĩa.
	- Sự phát triển của hệ thống tín dụng tư bản chủ nghĩa.
	→ Các nguyên nhân này thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung sản xuất dẫn tới hình thành các công ty, xí nghiệp độc quyền.
	6.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
	6.1.2.1. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
	- Tích tụ và tập trung sản xuất cao dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền.
	- Tổ chức độc quyền là liên minh giữa các nhà tư bản lớn, để tập trung vào trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hóa nào đó nhằm mục đích thu lợi nhuận độc quyền.
	Những hình thức độc quyền cơ bản:
	+ Các-ten là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thỏa
	thuận với nhau về giá cả; kỳ hạn trả tiền; phân chia thị trường tiêu thụ; số lượng hàng hóa… các nhà tư bản tham gia Cacten vẫn độc lập về sản xuất và mua bán hàng hóa.
	+  Xanhđica là tổ chức độc quyền cao hơn, ổn định hơn Cacten. Xanhđica độc lập về sản xuất nhưng mọi việc mua bán do một ban quản trị chung đảm nhiệm. Mục đich của Xanhđica là thống nhất đầu mối mua và bán để bán hàng hóa với giá đắt và mua nguyên li...
	+Tơrớt, là tổ chức độc quyền cao hơn Cacten và Xanhđica, nhằm thống nhất cả sản xuất và tiêu thụ dưới sự quản lí của một ban quản trị. Các nhà tư bản tham gia Tơrớt trở thành những cổ đông thu lợi tức cổ phần.
	+ Côngxoocxiom (Conxớc), là hình thức tổ chức độc quyền cao hơn Tơrớt. Tham gia Côngxoocxiom có cả những tổ chức Xanhđica, Tơrớt và những xí nghiệp thuộc những ngành khác nhau có liên quan với nhau về kinh tế, kỹ thuật và sản xuất.
	+ Cônggôlômêra (CM), là tổ chức độc quyền được hình thành chủ yếu bằng cách thôn tính hay sát nhập nhiều xí nghiệp của nhiều ngành khác nhau, đặt dưới sự kiểm soát về tài chính và quản lý chung của một nhóm nhà tư bản độc quyền lớn nhất. Cônggôlômêra...
	6.1.2.2. Tư bản tài chính và bọn đầu sở tài chính.
	- Lênin: “Tư bản tài chính là kết quả của sự hợp nhất giữa tư bản ngân hàng của một số ít ngân hàng độc quyền lớn nhất, với tư bản của những liên minh độc quyền các nhà công nghiệp”.
	- Sự phát triển của tư bản tài chính dẫn đến sự hình thành một nhóm nhỏ độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống kinh tế và chính trị của toàn xã hội tư bản, gọi là bọn đầu sỏ tài chính.
	+ Bọn đầu sỏ tài chính thiết lập sự thống trị của mình thông qua chế độ tham dự và các thủ đoạn như: lập công ty mới, phát hành trái khoán, kinh doanh công trái, đầu tư chứng khoán ở sở giao dịch, đầu cơ ruộng đất…
	+ Về mặt chính trị, bọn đầu sở tài chính chi phối mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, biến nhà nước tư sản thành công cụ phục vụ lợi ích cho chúng.
	6.1.2.3. Xuất khẩu tư bản.
	- Xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài, nhằm mục đích chiểm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi nhuận khác ở các nước nhập khẩu tư bản.
	- Xuất khẩu tư bản vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trở thành tất yếu:
	+ Một số ít nước tư bản phát triển, có một số " tư bản thừa" tương đối cần tìm nơi đầu tư có nhiều lợi nhuận so với đầu tư trong nước.
	+ Nhiều nước lạc hậu về kinh tế bị lôi cuốn vào sự giao lưu kinh tế thế giới nhưng lại rất thiếu tư bản, giá ruộng đất tương đối hạ, tiền lương thấp, nguyên liệu rẻ.
	- Xuất khẩu tư bản được thực hiện dưới hai hình thức:
	+ Đầu tư trực tiếp (có thể tồn tại dưới dạng hỗn hợp song phương, đa phương hoặc 100% vốn của công ty nước ngoài).
	+ Đầu tư gián tiếp (xuất khẩu tư bản cho vay).
	- Tùy theo hình thức sở hữu tư  bản, có thể phân tích thành:
	+ Xuất khẩu tư bản tư nhân, là hình thức do tư nhân thực hiện, thường được đầu tư vào những ngành kinh tế có vòng quay tư bản ngắn và thu lợi nhuận độc quyền cao.
	+ Xuất khẩu tư bản nhà nước, do nhà nước tư sản dùng vốn từ quỹ của mình  để đầu tư  vào nước nhập khẩu tư bản (cho vay, viện trợ có hoàn lại hoặc không hoàn lại) để thực hiện mục tiêu về kinh tế, chính trị và quân sự.
	→ Xuất khẩu tư bản là công cụ  chủ yếu để bành trướng sự thống trị, bóc lột, nô dịch của tư bản tài chính trên phạm vi toàn thế giới.
	6.1.2.4.. Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền
	- Lực lượng sản xuất phát triển cao đòi hỏi ngày càng phải có nhiều nguồn nguyên liệu và nơi tiêu thụ.
	- Sự thèm khát lợi nhuận siêu ngạch
	→ Hình thành các liên minh độc quyền quốc tế dưới dạng Cacsten, Xanhđica, Tơrớt quốc tế…
	6.1.2.5.  Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc
	- Sự phân chia thế giới vè kinh tế được củng cố và tăng cường bằng việc phân chia thế giới về lãnh thổ.
	- Sự phân chia lãnh thổ và sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản tất
	yếu dẫn đến cuộc đấu tranh đòi chia lại thế giới (Đế quốc Anh chiếm nhiều thuộc địa nhất, sau đó Nga, Pháp. Số dân thuộc địa của Pháp lại nhiều hơn số dân thuộc địa của ba nước Đức, Mỹ, Nhật).
	Kết luận: Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc có liên quan chặt chẽ với nhau, nói lên bản chất của chủ nghĩa đế quốc về mặt kinh tế là sự thống trị của chủ nghĩa tư bản độc quyền, về mặt chính trị là hiếu chiến, xâm lược.
	6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền
	6.1.3.1. Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền.
	- Thống trị của độc quyền không thủ tiêu được cạnh tranh mà lại làm cho cạnh tranh sâu sắc hơn, đa dạng hơn, sâu sắc hơn:
	+ Cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các xí nghiệp ngoài độc quyền.
	+ Cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau.
	+ Cạnh tranh trong nội bộ tổ chức độc quyền.
	+ Cạnh tranh giữa các xí nghiệp ngoài độc quyền.
	→ Độc quyền và cạnh tranh là 2 mặt đối lập cùng tồn tại trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền.
	- Biện pháp cạnh tranh trong giai đoạn độc quyền là: độc chiếm các nguồn nguyên liệu, phương tiện vận tải, nhân công, tín dụng và cả các biẹn pháp bạo lực.
	6.1.3.2. Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền
	 Quy luật giá trị biểu hiện dưới hình thức giá cả độc quyền cao
	- Giá cả độc quyền cao = k + p độc quyền cao → cơ sở của giá cả độc quyền  vẫn là giá trị.
	- Giá cả độc quyền có 2 loại:
	+ Giá cả độc quyền cao áp dụng khi bán hàng hóa.
	+ Giá cả độc quyền thấp áp dụng khi mua nguyên liệu (sản phẩm).
	→ Xét trong toàn bộ hệ thống kinh tế tu bản chủ nghĩa, thì tổng số giá cả = Tổng số giá trị.
	 Quy luật giá trị thặng dư biểu hiện dưới hình thức quy luật lợi nhuận độc quyền
	cao
	- Lợi nhuận độc quyền cao bao gồm:
	+ Lợi nhuận bình quân.
	+ Các khoản lợi nhuận khác do sự thống trị của các tổ chức độc quyền trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa mang lại.
	- Nguồn gốc của lợi nhuận độc quyền cao:
	+ Giá trị thặng dư do công nhân trong các xí nghiệp độc quyền và các xí nghiệp ngoài độc quyền tạo ra.
	+ Một phần bóc lột những người sản xuất nhỏ trong nước và nhân dân các nước khác quan việc mua nông sản, nguyên liệu rẻ, bán hàng công nghệ với giá cao.
	6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	6.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
	nước.
	6.2.1.1. Nguyên nhân hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	- Tích tụ và tập trung sản xuất càng cao → đòi hỏi một hình thức mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa cao hơn - đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
	- Sự phát triển của phân công lao động xã hội làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh (năng lượng, vận tải, bảo vệ môi trường, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản…) → đòi hỏi nhà nước p...
	- Sự thống trị độc quyền làm mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, nhân dân lao động trở nên sâu sắc → nhà nước phải có những chính sách để tạm thời hòa hoãn những mâu thuẫn đó (trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân…)
	- Cùng với xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế, sự bành trướng của các công ty xuyên quốc gia vấp phải những hàng rào dân tộc và xung đột lợi ích với các đối thủ trên thị trường thế giới → phải có sự điều tiết các quan hệ kinh tế quốc tế, trong đó ...
	- Cuộc đấu tranh với chủ nghĩa xã hội hiện thực và tác động của cách mạng khoa học và công nghệ cũng đòi hỏi nhà nước tư bản độc quyền phải can thiệp vào kinh tế.
	6.2.1.2. Bản chất chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	Là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chúc độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản thành một thiết chế và thể chế thống nhất, trong đó nhà nước tư sản bị phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền và can thiệp vào các quá trình kinh tế nhằm bảo vệ lợ...
	6.2.2. Những hình thức biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	6.2.2.1.  Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước
	- V. I. Lênin: “ Hôm nay là bộ trưởng, ngày mai là chủ ngân hàng; hôm nay là chủ ngân hàng, ngày mai là bộ trưởng”.
	- Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện thông qua các hội chủ xí nghiệp.
	→ Sự kết hợp này đã tạo ra những biểu hiện mới trong mối quan hệ giữa các tổ chức độc quyền và cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương
	6.2.2.2. Sự hình thành và phát triển sở hữu tư bản độc quyền nhà nước
	- Sở hữu tư bản độc quyền nhà nước là sở hữu tập thể của giai cấp tư sản độc quyền có nhiệm vụ ủng hộ và phục vụ lợi ích của tư bản độc quyền nhằm duy trì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.
	- Sở hữu nhà nước bao gồm những động sản bất động sản cần cho sự hoạt động của bộ máy nhà nước; các xí nghiệp nhà nước trong công nghiệp, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội…
	- Sở hữu nhà nước được hình thành dưới nhiều hình thức như: xây dựng mới bằng vốn ngân sách; quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân; nhà nước mua cổ phần của các xí nghiệp tư nhân…
	- Chức năng của sở hữu nhà nước:
	+ Mở rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa.
	+ Giải phóng tư bản của các tổ chức độc quyền từ những ngành ít lợi nhuận đưa vào những ngành kinh doanh có hiệu quả hơn.
	+ Làm chỗ dựa về kinh tế cho nhà nước để nhà nước điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa theo những chương trình nhất định.
	→ Sở hữu nhà nước phản ánh xuyên tạc bản chất của chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Các xí nghiệp nhà nước được sử dụng như những công cụ chủ yếu phục vụ lợi ích của tầng lớp tư bản độc quyền, công nhân vẫn không phải là người
	chủ đối với tư liệu sản xuất của xí nghiệp nhà nước.
	6.2.2.3. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước  tư sản
	- Nhà nước điều tiết kinh tế ở tầm vĩ mô, một mặt nhà nước phục vụ toàn diện, nhu cầu của tư bản độc quyền, mặt khác nhà nước sử dụng các biện pháp điều tiết, giới hạn sự tự do hoạt động của tư bản làm mềm hóa mâu thuẫn và các hậu quả tiêu cực do sự ...
	- Công cụ điều tiết nền kinh tế: hệ thống tài chính nhà nước, tiền tệ, tín dụng, các chính sách cơ cấu và chương trình hóa kinh tế.
	→ Nhà nước chủ động định hướng và uốn nắn quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, vận động theo các mục tiêu định trước trong từng thời kỳ. Sự điều tiết này làm cho tính tự phát của thị trường bị giới hạn, làm cho nền kinh tế có tính chất tổ chức hơ...
	6.3. Chủ nghĩa tư bản ngày nay và những biểu hiện mới của nó
	6.3.1. Những nét mới trong năm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền
	6.3.1.1. Tập trung sản xuất và hình thức độc quyền mới: sự xuất hiện những công ty độc quyền xuyên quốc gia bên cạnh sự phát triển các xí nghiệp vừa và nhỏ
	6.3.1.2. Sự thay đổi trong các hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính.
	6.3.1.3. Xuất khẩu tư bản là cơ sở của độc quyền quốc tế sau chiến tranh nhưng quy mô, chiều hướng và kết cấu của việc xuất khẩu tư bản đã có bước phát triển mới.
	6.3.1.4. Sự phân chia thế giới giữa các liên minh của chủ nghĩa tư bản: xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa ngày càng tăng bên cạnh xu hướng khu vực hóa nền kinh tế.
	6.3.1.5. Sự phân chia thế giới giữa các cường quốc vẫn tiếp tục dưới những hình thức cạnh tranh và thống trị mới.
	6.3.2. Những biểu hiện mới trong cơ chế điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	- Tỷ trọng của kinh tế thuộc nhà nước trong nền kinh tế quốc dân được nâng lên rõ rệt, bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất vật chất, dịch vụ và cơ sở hạ tầng xã hội do nhà nước tư sản đầu tư.
	- Kinh tế thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân cũng tăng mạnh mẽ.
	- Chi tiêu tài chính của các nhà nước tư sản phát triển dùng để điều tiết quá trình tái sản xuất xã hội cũng tăng lên.
	- Phương thức điều tiết của nhà nước linh hoạt, mềm dẻo hơn với phạm vi rộng hơn, như điều tiết bằng chương tình và kế hoạch; thị trường; khoa học và công nghệ; tài chính, tiền tệ; quan hệ kinh tế đối ngoại; hệ thống tài chính – tiền tệ quốc tế…
	6.3.3. Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại
	6.3.3.1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất
	- Sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của các ngành công nghệ cao.
	- Giáo dục được tăng cường, chất lượng của người lao động được nâng cao.
	- Kinh tế tăng trưởng nhanh.
	6.3.3.2. Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức.
	- Kinh tế tri thức xuất hiện những năm 80 thế kỷ XX.
	- Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.
	- Đặc trưng của nền kinh tế tri thức:
	+ Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
	- Tri thức trở thành nhân tố cơ bản của nền sản xuất xã hội.
	-Thay đổi cơ cấu sản xuất (dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp) và phương thức kinh doanh.
	- Thay đổi cơ cấu giai cấp.
	- Nhu cầu học tập suốt đời.
	6.3.3.3. Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp.
	- Công nhân cũng có cổ phần trong các xí nghiệp tư bản.
	- Xuất hiện tầng lớp trung sản.
	- Thu nhập danh nghĩa của người lao động cũng tăng lên.
	6.3.3.4. Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn.
	- Cải cách cơ chế quản lý nhằm giảm bớt khâu trung gian, phát huy đầy đủ tính chủ động và trách nhiệm của công nhân.
	- Áp dụng công nghệ cao trong quản lý sản xuất, kinh doanh.
	- Bên cạnh những xí nghiệp lớn, xuất hiện nhiều xí nghiệp nhỏ.
	6.3.3.5. Điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng được tăng cường.
	- Điều chỉnh chiến lược tổng thể phát triển kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh.
	- Lựa chọn chính sách thực dụng.
	- Vận dụng limh hoạt chính sách tài chính, tiền tệ nhằm điều chỉnh mâu thuẫn trong kinh tế và xã hội.
	6.3.3.6. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế TBCN, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế.
	6.3.3.7. Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường.
	6.4.. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
	6.4.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội
	- Thực hiện xã hội hóa sản xuất.
	- Lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động xã hội tăng.
	- Chuyển sản xuất nhỏ → sản xuất lớn hiện đại.
	6.4.2. Hạn chế của chủ nghia tư bản
	- Chủ nghĩa tư bản là thủ phạm gây ra các cuộc chiến tranh đẫm máu.
	- Thủ phạm của các cuộc chạy đua vũ trang, ô nhiễm môi trường và phải chịu trách nhiệm chính về sự nghèo đói, bệnh tật của hàng triệu người (nhất là ở các nước chậm phát triển).
	→ Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đến giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đã chuẩn bị những tiền đề vật chất đầy đủ và tiền đề xã hội chín muồi cho sự ra đời của xã hội mới – xã hội Cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là xã hội xã hội c...
	6.4.3. Xu hướng vận động của chư nghĩa tư bản
	Sự điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản đã phần nào làm giảm bớt tính gay gắt của mâu thuẫn lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Song tất cả những điều chỉnh ấy vẫn chưa vượt ra khỏi khuôn khổ của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa → Mâu thuẫn cơ bản vẫ...
	- Năng lực sản xuất vô hạn  >< tiêu dùng và khả năng thanh toán hạn chế.
	- Khả năng sản xuất vô hạn  >< nguồn tài nguyên hạn chế.
	- Nhu cầu nhất thể hóa kinh tế quốc tế  ><  lợi ích quốc gia.
	- Các nước tư bản trung tâm >< các nước ngoại vi…
	→ Những mâu thuẫn này diễn ra đồng thời, vẫn là những thách thức và đe dọa sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản.
	Kết luận:
	- Chủ nghĩa tư bản trước mắt vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển nhưng không phải vô hạn.
	- Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản cuối cùng sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản.
	- Phương thức sản xuất Cộng sản củ nghĩa ra đời thông qua cuộc cách mạng xã hội do giai cấp công nhân lãnh đạo.
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	7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	7.1.1.1 Khái niệm giai cấp công nhân
	* C.Mác và Ph.Ăngghen:
	- Dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ khái niệm giai cấp công nhân - con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại.
	- Trong phương thức sản xuất tư bản  chủ nghĩa, giai cấp công nhân có 2 đặc trưng cơ bản:
	Thứ nhất, về phương thức sản xuất: là những tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp, vận hành công cụ sản xuất ngày càng hiện đại, có trình độ xã hội hoá cao.
	Thứ hai, về địa vị của giai cấp công nhân: không có  tư liệu sản xuất, phải bán  sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Họ chịu sự bóc lột của nhà tư bản →Đặc trưng cơ bản.
	Ăngghen định nghĩa: “giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sự sống cò...
	cách mạng công nghiệp sản sinh ra…”.
	* V.I. Lênin: Hoàn thiện thêm khái niệm giai cấp công nhân: làm rõ hơn vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	* Quan niệm hiện nay về giai cấp công nhân
	- Xuất hiện một bộ phận công nhân có trình độ cao.
	- Đời sống của giai cấp công nhân có sự thay đổi quan trọng: một bộ phận công nhân đã có một số  tư liệu sản xuất nhỏ hoặc có cổ phần trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa (chiếm tỷ lệ rất nhỏ).
	- Giai cấp công nhân về cơ bản vẫn không có  tư liệu sản xuất, phải bán  sức lao động cho các nhà tư bản.
	→  Kết luận:“Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của  lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa ngày càng cao, là  lực lượng sản xuất cơ bản, tiên tiến, trực tiếp...
	Giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa và giai cấp công nhân các nước xã hội chủ nghĩa khác nhau nhu thế nào?
	Khác nhau về vị trí, vai trò:
	+ Ở các nước tư bản chủ nghĩa: giai cấp công nhân không có hoặc về cơ bản không có  tư liệu sản xuất, phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị bóc lột giá trị thặng dư.
	+ Ở các nước xã hội chủ nghĩa: giai cấp công nhân làm chủ những  tư liệu sản xuất chủ yếu và cùng nhân dân hợp tác lao động vì lợi ích chung của toàn xã hội (trong đó có lợi ích cá nhân).
	7.1.1.2 Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	* Nội dung:
	Lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới – xã hội Xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa.
	* Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:
	- Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cần phải trải qua 2 bước:
	+ Giai cấp vô sản giành chính quyền nhà nước và trở thành giai cấp thống trị.
	+ Xóa bỏ sở hữu tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất, hình thành sở hữu nhà nước đối với  tư liệu sản xuất chủ yếu, tiến hành tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa.
	→ 2 bước này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
	- Hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là quá trình lịch sử lâu dài, khó khăn và phức tạp. Do đó giai cấp công nhân phải:
	+ Tập hợp được các tầng lớp nhân dân lao động xung quanh mình;
	+ Tiến hành đấu tranh xoá bỏ xã hội cũ để xây dựng xã hội mới về mọi mặt.
	7.1.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	7.1.2.1 Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa
	- Địa vị kinh tế:
	+ Giai cấp công nhân là chủ thể trực tiếp nhất, là sản phẩm căn bản nhất của nền sản xuất đại công nghiệp.
	+ Giai cấp công nhân hoàn toàn không có hoặc có rất ít tư liệu sản xuất, là người lao động làm thuê.
	+ Ngày càng được “tri thức hóa”.
	- Địa vị xã hội:
	+ Điều kiện sống và làm việc → Khả năng đoàn kết chặt chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.
	+ Giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đại đa số quần chúng nhân dân lao động → khả năng đoàn kết với các giai cấp, tầng lớp lao động khác trong cuộc đấu tranh để giải phóng mình và giải phóng toàn xã hội.
	7.1.2.2 Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
	- Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng.
	- Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất.
	Mác, Ăngghen: “Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thật sự cách mạng…” (Tuyên ngôn của Đảng cộng sản)
	- Giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao
	- Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế.
	Mác, Ăngghen: “Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản, dù về mặt nội dung, không phải là một cuộc đấu tranh dân tộc”.
	.Lênin: “…không có sự ủng hộ của cách mạng quốc tế của thế giới thì thắng lợi của cách mạng vô sản là không thể có được”, “Tư bản là một lực lượng quốc tế. Muốn thắng nó, cần phải có sự liên minh quốc tế”.
	Kết luận: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được quy định một cách khách quan, do yêu cầu của sự phát triển của nền sản xuất đại công nghiệp, chứ hoàn toàn không phải do ý muốn chủ quan gán ghép cho nó..
	7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	7.1.3.1 Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân
	* Tính tất yếu:
	- Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân liên tục thất bại → đòi hỏi phải có một hạt nhân chính trị có khả năng phản ánh được lợi ích, nguyện vọng toàn thể giai cấp. → là Đảng của giai cấp công nhân.
	- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vô cùng vĩ đại. → phải có một tổ chức chính trị vững vàng, kiên định và sáng suốt, đủ sức hướng dẫn, lãnh đạo → là Đảng của giai cấp công nhân.
	* Quy luật hình thành Đảng Cộng sản:
	- Quy luật chung: sự kết hợp giữa phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác – Lênin.
	- Ở Việt Nam: là sự kết hợp của 3 yếu tố:
	+ Phong trào yêu nước
	+ Phong trào công nhân
	+ Chủ nghĩa Mác – Lênin
	7.1.3.2 Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản  và giai cấp công nhân
	- Giai cấp công nhân là cơ sở giai cấp, là nguồn bổ sung lực lượng của Đảng cộng sản.
	- Đảng là đội tiên phong chiến đấu, là bộ tham mưu, là biểu hiện tập trung lợi ích, nguyện vọng, phẩm chất, trí tuệ của giai cấp công nhân.
	→ Giữa Đảng với giai cấp công nhân có mối liên hệ hữu cơ, không thể tách rời.
	7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
	7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó
	7.2.1.1 Khái niệm cách mạng  xã hội chủ nghĩa
	- Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng  nhằm thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa lỗi thời bằng chế độ xã hội chủ nghĩa.
	- Cách mạng xã hội chủ nghĩa còn được hiểu theo 2 nghĩa:
	Nghĩa hẹp: là một cuộc cách mạng  chính trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản.
	Nghĩa rộng: cách mạng  xã hội chủ nghĩa gồm hai thời kỳ:
	+ Thời kỳ thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản (cách mạng  chính trị).
	+ Thời kỳ sử dụng nhà nước của mình để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới về mọi mặt.
	7.2.1.2 Nguyên nhân của cách mạng  xã hội chủ nghĩa
	- Nguyên nhân sâu xa: Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất mâu thuẫn với quan hệ sản xuất → cách mạng  xã hội.
	- Nguyên nhân trực tiếp: Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản lên đến đỉnh cao sẽ nổ ra cách mạng  xã hội chủ nghĩa
	- Điều kiện nổ ra cách mạng xã hội chủ nghĩa:
	+ Sự giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
	+ Giai cấp công nhân tự tổ chức ra chính đảng của mình.
	+ Giai cấp công nhân tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đứng lên lật đổ chế độ cũ, xây dựng xã hội mới.
	- Điều kiện giành thắng lợi của cách mạng  xã hội chủ nghĩa: phải có thời cơ cách mạng.
	Thời cơ cách mạng ?
	Thời cơ cách mạng  là sự kết hợp yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài:
	+ Bên trong: giai cấp suy yếu tột độ; giai cấp cách mạng đủ sức lãnh đạo cách mạng; các tầng lớp trung gian đã giác ngộ cách mạng.
	+ Bên ngoài: được sự đồng tình, ủng hộ của giai cấp công nhân và lực lượng tiến bộ trên thế giới.
	*  Ở những nước mà giai cấp công nhân và tầng lớp dân lao động khác còn đông đảo thì liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp công nhân và các tầng lớp lao động khác là điều kiện cơ bản để cách mạng  xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi.
	7.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
	7.2.2.1. Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
	- Giải phóng xã hội, giải phóng con người, tiến tới mục tiêu cao cả nhất là chủ nghĩa cộng sản.
	- Mục tiêu này cần được hiện thực hóa qua 2 thời kỳ:
	+ Thời kỳ thứ nhất: giai cấp công nhân phải đoàn kết với những người lao động khác nhằm lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị, áp bức, bóc lột.
	+ Thời kỳ thứ hai: giai cấp công nhân phải tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động vào công cuộc tổ chức một xã hội mới về mọi mặt.
	7.2.2.2. Động lực của cách mạng  xã hội chủ nghĩa
	- Giai cấp công nhân vừa là giai cấp lãnh đạo, vừa là động lực chủ yếu trong cách mạng  xã hội  chủ nghĩa.
	- Giai cấp nông dân có nhiều lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân → Là động lực to lớn trong cách mạng  xã hội chủ nghĩa vì:
	+ Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, giai cấp công nhân chỉ thắng lợi khi lôi kéo được giai cấp nông dân đi theo mình.
	+ Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội:
	Về phương diện kinh tế, giai cấp nông dân là một lực lượng lao động quan trọng trong xã hội.
	Về phương diện chính trị - xã hội, giai cấp nông dân là lực lượng cơ bản tham gia bảo vệ chính quyền.
	Mác: “Nếu giai cấp công nhân không thực hiện được bài đồng ca cách mạng với giai cấp nông dân thì bài đơn ca của giai cấp công nhân sẽ trở thành bài ai điếu”
	7.2.2.3 Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
	Cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, có quan hệ gắn kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển:
	- Trên lĩnh vực chính trị:
	+ Trước tiên, phải đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, đưa những người lao động từ địa vị nô lệ, làm thuê lên làm chủ xã hội..
	+ Tiếp theo, phải tạo điều kiện là làm sâu rộng thêm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
	- Trên lĩnh vực kinh tế:
	+ Thay đổi vị trí, vai trò của người lao động đối với  tư liệu sản xuất chủ yếu, thay thế chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất bằng chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa.
	+ Cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, phát triển  lực lượng sản xuất, không ngừng nâng cao năng suất lao động, từng bước cải thiện đời sống nhân dân..
	+ Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.
	- Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa:
	+ Giải phóng người lao động về mặt tinh thần, xây dựng từng bước thế giới quan và nhân sinh quan mới.
	+ Hình thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, giàu lòng yêu nước thương dân, có bản lĩnh chính trị, nhân văn, nhân đạo, có hiểu biết, có khả năng giải quyết một cách đúng đắn mối quan hệ cá nhân, gia đình và xã hội.
	Kết luận: cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình cải biến toàn diện xã hội cũ thành xã hội mới, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo và xây dựng (xây dựng là chủ yếu).
	7.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
	7.2.3.1. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
	- Tính tất yếu:
	Mác, Ăngghen, Lênin đều khẳng định: cách mạng  không thể giành thắng lợi, mục tiêu xây dựng một xã hội không còn giai cấp, không còn nhà nước không thể thực hiện được nếu không xây dựng được khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai c...
	- Cơ sở khách quan:
	Thứ nhất, trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân cũng như nhiều tầng lớp lao động khác đều là những người lao động bị áp bức bóc lột.
	Thứ hai, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế quốc dân không thể phát triển được nếu không có sự liên minh chặt chẽ giữa công nhân và nông dân.
	Thứ ba, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và các tầng lớp khác là lực lượng chính trị to lớn trong xây dựng bảo vệ chính quyền nhà nước,
	→ trở thành những người bạn “tự nhiên”, tất yếu của giai cấp công nhân.
	7.2.3.2.  Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tàn lớp nhân dân lao đông khác
	* Nội dung:
	- Liên minh về chính trị: cùng nhau tham gia vào chính quyền nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và mọi thành quả cách mạng, làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.
	Chú ý: liên minh về chính trị phải trên lập trường chính trị của giai cấp công nhân.
	- Liên minh về kinh tế: phải kết hợp đúng đắn lợi ích giữa hai giai cấp, bảo đảm lợi ích của nhà nước, của xã hội, đồng thời phải thường xuyên quan tâm tới lợi ích của giai cấp nông dân, quan tâm xây dựng hệ thống chính sách phù hợp với nông dân, nôn...
	- Liên minh về văn hóa - xã hội: là một nội dung quan trọng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa:
	+ Một là, chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên một nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Vì vậy công nhân, nông dân và những người lao động khác phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ văn hóa.
	+ Hai là, chủ nghĩa xã hội với mong muốn xây dựng một xã hội nhân văn, nhân đạo, quan hệ giữa con người với con người, giữa dân tộc này với dân tộc khác là quan hệ hữu nghị, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó chỉ có thể có được trên cơ sở một nền v...
	+ Ba là, nhân dân muốn tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước thì cần phải có trình độ văn hoá, phải hiểu biết chính sách, pháp luật.
	* Nguyên tắc liên minh:
	- Bảo đảm vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.
	- Bảo đảm nguyên tắc tự nguyện.
	- Kết hợp đúng đắn các lợi ích
	7.3. Hình thái kinh tế - xã hội Công sản chủ nghĩa
	7.3.1 Xu thế tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
	- Phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử: sự chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao hơn là một quá trình lịch sử tự nhiên.
	- Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa →  tất yếu thay thế hình thái kinh tế -xã hội Tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa.
	- Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển → cách mạng xã hội chủ nghĩa → xác lập nhà nước chuyên chính vô sản là sự mở đầu của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa.
	7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
	* Mác, Ăngghen: chia 2 giai đoạn
	- Giai đoạn thấp (Xã hội chủ nghĩa): nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.
	- Giai đoạn cao (Cộng sản chủ nghĩa): nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.
	- Giữa xã hội Tư bản chủ nghĩa và xã hội Cộng sản chủ nghĩa có một thời kỳ quá độ, là thời kỳ cải biến cách mạng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
	* Lênin: chia 3 giai đoạn
	- Thời kỳ quá độ “Những cơn đau đẻ kéo dài”.
	- Giai đoạn đầu của xã hội Cộng sản chủ nghĩa (Xã hội chủ nghĩa).
	- Giai đoạn cao của xã hội Cộng sản chủ nghĩa.
	7.3.2.1 Thời kỳ quá độ từ  chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
	 Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
	- Thời kỳ quá độ mang tính quy luật đối với tất cả các nước đi lên độ chủ nghĩa xã hội.
	+  Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội khác nhau về bản chất:
	Chủ nghĩa tư bản xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và áp bức bóc lột, còn chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về  tư liệu sản xuất chủ yếu (nhà nước và tập thể); không còn các giai cấp đối kh...
	+ Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp trình độ cao → muốn có phải qua một thời gian nhất định (chính là thời kỳ quá độ) và phải thực hiện:
	Đối với các nước đã qua chủ nghĩa tư bản thì phải có thời gian tổ chức, sắp xếp lại cơ sở vật chất kỹ thuật cho phù hợp với chủ nghĩa xã hội.
	Đối với các nước chưa qua chủ nghĩa tư bản thì phải tiến hành công nghiệp hóa để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
	+ Các quan hệ xã hội của Chủ nghĩa xã hội không tự phát nảy sinh trong lòng  chủ nghĩa tư bản, mà phải qua quá trình xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa.
	Quan hệ xã hội dưới chủ nghĩa tư bản khác với quan hệ xã hội dưới chủ nghĩa xã hội → cần có thời gian để cải tạo và xây dựng. → Đó chính là thời kỳ quá độ..
	+ Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là một công việc mới mẻ, khó khăn và phức tạp cần phải có thời gian để giai cấp công nhân làm quen → thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước có trình độ kinh tế - xã hội khác nhau, có thể diễn ra với khoản...
	-  Hai loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	+ Quá độ gián tiếp (chưa qua tư bản chủ nghĩa): Những nước này tất yếu phải tiến hành công nghiệp hóa  nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Đây là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ và thời kỳ quá độ có thể kéo dài.
	+ Quá độ trực tiếp (từ tư bản chủ nghĩa): Những nước này cần cải biến quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, sắp xếp lại cơ sở vật chất – kỹ thuật một cách đồng đều trong cả nước → thời kỳ quá độ ngắn hơn.
	 Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	* Đặc điểm:
	- Đặc điểm nổi bật (chung) của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là sự tồn tại những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của chủ nghĩa xã hội trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩ...
	+ Trên lĩnh vực kinh tế: tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều loại hình sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, nhiều hình thức tổ chức kinh tế đa dạng, đan xen hỗn hợp, nhiều hình thức phân phối, trong đó phân phối theo lao động là chủ yếu và t...
	+ Trên lĩnh vực chính trị: còn nhiều giai cấp, tầng lớp. Các giai cấp, tầng lớp vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau. Trong một giai cấp, tầng lớp cũng có nhiều bộ phận có trình độ, có ý thức khác nhau.
	+ Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa: tồn tại nhiều yếu tố tư tưởng, văn hóa cũ và mới, chúng thường xuyên đấu tranh với nhau.
	* Thực chất của thời kỳ quá độ:
	- Là thời kỳ diễn ra sự đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tư sản, những thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội với giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động..
	- Cuộc đấu tranh giai cấp với những nội dung mới, hình thức mới, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.
	 Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	- Trong lĩnh vực kinh tế:
	+ Sắp xếp, bố trí lại  lực lượng sản xuất hiện có.
	+ Cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ của  lực lượng sản xuất.
	+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (những nước chưa trải qua công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa) với những bước đi, hình thức thích hợp.
	- Trong lĩnh vực chính trị:
	+ Chống lại những thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	+ Củng cố nhà nước và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
	+ Xây dựng Đảng cộng sản vững mạnh.
	- Trong lĩnh vực xã hội:
	+ Khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại.
	+ Từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện bình đẳng xã hội.
	+ Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người
	Kết luận: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa. Đó là thời kỳ lịch sử với những đặc thù riêng mà giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa phải thực hiệ...
	7.3.2.2  Xã hội Xã hội chủ nghĩa
	* Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin:
	- Cơ sở vật chất – kỹ thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công nghiệp có trình độ cao hơn so với trình độ của xã hội tư bản chủ nghĩa.
	- Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về  tư liệu sản xuất.
	- Xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội tạo ra được cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới.
	-Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối cơ bản - phân phối theo lao động..
	- Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội có nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc.
	- Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội đã thực hiện được sự giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột, thực hiện bình đẳng xã hội, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện.
	* Yêu cầu sinh viên:
	1/ Tìm hiểu 8 đặc trưng theo quan niệm của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong Cương lĩnh 2011.
	2/ Chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
	7.3.2.3. Giai đoạn cao của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
	- Đặc trưng về kinh tế: lực lượng sản xuất phát triển vô cùng mạnh mẽ, của cải xã hội dồi dào, ý thức con người được nâng lên, khoa học phát triển, lao động của con người được giảm nhẹ, phân phối theo nguyên tắc “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.
	- Đặc trưng về xã hội: Trình độ xã hội ngày càng phát triển, con người có điều kiện phát triển năng lực của mình, tri thức con người được nâng cao, không còn có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn; nhà nước trở thành không cần thiết, nó tự tiêu ...
	→ Tới giai đoạn cao của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa, con người sẽ được giải phóng được hoàn toàn và được phát triển toàn diện.
	Kết luận:
	- Chỉ có thể đạt tới giai đoạn cao của xã hội Cộng sản chủ nghĩa khi sự phát triển xã hội đã có được những điều kiện, tiền đề phù hợp.
	- Đi đến giai đoạn cao của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa là một quá trình lâu dài, bằng việc không ngừng phát triển lực lượng sản xuất, tổ chức xã hội về mọi mặt, giáo dục nâng cao tinh thần tự giác của con người.
	- Quá trình tiến đến giai đoạn cao của hình thái kinh tế- xã hội Cộng sản chủ nghĩa ở các nước diễn ra khác nhau, tùy thuộc vào sự nỗ lực phấn đấu về mọi phương diện.
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	8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
	8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	8.1.1.1. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ
	- Dân chủ là khái niệm xuất hiện rất sớm -  từ thời cổ đại. Ở thời cổ đại Hy Lạp, dân chủ là do hai từ hợp thành: “demos” là nhân dân, “kratos” là quyền lực → Theo nguyên nghĩa của nó, dân chủ có nghĩa là quyền lực nhân dân – nhân dân là chủ thể của ...
	- Trong xã hội có giai cấp và nhà nước, quyền lực của nhân dân được thể chế hóa bằng chế độ nhà nước, pháp luật và dân chủ được thực hiện dưới hình thức mới – hình thức nhà nước với tên gọi là  “chính thể dân chủ” hay “nền dân chủ”.

	8.1.1.2. Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua Đảng Cộng sản, nhà nước đảm bảo thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu, lợi ích c...
	- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.
	- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Mọi công dân đều được tham gia vào các công việc của nhà nước. Được bầu cử, ứng cử và đề cử vào các cơ quan nhà nước các cấp.
	- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của đa số và vì đa số. Đồng thời hạn chế dân chủ và thực hiện trấn áp với thiểu số phản động, chống phá chủ nghĩa xã hội.
	- Dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý.
	8.1.1.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	- Là quy luật hình thành và tự hoàn thiện của hệ thống chuyên chính vô sản, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.
	- Là mục tiêu, động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	- Là quá trình đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
	- Là quá trình thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản.
	Kết luận: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một quá trình tất yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, của quá trình vận động biến dân chủ từ khả năng trở thành hiện thực, để nền dân chủ "ngày càng hướng tới cơ sở hiện thực của nó, tới con...
	8.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
	8.1.2.1. Khái niệm “nhà nước xã hội chủ nghĩa”
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là một bộ máy chính trị - hành chính, một cơ quan cưỡng chế, vừa là tổ chức quản lý kinh tế - xã hội của nhân dân lao động, thông qua đó, Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với xã hội, là...
	8.1.2.2. Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
	* Đặc trưng:
	- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
	- Là công cụ của chuyên chính giai cấp, vì lợi ích của đa số nhân dân, thực hiện sự trấn ấp với những kẻ chống đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	- Tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa (đặc trưng cơ bản).
	- Nhà nước ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
	- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước đặc biệt, “nhà nước không còn nguyên nghĩa", là "nửa nhà nước". Nó sẽ “ tự tiêu vong ”.
	* Chức năng:
	- Chức năng tổ chức, xây dựng xã hội mới: tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực (căn bản, chủ yếu).
	- Chức năng bảo vệ: đập tan sự phản kháng, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh xã hội.
	- Chức năng đối ngoại: mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.
	* Nhiệm vụ: (kinh tế và xã hội)
	- Tăng nhanh số lượng sản phẩm, củng cố kỷ luật lao động mới, nâng cao năng suất lao động (quan trọng hàng đầu).
	- Xây dựng quan hệ xã hội mới, tập hợp đông đảo những người lao động có khả năng vận dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cải tạo những người sản xuất hàng hóa nhỏ thông qua những tổ chức thích hợp.
	8.1.2.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
	* Về lý luận: Mác, Ăngghen: để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải cùng với nhân dân lao động "phá hủy nhà nước tư sản", chiếm lấy chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản.
	Bởi vì:
	- "Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuy...
	- Trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các giai cấp bóc lột, chúng thường xuyên chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; các giai cấp và tầng lớp trung gian thường dao động, không thể tự mình đi lên chủ nghĩa xã hội. → Nhà nước xã hội chủ nghĩa đón...
	- Để mở rộng dân chủ tới mức tối đa với mọi tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi phạm những giá trị dân chủ chân chính của nhân dân.
	- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là phương thức, phương tiện, là một công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
	8.2.1. Khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
	8.2.1.1. Khái niệm văn hóa và nền văn hóa
	- Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.
	- Văn hóa bao gồm:
	+ văn hóa vật chất.
	+ văn hóa tinh thần.
	-Nền văn hóa là biểu hiện cho toàn bộ nội dung, tính chất của văn hóa được hình thành và phát triển trên cơ sở kinh tế - chính trị của mỗi thời kỳ lịch sử, trong đó ý thức hệ của giai cấp thống trị chi phối phương hướng phát triển và quyết định hệ th...
	* Lưu ý: văn hóa và nền văn hóa luôn mang tính giai cấp
	8.2.1.2. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
	- Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa được xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đưa nhân dân ...
	- Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa:
	+ Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là nội dung cốt lõi, giữ vai trò chủ đạo, quyết định phương hướng phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. → phản ánh bản chất giai cấp công nhân của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.
	+ Là nền văn hóa có tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc. → thể hiện mục đích và động lực nội tại của quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới.
	+ Hình thành, phát triển một cách tự giác, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
	8.2.2. Tính tất yêu của việc xây dựng nền văn hóa văn hóa xã hội chủ nghĩa
	- Tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	- Yêu cầu giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức của xã hội cũ, lạc hậu. Đưa quần chúng nhân dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần (thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực văn hóa...
	- Nhằm nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng nhân dân lao động, là điều kiện để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu.
	- Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	8.2.3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
	8.2.3.1. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa: (có 4 nội dung)
	- Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới. (nhu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài).
	- Xây dựng con người mới phát triển toàn diện:
	+ Có tinh thần và năng lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
	+ Con người lao động mới.
	+ Có tinh thần yêu nước chân chính và tinh thần quốc tế trong sáng.
	+ Có lối sống tình nghĩa, có tính cộng đồng cao.
	- Xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa.
	+ Lối sống là gì?
	+ Lối sống xã hội chủ nghĩa có đặc trưng gì?
	+ Lối sống xã hội chủ nghĩa xây dựng trên những điều kiện nào?
	- Xây dựng gia đình văn hóa.
	+ Khái niệm gia đình?
	+ Các quan hệ gia đình?
	+ Các hình thức gia đình trong lịch sử?
	+ Thế nào là gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa?
	 Gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa:
	-Là gia đình được xây dựng, tồn tại và phát triển trên cở sở giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các yếu tố lạc hậu, tiếp thu giá trị tiến bộ của nhân loại.
	-Là gia đình tiến bộ, đánh dấu bước phát triển của gia đình trong lịch sử, đem lại lợi ích cho cả cá nhân và xã hội.
	 Trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa phải xây dựng gia đình văn hóa vì:
	- Gia đình là “tế bào” của xã hội, là một giá trị văn hóa. gia đình có quan hệ mật thiết với xã hội…
	- Trong thời kỳ quá độ, các yếu tố mới và cũ còn tồn tại đan xen, ảnh hưởng gia đình → xã hội (đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội).
	- Gia đình tác động trực tiếp đến việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.
	 Nội dung cơ bản trong xây dựng gia đình văn hóa: xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
	8.2.3.2. Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
	- Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội.
	- Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
	- Xây dựng phải theo phương thức kết hợp giữa kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loại.
	- Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và sáng tạo văn hóa.
	8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
	8.3.1. Vấn đề dân tộc và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
	8.3.1.1. Khái niệm dân tộc
	Khái niệm dân tộc thường được hiểu theo 2 nghĩa:
	Theo nghĩa hẹp: dân tộc là bộ phận của quốc gia, dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có chung ngôn ngữ, văn hóa có những đặc thù so với cộng đồng khác.
	Theo nghĩa rộng: dân tộc là dân tộc quốc gia, dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững, hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung tro...
	8.3.1.2. Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội
	* Hai xu hướng phát triển dân tộc
	- Thời kỳ chủ nghĩa tư bản mới phát triển.: Sự thức tỉnh của ý thức dân tộc, của phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc → thành lập các quốc gia dân tộc độc lập.
	-  Thời kỳ chủ nghĩa tư bản sắp chuyển sang xã hội xã hội chủ nghĩa: Mối quan hệ giữa các dân tộc tăng cường và phát triển → phá hủy hàng rào ngăn cách dân tộc, tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế rộng lớn, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau.
	* Vấn đề dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
	- Chủ nghĩa Mác - Lênin: chỉ trong chủ nghĩa xã hội, khi tình trạng người bóc lột người bị thủ tiêu thì tình trạng dân tộc này áp bức, nô dịch dân tộc khác mới bị xóa bỏ. Và chỉ khi đó, 2 xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc mới có điều kiện...
	- Với thắng lợi của cách mạng vô sản, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền, đồng thời mở ra quá trình hình thành và phát triển của dân tộc xã hội chủ nghĩa.
	- Dân tộc xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi sự cải tạo, xây dựng theo các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học và từ kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	- Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ dân tộc bình đẳng, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Sự phát triển của từng dân tộc gắn với sự phát triển của cộng đồng các dân tộc.
	- Tăng cường tính thống nhất các dân tộc là một quá trình hợp quy luật. (phải trên cơ sở giữ gìn và phát huy tinh hoa, bản sắc của từng dân tộc).
	8.3.1.3. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
	 Quan điểm:
	- Giải quyết phải gắn với cách mạng vô sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa; phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân. (việc xem xét và giải quyết vấn đề dân tộc phải vì lợi cơ bản, lâu dài của dân tộc).
	- Giải quyết thực chất là xác lập quan hệ công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia và giữa các quốc gia dân tộc
	 Các nguyên tắc: (cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin).
	- Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
	+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là quyền thiêng liêng của các dân tộc.
	+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc phải được pháp luật bảo vệ và thực hiện trong thực tế.
	+  Mọi quốc gia đều bình đẳng trong quan hệ quốc tế, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bá quyền nước lớn, chống sự áp bức, bóc lột của các nước tư bản phát triển đối với các nước lạc hậu, chậm phát triển về kinh tế.
	- Các dân tộc được quyền tự quyết
	+ Quyền làm chủ của mỗi dân tộc, quyền tự quyết định con đường phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của dân tộc mình.
	+  Khi xem xét quyền tự quyết của dân tộc cần đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân; ủng hộ các phong trào dân tộc tiến bộ, đấu tranh chống lại những mưu toan lợi dụng quyền dân tộc tự quyết làm chiêu bài để can thiệp vào công việc nội bộ các ...
	- Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc: (nội dung cơ bản của Cương lĩnh dân tộc).
	+ Đoàn kết giai cấp công nhân có vai trò quyết định đến việc xem xét, thực hiện quyền bình đẳng dân tộc và quyền dân tộc tự quyết.
	+  Đoàn kết là yếu tố tạo nên sức mạnh bảo đảm sự thắng lợi của giai cấpcông nhân và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc..

	8.3.2 Vấn đề tôn giáo và những quan điểm cơ bản của CNMLN trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
	8.3.2.1. Khái niệm tôn giáo
	Ăngghen khẳng định: "Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức...
	- Coi tín ngưỡng, tôn giáo là một loại hình thái ý thức xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan..
	- Về bản chất, tôn giáo là một hiện tượng xã hội phản ánh sự bế tắc, bất lực của con người trước tự nhiên và xã hội.
	- Tôn giáo có chứa đựng một số nhân tố phù hợp với đạo đức và đạo lý xã hội (khuyên làm điều tốt, răn bỏ điều ác).
	- Tôn giáo là một hiện tượng xã hội ra đời rất sớm. Mỗi tôn giáo đều bao gồm:
	+ Ý thức tôn giáo (thể hiện ở quan niệm về các đấng thiêng liêng cùng những tín ngưỡng tương ứng).
	+ Hệ thống tổ chức tôn giáo cùng với những hoạt động mang tính chất nghi thức, tín ngưỡng của nó. (giáo luật, nghi lễ, nhà thờ...).
	-  Phân biệt tín ngưỡng với tôn giáo và mê tín dị đoan...
	- Tôn giáo ra đời bởi nhiều nguồn gốc khác nhau:
	+ Kinh tế - xã hội (sự áp bức, bóc lột).
	+ Nhận thức, tâm lý (sự bất lực và sợ hãi).
	8.3.2.2. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
	Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội chủ nghĩa xã hội, tôn giáo vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân:
	- Nguyên nhân nhận thức: Thực tế còn nhiều hiện tượng trong tự nhiên và xã hội mà con người chưa nhận thức được, trong khi đó, trình độ dân trí lại chưa cao → một bộ phận nhân dân đi tìm sự an ủi, che chở và lý giải chúng từ sức mạnh của thần linh.
	- Nguyên nhân kinh tế: Khi nền kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế với những lợi ích khác nhau cùng với sự bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội; sự cách biệt khá lớn về đời sống, vật chất, tinh thần giữa các nhóm dân cư c...
	- Nguyên nhân tâm lý: Tín ngưỡng, tôn giáo đã trở thành niềm tin, lối sống, phong tục tập quán, tình cảm của một bộ phận đông đảo quần chúng nhân dân qua nhiều thế hệ, ý thức tôn giáo lại mang tính chất bền vững nhất trong đời sống tinh thần → tôn gi...
	- Nguyên nhân chính trị - xã hội: Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội  (giá trị đạo đức, văn hóa và tinh thần nhân đạo, hướng thiện…) → trong một chừng mực nhất định vẫn có sức thu hút mạnh mẽ đối với một bộ phận quần chúng ...
	- Nguyên nhân văn hóa: Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội và trong một mức độ nhất định, có ý nghĩa giáo dục ý thức cộng đồng, phong cách, lối sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng → đã lôi cuốn...
	8.3.2.3. Các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết đề tôn giáo
	- Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liên với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
	- Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân. Phát huy những giá trị tích cực của tôn giáo, nghiêm cấm những hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân.
	- Thực hiện đoàn kết những người có tôn giáo và những người không có tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo. Nghiêm cấm mọi hành vi chia rẽ cộng đồng vì lý do tín ngưỡng tôn giáo.
	Phân biêt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo. Đấu tranh loại bỏ mặt chính trị (là lợi dụng tôn giáo của những phần tử phản động) là nhiệm vụ thường xuyên, vừa phải khẩn trương, kiên quyết, vừa phải thận trọng và phải có sách lược...
	- Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo.
	-----------------------------------------------------------------------------------------

	Chương 9
	9.1.1.2. Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới
	* Những thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội theo kiểu xô-viết
	- Từ 11-1917 đến mùa xuân 1918: (Thời kỳ củng cố chính quyền Xô viết). Tiến hành quốc hữu hóa ngân hàng và những ngành công nghiệp lớn, giai cấp vô sản có thể nắm trong tay sinh mệnh và huyết mạch của nền kinh tế. Tháng 3-1918 Đức và Nga ký hòa ước (...
	- Từ nửa cuối 1918, chủ nghĩa đế quốc đã tập hợp liên minh 14 nước, phát động cuộc can thiệp vũ trang vào chính quyền Xô viết → Đảng Cộng sản Nga phải thực hiện thủ tiêu quan hệ hàng hóa và tiền tệ, thực hiện chính sách "Cộng sản thời chiến", Lênin đ...
	- Tháng 3-1921 sau nội chiến, Nga thực hiện "Chính sách kinh tế mới" (NEP) với đặc trưng cơ bản là phát triển kinh tế hàng hóa, sử dụng những hình thức kinh tế quá độ của chủ nghĩa tư bản nhà nước…giúp nước Nga Xô-viết nhanh chóng khắc phục tình trạn...
	* Trong thời kỳ này Lênin đã đưa ra lý luận của vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết.
	Trước hết, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải không ngừng có sự nghiên cứu khảo nghiệm lâu dài thông qua thực tiễn.
	Thứ hai, cần phải coi việc phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ quan trọng ở vị trí đầu tiên.
	Thứ ba, trong điều kiện còn tồn tại một nền kinh tế nhiều thành phần thì phải lợi dụng kinh tế thị trường để phát triển nền kinh tế.
	Thứ tư, phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội..
	9.1.2  Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó
	9.1.2.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa
	Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời gồm Liên xô; Cộng hòa dân chủ Đức; Bungari; Ba Lan; Hung gari; Tiệp Khắc; Anbani; Mông Cổ; Trung Quốc; Triều Tiên; Việt Nam; CuBa.
	Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang trở thanh nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội loài người (Tuyên bố của Hội nghị 81 Đảng Cộng sản năm 1960).
	9.1.2.2. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực
	- Từng bước đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự do dân chủ trên toàn thế giới. Thiết lập chế độ dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân lao động. Thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ trong c...
	- Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ về tiềm lực kinh tế, xây dựng cơ sở- vật chất của chủ nghĩa xã hội trên quy mô lớn, trình độ hiện đại, đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
	- Ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị thế giới, đóng vai trò quyết định đối với sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và thời đại mơi - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ...
	- Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hủy diệt, bảo vệ hòa bình thế giới.
	Tóm lại, từ 11-1917 đến sự kiện 8-1991, chủ nghĩa xã hội đã tồn tại hơn 70 năm ở Liên Xô, hơn 40 năm ở các nước Đông Âu (kể từ năm 1945). Chủ nghĩa xã hội hiện thực đã trải qua một thời kỳ phát triển rực rỡ, có những thành tựu to lớn và đã phát huy t...
	9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội XôViết và nguyên nhân của nó
	9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội XôViết
	Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Liên xô và các nước XHCN Đông Âu đi vào thời kỳ khủng hoảng. Hai năm sau (4/ 1989 đến 9/1991) thì sụp đổ hoàn toàn.
	9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết
	9.2.2.1. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết
	Chậm đổi mới, tuyệt đối hóa cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, từ bỏ một cách chủ quan, duy ý chí nền kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, triệt tiêu tính chủ động, sáng tạo của người lao động. → sai lầm do quan niệm giáo điều về chủ nghĩa xã hội.
	9.2.2.2 Nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết
	Một là, trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức ở ngay những người lãnh đạo cao nhất.
	Hai là, chủ nghĩa đế quốc đã can thiệp toàn diện, vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện được “diễn biến hoà bình” trong nội bộ Liên Xô và các nước Đông Âu.
	Tóm lại, trong tình hình chủ nghĩa xã hội trì trệ và khủng hoảng do những sai lầm của mô hình cũ thì cải tổ, cải cách mở cửa, đổi mới tất yếu. Vấn đề ở chỗ: cải tổ, cải cách, mở cửa, đổi mới thế nào, nhằm mục đích gì, theo đường lối nào.
	9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
	9.3.1. Chủ nghĩa tư bản – không phải là tương lai của xã hội loài người
	9.3.1.1.Bản chất của chủ nghĩa tư bản không thay đổi
	Trong mấy thập kỷ qua, do biết “tự điều chỉnh và thích ứng” đồng thời sử dụng triệt để những thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ, các nước tư bản chủ nghĩa đã vượt qua một số cuộc khủng hoảng và vẫn còn khả năng phát triển. Nhưng bản chất b...
	9.3.1.2. Các yếu tố của CNXH đã xuất hiện trong lòng chủ nghĩa tư bản
	- Chủ nghĩa tư bản hiện đại sẽ còn tiếp tục phát triển nhưng đó cũng chính là quá trình quá độ sang một xã hội mới.
	- Trong chủ nghĩa tư bản đã xuất hiện những yếu tố của xã hội mới: kinh tế tri thức nảy sinh và phát triển; tính chất xã hội của sở hữu ngày càng gia tăng; sự điều tiết của nhà nước đối với thị trường ngày càng hữu hiệu; tính nhân dân và xã hội của n...
	9.3.2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người
	- Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội.
	- Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn.
	- Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở một số quốc gia trong giới đương đại.
	Tóm lại, theo quy luật khách quan của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, đó là tương lai của xã hội loài người.
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