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 Lưu Văn Sùng: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế cộng hòa xã hội chủ
nghĩa
Kế thừa những giá trị về hình thức cộng hòa dưới thể chế cộng hòa tư sản, tổng kết kinh nghiệm
của Công xã Pari, Mác, Ăngghen, Lênin đã phác họa thể chế cộng hòa vô sản (cộng hòa xã hội chủ
nghĩa). “Nền cộng hòa đỏ” là tượng trưng cho khát vọng của giai cấp vô sản muốn giành chính
quyền; chính quyền Xô viết là bước thứ hai trong sự phát triển của chuyên chính vô sản, là bước
ngoặt có ý nghĩa toàn thế giới. Song, do điều kiện lịch sử, các ông chưa nêu thật đầy đủ các thể chế
của nền cộng hòa ấy, như làm thế nào để nhân dân lao động thực sự làm chủ quyền lực nhà nước, lựa
chọn những đại biểu thật sự trung thành vào nhà nước, làm thế nào để người nắm quyền lực không
lạm quyền, đứng trên nhân dân... Những nhiệm vụ ấy còn ở phía trước.
Luu Van Sung: Marxist - Leninist viewpoints on the socialist republic institution
Inheriting the values of republic model under capitalist republic institution, summarizing the
experiences of Paris
commune, Marx, Engels and Lenin outlined the proletarian republic institution (socialist republic),
“the red republic” is the symbol for the aspire of the proletarian class to seize power; Soviet authority
is the second step in the development of
proletarian dictatorship, the universally meaningful turning point. However, due to historical
conditions, they had not fully mentioned the institutions of that republic, such as how to make the
working people really master the state power, chosing really loyal representatives for the state, how
to make the ruler not abuse power, standing above people’s benefit... Those missions are still beyond.
 Phạm Văn Chúc: Mô hình tổ chức Nhà nước và Quốc hội
Tác giả chỉ rõ tổ chức nhà nước, quốc hội ở các nước tư bản chủ nghĩa luôn thuộc giai cấp tư sản,
một đảng tư sản. Đồng thời, nêu rõ tính ưu việt của mô hình nhà nước, quốc hội ở các nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Từ nghiên cứu quá trình xây dựng Nhà nước và Quốc hội Việt Nam từ năm
1945 đến nay, tác giả khẳng định tổ chức Nhà nước và Quốc hội nước ta như hiện nay là hợp lý. Để
Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất, Quốc hội
cần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hiệu quả hoạt động của mình, đổi mới, hoàn thiện hệ thống
chính trị; ngăn ngừa, loại bỏ sự suy thoái, biến dạng, lạm dụng quyền lực.
Pham Van Chuc: The model of State and Parliament organization in our country
The author pointed out that state and parliament organization in capitalist nations belongs to
capitalist class and capitalist party. At the same time, the author clearly pointed out the preeminence
of socialist state and parliament models; from studying the process of building Vietnamese State and
Parliament from 1945 until now, the author affirmed the current model of State and Parliament
organization in our country is sensible. To make the Parliament really be the superior representative
agency of the people, the highest power organ, the Parliament needs to enhance the importance and
role, as well as the quality of its operations, to innovate and perfect the political system; prevent and
erase recession, deformation and power abuse.
 Nguyễn Thị Quế - Nguyễn Thị Tú Hoa: Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
Số lượng và chất lượng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã có sự biến đổi căn
bản về chất như: sự lớn mạnh về số lượng; công nhân trong các thành phần kinh tế ngoài nhà nước
tăng nhanh; độ tuổi bình quân trẻ, trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp có xu hướng tăng; ý thức,
tâm trạng lấy lợi ích làm động lực đang dần trở thành phổ biến... Tuy vậy, giai cấp công nhân còn
những hạn chế, bất cập so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế,
đó là tình hình đời sống vật chất và tinh thần còn nghèo nàn, thiếu thốn; việc làm thiếu ổn định, vấn
đề nhà ở, thu nhập chưa bảo đảm...

Nguyen Thi Que - Nguyen Thi Tu Hoa: The actual state of Vietnam’s working class today
The quantity and quality of Vietnam’s working class in innovation period have had fundamental
natural changes like: the quantity of workers who works for non state-owned economic sectors
increases fastly; the average age decreases; the educational and professional background witnesses an
upward trend. The consciousness of taking benefit as the motives gradually become popular...
However, the working class has limitation in comparison to the developing demands of the
industrialization, modernization and international integration, which are material and spiritual life are
still destitute,
employment housing and income are still unstable...
 Phùng Văn Thiết: Ý nghĩa lịch sử và giá trị bền vững của “Đề cương văn hóa Việt Nam”
Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) với 3 nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa, tư
tưởng xuyên suốt là văn hóa giải phóng và giải phóng văn hóa Việt Nam, đã thể hiện đường lối văn
hóa đúng đắn, khoa học của Đảng, có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn trong bối cảnh tầng lớp trí thức
Việt Nam đang bị chia rẽ vì thiếu định hướng. Đề cương đã thức tỉnh trí thức, qua đó thức tỉnh quần
chúng nhân dân. Được truyền bá tới quảng đại các tầng lớp nhân dân, Đề cương văn hóa đã có tác
động lớn đến phát huy sức mạnh văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã
hội. 70 năm đã trôi qua, Đề cương văn hóa vẫn còn nguyên những giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc.
Phung Van Thiet: The historical sense and the sustainability of Principles of Vietnamese
Culture
Principles of Vietnamese Culture (1943) with three principles of nationalize, scientificallize,
popularize, with theme
ideology of liberating culture and Vietnamese cultural liberation, showed the accurate and scientific
cultural guidelines of the Party, which has great historical meanings in the situation that Vietnamese
intelligentsia were separated and lack of
orientation. The Principles of culture has awaken the intellectuals to raise the people’s consciousness.
Being widely spreaded in all people strata, the Principle had great effects to promote the cultural
strength in the cause of national liberation, building socialism. 70 years have passed, still the
Principles of culture remains valuable in historical and realistic meaning.
 Vũ Thị Loan: Mặt trận Tổ quốc có phải là một tổ chức chính trị có tính xã hội?
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và đóng vai trò quan
trọng trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là một liên minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, Mặt trận trở thành tổ chức quần chúng rộng
rãi nhất, là sự thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Tính chất chính trị của Mặt trận thể hiện
ở vai trò, ở mục tiêu cương lĩnh, nhiệm vụ; tính chất xã hội thể hiện ở tính quần chúng rộng rãi. Đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận phù hợp với tính chất chính trị, xã hội là một bộ
phận của đổi mới hệ thống chính trị.
Vu Thi Loan: Is the Fatherland Front a political organization with social feature?
Vietnam Fatherland Front has important position in the political system and play an important
role in the revolutionary cause under the leadership of the Party. As a political coalition, voluntary
union operating based on democratic negotiation principle, the Front has become the largest mass
organization, the clear expression of the nation wide great unification. The political sense of the Front
can be seen in the role, the guidelines and responsibilities; while the social sense is in the widely
publicity. Innovating in the content and method of operation of the Front in accordance to its political
and social senses is part of the cause of innovating the political system.
 Bùi Việt Hương - Nguyễn Thi Ưng: Các đảng dân chủ xã hội - những thách thức và nỗ lực
trong đầu thế kỷ XXI

Qua nhiều thập kỷ phát triển mạnh mẽ, nhiều người cho rằng dân chủ xã hội là trào lưu của thế kỷ
XX, là một hiện tượng của chính trị phát triển. Nhưng đầu thế kỷ XXI, trào lưu này đang đứng trước
những thách thức với những tổn thất chính trị của các đảng, như thất bại trong những cuộc bầu cử,
quy mô đảng viên bị thu hẹp, cơ cấu độ tuổi tăng, ngân sách của các đảng giảm sút,... Trước thực tế
đó, trào lưu này đã phải điều chỉnh, cải cách để thích ứng và tồn tại. Các đảng xác định lại đường lối,
chiến lược, cả trong lý luận và chính sách thực tiễn.
Bui Viet Huong - Nguyen Thi Ung: Social democratic parties - Challenges and efforts in the
early years of the 21st century
Through decades of strong development, many supposed that the socialist democratic is a
tendency of the 20th century, a phenomena of a developed politics. However, in the early years of the
21st century, this tendency has to cope with challenges from political damages of parties, such as
failures in elections, the quantity of party member decreases, age structure rises, party budget
declines... To the situation, the tendency has certain changes, reforms to adapt and exist. Parties
redefines their guidelines and strategies, both in theories and practical policies

