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Thư Ngỏ của 127 Nhân Sỹ 

Những điểm chính trong thư: 

1- Dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến hành cải cách chính trị triệt để 

và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. 

2- Ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, từng bước thoát khỏi 

sự lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị, xã hội. 

3- Sửa đổi Hiến pháp, thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân, xây 

dựng kỷ cương xã hội, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu. 

 
 

 

THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG KHÓA XI, CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI 

LẦN THỨ XII VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Ngày 9 tháng 12 năm 2015 

 

Thưa quý vị, 

 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, hết sức trăn trở, lo âu về vận mệnh đất 

nước, thấy cần gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cùng các 

đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một số suy 

nghĩ và yêu cầu bức thiết phù hợp với ý nguyện của đông đảo nhân dân trong nước 

và người Việt ở nước ngoài. 

 

1- Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang 

phát triển ở trình độ trung bình thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân 

dân, về thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tuy nhiên, 

so với nhiều nước, nhất là các nước trong khu vực (trong đó có những nước cách 

đây không lâu còn ở trình độ phát triển ngang hoặc kém nước ta), Việt Nam đã tụt 

hậu xa hơn cả về kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, đặc biệt là về năng suất 

lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực trạng kinh tế đang có 

nhiều bất ổn (nổi lên là ngân sách và cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt nặng kéo 
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dài, nợ công tăng quá nhanh); nhiều tài nguyên bị khai thác cạn kiệt; môi trường bị 

tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng; văn hóa xuống cấp; đạo đức xã hội bị băng hoại; 

nhân dân ngày càng mất lòng tin vào thể chế chính trị. 

Mặt khác, Trung Quốc ngày càng ngang nhiên thực hiện mưu đồ bành trướng, hòng 

biến nước ta thành một chư hầu kiểu mới, liên tục xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ 

của nước ta cả trên biên giới đất liền và biển đảo, tăng sự uy hiếp và chi phối đối với 

nước ta trên nhiều mặt. Thời gian gần đây, trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về 

hòa bình, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những bước leo thang thực 

hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ 

trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây bất ổn cho hòa bình, an 

ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Trong bối cảnh đó, hầu hết các nước đều mong muốn và ủng hộ Việt Nam độc lập, 

phồn vinh, ngăn chặn có hiệu quả các mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Nhiều 

nước, kể cả những nước phát triển nhất, đã cam kết cùng Việt Nam trở thành đối 

tác chiến lược, đối tác toàn diện. Mới đây, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) thu hút Việt Nam tham gia từ đầu đã được ký kết; khối ASEAN mà Việt Nam 

là thành viên đã nâng cấp sự liên kết thành Cộng đồng. Sự hội nhập quốc tế ở tầm 

cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng tình 

và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế 

giới như ngày nay. Đó là cơ hội quý báu, tạo thuận lợi cho sự phát triển hợp tác bình 

đẳng, hữu nghị giữa nước ta với các nước, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. 

Một nước Việt Nam có thế và lực mạnh trên cơ sở đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó 

giữa nhà nước và nhân dân, là con đường duy nhất để nước ta duy trì hòa bình, 

hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc và các nước trên thế giới một cách 

bình đẳng. 

Các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ 

trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất 

nước và nhân dân ta đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên 

nhân dẫn tới thực trạng đó. 

Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ 

nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô 

hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh 

đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị 

với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm 
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nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ 

tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối 

sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa 

vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền 

chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc. 

Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho 

thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa 

Mác - Lênin. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong nhiều năm qua về thực chất đã từ 

bỏ những nguyên lý cơ bản về xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ 

nghĩa Mác - Lênin. Vậy mà các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam vẫn nhấn mạnh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định 

theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp 

quyền và nền kinh tế thị trường phải gắn với chủ nghĩa xã hội. 

 

2- Trong bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt 

lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý 

thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng 

độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ 

nghĩa Mác - Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo 

con đường dân tộc và dân chủ. Hơn lúc nào hết, nước ta vừa có điều kiện, vừa bắt 

buộc phải tiếp thu và vận dụng sáng tạo các giá trị của văn minh nhân loại để xây 

dựng Việt Nam thành một nước phát triển trên nền tảng dân chủ với kinh tế thị 

trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự, phát huy sức mạnh đoàn kết, hòa 

giải dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia. 

Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách 

nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh 

thần khép lại quá khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết 

của toàn dân tộc. Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần 

được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng 

Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho 

những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn 

nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp. Đó là những việc có thể 

làm ngay, quy tụ được lòng người, khơi dậy niềm tin và khí thế đồng tình ủng hộ của 

nhân dân đối với công cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn. 
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3- Sự nghiệp chuyển đổi thể chế chính trị gắn với đổi mới kinh tế để Việt Nam trở 

thành nước phát triển trên nền tảng dân chủ đòi hỏi phải tiến hành từng bước với 

nhiều công việc nặng nề và phức tạp như sửa đổi Hiến pháp; xây dựng mới và hoàn 

thiện hệ thống luật (đặc biệt là luật bảo đảm thực hiện quyền tự do dân chủ của 

nhân dân đi liền với xây dựng kỷ cương xã hội, luật về đảng chính trị và đảng cầm 

quyền, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu…); xây dựng bộ máy cầm quyền tinh 

gọn với ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp) độc lập, trong đó 

Quốc hội được bầu cử thật sự dân chủ, có thực quyền và chuyên trách; hoàn thiện 

các định chế của một nền kinh tế thị trường đầy đủ với môi trường cạnh tranh bình 

đẳng, lành mạnh; cải cách để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân 

lực, phát triển khoa học công nghệ; đồng thời, có đối sách đúng đắn để giữ gìn và 

phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng và các nước khác, 

đặc biệt là các nước phát triển cao, ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung 

Quốc, từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị, 

xã hội. 

Để hoạch định và thực thi có hiệu quả những công việc đó, yếu tố quyết định là 

những người đảm nhiệm cương vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà 

nước, trước hết là những chức vụ chủ chốt, phải là những người có tinh thần kiên 

quyết đổi mới thể chế cả về chính trị và kinh tế, có năng lực chỉ đạo xây dựng và 

điều hành thực hiện các chương trình và biện pháp hình thành thể chế mới; có bản 

lĩnh kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Muốn vậy, công tác nhân sự tại 

Đại hội XII phải thật sự dân chủ. Các đại biểu Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là 

thành viên của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm 

đúng quyền hạn của mình, bãi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối, thậm chí 

áp đặt của cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ 

mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ 

có một người. Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ 

sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, 

bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Kiên quyết không 

giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt 

lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, 

thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống 

đất nước đặt ra. 
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Tuy đối mặt với những thách thức mới rất gay gắt, nhưng với sự cổ vũ và bài học 

chuyển đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách hòa bình ở nhiều nước, đặc biệt 

là ở Myanmar mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao 

giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới. 

Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đã cận kề, cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng 

sản Việt Nam thời ấy đã kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, 

mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và có bước phát triển 

mới. Bài học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội 

XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân. Đó là trách 

nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và toàn thể các đại 

biểu dự Đại hội XII trước vận mệnh của dân tộc. 

 

Xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng! 

DANH SÁCH KÝ TÊN 

1. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng khóa 

Ba, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, Hà Nội 

2. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM 

3. Hoàng Tụy, GS, Hà Nội 

4. Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội 

5. Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội 

6. Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam - Đà Nẵng, Đà Nẵng 

7. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM 

8. Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM 

9. Trần Bang, cựu chiến binh, kỹ sư, TP HCM 

10. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Tp Hồ Chí Minh, TP HCM 

11. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội 

12. Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tại chức Hải Phòng, Hà Nội 

13. Bùi Văn Bồng, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà báo, nguyên Trưởng ban Đại diện báo 

Quân đội Nhân dân khu vực miền Tây Nam bộ, Cần Thơ 

14. Phạm Minh Châu, GSTS Đại học Paris 7 và Đại học Khoa học & Công nghệ Pháp Việt USTH, Hà 

Nội 

15. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM 

16. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội 

17. Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú, Hà Nội 
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18. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM 

19. Nguyễn Đình Cống, GS TS, Hà Nội 
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45. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh 

46. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đà Nẵng 
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