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Tóm tắt: 

Tiếp thu quan điểm của C.Mác và Ph. Ăngghen về công bằng và bình đẳng xã hội, Hồ Chí Minh 

đã đưa ra quan điểm của mình về công bằng xã hội (CBXH) phù hợp với những hoàn cảnh và 

tình huống cụ thể khác nhau của quá trình xây dựng đất nước. CBXH chính là bình đẳng về 

nghĩa vụ và quyền lợi. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu người lao động phải nhận rõ mình là người 

chủ nước nhà và đã có quyền làm chủ, thì phải làm trọn nghĩa vụ làm chủ - đó là cần, kiệm xây 

dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhằm mục đích không ngừng nâng cao đời sống vật 

chất và văn hoá của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CBXH 

đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam cho phù hợp với 

lịch sử; trong nhiều kỳ Đại hội, luôn xác định vấn đề CBXH là mục tiêu nhất quán của công cuộc 

đổi mới: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

         Từ khóa : Công bằng xã hội; Bình đẳng xã hội; Phân phối; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

Abstract: 

Acquiring the views of Marx and Ph. Anggels on social justice and social equality, Ho Chi Minh 

presents his own viewpoint of social justice in various contexts and situations of the nation's 

building process. Social justice is equality in terms of obligations and benefits. Therefore, Ho 

Chi Minh requires all workers to realize that they are the owners of the country and to be owners, 

they must fulfil the owner’s obligations of building the country, building socialism, constantly 

improving the material and cultural life of the people, first of all the working people. According 

to specific historical periods, the Communist Party of Vietnam has applied Ho Chi Minh 

Thought creatively in practice. In many congresses, the party has determined social justice as the 

consistent goal of the renewal. It is to build our country into a rich, strong, democratic, equal and 

civilized one. 
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