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Tóm tắt: Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã xác định rõ vị trí, vai trò của văn hóa trong sự phát triển của xã
hội. Qua hơn 30 năm đổi mới, sự phát triển lý luận của Đảng về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự phát
triển của xã hội ngày càng đầy đủ và hoàn thiện. Bài viết tập trung làm rõ sự phát triển lý luận của Đảng
về vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội; luận giải mối quan hệ hữu cơ giữa mục tiêu và động lực của văn hóa trong phát triển kinh
tế - xã hội.
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Phan Trọng Hào: Development of the theoretical arguments of the Party regarding the role of
culture in social development
From the early stage of establishment, the Communist Party of Vietnam clearly defined the position
and role of culture in development of society. After more than 30 years of renovation, the Party's
theoretical arguments of position and the role of culture in social development have become more and
more comprehensive and complete. The article focuses on development of the Party's theoretical
arguments on the role of culture which is seen a spiritual foundation of society, both as a goal and a
driving force for socio-economic development; interpretation of organic relationships between the goal and
driving force of culture in socio-economic development.
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