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Câu hỏi: Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp 

luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội? 

Trả lời 

Cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội vì: 

-  Một đất nước phát triển bền vững phải là một đất nước có sự tăng trưởng kinh tế kết 

hợp hài hòa với phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội 

-  Những quy định của pháp luật về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc 

và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng 

cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần tích 

cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

-  Nền kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội để tăng trưởng kinh tế đất nước nhưng 

cũng làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội. Nhiều vấn đề xã hội phát sinh, cần phải 

được giải quyết như: dân số và việc làm, bất bình đẳng xã hội và tăng khoảng cách 

giàu nghèo, sức khỏe của nhân dân, nạn đói nghèo, tệ nạn xã hội, đạo đức và lối sống 

không lành mạnh,... Tất cả những vấn đề xã hội này cần phải được giải quyết để thực 

hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước là “tăng trưởng kinh tế đi đôi 

với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Và các vấn đề này chỉ 

có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất thông qua các quy định của pháp luật. 

-  Cùng với những chủ chương, chính sách của Nhà nước, pháp luật giữ vai trò chủ 

đạo, tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam, góp phần tích 

cực vào việc đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội trên đất nước ta. 
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