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                                                                                      NGUYỄN VĂN NĂM * 

Tóm tắt: Trải qua bao thế hệ, qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam 

đã hun đúc nên bề dày giá trị đạo đức truyền thống phong phú và đặc sắc. Là sản phẩm của quá 

trình phát triển lâu dài của lịch sử, giá trị đạo đức truyền thống là bộ phận cốt lõi tạo nên bản 

sắc văn hóa Việt Nam. Xét một cách chung nhất, các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc 

được thừa nhận rộng rãi là: lòng yêu nước; tinh thần đoàn kết; tinh thần tập thể; lòng nhân ái, 

bao dung, vị tha; tinh thần uống nước nhớ nguồn; tinh thần cần cù, tiết kiệm, chịu đựng gian khổ; 

sự coi trọng gia đình; truyền thống hiếu học; tinh thần tôn sư trọng đạo… Một hệ thống pháp luật 

chỉ được coi là hoàn thiện khi hệ thống pháp luật đó phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp, 

với thuần phong, mĩ tục của dân tộc. Vì vậy, kế thừa giá trị dạo đức truyền thống dân tộc vừa là 

yêu cầu tự thân của pháp luật, vừa là biện pháp quan trọng để xây dựng, giữ gìn, phát huy nền 

văn hóa tiến tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, đó cũng là điều hoàn toàn phù hợp với 

nguyên lí của sự phát triển. 
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TRADITIONAL ETHICAL VALUES AND THE NECESSITY OF INHERITING THESE 

VALUES IN PROMULGATING AND REFINING VIETNAM’S CURRENT REGULATIONS 

Abstract: Through hundreds of generations and thousands of years of building and protecting our 

country, Vietnamese people have developed a long-established and unique sense of morality. As a 

result of the continuous development of history, the sense of morality plays a vital role in Vietnamese 

cultural identity. In general, the widely recognized moral principles in our society include patriotism, 

solidarity, community consciousness, kindness, tolerance, gratitude; diligence, thriftiness, appreciation 

for family and teachers. A comprehensive law system must be compatible with the moral principles of 

the country. Consequently, the inheritance of cultural sense of morality has becoming not only 

necessary requirements for the law itself but also the important steps to build up, preserve and 

develop a modern but unique culture following the rules of development. 
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