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Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
khẳng định an ninh con người là nội dung của quản lí xã hội đồng thời cũng là nội dung quan trọng
của an ninh quốc gia gắn liền với việc thúc đẩy quyền con người. Việc nhận thức rõ về bản chất của
khái niệm “an ninh con người” để có quan điểm và giải pháp phù hợp là thực sự cần thiết khi chúng
ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ và thực hiện khát vọng phát triển đất nước.
Bài viết tập trung xem xét quan niệm về an ninh con người, mối quan hệ giữa an ninh con người và
quyền con người cũng như quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh con người.
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HUMAN SECURITY - THE AWARENESS AND PERSPECTIVES OF THE COMMUNIST
PARTY OF VIETNAM
Abstract: The Resolution of the 13th National Congress of the Communist Party of Vietnam has
affirmed that human security is one of the contents of social management and an essential aspect of
national security associated with the promotion of human rights. Being well aware of "human
security", with the aim of having appropriate views and solutions, is necessary in building a rule of
law state, a democratic society and realizing our aspirations in developing the country. The article
focuses on considering the concept of human security, the relationship between human security and
human rights, and perspectives of the Vietnamese Communist Party on human security.
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1. Nhận thức về an ninh con người
Khi ở tình trạng nguy hiểm hoặc có sự
đe dọa thì mới nghĩ tới an ninh. Vì vậy, an
ninh được nói tới với đặc trưng là mối quan
hệ giữa uy hiếp và nguy hiểm. Theo tiếng
Trung, “an ninh” là trạng thái chưa có nguy
hiểm, không bị đe dọa, không xảy ra sự cố;
theo tiếng Anh, “security” (an ninh) không
chỉ là trạng thái như tránh được nguy hiểm
mà còn bao gồm việc bảo vệ an ninh, biện
pháp và cơ cấu của an ninh1. Theo tiếng Việt,

an ninh là trật tự xã hội, tình hình chính trị
yên ổn, không lộn xộn, không nguy hiểm2.
An ninh phản ánh hiện thực khách quan,
đồng thời đề cập trạng thái tâm lí (cảm giác
an toàn). Đối lập với cảm giác an toàn là cảm
giác bất an. Cảm giác bất an là năng lực cảm
biến của con người về những rủi ro và vì vậy,
phần nào giống như bản năng sinh tồn hay
phản ứng của con người trước những dấu
hiệu xuất hiện của rủi ro. Cảm giác bất an là
trạng thái tâm lí bình thường và phổ biến của
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