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“Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân…,

phải đoàn kết tốt các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ

thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ…,

phải đoàn kết các dân tộc anh em cùng nhau xây dựng Tổ

quốc…, phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và

đồng bào các tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hòa

thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc”

HỒ CHÍ MINH, TOÀN TẬP, NXB CTQG, H.2000, T.10, TR 605-606

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu phụ lão và thiếu nhi dự Đại hội Thống nhất Việt Minh - Liên Việt, và lễ ra mắt của
Đảng Lao động Việt Nam 3/1951.

ẢNH TƯ LIỆU

1TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 159 (11/2016)



GI�: 15.000 Đ�NG

N � I  D U N G
S �  1 5 9  ( 1 1 / 2 0 1 6 )

[6]

TỔNG BIÊN TẬP
VŨ VĂN TIẾN 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
TÔ VĂN VỸ

THƯ KÝ TÒA SOẠN
NGUYỄN THU THẢO

TÒA SOẠN:
59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà  Nội  
ĐT: 04. 6270 1754 
Fax: 04. 6270 1758
Hotline: 0979 107 108
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
Website: http://tapchimattran.vn
Tài khoản: 0011001262860, Sở Giao dịch
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Giấy phép xuất bản số: 459/GP-BTTTT
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
ngày 06/10/2016.

Mỹ thuật: STARBOOKS   

In tại: CTCP In Công đoàn Việt Nam

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
[5] T�ng Bí th� Nguy�n Phú Tr�ng, Ch� t�ch UBT� MTTQ 

Vi	t Nam Nguy�n Thi	n Nhân d
 Ngày h�i �i �oàn k�t
toàn dân t�c

NG�C QUANG
[8] 86 n�m truy�n th�ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam v�i nhi	m

v� xây d
ng và c�ng c� chính quy�n c�a dân, do dân, vì
nhân dân TS. LÊ BÁ TRÌNH

[11] Thúc ��y h�p tác h�u ngh� và giao l�u nhân dân các t�nh,
thành ph� Vi	t - Trung M� H��NG

[13] C�n thay ��i t� duy trong tái c� c!u n�n kinh t�
[16] T�ng h�p ý  ki�n, ki�n ngh� c�a c" tri và nhân dân c#

n��c

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
[22] Công tác xây d
ng pháp lu�t c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t

Nam trong th$i gian qua - M�t s� gi#i pháp
THS. �%NG TH& KIM NGÂN

[25] Vai trò c�a M�t tr�n trong vi	c ph�i h�p v�i các t� ch'c
thành viên nh(m b#o t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n hóa
các dân t�c thi*u s� V+ D��NG CHÂU

[28] T/ nh�n th'c v�n hóa tôn giáo ��n ��i m�i công tác tôn
giáo hi	n nay PGS.TS NGÔ H0U TH1O

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ
tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn
Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết
tại thôn Phật Tích.

ẢNH: HOÀNG ANH



[9]

[65]

[33]

Website: http://tapchimattran.vn

MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG
[32] H2 tr� cho ng�$i dân có ch2 3 �n ��nh, �#m b#o sinh k�

lâu dài H��NG DI4P
[35] Công ngh	 thông tin - "X��ng s�ng" c�a �ô th� thông minh

B1O T�7NG — AN TH1O

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ
[38] T� t�3ng c�a V.I. Lênin v� liên minh gi�a giai c!p công

nhân v�i giai c!p nông dân và t�ng l�p trí th'c
TS. PH9M TH& HOÀNG HÀ

[42] Khoan dung - Chìa khóa cho s
 g:n k�t th� gi�i
H;NG NHUNG

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
[44] Kinh nghi	m tri*n khai ch��ng trình gi#m nghèo b�n

v�ng g:n v�i vai trò c�a MTTQ ti t�nh H#i D��ng
�< �ÔNG

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
[48] S'c lan t=a mnh m> c�a Gi#i báo chí “Vì s
 nghi	p �i

�oàn k�t toàn dân t�c" LÊ TH�
[54] Mô hình nông nghi	p sch, th
c ph�m an toàn ��n tay

ng�$i tiêu dùng K? ANH
[56] H) Chí Minh v�i vi	c �ào to, b)i d�@ng ��i ngE nhà

giáo trong n�n giáo d�c cách mng Vi	t Nam
THS. NGÔ XUÂN D��NG

[59] Tôn �'c Th:ng - Nhà lãnh �o tiêu bi*u c�a M�t tr�n
�oàn k�t dân t�c theo t� t�3ng H) Chí Minh

PGS. TS PH9M H;NG CH��NG

THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN 
[66] H��NG DI4P (t�ng h�p)

TRẢ LỜI BẠN ĐỌC
[70] V� trí M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam trong h	 th�ng chính tr�?
[70] Tên g�i M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam, Yy ban M�t tr�n T�

qu�c Vi	t Nam và C� quan Yy ban M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam có gì khác nhau?

[71] Xu!t x' và ý nghZa c�a câu nói: “�oàn k�t, �oàn k�t, �i
�oàn k�t. Thành công, thành công, �i thành công” c�a
Ch� t�ch H) Chí Minh?



4 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 159 (11/2016)

L�I TÒA SO�N 

T�ng Biên t�p

V+ V\N TI]N

ách đây 86 năm, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930,
Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua một văn  kiện lịch sử quan trọng

- đó là bản Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh - tiền thân của Mặt trận Dân
tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, do Đảng ta và Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo. Đến nay, trải qua 86 năm lịch sử, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã thể hiện vai trò, vị trí quan trọng là khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là nơi tập
hợp và tăng cường sức mạnh toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng chủ
nghĩa xã hội.

Thực tế những năm qua, các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phát động đã được đông đảo nhân dân ta ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, và
thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn
hoá, xã hội của đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong không khí kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp
chí Mặt trận xuất bản số 159 với chủ đề: Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Những
trang vàng lịch sử, dành nhiều dung lượng để ôn lại truyền thống vẻ vang nói trên của Mặt
trận; bên cạnh đó là nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay và một số chủ đề khác... 

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu số Tạp chí này tới đông đảo bạn đọc - Ấn phẩm có chủ
đề kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -
18/11/2016), đồng thời là món quà ý nghĩa vào dịp Tạp chí Mặt trận tròn 15 tuổi.

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

C
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NGỌC QUANG

Sáng ngày 13/11, khu dân c�
thôn Ph�t Tích, xã Ph�t Tích
(huy	n Tiên Du t�nh B:c Ninh)
long tr�ng t� ch'c ngày H�i �i

�oàn k�t toàn dân t�c kw ni	m 86 n�m
ngày truy�n th�ng MTTQ Vi	t Nam
(18/11/1930 - 18/11/2016). T�ng Bí
th� Nguy�n Phú Tr�ng; Yy viên B�
Chính tr�, Ch� t�ch Yy ban Trung ��ng
MTTQ Vi	t Nam Nguy�n Thi	n Nhân d

và chung vui v�i khu dân c�.

Cùng tham d
 Ngày h�i có Yy viên
Trung ��ng �#ng, Bí th� T�nh �y B:c
Ninh Nguy�n Nhân Chi�n; lãnh �o
nhi�u ban, ngành, �oàn th* Trung
��ng và ��a ph��ng, cùng �ông �#o bà
con nhân dân trên ��a bàn.

Ti ngày h�i, �ông �#o bà con
nhân dân �ã cùng ôn li truy�n th�ng
v~ vang c�a M�t tr�n Dân t�c th�ng

nh!t Vi	t Nam do �#ng C�ng s#n Vi	t
Nam và Bác H) sáng l�p.

Tr#i qua 86 n�m ra �$i và phát
tri*n, M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam �ã
phát huy truy�n th�ng �oàn k�t quý
báu c�a dân t�c Vi	t Nam, nhân lên
tinh th�n yêu n��c c�a m�i ng�$i Vi	t
Nam, �oàn k�t, t�p h�p các t�ng l�p
nhân dân thành m�t l
c l��ng hùng
mnh �* �ánh �u�i b�n th
c dân ��
qu�c, giành li ��c l�p cho T� qu�c,
�em li t
 do hnh phúc cho �)ng bào.

Cùng v�i quá trình phát tri*n c�a
cách mng Vi	t Nam, M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam �ã không ng/ng ���c c�ng
c�, m3 r�ng v�i nh�ng hình th'c t�
ch'c và tên g�i khác nhau, �áp 'ng
yêu c�u nhi	m v� cách mng c�a m2i
th$i k� và �ã có nh�ng c�ng hi�n x'ng
�áng vào s
 nghi	p vZ �i c�a dân t�c,
tr3 thành m�t trong nh�ng nhân t�

quy�t ��nh th:ng l�i c�a cách mng
Vi	t Nam.

N�m 2016 là n�m ��u th
c hi	n
cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây
d
ng nông thôn m�i, �ô th� v�n minh”
do Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam phát ��ng, bà con thôn Ph�t
Tích �ã �oàn k�t phát tri*n kinh t�, tích
c
c giúp nhau gi#m nghèo b�n v�ng,
làm giàu chính �áng.

��n nay, Ban công tác M�t tr�n,
các chi h�i �oàn th* �ã tín ch!p cho
158 l��t h�i viên vay 5,7 tw �)ng v�n
phát tri*n kinh t�. 100% các h� ���c
vay v�n �ã ��u t�, s" d�ng �úng m�c
�ích, s#n xu!t kinh doanh có lãi và tr#
n� �úng hn. Bà con tích c
c ��a các
ti�n b� khoa h�c k� thu�t vào s#n
xu!t, các gi�ng cây tr)ng, v�t nuôi có
n�ng su!t ch!t l��ng cao, vì v�y bình
quân s#n l��ng lúa thu hoch nh�ng

ẢNH: HOÀNG ANH

T�ng Bí th� Nguy�n Phú Tr�ng, 
Ch� t�ch UBT� MTTQ Vi	t Nam
Nguy�n Thi	n Nhân d
 Ngày h�i 
Đi đoàn k�t  toàn dân t�c
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n�m g�n �ây �t 61 t/ha.

Phong trào xây d
ng Làng v�n hóa,
gia �ình v�n hóa �ã ���c hình thành
và phát tri*n liên t�c, th
c s
 là m�t
phong trào mang tính qu�n chúng
r�ng rãi. Vi	c th
c hi	n n�p s�ng v�n
minh trong vi	c c��i, vi	c tang và l�
h�i �ã ���c nhân dân trong thôn tích
c
c h�3ng 'ng.

Phong trào v�n hóa v�n ngh	, th*
d�c th* thao �ã thu hút �ông �#o
nhân dân tham gia, thông qua mô
hình hot ��ng c�a các câu lc b�
quan h�, d�@ng sinh, ng�$i cao tu�i,
múa Lân. Phong trào khuy�n h�c,
khuy�n tài ���c quan tâm th
c hi	n
t�t, ��ng viên khen th�3ng k�p th$i
các h�c sinh �t thành tích cao trong
h�c t�p.

S� gia �ình �t tiêu chu�n v�n hóa
n�m sau cao h�n n�m tr��c, công tác
��n �n �áp nghZa ���c quan tâm v�i
vi	c th�$ng xuyên th�m h=i, t�ng quà
các gia �ình chính sách, các h� nghèo
nhân d�p L�, T�t, v�n ��ng nhân dân
h�3ng 'ng hot ��ng nhân �o t/
thi	n, tham gia b#o v	 môi tr�$ng,xây
d
ng c#nh quan xanh, sch, ��p...

Phát huy k�t qu# �t ���c, n�m
2017, thôn Ph�t Tích, xã Ph�t Tích,
huy	n Tiên Du, t�nh B:c Ninh ti�p t�c
v�n ��ng nhân dân th
c hi	n th�t t�t
5 n�i dung c�a cu�c v�n ��ng “Toàn
dân �oàn k�t xây d
ng nông thôn m�i,
�ô th� v�n minh;” t�p trung phát tri*n
kinh t�, giúp nhau gi#m nghèo b�n
v�ng; ph!n �!u 100% ng�$i dân trên
��a bàn có cu�c s�ng �n ��nh và t/ng
b��c phát tri*n, s� h� nghèo gi#m
xu�ng 2%, 100% gia �ình có nhà xây
kiên c� và bán kiên c�.

Bà con trong thôn �oàn k�t ch�m
lo s
 nghi	p giáo d�c, ch�m sóc s'c
kh=e nhân dân, duy trì phong trào v�n
hóa, th* thao, công tác ��n �n, �áp
nghZa, t��ng thân, t��ng ái…

Nói chuy	n thân m�t v�i bà con
trong thôn, T�ng Bí th� Nguy�n Phú
Tr�ng bày t= vui m/ng v� d
 Ngày h�i
�i �oàn k�t toàn dân t�c ti thôn
Ph�t Tích, xã Ph�t Tích, huy	n Tiên
Du, t�nh B:c Ninh, vùng �!t có b� dày
l�ch s", v�n hóa, giàu truy�n th�ng
yêu n��c cách mng; ���c hòa chung
không khí h) h3i, vui t��i c�a các
t�ng l�p nhân dân trong ngày h�i l�n
và ch'ng ki�n cu�c s�ng c�a bà con

n�i �ây ngày càng ��i m�i, phát tri*n,
b� m�t nông thôn, thành th� có nhi�u
kh3i s:c.

T�ng Bí th� nhi	t li	t bi*u d��ng,
khen ng�i tinh th�n �oàn k�t, s
 n2
l
c c� g:ng và nh�ng k�t qu# �t ���c
c�a các c!p �y �#ng, chính quy�n, M�t
tr�n T� qu�c và các t�ng l�p nhân dân
trên ��a bàn. Nh�ng n�m g�n �ây, c�
s3 h t�ng, ��$ng xá ngày càng khang
trang, hi	n �i, các khu công nghi	p
m�c lên, kinh t� phát tri*n, xã h�i �n
��nh, bình quân thu nh�p ��u ng�$i
t�ng cao, con em ���c h�c hành ��n
n�i ��n ch�n. T/ng thôn, xóm �ã có
nhi�u hình th'c hot ��ng hi	u qu#,
tích c
c h�3ng 'ng các cu�c v�n ��ng
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam, bà con
�oàn k�t thân ái xây d
ng �$i s�ng
v�n hóa 3 khu dân c�.

�i*m li nh�ng thành t
u to l�n
mà �!t n��c, nhân dân �ã �t ���c
trong công cu�c ��i m�i, xây d
ng và
phát tri*n, T�ng Bí th� Nguy�n Phú
Tr�ng nêu rõ: M�c dù còn nhi�u khó
kh�n, thách th'c, nh�ng �!t n��c
ch�a bao gi$ có ���c c� �), uy tín, v�
th� qu�c t� nh� bây gi$, trong �ó có
s
 �óng góp c�a Ph�t Tích, Tiên Du,

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư.
ẢNH: HOÀNG ANH
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B:c Ninh.

�* có ���c nh�ng thành t
u to l�n
�ó là nh$ s
 lãnh �o sáng su�t c�a
�#ng, �� ra ��$ng l�i ch� tr��ng �úng
�:n, huy ��ng s'c mnh �i �oàn k�t
toàn dân t�c. Ngay t/ ��u, m�t sáng
ki�n l�n c�a �#ng ta là ngày
18/11/1930 �ã thành l�p H�i ph#n ��
�)ng minh, ti�n thân c�a M�t tr�n T�
qu�c ngày nay…

T�ng Bí th� nh!n mnh: “Vai trò
c�a M�t tr�n l�n l:m. Vi	c thành l�p
M�t tr�n là m�t yêu c�u khách quan
c�a Cách mng, là s
 sáng su�t, sáng
to c�a �#ng ta. Cho nên Bác H) nói:
“Chính sách M�t tr�n là chính sách r!t
quan tr�ng. Công tác M�t tr�n là công
tác r!t quan tr�ng trong toàn b� công
tác cách mng,” “�oàn k�t, �oàn k�t,
�i �oàn k�t; Thành công, thành công,
�i thành công,” �oàn k�t là �oàn k�t
trong �#ng, �oàn k�t toàn dân, �i
�oàn k�t và �oàn k�t qu�c t�…”

T�ng Bí th� ch� rõ: Chúng ta có t�
ch'c M�t tr�n và hot ��ng m�t tr�n là
r!t b� ích và c�n thi�t. Trong �i�u ki	n
ngày nay, M�t tr�n ngày càng sáng to,
sáng ki�n, g�n �ây t� ch'c ngày h�i �i
�oàn k�t toàn dân, phong trào toàn dân

�oàn k�t xây d
ng �$i s�ng v�n hóa 3
khu dân c�, r)i cu�c v�n ��ng toàn dân
�oàn k�t xây d
ng nông thôn m�i, �ô
th� v�n minh… v�i n�i hàm r�ng l�n,
phong phú h�n.

T�ng Bí th� mong r(ng nhân Ngày
h�i �i �oàn k�t toàn dân t�c, chúng
ta ôn li truy�n th�ng �!u tranh cách
mng v~ vang c�a �#ng, c�a M�t tr�n
T� qu�c, ti�p t�c phát huy nh�ng
thành tích, kinh nghi	m �ã �t ���c.

Th$i gian t�i, tình hình còn di�n
bi�n ph'c tp, bên cnh thu�n l�i c�
b#n �!t n��c ta còn nhi�u khó kh�n
thách th'c, nh!t là trong b�i c#nh
kinh t� th� tr�$ng ��nh h��ng xã h�i
ch� nghZa, m3 c"a h�i nh�p qu�c t�,
nhi�u #nh h�3ng bên ngoài, t�t có,
tích c
c có, tiêu c
c cEng có, vi	c chy
ch'c, chy quy�n, chy t�i, chy l�i
ích… �ó ch�ng ph#i là m�t trái c�a c�
ch� th� tr�$ng?

T�ng Bí th� nh!n mnh, chúng ta
có truy�n th�ng b�n nghìn n�m v�n
hi�n, nên ph#i gi� cho ���c n� n�p
v�n hóa. Thôn có chùa Ph�t tích - di
tích l�ch s" v�n hóa qu�c gia ��c bi	t,
�ây v/a là �i*m ��n du l�ch tâm linh,
v/a là n�i giáo d�c lòng t/ thi	n bác ái

c�a �o Ph�t.

Trong th$i gian t�i, d��i s
 lãnh
�o c�a các c!p �y �#ng, thôn Ph�t
Tích, xã Ph�t Tích, huy	n Tiên Du, t�nh
B:c Ninh c�n ti�p t�c t�ng k�t kinh
nghi	m, th
c hi	n t�t h�n phong trào
toàn dân �oàn k�t xây d
ng nông thôn
m�i, �ô th� v�n minh, �t nhi�u thành
tích h�n n�a, bà con có cu�c s�ng no
��, v��n lên làm giàu chính �áng, xây
d
ng �$i s�ng v�n minh, tình nghZa
anh em l�i xóm t�t ��p, �óng góp vào
công cu�c xây d
ng, phát tri*n chung
c�a �!t n��c.

Nhân d�p này, T�ng Bí th� Nguy�n
Phú Tr�ng g"i l$i chúc m/ng t�t ��p
nh!t t�i ��i ngE cán b� M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam các c!p trong c# n��c.

Ti Ngày h�i, T�ng Bí th� Nguy�n
Phú Tr�ng �ã t�ng quà cho cán b�,
nhân dân thôn Ph�t Tích. Ch� t�ch Yy
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam Nguy�n Thi	n Nhân t�ng quà cho
5 gia �ình nghèo trong thôn.

Nhân d�p này, T�ng Bí th� Nguy�n
Phú Tr�ng �ã ��n th:p h��ng, tr)ng
cây l�u ni	m ti Chùa Ph�t Tích — Di
tích l�ch s" v�n hóa qu�c gia ��c bi	t,
n�i phát tích �o Ph�t Vi	t Nam.�

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư.
ẢNH: HOÀNG ANH
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T� nh�ng bài h�c v� s� th�t b�i
c	a các phong trào, các cu
c
kh�i ngh�a yêu n�c �� gi�i
phóng dân t
c ra kh�i ách

th�ng tr� c	a th�c dân Pháp trong
nh�ng n�m cu�i th� k� XIX và ��u
th� k� XX và truy�n th�ng �oàn k�t
c	a dân t
c ta qua các th�i k� l�ch s�
d�ng n�c, gi� n�c, Ch	 t�ch H� Chí
Minh ch� rõ: "Cu
c cách m�ng trong
m
t n�c thu
c ��a là m
t cu
c cách
m�ng dân t
c dân ch	. �� �a cu
c
cách m�ng �ó ��n th�ng l!i có th� và
c�n ph�i thành l#p m
t m$t tr#n dân
t
c th�ng nh�t r
ng rãi, �oàn k�t t�t
c� các giai c�p và t�ng l�p xã h
i
mong mu�n �!c gi�i phóng kh�i ách
thu
c ��a". Xu�t phát t� t t�ng �ó,
trong Chính c%ng v�n t�t và Sách
l!c v�n t�t t�i H
i ngh� thành l#p
��ng C
ng s�n Vi&t Nam (3/2/1930)
�ã v�ch ra s� c�n thi�t ph�i xây d�ng
m
t M$t tr#n Dân t
c Th�ng nh�t,
t�o thành m
t l�c l!ng có t' ch*c
c	a kh�i �oàn k�t dân t
c, vì m+c
tiêu chung là gi�i phóng dân t
c, xây
d�ng m
t xã h
i m�i hòa bình, �m
no, t� do, h�nh phúc c	a nhân dân.

V� th�c ti4n cách m�ng, k� t� khi
có ��ng lãnh ��o, phong trào cách
m�ng c	a qu�n chúng nhân dân di4n
ra ngày càng sôi �
ng trên qui mô c�

n�c, v�i ��nh cao là Xô Vi�t - Ngh&
T�nh (tháng 9/1930) càng ch*ng
minh rõ h%n t�m quan tr�ng và tính
c�p thi�t c	a vi&c ph�i xây d�ng m
t
M$t tr#n Dân t
c Th�ng nh�t Vi&t
Nam. Tháng 10/1930, H
i ngh� Ban
ch�p hành Trung %ng ��ng thông
qua Lu#n c%ng chính tr� và "Án ngh�
quy�t v� v�n �� ph�n ��", trong �ó
nói rõ vi&c hình thành t' ch*c ph�n
�� là m
t nhi&m v+ c�n kíp c	a ��ng.
Ngày 18/11/1930, Ban Th�ng v+
Trung %ng ��ng C
ng s�n �ông
D%ng ra Ch� th� thành l#p h
i Ph�n
�� ��ng minh - hình th*c t' ch*c
��u tiên c	a M$t tr#n Dân t
c Th�ng
nh�t Vi&t Nam, �ánh d�u b�c phát
tri�n v� ch�t c	a kh�i  �oàn k�t dân
t
c � n�c ta. T� �ó ��n nay, �áp
*ng các yêu c�u, nhi&m v+ c	a m5i
giai �o�n cách m�ng, M$t tr#n Dân
t
c Th�ng nh�t Vi&t Nam �ã có nhi�u
hình th*c t' ch*c v�i tên g�i khác
nhau nhng m+c tiêu chung v6n
không h� thay �'i là �oàn k�t, t#p
h!p các giai c�p, t�ng l�p trong xã
h
i thành m
t l�c l!ng to l�n ��
th�c hi&n thành công s� nghi&p xây
d�ng và b�o v& T' qu�c Vi&t Nam
thân yêu.

T� h
i Ph�n �� ��ng minh ��n
M$t tr#n T' qu�c Vi&t Nam ngày nay,

qua m5i ch$ng ��ng l�ch s� c	a 86
n�m hình thành và phát tri�n, M$t
tr#n Dân t
c Th�ng nh�t Vi&t Nam
ngày càng kh;ng ��nh vai trò, trách
nhi&m c	a mình trong các nhi&m v+
c	a cách m�ng Vi&t Nam, trong �ó
nhi&m v+ ��u tranh giành chính
quy�n v� tay nhân dân, xây d�ng và
c	ng c� chính quy�n c	a dân, do
dân, vì dân ngày càng v�ng m�nh �ã
�� l�i nh�ng m�c son sáng chói trong
l�ch s� v< vang c	a M$t tr#n T' qu�c
Vi&t Nam.

Trong giai �o�n 1930 - 1945, khi
cách m�ng cha giành �!c chính
quy�n v� tay nhân dân, các hình
th*c t' ch*c c	a M$t tr#n Dân t
c
Th�ng nh�t Vi&t Nam nh: H
i Ph�n
�� ��ng minh (1930), Ph�n �� liên
minh (1935), M$t tr#n Th�ng nh�t
nhân dân  ph�n �� (1936), M$t tr#n
th�ng nh�t Dân ch	 �ông D%ng
(1938), M$t tr#n Dân t
c Th�ng nh�t
Ph�n �� (1939) �ã t#p h!p, �oàn k�t
các t�ng l�p, các giai c�p trong xã h
i
��u tranh ch�ng ch� �
 ph�n �
ng
thu
c ��a, ch�ng chi�n tranh, �òi hoà
bình, t� do, dân ch	 và áo c%m, ti�n
lên gi�i phóng dân t
c ra kh�i ách �ô
h
 c	a th�c dân. S*c m�nh c	a các
phong trào, các cu
c v#n �
ng, ��u
tranh cách m�ng này là c% s� gây

TS. LÊ BÁ TRÌNH 
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11/1930, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam) ra đời. Với truyền thống vẻ vang 86 năm hình thành và phát triển, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam luôn xứng đáng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân. 

N�M TRUY�N TH�NG 
M�T TR�N T� QU�C VI�T NAM 
v�i nhi�m v� xây d�ng và c�ng c� 
chính quy�n c�a dân, do dân, vì nhân dân

86
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d
ng nên m�t chính quy�n c�a dân,
do dân, vì nhân dân sau này.

Ngày 19/5/1941, Vi	t Nam ��c l�p
�)ng minh h�i, g�i t:t là Vi	t Minh ra
�$i, v�i Tuyên ngôn, Ch��ng trình và
�i�u l	 c�a m�t t� ch'c M�t tr�n c�
th*, quy�t ��nh l!y c$ �= sao vàng
n�m cánh làm c$ c�a M�t tr�n Vi	t
Minh và s> là c$ T� qu�c khi giành
���c chính quy�n v� tay nhân dân,
thành l�p n��c Vi	t Nam ��c l�p. 

Theo �à di�n bi�n c�a tình hình,
ngày 7/5/1944 T�ng b� Vi	t Minh ra
Ch� th� v� s"a son kh3i nghZa. Ngày
9/3/1945 Nh�t l�t �� Pháp, ��c
chi�m �ông D��ng. Ch�p th$i c� này,
Ban Th�$ng v� Trung ��ng �#ng ra
Ch� th� "Nh�t Pháp b:n nhau và hành
��ng c�a chúng ta". �)ng chí Nguy�n
Ái Qu�c kêu g�i �)ng bào dEng c#m
ti�n lên d��i c$ c�a Vi	t Minh: Hãy
"�em s'c ta mà t
 gi#i phóng cho ta".
T�ng b� Vi	t Minh tri	u t�p �i h�i
qu�c dân h�p 3 Tân Trào vào tháng
8/1945 thông qua l	nh kh3i nghZa
v�i 10 chính sách l�n c�a Vi	t Minh,
l!y c$ �= sao vàng (c$ c�a Vi	t Minh)
làm Qu�c k�, l!y bài hát "Ti�n quân
ca" làm Qu�c ca; c" ra Uw ban Dân t�c
Gi#i phóng Vi	t Nam (sau này là

Chính ph� lâm th$i c�a n��c Vi	t
Nam Dân ch� C�ng hoà) do �)ng chí
H) Chí Minh làm Ch� t�ch. D��i ng�n
c$ c�a Vi	t Minh, cao trào �!u tranh
giành chính quy�n c�a nhân dân
di�n ra kh:p n�i, ngày càng quy�t
li	t. Ch� trong vòng 2 tu�n l� chính
quy�n th
c dân - phong ki�n hoàn
toàn s�p ��, Uw ban Nhân dân lâm
th$i ���c thành l�p kh:p các ��a
ph��ng trong c# n��c. Ngày
2/9/1945, Cách mng tháng Tám
thành công, ti Hà N�i, Ch� t�ch H)
Chí Minh ��c Tuyên ngôn ��c l�p
khai sinh n��c Vi	t Nam Dân ch�
C�ng hòa.

Cách mng tháng Tám thành công
ch�a lâu, �!t n��c li �'ng tr��c tình
th� vô cùng hi*m nghèo. H�u qu# t/
chính sách thâm ��c c�a th
c dân,
phát xít d�n ��n nn �ói tràn lan làm
cho hàng tri	u ng�$i dân b� ch�t �ói.
Th
c dân Pháp r:p tâm xâm l��c n��c
ta m�t l�n n�a cùng v�i 18 vn quân
Qu�c dân �#ng Trung Hoa �em theo
b�n ph#n cách mng Vi	t Nam th
c
hi	n âm m�u "di	t C�ng c�m H)"
nh(m tiêu di	t �#ng ta, "phá tan Vi	t
Minh". M�t tr�n Vi	t Minh t�ng c�$ng
c�ng c� t� ch'c �* b#o v	 thành qu#
cách mng và chính quy�n nhân dân.

H�i Liêp hi	p Qu�c dân Vi	t Nam
(1946) ra �$i �* t�ng c�$ng vi	c t�p
h�p các l
c l��ng, góp ph�n ng�n
ch�n và phân hoá các �#ng phái
chính tr� ph#n ��ng bám gót quân
T�3ng, �)ng th$i tuyên truy�n v�n
��ng nhân dân tham gia các phong
trào s#n xu!t, c'u �ói, tu�n l� vàng,
hE go ti�t ki	m v.v... T/ nh�ng hot
��ng có hi	u qu# c�a M�t tr�n Vi	t
Minh và H�i Liên Vi	t, kh�i �i �oàn
k�t toàn dân th
c s
 là h�u thu�n
v�ng ch:c ch�ng thù trong gi�c
ngoài, b#o v	 chính quy�n, ��a con
thuy�n cách mng Vi	t Nam v��t qua
thác gh�nh nguy hi*m, chu�n b� cho
cu�c kháng chi�n tr�$ng k� ch�ng
th
c dân Pháp xâm l��c.

Ngày 3/3/1951, �i h�i toàn qu�c
th�ng nh!t hai t� ch'c m�t tr�n: M�t
tr�n Vi	t Minh và H�i Liên Vi	t thành
M�t tr�n Liên Vi	t, ti�p t�c t�p h�p,
�oàn k�t các t�ng l�p nhân dân vào
nhi	m v� b#o v	 chính quy�n nhân
dân, huy ��ng nhân tài, v�t l
c cho
cu�c kháng chi�n ch�ng th
c dân
Pháp, gi#i phóng dân t�c, làm nên
chi�n th:ng l�ch s" �i	n Biên ph�
ch!n ��ng ��a c�u, mi�n B:c n��c ta
hoàn toàn ���c gi#i phóng, cách
mng Vi	t Nam ti�p t�c chuy*n sang

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình tặng quà cho các hộ nghèo trong Làng Tri Yếu, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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hai nhi	m v� chi�n l��c, xây d
ng
mi�n B:c xã h�i ch� nghZa, làm h�u
ph��ng l�n cho s
 ngh�êp gi#i phóng
mi�n Nam, th�ng nh!t �!t n��c. Qua
9 n�m kháng chi�n, M�t tr�n Liên
Vi	t tr3 thành "... M�t trong nh�ng
tr� c�t c�a Nhà n��c dân ch� nhân
dân, là s'c mnh vô biên c�a cu�c
kháng chi�n, ki�n qu�c; là c� s3 qu�n
chúng r�ng rãi làm thành m�t áo giáp
v�ng b�n c�a �#ng �* �ánh th:ng
b�n xâm l��c và tay sai c�a chúng".

�* phù h�p v�i nhi	m v� cách
mng trong tình hình m�i, ngày
10/9/1955, �i h�i M�t tr�n Dân t�c
th�ng nh!t h�p ti Hà N�i quy�t ��nh
thành l�p M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam,
thông qua C��ng lZnh �oàn k�t m�i
l
c l��ng dân t�c, dân ch� và hoà
bình trong c# n��c �* �!u tranh
ch�ng �� qu�c M� và bè lE tay sai, ra
s'c thi �ua yêu n��c, hàn g:n v�t
th��ng chi�n tranh, khôi ph�c kinh
t� và phát tri*n v�n hóa, c�ng c�
chính quy�n nhân dân v�ng mnh,
c#i to và xây d
ng mi�n B:c xã h�i
ch� nghZa làm c� s3 v�ng ch:c cho
cu�c �!u tranh th�ng nh!t n��c nhà.

Cùng v�i M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam 3 mi�n B:c,  trong cao trào �!u
tranh cách mng c�a nhân dân mi�n
Nam ch�ng �� qu�c M� xâm l��c và
chính quy�n tay sai Ngô �ình Di	m,
tr��c yêu c�u c�a tình hình cách
mng mi�n Nam, �#ng ta xác ��nh: "�
mi�n Nam, d�n d�n ph#i hình thành
m�t m�t tr�n dân t�c r�ng rãi t�p
h�p m�i l
c l��ng dân t�c, dân ch�
và hoà bình..."  �*  �oàn k�t m�i giai
c!p, thành ph�n trong xã h�i thành
m�t l
c l��ng to l�n, �)ng lòng nh!t
trí vì s
 nghi	p gi#i phóng dân t�c.
Ngày 20/12/1960, M�t tr�n Dân t�c
Gi#i phóng mi�n Nam Vi	t Nam ra �$i
v�i b#n Tuyên ngôn và Ch��ng trình
hành ��ng 10 �i*m, trong �ó �i*m
th' nh!t nói rõ: "�ánh �� ch� ��
thu�c ��a trá hình c�a �� qu�c M� và
chính quy�n ��c tài Ngô �ình Di	m,
tay sai c�a M�, thành l�p chính
quy�n liên minh dân t�c dân ch�",
l!y c$ n"a �=, n"a xanh v�i sao vàng
5 cánh làm c$ M�t tr�n, l!y bài hát
"Gi#i phóng mi�n Nam" làm bài ca c�a
M�t tr�n. Trong th$i gian ch�a có

chính quy�n c�a cách mng mi�n
Nam, M�t tr�n Dân t�c gi#i phóng
mi�n Nam Vi	t Nam  th
c hi	n ch'c
n�ng c�a chính quy�n 3 các vùng gi#i
phóng. Ngày 20/4/1968, cùng v�i
M�t tr�n Dân t�c gi#i phóng mi�n
Nam Vi	t Nam, trên c� s3 th:ng l�i và
khí th� c�a cu�c t�ng ti�n công và
n�i d�y mùa xuân 1968, Liên minh
các l
c l��ng dân t�c dân ch� và hoà
bình Vi	t Nam ra �$i nh(m �oàn k�t
t�ng l�p trí th'c, t� s#n dân t�c ti�n
b� 3 thành th� ch�a tham gia M�t
tr�n Dân t�c gi#i phóng mi�n Nam
Vi	t Nam, m3 r�ng thêm m�t tr�n
�oàn k�t các t�ng l�p nhân dân
ch�ng M� c'u n��c.

Th� và l
c c�a cách mng mi�n
Nam ngày càng l�n mnh, �!u tranh
trên 3 mEi giáp công: chính tr�, quân
s
 và binh v�n ngày càng th:ng l�i,
th$i c� thành l�p m�t chính quy�n
liên minh dân t�c, dân ch� �ã chín
mu)i, ngày 6/6/1969, �i h�i �i
bi*u qu�c dân mi�n Nam Vi	t Nam do
M�t tr�n Dân t�c gi#i phóng mi�n
Nam Vi	t Nam và Liên minh các l
c
l��ng dân t�c dân ch� và hoà bình
Vi	t Nam tri	u t�p l�p ra Chính ph�
Cách mng lâm th$i C�ng hòa mi�n
Nam Vi	t Nam và H�i �)ng C� v!n c�a
Chính ph�, c$ c�a M�t tr�n cEng là
c$ c�a Chính ph�. M�t tr�n Dân t�c
gi#i phóng mi�n Nam Vi	t Nam và
Liên minh các l
c l��ng dân t�c dân
ch� và hoà bình Vi	t Nam gi� vai trò
tr� c�t,  làm h�u thu�n cho chính
quy�n cách mng, không ng/ng ��y
mnh hot ��ng trên c# ba m�t quân
s
, chính tr� và ngoi giao, ti�n t�i
cu�c T�ng ti�n công và n�i d�y mùa
Xuân 1975 gi#i phóng hoàn toàn
mi�n Nam, th�ng nh!t T� qu�c.

Sau khi �!t n��c th�ng nh!t,
tháng 2/1977, �i h�i M�t tr�n Dân
t�c gi#i phóng mi�n Nam Vi	t Nam
quy�t ��nh th�ng nh!t 3 t� ch'c M�t
tr�n 3 hai mi�n, l!y tên chung là M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam, ti�p t�c th
c
hi	n vai trò, nhi	m v� c�a M�t tr�n
trong tình hình và nhi	m v� m�i cho
��n ngày nay, trong �ó nhi	m v� xây
d
ng, c�ng c� chính quy�n c�a dân,
do dân và vì dân ngày càng c� th*,
���c quy ��nh b(ng Hi�n pháp và

pháp lu�t. Hi�n pháp n��c C�ng hoà
xã h�i ch� nghZa Vi	t Nam (2013)
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam
(2015) kh�ng ��nh: M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam là c� s3 chính tr� c�a chính
quy�n nhân dân. 

Vai trò là c� s3 chính tr� c�a chính
quy�n nhân dân c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam ���c quy ��nh m�t cách c�
th* ti các ch��ng, �i�u c�a Lu�t M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam 2015, g)m:
Vi	c M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam tham
gia công tác b�u c" (trong �ó công
tác hi	p th��ng, l
a ch�n ng�$i ��
tiêu chu�n v� ph�m ch!t, n�ng l
c
gi�i thi	u 'ng c" làm �i bi*u Qu�c
h�i, �i bi*u H�i �)ng nhân dân các
c!p là c� s3 quan tr�ng �* thành l�p
b� máy c�a chính quy�n các c!p t/
Trung ��ng ��n c� s3); tham gia  h�i
�)ng tuy*n ch�n Th�m phán, H�i
�)ng Ki*m sát viên và hi	p th��ng,
l
a ch�n, gi�i thi	u ng�$i �* H�i
�)ng Nhân dân b�u làm H�i th�m Tòa
án nhân dân; tham gia xây d
ng
pháp lu�t; tham d
 các k� h�p Qu�c
h�i, phiên h�p Yy ban Th�$ng v�
Qu�c h�i, Chính ph�, k� h�p H�i
�)ng Nhân dân, phiên h�p Yy ban
nhân dân; tham gia phòng, ch�ng
tham nhEng, lãng phí; tham gia góp
ý, ki�n ngh� v�i Nhà n��c (Ch��ng
IV: T/ �i�u 19 ��n �i�u 24). V� hot
��ng giám sát (Ch��ng V: T/ �i�u 25
��n �i�u 31); v� hot ��ng ph#n bi	n
xã h�i (Ch��ng VI: T/  �i�u 32 ��n
�i�u 36).

Quá trình hình thành, phát tri*n
t/ H�i Ph#n �� �)ng minh và các
hình th'c t� ch'c khác nhau c�a M�t
tr�n Dân t�c Th�ng nh!t trong nh�ng
n�m 30 c�a th� kw XIX, ��c bi	t là
các b��c phát tri*n t/: M�t tr�n Vi	t
Minh, M�t tr�n Liên Vi	t, M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam (1955), M�t tr�n Dân
t�c Gi#i phóng mi�n Nam Vi	t Nam và
Liên minh các l
c l��ng dân t�c, dân
ch� và hoà bình Vi	t Nam  ��n M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam ngày nay luôn
g:n liên v�i nhi	m v� xây d
ng và
c�ng c� chính quy�n c�a dân, do dân
và vì dân trong su�t chi�u dài l�ch s"
86 n�m truy�n th�ng v~ vang c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam.�



Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch UBTƯ

MTTQ Việt Nam
Nguyễn Thiện Nhân

phát biểu tại cuộc gặp.
ẢNH: HOÀNG ANH
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Sáng 9/11, Liên hi	p các t�
ch'c h�u ngh� Vi	t Nam ph�i
h�p v�i H�i H�u ngh� ��i
ngoi nhân dân Trung Qu�c t�

ch'c hot ��ng G�p g@ h�u ngh�
nhân dân Vi	t Nam — Trung Qu�c v�i
ch� �� “Thúc ��y h�p tác h�u ngh�
và giao l�u nhân dân các t�nh, thành
ph� Vi	t - Trung” nhân d�p chuy�n
th�m Vi	t Nam c�a �)ng chí Tr��ng
�'c Giang, Yy viên Th�$ng v� B�
Chính tr� Trung ��ng �#ng C�ng s#n
Trung Qu�c, Yy viên tr�3ng �i h�i
�i bi*u nhân dân toàn qu�c Trung
Qu�c theo l$i m$i c�a �)ng chí
Nguy�n Th� Kim Ngân, Yy viên B�
Chính tr� Ban Ch!p hành Trung ��ng
�#ng C�ng s#n Vi	t Nam, Ch� t�ch
Qu�c h�i n��c CHXHCN Vi	t Nam.

Tham d
 cu�c g�p g@ có Yy viên
B� Chính tr�, Ch� t�ch UBT� MTTQ
Vi	t Nam Nguy�n Thi	n Nhân; Yy viên
Th�$ng v� B� Chính tr� Trung ��ng
�#ng C�ng s#n Trung Qu�c, Yy viên

tr�3ng Yy ban Th�$ng v� �i h�i �i
bi*u nhân dân toàn qu�c Trung Qu�c
Tr��ng �'c Giang; Phó Th� t��ng
Chính ph� Vi	t Nam Tr�nh �ình DEng;
Phó Yy viên tr�3ng �i h�i �i bi*u
nhân dân toàn qu�c Trung Qu�c
V��ng Th�n cùng lãnh �o các B�,
ngành liên quan c�a hai n��c; �i
di	n lãnh �o 06 t�nh thành Trung
Qu�c (Qu#ng Tây, Vân Nam, Qu#ng
�ông, H#i Nam, T' Xuyên, S�n �ông
và thành ph� Nam Ninh); 03 thành
ph� (Hà N�i, H#i Phòng, thành ph�
H) Chí Minh), các t�nh biên gi�i giáp
Trung Qu�c (Cao B(ng, Lng S�n, Lào
Cai, Qu#ng Ninh) và 02 t�nh mi�n
Trung (Ngh	 An, Khánh Hòa) c�a Vi	t
Nam cùng các nhân s� h�u ngh� hai
n��c Vi	t — Trung.

Thay m�t lãnh �o �#ng, Nhà
n��c và nhân dân Vi	t Nam, Ch� t�ch
UBT� MTTQ Vi	t Nam Nguy�n Thi	n
Nhân chào m/ng và c#m �n �)ng chí
Tr��ng �'c Giang, Yy viên Th�$ng v�
B� Chính tr�, Yy viên tr�3ng �i h�i
�i bi*u nhân dân toàn qu�c Trung

Qu�c cùng �i di	n các B�, ngành,
��a ph��ng và nhân s� h�u ngh� hai
n��c �ã ��n tham d
 bu�i G�p g@
h�u ngh� nhân dân Vi	t - Trung.

Ch� t�ch Nguy�n Thi	n Nhân kh�ng
��nh, Vi	t Nam và Trung Qu�c “núi
sông li�n m�t d#i” là ti�n �� �* g:n
k�t t
 nhiên tình h�u ngh� gi�a nhân
dân hai n��c. Qua 66 n�m hai n��c
thi�t l�p quan h	 ngoi giao, hai �#ng,
hai n��c và nhân dân hai n��c cùng
k� vai sát cánh, �ng h� và giúp �@ l�n
nhau trong s
 nghi	p �!u tranh gi#i
phóng dân t�c và cách mng 3 m2i
n��c. Tình �oàn k�t, h�u ngh� truy�n
th�ng do Ch� t�ch H) Chí Minh và Ch�
t�ch Mao Trch �ông cùng các nhà lãnh
�o ti�n b�i hai n��c �ích thân xây
d
ng và dày công vun �:p là tài s#n
chung quý báu c�a nhân dân hai n��c,
c�n ���c hai bên chúng ta ra s'c gìn
gi�, k� th/a và phát huy. 

Ch� t�ch Nguy�n Thi	n Nhân nh!n
mnh, Vi	t Nam r!t coi tr�ng phát
tri*n quan h	 h�p tác h�u ngh� v�i

Thúc đ�y h�p tác h�u ngh� 
và giao l�u nhân dân các t�nh,
thành ph� Vi	t -Trung
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Trung Qu�c, luôn coi �ây là s
 l
a
ch�n chi�n l��c và là �u tiên hàng
��u trong chính sách ��i ngoi c�a
Vi	t Nam. Trong b�i c#nh tình hình
qu�c t� và khu v
c không ng/ng di�n
bi�n ph'c tp hi	n nay, hai �#ng, hai
n��c ��u �ang kiên trì con ��$ng
xây d
ng ch� nghZa xã h�i do �#ng
C�ng s#n lãnh �o, ��u �ang 3 trong
giai �on quan tr�ng c�a công cu�c
��i m�i, c#i cách và m3 c"a, có nhu
c�u gi� gìn môi tr�$ng xung quanh
hòa bình, �n ��nh và thu�n l�i �* xây
d
ng và phát tri*n �!t n��c. 

Vi	c duy trì quan h	 Vi	t - Trung
phát tri*n �n ��nh, lành mnh, t�ng
c�$ng giao l�u h�p tác gi�a hai �#ng,
hai Nhà n��c và nhân dân hai n��c là
nhân t� r!t quan tr�ng cho hòa bình,
�n ��nh và phát tri*n c�a m2i n��c,
khu v
c và th� gi�i. �ây là nhi	m v�
và m�c tiêu chi�n l��c chung c� b#n
�* chúng ta phát tri*n quan h	 song
ph��ng.” Ch� t�ch Nguy�n Thi	n
Nhân nh!n mnh.

Theo Ch� t�ch Nguy�n Thi	n
Nhân, th$i gian qua lãnh �o c!p cao
hai bên duy trì ti�p xúc, g�p g@
th�$ng xuyên và �t nh�n th'c
chung quan tr�ng v� t�ng c�$ng tin
c�y chính tr�, ��y mnh h�p tác th
c
ch!t, ki*m soát và x" lý th=a �áng
các b!t �)ng còn t)n ti, thúc ��y
quan h	 hai �#ng, hai n��c phát
tri*n �n ��nh, b�n v�ng và không
ng/ng �i vào chi�u sâu. Giao l�u, h�p
tác gi�a các B�, ngành, ��a ph��ng
và nhân dân hai n��c ngày càng m�t
thi�t. H�p tác kinh t� th��ng mi có
b��c phát tri*n nhanh chóng. 

T/ n�m 2004 ��n nay, Trung Qu�c
liên t�c là ��i tác th��ng mi s� 1, là
n��c Vi	t Nam nh�p kh�u l�n nh!t và
n��c xu!t kh�u l�n th' 2 c�a Vi	t
Nam; kim ngch th��ng mi song
ph��ng 9 tháng ��u n�m 2016 �t
51,03 tw USD. Vi	t Nam �ã tr3 thành
��i tác th��ng mi l�n nh!t c�a
Trung Qu�c trong ASEAN. V� ��u t�,
tính ��n h�t tháng 9/2016, Trung
Qu�c có 1.504 d
 án ti Vi	t Nam v�i
t�ng v�n ��ng ký �t 11,17 tw USD,
�'ng th' 9/116 qu�c gia và vùng
lãnh th� có ��u t� ti Vi	t Nam. V�

du l�ch, trong 9 tháng ��u n�m 2016,
l��ng du khách Trung Qu�c ��n Vi	t
Nam �t g�n 2 tri	u l��t ng�$i, ti�p
t�c d�n ��u v� l��ng khách qu�c t�
��n Vi	t Nam. 

Các ��a ph��ng Qu#ng �ông, Vân
Nam, H#i Nam, T' Xuyên, S�n �ông
có �óng góp ngày càng quan tr�ng
vào quan h	 h�p tác cùng có l�i gi�a
hai bên. ��n c" nh� kim ngch
th��ng mi gi�a Vi	t Nam v�i Qu#ng
Tây trong n�m 2015 �t 24,6 tw USD,
chi�m 1/3 t�ng kim ngch th��ng
mi hai n��c. �i�u �ó kh�ng ��nh,
các ��a ph��ng và nhân dân hai n��c
là ch� th* quan tr�ng góp ph�n ��a
nh�ng nh�n th'c chung c�a lãnh �o
c!p cao hai n��c �i vào th
c t�. Quan
h	 giao l�u h�p tác h�u ngh� cùng có
l�i gi�a các ��a ph��ng và nhân dân
hai n��c cEng chính là y�u t� then
ch�t �* t�ng c�$ng hi*u bi�t, tin c�y
và c�ng c� c� s3 xã h�i v�ng ch:c
cho phát tri*n quan h	 hai �#ng, hai
n��c.

Ch� t�ch Nguy�n Thi	n Nhân ��
ngh� ti cu�c G�p g@ h�u ngh� l�n
này, các �i bi*u c�a hai bên cùng �i
sâu trao ��i chân thành v� các bi	n
pháp nh(m c�ng c� và phát huy tình
h�u ngh� truy�n th�ng t�t ��p gi�a
hai n��c; bàn bc các bi	n pháp
nh(m m3 r�ng giao l�u, h�p tác trên
các lZnh v
c, nh!t là v� kinh t�
th��ng mi, ��u t�, du l�ch, cEng
nh� các lZnh v
c hai bên cùng quan
tâm �* th
c s
 “Thúc ��y h�p tác
h�u ngh� và giao l�u nhân dân các
t�nh, thành Vi	t - Trung”.

Ch� t�ch Nguy�n Thi	n Nhân tin
t�3ng r(ng cu�c g�p g@ h�u ngh� l�n
này s> góp ph�n t�ng c�$ng s
 hi*u
bi�t và tin c�y gi�a hai bên, thúc ��y
h�n n�a quan h	 giao l�u, h�p tác
gi�a các ��a ph��ng hai n��c, góp
ph�n làm phong phú thêm n�i hàm
c�a quan h	 ��i tác h�p tác chi�n
l��c toàn di	n Vi	t - Trung. 

Phát bi*u ti bu�i g�p g@, Yy viên
Th�$ng v� B� Chính tr� Trung ��ng
�#ng C�ng s#n Trung Qu�c, Yy viên
tr�3ng Yy ban Th�$ng v� �i h�i �i
bi*u nhân dân toàn qu�c Trung Qu�c
Tr��ng �'c Giang bày t= vui m/ng

���c d
 cu�c G�p g@ h�u ngh� nhân
dân Vi	t Nam — Trung Qu�c; �)ng th$i
bày t= tin t�3ng cu�c g�p g@ h�u
ngh� l�n này s> góp ph�n t�ng c�$ng
s
 hi*u bi�t và tin c�y gi�a hai bên,
thúc ��y h�n n�a quan h	 giao l�u,
h�p tác gi�a các ��a ph��ng hai n��c
qua �ó thúc ��y quan h	 ��i tác h�p
tác chi�n l��c toàn di	n Trung - Vi	t.

Ông Tr��ng �'c Giang cho r(ng,
hai n��c c�n t�ng c�$ng k�t n�i
chi�n l��c, thúc ��y h�p tác trên m�i
lZnh v
c, phát tri*n b�n v�ng. N�n
kinh t� Trung Qu�c - Vi	t Nam có
quan h	 m�t thi�t, tính b� sung cao
và l�i ích chung càng ngày càng
nhi�u. Hai bên c�n t�ng c�$ng nâng
cao m'c �� k�t n�i v� k�t c!u h
t�ng và xây d
ng khu h�p tác kinh
t� qua biên gi�i; ti�p t�c h�p tác trên
m�i lZnh v
c nh� kinh t� th��ng mi,
��u t�, nông nghi	p, giáo d�c, giao
thông v�n t#i, v�n hóa, y t�, ch�ng
t�i phm qua biên gi�i… qua �ó ��a
quan h	 ��i tác chi�n l��c toàn di	n
Trung Qu�c - Vi	t Nam nâng lên t�m
cao m�i, �em li hnh phúc cho nhân
dân hai n��c.

Ông Tr��ng �'c Giang cEng bày
t= mong mu�n hai bên c�n t�ng
c�$ng h=i và tham kh#o l�n nhau,
thúc ��y giao l�u v� kinh nghi	m,
xây d
ng và qu#n lý �!t n��c; t�ng
c�$ng giao l�u nhân dân, �i sâu tri*n
khai h�p tác ��a ph��ng, c�ng c� n�n
t#ng qu�n chúng cho quan h	 Trung-
Vi	t qua vi	c t� ch'c t�t các hot
��ng giao l�u nhân dân nh� Di�n �àn
nhân dân Trung - Vi	t; G�p g@ h�u
ngh� thanh niên… Bên cnh �ó H�i
H�u ngh� ��i ngoi nhân dân Trung
Qu�c, Liên hi	p các t� ch'c h�u ngh�
Vi	t Nam, các B�, ngành, ��a ph��ng,
nhân s� các gi�i 2 n��c cùng nhau n2
l
c, tích c
c xây d
ng nhi�u khuôn
kh� h�p tác, m3 r�ng giao l�u nhân
dân qua �ó góp ph�n xây d
ng m�i
quan h	 Trung - Vi	t ngày càng b�n
ch�t. 

Ti bu�i g�p g@ các �i bi*u �ã gi�i
thi	u v� ��a ph��ng mình, ti�m n�ng
h�p tác cEng nh� nh�ng ki�n ngh� c�
th* v� vi	c thúc ��y h�p tác h�u ngh�
cEng nh� t�ng c�$ng giao l�u nhân
dân gi�a các ��a ph��ng hai n��c.�
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�)ng tình v�i các quan �i*m,
gi#i pháp c�a Chính ph�, Ch�
t�ch Nguy�n Thi	n Nhân ��t
v!n ��: Tái c� c!u b:t ��u t/

�âu? Và theo ông, tái c� c!u là s

thay ��i c� c!u c�a m�t h	 th�ng, c�a
m�t t� ch'c nh� là các doanh nghi	p,
các c� quan, các ngành, các ��a
ph��ng; là s
 thay ��i quy mô và tính
ch!t ��u vào và ��u ra c�a t� ch'c.
Ví nh� m�t doanh nghi	p có th* thay
��i s� l��ng, ch'c n�ng các phân
x�3ng, phòng ban; thay ��i ��u ra là
s#n ph�m c�a DN; thay ��i c� c!u ��u
vào nh� c� c!u v�n, nhân l
c...

Cái gì quy�t ��nh quá trình tái c�
c!u c�a DN, theo Ch� t�ch Nguy�n
Thi	n Nhân có hai cách ti�p c�n: Cách
th' nh!t, ph#i có v�n, có ti�n, coi có
ti�n là ti�n �� quan tr�ng �* mua ��u
vào �* s#n xu!t, bán hàng, thu li
doanh thu, có k�t qu#. Quan �i*m
th' hai không xu!t phát t/ ti�n mà
t/ phân tích th� tr�$ng, ch�n s#n
ph�m có kh# n�ng tiêu th� t�t. T/ �ó
thi�t k� s#n xu!t mua ��u vào, tri*n
khai s#n xu!t, bán thành ph�m, thu
h)i v�n, tái ��u t�. 

“Th
c t� �ã ch� ra r(ng, có r!t
nhi�u doanh nghi	p �ã tái c� c!u b(ng
tr# l$i câu h=i là ti�n �âu, h� có ���c
ti�n nh�ng sau �ó phá s#n. Ví d�, d

án gang thép Thái Nguyên không h�

thi�u v�n. V�n ban ��u là 3.600 tw
�)ng; sau �ó nâng lên là 8.000 tw �)ng
nh�ng v�n không hot ��ng hi	u qu#.
V!n �� 3 �ây là gì? Là ph#i thay ��i t�
duy. Tái c� c!u - v!n �� không ph#i
b:t ngu)n t/ vi	c ti�n 3 �âu? Mà câu
h=i ph#i là th� tr�$ng 3 �âu? S#n ph�m
3 �âu? T/ �ó m�i ��n: Ng�$i 3 �âu?
Ti�n 3 �âu và �!t 3 �âu?” - Ch� t�ch
Nguy�n Thi	n Nhân bày t=.

Ch� t�ch Yy ban Trung ��ng M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam Nguy�n Thi	n
Nhân l�u ý vi	c tái c� c!u doanh
nghi	p khác vi	c tái c� c!u m�t
ngành. C� th*, tái c� c!u doanh
nghi	p thì ch� doanh nghi	p �i�u
hành toàn b� hot ��ng s#n xu!t
kinh doanh. Khi phát m	nh l	nh thì
m�i c!p d��i ph#i th
c hi	n và ch�
doanh nghi	p vì l�i ích c�a mình s>
quan tâm �eo bám vi	c tái c� c!u. 

Nh�ng vi	c tái c� c!u ngành thì
không ph#i nh� v�y. Trong dây
chuy�n s#n xu!t c�a ngành có 3
khâu. Th' nh!t là khâu cung c!p ��u
vào cho các doanh nghi	p. Ví d� công
nghi	p ph� tr� có doanh nghi	p
trong n��c ho�c nh�p kh�u t/ n��c
ngoài. Khâu th' 2 là khâu s#n xu!t
có nhi�u doanh nghi	p tham gia:
Doanh nghi	p nhà n��c, doanh
nghi	p t� nhân, doanh nghi	p ��u t�
n��c ngoài… Khâu th' 3 là khâu tiêu

th� s#n ph�m, bán  ra th� tr�$ng.
Nh� v�y, không có ai là ch� s3 h�u
c�a  dây chuy�n s#n xu!t c# m�t
ngành. Và vì th� không có ai có
quy�n ra l	nh cho c# các khâu: Khâu
cung c!p ��u vào, khâu s#n xu!t và
khâu tiêu th� c�a m�t ngành kinh t�.

Vì v�y, �* tái c� c!u m�t ngành
c�n s
 ph�i h�p c�a các doanh
nghi	p 3 c# 3 khâu: Cung 'ng ��u
vào, s#n xu!t s#n ph�m c�a ngành và
tiêu th� s#n ph�m c�a ngành. 

Nhìn li quá trình tái c� c!u các
ngành v/a qua, theo Ch� t�ch Nguy�n
Thi	n Nhân, chúng ta thi�u s
 h�p
tác gi�a các doanh nghi	p và Nhà
n��c, t'c là c�n h�p tác công - t�
trong tái c� c!u ngành. Các doanh
nghi	p cùng Nhà n��c c�n bàn xem
th� tr�$ng �ang c�n gì, nên t�p trung
cho s#n ph�m nào c�a ngành, các
doanh nghi	p làm ���c gì, c�n Nhà
n��c h2 tr� gì? T/ �ó m�i ti�n hành
tái c� c!u ngành m�t cách hi	u qu#.

�* tái c� c!u ngành, Ch� t�ch
Nguy�n Thi	n Nhân cho r(ng, c�n
h�p tác công - t� ch' không ph#i ch�
v� v�n mà tr��c h�t �* xác ��nh s#n
ph�m ch� y�u c�a ngành, �* phát
tri*n nhân l
c c�a ngành và xúc ti�n
tiêu th� s#n ph�m c�a ngành.

Ví d�, chúng ta xu!t kh�u go 20

C�N THAY Đ�I T� DUY
trong tái c� c�u n�n kinh t� (*)

Ngày 3/11, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV, trong phần thảo luận về tình hình kinh tế
- xã hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân - ĐBQH
tỉnh Trà Vinh đã bày tỏ quan điểm đồng tình với báo cáo của Chính phủ về Đề án tái cơ cấu
nền kinh tế. Báo cáo lần đầu tiên tổng kết 3 năm tái cơ cấu kinh tế theo Đề án 339 do Thủ
tướng Chính phủ duyệt cho giai đoạn 2013- 2020. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh
vấn đề quan trọng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế: Phải thay đổi tư duy. Tạp chí Mặt trận
xin lược thuật ý kiến phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại kỳ họp.

(*) Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.
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n�m, ��n nay th
c t� là, tr/ m�t
doanh nghi	p xây d
ng ���c th��ng
hi	u go là Công ty C� ph�n B#o v	
th
c v�t An Giang v�i th��ng hi	u
go Ht Ng�c Tr$i ���c qu�c t� công
nh�n thì còn li không có th��ng
hi	u go xu!t kh�u c�a Vi	t Nam.

“Vì sao nh� v�y? Vì Nhà n��c
không ph#i là ch� s3 h�u c�a các
vùng s#n xu!t go nên s
 quan tâm
ch�a �úng m'c dù �ã có 5 n�m
ch��ng trình xây d
ng th��ng hi	u
go qu�c gia. Các h� nông dân nh= l~
thì không th* xây d
ng th��ng hi	u
���c. Nh� v�y b#n thân vi	c xây
d
ng th��ng hi	u go xu!t kh�u
cEng c�n s
 h�p tác công - t�” -
ng�$i �'ng ��u M�t tr�n kh�ng ��nh. 

Cần chính sách tạo động lực
cho kinh tế vùng phát triển

T/ v!n �� xây d
ng th��ng hi	u,
Ch� t�ch Nguy�n Thi	n Nhân ��t v!n
�� ti�p theo: Vì sao các vùng kinh t�
ph�i h�p kém hi	u qu#? 

B3i vì m2i t�nh do m�t T�nh �y và
UBND t�nh lãnh �o. K�t qu# kinh t�
- xã h�i c�a t�nh �ó m�t mình t�nh
�ó h�3ng. Vì v�y, xu h��ng là mnh
ai n!y làm. Nh� v�y �* tri*n khai
ph�i h�p kinh t� vùng ph#i có ba �i
di	n, ph#i h�p tác ba bên.

�ó là, 2 s
 h�p tác công và 1 h�p
tác t�. 2 h�p tác công là chính quy�n
��a ph��ng và chính quy�n Trung
��ng. M�t h�p tác t� �ó là hi	p h�i
doanh nghi	p c�a ngành hàng. Ba
bên trao ��i v�i nhau �* m�t là
thuy�t ph�c nhau v� l�i ích c�a h�p
tác vùng, hai là tin t�3ng ph�i h�p
��u t� c�a các bên và ba là chia s~ l�i
ích c�a ph�i h�p trong vùng kinh t�. 

Liên quan ��n kinh t� vùng, Ch�
t�ch Nguy�n Thi	n Nhân cho bi�t, hi	n
nay 5 thành ph� bao g)m: Hà N�i, TP
H) Chí Minh, H#i Phòng, �à N�ng, C�n
Th� và hai t�nh Bình D��ng, �)ng Nai
chi�m có 5,5% di	n tích c# n��c; 27%
dân s� và 24% lao ��ng nh�ng 7 ��a
ph��ng này to ra 53% GDP c# n��c;
71% thu ngân sách và 50% xu!t kh�u

c�a c# n��c. N�ng su!t lao ��ng bình
quân c�a 7 ��a ph��ng này b(ng 3,3
l�n n�ng su!t lao ��ng bình quân c�a
các t�nh còn li. 

“GDP/km2 bình quân c�a các t�nh,
thành này b(ng 19 l�n GDP/km2 bình
quân c�a các t�nh còn li. T'c là n�u
m2i km2 c�a các t�nh, thành này to
ra GDP trong 5-6 n�m thì b(ng các ��a
ph��ng khác to ra trong 100 n�m.
Thu ngân sách/km2 bình quân c�a 7
t�nh, thành này b(ng 42 l�n thu
ngân sách/km2 bình quân c�a các
t�nh còn li. T'c là thu ngân sách
trong vòng 2-3 n�m/km2 thì b(ng các
t�nh còn li thu trong 100 n�m. Nh�
v�y �òi h=i c�n có m�t chính sách
phù h�p �* các t�nh, thành ph� này
là trung tâm ��ng l
c phát tri*n c�a
�!t n��c càng phát tri*n nhanh h�n
và b�n v�ng h�n, t/ �ó �óng góp
ngân sách ngày càng nhi�u h�n. Và
��c bi	t qu#n lý các thành ph�, t�nh
này ph#i là qu#n lý �ô th�, không
ph#i qu#n lý nông thôn” - Ch� t�ch
Nguy�n Thi	n Nhân nh!n mnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Quốc hội.
ẢNH: HOÀNG ANH
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Phát huy tối đa nguồn vốn,
nhân lực

Theo Ch� t�ch Nguy�n Thi	n Nhân,
v!n �� ti�p theo là v�n. Trong �i�u
ki	n n� công còn cao thì c�n phát huy
v�n trong dân, phát huy v�n ��u t�
n��c ngoài và ��c bi	t l��ng ki�u h�i
là m�t ngu)n v�n r!t �áng quan tâm.

V!n �� ��t ra là thu hút ��u t�
n��c ngoài nh� th� nào cho hi	u
qu#? Theo Ch� t�ch Nguy�n Thi	n
Nhân, hi	n nay có 116 qu�c gia, vùng
lãnh th� �ang ��u t� vào Vi	t Nam.
Chúng ta không c�n xúc ti�n ti 116
qu�c gia, vùng lãnh th� mà ch� c�n
t�p trung thu hút v�n c�a 10 n��c
�ang ��u t� l�n nh!t (chi�m 78%
t�ng ��u t� n��c ngoài 3 Vi	t Nam)
và 12 n��c có quy mô n�n kinh t� l�n
nh!t th� gi�i nh�ng ��u t� r!t ít vào
Vi	t Nam (ch� chi�m 6,1% t�ng ��u
t� n��c ngoài 3 Vi	t Nam).

V!n �� th' ba ���c ng�$i �'ng
��u M�t tr�n l�u ý là v!n �� ngu)n
nhân l
c. N�m 1996, chúng ta có 35
tri	u lao ��ng, n�m 2016 có 54 tri	u
lao ��ng, t'c là 20 n�m s� lao ��ng
t�ng 19 tri	u ng�$i. �ây là m�t tài
s#n r!t quý giá và d
 ki�n ��n n�m
2035 chúng ta có 68 tri	u lao ��ng.
�ây là l�i th� vô cùng quan tr�ng.
Th' nh!t t!t c# các n��c phát tri*n
��u �ang trong quá trình gi#m lao
��ng và thi�u lao ��ng do t� l	 sinh
gi#m. �* lao ��ng c�a m�t �!t n��c
�n ��nh thì m2i ph� n� trong �$i
ng�$i ph#i sinh bình quân hai con.
Nh�ng 3 các n��c nh� Hàn Qu�c t� l	
sinh là 1,25 tr~/ m�t ph� n�;
Singapore là 1,26; Nh�t B#n 1,4…
Nh� v�y, Vi	t Nam có l�i th� lao ��ng
trong 30 n�m n�a. Lao ��ng Vi	t Nam
c�n cù, sáng to và trình �� ngày
càng nâng cao, ��c bi	t là chi phí lao
��ng c�a chúng ta th!p so v�i các
n��c. B3i vì chi phí lao ��ng luôn
luôn tw l	 v�i GDP ��u ng�$i c�a m�t
qu�c gia. Trong 30 n�m t�i, ch/ng
nào GDP/ng�$i c�a Vi	t Nam còn
d��i 25.000 USD/n�m thì chúng ta
còn có l�i th� chi phí lao ��ng th!p.

V� n�ng su!t lao ��ng, Ch� t�ch
Nguy�n Thi	n Nhân cEng làm rõ, c�n
phân bi	t n�ng su!t lao ��ng k�

thu�t và n�ng su!t lao ��ng kinh t�
(giá tr� gia t�ng mà m�t lao ��ng to
ra cho doanh nghi	p bao g)m thu
nh�p c�a doanh nghi	p, thu nh�p
c�a ng�$i lao ��ng và thu� �óng cho
Nhà n��c). � nh�ng lZnh v
c s#n
xu!t nh� d	t may, �i	n t", n�u thi�t
b� công ngh	 c�a các doanh nghi	p 3
Vi	t Nam ���c ��u t� nh� 3 n��c
ngoài thì n�ng su!t lao ��ng k�
thu�t c�a ng�$i Vi	t Nam không h�
thua kém n��c ngoài. Trong nông
nghi	p, n�ng su!t tr)ng lúa, �i�u,
nuôi cá tôm c�a Vi	t Nam ��u thu�c
vào loi cao nh!t th� gi�i. Nh�ng thu
nh�p c�a công nhân d	t may Vi	t
Nam, c�a nông dân Vi	t Nam li r!t
th!p. Vì sao li nh� v�y? ��i v�i lao
��ng công nghi	p thì m'c tr# l��ng
3 Vi	t Nam (thu nh�p c�a ng�$i lao
��ng) th!p h�n 3 n��c ngoài hàng
ch�c l�n, do �ó ph�n giá tr� gia t�ng
còn li do ng�$i lao ��ng to ra
thu�c v� ch� doanh nghi	p. Còn
trong nông nghi	p thì thu nh�p c�a
nông dân th!p do b� ép giá khi tiêu
th� s#n ph�m.

Trong khi �ó, n�ng su!t lao ��ng
k� thu�t c�a công nhân Vi	t Nam
hoàn toàn t��ng ���ng v�i các n��c
khác, n�u ���c ��u t� trang thi�t b�
nh� nhau. 

T/ nh�ng y�u t� trên, trong th$i
gian t�i, ng�$i �'ng ��u M�t tr�n cho
r(ng, c�n coi tr�ng t�i �a vi	c phát
huy v�n l�n nh!t c�a chúng ta là con
ng�$i, làm sao h�u h�t lao ��ng Vi	t
Nam có vi	c làm trong các doanh
nghi	p 3 Vi	t Nam và 3 n��c ngoài.
“S" d�ng v�n con ng�$i, phát huy v�n
con ng�$i ph#i là �u tiên s� 1 trong quá
trình tái c� c!u kinh t�” - Ch� t�ch
Nguy�n Thi	n Nhân nh!n mnh.

Tập trung xuất khẩu vào
một số nước trọng điểm 

Bài toán tái c� c!u kinh t� �ang
��t ra nh�ng câu h=i vô cùng c!p bách
mà theo ng�$i �'ng ��u M�t tr�n, câu
h=i không ph#i ti�n �âu mà là th�
tr�$ng 3 �âu, làm gì, th� gi�i �ang c�n
gì, c�n ch�n s#n ph�m gì cho doanh
nghi	p, cho ngành và cho �!t n��c? 

Câu h=i th' hai là ng�$i 3 �âu, thì
cái này chúng ta �ang có và c� g:ng
nâng cao ch!t l��ng h�n.

Câu h=i th' ba là có bi�t c�n công
ngh	 nào và làm ch� khoa h�c công
ngh	 ���c không? Theo Ch� t�ch
Nguy�n Thi	n Nhân,  tuy có hn ch�
nh�ng ng�$i Vi	t Nam tr��c thách
th'c nào cEng v��n lên làm ch� ���c.

Câu h=i th' t� v�n 3 �âu và câu
h=i th' n�m �!t 3 �âu s> ���c gi#i
quy�t khi 3 câu h=i trên �ã có l$i gi#i. 

Ch� t�ch Nguy�n Thi	n Nhân cEng
cho r(ng, nh�ng �!t n��c có GDP l�n
thì s'c mua r!t l�n, �ó là ti�m n�ng
xu!t kh�u c�a Vi	t Nam. Hi	n nay
chúng ta �ang xu!t kh�u sang 80
qu�c gia và vùng lãnh th�. V�y �*
t�ng c�$ng xu!t kh�u có nên t�p
trung vào 80 qu�c gia và vùng lãnh
th� này hay không? �i�u �ó là không
c�n thi�t, ch� t�p trung vào 11 n��c
và 9 n��c thôi. 11 n��c là: M�, Nh�t,
Trung Qu�c, Hàn Qu�c, Úc… thì riêng
h� �ã nh�p 69% t�ng xu!t kh�u c�a
chúng ta, còn 9 n�n kinh t� trong 16
n�n kinh t� l�n nh!t th� gi�i thì h�
nh�p r!t ít, ch� chi�m 12% t�ng xu!t
kh�u c�a Vi	t Nam. 

Vì v�y, n�u t�p trung xúc ti�n vào
20 qu�c gia và vùng lãnh th� này thì
chúng ta s> �#m b#o ���c 85% t�ng
xu!t kh�u c�a c# n��c và còn t�ng
h�n n�a. ��n nay, chúng ta cEng
ch�a có chi�n l��c xu!t kh�u vào
t/ng th� tr�$ng qu�c gia. �ây cEng là
v!n �� mà theo ng�$i �'ng ��u M�t
tr�n r!t c�n quan tâm. 

Tái c� c!u kinh t� trong c� ch� th�
tr�$ng thì ph#i xu!t phát t/ th�
tr�$ng và tr��c h�t là th� tr�$ng
hàng hóa, t/ �ó tái c� c!u s#n ph�m
c�a n�n kinh t�, c�a ngành, c�a ��a
ph��ng, c�a t/ng doanh nghi	p. C�n
phát huy v�n con ng�$i là ngu)n l
c
quan tr�ng nh!t mà chúng ta có
trong 30 n�m s:p t�i và s> còn phát
tri*n trong khi các n��c phát tri*n
ngu)n l
c này �ang “teo” li. �* tái
c� c!u ngành c�n có h�p tác công -
t� trong tái c� c!u. Và cu�i cùng, c�n
thi�t k� li h	 th�ng hành chính 4
c!p và làm rõ ch'c n�ng m2i c!p
trong quá trình tái c� c!u kinh t�.�
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Báo cáo cho bi�t, chu�n b� cho
k� h�p th' 2, Qu�c h�i khóa
XIV, �oàn Ch� t�ch Yy ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c

Vi	t Nam ph�i h�p v�i Yy ban Th�$ng
v� Qu�c h�i �ã t�ng h�p ���c 2.986
ý ki�n, ki�n ngh� c�a c" tri và nhân
dân c# n��c g"i t�i Qu�c h�i, trong
�ó có 1.174 ý ki�n, ki�n ngh� c�a c"
tri ���c ph#n ánh qua �oàn �i bi*u
Qu�c h�i c�a các t�nh, thành ph� tr
c
thu�c Trung ��ng và 1.812 ý ki�n,
ki�n ngh� c�a Nhân dân qua h	 th�ng
M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam các c!p. 

I. Về tâm tư, nguyện vọng
chung của cử tri và nhân dân

Th$i gian qua, �i �a s� c" tri và
nhân dân c# n��c tin t�3ng vào s

lãnh �o c�a �#ng, s
 qu#n lý c�a Nhà
n��c qua vi	c t�p trung tri*n khai
Ngh� quy�t �i h�i XII c�a �#ng, Ngh�
quy�t c�a Qu�c h�i v� k� hoch phát
tri*n kinh t� - xã h�i 5 n�m 2016-
2021, th
c hi	n các ch� tr��ng, gi#i
pháp phát tri*n kinh t� - xã h�i, gi�
v�ng �n ��nh kinh t� vZ mô, ��y mnh
c#i cách hành chính, c#i thi	n môi
tr�$ng ��u t�, kinh doanh, khuy�n
khích kh3i nghi	p; tích c
c kh:c ph�c

khó kh�n trong s#n xu!t nông nghi	p,
��y mnh xây d
ng nông thôn m�i;
th
c hi	n các chính sách an sinh xã
h�i; gi� v�ng an ninh chính tr�, tr�t t

an toàn xã h�i và ch� quy�n qu�c gia;
ti�p t�c h�i nh�p qu�c t� và �óng góp
tích c
c vào gi� gìn hòa bình, phát
tri*n 3 khu v
c và trên th� gi�i. 

Bên cnh �ó, c" tri và nhân dân v�n
còn nh�ng b�n kho�n, lo l:ng v� m�t
s� v!n �� nh�: N�n kinh t� �!t n��c
phát tri*n ch�a th
c s
 b�n v�ngI, n�ng
su!t lao ��ng còn th!p và t�ng ch�m;
vi	c th
c hi	n tái c� c!u n�n kinh t�
còn ch�m; tình trng ô nhi�m môi
tr�$ng ch�a có nhi�u chuy*n bi�n tích
c
c; t�i phm, t	 nn xã h�i, tham
nhEng, lãng phí ch�a ���c ��y lùi; ùn
t:c giao thông và ng�p úng n�ng khi có
m�a l�n ti thành ph� Hà N�i, m�a l�n
và tri�u c�$ng ti thành ph� H) Chí
Minh và m�t s� t�nh, thành ph� khác có
xu h��ng gia t�ng #nh h�3ng tiêu c
c
��n s#n xu!t và �$i s�ng c�a ng�$i dân. 

II. Những ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân

1. V� hot ��ng c�a Qu�c h�i và
công tác �i�u hành c�a Chính ph� 

C" tri và nhân dân �ánh giá cao
các k�t qu# c�a k� h�p th' nh!t Qu�c
h�i Khóa XIV và th* hi	n s
 tin t�3ng
vào các �)ng chí lãnh �o Nhà n��c
���c b�u trong nhi	m k� m�i. C" tri
và nhân dân mong mu�n Qu�c h�i
quan tâm ch!n ch�nh và nâng cao
ch!t l��ng công tác xây d
ng pháp
lu�t, b#o �#m tính kh# thi và hi	u
l
c, hi	u qu# thi hành pháp lu�t; ��
ngh� Qu�c h�i, �i bi*u Qu�c h�i phát
huy h�n n�a vai trò �i di	n cho ý
chí, nguy	n v�ng c�a nhân dân, nâng
cao hi	u qu# giám sát ��i v�i các c�
quan nhà n��c trong vi	c gi#i quy�t,
tr# l$i nh�ng v!n �� c" tri và nhân
dân �ã ki�n ngh�, ��c bi	t là giám sát
v� công tác phòng, ch�ng tham
nhEng, lãng phí; gi#i quy�t khi�u
ni, t� cáo; giám sát hot ��ng c�a
các c� quan t� pháp, nh!t là ��i v�i
vi	c gi#i quy�t các v� vi	c b'c xúc,
có d!u hi	u oan sai; giám sát vi	c xây
d
ng các công trình tr�ng �i*m qu�c
gia, vi	c mua s:m tài s#n và ��u t�
công. 

C" tri và nhân dân hoan nghênh
quy�t tâm c�a Chính ph� ��i m�i
hot ��ng �i�u hành, xây d
ng m�t
Chính ph� hành ��ng và liêm chính,

T�ng h�p ý  ki�n, ki�n ngh� c�a
c! tri và nhân dân c" n�#c

LTS: Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sáng 20/10, Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện
Nhân đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả
nước gửi tới Quốc hội. 
Tạp chí Mặt trận số 159 (tháng 11/ 2016) trân trọng gửi tới bạn đọc ý kiến, kiến
nghị chủ yếu của cử tri, nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV
và 5 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

I. Theo dự báo, tăng trường GDP của Việt Namcả năm ước đạt khoảng 6,3 - 6,5%, không đạt kế hoạch 6,7% đề ra trong Nghị quyết
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Quốc hội. Nếu nợ công giữ được như dự toán năm 2016 (3.242.000 tỉ đồng) thì
tỉ lệ nợ công là 70% GDP, còn nếu nợ công giảm được hơn dự toán, chỉ còn 2.989.000 tỉ thì tỉ lệ nợ công là 64,98% GDP, vượt mức dự
toán 63,2% và nợ Chính phủ dự báo là 53,1% GDP, vượt trần 50% GDP. Xuất khẩu ước tăng 6,7%, thấp hơn mức dự toán 10% (xuất khẩu
vào các nước ASEAN giảm 7%); lần đầu tiên trong 30 năm đổi mới, tăng trưởng xuất khẩu giảm liên tục 5 năm liền 2012-2016. Bội chi
năm 2016 dự báo 5,5% GDP, vượt mức Quốc hội quyết định là không quá 4,95% GDP; nợ xấu đã được VAMC mua mới bán được khoảng
15% (Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017).



17TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 159 (11/2016)

N G H I Ê N  C ^ U  -  L Ý  L U _ N

phát tri*n �!t n��c theo h��ng b�n
v�ng. Chính ph� �ã quan tâm ch� �o
c#i cách hành chính, c#i thi	n môi
tr�$ng ��u t�, kinh doanh; khuy�n
khích kh3i nghi	p; �!u tranh phòng,
ch�ng tham nhEng, lãng phí; ki*m
soát và �#m b#o an toàn th
c ph�m;
h2 tr� nhân dân 3 các vùng b� hn
hán, xâm nh�p m�n và ô nhi�m môi
tr�$ng bi*n. C" tri và nhân dân ��
ngh� Chính ph� ch� �o quy�t li	t
h�n n�a vi	c gi#i quy�t vi phm pháp
lu�t công khai, kéo dài nh� khai thác
khoáng s#n trái phép, ch�t phá r/ng,
buôn l�u qua biên gi�i; ��y nhanh
vi	c xây d
ng và nhân r�ng mô hình
h�p tác xã ki*u m�i, qua �ó góp ph�n
quan tr�ng ��y mnh tái c� c!u nông
nghi	p, xây d
ng nông thôn m�i.

C" tri và nhân dân �ánh giá cao
thái �� th�ng th:n, ý th'c trách
nhi	m c�a các c� quan t� pháp trong
vi	c xem xét li các v� án có d!u hi	u
oan sai, nh�n trách nhi	m và x" lý các
v� vi	c oan sai thu�c trách nhi	m c�a
ngành mình, c� quan mình. �ây là m�t
b��c chuy*n quan tr�ng trong th
c thi
nhi	m v� c�a các c� quan t� pháp.

2. V� s#n xu!t kinh doanh và an
sinh xã h�i

C" tri và nhân dân ph!n kh3i v�
nh�ng n2 l
c, sáng to c�a ngành
nông nghi	p trong th$i gian g�n �ây.
M�c dù ch�u tác ��ng b!t l�i c�a bi�n
��i khí h�u nh�ng s#n xu!t nông

nghi	p �ã v��t qua giai �on suy
gi#m, s#n l��ng và ch!t l��ng m�t s�
m�t hàng nông s#n ch� l
c �ã ���c
nâng cao. Tính chung c# n�m 2016,
xu!t kh�u rau, qu# có b��c ti�n v��t
b�c, ��c t�ng 23,5% so v�i n�m 2015
và �t giá tr� 2,6 tw USD, l�n ��u tiên
l�n h�n giá tr� xu!t kh�u go và giá
tr� xu!t kh�u d�u thô. �ây là m�t k�t
qu# r!t có ý nghZa cho quá trình tái
c� c!u ngành nông nghi	p trong th$i
gian t�iII. M�c dù di	n tích lãnh th�
Vi	t Nam ch� �'ng th' 65 trên th�
gi�i, nh�ng hi	n nay xu!t kh�u nông
s#n c�a Vi	t Nam �'ng th' 14 trên
th� gi�i, trong �ó xu!t kh�u rau qu#
�'ng v� trí th' 2. Tuy nhiên, c" tri và
nhân dân ph#n ánh vi	c th
c hi	n tái
c� c!u ngành nông nghi	p nhìn
chung v�n còn ch�m, �a s� các h�
nông dân v�n s#n xu!t ��n l~, vi	c
tiêu th� s#n ph�m ch� y�u do t�
th��ng th
c hi	n, do �ó ng�$i nông
dân ch�u thi	t thòi nh!t trong phân
chia thu nh�p c�a chu2i s#n xu!t,
ch� bi�n và tiêu th� nông s#n. ��
ngh� Chính ph� ch� �o quy�t li	t
h�n vi	c tái c� c!u ngành nông
nghi	p phù h�p v�i th
c t� bi�n ��i
khí h�u và quá trình h�i nh�p qu�c
t� mnh m> hi	n nay; nhanh chóng
chuy*n mô hình s#n xu!t nông
nghi	p ch� y�u là h� ��n l~ sang mô
hình s#n xu!t h� nông dân liên k�t,
h�p tác qua mô hình h�p tác xã ki*u
m�i và liên k�t v�i doanh nghi	p,
hình thành các s#n ph�m nông

nghi	p ch� l
c c�a �!t n��c và m2i
t�nh, thành ph�, phát huy s'c mnh
liên k�t 4 nhà: nhà nông, nhà ��u t�,
nhà khoa h�c và Nhà n��c.

C" tri và nhân dân hoan nghênh
vi	c tri*n khai th
c hi	n Ch��ng
trình m�c tiêu qu�c gia xây d
ng
nông thôn m�i giai �on 2016 -
2020III; ghi nh�n vi	c �#ng, Nhà n��c
�ã quan tâm ch� �o h2 tr� các ��i
t��ng chính sách xã h�i, ng�$i có
công v�i cách mng v�i nhi�u k�t qu#
h�t s'c có ý nghZaIV. Tuy nhiên, c" tri
và nhân dân �� ngh� Nhà n��c ti�p
t�c quan tâm xem xét gi#i quy�t các
ch� �� cho các ��i t��ng chính sách
nh�: ng�$i tham gia kháng chi�n
tr��c n�m 1975, ng�$i b� nhi�m ch!t
��c hóa h�c trong chi�n tranh, h2 tr�
v� nhà 3 cho ng�$i có công theo
Quy�t ��nh s� 22/2013/Q�-TTg c�a
Th� t��ng Chính ph�, �#m b#o chính
xác, công b(ng, k�p th$i cho ��i
t��ng ���c h�3ng.

3. V� y t� và b#o �#m an toàn
th
c ph�m

C" tri và nhân dân �ánh giá cao
ngành y t� �ã có nhi�u c� g:ng trong
��u t� trang thi�t b� y t� hi	n �i, áp
d�ng công ngh	 tiên ti�n, nâng cao ch!t
l��ng khám, ch�a b	nh; tri*n khai
nhi�u bi	n pháp �)ng b� �* t�ng tw l	
tham gia b#o hi*m y t�, ti�n t�i th
c
hi	n b#o hi*m y t� toàn dânV. Tuy
nhiên, c" tri và nhân dân m�t s� ��a

II. Trong 6 tháng đầu năm, số lượng trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New
Zealand đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2015. Các công ty đã xuất khẩu trên 4.600 tấn trái cây tươi các loại vào 4 thị trường nói
trên, số lượng tăng khá mạnh do dịch bệnh được kiểm soát tốt, chất lượng hàng hóa ổn định và nhu cầu tiêu thụ tăng lên khi thị trường
được mở rộng. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,32 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015. Hết tháng
9/2016, xuất khẩu rau quả thu về 1,813 tỷ USD, tăng 31,8% (Báo cáo của Tổng cục Thống kê).

III. Đến tháng 9/2016, có 2.045 xã chính thức công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 23%. Bình quân cả nước đạt 13,1 tiêu chí/xã;
còn 298 xã dưới 5 tiêu chí (chiếm 3,36%), giảm 28 xã so với đầu năm 2016. Dự kiến đến hết năm 2016 có khoảng 25% số xã đạt chuẩn.
Đã có 24 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 đơn vị so với cuối năm 2015. Dự kiến đến hết năm 2016
cả nước có khoảng 30 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017).

IV. Đến nay, cả nước có trên 8,8 triệu người có công với cách mạng, chiếm gần 10% dân số, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ; trên
117.300 bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Mẹ Việt Nam anh hùng; gần 800.000 thương binh và người
hưởng chính sách như thương binh; 185.602 bệnh binh; hơn 110.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; 9.077 người
hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; trên 16.000 người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa
tháng 8/1945; trên 1.300 Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; trên 312.000 người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; gần 1,9 triệu người có công giúp đỡ cách mạng và hơn 4 triệu người hoạt động kháng chiến
giải phóng dân tộc được tặng huân, huy chương kháng chiến. Hơn 1,4 triệu người đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với
người có thành tích tham gia kháng chiến và hơn 1,4 triệu người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (Báo cáo của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội).
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ph��ng cho r(ng vi	c �i�u ch�nh giá
d�ch v� y t� t�ng lên 30% k* t/ ngày
01/3/2016 là ch�a phù h�p v�i ch!t
l��ng d�ch v� y t� hi	n nay; vi	c t� ch'c
khám, ch�a b	nh 3 m�t s� b	nh vi	n
còn ch�a th�t h�p lý; còn m�t s� sai sót
r!t �áng ti�c v� chuyên môn trong
ngành y t� d�n ��n h�u qu# ch�t ng�$i
�ã gây b'c xúc trong nhân dânVI. ��
ngh� B� Y t� ti�p t�c tri*n khai mnh
m> các gi#i pháp ��i m�i nh(m nâng cao
ch!t l��ng khám, ch�a b	nh, kh:c ph�c
k�p th$i nh�ng sai sót chuyên môn �*
�#m b#o quy�n chính �áng ���c ch�m
sóc s'c kh=e c�a ng�$i dân.

C" tri và nhân dân �ánh giá cao
quy�t tâm c�a Qu�c h�i, Chính ph�,
M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam và các c�
quan ch'c n�ng trong vi	c ph�i h�p
tuyên truy�n, v�n ��ng và giám sát
b#o �#m an toàn th
c ph�m giai �on
2016-2021, b��c ��u �ã có m�t s� k�t
qu# tích c
c trong công tác truy�n
thông và to c� ch� thu�n l�i �* phát
tri*n nông nghi	p sch, hi	u qu#
kinh t� cao, phát tri*n b�n v�ng. Tuy
nhiên, c" tri và nhân dân v�n r!t lo
l:ng v� tình trng s#n xu!t, ch� bi�n,
tiêu th� th
c ph�m ch�a b#o �#m an
toàn; vi	c s" d�ng ch!t to nc, ph�

gia, hoá ch!t công nghi	p trong ch�
bi�n th
c ph�m ch�a ���c ki*m soát
ch�t ch>, #nh h�3ng tr
c ti�p ��n
s'c kh=e ng�$i dân.   

4. V� giáo d�c, �ào to và vi	c làm

C" tri và nhân dân ghi nh�n vi	c
ngành giáo d�c và �ào to �ã n2 l
c
��i m�i, nâng cao ch!t l��ng giáo
d�c. Vi	c t� ch'c k� thi trung h�c
ph� thông qu�c gia n�m 2015-2016,
vi	c xét tuy*n �i h�c, cao ��ng n�m
2016 �ã to �i�u ki	n thu�n l�i cho
thí sinh 3 các ��a ph��ng, gi#m áp
l
c, chi phí cho gia �ình h�c sinh va�
xã h�i. H�c sinh Vi	t Nam d
 thi
Olympic qu�c t� và các cu�c thi khu
v
c ti�p t�c �t nhi�u gi#i cao, góp
ph�n tôn vinh hình #nh trí tu	 và ý
chí c�a ng�$i Vi	t NamVII. 

C" tri và nhân dân ti�p t�c ph#n
ánh vi	c nhi�u sinh viên t�t nghi	p
�i h�c, cao ��ng ra tr�$ng không có
vi	c làm, gây lãng phí l�n ��i v�i xã
h�i và gia �ìnhVIII. Tình trng này �ã
kéo dài nhi�u n�m và �oàn Ch� t�ch
Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam �ã 3 n�m liên ti�p 2013,
2014, 2015 ki�n ngh� tr��c Qu�c h�i
nh�ng ��n nay Chính ph�, B� Giáo

d�c và �ào to v�n ch�a có gi#i pháp
tháo g@ hi	u qu#IX. Vi	c qu#n lý dy
thêm, h�c thêm, ��i m�i công tác
qu#n lý các tr�$ng cao ��ng, trung
c!p và dy ngh� trên phm vi c# n��c
còn lúng túng. �� ngh� Chính ph� ch�
�o B� Giáo d�c và �ào to, B� Lao
��ng - Th��ng binh và Xã h�i kh�n
tr��ng có gi#i pháp �* gi#m nhanh s�
ng�$i có trình �� �i h�c, cao ��ng
ch�a có vi	c làm �áp 'ng nhu c�u
nhân l
c c�a xã h�i, nh!t là c�a các
doanh nghi	p 3 Vi	t Nam và c�a c#
các n��c khác; B� Giáo d�c và �ào to
ch� �o nh!t quán và t� ch'c ki*m tra
vi	c dy thêm, h�c thêm; B� Lao ��ng
- Th��ng binh và Xã h�i kh�n tr��ng
qu#n lý th�ng nh!t, rà soát quy
hoch các tr�$ng cao ��ng, trung c!p
và s� c!p ngh� trong c# n��c.

5. V� b#o v	 môi tr�$ng 

C" tri và nhân dân hoan nghênh
Chính ph� �ã công b� k�p th$i các
chính sách h2 tr�, M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam �ã v�n ��ng các cá nhân và
t� ch'c ph�i h�p k�p th$i h2 tr� cho
ng�$i dân b� #nh h�3ng b3i hn hán,
xâm nh�p m�n và th
c hi	n các bi	n
pháp 'ng phó v�i bi�n ��i khí h�uX.

V. Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân, ước tính đến hết năm 2016, tỷ lệ người dân tham gia bảo
hiểm y tế ước đạt 79% và với xu hướng này có thể đạt 90% vào năm 2020 (Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và dự kiến kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017).

VI. Một số sai phạm trong chuyên môn điển hình như vụ mổ nhầm chân ở Bệnh viện Việt  Đức; vụ sản phụ và con đều chết bất
thường sau sinh ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực quận Thủ Đức (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), vụ sản phụ tử vong sau sinh
tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ; vụ Bệnh viện Đa khoa Số 10 ở tỉnh Hậu Giang tắc trách trong công tác cấp cứu khiến 3 mẹ
con sản phụ tử vong đầu tháng 9/2016.

VII. Kết quả thi học sinh giỏi quốc tế năm 2016: có 36/37 lượt học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế đoạt giải gồm: 09 Huy chương
Vàng, 14 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng và 02 Bằng khen. (Năm 2015: có 37/37 lượt học sinh tham dự Olympic Khu vực và quốc tế
đoạt giải; gồm 12 Huy chương Vàng; 16 Huy chương Bạc; 6 Huy chương Đồng và 03 Bằng khen) (Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

VIII. Quý 2 năm 2016 cả nước có 1,088 triệu người lao động trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 16.400 người so với quý 1
năm 2016. Đáng chú ý, trong số những người bị thất nghiệp có tới 418.200 người có chuyên môn kỹ thuật, cụ thể có 191.300 người có
trình độ từ đại học trở lên chiếm 17,5%, 94.800 người có trình độ cao đẳng chiếm 8,7% và 59.100 người có trình độ trung cấp chuyên
nghiệp chiếm 5,4%. Như vậy, người có trình độ cao đẳng trở lên chưa có việc làm chiếm 26% tổng số lao động chưa có việc làm. (Số
liệu được công bố tại hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 2 năm 2016 do Bộ Lao động-Thương binh
và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê). Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động là 2,27% (khu vực thành thị: 3,18%,
khu vực nông thôn: 1,81%) (Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017). 

IX. Các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các Báo cáo số 422/BC-MTTW-ĐCT, ngày 17 tháng 5 năm
2013, tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII; Báo cáo số 596/BC-MTTW-ĐCT, ngày 19/5/2014, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII;
Báo cáo số 135/BC-MTTW-ĐCT ngày 18 /10/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

X. Chương trình phối hợp số 15/CTPH-MTTW-TCTV ngày 19/5/2016 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội
Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam về hỗ trợ
nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt. Qua đó chỉ trong hơn 3 tháng triển
khai (từ tháng 5 đến tháng 7 /2016) đã vận động, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ được
213,238 tỷ đồng (Mặt trận Trung ương: 11,049 tỷ đồng, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương: 90,138 tỷ đồng, các tỉnh
không bị thiên tai: 73,1 tỷ đồng, các tỉnh bị hạn hán xâm nhập mặn vận động tại địa bàn: 39,2 tỷ đồng).
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Tuy nhiên, c" tri và nhân dân ti�p
t�c ph#n ánh và b'c xúc tr��c tình
trng khai thác b/a bãi khoáng s#n,
�e d�a tr
c ti�p ��n cu�c s�ng c�a
ng�$i dân và #nh h�3ng ��n s
 phát
tri*n b�n v�ng c�a n�n kinh t�. ��c
bi	t là nn khai thác cát không phép,
trái pháp lu�t ti�p t�c hoành hành,
gây tác ��ng x!u ��n môi tr�$ng,
gây st l3 nghiêm tr�ng d�c các b$
sông; vi	c ch�t phá, h�y hoi r/ng có
t� ch'c và ch�ng ng�$i thi hành
công v� v�n di�n ra th�$ng xuyên và
ngày càng ph'c tp. �oàn Ch� t�ch
Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam �ã t/ng báo cáo tr��c Qu�c
h�i v� tình trng này: nhân dân 3 xã
bi�t, chính quy�n 3 xã, 3 huy	n, 3
t�nh bi�t, ng�$i dân kh�n ��n, tài
nguyên qu�c gia b� c��p phá, môi
tr�$ng b� h�y hoi nghiêm tr�ng
nh�ng Ch� t�ch xã, Bí th� �#ng �y
xã, Ch� t�ch huy	n, Bí th� huy	n �y,
Ch� t�ch t�nh, Bí th� t�nh �y �ã ch�
�o nh� th� nào, tác d�ng th
c t�
��n �âu �* ch!n ch�nh tình trng
trên. M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam �ã 2
l�n ki�n ngh� v�i Chính ph� vào n�m
2013, 2014 và 3 l�n báo cáo tr��c
Qu�c h�i vào n�m 2015, 2016. Th�
t��ng Chính ph� �ã nhi�u l�n tr
c
ti�p ch� �o các b�, ngành và chính
quy�n ��a ph��ng, th� nh�ng các vi
phm pháp lu�t c�a l
c l��ng khai
thác cát và ch�t phá r/ng không

phép, trái pháp lu�t v�n ti�p t�c m�t
cách công khaiXI. C" tri và nhân dân
cho r(ng, nn “cát t�c”, “lâm t�c”
x#y ra công khai trong th$i gian dài
mà không b� x" lý chính là bi*u hi	n,
là ��a ch� c�a “l�i ích nhóm”. �� ngh�
Chính ph� quy�t li	t ch� �o và có
bi	n pháp tri	t �* ch!m d't tình
trng m�t s� ít ng�$i công khai vi
phm pháp lu�t, c��p phá tài nguyên
qu�c gia, phá hoi môi tr�$ng gây
h�u qu# nghiêm tr�ng li không s�
hàng tri	u ng�$i dân s�n sàng b#o v	
lu�t pháp, không s� chính quy�n
nhân dân, không s� �#ng.

C" tri và nhân dân �ánh giá cao
vi	c Chính ph� ch� �o B� Tài nguyên
và Môi tr�$ng, các c� quan ch'c n�ng
ph�i h�p v�i chính quy�n các ��a
ph��ng xác minh, k�t lu�n, công b�
công khai v� nguyên nhân d�n ��n
hi	n t��ng h#i s#n ch�t hàng lot do
Công ty TNHH Gang thép H�ng
Nghi	p Formosa Hà TZnh gây ra; Công
ty ph#i có trách nhi	m kh:c ph�c
h�u qu# s
 c� môi tr�$ng và gi#i
quy�t ��n bù cho ng�$i dân; Chính
ph� �ã h2 tr� kh�n c!p cho ng�$i
dân b� thi	t hi 3 4 t�nh mi�n
TrungXII. Tuy nhiên, c" tri và nhân
dân ti�p t�c ki�n ngh� vi	c ��n bù
c�n k�p th$i, chính xác và minh bch;
các c� quan ch'c n�ng s�m k�t lu�n
c� th* v� m'c �� an toàn c�a n��c
bi*n, h#i s#n; ti�p t�c kh:c ph�c ô

nhi�m môi tr�$ng bi*n; giám sát ch�t
ch> hot ��ng c�a công ty �ã vi
phm; th
c hi	n h2 tr� khám, ch�a
b	nh cho ng�$i dân b� #nh h�3ng; có
chính sách h2 tr� ng� dân, doanh
nghi	p b� thi	t hi và có gi#i pháp
phù h�p gi#i quy�t vi	c làm, chuy*n
��i ngh� nghi	p �* �n ��nh cu�c
s�ng cho ng�$i dân b� #nh h�3ng. C"
tri và nhân dân cEng cho r(ng, nhà
��u t� vi phm �ã nh�n l2i và nh�n
trách nhi	m tr��c nhân dân, nh�ng
��n nay v�n ch�a có c� quan, t� ch'c
và cá nhân nào trong h	 th�ng qu#n
lý nhà n��c có liên quan �'ng ra
nh�n l2i và ch�u trách nhi	m. 

C" tri và nhân dân ph#n ánh vi	c
xây d
ng và v�n hành c�a m�t s� nhà
máy nhi	t �i	n than ti m�t s� ��a
ph��ng ch�a �áp 'ng ��y �� các �i�u
ki	n v� b#o v	 môi tr�$ng, �ang tác
��ng tiêu c
c ��n môi tr�$ng và #nh
h�3ng tr
c ti�p ��n s'c kh=e ng�$i
dânXIII. Ti�p thu ý ki�n c�a nhân dân
dân và ki�n ngh� qua giám sát c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam, trong nh�ng
tháng g�n �ây, B� Tài nguyên và Môi
tr�$ng, B� Công th��ng và T�p �oàn
�i	n l
c Vi	t Nam �ã tích c
c tri*n
khai các gi#i pháp ng:n hn và dài
hn �* các trung tâm nhi	t �i	n ph#i
tuân th� ��y �� các quy ��nh v� b#o
v	 môi tr�$ng. �� ngh� Chính ph� ch�
�o B� Công th��ng, B� Tài nguyên và
Môi tr�$ng và các c� quan có liên

XI. Công văn số 3357/VPCP-V.III ngày 12/5/2014 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp
tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác,
vận chuyển cát trái phép theo quy định của pháp luật; các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các Báo
cáo số 135/BC-MTTW-ĐCT ngày 18/10/2015, Báo cáo số 212/BC-MTTW-ĐCT ngày 20/3/2016, Báo cáo số 260/BC-MTTW-ĐCT ngày 19
/7/2016 gửi Quốc hội.

XII. Đối với 4 tỉnh miền Trung bị ô nhiễm môi trường biển do xả thải của Formosa, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 4.309 tấn gạo cho
40.043 hộ dân và trên 63 tỷ đồng để giải quyết khó khăn trước mắt (Theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hải sản chết bất
thường). Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương rà
soát, đánh giá thiệt hại, xây dựng Đề án tổng thể khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống người dân ven biển, trong đó có việc đền
bù thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra (Theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 về ban hành định mức bồi thường thiệt
hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường).

XIII. Các cuộc khảo sát trong các năm 2014, 2015 của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) tại 567 hộ dân sống gần 5
nhà máy điện than tại Trà Vinh, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Quảng Ninh cho thấy, nước sinh hoạt cũng đang bị ô nhiễm bởi các
nhà máy điện (Báo cáo ngày 30/6/2016 của VSEA). Hiện nay, cả nước đã có 20 nhà máy nhiệt điện than hoạt động, tổng công suất đạt
là 13.110MW, mỗi năm thải ra hơn 15,7 triệu tấn tro, xỉ. Năm 2020 sẽ có 32 nhà máy, công suất 24.370MW, sẽ thải mỗi năm khoảng 29
triệu tấn tro, xỉ. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) và nhiệt điện Duyên Hải 1 (Trà Vinh) mỗi ngày hút hơn 4,5 triệu m3 nước
biển để làm mát và xả trở lại biển. Trong dự án nhiệt điện Vĩnh Tân có 5 nhà máy nhiệt điện than, khi đi vào hoạt động đầy đủ vào năm
2020 sẽ hút mỗi ngày từ biển hơn 20 triệu m3 nước biển để làm mát và xả trở lại biển.
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quan, trong phm vi trách nhi	m c�a
mình rà soát vi	c quy hoch các trung
tâm nhi	t �i	n trong c# n��c, ban
hành các tiêu chu�n v� �ánh giá tác
��ng môi tr�$ng, tiêu chu�n hot
��ng c�a các nhà máy nhi	t �i	n,
nh!t là ��i v�i h	 th�ng x# khí, n��c
th#i và x" lý tro, x�; t� ch'c t�t vi	c
�ánh giá tác ��ng môi tr�$ng, nh!t là
�ánh giá môi tr�$ng chi�n l��c, �ánh
giá tác ��ng tích lEy c�a các nhà máy
trong các trung tâm nhi	t �i	n; t�ng
c�$ng hot ��ng giám sát, quan tr:c
và thông tin công khai, minh bch v�
tác ��ng môi tr�$ng �* ph�c v� công
tác qu#n lý nhà n��c v� môi tr�$ng
và �* nhân dân ���c bi�t; to �i�u
ki	n �* M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam,
các t� ch'c chính tr� - xã h�i và nhân
dân giám sát.

6. V� b#o �#m an ninh tr�t t
, an
toàn giao thông

C" tri và nhân dân b'c xúc và lo
ngi v� tình hình an ninh, tr�t t
, an
toàn xã h�i 3 nhi�u n�i di�n bi�n
ph'c tp, m�t s� v� gi�t ng�$i man
r�, nghiêm tr�ng 3 m�t s� ��a
ph��ng gây tâm lý b!t an trong nhân
dânXIV. T	 nn ma túy, ��c bi	t là mua
bán, s" d�ng các ch!t ma túy, vi	c
xu!t hi	n nhi�u loi ma túy m�i �ang
di�n ra ph'c tp, #nh h�3ng x!u ��n
tình hình tr�t t
, an toàn xã h�iXV.
�� ngh� Chính ph� ch� �o B� Công
an và chính quy�n ��a ph��ng các

c!p quy�t li	t h�n n�a trong công tác
�!u tranh phòng ch�ng t�i phm,
t�ng c�$ng ngu)n l
c b#o �#m công
tác phòng, ch�ng ma túy. ��c bi	t,
�� ngh� các c� quan h�u quan xem
xét li c� ch� qu#n lý ��i v�i nh�ng
ng�$i nghi	n ma túy �* v/a b#o �#m
các quy�n, l�i ích h�p pháp, chính
�áng c�a h�, v/a không to ra các
khó kh�n cho công tác qu#n lý ��i
v�i nh�ng ng�$i này, không �* h�
ti�p t�c to ra các nguy c� m!t tr�t
t
, an toàn xã h�i.

C" tri và nhân dân hoan nghênh
các c� quan ch'c n�ng �ã có nhi�u
bi	n pháp nh(m ch!n ch�nh li tr�t t

an toàn giao thông. Tai nn giao
thông �ã ti�p t�c gi#m v� s� v� tai
nn, s� ng�$i b� ch�t và s� ng�$i b�
th��ng. Tuy nhiên, s� v� vi phm v�
tr�t t
 an toàn giao thông 3 m�t s�
��a ph��ng còn cao; các ph��ng ti	n
xe thô s�, xe t
 ch� ch3 hàng c)ng
k�nh ngang nhiên trên ��$ng, trái
quy ��nh c�a pháp lu�t, gây nhi�u tai
nn nghiêm tr�ng. Vi	c b� trí, qu#n lý
và hot ��ng c�a các trm thu phí d

án BOT còn nhi�u b!t c�p nh�: kho#ng
cách thu phí ch�a h�p lý, “phí ch)ng
phí” khi�n ng�$i dân, doanh nghi	p
g�p khó kh�n, nh!t là ��i v�i bà con
sinh s�ng và doanh nghi	p 3 g�n các
trm thu phí. �� ngh� Chính ph� ch�
�o các c� quan ch'c n�ng rà roát vi	c
��u t�, t� ch'c thu phí BOT giao

thông, qu#n lý ch�t v� m'c phí và quy
��nh kho#ng cách thu phí h�p lý. Vi	c
qu#n lý, �i�u ch�nh quy hoch 3
thành ph� Hà N�i, thành ph� H) Chí
Minh và m�t s� thành ph� l�n ch�a
h�p lý d�n ��n quá t#i v� m�t �� dân
c� �ô th�, h t�ng giao thông, h	
th�ng thoát n��c, tình trng ùn t:c
giao thông kéo dài và úng ng�p
nghiêm tr�ng khi có m�a l�n ho�c
tri�u c�$ng, gây r!t nhi�u khó kh�n
cho s#n xu!t và sinh hot c�a ng�$i
dân. C" tri và nhân dân, nh!t là ti
thành ph� Hà N�i và thành ph� H)
Chí Minh mong mu�n Chính ph� quy�t
li	t ch� �o vi	c �i�u ch�nh quy hoch,
nâng cao n�ng l
c d
 báo và �� cao
trách nhi	m c�a lãnh �o chính quy�n
��a ph��ng n�i x#y ra nhi�u tai nn
giao thông, ùn t:c giao thông và ng�p
úng nghiêm tr�ng.   

7. V� phòng, ch�ng tham nhEng,
lãng phí 

C" tri và nhân dân �ánh giá cao
quy�t tâm c�a lãnh �o �#ng, Nhà
n��c t�p trung ch� �o vi	c phòng,
ch�ng tham nhEng, lãng phí, ��a ra
xét x" 6 v� án tham nhEng l�nXVI và
�ã ban hành Ngh� quy�t H�i ngh� l�n
th' t�, Ban ch!p hành Trung ��ng
�#ng khóa XII v� t�ng c�$ng xây
d
ng, ch�nh ��n �#ng; ng�n ch�n,
��y lùi suy thoái v� t� t�3ng chính
tr�, �o �'c, l�i s�ng, bi*u hi	n “t

di�n bi�n”, “t
 chuy*n hóa” trong

XIV. Một số vụ giết người có tính chất nghiêm trọng ở một số địa phương như: Vụ Bí thư và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên
Bái bị sát hại tại trụ sở Tỉnh ủy; vụ 04 người trong một gia đình ở Bát Xát, Lào Cai bị sát hại; vụ 4 bà cháu cùng bị một người nghiện ma
túy giết ở Uông Bí, Quảng Ninh. 

XV. Cả nước hiện có 202.604 người nghiện, tăng 2.470 người so với cuối năm 2015 (200.134 người); xu hướng nghiện ma túy tổng
hợp đang tăng nhanh, đặc biệt là người sử dụng nhóm chất kích thích dạng Amphetamine (ATS) nhất là Methamphetamine (ma túy
đá), Cocaine, Cần sa, Cỏ Mỹ, Lá khát, Kẹo cười, Trà sữa. Một số tỉnh, thành phố có nhiều người sử dụng ma túy bị ảnh hưởng sức khỏe
tâm thần, gia tăng tội phạm gây mất trật tự, an ninh và an toàn xã hội như: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh (Báo cáo của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

XVI. Ngày 01/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã
quyết định sẽ đưa 6 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm
2017, gồm: (1) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty In, thương mại và Dịch vụ Agribank; (2) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng Công ty xây dựng đường thủy Việt Nam; (3) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước
về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ
hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; (4) Vụ án “Tham ô tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương Vinashin;
(5) Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cho vay lãi nặng” xảy ra tại Phòng Giao
dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố HCM (phần nội dung bị tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân
Tối cao hủy để điều tra lại về hành vi chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng của 5 công ty); (6) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản
lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).
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XVII. Trong 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra được phát hiện là 59.750 tỷ đồng và trên 400 ha đất,
số tiền thu hồi cho Nhà nước là 4.676,6 tỷ đồng và trên 219 ha đất. Như vậy, số tiền thu hồi cho Nhà nước chỉ được khoảng 8% so với
tổng số tiền bị thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra (Báo cáo công tác 10 năm phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ).

n�i b�. Th
c t� là v/a qua vi	c x" lý
trách nhi	m c�a ng�$i �'ng ��u
ch�a nghiêm, vi	c x" lý các v� vi	c
tham nhEng ch�a th
c s
 th=a �áng,
ch�a �� s'c r�n �e, công tác thu h)i
tài s#n tham nhEng hi	u qu# còn r!t
th!pXVII. C" tri và nhân dân b!t bình
tr��c vi	c ông Tr�nh Xuân Thanh,
nguyên Ch� t�ch H�i �)ng qu#n tr�
T�ng Công ty c� ph�n Xây l:p d�u khí
Vi	t Nam, m�c dù làm thua l2 hàng
ngàn tw �)ng c�a Nhà n��c nh�ng
v�n ���c b� nhi	m gi� các ch'c v�
quan tr�ng ti B� Công th��ng, Yy
ban nhân dân t�nh H�u Giang. V/a
qua, ông Thanh �ã b� kh3i t� b� can.
C" tri và nhân dân �� ngh� �#ng và
Nhà n��c ti�p t�c ��y mnh phòng,
ch�ng tham nhEng, lãng phí, có
nh�ng gi#i pháp quy�t li	t, mnh tay
h�n n�a trong �!u tranh ch�ng tham
nhEng, nh!t là nh�ng v� tham
nhEng l�n, có bi*u hi	n “l�i ích
nhóm”, gây h�u qu# nghiêm tr�ng,
làm suy gi#m ni�m tin c�a nhân dân.  

Ngoài 7 v!n �� nêu trên, c" tri và
nhân dân ti�p t�c ph#n ánh, ki�n
ngh� v� m�t s� v!n �� b'c xúc nh�:
Trung Qu�c ti�p t�c gia t�ng các hot
��ng b)i �:p, xây d
ng nhi�u sân
bay, c#ng, b� trí vE khí ti các bãi �á,
�#o thu�c qu�n �#o Hoàng Sa,
Tr�$ng Sa c�a Vi	t Nam, vi phm
nghiêm tr�ng Công ��c Liên hi	p
qu�c v� Lu�t bi*n n�m 1982 và Tuyên
b� v� 'ng x" c�a các bên 3 Bi*n �ông
���c ký gi�a các n��c ASEAN và
Trung Qu�c (DOC); công tác qu#n lý
an ninh mng �ã b�c l� nhi�u s� h3
nghiêm tr�ng; vi	c tái ��nh c� và �n
��nh cu�c s�ng c�a nhân dân khi xây
d
ng các nhà máy th�y �i	n nhi�u
n�i ch�a hi	u qu#. 

III. Kiến nghị của Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chia s~ và �)ng tình v�i tâm t�,
nguy	n v�ng và nh�ng ý ki�n, ki�n
ngh� c�a c" tri và nhân dân c# n��c,

�oàn Ch� t�ch Yy ban Trung ��ng
MTTQ Vi	t Nam trân tr�ng �� ngh�
Qu�c h�i, Chính ph� và lãnh �o các
t�nh, thành ph� nghiêm túc xem xét,
ti�p thu. Ti K� h�p này, �oàn Ch�
t�ch Yy ban Trung ��ng MTTQ Vi	t
Nam có 5 ki�n ngh� sau:

Th' nh!t, �� ngh� Qu�c h�i ti�p
t�c ��i m�i �* nâng cao ch!t l��ng
công tác xây d
ng pháp lu�t, nâng
cao ch!t l��ng các chính sách và v�n
b#n pháp lu�t ���c ban hành; kiên
quy�t không �* x#y ra tình trng v�n
b#n lu�t ���c ban hành có nhi�u sai
sót ho�c có nh�ng quy ��nh không
phù h�p v�i th
c ti�n. �� ngh� Qu�c
h�i t�ng c�$ng giám sát có tr�ng
tâm, tr�ng �i*m ��i v�i nh�ng v!n
�� b'c xúc mà c" tri và nhân dân �ã
ki�n ngh� v�i s
 tham gia c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam, các t� ch'c
thành viên c�a M�t tr�n, c�a ng�$i
dân và các c� quan truy�n thông; có
bi	n pháp x" lý trách nhi	m c�a các
c� quan, t� ch'c, cá nhân né tránh
ho�c không th
c hi	n nghiêm túc
nh�ng ki�n ngh� xác �áng c�a c" tri
và nhân dân. �� ngh� Qu�c h�i ti�p
t�c �� cao h�n n�a trách nhi	m tr��c
c" tri và nhân dân trong vi	c quy�t
��nh các v!n �� quan tr�ng c�a �!t
n��c, nh!t là ��i v�i các d
 án, công
trình ��u t� quan tr�ng qu�c gia, s"
d�ng ti�t ki	m, hi	u qu# nh!t t/ng
�)ng ti�n �óng thu� c�a nhân dân. 

�� ngh� Chính ph� ti�p t�c ��y
mnh c#i cách hành chính, h��ng t�i
�t các chu�n m
c cao c�a các n��c
ASEAN, trong �ó l!y s
 hài lòng c�a
ng�$i dân và doanh nghi	p ��i v�i s

ph�c v� c�a chính quy�n, nh!t là c�a
chính quy�n c� s3, làm th��c �o ch!t
l��ng và hi	u qu# c#i cách hành chính. 

Th' hai, �* nâng cao ch!t l��ng và
hi	u qu# phòng, ch�ng tham nhEng, ��
ngh� c# h	 th�ng chính tr� kh�n tr��ng
quán tri	t và tri*n khai th
c hi	n
nghiêm túc Ngh� quy�t H�i ngh� l�n th'
t� Ban ch!p hành Trung ��ng �#ng
(Khóa XII) v� t�ng c�$ng xây d
ng,

ch�nh ��n �#ng; ng�n ch�n, ��y lùi s

suy thoái v� t� t�3ng chính tr�, �o
�'c, l�i s�ng, bi*u hi	n “t
 di�n bi�n”,
“t
 chuy*n hóa” trong n�i b�, trong �ó,
t�p trung vào 4 nhóm nhi	m v�, gi#i
pháp �ã ���c Trung ��ng �� ra. Ti k�
h�p này, �� ngh� các v� �i bi*u Qu�c
h�i nêu cao trách nhi	m nghiên c'u và
�óng góp nhi�u ý ki�n �* hoàn thi	n
D
 th#o Lu�t phòng, ch�ng tham
nhEng (s"a ��i), �áp 'ng �òi h=i b'c
thi�t c�a �#ng và nhân dân. 

Th' ba, �� ngh� Chính ph� kh�n
tr��ng rà soát li quy hoch và ki*m
tra vi	c th
c hi	n quy hoch, hot
��ng c�a các trung tâm nhi	t �i	n
than trong c# n��c, có s
 tham gia
giám sát và ph#n bi	n xã h�i c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam, Liên hi	p các
H�i khoa h�c và k� thu�t Vi	t Nam
và báo cáo Qu�c h�i trong n�m 2017.

Th' t�, �� ngh� chính quy�n
thành ph� Hà N�i và thành ph� H)
Chí Minh kh�n tr��ng rà soát li t!t
c# các quy hoch có liên quan t�i giao
thông và ch�ng ng�p úng; d
 báo
tình hình ùn t:c giao thông và ng�p
úng t/ nay t�i 2021 - 2025, làm rõ các
ph��ng án gi#i quy�t v!n �� ùn t:c
giao thông và ng�p úng, nhu c�u ��u
t� t/ nay ��n n�m 2021 �* báo cáo
Qu�c h�i, Chính ph� và thông báo
r�ng rãi cho nhân dân bi�t �* chia s~
và góp sáng ki�n cùng chính quy�n,
�)ng th$i giám sát vi	c th
c hi	n. 

Th' n�m, �� ngh� Chính ph� và Yy
ban nhân dân các t�nh, thành ph�
ph�i h�p và to �i�u ki	n �* M�t tr�n
T� qu�c Vi	t Nam ti�p t�c th
c hi	n
có hi	u qu# các ch��ng trình giám sát
�ang th
c hi	n, �)ng th$i trong n�m
2017 s> tri*n khai giám sát vi	c th
c
hi	n Ngh� quy�t s� 29-NQ/TW, H�i
ngh� l�n th' tám Ban ch!p hành
Trung ��ng �#ng (Khóa XI) v� ��i
m�i c�n b#n, toàn di	n giáo d�c và
�ào to, �áp 'ng yêu c�u công nghi	p
hóa, hi	n �i hóa trong �i�u ki	n
kinh t� th� tr�$ng ��nh h��ng xã h�i
ch� nghZa và h�i nh�p qu�c t�.�
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DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C

THS.ĐẶNG THỊ KIM NGÂN
Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam

Hi�n pháp n�m 2013 quy
��nh: “M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam là t� ch'c liên
minh chính tr�, liên hi	p t


nguy	n c�a t� ch'c chính tr�, các t�
ch'c chính tr� - xã h�i, t� ch'c xã
h�i và các cá nhân tiêu bi*u trong
các giai c!p, t�ng l�p xã h�i, dân t�c,
tôn giáo, ng�$i Vi	t Nam ��nh c� 3
n��c ngoài.

M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam là c�
s3 chính tr� c�a chính quy�n nhân
dân; �i di	n, b#o v	 quy�n và l�i ích
h�p pháp, chính �áng c�a nhân dân;
t�p h�p, phát huy s'c mnh �i �oàn
k�t toàn dân t�c, th
c hi	n dân ch�,
t�ng c�$ng �)ng thu�n xã h�i; giám
sát, ph#n bi	n xã h�i; tham gia xây
d
ng �#ng, Nhà n��c, hot ��ng ��i
ngoi nhân dân góp ph�n xây d
ng
và b#o v	 T� qu�c”.

M�t trong nh�ng nhi	m v� quan
tr�ng và ch� y�u c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam là công tác tham gia xây
d
ng pháp lu�t, góp ý xây d
ng chính
quy�n, xây d
ng Nhà n��c c�a nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

�i�u 21, Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam n�m 2015 quy ��nh M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam tham gia xây d
ng
pháp lu�t nh� sau:

1. Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam có quy�n �� ngh� Yy
ban Th�$ng v� Qu�c h�i, Qu�c h�i v�
xây d
ng lu�t, pháp l	nh; trình Qu�c
h�i, Yy ban Th�$ng v� Qu�c h�i d


án lu�t, pháp l	nh.  

2. M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam theo
quy ��nh c�a pháp lu�t tham gia góp
ý ki�n vào d
 th#o Hi�n pháp, d
 án
lu�t, pháp l	nh và d
 th#o v�n b#n
quy phm pháp lu�t khác; ki�n ngh�
v�i c� quan nhà n��c có th�m quy�n
s"a ��i, b� sung, bãi b= v�n b#n pháp
lu�t trái Hi�n pháp và pháp lu�t. 

3. Trong quá trình xây d
ng v�n
b#n quy phm pháp lu�t, c� quan, t�
ch'c ch� trì son th#o và các c�
quan, t� ch'c h�u quan có trách
nhi	m to �i�u ki	n �* M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam tham gia góp ý ki�n;
ti�p thu và ph#n h)i ki�n ngh� c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam theo quy
��nh c�a pháp lu�t.

Th
c hi	n ch'c n�ng, nhi	m v�
c�a mình, công tác xây d
ng pháp
lu�t c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam
th$i gian qua g:n li�n v�i quá trình
��i m�i n�i dung, ph��ng th'c hot
��ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam,
�ã th
c hi	n ngày càng t�t h�n vai
trò �i di	n, b#o v	 quy�n và l�i ích
h�p pháp, chính �áng c�a nhân dân,
tham gia xây d
ng �#ng, Nhà n��c
và kh�i �i �oàn k�t toàn dân t�c;
ch�m lo b#o v	 quy�n và l�i ích chính
�áng, h�p pháp c�a nhân dân.

T/ khi Hi�n pháp n�m 2013 ra �$i,
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam có hi	u
l
c pháp lu�t (n�m 2014 ��n nay),
công tác tham gia xây d
ng pháp lu�t
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam và các
t� ch'c thành viên ���c t�ng c�$ng,
�i vào chi�u sâu và �t ���c nhi�u k�t
qu# có ý nghZa. 

* Th
c hi	n quy�n sáng ki�n pháp
lu�t theo quy ��nh c�a Hi�n pháp và Lu�t

Ban hành v�n b#n quy phm pháp lu�t,
Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam và m�t s� t� ch'c thành viên �ã ch�
��ng chu�n b� và �� ngh� Yy ban Th�$ng
v� Qu�c h�i trình Qu�c h�i ra ngh� quy�t
v� ch��ng trình xây d
ng lu�t, pháp
l	nh giao ch� trì son th#o m�t s� v�n
b#n quy phm pháp lu�t, �áng chú ý là
D
 án Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam (�ã
���c Qu�c h�i khóa XIII, k� h�p th' 9 thông
qua ngày 9/6/2015), Ngh� quy�t
1134/2016/UBTVQH13 quy ��nh chi ti�t,
h��ng d�n v� vi	c t� ch'c H�i ngh� c"
tri; vi	c gi�i thi	u ng�$i 'ng c" �i bi*u
H�i �)ng nhân dân c!p xã, thôn, t� dân
ph�; vi	c hi	p th��ng gi�i thi	u ng�$i
'ng c" �i bi*u Qu�c h�i, �i bi*u H�i
�)ng nhân dân trong b�u c" b� sung;
Ngh� quy�t liên t�ch s� 11/2016/UBTVQH-
CP-DDCTUBTWWMTTQVNv� vi	c h��ng d�n
quy trình hi	p th��ng, gi�i thi	u ng�$i
'ng c" �i bi*u Qu�c h�i khóa XIV, �i
bi*u H�i �)ng nhân dân các c!p nhi	m k�
2016 — 2021; Ngh� quy�t s�
1213/2016/UBTVQH13 v� Quy ch� t�
ch'c và hot ��ng c�a �oàn h�i th�m;
Ngh� quy�t liên t�ch gi�a Chính ph� và
M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam s�
01/2014/NQLT/CP-UBT�MTTQVN v� vi	c
h��ng d�n ph�i h�p th
c hi	n m�t s�
quy ��nh c�a pháp lu�t v� hòa gi#i c� s3.

Trong n�m 2016, �oàn Ch� t�ch
Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam ���c giao ch� trì xây d
ng
02 d
 án Ngh� quy�t liên t�ch quy
��nh chi ti�t vi	c t� ch'c ti�p xúc c"
tri c�a �i bi*u Qu�c h�i, �i bi*u H�i
�)ng nhân dân và d
 th#o NQLT quy
��nh chi ti�t hình th'c giám sát và
ph#n bi	n xã h�i; ph�i h�p v�i Thanh
tra Chính ph� xây d
ng ngh� ��nh
thay th� Ngh� ��nh s� 99 quy ��nh v�

Công tác xây d
ng pháp lu$t c�a M%t tr$n 
T� qu�c Vi	t Nam trong th&i gian qua 

M�T S� GI�I PHÁP 
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t� ch'c và hot ��ng c�a thanh tra
nhân dân. ��n nay, các d
 th#o �ã
t/ng b��c hoàn thi	n �* trình Yy
ban Th�$ng v� Qu�c h�i, Chính ph�
xem xét, ký ban hành.

Các t� ch'c chính tr� - xã h�i nh�
Công �oàn Vi	t Nam, H�i Nông dân
Vi	t Nam, �oàn Thanh niên C�ng s#n
H) Chí Minh, H�i Liên hi	p Ph� n�
Vi	t Nam, H�i C
u chi�n binh Vi	t
Nam, H�i Lu�t gia Vi	t Nam, Liên
minh các h�p tác xã Vi	t Nam,
Phòng Th��ng mi và Công nghi	p
Vi	t Nam, Liên hi	p các t� ch'c h�u
ngh� Vi	t Nam… cEng �ã xây d
ng,
ban hành nhi�u v�n b#n quy phm
pháp lu�t1.

Các d
 án lu�t, pháp l	nh do Yy
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam và các t� ch'c thành viên ch�
trì son th#o luôn có s
 quan tâm c�a
lãnh �o các c� quan, t� ch'c và
nh�n ���c s
 ph�i h�p th�$ng
xuyên, ch�t ch> c�a nhi�u c� quan
nhà n��c. Vi	c Qu�c h�i và Yy ban
Th�$ng v� Qu�c h�i xem xét thông
qua m�t s� lu�t, pháp l	nh có ��i
t��ng �i�u ch�nh liên quan tr
c ti�p
��n Yy ban M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam
và các t� ch'c thành viên �ã góp
ph�n quan tr�ng cho công tác ��i
m�i v� t� ch'c và hot ��ng c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam, nh!t là trong
công tác tham gia, xây d
ng, c�ng c�
chính quy�n.       

* V� vi	c góp ý ki�n các v�n b#n
quy phm pháp lu�t: 

T/ n�m 2014-2016, Ban Th�$ng
tr
c Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam �ã t�p trung vào hot
��ng góp ý các v�n b#n quy phm
pháp lu�t. Nhi�u h�i ngh�, h�i th#o,
t�a �àm chuyên sâu �ã ���c BTT UB
TW M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam t� ch'c
và ph�i h�p v�i các c� quan liên quan
t� ch'c v�i s
 tham gia c�a các
chuyên gia, nhà khoa h�c… trên
nhi�u lZnh v
c.

H(ng n�m, Ban Th�$ng tr
c Yy

ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam �ã t� ch'c góp ý ��i v�i hàng
ch�c d
 th#o lu�t, ngh� ��nh, trong
�ó tr�ng tâm là các lu�t nh(m tri*n
khai thi hành Hi�n pháp n�m 2013 và
các v�n b#n d��i lu�t quan tr�ng liên
quan t�i t� ch'c b� máy nhà n��c,
quy�n, nghZa v� c� b#n c�a công dân
nh�: Lu�t T� ch'c Qu�c h�i, Lu�t t�
ch'c Chính ph�; Lu�t T� ch'c chính
quy�n ��a ph��ng; B� lu�t Dân s

(s"a ��i); Lu�t Ban hành v�n b#n quy
phm pháp lu�t; Lu�t B�u c" �i bi*u
Qu�c h�i và �i bi*u H�ND; D
 th#o
Lu�t s"a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a
B� lu�t Hình s
; Lu�t NghZa v� quân
s
; Lu�t Ngân sách nhà n��c; Lu�t An
toàn, v	 sinh lao ��ng; Lu�t Tài
nguyên, Môi tr�$ng bi*n và h#i �#o;
Lu�t Tín ng�@ng, tôn giáo; Ngh� ��nh
v� chính sách phát tri*n h�p tác xã
nông nghi	p; Ngh� ��nh s"a ��i, b�
sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s�
193/2013/N�-CP quy ��nh chi ti�t
m�t s� �i�u c�a Lu�t H�p tác xã;
Ngh� ��nh quy ��nh v� chính sách
phát tri*n h�p tác xã nông nghi	p;
Quy�t ��nh c�a Th� t��ng Chính ph�
v� tiêu chí nông thôn m�i; Quy�t
��nh c�a Th� t��ng Chính ph� ban
hành b� tiêu chí qu�c gia v� phong
trào toàn dân doàn k�t xây d
ng �$i
s�ng v�n hóa…

Trong nhi	m k� Khóa VIII (2014 —
2019), Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam �ã thành l�p 7 H�i
�)ng t� v!n bao g)m nhi�u chuyên
gia, nhà khoa h�c �* giúp cho Yy ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam tham gia góp ý, ph#n bi	n các d

án chính sách, pháp lu�t có liên quan. 

Bên cnh �ó, các t� ch'c thành
viên cEng t� ch'c góp ý ki�n ��i v�i
nhi�u d
 th#o v�n b#n pháp lu�t liên
quan tr
c ti�p ch'c n�ng, nhi	m v�
c�a t� ch'c mình và quy�n, trách
nhi	m c�a �oàn viên, h�i viên. �i*n
hình nh� H�i Liên hi	p Ph� n� Vi	t
Nam t�p trung tham gia góp ý vào
nh�ng v!n �� liên quan tr
c ti�p
ho�c gián ti�p có #nh h�3ng, tác

��ng sâu s:c ��n ph� n� và m�c tiêu
bình ��ng gi�i g)m: quy�n, trách
nhi	m, nghZa v� bình ��ng c�a ph�
n� trong các lZnh v
c c�a �$i s�ng xã
h�i và gia �ình; quy�n và l�i ích liên
quan tr
c ti�p và gián ti�p ��n ��c
thù gi�i tính n� và vai trò ng�$i m�
c�a ph� n�; b#o v	 danh d
, nhân
ph�m c�a ph� n� tr��c nh�ng tác
��ng x!u c�a m�t trái c� ch� th�
tr�$ng, toàn c�u hóa, các t	 nn xã
h�i ma túy, mi dâm, c$ bc, r��u
chè, bo l
c gia �ình…; b#o �#m c�
h�i tham gia, �óng góp c�a ph� n�
trong xã h�i, gia �ình và các bi	n
pháp h2 tr�, to �i�u ki	n �* ph� n�
th
c hi	n quy�n và trách nhi	m pháp
lý c�a công dân.

T�ng Liên �oàn Lao ��ng Vi	t
Nam t�p trung tham gia góp ý vào
nh�ng v�n b#n quy phm có n�i
dung liên quan tr
c ti�p ��n ng�$i
lao ��ng; chú tr�ng ��n nh�ng quy
��nh nh(m ch�m lo và b#o v	 quy�n,
l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a
ng�$i lao ��ng…

Các t� ch'c thành viên M�t tr�n
cEng có nhi�u cách làm phong phú
�* phát huy trí tu	 c�a các chuyên
gia, các thành viên tham gia có ch!t
l��ng vào vi	c góp ý m�t s� d
 án
chính sách, pháp lu�t, ch��ng trình,
d
 án kinh t� - xã h�i c�a Nhà n��c. 

� ��a ph��ng, Yy ban M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam các c!p cEng �ã ph�i
h�p t� ch'c nhi�u h�i ngh� �óng góp
ý ki�n vào các d
 th#o v�n b#n lu�t
theo �� ngh� c�a các c� quan son
th#o 3 Trung ��ng, trong �ó có d
 án
lu�t quan tr�ng nh�: D
 th#o B� lu�t
Dân s
 (s"a ��i); D
 th#o Lu�t T� ch'c
chính quy�n ��a ph��ng, D
 th#o Lu�t
B�u c" �i bi*u Qu�c h�i, �i bi*u
H�ND; D
 th#o Lu�t Hot ��ng giám
sát c�a Qu�c h�i, D
 th#o Lu�t Ban
hành v�n b#n quy php pháp lu�t…

��i v�i các d
 th#o v�n b#n quy
phm pháp lu�t c�a chính quy�n ��a
ph��ng, UB M�t tr�n T� qu�c VN t�nh
tham gia góp ý nhi�u d
 th#o c�a

1. Hội Luật gia Việt Nam chủ trì soạn thảo Dự án Luật Trưng cầu ý dân; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì soạn thảo
Luật Người cao tuổi…
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H�ND, UBND t�nh liên quan tr
c ti�p
��n quy�n và l�i ích c�a nhân dân,
��n ��u t� xây d
ng c� s3 h t�ng…
nh� quy ��nh v� b)i th�$ng, h2 tr�
tái ��nh c� khi Nhà n��c thu h)i
�!t, góp ý d
 th#o Quy�t ��nh quy
��nh chính sách h2 tr� �n ��nh �$i
s�ng và s#n xu!t cho ng�$i dân sau
tái ��nh c� các d
 án th�y l�i, th�y
�i	n; v�n b#n quy phm pháp lu�t
liên quan ��n nông nghi	p, nông
dân, nông thôn trên ��a bàn t�nh;
tái c� c!u ngành nông nghi	p t�nh
theo h��ng nâng cao giá tr� gia t�ng
và phát tri*n b�n v�ng ti ��a
ph��ng mình…2. 

Nh�ng ý ki�n góp ý c�a M�t tr�n
�ã tác ��ng quan tr�ng ��n quá trình
ti�p thu �i�u ch�nh các n�i dung v�n
b#n và chính sách c�a các ��a ph��ng;
ngày càng th* hi	n s
 ��i m�i v� n�i
dung và ph��ng th'c hot ��ng, phát
huy dân ch�, góp ph�n th
c hi	n phát
tri*n kinh t� - xã h�i c�a c# n��c, xây
d
ng �#ng, xây d
ng chính quy�n
trong sch, v�ng mnh, �áp 'ng ni�m
tin trong nhân dân. 

M�c dù �ã �t ���c k�t qu# tích
c
c nh�ng trên th
c t�, vi	c tham gia
xây d
ng pháp lu�t c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam và các t� ch'c thành
viên v�n còn nh�ng hn ch�, nh�:
vi	c góp ý c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam ch� ti�n hành khi ���c c� quan
Nhà n��c yêu c�u. Vi	c t� ch'c l!y ý
ki�n, to c� ch� thu�n l�i cho các c�
quan, t� ch'c trong h	 th�ng M�t
tr�n và �ông �#o t�ng l�p nhân dân
tham gia góp ý ki�n ��i v�i các v�n
b#n quy phm pháp lu�t còn hn ch�,
th$i gian g"i l!y ý ki�n c�a ph�n l�n
các v�n b#n quy phm pháp lu�t khi
g"i ��n xin ý ki�n M�t tr�n T� qu�c
và các t� ch'c thành viên th�$ng r!t
g!p. Do v�y, nhi�u d
 án lu�t ch�a
th
c s
 huy ��ng ���c s
 tham gia
�óng góp ý ki�n c�a nhi�u ch� th*
khác nhau. Nh�ng v�n b#n góp ý do
Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam và t� ch'c thành viên g"i
��n các c� quan h�u quan ch� trì
son th#o, do không có c� ch� c� th*

nên vi	c góp ý ch� là m�t chi�u và
hình th'c, thi�u c� ch� v� trách
nhi	m ph#n h)i; các c� quan ch� trì
son th#o có ti�p thu, ti�p thu 3 m'c
�� nào ho�c không ti�p thu thì c�
quan g"i v�n b#n góp ý ki�n không
���c bi�t. 

* M�t s� gi#i pháp t�ng c�$ng hi	u
qu# trong công tác xây d
ng pháp
lu�t c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam 

�* công tác xây d
ng pháp lu�t
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam �t hi	u
qu#, góp ph�n tham gia xây d
ng Nhà
n��c �* phát tri*n �!t n��c b�n v�ng,
b#o �#m quy�n và l�i ích h�p pháp
c�a nhân dân; phát huy dân ch�, t�ng
c�$ng �)ng thu�n xã h�i, xin ��a ra
m�t s� gi#i pháp nh(m t�ng c�$ng
hi	u qu# trong công tác xây d
ng
pháp lu�t c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam trong th$i gian t�i nh� sau:

M�t là, c�n nâng cao nh�n th'c
c�a các c� quan son th#o v�n b#n
quy phm pháp lu�t trong vi	c coi
tr�ng s
 tham gia xây d
ng chính
sách, pháp lu�t c�a Yy ban M�t tr�n
T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch'c
thành viên. C�n coi �ây là m�t kênh
quan tr�ng th* hi	n ý chí, nguy	n
v�ng c�a nhân dân theo �úng tinh
th�n ��i m�i c�a Hi�n pháp n�m
2013 v� s
 tham gia c�a ng�$i dân
vào công tác xây d
ng và qu#n lý Nhà
n��c, xây d
ng Nhà n��c pháp quy�n
xã h�i ch� nghZa c�a nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân.

Hai là, M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam
c�n t�ng c�$ng ph�i h�p v�i các t�
ch'c chính tr� - xã h�i v�i các c�
quan có th�m quy�n ban hành v�n
b#n pháp lu�t. �)ng th$i, cán b� M�t
tr�n, các t� ch'c chính tr� - xã h�i
c�n ph#i sâu sát h�n v�i các t�ng l�p
nhân dân, �oàn viên, h�i viên �*
l:ng nghe ý ki�n ph#n ánh c�a nhân
dân, c�a h�i viên, �oàn viên ��i v�i
hot ��ng c�a c� quan Nhà n��c, �i
bi*u dân c" và cán b�, công ch'c Nhà
n��c. �ây là ngu)n thông tin, t� li	u
vô cùng phong phú v� c# lý lu�n và
th
c ti�n �* có c� s3 góp ý ki�n,

tham gia vào quá trình xây d
ng
pháp lu�t �t hi	u qu#, g:n ch�t v�i
th
c ti�n và �#m b#o kh# thi trên
th
c t�.

Ba là, t�ng c�$ng trao ��i, ph�i
h�p ph#n ánh thông tin v�i các c�
quan Nhà n��c, các ngành ch'c n�ng
và các t� ch'c thành viên �* t/ng
b��c ch� ��ng h�n trong vi	c xây
d
ng các k� hoch tham gia góp ý các
v�n b#n quy phm pháp lu�t h(ng
n�m. Trong th$i gian t�i, c�n t�p
trung góp ý ki�n vào các d
 án Lu�t
quan tr�ng liên quan tr
c ti�p ��n
quy�n và l�i ích h�p pháp, chính �áng
c�a nhân dân nh�: D
 án Lu�t Bi*u
tình, D
 án Lu�t v� H�i, D
 án Lu�t
Tín ng�@ng, tôn giáo, Lu�t Phòng,
ch�ng tham nhEng (s"a ��i)…

B�n là, c�n c' vào tình hình th
c
ti�n c�a t/ng ��a ph��ng M�t tr�n T�
qu�c các c!p c�n l
a ch�n ���c n�i
dung, v!n �� c�n góp ý xây d
ng
chính quy�n phù h�p, �úng, trúng
nh�ng v!n �� mà nhân dân �ang
quan tâm. C�n t�p trung ngu)n l
c
�* th
c hi	n công tác xây d
ng pháp
lu�t. Th�$ng xuyên l:ng nghe, t�p
h�p các ý ki�n, ki�n ngh� c�a c" tri
và nhân dân, l:ng nghe các v!n ��
mà các t�ng l�p nhân dân quan tâm,
ph#n ánh thông qua Ban công tác
M�t tr�n 3 khu dân c�, Yy ban M�t
tr�n T� qu�c và các t� ch'c thành
viên 3 t/ng c!p.

N�m là, trong quá trình t� ch'c
các hot ��ng góp ý c�n phát huy vai
trò, huy ��ng trí tu	 c�a các v� �y
viên, các t� ch'c thành viên, các v�
nhân sZ, trí th'c, các gi�i, dân t�c, tôn
giáo, các nhà khoa h�c, các chuyên
gia, nh�ng ng�$i �ã tham gia lãnh
�o, qu#n lý liên quan ��n n�i dung
d
 th#o v�n b#n pháp lu�t. Quan tâm
nâng cao ch!t l��ng cán b� M�t tr�n
T� qu�c và các �oàn th* chính tr� - xã
h�i các c!p v� trình �� chuyên môn,
n�ng l
c nhìn nh�n, phân tích, �ánh
giá v!n ��, k� n�ng l:ng nghe, t�ng
h�p… �* �áp 'ng yêu c�u, nhi	m v�
trong tình hình m�i.�

2. Một số địa phương triển khai tốt công tác này như: Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Nghệ An, An Giang, Hải Dương…
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VŨ DƯƠNG CHÂU
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Lu�t và �i�u l	 M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam quy ��nh M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam là t�
ch'c liên minh chính tr�, liên

hi	p t
 nguy	n c�a t� ch'c chính tr�,
các t� ch'c chính tr�- xã h�i, t� ch'c
xã h�i và các cá nhân tiêu bi*u trong
các giai c!p, t�ng l�p xã h�i, dân t�c,
tôn giáo và ng�$i Vi	t Nam ��nh c� 3
n��c ngoài. M�t tr�n T� qu�c Vi	t
Nam là c� s3 chính tr� c�a chính
quy�n nhân dân; �i di	n, b#o v	
quy�n và l�i ích h�p pháp, chính
�áng c�a nhân dân; t�p h�p, phát
huy s'c mnh �i �oàn k�t toàn dân
t�c; th
c hi	n dân ch�, t�ng c�$ng
�)ng thu�n xã h�i; giám sát và ph#n
bi	n xã h�i; tham gia xây d
ng �#ng,
Nhà n��c, hot ��ng ��i ngoi nhân
dân góp ph�n xây d
ng và b#o v	 T�
qu�c. M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam có
các quy�n và trách nhi	m là: T�p
h�p, xây d
ng kh�i �i �oàn k�t toàn
dân t�c, th
c hi	n dân ch�, t�ng
c�$ng �)ng thu�n xã h�i; tuyên
truy�n, v�n ��ng nhân dân th
c hi	n
quy�n làm ch�, th
c hi	n ��$ng l�i,
ch� tr��ng c�a �#ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n��c; �i di	n, b#o
v	 quy�n và l�i ích h�p pháp, chính
�áng c�a nhân dân; tham gia xây
d
ng �#ng, Nhà n��c; th
c hi	n giám
sát và ph#n bi	n xã h�i; t�p h�p,

t�ng h�p ý ki�n, ki�n ngh� c�a c" tri
và nhân dân �* ph#n ánh, ki�n ngh�
v�i �#ng, Nhà n��c; th
c hi	n hot
��ng ��i ngoi nhân dân. Thành viên
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam các
c!p bao g)m hai ��i t��ng �ó là
thành viên t� ch'c và thành viên cá
nhân. M�i quan h	 gi�a MTTQ Vi	t
Nam v�i các thành viên là quan h	
h�p tác bình ��ng, �oàn k�t chân
thành, tôn tr�ng l�n nhau, hi	p
th��ng dân ch� và th�ng nh!t hành
��ng �* cùng th
c hi	n các nhi	m v�
chính tr�, kinh t�, v�n hoá, xã h�i,
an ninh qu�c phòng, ��i ngoi c�a
Nhà n��c và các ch��ng trình c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam. MTTQ Vi	t
Nam có vai trò quan tr�ng ch� trì
ph�i h�p v�i các thành viên trong
vi	c b#o t)n, gìn gi� và phát tri*n
v�n hóa các dân t�c thi*u s�. 

Vi	t Nam là qu�c gia có nhi�u dân
t�c, trong �ó có 53 dân t�c thi*u s�.
M2i dân t�c có b#n s:c v�n hóa riêng
góp ph�n làm phong phú, �a dng n�n
v�n hóa các dân t�c Vi	t Nam. Các dân
t�c thi*u s� có nhi�u giá tr� v�n hóa
truy�n th�ng ��c s:c. M2i dân t�c có
nh�ng nét ��c tr�ng riêng trong v�n
hóa v�t ch!t và v�n hóa tinh th�n. T/
vi	c canh tác n��ng r�y và các hot
��ng kinh t� truy�n th�ng, ki�n trúc
và b� trí làng b#n, nhà 3, �m th
c,
trang ph�c truy�n th�ng ��n ngôn
ng�, tôn giáo, tín ng�@ng, các loi
hình sinh hot v�n hóa, ngh	 thu�t…

��u th* hi	n giá tr�, b#n s:c v�n hóa
c�a các dân t�c. Ph� n� các dân t�c
t
 hào vì bi�t d	t v#i �* may b� trang
ph�c c� truy�n c�a dân t�c mình. Tuy
nhiên, hi	n nay �)ng bào các dân t�c
ngày càng ít s" d�ng trang ph�c
truy�n th�ng, nh!t là nam gi�i; ch� có
m�t s� ít n� gi�i s" d�ng trang ph�c
truy�n th�ng hàng ngày, s� còn li
chuy*n sang m�c theo trang ph�c c�a
các dân t�c có s� dân �ông trên ��a
bàn (các dân t�c M#ng, C�ng, La H�,
Si La, L
, La Ha 3 khu v
c Tây B:c
th�$ng m�c theo trang ph�c c�a
ng�$i Thái; các dân t�c B� Y, Pu Péo,
Pà Th~n, Lô Lô 3 khu v
c �ông B:c
ch�u #nh h�3ng nhi�u trang ph�c c�a
các dân t�c Tày, Nùng), h�u h�t các
h� gia �ình chuy*n sang s" d�ng
trang ph�c c�a ng�$i Kinh, nh!t là
thanh thi�u niên. “Trang ph�c truy�n
th�ng ch� xu!t hi	n v�i s� l��ng
không �áng k* và ch� có ng�$i cao
tu�i m�c trong các d�p t�t, �ám c��i
ho�c l� h�i c�ng �)ng. Nhi�u gia �ình
v�n mong mu�n khôi ph�c li trang
ph�c truy�n th�ng nh�ng ch�a có kh#
n�ng kinh t�”. Vi	c m!t �i ngh� d	t
th� công truy�n th�ng trong các h�
gia �ình là nguyên nhân c� b#n c�a
vi	c bi�n ��i, ngày càng mai m�t c�a
trang ph�c truy�n th�ng trong c�ng
�)ng các dân t�c.

H�u h�t các dân t�c ��u có các l�
h�i truy�n th�ng tiêu bi*u g:n v�i tín
ng�@ng truy�n th�ng c�a dân t�c

VAI TRÒ C'A M�T TR�N
trong vi�c ph�i h	p v�i các t
 ch�c
thành viên nh�m bo t�n, gi� gìn và
phát tri�n v�n hóa các dân t�c thi�u s�  
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mình. Qua kh#o sát, nghiên c'u cho
th!y, m�c dù sinh s�ng trong nh�ng
không gian ��a lý, �i�u ki	n t
 nhiên
khác nhau nh�ng trong l�, t�t c�a các
dân t�c có nhi�u nét t��ng �)ng nh�:
L� t�t Nguyên �án, �ón Giao th/a,
R(m tháng Giêng, ngày 5/5, R(m
tháng 7… Có nh�ng l�, t�t tuy không
t� ch'c vào cùng th$i �i*m nh�ng
m�c �ích, ý nghZa li r!t gi�ng nhau,
nh�: Cúng h)n trâu bò, l� t �n, m/ng
lúa m�i, l� c�u m�a, cúng R/ng… l�,
t�t c�a các dân t�c ch� y�u là các l�
nghi nông nghi	p, th�$ng ch� t� ch'c
trong phm vi dòng h�, gia �ình. Các
l�, t�t có ý nghZa lành mnh, th* hi	n
lòng bi�t �n c�a con ng�$i v�i tr$i
�!t, t� tiên, ông bà; th* hi	n mong
��c c�a ng�$i dân lao ��ng mu�n mùa
màng t��i t�t, cu�c s�ng sung túc, !m
no, hnh phúc. Vi	c t� ch'c các l�, t�t
trong c�ng �)ng các dân t�c góp ph�n
b#o t)n các giá tr� v�n hoá, tri th'c
dân gian trong 'ng x" gi�a con ng�$i
v�i thiên nhiên, gi�a con ng�$i v�i
con ng�$i. 

Tuy nhiên, hi	n nay các l� h�i
tiêu bi*u, ��c s:c v�i nh�ng giá tr�
nhân v�n, giáo d�c sâu s:c c�a các
dân t�c ngày càng ít ���c t� ch'c và
b� mai m�t d�n. C�ng �)ng các dân
t�c r!t ít ng�$i ti các thôn, b#n
không còn l�u gi� ���c các l�, h�i
truy�n th�ng c�a dân t�c mình; qua
kh#o sát cho th!y, 3 nhi�u n�i, các
dân t�c r!t ít ng�$i ch�u #nh h�3ng
b3i phong t�c t�p quán, l� h�i c�a
các dân t�c khác s�ng trên ��a bàn.
S
 giao thoa, �)ng hoá v� v�n hoá
�ang di�n ra ngày càng sâu s:c trên
các ph��ng di	n v�n hóa v�t th*
(nhà 3, �n u�ng…) và phi v�t th*
(ngôn ng�, trang ph�c, l� h�i…).
Vi	c s" d�ng, vay m��n ngôn ng�
c�a dân t�c khác �ang di�n ra 3 h�u
h�t c�ng �)ng các dân t�c r!t ít
ng�$i. M�t b� ph�n l�n ng�$i dân,
��c bi	t là l�p tr~ có xu h��ng ngày
càng ít s" d�ng ti�ng m� �~, thay vào
�ó là s" d�ng ngôn ng� c�a dân t�c
Kinh hay các dân t�c khác trên ��a
bàn (ti�ng H’mông, ti�ng Tày, Nùng,

Thái…). Nhà 3 nhi�u n�i không còn
gi� ���c ki�n trúc ki*u dáng truy�n
th�ng mà làm nhà theo ki�n trúc c�a
ng�$i Kinh ho�c các dân t�c khác.
Nh!t là sau khi tri*n khai ch��ng
trình h2 tr� nhà 3 �ã xu!t hi	n hàng
lot các thôn, b#n v�i nhà mái tôn
ho�c l�p b(ng mái �úc xi m�ng. 

Nhi�u giá tr� v�n hoá, v�n ngh	,
làn �i	u dân ca, dân vE truy�n th�ng
c�a t/ng dân t�c theo th$i gian b�
mai m�t, b� xâm th
c b3i v�n hóa c�a
các dân t�c khác ho�c b� th!t truy�n.
Trong khi �ó, �$i s�ng kinh t� khó
kh�n, trình �� dân trí c�a ng�$i dân
th!p, t�p quán s#n xu!t, �$i s�ng và
các h� t�c (trong ma chay, c��i xin,
ch�a b	nh...) cùng v�i nh�ng ��nh
ki�n v� dân t�c trong quan h	 c�ng
�)ng dân t�c, tâm lý t
 ti, khép kín
làm cho l�p tr~ không còn hào h'ng
v�i v�n hoá truy�n th�ng c�a chính
dân t�c mình... B#n s:c v�n hóa
truy�n th�ng c�a các dân t�c th*
hi	n qua ti�ng nói, ch� vi�t, phong
t�c, t�p quán, l� h�i, trang ph�c, dân
ca, dân vE, các tri th'c b#n ��a…
ngày càng b� mai m�t do s
 giao
thoa, xâm th
c b3i v�n hóa c�a c�ng
�)ng các dân t�c khác có s� dân �ông
h�n. S
 ti�p thu v�n hóa, tri th'c
m�i c�a l�p tr~ do thi�u ��nh h��ng,
thi�u các �i�u ki	n c�n thi�t �* th
c
hành v�n hóa �ã làm cho v�n hóa
truy�n th�ng c�a các dân t�c ngày
càng mai m�t, �$i s�ng v�n hóa tinh
th�n c�a �)ng bào ngày càng nghèo
nàn �i, xu h��ng lãng quên và xa r$i
b#n s:c v�n hóa ngày càng tr3 nên
sâu s:c, nh!t là 3 các c�ng �)ng có s�
dân r!t ít nh� Brâu, R� M�m, � �u…

Do �i�u ki	n khó kh�n v� ��a
hình, v� h t�ng c� s3… nên �i�u
ki	n �* h�3ng th� v�n hoá, thông tin
nh� �ài, báo, truy�n hình, phim #nh
bi*u di�n ngh	 thu�t c�a ng�$i dân
còn nhi�u hn ch�. �)ng bào ít có c�
h�i �* giao l�u, ti�p c�n v�i �$i s�ng
xã h�i hi	n �i, ��c bi	t là các thôn,
b#n vùng sâu, vùng xa. H(ng n�m,
�)ng bào ch� ���c xem chi�u phim
l�u ��ng 1-2 l�n/n�m, nh�ng thôn,

b#n 3 quá xa th�m chí không ���c
h�3ng th� loi hình v�n hóa này. Các
hot ��ng bi*u di�n ngh	 thu�t
chuyên nghi	p h�u nh� không có,
ngoi tr/ m�t s� ít xã, b#n 3 g�n
trung tâm ���c xem 1-2 l�n/n�m. Các
hot ��ng v�n hóa, v�n ngh	 ti ch2
ph�c v� �)ng bào các dân t�c còn r!t
thi�u th�n, ch�a �áp 'ng ���c nhu
c�u th�3ng th'c c�a �)ng bào. Theo
s� li	u kh#o sát, ph�n l�n ý ki�n
ng�$i dân cho r(ng th�nh tho#ng m�i
���c xem ch��ng trình v�n ngh	 do
chính quy�n ho�c các �oàn th* t�
ch'c, th�m chí nhi�u ý ki�n cho r(ng
không bao gi$ ���c xem, ch� có trên
10%, (ch� y�u thu�c ��a bàn trung
tâm xã, ho�c g�n trung tâm huy	n)
cho r(ng th�$ng xuyên ���c xem.

Ph�n l�n các thôn, b#n ch�a có t�
sách pháp lu�t ho�c t� sách th� vi	n.
M�t s� xã có t� sách ti B�u �i	n v�n
hóa xã, nh�ng do kho#ng cách t/ các
thôn, b#n ��n trung tâm xã r!t xa,
trình �� h�c v!n c�a ng�$i dân th!p
nên ph�n l�n �)ng bào ít ���c ti�p
c�n v�i v�n hóa ��c. Theo báo cáo
nhanh c�a các ��a ph��ng, hi	n nay
ti 5 thôn/b#n vùng �)ng bào dân
t�c C�ng, dân t�c Si La thu�c t�nh
�i	n Biên ch� có 1 Nhà v�n hóa thôn
b#n, có 2 ��i v�n ngh	 qu�n chúng
thôn, b#n; ti 4 xã có dân t�c C�ng,
dân t�c Si La sinh s�ng ��u không có
nhà v�n hóa xã, có 1 Trm Truy�n
thanh, 4 �i*m B�u �i	n v�n hóa xã.
Ti 26 thôn/b#n có dân t�c B� Y sinh
s�ng t�p trung thu�c ��a bàn t�nh
Lào Cai, ch� có 3 thôn/b#n có nhà v�n
hóa, có 6 ��i v�n ngh	; ti 6 xã có
dân t�c B� Y sinh s�ng ��u không có
nhà v�n hóa xã. Ti 13 thôn/b#n có
các dân t�c r!t ít ng�$i (Lô Lô, C�
Lao, B� Y, Pu Péo, Pà Th~n) thu�c
t�nh Hà Giang, ch� có 2 thôn, b#n có
nhà v�n hóa, ti 17 xã có các dân t�c
r!t ít ng�$i sinh s�ng, ch� có 6 xã có
nhà v�n hóa xã. Ti 44 thôn/b#n có
dân t�c La Ha sinh s�ng thu�c t�nh
S�n La, ch� có 11 thôn, b#n có nhà
v�n hóa… Nhìn chung, ti vùng �)ng
bào các dân t�c r!t ít ng�$i hi	n nay
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các thi�t ch� v�n hóa c� s3 còn h�t
s'c thi�u th�n (ngu)n �� án c�a B�
V�n hóa, Th* thao và Du l�ch).

Trong th$i gian qua th
c hi	n các
ch� tr��ng Ngh� quy�t c�a �#ng v�
b#o t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n
hóa các dân t�c thi*u s� và cu�c v�n
��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d
ng
�$i s�ng v�n hoá 3 khu dân c�”do
Chính ph� và Ban Th�$ng tr
c �oàn
Ch� t�ch Uw ban Trung ��ng M�t tr�n
T� qu�c Vi	t Nam phát ��ng ngày
12/6/2001, công tác b#o t)n, gi� gìn
và phát tri*n v�n hóa các dân t�c
thi*u s� �ã thu ���c m�t s� k�t qu#
to s
 liên k�t v� t� ch'c và s
 ph�i
h�p hot ��ng gi�a các thành viên
v�i nhau và gi�a các thành viên v�i
Uw ban M�t tr�n T� qu�c các c!p. �ã
xu!t hi	n m�t s� mô hình ph�i h�p
v� gi� gìn và phát huy b#n s:c v�n
hoá c�a các dân t�c thi*u s� v� ti�ng
nói, ch� vi�t, v�n h�c, ngh	 thu�t,
công trình ki�n trúc, ngh� truy�n
th�ng, các phong t�c, l� h�i ti�n b�,
��c bi	t là vi	c phát huy vai trò c�a
ng�$i tiêu bi*u có uy tín, các già
làng, tr�3ng b#n, các ngh	 nhân, cán
b� M�t tr�n… trong vi	c b#o t)n, gi�
gìn và phát tri*n v�n hóa các dân t�c
thi*u s�. M�t s� thành viên c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam �ã tham gia
tích c
c, kêu g�i s
 �óng góp c�a các
nhà h#o tâm, các t� ch'c trong và
ngoài n��c trong công tác b#o t)n,
gi� gìn và phát tri*n v�n hóa các dân
t�c thi*u s�. 

Tuy nhiên, s
 ��u t� c�a Nhà n��c
cEng nh� s
 �óng góp c�a nhân dân
trong b#o t)n, gi� gìn và phát tri*n
v�n hóa các dân t�c thi*u s� so v�i
yêu c�u c!p thi�t hi	n nay v�n còn là
m�t kho#ng cách. Vi	c t� ch'c huy
��ng ngu)n l
c theo tinh th�n xã h�i
hoá công tác b#o t)n, gi� gìn và phát
tri*n v�n hóa các dân t�c thi*u s� còn
nhi�u hn ch� và nhi�u ��a ph��ng
c� s3 v�n d
a vào ngân sách Nhà
n��c. Vi	c ph�i h�p, phát huy vai trò
các thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi	t Nam trong công tác b#o t)n, gi�
gìn và phát tri*n v�n hóa các dân t�c

thi*u s� ch�a �)ng b�, ch�a to
thành s'c mnh t�ng h�p, công tác
bi*u d��ng, khen th�3ng, tôn vinh
nh�ng t�p th*, cá nhân có nhi�u
�óng góp trong b#o t)n, gi� gìn và
phát tri*n v�n hóa các dân t�c thi*u
s� ch�a r�ng rãi và k�p th$i. 

�* phát huy vai trò c�a các thành
viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam
trong công tác b#o t)n, gi� gìn và
phát tri*n v�n hóa các dân t�c thi*u
s�, c�n t�ng c�$ng vi	c ph�i h�p gi�a
các thành viên v�i vai trò ch� trì c�a
Yy ban M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam các
c!p, ��y mnh xã h�i hoá vi	c b#o
t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n hóa các
dân t�c thi*u s�, t�p trung vào m�t
s� n�i dung gi#i pháp sau:

- ��y mnh các hot ��ng tuyên
truy�n b(ng nhi�u hình th'c �* cán
b�, h�i viên, �oàn viên c�a các t�
ch'c thành viên, các ch'c s:c tôn
giáo, doanh nhân, ng�$i Vi	t Nam
��nh c� 3 n��c ngoài… có thông tin
v� th
c trng tình hình kinh t�, v�n
hóa, xã h�i vùng dân t�c thi*u s� và
công tác b#o t)n, gi� gìn và phát
tri*n v�n hóa các dân t�c thi*u s�,
nh�ng nguyên nhân, các chính sách
c�a �#ng, Nhà n��c v� b#o t)n, gi�
gìn và phát tri*n v�n hóa các dân t�c
thi*u s�, nh(m nâng cao nh�n th'c,
th!y ���c s
 c!p thi�t và to s
 �)ng
thu�n c�a toàn xã h�i trong công tác
b#o t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n
hóa các dân t�c thi*u s�.

- Uw ban M�t tr�n T� qu�c các c!p
và các t� ch'c thành viên t�ng c�$ng
công tác giám sát vi	c th
c hi	n các
ch� tr��ng, chính sách, pháp lu�t
c�a �#ng và Nhà n��c liên quan ��n
công tác b#o t)n, gi� gìn và phát
tri*n v�n hóa các dân t�c thi*u s�,
t�ng c�$ng giám sát vi	c qu#n lý,
�i�u ph�i c� s3 v�t ch!t c�a các thi�t
ch� v�n hóa vùng �)ng bào dân t�c
thi*u s�. Ki�n ngh�, tham gia s"a ��i,
b� sung nh�ng n�i dung ch�a phù
h�p v�i th
c ti�n ��i v�i công tác b#o
t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n hóa các
dân t�c thi*u s�.

- Các t� ch'c thành viên c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi	t Nam liên quan ��n
lZnh v
c v�n hóa có vai trò ��c bi	t
quan tr�ng trong vi	c th�ng nh!t v�i
Ban Th�$ng tr
c Uw ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam và các t�
ch'c thành viên c�a M�t tr�n, ph�i h�p
v�i các ngành �� x��ng �a dng hóa
các hình th'c ph� bi�n, tuyên truy�n
v� b#o t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n
hóa các dân t�c thi*u s�, k�t h�p các
hình th'c tuyên truy�n thông qua báo
chí, phát thanh, truy�n hình v�i vi	c
trang b� tài li	u, t$ r�i, ��i thông tin
l�u ��ng, các hot ��ng v�n hóa, th*
thao, các h�i thi, ��i thoi ti�p xúc c�a
cán b� M�t tr�n v�i �)ng bào… ��c
bi	t coi tr�ng hình th'c phát thanh,
truy�n hình b(ng ti�ng dân t�c, công
tác tuyên truy�n mi	ng thông qua ��i
ngE ng�$i tiêu bi*u có uy tín, già làng,
tr�3ng b#n và các v� Yy viên Yy ban
M�t tr�n các c!p 3 vùng dân t�c thi*u
s�, thông qua “Ngày h�i �i �oàn k�t
dân t�c 3 khu dân c� “ d�p 18/11 hàng
n�m và các l�, h�i c�a �)ng bào các
dân t�c thi*u s�.

- Trong các �� án, k� hoch v�
b#o t)n ti�ng nói, ch� vi�t, v�n h�c,
ngh	 thu�t, công trình ki�n trúc,
ngh� truy�n th�ng, các phong t�c, l�
h�i ti�n b� c�n nêu rõ m�c �ích, yêu
c�u, l
c l��ng tham gia, d
 ki�n
phân công t/ng t� ch'c thành viên,
ch� �� thông tin, ph�i h�p, s� k�t,
t�ng k�t, khen th�3ng. Ban Th�$ng
tr
c Uw ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam s> ch� trì h�i ngh�
tri*n khai ch��ng trình ph�i h�p c�
th* gi�a các t� ch'c thành viên liên
quan. Các thành viên s> th
c hi	n
nh�ng n�i dung c�a công tác b#o
t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n hóa các
dân t�c thi*u s� theo s
 phân công
trong h	 th�ng t� ch'c M�t tr�n và
h	 th�ng t� ch'c c�a mình.

- K�p th$i tuyên truy�n, bi*u
d��ng, khen th�3ng, ph� bi�n kinh
nghi	m c�a các t�p th*, cá nhân có
nh�ng �óng góp ��i v�i công tác b#o
t)n, gi� gìn và phát tri*n v�n hóa các
dân t�c thi*u s�.�
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Tôn giáo là m�t hi	n t��ng xã
h�i �a giá tr�, trong �ó có giá
tr� v�n hóa. T/ ph��ng di	n
này, tôn giáo th* hi	n ra là

m�t hi	n t��ng xã h�i t�t ��p, thúc
��y các c�ng �)ng tôn giáo �óng
góp nhi�u h�n vào s
 phát tri*n
chung. G�n �ây, gi�i nghiên c'u tôn
giáo h�c trên th� gi�i và 3 Vi	t Nam
�ã có m�t b��c ti�n m�i, khi m3
r�ng và làm sâu s:c khái ni	m v�n
hóa tôn giáo. Th�t khâm ph�c khi
bi�t r(ng Ch� t�ch H) Chí Minh, t/
h�n 70 n�m tr��c, �ã có t� t�3ng
tôn giáo là v�n hóa. Vì th� hi	n nay,
công tác tôn giáo 3 n��c ta �ang có
nhu c�u ��i m�i nhi�u h�n và c�n
b#n h�n, t/ ph��ng di	n v�n hóa
tôn giáo, �óng góp vào s
 phát tri*n
chung c�a �!t n��c.      

Văn hóa và văn hóa 
tôn giáo 

1. Khái ni	m v�n hóa và v�n hóa
tôn giáo 

� n��c ngoài, m�t ��nh nghZa tiêu
bi*u v� v�n hóa là: “V�n hóa là toàn
b� nh�ng giá tr� v�t ch!t và tinh
th�n do con ng�$i sáng to ra trong
th
c ti�n xã h�i - l�ch s" và tiêu bi*u

cho trình �� �t ���c trong l�ch s"
phát tri*n xã h�i. Theo nghZa h�p
h�n, ng�$i ta v�n quen nói v� v�n
hóa v�t ch!t (k� thu�t, kinh nghi	m
s#n xu!t, giá tr� v�t ch!t) và v�n hóa
tinh th�n (khoa h�c, ngh	 thu�t, v�n
h�c, tri�t h�c, �o �'c, giáo d�c).
V�n hóa là m�t hi	n t��ng l�ch s",
phát tri*n ph� thu�c vào s
 thay th�
các hình thái kinh t� - xã h�i”1.

� Vi	t Nam, m�t h�c gi# ��nh
nghZa: “V�n hóa là h	 th�ng các giá
tr� v�t ch!t và tinh th�n ���c sáng
to, tích lEy trong l�ch s" nh$ quá
trình hot ��ng th
c ti�n c�a con
ng�$i. Các giá tr� này ���c c�ng �)ng
ch!p nh�n, v�n hành trong �$i s�ng
xã h�i và liên ti�p truy�n li cho th�
h	 sau. V�n hóa th* hi	n trình ��
phát tri*n và nh�ng ��c tính riêng
c�a m2i dân t�c”2. 

Nh� v�y, khái ni	m v�n hóa có
n�i hàm c�n b#n là các hot ��ng
sáng to, phát tri*n c�a con ng�$i và
trong trong tính bi	n ch'ng, v�n hóa
th* hi	n trình �� phát tri*n nh!t
��nh c�a con ng�$i.  

Khái ni	m v�n hóa tôn giáo �ã
manh nha t/ r!t s�m3, nh�ng ph#i
��n nh�ng n�m cu�i c�a th� kw XX,

m�i xu!t hi	n khái ni	m này. M�t
trong nh�ng ng�$i ��u tiên ��a ra
��nh nghZa v�n hóa tôn giáo là
Jablokov I.N. Trong tác ph�m “Khái
ni	m và các ch'c n�ng c�a tôn giáo",
xu!t b#n n�m 1992, Jablokov ��nh
nghZa: “V�n hóa tôn giáo - �ó là t�ng
th* các ph��ng th'c và th� pháp b#o
�#m và th
c hi	n s
 t)n ti c�a con
ng�$i, nh�ng ph��ng th'c và th�
pháp này ���c th
c hi	n trong quá
trình hot ��ng tôn giáo và th* hi	n
qua nh�ng s#n ph�m mang ý nghZa
và n�i dung tôn giáo, ���c truy�n li
cho các th� h	 �$i sau k� th/a. Trung
tâm hot ��ng là s
 th$ cúng”4.

Khái ni	m v�n hóa tôn giáo cEng
���c T/ �i*n Bách khoa v�n hóa h�c,
c�a n��c Nga, n�m 2001, gi#i thích:
“V�n hóa tôn giáo: m�t lZnh v
c tách
riêng c�a v�n hóa, trong �ó n�i dung
và m�c �ích hot ��ng c�a t!t c# các
ch� th* d
a trên c� s3 nh�ng chu�n
m
c phi lý (v�i nghZa không d
a trên
lý trí suy xét) và nh�ng quan ni	m
siêu hình v� nh�ng v!n �� “vZnh
h(ng" theo cách c�a tôn giáo �ó”5. 

V�n hóa tôn giáo ���c chia thành
hai dng: v�n hóa v�t th* (tangible)
và v�n hóa phi v�t th* (intangible).

T( nh$n th)c v*n hóa tôn giáo
đ�n đ�i m#i công tác tôn giáo
hi	n nay   

PGS.TS NGÔ HỮU THẢO
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm HĐTV Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

1.  Từ điển Triết học (1986), Nxb Tiến bộ Mátxcơva, tr. 656.
2.  Lương Quỳnh Khuê (chủ biên) (2002), Giáo trình Lý luận văn hóa Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 26.
3. Ở phương Tây, Kxenophan (570 - 478 TCN), khẳng định: Không phải tôn giáo sáng tạo ra con người, chính con người sáng tạo ra

các vị thần linh theo trí tưởng tượng và khuôn mẫu của mình. Galileo Galile (1564 - 1642), đã phát hiện ra ý nghĩa đích thực của tôn
giáo không phải là sự “mặc khải”, mà ở phương diện văn hóa. Klem và E.B Tylor, xem tôn giáo là một bộ phận của văn hóa. Christopher
Dawson (1889 - 1970), cũng xem tôn giáo là một thành tố cơ bản của văn hóa và đã đề cập đến khái niệm “văn hóa Cơ Đốc giáo”. 

4. Viện Thông tin Khoa học Xã hội - Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (1997): Tôn giáo và đời sống hiện đại, Tập 1,
Nxb. Khoa học Xã hội, HN, tr.68.

5.  A.A. Radugin: Từ điển bách khoa văn hóa học, Viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Hà Nội, 2001, tr. 587.
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V�n hóa v�t th* c�a tôn giáo, �ó là
nhà th$, chùa chi�n, mi�u mo, l�ng
t�m, bia tháp,... còn v�n hóa phi v�t
th* bao g)m các bi*u hi	n t��ng
tr�ng không c#m nh�n ���c b(ng
c#m tính, nh� hình #nh v� �!ng siêu
nhiên, c#nh gi�i thiên ��$ng, gi#i
thoát, nh�ng huy�n di	u... Nh�ng
cái �ó 3 v�n hóa tôn giáo nói chung
và c�a m2i tôn giáo nói riêng, là r!t
phong phú và ��c s:c. 

� n��c ta, vi	c nghiên c'u khoa
h�c v� tôn giáo ���c ti�n hành t/ cu�i
th� kw XX, �ánh d!u b(ng vi	c ra �$i
Vi	n Nghiên c'u Tôn giáo (n�m 1990),
thu�c Vi	n Khoa h�c xã h�i Vi	t Nam,
nay là Vi	n Hàn lâm Khoa h�c xã h�i
Vi	t Nam và ti�p theo, ��n n�m 1995,
H�c vi	n Chính tr� qu�c gia H) Chí
Minh cEng �ã thành l�p B� môn
nghiên c'u tôn giáo và tín ng�@ng,
sau vài n�m, phát tri*n lên thành Vi	n
Nghiên c'u tôn giáo, tín ng�@ng. 

Trong nghiên c'u, gi�i tôn giáo
h�c Vi	t Nam ��u nh�n th!y tính ch!t
�a giá tr� c�a tôn giáo; ti�p c�n khái
ni	m v�n hóa tôn giáo; kh�ng ��nh
nh�ng n�i dung quan h	 tôn giáo v�i
v�n hóa; rút ra k�t lu�n “tôn giáo là
v�n hóa”, “giá tr� v�n hóa tôn giáo”.
Các nhà tôn giáo h�c n��c ta còn phát
tri*n v!n �� ��n v�n hóa các tôn giáo
c� th*, nh� nhà nghiên c'u Nguy�n
�ình Chú �ã vi�t: “Nói ��n l�ch s" v�n
hóa Vi	t Nam mà không th!y �úng
t�m �� c�a v�n hóa Ph�t giáo Vi	t
Nam thì coi nh� ch�a hi*u �úng v�n
hóa Vi	t Nam. CEng nh� xây d
ng �$i
s�ng tinh th�n Vi	t Nam mà không
bi�t t�n d�ng, khai thác kho báu v�n
hóa Ph�t giáo Vi	t Nam thì �ó là �i�u
vô cùng �áng ti�c”6. 

T/ k�t qu# nghiên c'u v�n hóa
tôn giáo, các nhà nghiên c'u 3 Vi	t
Nam �ã coi tr�ng t�i vi	c khai thác
nó �* ph�c v� phát tri*n th
c ti�n xã

h�i. �)ng th$i, �)ng bào các tôn giáo
3 n��c ta luôn có mong mu�n �#ng
và Nhà n��c ti�p t�c to �i�u ki	n v�
môi tr�$ng pháp lý thu�n l�i h�n
n�a, �* nh�ng giá tr� v�n hóa tôn
giáo ���c gi� gìn và phát huy ngày
m�t nhi�u và cao h�n. 

2. T� t�3ng H) Chí Minh và
�#ng C�ng s#n Vi	t Nam v� v�n hóa
tôn giáo 

H) Chí Minh là ng�$i ��u tiên
kh�ng ��nh “tôn giáo là v�n hóa”. Vào
��u nh�ng n�m 40 c�a th� kw XX,
trong cu�n “Nh�t ký trong tù - M�c
��c sách”, Ng�$i vi�t: “Vì l> sinh t)n
cEng nh� m�c �ích c�a cu�c s�ng, loài
ng�$i m�i sáng to và phát minh ra
ngôn ng�, ch� vi�t, �o �'c, pháp
lu�t, khoa h�c, tôn giáo, v�n h�c,
ngh	 thu�t, nh�ng công c� cho sinh
hot hàng ngày v� m�c, �n, 3 và các
ph��ng th'c s" d�ng. Toàn b� nh�ng
sáng to và phát minh �ó t'c là v�n
hóa”7. V�i t� t�3ng tôn giáo là v�n hóa
c�a H) Chí Minh �i ��n nh�n xét:

M�t là, H) Chí Minh kh�ng ��nh
tôn giáo là m�t “sáng to và phát
minh” c�a loài ng�$i và nh� th�,
Ng�$i �ã nh�n th'c ngu)n g�c xã h�i
c�a tôn giáo theo quan �i*m duy v�t
l�ch s". V�y khi xem xét v� m�i quan
h	 gi�a tôn giáo v�i �$i s�ng xã h�i,
th* hi	n 3 quan �i*m “t�t �$i ��p
�o”, chúng ta th!y, �ây là m�i quan
h	 h�u c� theo tính quy ��nh “t�t �$i”
là tính th' nh!t, “��p �o” là tính th'
hai và �o ��p s> làm �$i ��p h�n.

Hai là, theo H) Chí Minh, tôn giáo
xu!t hi	n là m�t t!t y�u khách quan
t/ “l> sinh t)n và m�c �ích c�a cu�c
s�ng”. Nh� v�y, tôn giáo tr��c h�t và
ch� y�u thu�c v� phm trù nhân sinh
quan và tôn giáo không ch� là l�i ích,
mà còn là ph��ng th'c �#m b#o m�c
�ích cu�c s�ng con ng�$i. V�y, tôn

giáo là m�t n�ng l
c ng�$i và cao
h�n, tôn giáo là ngu)n l
c, là “tài
nguyên không bao gi$ cn ki	t”8. N�u
v�y, con ng�$i không ch� c�n bi�t
cách ��i x" v�n hóa và trân tr�ng v�i
tôn giáo, mà còn c�n bi�t cách s"
d�ng phù h�p và phát huy có hi	u
qu# cao.

Ba là, v�i H) Chí Minh, tôn giáo
là m�t y�u t� thu�c v� lZnh v
c tinh
th�n, có m�i quan h	 tr
c ti�p v�i các
y�u t� khác, h�p thành k�t c!u c�a
v�n hóa và xã h�i. Tôn giáo do �ó là
m�t y�u t� không th* thi�u, làm
giàu, làm phong phú thêm cu�c s�ng
c�a con ng�$i, do �ó tôn giáo là m�t
nhân t� phát tri*n. 

��i v�i �#ng C�ng s#n Vi	t Nam,
trong m�i th$i k� cách mng, �#ng
luôn coi tr�ng �úng m'c v!n �� tôn
giáo và �#m b#o quy�n t
 do tín
ng�@ng, tôn giáo c�a nhân dân. Ngày
18/11/1930, v�i Ch� th� c�a Th�$ng
v� Trung ��ng v� thành l�p H�i Ph#n
�� �)ng minh, �#ng �ã kh�ng ��nh
b#o �#m t
 do tín ng�@ng c�a qu�n
chúng; ��p tan lu�n �i	u ph#n tuyên
truy�n C�ng s#n là vô chính ph�, vô
gia �ình, vô tôn giáo. Tuy nhiên, do ý
th'c h	 và do v!n �� l�ch s" chính tr�,
nh!t là c�a �o Công giáo, nên trong
công tác tôn giáo, �#ng C�ng s#n Vi	t
Nam th$i k� �ó �ã có nh�ng bi*u hi	n
t# khuynh. Song tình hình này ���c
�#ng nh�n th'c và u�n n:n. Ti �i
h�i l�n th' nh!t, tháng 3/1935, �#ng
ch� rõ: “�#ng �i h�i xét r(ng hi	n
th$i trong �#ng ta còn có nhi�u xu
h��ng ��u c� “t#” khuynh và h�u
phái,… t# khuynh v�i v!n �� tôn
giáo,… (m!y �i�u sai l�m này ��u 3
Nam k�)”9.

T�ng Bí th� Nguy�n V�n C/, n�m
1939, trình bày v!n �� tôn giáo theo
quan �i*m Mác- xít và khi phê phán
tính chính tr� ph#n ��ng c�a tôn

6. Nguyễn Đình Chú, Nghĩ về vai trò Phật giáo trong cuộc sống của đất nước hôm nay, http:// thanhnienconggiao.
blogspot.com/5/2012/

7. Hồ Chí Minh (2000) , Mục đọc sách, Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội: 431. 
8. Tư tưởng này rất mới và có thể còn phải bàn thêm, song trong một số hội thảo, hội nghị gần đây, người viết trực tiếp tiếp thu được

từ một số nhà khoa học và chức sắc tôn giáo Việt Nam, đã cảm nhận thấy sự tán đồng cao và sôi nổi của đông đảo khán thính giả.  
9.  Đảng Cộng sản Việt nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H; 2002, tr. 21.
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giáo, �ã ch� ra y�u t� tích c
c c�a tôn
giáo; �ó là: Công nh�n r(ng 3 trong
m�t �ôi tr�$ng h�p, tôn giáo v�n có
m�t ph�n tri�t h�c và �o �'c t/
thi	n. �ó là s
 manh nha nh�n th'c
c�a �#ng ta v� giá tr� v�n hóa tôn
giáo. H�n 60 n�m sau, quan �i*m !y
m�i li ���c kh�ng ��nh 3 Ngh� quy�t
24 c�a B� Chính tr�, ngày
16/10/1990, v� t�ng c�$ng công tác
tôn giáo trong tình hình m�i, là: �o
�'c tôn giáo có nhi�u �i�u phù h�p
v�i công cu�c xây d
ng xã h�i m�i. 

Ti�p theo, quan �i*m v�n hóa tôn
giáo ���c �#ng liên t�c th* hi	n,
ho�c tr
c ti�p, ho�c qua cách di�n
�t, 3 nhi�u Ngh� quy�t, Ch� th� c�a
�#ng, nh� Ngh� quy�t Trung ��ng 5,
khóa VIII, v� xây d
ng n�n v�n hóa
Vi	t Nam tiên ti�n ��m �à b#n s:c dân
t�c; Ch� th� 37 c�a B� Chính tr�, t�ng
c�$ng công tác tôn giáo trong tình
hình m�i; Ngh� quy�t Trung ��ng b#y,
khóa IX, v� công tác tôn giáo và 3 các
k� �i h�i �#ng, t/ l�n th' VII cho
��n l�n th' XII m�i �ây. Ti �i H�i
XI, n�m 2011, v� n�i dung tôn giáo,
�#ng nêu: �)ng bào các tôn giáo là b�
ph�n quan tr�ng c�a kh�i �i �oàn
k�t dân t�c; phát huy nh�ng giá tr�
v�n hóa, �o �'c t�t ��p c�a các tôn
giáo; ��ng viên, giúp �@ �)ng bào
theo �o và các ch'c s:c tôn giáo
s�ng “t�t �$i, ��p �o”.

Yêu cầu của văn hóa tôn
giáo trong công tác tôn
giáo hiện nay

Công tác tôn giáo, v�i tính cách
là m�t khái ni	m, �ó là hot ��ng
c�a c# h	 th�ng chính tr� trong vi	c
�� ra và th
c hi	n quan �i*m, chính
sách, ch� tr��ng, gi#i pháp c�a �#ng,

Nhà n��c và c�a các t� ch'c chính tr�
- xã h�i ��i v�i tôn giáo nh(m t�ng
c�$ng �oàn k�t �)ng bào các tôn
giáo trong kh�i �i �oàn k�t toàn
dân t�c, phát huy s'c mnh t�ng h�p
c�a toàn dân t�c. 

Theo �ó, công tác tôn giáo c�a h	
th�ng chính tr� (ch� th* công tác tôn
giáo), v�i tính cách là m�t quá trình,
g)m ba công vi	c sau:

M�t là, xây d
ng, hoch ��nh
��$ng l�i, ch� tr��ng, chính sách và
pháp lu�t ��i v�i tôn giáo.

Hai là, t� ch'c ph��ng ti	n
(trang thi�t b�, kinh phí...) và xây
d
ng các thi�t ch� (quy ��nh, c� ch�,
b� máy) phù h�p nh(m �#m b#o cho
vi	c hi	n th
c hóa có hi	u qu#
��$ng l�i, ch� tr��ng, chính sách,
pháp lu�t v� tôn giáo.

Ba là, xây d
ng, tuy*n ch�n, s"
d�ng ��i ngE cán b� tr
c ti�p làm
công tác tôn giáo c�a h	 th�ng chính
tr� �#m b#o hoàn thành t�t nhi	m v�,
t��ng x'ng v�i t�m ch� tr��ng, chính
sách, pháp lu�t ��i v�i tôn giáo10.

Công tác tôn giáo kh�ng ��nh v�n
hóa tôn giáo có nghZa là kh�ng ��nh
��i t��ng c�a công tác này là v�n
hóa. V�y theo logic, tính ch!t v�n
hóa tôn giáo c�a ��i t��ng công tác
tôn giáo s> quy�t ��nh ch� th* công
tác tôn giáo cEng ph#i là m�t ch�
th* có v�n hóa. Theo �ó, ch� th*
công tác tôn giáo ph#i “tr3 thành
v�n hóa”.

1. Xây d
ng chính sách, pháp lu�t
v� tôn giáo c�n ��i m�i, chuy*n ch�
y�u t/ qu#n lý hành chính các hot
��ng tôn giáo, sang phát huy nh�ng
giá tr� v�n hóa v�t ch!t và tinh th�n
c�a các tôn giáo.  

Ch� th* công tác tôn giáo trong
xây d
ng và hoàn thi	n chính sách,
pháp lu�t v� tôn giáo ph#i ch� y�u
nh(m phát huy nh�ng giá tr� v�n hóa
c�a tôn giáo và ti�m l
c c�a �)ng bào
các tôn giáo. Vi	c này �òi h=i hn ch�
��n m'c th!p nh!t tình trng chính
sách, pháp lu�t tôn giáo ch� n�ng v�
qu#n lý hành chính; ho�c ban hành
quá nhi�u v�n b#n chính sách, pháp
lu�t d�n ��n ch)ng chéo, không còn
phù h�p nh�ng v�n có hi	u l
c, nên
r!t khó th
c hi	n11; ho�c pháp l	nh,
pháp lu�t ph#i dành nhi�u �i�u cho
Chính ph� h��ng d�n th
c hi	n. 

�* chính sách, pháp lu�t v� tôn
giáo phát huy ���c nh�ng giá tr� v�n
hóa tôn giáo, ch� th* công tác tôn
giáo c�n có nh�ng nghiên c'u, kh#o
sát th
c ti�n ti các vùng có �ông tín
�), ch'c s:c tôn giáo, t/ �ó có c� s3
xây d
ng và hoàn thi	n12. M�t khác,
nên có quy ��nh b:t bu�c v� s
 liên
thông gi�a c� quan hoch ��nh quy�t
sách chính tr� v�i c� quan nghiên c'u
và cá nhân các nhà khoa h�c, nh(m
s" d�ng t�i �a k�t qu# nghiên c'u
khoa h�c v� tôn giáo. Ch� có nh� th�
vi	c xây d
ng chính sách, pháp lu�t
v� tôn giáo m�i �áp 'ng ���c nhu c�u
phát tri*n �!t n��c; khuy�n khích
���c ��i ngE làm khoa h�c nâng cao
trình ��, trách nhi	m, c�ng c� tâm
huy�t, �* có các công trình khoa h�c
không b� “�út ng�n kéo cho chu�t phê
phán”. ���c bi�t, Vi	t Nam �ã có
nhi�u công trình tôn giáo h�c, c# hàn
lâm và 'ng d�ng, r!t công phu, có
nhi�u giá tr� cho chính tr� th
c ti�n;
có nhà khoa h�c còn khuy�n ngh� m�t
s� h�c vi	n, tr�$ng �i h�c Vi	t Nam
��u t� tài l
c �* xây d
ng m�t ngành
h�c m�i là “Kinh t� h�c tôn giáo”13.
Nh� v�y, theo h��ng liên thông này,

10.  Xem: Ngô Hữu Thảo (2012), Công tác tôn giáo từ quan điểm Mác – Lê nin đến thực tiễn Việt Nam, Nxb. Chính trị - Hành chính,
Hà Nội, tr. 106 – 112.    

11. TS. Nguyễn Phú Lợi (2011), trong bài: Việc thể chế quan điểm, đường lối của Đảng bằng các văn bản pháp luật của Nhà nước,
tài liệu lưu trữ tại Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện CTQG HCM, cho biết, từ năm 1990 - 2010, có tới 112 văn bản các loại.

12. Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, năm 1998, về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, có một nhiệm vụ:
xây dựng chính sách văn hóa đối với tôn giáo, song đến nay chưa thấy đâu thực hiện. 

13.  Ngô Hữu Thảo, Vai trò của văn hóa Phật giáo trong lĩnh vực kinh tế, Tạp chí Công tác tôn giáo, số 1+2/ 2014. 
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chính sách, pháp lu�t v� tôn giáo s>
tránh ���c tình trng “trên tr$i”,
hoch ��nh “t/ trong phòng lnh”.

H�n n�a, vi	c xây d
ng chính
sách, pháp lu�t v� tôn giáo cEng c�n
��i m�i t/ n�i dung ��n hình th'c
vi	c l!y ý ki�n c�a nhân dân; tránh
tình trng nh� v/a qua, quy trình l!y
ý ki�n c�a ng�$i dân, t/ internet, v�
Lu�t tín ng�@ng, tôn giáo �ã không
�t ���c nh� mong mu�n14. � �ây
không th* nói r(ng, ng�$i dân và xã
h�i Vi	t Nam th$ � chính tr�, không
quan tâm ��n chính sách, pháp lu�t
v� tín ng�@ng, tôn giáo; ho�c r!t ít
ng�$i có ki�n th'c v� tín ng�@ng,
tôn giáo và công tác tôn giáo. Nó cho
th!y, tính ch!t có v!n �� không nh=
3 các khâu, các hình th'c �#m b#o
quy�n dân ch� c�a nhân dân trong
xây d
ng pháp lu�t.

2. Xây d
ng thi�t ch� t� ch'c và
ph��ng ti	n v�t ch!t c�a công tác
tôn giáo phù h�p nhi�u h�n v�i v�n
hóa tôn giáo

V� nguyên t:c, vi	c xây d
ng t�
ch'c, ph��ng ti	n v�t ch!t c�a công
tác tôn giáo ph#i phù h�p v�i ��i
t��ng c�a công tác này và cEng có
nghZa là phù h�p v�i chính sách,
pháp lu�t tôn giáo �ã ���c ��i m�i
theo xu h��ng v�n hóa phát tri*n.
Qua �ó, t� ch'c b� máy công tác tôn
giáo s> tr3 nên g�n gEi, thân thi	n
và thu�n ti	n h�n t/ c#m nh�n c�a
tín �), ch'c s:c các tôn giáo.

Thi�t ch� t� ch'c b� máy công tác
tôn giáo, m�t m�t, �#m b#o cho ch�
th* công tác tôn giáo hot ��ng tuân
th� chính sách, pháp lu�t, tuy	t ��i
không ���c �'ng trên, �'ng ngoài
pháp lu�t. M�t khác, nó �#m b#o cho
tín �), ch'c s:c các tôn giáo th* hi	n
���c quy�n dân ch� tr
c ti�p và gián
ti�p. Làm nh� v�y, ch!t l��ng v�n
hóa c�a ch� th* công tác tôn giáo

không ng/ng ���c nâng cao. 

Trong vi	c cung c!p và s" d�ng
các trang thi�t b�, ph��ng ti	n cho
b� máy làm công tác tôn giáo, m�t
m�t, c�n �#m b#o theo quy ��nh
chung, nh�ng m�t khác, cEng c�n
tính ��n vi	c phù h�p v�i ��c �i*m
v�n hóa c�a tôn giáo và �)ng bào các
tôn giáo. Ch�ng hn, phòng ti�p
khách và làm vi	c, cEng nh� h�i
tr�$ng, c�n m�t nét gi#n d� nh�ng
thanh tao; n�u có trang trí t��ng,
phù �iêu, tranh #nh, l�ch treo
t�$ng,… thì cEng nên chú ý ��n s

trân tr�ng, hài hòa, bình ��ng các
tôn giáo. 

Riêng v� c� quan qu#n lý nhà
n��c ��i v�i tôn giáo, cho t�i nay
v�n ch�a �n ��nh, tâm trng “�i
�âu, v� �âu” v�n �ang t)n ti. C�
quan qu#n lý nhà n��c ��i v�i tôn
giáo, nh� tr3 v� v� trí tr
c thu�c
Th� t��ng, ho�c v�n �* 3 B� N�i v�
nh� hi	n nay. Nh�ng �i�u quan
tr�ng nh!t v�n là n�i dung thi�t ch�
t� ch'c ph#i ���c thi�t k� sao cho
phù h�p v�i ��c �i*m và phát huy
���c nh�ng giá tr� v�n hóa tôn giáo
3 Vi	t Nam. 

3. Xây d
ng ��i ngE cán b� công
tác tôn giáo c�a h	 th�ng chính tr�
có n�ng l
c, ph�m ch!t cao v� v�n
hóa nói chung và v�n hóa tôn giáo
nói riêng

Có v�n hóa và tr3 thành v�n hóa
là yêu c�u chung c�a ng�$i cán b�
làm công tác tôn giáo, song h� còn
có nh�ng yêu c�u riêng, là ph#i làm
ch� ���c v�n hóa tôn giáo. Cán b�
làm công tác tôn giáo ph#i có hi*u
bi�t v� các tôn giáo và n:m v�ng
chính sách, pháp lu�t tôn giáo, còn
n�u ng��c li, h� s> làm ph��ng hi
cho c# hai phía: h	 th�ng chính tr�
và tôn giáo.   

V�y, cán b� công tác tôn giáo ph#i

���c �ào to �úng chuyên ngành tôn
giáo h�c. H�n n�a, tôn giáo là �a giá
tr�, nên h� ph#i ���c b)i d�@ng �* có
ki�n th'c �a ngành, nh�: tri�t h�c,
s" h�c, v�n hóa h�c, tâm lý h�c và
chính tr� h�c... V� trình �� chuyên
môn, nghi	p v�, h� ph#i qua �ào to,
b)i d�@ng �* �áp 'ng ���c v� trí,
nhi	m v� công tác 3 các ngành, các
c!p; �)ng th$i h� c�n trau d)i k�
n�ng, ph��ng châm, ph��ng pháp
dân v�n tín �), ch'c s:c tôn giáo. 

Trong các c� quan, ��n v� tr
c
ti�p làm công tác tôn giáo c�a �#ng,
Nhà n��c, M�t tr�n T� qu�c và các
�oàn th* chính tr� - xã h�i, c�n xác
��nh m�t c� c!u, tw l	 h�p lý cán b�
là ng�$i có và không có tôn giáo.
Hi	n nay c� c!u này ch�a ���c th*
hi	n m�t cách t
 giác và tw l	 cán b�
là ng�$i có tôn giáo v�n còn r!t
khiêm t�n. Cán b� công tác tôn giáo,
n�u là ng�$i có tôn giáo, h� s> am
hi*u ��n t�$ng t�n m�i sinh hot c�a
�$i s�ng tôn giáo; li có tình c#m,
nét suy nghZ c�a m�t tín �) tôn giáo
và th* hi	n chân th�t nh�ng giá tr�
v�n hóa tôn giáo, mà nh�ng cán b�
không có tôn giáo không th* có
���c. H�n n�a, vi	c h� là cán b�
công tác tôn giáo c�a các t� ch'c
thu�c h	 th�ng chính tr�, �ó còn là
nhân t� to ni�m tin, s
 yên tâm c�a
tín �), ch'c s:c các tôn giáo. 

Nh� v�y, v�n hóa tôn giáo �òi h=i
ch� th* công tác tôn giáo ph#i th*
hi	n là m�t t�m cao v�n hóa. Hi	n
nay, vi	c hi	n th
c hóa �i�u �ó c�a
công tác tôn giáo s> là m�t b��c ti�n
m�i và l�n. N�i hàm c�a công tác tôn
giáo s> ���c b� sung, ��i m�i b3i y�u
t� v�n hóa phát tri*n. Do �ó, công
tác tôn giáo s> không ch� �t t�i m�c
�ích cao nh!t, là �oàn k�t toàn dân
t�c, mà còn tr3 thành ��ng l
c thúc
��y cho s
 thành công c�a công cu�c
xây d
ng, b#o v	 T� qu�c Vi	t Nam.�

14. Chúng tôi được biết, sau 2 tháng, từ ngày 10/4/ đến 10/6/2015, Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đăng tải trên Cổng thông
tin điện tử Chính phủ để xin ý kiến nhân dân (theo luật định) nhưng Bộ Nội vụ không nhận được ý kiến nào. Ý kiến góp ý chỉ có từ các
bộ, ngành (14 ý kiến), các tỉnh, thành phố (50 ý kiến) và các tổ chức tôn giáo (14 ý kiến), khi mà Bộ Nội vụ gửi bản cứng Dự thảo và Tờ
trình đến các cơ quan, tổ chức đó.   
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Theo Phó Ch� t�ch — T�ng Th�
ký UBT� MTTQ Vi	t Nam,
Tr�3ng Ban C'u tr� Trung
��ng Tr�n Thanh M�n, �* góp

ph�n cùng Chính ph�, chính quy�n
��a ph��ng chia s~, h2 tr� �)ng bào
các t�nh mi�n Trung kh:c ph�c thi	t
hi do m�a lE gây ra, ngày 17/10 ti
l� phát ��ng tháng cao �i*m “Vì
ng�$i nghèo”, Yy viên B� Chính tr�,
Ch� t�ch UBT� MTTQ Vi	t Nam
Nguy�n Thi	n Nhân �ã kêu g�i quyên
góp �ng h� �)ng bào các t�nh mi�n
Trung kh:c ph�c thi	t hi do m�a lE
gây ra. Cùng v�i �ó, c�n c' Ngh� ��nh
64 c�a Chính ph�, Ban Th�$ng tr
c
UBT� MTTQ Vi	t Nam �ã ban hành
h��ng d�n s� 55/HD-MTTQ-BTT v�
vi	c t� ch'c v�n ��ng quyên góp �ng
h� �)ng bào kh:c ph�c thi	t hi do
m�a lE gây ra.

Tính ��n ngày 31/10/2016, �ã có
66 c� quan, t� ch'c, ��n v�, cá nhân
tr
c ti�p ��n �ng h� và ��ng ký �ng
h� �)ng bào mi�n Trung b� thi	t hi
do bão lE gây ra qua Ban C'u tr�
Trung ��ng v�i t�ng s� ti�n h�n 17
tw �)ng.

Ban Th�$ng tr
c UBT� MTTQ Vi	t
Nam �ã quy�t ��nh phân b� 4 ��t cho
các gia �ình có ng�$i b� ch�t, m!t
tích, các gia �ình có nhà b� ��, s�p
trôi hoàn toàn do bão lE v�i t�ng s�

ti�n là 4 tw 550 tri	u �)ng, trong �ó
Qu#ng Bình là là 2 tw 150 tri	u �)ng;
Hà TZnh: 1 tw 650 tri	u �)ng; Ngh	
An: 250 tri	u �)ng; Qu#ng Tr�: 250
tri	u �)ng; Th/a Thiên - Hu�: 250
tri	u �)ng. ��n ngày 1/11, s� ti�n
m�i ti�p nh�n ch�a phân b� là 10 tw
705 tri	u �)ng.

Ti các ��a ph��ng, th
c hi	n
h��ng d�n c�a Ban Th�$ng tr
c
UBT� MTTQ Vi	t Nam �ã có 42/58
t�nh, thành ph� có nh�ng hot ��ng

nh� t� ch'c v�n ��ng, quyên góp,
trích kinh phí d
 phòng chuy*n h2
tr�, ph�i h�p v�i các t� ch'c thành
viên c�a M�t tr�n, Ban C'u tr� v�n
��ng cán b�, �oàn viên, h�i viên, t�
ch'c doanh nghi	p chia s~ khó kh�n
v�i �)ng bào vùng b� thi	t hi.

Tính ��n ngày 31/10, Yy ban
MTTQ 5 t�nh mi�n Trung �ã ti�p nh�n
59 tw 045 tri	u �)ng trong �ó Ban
C'u tr� Trung ��ng chuy*n v� 4 tw
550 tri	u �)ng, Yy ban MTTQ 17 t�nh

M	T TR�N V
I CÁC PHONG TRÀO, CU�C V�N ��NG

Ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Phó Trưởng Ban Cứu trợ
Trung ương phát biểu tại cuộc  họp.

ẢNH: HOÀNG ANH

H+ tr� cho ng�&i dân 
có ch+ . �n đ�nh, 
đ"m b"o sinh k� lâu dài

HƯƠNG DIỆP

Chiều 1/11, tại Hà Nội, Ban Cứu trợ Trung ương đã họp để báo cáo tình hình
thiệt hại và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh
miền Trung. Dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng
Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Cứu trợ Trung ương Trần Thanh
Mẫn; ông Nguyễn Trọng Đàm – Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Phó Trưởng Ban
Cứu trợ Trung ương cùng đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
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thành ph� chuy*n tr
c ti�p cho các
t�nh b� thi	t hi là 28 tw 700 tri	u
�)ng.

T�ng s� ti�n ���c phân b� �* c'u
�ói h2 tr� các gia �ình có ng�$i b�
nn, h2 tr� s#n xu!t, h2 tr� làm nhà,
s"a ch�a nhà 3 ti 5 t�nh b� thi	t hi
do bão lE là 22 tw 813 tri	u �)ng. S�
ti�n �ã ti�p nh�n và �ang ti�p t�c
phân b� s" d�ng ti 5 t�nh b� thi	t
hi do bão lE là 36 tw 232 tri	u �)ng.

5 t�nh mi�n Trung cEng �ã ti�p
nh�n hàng hóa c'u tr� nh� go, m�
tôm, máy l�c n��c, �) dùng h�c sinh,
qu�n áo tr� giá g�n 60 tw �)ng. Sau
khi ti�p nh�n ���c hàng hóa các t�nh
�ã nhanh chóng ti�n hành phân b�,
chuy*n h2 tr� ��n các gia �ình b�
thi	t hi.

Theo th' tr�3ng B� Lao ��ng,
Th��ng binh và Xã h�i Nguy�n Tr�ng
�àm, vi	c MTTQ Vi	t Nam k�p th$i
phát ��ng h2 tr� nhân dân mi�n
Trung kh:c ph�c h�u qu# m�a lE là
h�t s'c c�n thi�t, trên c� s3 ngu)n
v�n ti ch2, chính quy�n các c!p �ã
ch� ��ng huy ��ng l
c l��ng 'ng

c'u cho �)ng bào. Chính vì v�y �ã
hn ch� th!p nh!t thi	t hi v� ng�$i
và các ��a ph��ng �ã ch� ��ng �#m
b#o ���c tính mng, tài s#n c�a
ng�$i dân.

B� Lao ��ng, Th��ng binh và Xã
h�i �ã k�p th$i th�ng kê m'c �� thi	t
hi và ��a ra k� hoch h2 tr� c� th*
��i v�i nhân dân vùng lE nh� h2 tr�
go trong vòng 3 tháng ��i v�i các
t�nh Qu#ng Bình, Ngh	 An, Hà TZnh.
T/ ngu)n l
c c�a Chính ph�, �)ng
th$i B� s> xác ��nh ���c m'c ��
thi	t hi c�a các công trình công
c�ng b� h� h=ng �* ��a ra m'c �� h2
tr� k�p th$i, chính xác.

V� nhi	m v� tr�ng tâm c�n tri*n
khai trong th$i gian t�i, Th' tr�3ng
Nguy�n Tr�ng �àm �� ngh� các ��a
ph��ng c�n ph#i rà soát th�ng kê,
l�p danh sách cho t/ng h� b� thi	t
hi, t/ �ó th�ng nh!t v�i Trung ��ng
l�p danh sách h2 tr� c� th* theo m'c
hi	u qu#, công b(ng, thi�t th
c �*
nhân dân �n ��nh cu�c s�ng.

Ông Tr�n Qu�c Hùng, Tr�3ng Ban
Phòng ng/a và ^ng phó th#m h�a

Trung ��ng H�i Ch� th�p �= Vi	t Nam
cho r(ng vi	c h2 tr� trung hn c�n
t�p trung vào vi	c tri*n khai mô hình
nhà ch�ng bão lE (nhà chòi) và h2
tr� m'c nh!t ��nh cho ng�$i dân s"a
nhà, h2 tr� n��c sinh hot, và bò
gi�ng �* ng�$i dân có sinh k� lâu
dài.

Bên cnh �ó ông Hùng cEng ��
ngh� c�n có quy ��nh rõ h�n, c� th*
h�n v� c� quan �i�u ph�i và tr� giúp
nhân �o �* vi	c h2 tr� nhân dân
hi	u qu# h�n n�a.

“Vi	c tham gia h2 tr� c�a các t�
ch'c cá nhân �ã gây ra tình trng có
nhi�u m�t hàng h2 tr� nhân dân khó
s" d�ng ���c nh� qu�n áo cE, bánh,
s�a h�t hn. M�c dù các �oàn h2 tr�
nhi�u nh�ng m2i gia �ình trong ��a
bàn ch�a th* �� m�t thùng m� tôm”,
ông Hùng nêu th
c t�.

�ó cEng là hn ch� mà Ban C'u
tr� Trung ��ng ch� ra trong công tác
ph�i h�p t� ch'c v�n ��ng, ti�p
nh�n, phân ph�i ti�n hàng c'u tr� có
n�i, có lúc ch�a th�ng nh!t. Bên
cnh kênh ti�p nh�n, phân ph�i c�a

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Cứu trợ Trung ương Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp.
ẢNH: HOÀNG ANH
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Đoàn Việt kiều Ba Lan.
ẢNH: HOÀNG ANH

Yy ban MTTQ Vi	t Nam và H�i Ch�
th�p �= theo �úng quy ��nh c�a Ngh�
��nh 64 c�a Chính ph�. M�t s� c�
quan, t� ch'c ti�p nh�n và th
c hi	n
phân b� riêng không thông qua Ban
C'u tr� cùng c!p, ��c bi	t m�t s� cá
nhân t
 t� ch'c v�n ��ng không
�úng v�i quy ��nh c�a Ngh� ��nh 64
c�a Chính ph�. Vi	c t� ch'c nhi�u
�oàn th�m h=i, t�ng quà tr
c ti�p
cho �)ng bào kh:c ph�c thi	t hi bên
cnh m�t tích c
c còn gây khó kh�n
cho ��a ph��ng, c� s3 trong vi	c ti�p
nh�n phân ph�i.

Theo Phó Ch� t�ch — T�ng Th� ký
UBT� MTTQ Vi	t Nam, Tr�3ng Ban
C'u tr� Trung ��ng Tr�n Thanh M�n,
vi	c t� ch'c v�n ��ng quyên góp �ng
h� �)ng bào các t�nh mi�n Trung
kh:c ph�c khó kh�n, thi	t hi do
bão, lE gây ra �ã nh�n ���c s
 quan
tâm, ch� �o k�p th$i t/ Chính ph�,
Qu�c h�i, UBT� MTTQ Vi	t Nam. Ti
các ��a ph��ng, công tác c'u tr� luôn
nh�n ���c s
 quan tâm ch� �o c�a

các c!p �y �#ng, s
 ph�i h�p ch�t
ch> gi�a các c!p chính quy�n các
thành viên Ban C'u tr� �ã có nh�ng
bi	n pháp ti�n hành s� tán ng�$i ��n
n�i an toàn, hn ch� th!p nh!t thi	t
hi v� ng�$i, tài s#n c�a nhân dân,
nhà n��c. Vi	c ti�p nh�n, phân b� s"
d�ng ti�n hàng ���c ti�n hành công
khai, minh bch, �úng ��i t��ng và
���c công khai trên các ph��ng ti	n
thông tin �i chúng.

�* ti�p t�c h2 tr� các t�nh mi�n
Trung kh:c ph�c h�u qu# do m�a lE
gây ra, Phó Ch� t�ch — T�ng Th� ký
Tr�n Thanh M�n �� ngh� c�n �ôn ��c
các ��a ph��ng gi#i ngân nhanh s�
ti�n �ã ti�p nh�n còn li ch�a phân
b� trong �ó t�p trung vào vi	c h2 tr�
nhà 3 �* ng�$i dân có ch2 3 �n ��nh
sau lE l�t; h2 tr� khôi ph�c s#n xu!t
v� cây, con gi�ng �* �#m b#o sinh k�
cho ng�$i dân. Bên cnh �ó cEng c�n
quan tâm h2 tr� v� k�t c!u h t�ng,
n��c sch, v	 sinh môi tr�$ng, phòng
ch�ng d�ch b	nh.

Cùng v�i �ó, Yy ban MTTQ và Ban
C'u tr� các c!p ti�p t�c tuyên truy�n
công khai vi	c v�n ��ng, ti�p nh�n,
phân b� �* nhân dân bi�t và giám
sát. “Yy ban MTTQ Vi	t Nam ph�i h�p
v�i các c� quan báo chí Trung ��ng
và ��a ph��ng �* tuyên truy�n k�t
qu# �ng h� và phân b� qu� c'u tr�
các c!p. ��c bi	t c�n t�ng c�$ng
giám sát, ki*m tra ch�t ch> vi	c ti�p
nh�n, phân b� ti�n hàng c'u tr� ti
các ��a ph��ng, c� s3 không �* x#y
ra sai sót, th!t thoát, tiêu c
c.”, Phó
Ch� t�ch — T�ng Th� ký Tr�n Thanh
M�n �� ngh�.

“M�a lE �ang ti�p t�c gây thi	t
hi r!t l�n v� h t�ng, hoa màu #nh
h�3ng nghiêm tr�ng ��n �$i s�ng
ng�$i dân. Trong th$i gian t�i c�n
ti�p t�c n:m tình hình �* vi	c h2 tr�
���c k�p th$i �#m b#o cho ng�$i dân
khôi ph�c s#n xu!t có cu�c s�ng �n
��nh”, Phó Ch� t�ch Tr�n Thanh M�n
�� xu!t.�
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V� v!n �� này, Th' tr�3ng B�
Xây d
ng Phan Th� M� Linh
cho bi�t, th$i gian qua, B�
Xây d
ng �ã ���c giao tri*n

khai th
c hi	n ch��ng trình t�ng
tr�3ng xanh h��ng t�i phát tri*n b�n
v�ng. B� Xây d
ng �ang xây d
ng
nh�ng v�n b#n pháp lu�t �* h��ng
d�n cho các ��a ph��ng khi xây d
ng
các gi#i pháp, tiêu chu�n, quy chu�n

�* xây d
ng công trình xanh, công
trình ti�t ki	m n�ng l��ng và gi#i
pháp s" d�ng n�ng l��ng tái to cho
công trình xây d
ng. Các ��a ph��ng
hi	n nay �ã b:t ��u xác ��nh và xây
d
ng m�t s� �ô th� thí �i*m. Tuy
nhiên hi	n các �ô th� tri*n khai xây
d
ng �ô th� thông minh m�i ch� ti�p
c�n 3 góc �� qu#n lý b(ng h	 th�ng
công ngh	 thông tin thông qua b�

máy hành chính, ch�a có b� máy
�)ng b� �úng nghZa là m�t �ô th�
thông minh, bao g)m t!t c# t/ quy
hoch, gi#i pháp, công ngh	... Phía
Vi	t Nam cEng �ã nghiên c'u v� mô
hình này 3 các n��c châu Âu, châu
Á, châu M�... và nh�n th!y m2i n��c
li có cách ti�p c�n khác nhau v� gi#i
pháp �ô th� thông minh. 

BẢO TƯỜNG – AN THẢO

Khái niệm "đô thị thông minh" còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Trong quản lý nhà
nước, hiện Việt Nam chưa có những quy định thật sự cụ thể về đồ thị thông minh.
Đến nay, sau hơn một năm phát động, thông qua một số buổi hội thảo, tọa đàm,
khảo sát... dưới sự chủ trì của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã có một số
tỉnh, thành phố trong nước bắt tay vào xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh. 
Tuy nhiên, do mới tiếp cận trong một thời gian ngắn, những tri thức về lĩnh vực này
chủ yếu được tham khảo trên cơ sở kinh nghiệm của nước ngoài. Việc xây dựng,
triển khai đề án đô thị thông minh ở Việt Nam do đó còn có nhiều quan điểm, và
trong thực tế mới dừng lại ở việc cung cấp những dịch vụ cơ bản như điện, nước,
giao thông và công nghệ thông tin như mạng internet, cáp, truyền hình... 

Công nghệ thông tin  
"X��ng s�ng" c�a đô th� thông minh
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Tuy còn nhi�u h��ng ti�p c�n và
không d� dàng d�n ��n s
 th�ng
nh!t, nh!t là trong �i�u ki	n c� th*
c�a Vi	t Nam, PGS.TS L�u �'c H#i -
Vi	n tr�3ng Vi	n Nghiên c'u �ô th�
và Phát tri*n h t�ng cho r(ng, công
ngh	, hay c� th* h�n là h t�ng công
ngh	 thông tin chính là "x��ng
s�ng" c�a m�t �ô th� thông minh.
M�t �ô th� có n�n t#ng công ngh	
thông tin t�t thì m�i có th* qu#n lý,
�i�u khi*n ���c m�i th' trên m�t
thi�t b� �i	n t" ch�ng hn nh� �i	n
thoi di ��ng. T'c là ng�$i dân dù 3
xa, v�n có th* vào mng bi�t ���c
ngôi nhà c�a mình �ang nh� th� nào,
con cái 3 nhà ra sao... n�u thi�t k�
ngôi nhà c�a mình thành m�t ngôi
nhà thông minh.

Tuy nhiên, n�u ch� là "ngôi nhà
thông minh" thì ch�a ��, �ó m�i là
ht nhân, công ngh	 thông tin ph�c
v� cho �ô th� thông minh ph#i lan
t=a. T/ t/ng ngôi nhà, công ngh	
thông tin m3 r�ng áp d�ng cho các
c�m nhà 3 trong �ó th�, r)i ��n ti*u

khu �ô th� thông minh, và sau �ó lan
t=a sang c# thành ph�. N�n t#ng
công ngh	 thông tin này cEng ���c
áp d�ng cho t!t c# các lZnh v
c trong
�ô th�, t/ y t�, c'u h=a, c!p thoát
n��c... �* �i�u khi*n ���c toàn b�
thành ph� trên h	 th�ng công ngh	
thông tin là �i�u không h� ��n gi#n.
Hi	n các qu�c gia tiên tiên trên th�
gi�i cEng m�i ch� xây d
ng ���c các
khu �ô th� thông minh, ch' ch�a có
c# m�t thành ph� thông minh.

Trong �ô th� có nhi�u lZnh v
c,
nh�ng trong �ô th� thông minh thì
t!t c# các y�u t� c!u thành ��u ph#i
th* hi	n s
 "thông minh" này, nh�
�ã nói 3 trên, t/ lZnh v
c giao thông
(các ph��ng ti	n vi phm pháp lu�t
v� giao thông s> b� camera giám sát
ghi li, ph#n h)i thông tin ngay v�
trung tâm x" lý; ho�c trong �i�u
khi*n giao thông, ti nh�ng �i*m ùn
t:c, �èn tín hi	u giao thông có th*
chuy*n h��ng di chuy*n sang h��ng
khác, th�m chí t
 chi�u ch�nh th$i
gian nhanh ch�m c�a �èn tùy vào l�u

l��ng ph��ng ti	n tham gia giao
thông...); trong c!p �i	n, chi�u sáng
�ô th� cEng t��ng t
 (�èn nào h=ng,
h=ng 3 �âu ch� c�n nhìn trên h	
th�ng là có th* bi�t ���c); trong c!p
thoát n��c cEng v�y (ch2 nào rò r�
��u ���c th* hi	n trên h	 th�ng, �*
���c s"a ch�a k�p th$i)...

� các �ô th� Vi	t Nam hi	n nay,
nh�ng �i�u ki	n �* th
c hi	n ���c
nh� trên còn khá khó kh�n. Ch�ng
hn nh� trong lZnh v
c giao thông
v�n t#i, Trung tâm �i�u khi*n giao
thông Th� �ô m�i 3 m'c �� thí �i*m,
xe bus �i�u khi*n b(ng h	 th�ng
��nh v� cEng m�i tri*n khai... �* có
th* tri*n khai ���c thu�n l�i và �)ng
b�, các chuyên gia cho r(ng, v!n ��
phát tri*n �ô th� thông minh c�n
ph#i ���c ��a vào ��nh h��ng phát
tri*n �ô th� Vi	t Nam nói chung,
Chính ph� cEng c�n có ��nh h��ng rõ
ràng h�n v� v!n �� này... Mu�n ���c
nh� v�y, các chuyên gia kh�ng ��nh
c�n th
c hi	n thí �i*m, có th* b:t
��u t/ nh�ng khu �ô th� thông minh

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng về xây dựng đô thị thông minh.
ẢNH: HOÀNG ANH
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tr��c, v/a làm v/a rút kinh nghi	m.
Còn ��i v�i nh�ng khu �ô th� l�n,
nên ch�n tr�ng �i*m ch' không nên
v�i vàng th
c hi	n trên quy mô c# �ô
th�. �)ng th$i th
c hi	n �)ng b� c#
3 h t�ng k� thu�t, và h t�ng xã h�i
- nh�ng lZnh v
c liên quan m�t thi�t
��n hot ��ng hàng ngày c�a con
ng�$i... Trong n�i ngành nào thì
ngành �ó s> t
 lo, còn các h t�ng
liên quan khác nh� c!p �i	n, c!p
n��c, chi�u sáng thì có th* k�t n�i
�)ng b�. 

Ti bu�i làm vi	c v�i Ban Th�$ng
v� Thành uw thành ph� H#i Phòng v�
tình hình phát tri*n kinh t�, xã h�i
và vi	c xây d
ng �ô th� thông minh
m�i �ây, Uw viên B� Chính tr�, Ch�
t�ch Yy ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi	t Nam Nguy�n Thi	n Nhân ��
xu!t phát tri*n chi�n l��c 2 cánh �*
xây d
ng �ô th� thông minh: �ó là
xây d
ng c� s3 d� li	u dùng chung.
Hi	n chúng ta ch�a có h	 th�ng c�
s3 d� li	u dùng chung, mà �ang 3
tình trng ngành nào bi�t riêng
ngành !y. Mu�n có �ô th� thông
minh thì t!t c# các thông tin ph#i
���c lí và xác ��nh trên m�t h	
th�ng... Bên cnh �ó, v!n �� quy
hoch thông minh (m�t khái ni	m
m�i, ch�a ph� bi�n trong lZnh v
c
quy hoch c�a Vi	t Nam, hi	n nay
quy hoch nói chung d�$ng nh�
ch�a h��ng ��n �ô th� thông minh,
quy trình c�a quy hoch cEng ch�a
b:t bu�c ph#i nói ��n quy hoch
thông minh trong t��ng lai), trong
quy hoch �ó ph#i có nh�ng y�u t�
công ngh	 thông tin h��ng ��n �ô
th� thông minh. Công ngh	 �* l�p
quy hoch �ó cEng ph#i thông minh,
t'c là không ch� xây d
ng th� công
n�a, mà ph#i h��ng ��n 'ng d�ng
công ngh	, �i�u khi*n ánh sáng th�
nào, �i�u khi*n h	 th�ng n��c th�
nào... Vi	c giám sát tiêu chí phát
tri*n b�n v�ng (cách hi*u theo kênh
c�a phát tri*n �ô th� b�n v�ng) cEng
ph#i xác ��nh xem có bao nhiêu tiêu
chí, xác l�p khái ni	m �ô th� thông
minh và h	 th�ng tiêu chí �i theo �ô
th� thông minh �ó g)m nh�ng gì? 

Cánh th' hai, là qu#n lý ngành
thông minh, công dân thông minh và

doanh nghi	p thông minh. T'c là xem
xét các y�u này này trên n�n t#ng
công ngh	 thông tin, và �i�u khi*n
các hot ��ng ��u b(ng công ngh	
thông tin. Trong �i�u ki	n �ó, các
doanh nghi	p hot ��ng không ch�
�i�u khi*n theo cách thông th�$ng
hi	n nay, mà ph#i có h	 th�ng thông
tin hi	n �i �* �i�u khi*n hot ��ng
c�a doanh nghi	p mình theo h��ng
�ô th� thông minh. T!t nhiên doanh
nghi	p cEng ch� là m�t ph�n c�a �ô
th� thông minh. Và mu�n có �ô th�
thông minh thì ph#i có con ng�$i
thông minh, mu�n có con ng�$i
thông minh thì ph#i b:t ��u t/ giáo
d�c �ào to. Do �ó ngành giáo d�c

�ào to ph#i hi*u câu chuy	n th� nào
là "thông minh" �* ��nh h��ng �ào
to cho phù h�p, �ào to công ngh	
h��ng ��n thông minh, các th� h	
���c �ào to sau này s> có các ki�n
th'c, k� n�ng �* có th* v�n hành
���c doanh nghi	p, chính quy�n và
các công vi	c m�t cách thông minh...  

Trong b�i c#nh nói trên, Ch� t�ch
Nguy�n Thi	n Nhân �ã nh!n mnh
��n 4 gi#i pháp n�n t#ng c�a �ô th�
thông minh. �ó là: chính quy�n
mu�n hoch ��nh t��ng lai thì ph#i
d
 báo phát tri*n, tránh ách t:c,
kh�ng ho#ng và �#m b#o phát tri*n
b�n v�ng; chính quy�n h2 tr� quy�t
��nh t�i �u c�a 4 ch� th* là công

dân, doanh nghi	p, qu#n lý nhà n��c
và t� ch'c xã h�i; ph#i coi không
gian mng nh� m�t không gian s�ng
b:t bu�c c�a m2i cá nhân, doanh
nghi	p, ��n v�, xã h�i trong giao
d�ch; �)ng th$i c�n tham gia vào vi	c
�ánh giá s
 hài lòng c�a ng�$i dân.

Tuy nhiên, theo TS �ào Ng�c
Nghiêm - Phó Ch� t�ch H�i Quy hoch
Phát tri*n �ô th� Vi	t Nam, có m�t
th
c trng, công ngh	 càng hi	n �i
thì m'c �� r�i ro, c� th* là r�i ro v�
an toàn thông tin cEng càng l�n.
Th
c t� m�t s� hi	n t��ng m!t an
toàn thông tin trong h	 th�ng ngân
hàng, thông tin truy�n thông và m�t
s� lZnh v
c khác trong th$i gian g�n

�ây là nh�ng minh ch'ng rõ ràng
nh!t. Do v�y, �i cùng v�i vi	c xây
d
ng, thi�t l�p h	 th�ng công ngh	
thông tin, thì vi	c ki*m soát h	
th�ng này cEng là vi	c c�n tính ��n
trong ��nh h��ng xây d
ng �ô th�
thông minh.

M�t thách th'c khác là hi	n nay
chúng ta �ang thi�u Lu�t �ô th� �*
th�ng nh!t quan �i*m và có nh�ng
��nh h��ng c� th* cho v!n �� xây
d
ng �ô th� thông minh. Hi	n ch� có
v!n �� �ô th� t�ng tr�3ng xanh là có
m�t s� v�n b#n quy ��nh, qu#n lý.
Nh�ng t�ng tr�3ng xanh khác gì so
v�i �ô th� thông minh là �i�u còn c�n
ph#i nghiên c'u thêm.�

Các đại biểu dự buổi làm việc của UBTƯ MTTQ Việt Nam với Thành ủy Hải Phòng
về xây dựng đô thị thông minh.

ẢNH: HOÀNG ANH
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TS. PHẠM THỊ HOÀNG HÀ
Phó Viện trưởng Viện CNXHKH,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

V.I.Lênin là ng�$i k� t�c s

nghi	p lý lu�n c�a C.Mác và
Ph.\ngghen trên nhi�u ph��ng
di	n, trong �ó có v!n �� liên

minh gi�a giai c!p công nhân v�i giai
c!p nông dân và t�ng l�p trí th'c
(liên minh công - nông - trí). Trong
công cu�c xây d
ng CNXH, nh!t là
th
c t� xây d
ng nông thôn m�i 3
Vi	t Nam hi	n nay nh�ng lu�n �i*m
ph#n ánh tính khoa h�c và cách
mng trong t� t�3ng c�a Lênin v�
liên minh công - nông - trí r!t c�n
thi�t ph#i ���c nh�n th'c, quán tri	t
��y �� �*  phát huy s'c mnh c�a
dân t�c nh(m k�t h�p v�i s'c mnh
c�a th$i �i ch�p l!y th$i c� và v�n
h�i, ��y lùi nguy c� và thách th'c
v�ng b��c ti�n trên con ��$ng �i lên
CNXH. �)ng th$i còn là s
 bi*u hi	n
nh!t quán v� vi	c v�n d�ng sáng to
và phát tri*n m�t cách khoa h�c
quan �i*m liên minh giai c!p c�a
V.I.Lênin vào th
c ti�n tình hình
cách mng Vi	t Nam. 

Quan điểm của V.I. Lênin 
về liên minh giữa giai cấp
công với giai cấp nông dân
và tầng lớp trí thức

C.Mác và Ph.\ngghen là nh�ng
ng�$i ��u tiên nêu ra t� t�3ng v� s

c�n thi�t và t!t y�u c�a liên minh
công - nông - trí, các ông �ã ch� ra

nguyên nhân ch� y�u c�a th!t bi
trong các cu�c �!u tranh là do giai
c!p công nhân không t� ch'c ���c
m�i liên minh v�i “ng�$i bn �)ng
minh t
 nhiên” c�a mình là giai c!p
nông dân. C.Mác và Ph.\ngghen
nh!n mnh: Cách mng vô s#n là bài
�)ng ca c�a hai giai c!p công nhân
và nông dân. N�u không có bài �)ng
ca này thì bài ��n ca 3 các qu�c gia
nông dân s> là bài ai �i�u. Và nh�
v�y, giai c!p công nhân luôn ��n
��c và các cu�c cách mng vô s#n
này �ã tr3 thành “bài ca ai �i�u”.
�i�u �ó �ã lý gi#i m�t cách khoa h�c
v� v� trí và t�m quan tr�ng c�a v!n
�� liên minh công - nông trong cu�c
cách mng vô s#n.

V�n d�ng sáng to và phát tri*n
lý lu�n c�a C.Mác, Ph.\ngghen v� t�
ch'c liên minh công - nông và các
t�ng l�p lao ��ng khác trong �i�u
ki	n ch� nghZa t� b#n �ã phát tri*n
cao (ch� nghZa �� qu�c), V.I.Lênin �ã
hi	n th
c hóa trong �i�u ki	n l�ch s"
c� th* c�a n��c Nga, �)ng th$i, b�
sung thêm nhi�u lu�n �i*m m�i có
giá tr�.

Bàn v� tính t!t y�u c�a liên minh
công - nông - trí, Lênin kh�ng ��nh:
“Không có s
 �)ng tình và �ng h�
c�a �i �a s� nhân dân lao ��ng ��i
v�i ��i tiên phong c�a mình, t'c là
giai c!p vô s#n thì cách mng vô s#n
không th* th
c hi	n ���c”1. 

Xu!t phát t/ hoàn c#nh c� th*
c�a n��c Nga tr��c cách mng Tháng
M�$i n�m 1917 nông nghi	p là lZnh
v
c s#n xu!t ch� y�u c�a xã h�i,

nông thôn là ��a bàn c� trú r�ng l�n
nh!t c�a nông dân. Nông dân là l
c
l��ng dân c� �ông �#o nh!t; l
c
l��ng lao ��ng d)i giàu nh!t; l
c
l��ng cách mng hùng h�u nh!t.
Nông dân Nga v�n là giai c!p ch�u s

áp b'c, bóc l�t n�ng n� nh!t d��i s

th�ng tr� c�a ch� �� Nga hoàng, b�n
��a ch� và giai c!p t� s#n Nga. Tuy
v�y, do ��c �i*m và b#n ch!t hai m�t
c�a giai c!p mình (v/a là giai c!p b�
bóc l�t, v/a là ch� s3 h�u nh=) mà
nông dân không th* là giai c!p lãnh
�o cách mng �i ��n thành công.
Trong khi �ó, giai c!p công nhân thì
m�i ra �$i, hn ch� v� s� l��ng và
cEng ch�a th�t s
 v�ng mnh v� ch!t
l��ng. �#ng Bônsêvích ch�a liên k�t,
liên minh r�ng rãi v�i nông dân. Vì
v�y, trong cu�c cách mng dân ch�
t� s#n Tháng 2 n�m 1917, m�c dù
Nga hoàng �ã b� l�t �� nh�ng li t)n
ti song song hai chính quy�n: Chính
ph� lâm th$i c�a giai c!p t� s#n Nga
và Xô vi�t các �i bi*u công nhân và
binh lính. ��n cu�c cách mng Tháng
M�$i Nga n�m 1917 V.I.Lênin  �ã ch�
tr��ng: “Chuyên chính vô s#n là m�t
hình th'c ��c bi	t c�a liên minh giai
c!p gi�a giai c!p vô s#n, ��i tiên
phong c�a nh�ng ng�$i lao ��ng, v�i
�ông �#o nh�ng t�ng l�p lao ��ng
không ph#i vô s#n (ti*u t� s#n, ti*u
ch�, nông dân, trí th'c, v.v.)”2

T/ ch� tr��ng �ó, ông �ã t� ch'c
liên k�t, liên minh r�ng rãi gi�a công
nhân v�i nông dân và các t�ng l�p
lao ��ng khác, to nên ��ng l
c cách
mng to l�n cho cách mng Tháng
M�$i Nga thành công.

NH�NG V�N � QU�C T�

T� T�0NG C'A V.I. LÊNIN 
v� liên minh gi�a giai c�p công nhân 
v�i giai c�p nông dân và t�ng l�p trí th�c

1. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, M.1977, t.39,tr.251.
2. V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd, t.38, tr.452.
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Không ch� trong chi�n tranh v	
qu�c, trong quá trình xây d
ng ch�
nghZa xã h�i trong �i�u ki	n n��c
nông nghi	p �i �a s� dân c� là nông
dân, theo Lênin, v!n �� giai c!p công
nhân liên minh v�i giai c!p nông dân
là �i�u t!t y�u. Ng�$i ��c bi	t l�u ý
kh�i liên minh công - nông trong các
giai �on xây d
ng ch� nghZa xã h�i:
“Nguyên t:c cao nh!t c�a chuyên
chính là duy trì kh�i liên minh gi�a
giai c!p vô s#n và nông dân �* giai
c!p vô s#n có th* gi� ���c vai trò
lãnh �o và chính quy�n nhà n��c”3. 

Lênin �ã nh�n th!y, liên minh
công - nông - trí  là t!t y�u �* có th*
hoàn thành m�i nhi	m v� c�a công
cu�c xây d
ng ch� nghZa xã h�i.
Ng�$i vi�t: “Không th* nào b= qua
nh�ng ý ki�n, nh�ng s
 ch� d�n c�a
nh�ng ng�$i có h�c th'c, c�a nh�ng
nhà trí th'c, c�a nh�ng chuyên gia.
B!t c' m�t công nhân và nông dân
nào bi�t l> ph#i m�t chút ��u hi*u rõ
�i�u �ó”4.

Trong khi nh!n mnh t�i vai trò
c�a vi	c xây d
ng kh�i liên minh

công - nông - trí trong cách mng
XHCN, Lênin l�u ý, nhi	m v� h�t s'c
quan tr�ng c�a �#ng là ph#i gi� v�ng
vai trò lãnh �o c�a giai c!p công
nhân ��i v�i các giai c!p, t�ng l�p
khác. Ng�$i ch� ra r(ng, v�n m	nh
c�a n��c Nga là do �i�u ki	n sau �ây
qui ��nh: nông dân và các t�ng l�p
lao ��ng (trong �ó có trí th'c) trung
thành v�i s
 liên minh c�a mình v�i
giai c!p công nhân, s> �i cùng v�i
giai c!p công nhân hay s> �* cho giai
c!p t� s#n m�i chia r> h� v�i công
nhân, làm cho h� xa r$i công nhân.
�* có th* �#m b#o ���c kh�i liên
minh v�ng ch:c gi�a giai c!p công
nhân v�i giai c!p nông dân và t�ng
l�p trí th'c, Lênin cho r(ng, �#ng
c�ng s#n ph#i th
c hi	n m�t ��$ng
l�i �úng �:n, c� th* là:

Th' nh!t, t�ng c�$ng s
 giúp �@
c�a công nghi	p, khoa h�c công ngh	
��i v�i nông dân.

Trong hoàn c#nh n��c Nga b:t
��u xây d
ng CNXH sau chi�n tranh,
nông dân còn ch�u #nh h�3ng n�ng
n� t/ nh�ng tàn tích c�a xã h�i cE

t/ ph��ng th'c s#n xu!t ��n tâm lý,
t�p quán c�a nh�ng ng�$i ti*u nông.
Vì v�y, Lênin r!t chú tr�ng ��n vi	c
Nhà n��c ph#i t�ng c�$ng s
 giúp �@
c�a công nghi	p, khoa h�c công ngh	
��i v�i nông dân �* góp ph�n xóa
d�n s
 cách bi	t gi�a công nghi	p và
nông nghi	p, thành th� và nông
thôn. Tuy nhiên, ông cEng nh:c nh3,
�ây là công vi	c khó kh�n và ph'c
tp, c�n ph#i có th$i gian dài m�i
ti�n hành ���c: “C#i to ng�$i ti*u
nông, c#i to toàn b� tâm lý và t�p
quán c�a h� là m�t công cu�c ph#i
làm nhi�u th� h	 m�i xong. ��i v�i
ng�$i ti*u nông thì ch� có c� s3 v�t
ch!t, k� thu�t, nh�ng máy kéo và
máy móc v�i quy mô l�n trong nông
nghi	p, �i	n khí hóa trên quy mô
l�n, m�i có th* gi#i quy�t ���c v!n
�� �ó, m�i có th* làm cho toàn b�
tâm lý c�a h�, có th* nói tr3 nên
lành mnh ���c”5.

Th' hai, nâng cao trình �� v�n hóa
cho nông dân, khu v
c nông thôn

Sau cách mng Tháng M�$i, tw l	
ng�$i dân mù ch� 3 các vùng nông
thôn n��c Nga là r!t l�n, vì v�y,
Lênin ��c bi	t quan tâm ��n vi	c
nâng cao trình �� v�n hóa cho nông
dân, khu v
c nông thôn. Theo ông,
n�u nh� công nhân n:m ���c chính
quy�n là ti�n �� có tính ch!t quy�t
��nh c�a cách mng v�n hóa, thì ��n
l��t nó, s
 phát tri*n v�n hóa c�a
nhân dân li là m�t �i�u ki	n c�n
thi�t �* c#i to xã h�i theo CNXH.
Trong nhi	m v� này, Lênin nh!n
mnh vai trò c�a trí th'c,  theo ông:
“Không có s
 ch� �o c�a các chuyên
gia am hi*u các lZnh v
c khoa h�c,
k� thu�t và có kinh nghi	m, thì
không th* nào chuy*n lên ch� nghZa
xã h�i ���c, vì ch� nghZa xã h�i �òi
h=i m�t b��c ti�n có ý th'c và có
tính ch!t qu�n chúng �* �i t�i m�t
n�ng su!t lao ��ng cao h�n n�ng
su!t c�a ch� nghZa t� b#n d
a trên
c� s3 nh�ng k�t qu# mà ch� nghZa t�
b#n �t ���c”6.

N H 0 N G  V � N  � �  Q U � C  T ]

3. V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd , t.44, tr.57.
4. V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd , t.38, tr.452.
5. V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd , t.43, tr.72.
6. V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd , t.36, tr.217.

Lãnh tụ V.I.Lê-nin đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Mười Nga. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Vận dụng quan điểm của
V.I. Lênin về liên minh
giữa giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và
tầng lớp trí thức ở Việt
Nam hiện nay

V�n d�ng sáng to quan �i*m c�a
Lênin trong hoàn c#nh c� th* c�a
Vi	t Nam, ngay t/ khi ra �$i �#ng
C�ng s#n Vi	t Nam, trong C��ng lZnh
��u tiên n�m 1930, �ã kh�ng ��nh:
Công - nông là g�c c�a cách mng, trí
th'c, h�c trò, nhà buôn là b�u bn
c�a cách mng. ��c biê�t, t/ �i h�i
II c�a �#ng (1951), liên minh công -
nông - trí ���c nh!n mnh nh� m�t
n�i dung l�n c�a ��$ng l�i cách
mng Vi	t Nam. V� thành ph�n,
“�#ng Lao ��ng Vi	t Nam g)m công
nhân, nông dân và lao ��ng trí óc
yêu n��c nh!t, h�ng hái nh!t, cách
mng nh!t”. V� chính sách, �#ng có
hai chính sách: “công nông trí th'c
hóa” và “trí th'c hóa công nông”,
qua �ó công - nông - trí th'c “h��p
thành m�t kh�i”, “�oàn k�t lâu dài
trong kháng chi�n, trong ki�n qu�c,
th
c hành ch� nghZa xã h�i”…7.

Do nhi�u nguyên nhân, sau này,
có m�t th$i gian ch� nói ��n liên
minh công - nông. Trong công cu�c
��i m�i, t/ �i h�i VII cu�a �#ng
(1991), khái ni	m liên minh công -
nông - trí th'c �ã ���c ��a li vào
v�n b#n c�a �#ng. � C��ng lZnh xây
d
ng �!t n��c trong th$i k� quá ��
lên ch� nghZa xã h�i (1991), ph��ng
h��ng c� b#n ��u tiên c�a quá trình
xây d
ng ch� nghZa xã h�i và b#o v	
T� qu�c ghi rõ: “… xây d
ng nhà
n��c xã h�i ch� nghZa, nhà n��c c�a
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân,
l!y liên minh giai c!p công nhân v�i
giai c!p nông dân và t�ng l�p trí
th'c làm n�n t#ng, do �#ng C�ng s#n
lãnh �o”8.

�i h�i XII, trong ��nh h��ng l�n
v� phát huy s'c mnh �i �oàn k�t

toàn dân t�c ti�p t�c kh�ng ��nh vai
trò n�n t#ng c�a liên minh công -
nông - trí trong  xây d
ng kh�i �i
�oàn k�t toàn dân t�c �* xây d
ng
và phát tri*n �!t n��c. �* c�ng c� s

v�ng ch:c c�a kh�i liên minh, �i h�i
nh!n mnh: “Quan tâm giáo d�c, �ào
to, b)i d�@ng, phát tri*n giai c!p
công nhân c# v� s� l��ng và ch!t
l��ng… Xây d
ng, phát huy vai trò
ch� th* c�a giai c!p nông dân trong
quá trình phát tri*n nông nghi	p,
xây d
ng nông thôn m�i... Xây d
ng
��i ngE trí th'c ngày càng l�n mnh,
có ch!t l��ng cao, �áp 'ng yêu c�u
phát tri*n �!t n��c.”9

Nh� v�y, tr#i qua các giai �on
l�ch s", �#ng ta luôn coi liên minh
công - nông là m�t ��ng l
c c�a cách
mng, là n�i dung quan tr�ng trong
các V�n ki	n l�n c�a �#ng và cEng
luôn ���c công tác lý lu�n quan tâm
nghiên c'u. 

Nh�ng thành t
u to l�n có ý
nghZa l�ch s" v� nhi�u m�t c�a g�n
30 n�m ��i m�i v/a qua �ã kh�ng
��nh vai trò quan tr�ng c�a nông
nghi	p, nông dân, nông thôn trong
ti�n trình phát tri*n �!t n��c. NQT�
7 khóa X (7/2008) ti�p t�c ch� rõ:
“Nông nghi	p, nông dân, nông thôn
có v� trí chi�n l��c trong s
 nghi	p
công nghi	p hóa, hi	n �i hóa, xây
d
ng và b#o v	 T� qu�c, là c� s3 và
l
c l��ng quan tr�ng �* phát tri*n
kinh t� - xã h�i b�n v�ng, gi� v�ng
�n ��nh chính tr�, b#o �#m an ninh,
qu�c phòng; gi� gìn, phát huy b#n
s:c v�n hóa dân t�c và b#o v	 môi
tr�$ng sinh thái c�a �!t n��c”10.

Chính sách “Nông nghi	p, nông
dân, nông thôn” và ch��ng trình
m�c tiêu qu�c gia v� xây d
ng nông
thôn m�i hi	n nay là s
 ti�p t�c ch�
tr��ng nh!t quán c�a �#ng, Nhà
n��c ta v� nông nghi	p, nông dân,
nông thôn trong �i�u ki	n m�i v�i
yêu c�u phát tri*n m�i, �)ng b�,

toàn di	n, hi	n �i và b�n v�ng. �ó
là s
 v�n d�ng và phát tri*n cách ��t
v!n �� c�a V.I. Lênin nói riêng và ch�
nghZa Mác - Lênin nói chung v� v!n
�� nông dân và liên minh công -
nông trong cách mng xã h�i ch�
nghZa 3 m�t n��c trong �ó nông dân
còn chi�m s� �ông và nông nghi	p
còn ph� bi�n.

Th
c hi	n ch� tr��ng c�a �#ng,
trong quá trình ��y mnh CNH, H�H
hi	n nay, giai c!p công nhân luôn
h��ng s
 chú ý, �u tiên vào vi	c
ph�c v� nông nghi	p, nông thôn và
nông dân, to ra s
 phát tri*n m�i
cho khu v
c nông nghi	p, nông
thôn, mang li cu�c s�ng t�t ��p h�n
cho nông dân.

Công nghi	p hóa �ã chú ý ��n
vi	c ph�c v� cho yêu c�u c� gi�i hóa
nông nghi	p, �i	n khí hóa nông
thôn, chú tr�ng ��n vi	c xây d
ng
các c� s3 công nghi	p ch� bi�n s#n
ph�m ph�c v� nhu c�u trong n��c và
xu!t kh�u. CNH, H�H h��ng ��n gi#i
quy�t v!n �� xóa �ói gi#m nghèo,
th
c hi	n công b(ng xã h�i, chính
sách xã h�i ��i v�i l
c l��ng nông
dân phát huy tinh th�n làm ch�, ��y
mnh s#n xu!t nông nghi	p, �n ��nh
an ninh l��ng th
c, chú tr�ng s#n
xu!t ra s#n ph�m ph�c v� cho công
nghi	p, th
c hi	n th:ng l�i ��$ng l�i
chính tr� c�a �#ng.

Quá trình CNH, H�H nông nghi	p,
nông thôn và xây d
ng nông thôn m�i
�ã giúp ng�$i nông dân thay ��i tâm
lý, thói quen c�a ng�$i s#n xu!t nh=
t/ ch2 chú tr�ng s#n l��ng sang chú
tr�ng ch!t l��ng và giá tr�; chuy*n
h��ng sang phát tri*n m�t n�n nông
nghi	p hi	n �i v�i các ��c tính nh�:
có n�ng su!t cao, giá tr� gia t�ng l�n,
d
a vào k� thu�t và công ngh	, ít gây
ô nhi�m và thích 'ng v�i bi�n ��i khí
h�u. ��c bi	t, s
 g:n k�t giai c!p công
nhân v�i quá trình CNH, H�H �ã cho
nông dân th!y t�m quan tr�ng c�a

NH�NG V�N � QU�C T�

7. Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội.1995, tập 6, tr.68, 372, 374.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, sđd, tr.160-161.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, Tr.80.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb CTQG, H, 2008, tr.123, 124.
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công ngh	, nh!t là công ngh	 thông
tin, công ngh	 sinh h�c, công ngh	
ch� bi�n và b#o qu#n… g:n v�i các
công ngh	 xanh và công ngh	 sch,
nh(m nâng cao hi	u qu# s#n xu!t,
ch!t l��ng và giá tr� c�a các s#n ph�m
nông nghi	p; thoát ra kh=i t� duy c�a
n�n kinh t� nông nghi	p khép kín v�i
m�c tiêu ch� y�u là �áp 'ng nhu c�u
c�a c�ng �)ng ��a ph��ng �* h��ng
t�i m�t n�n nông nghi	p s#n xu!t l�n,
hot ��ng theo c� ch� th� tr�$ng và
�� s'c cnh tranh trong quá trình h�i
nh�p qu�c t�.

Nh$ v�y, 3 nhi�u ��a ph��ng,
nông dân �ã thay ��i mô hình s#n
xu!t nông nghi	p nh= l~, thi�u liên
k�t, ch� y�u 3 quy mô h� gia �ình
sang mô hình s#n xu!t nông nghi	p
quy mô l�n, d
a vào doanh nghi	p
và trang tri. N�n nông nghi	p quy
mô l�n �ã thu hút ���c các doanh
nghi	p l�n; có s
 liên k�t, h�p tác
ch�t ch> gi�a nhà n��c, ��c bi	t là
chính quy�n ��a ph��ng v�i doanh
nghi	p, nhà khoa h�c và ng�$i nông
dân �* tháo g@, x" lý nh�ng khó
kh�n mà t
 ng�$i nông dân khó làm
���c, trong vi	c tìm ki�m th� tr�$ng,
áp d�ng công ngh	 hi	n �i và
nh�ng k� thu�t canh tác m�i; chú
tr�ng phát tri*n các ngành công
nghi	p và d�ch v� h2 tr� nông
nghi	p nh�: máy móc nông nghi	p,
gi�ng cây, gi�ng con, phân bón…;
gi#i quy�t m�t s� �i*m ngh>n trong
phát tri*n nông nghi	p và nông thôn
nh� các v!n �� v� k�t c!u h t�ng,
tích t� �!t �ai, phát tri*n ngu)n
nhân l
c…

S
 g:n k�t gi�a công nhân, công
nghi	p v�i nông dân, nông thôn
trong quá trình CNH, H�H nông
nghi	p, nông thôn và xây d
ng nông
thôn m�i giúp t�ng tw tr�ng v�n ��u
t� c�a ngân sách nhà n��c và các
ngu)n v�n ��u t� công khác cho
phát tri*n nông nghi	p, nông thôn;
phát tri*n d�ch v� khuy�n nông, �ào
to phát tri*n sinh k�, nâng cao ch!t
l��ng s�ng c�a nhân dân và c�ng
�)ng; khuy�n khích s
 tham gia c�a
các thành ph�n kinh t� vào phát
tri*n nông thôn. �u tiên ��u t� phát
tri*n công nghi	p ch� bi�n nông s#n

theo h��ng hi	n �i, ch� bi�n tinh,
ch� bi�n sâu; gi#m d�n và ti�n t�i
hn ch� xu!t kh�u nông s#n thô.
Dành ngu)n tín d�ng �u �ãi �* ��u
t� cho nông nghi	p, nông thôn, nh!t
là trong phát tri*n h t�ng nông
thôn; phát tri*n các ngành s" d�ng
nhi�u lao ��ng 3 nông thôn, các d

án ph�c v� ch� bi�n, b#o qu#n nông,
lâm, th�y s#n…, thúc ��y chuy*n
d�ch c� c!u cây tr)ng, v�t nuôi.

T/ nhu c�u th
c t� c�a quá trình
này cEng g�i m3 cho Nhà n��c ban
hành nh�ng chính sách �u �ãi 3 m'c
cao v� tài chính cho các d
 án ��u t�
vào nông nghi	p, nông thôn, nh!t là
��i v�i các d
 án áp d�ng công ngh	
cao, công ngh	 ch� bi�n sau thu
hoch, d
 án ��u t� vào các vùng ��c
bi	t khó kh�n. Rà soát các kho#n phí,
l	 phí thu�c lZnh v
c nông nghi	p và
các kho#n phí, l	 phí mà ng�$i nông
dân ph#i �óng khi ���c cung c!p d�ch
v� công �* có các chính sách phù h�p.

Hoàn thi	n th* ch�, t� ch'c s#n
xu!t trong nông nghi	p, kinh t� nông
thôn là gi#i pháp ��t phá �* to �i�u
ki	n cho l
c l��ng s#n xu!t phát
tri*n. N�u nh� tr��c �ây vi	c trao
quy�n cho kinh t� h�, phát tri*n
doanh nghi	p t� nhân, c� ph�n hóa
doanh nghi	p nhà n��c �ã to ra
b��c ��t phá cho phép khai thác ti�m
n�ng v� khoa h�c công ngh	 và n�i
l
c c�a nhân dân, thì t�i �ây, vi	c
phát tri*n kinh t� h�p tác, phát tri*n
kinh t� trang tri, liên k�t nông dân
v�i doanh nghi	p s> ti�p t�c m3 ra
��ng l
c m�i �* các thành ph�n kinh
t� phát tri*n khoa h�c công ngh	,
phát tri*n th� tr�$ng, khai thác hi	u
qu# và v�ng b�n các ngu)n l
c, ��a
nông nghi	p và kinh t� nông thôn
phát tri*n theo h��ng CNH-H�H.

Vi	c �� ra ch� tr��ng giao �!t,
giao r/ng cho nông dân �n ��nh s#n
xu!t lâu dài, chú tr�ng ��n l�i ích
c�a ng�$i lao ��ng, cùng v�i công
cu�c xây d��ng nông thôn m�i hiê�n
nay, phát huy vai trò liên minh công
- nông là nh(m khai thác m�i ti�m
n�ng và th� mnh c�a các l
c l��ng
trên ba lZnh v
c công nghi	p - nông
nghi	p - khoa h�c, d�ch v�. Th
c

hi	n th:ng l�i mô hình nông thôn
m�i 3 m2i ��a ph��ng chính là các
bi	n pháp �* c�ng c� v�ng ch:c kh�i
liên minh gi�a giai c!p công nhân v�i
giai c!p nông dân. 

Nh�ng thành t
u �ó �ã góp ph�n
nâng cao �$i s�ng v�t ch!t và tinh
th�n c�a ng�$i dân 3 nông thôn. �$i
s�ng nông dân và b� m�t kinh t�
nông thôn có thay ��i l�n. T/ m�t
n��c th�$ng xuyên thi�u �ói, h(ng
n�m ph#i nh�p kh�u hàng tri	u t!n
l��ng th
c, ��n nay Vi	t Nam �ã tr3
thành n��c xu!t kh�u go l��n th' ba
trên th� gi�i (sau �n �� và Thái Lan).
Thu nh�p và �$i s�ng ng�$i dân ngày
càng ����c c#i thi	n, tw l	 h� nghèo 3
nông thôn gi#m bình quân 1,8%
/n�m; trình �� v�n hoá, khoa h�c, k�
thu�t c�a nông dân ���c nâng lên rõ
r	t. Công tác ch�m sóc s'c kho~,
khám, ch�a b	nh, ph� c�p giáo d�c,
v�n hoá, thông tin, th* thao ���c
quan tâm và ��y mnh h�n. H	
th�ng chính tr� 3 nông thôn ���c
t�ng c�$ng; v� th� giai c!p nông dân
���c nâng cao; an ninh chính tr�, tr�t
t
 an toàn xã h�i ���c gi� v�ng.

Ch��ng trình xây d
ng nông thôn
m�i �ã tri*n khai th
c hi	n v�i s

vào cu�c quy�t li	t c�a c!p �y, chính
quy�n các c!p, s
 h�3ng 'ng và tham
gia tích c
c c�a ng�$i dân và �ã �t
���c nh�ng k�t qu# b��c ��u kh#
quan. B� m�t nông thôn 3 nhi�u n�i
���c ��i m�i, v�n minh h�n, k�t c!u
h t�ng thi�t y�u ���c nâng c!p. V�i
s
 c� g:ng c�a các c!p, các ngành t/
Trung ��ng ��n ��a ph��ng, ��n
tháng 1/2015, c# n��c �ã có 785 xã
�t chu�n nông thôn m�i (chi�m
8,8% t�ng s� xã trên toàn qu�c), là
m�t khích l	 l�n ��i v�i phong trào
xây d
ng nông thôn m�i.

V�n d�ng sáng to t� t�3ng c�a
V.I. Lênin v� v!n �� liên minh công -
nông 3 n��c ta là m�t trong nh�ng
nhân t� c� b#n b#o �#m thành công
c�a quá trình công nghi	p hóa nông
nghi	p, nông thôn và xây d
ng nông
thôn m�i. �ây cEng chính là minh
ch'ng tính �úng �:n và s'c s�ng
mãnh li	t t� t�3ng liên minh công -
nông c�a V.I. Lênin.�

N H 0 N G  V � N  � �  Q U � C  T ]
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HỒNG NHUNG
(Theo United Nations)

Khoan dung là m�t th' tài s#n
k� di	u c�a nhân loi. Ngày
nay, xây d
ng m�t th� gi�i
hòa bình và th�nh v��ng,

phát tri*n b�n v�ng không ch� �òi h=i
nh�ng n2 l
c chính tr� và kinh t� to
l�n t/ m2i qu�c gia, mà cEng r!t c�n
nh�ng thi	n chí g:n k�t ���c xây
d
ng t/ lòng khoan dung gi�a các cá
nhân, các dân t�c và các qu�c gia. Vì
v�y, Ngày Qu�c t� Khoan dung
(16/11) là c� h�i �* c�ng c� cam k�t
c�a toàn nhân loi v� ��i thoi và
�oàn k�t trong gia �ình, c�ng �)ng và
trong quan h	 v�i các dân t�c khác.

Giá trị của sự khoan dung
Trong b�i c#nh nh�ng thách th'c

toàn c�u hi	n nay, th� gi�i c�n t�ng
c�$ng s
 tôn tr�ng, �)ng c#m và
hi*u rõ giá tr� gi�a các cá nhân, gia
�ình và c�ng �)ng. T/ ý nghZa và
t�m quan tr�ng c�a s
 khoan dung,
ngày 16/11/1995 UNESCO �ã thông
qua Ngày Qu�c t� Khoan dung
(International Day of  Tolerance) v�i
ch� ký �)ng thu�n c�a 185 n��c
thành viên ti H�i ngh� toàn th* l�n
th' 28. Cùng v�i �ó, b#n Tuyên b�
các nguyên t:c v� khoan dung cEng
�ã ���c ��a ra.

Tuyên b� kh�ng ��nh r(ng khoan
dung không ph#i là ni�m �am mê hay
là s
 th$ �. �ó là lòng tôn tr�ng và
�ánh giá cao s
 �a dng các n�n v�n
hóa trên th� gi�i c�a chúng ta, các
hình th'c bi*u hi	n và cách th'c c�a
tình ng�$i. Khoan dung công nh�n
nh�ng quy�n con ng�$i ph� quát và
s
 t
 do c� b#n c�a con ng�$i. Con

ng�$i v�n khác nhau và ch� có khoan
dung m�i có th* �#m b#o s
 s�ng còn
c�a các c�ng �)ng 3 kh:p n�i trên
th� gi�i.

Tuyên b� cEng nêu rõ khoan dung
không ch� là trách nhi	m �o �'c, mà
còn là m�t yêu c�u chính tr� và pháp
lý ��i v�i các cá nhân, các t� ch'c và
các qu�c gia. Tuyên b� ��t khoan
dung trong m�i quan h	 v�i các v�n
ki	n nhân quy�n qu�c t� mà �ã ���c
thi�t l�p hàng ch�c n�m qua và nh!n
mnh r(ng các qu�c gia nên d
 th#o
nh�ng lu�t m�i khi c�n thi�t �* �#m
b#o ��i x" bình ��ng và trao c� h�i
bình ��ng cho t!t c# các nhóm ng�$i
và cá nhân trong xã h�i.

T�ng th� ký Liên H�p Qu�c (LHQ)
Ban Ki-moon �ã kh�ng ��nh, khoan
dung có ý nghZa s�ng còn �* g:n k�t
trong th� gi�i �a dng và ch�ng m�i
hình th'c, bi*u hi	n c�a phân bi	t
��i x". Ông cEng nh!n mnh:
“Khuy�n khích l:ng nghe và khoan
dung là m�t hành ��ng c� b#n cho
th� kw 21. Trong m�t th� gi�i ngày
càng toàn c�u hóa, khi các xã h�i,
c�ng �)ng tr3 nên �a dng h�n thì
khoan dung chính là m�t y�u t�
trung tâm �* chung s�ng hòa bình”.

Thúc đẩy sự khoan dung
Xung ��t s:c t�c, phân bi	t ��i x"

và k� th� là nh�ng hình th'c ph�
bi�n c�a s
 không khoan dung và
cEng là ngu)n c�n c�a bi�t bao bo
l
c, kh� �au, thi	t thòi �ang hàng
ngày hàng gi$ di�n ra trên th� gi�i.
Vì v�y, giáo d�c và to d
ng lòng
khoan dung nh(m m�c �ích ch�ng li
nh�ng #nh h�3ng d�n con ng�$i ��n
s
 s� hãi và có hành ��ng loi tr/
nh�ng ng�$i khác, giúp nh�ng ng�$i
tr~ phát tri*n kh# n�ng c�a chính
mình, th
c hi	n quy�t ��nh ��c l�p
trong suy nghZ và có nh�n th'c �úng
�:n v� �o �'c. S
 �a dng v� tôn
giáo, ngôn ng�, v�n hóa và dân t�c
trên th� gi�i không ph#i là m�t cái
c� cho xung ��t, mà �ó chính là m�t
kho báu làm phong phú thêm cho
cu�c s�ng c�a t!t c# chúng ta.

Theo bà Irina Bokova, T�ng giám
��c T� ch'c V�n hóa, Khoa h�c và
Giáo d�c Liên h�p qu�c, khoan dung
th* hi	n 3 cách s�ng và ngày càng tr3
nên có ý nghZa trong m�t th� gi�i có
nhi�u b!t �n và các xã h�i có nhi�u
chuy*n bi�n sâu s:c nh� hi	n nay, nó
nh(m mang li hòa bình và phát tri*n
b�n v�ng cho toàn nhân loi.

Trong vi	c gi#i quy�t các thách
th'c c!p bách trên toàn c�u, th� gi�i
c�n xây d
ng nh�ng nh�p c�u m�i �*
k�t n�i s
 tin t�3ng và lòng khoan
dung. Nhân loi c�n ph#i tôn tr�ng
l�n nhau, trong toàn b� s
 �a dng
v� ni�m tin, v�n hoá và ngôn ng�.
Không nên lo ngi ho�c �àn áp
nh�ng s
 khác bi	t trong và gi�a các
xã h�i.

LHQ cEng �ã kh�ng ��nh s> cam
k�t thúc ��y các quy�n con ng�$i và
quy�n t
 do c� b#n thông qua h2 tr�
các hành ��ng t�ng c�$ng s
 khoan

Khoan dung  
chìa khóa cho s� g�n k�t th� gi�i

Khoan dung có ý nghĩa sống còn để gắn
kết và chống lại phân biệt đối xử. 

ẢNH: CAMP PEACE
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dung �* làm giàu có h�n s
 th�ng
nh!t và �a dng, giúp xây d
ng m�t
th� gi�i hòa bình cho nhân loi. 

Làm thế nào để phản đối
lại sự không khoan dung?

1. Chi�n �!u ch�ng li s
 không
khoan dung �òi h=i ph#i có pháp lu�t:

M2i Chính ph� ph#i có trách
nhi	m thi hành pháp lu�t v� quy�n
con ng�$i, �* c!m và tr/ng pht t�i
ác c�m thù và phân bi	t ��i x" ch�ng
li dân t�c thi*u s�, cho dù nh�ng
lu�t này ���c cam k�t b3i các c�
quan nhà n��c, các t� ch'c t� nhân
ho�c cá nhân. Nhà n��c cEng ph#i
�#m b#o s
 bình ��ng �* m2i con
ng�$i ���c ti�p c�n v�i tòa án, �y
ban nhân quy�n ho�c thanh tra, giúp
cho h� không ph#i ch�u s
 b!t công
và không s" d�ng bo l
c �* gi#i
quy�t nh�ng tranh ch!p.

2. Chi�n �!u ch�ng li s
 không
khoan dung �òi h=i ph#i có giáo d�c:

Pháp lu�t là c�n thi�t nh�ng ch�a
�� �* ch�ng li s
 không khoan dung
trong thái �� c�a cá nhân m2i ng�$i.
Không khoan dung th�$ng b:t ngu)n
t/ s
 thi�u hi*u bi�t và s� hãi: s� cái
không bi�t, s� nh�ng cái khác bi	t,
v�n hóa khác, dân t�c khác, tôn giáo
khác. Không khoan dung cEng �i li�n
v�i s
 phóng �i v� giá tr� b#n thân
và ni�m t
 hào, cho dù là v� cá nhân,
qu�c gia hay tôn giáo. Do �ó, càng
c�n thi�t ph#i ��a khoan dung vào
giáo d�c nhi�u h�n và ph� bi�n r�ng
rãi h�n. Càng ph#i n2 l
c h�n n�a �*
giáo d�c tr~ em v� lòng khoan dung

và nhân quy�n, v� nh�ng cách s�ng
khác nhau. Tr~ em nên ���c khuy�n
khích m3 r�ng lòng nhân ái và s

hi�u kì dù là 3 nhà hay 3 tr�$ng h�c.

Giáo d�c là m�t tr#i nghi	m cu�c
s�ng lâu dài và nó s> không b:t ��u
hay k�t thúc 3 môi tr�$ng h�c t�p.
Nh�ng n2 l
c �* to l�p s
 khoan
dung thông qua giáo d�c s> không
thành công tr/ khi chúng ��n v�i t!t
c# các nhóm tu�i và di�n ra 3 kh:p
m�i n�i: 3 nhà, 3 tr�$ng, 3 n�i làm
vi	c, trong th
c thi và �ào to pháp
lu�t, và c# trong vi	c gi#i trí hay trên
các xa l� thông tin.

3. Chi�n �!u ch�ng li s
 không
khoan dung �òi h=i ph#i ti�p c�n v�i
thông tin: 

Không khoan dung nguy hi*m
nh!t là khi nó ���c khai thác �* th
c
hi	n nh�ng tham v�ng chính tr� và
lãnh th� c�a m�t cá nhân ho�c nhóm
cá nhân. Nh�ng ng�$i ch� có lòng
c�m thù th�$ng b:t ��u b(ng vi	c
xác ��nh gi�i hn c�a s
 khoan dung
trong c�ng �)ng. Sau �ó, h� phát
tri*n các l�p lu�n ngu  bi	n, d�i trá
v�i các con s� th�ng kê và v�n d�ng
quan �i*m c�a công chúng �* to ra
nh�ng thông tin l	ch lc và thành
ki�n. Cách hi	u qu# nh!t �* hn ch�
#nh h�3ng c�a nh�ng ng�$i ch� có
lòng c�m thù là ��a ra các chính sách
l�p lu�n, giúp công chúng phân bi	t
gi�a s
 th
c và ý ki�n cá nhân.

4. Chi�n �!u ch�ng li s
 không
khoan dung �òi h=i nh�n th'c c�a cá
nhân:

Không khoan dung trong m�t xã

h�i là t�ng h�p s
 không khoan dung
c�a t/ng thành viên trong xã h�i. C�
ch!p, r�p khuôn, k� th�, nh�c m và
b@n c�t v� ch�ng t�c là nh�ng ví d�
c�a bi*u hi	n cá nhân v� s
 không
khoan dung mà m�t s� ng�$i �ang
ph#i ch�u �
ng hàng ngày. Không
khoan dung nuôi d�@ng s
 không
khoan dung. Nó kéo theo nh�ng nn
nhân trong vi	c theo �u�i s
 tr# thù.
�* ch�ng li nh�ng ng�$i không có
lòng khoan dung, c�n ph#i to cho h�
nh�n th'c v� m�i liên h	 gi�a hành vi
c�a mình và vòng lu�n qu�n c�a vi	c
m!t lòng tin và bo l
c trong xã h�i.
M2i ng�$i trong chúng ta nên b:t ��u
b(ng câu h=i: Tôi có ph#i là m�t ng�$i
khoan dung không? Tôi có ph#i là
ng�$i r�p khuôn theo ng�$i khác
không? Tôi có ch�i b= nh�ng ng�$i
khác v�i mình không? Tôi có �� l2i
nh�ng v!n �� c�a mình lên h� không?

5. Chi�n �!u ch�ng li s
 không
khoan dung �òi h=i nh�ng gi#i pháp
ti ch2:

Chúng ta ��u bi�t r(ng càng ngày
s> càng có nhi�u v!n �� c!p bách
trên toàn c�u, nh�ng ít ng�$i nh�n
ra r(ng gi#i pháp cho các v!n �� toàn
c�u �ó ch� y�u là ti ��a ph��ng,
th�m chí là thu�c v� cá nhân. Khi
ph#i ��i m�t v�i s
 leo thang v�
nh�ng hành vi không khoan dung
xung quanh mình, chúng ta không
nên ch$ ��i chính ph� và các t� ch'c
hành ��ng mà ph#i góp ph�n vào
vi	c ng�n ch�n �i�u �ó. Chúng ta
cEng không nên c#m th!y b!t l
c b3i
th
c t� m2i con ng�$i ��u s3 h�u
m�t quy�n l
c to l�n. Hành ��ng
ch�ng li bo l
c là m�t cách �* s"
d�ng quy�n và s'c mnh c�a m�i
ng�$i. Nh�ng ý t�3ng v� �!u tranh
không bo l
c nh� vi	c g:n k�t con
ng�$i v�i nhau �* ��i ��u v�i nh�ng
v!n �� sai trái, t� ch'c m�t mng
l��i c� s3 �* ch'ng t= tình �oàn k�t
v�i các nn nhân c�a s
 không khoan
dung, làm m!t uy tín c�a vi	c tuyên
truy�n v� s
 c�m thù, luôn th�$ng
tr
c trong t!t c# nh�ng ai mu�n ��t
d!u ch!m h�t cho s
 không khoan
dung, bo l
c và s
 thù h�n.�

Ngày 16/11/1995, T� ch�c Giáo d�c, Khoa h�c và V�n hóa c�a Liên h�p qu	c
(UNESCO) 
ã thông qua Ngày Qu	c t� Khoan dung và l�y ngày 16/11 hng
n�m 
� k� ni�m ngày này. ��i di�n c�a 185 qu	c gia 
ã ký vào b�n Tuyên b	

�a ra t�i H�i ngh� toàn th� l�n th� 28 c�a UNESCO, theo 
ó cam k�t “Tôn
tr�ng, ch�p nh�n và hi�u 
úng s� 
a d�ng, phong phú các n�n v�n hóa c�a
th� gi�i, nh�ng hình th�c t� bi�u hi�n và nh�ng kh� n�ng th� hi�n cá tính
c�a con ng��i”.  
Tuy nhiên, trong su	t nh�ng n�m v�a qua, Ngày Qu	c t� Khoan dung v�n
ch�a th�c s� 
i vào cu�c s	ng khi r�t nhi�u ng��i dân th�m chí còn ch�a
bi�t t�i ngày k� ni�m này c!ng nh� nh�ng ý t�"ng cao 
#p c�a nó.
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KINH NGHI�M TRI2N KHAI
ch��ng trình gim nghèo b�n v�ng g�n
v�i vai trò c�a MTTQ t�i t�nh Hi D��ng  

ĐỖ ĐÔNG

Hải Dương là một tỉnh phát triển năng động, nằm ở trung tâm châu thổ sông Hồng.
Những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo, khiến
cho số hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh qua các năm. Theo thống kê, tổng số hộ
nghèo toàn tỉnh hiện còn khoảng 40.348 hộ, chiếm tỷ lệ 7,19%; tổng số hộ cận
nghèo là 23.939 hộ, chiếm tỷ lệ 4,27%. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững,
hạn chế tái nghèo; góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải
thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, những năm qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Hải Dương đã có nhiều cách làm mang tính tiên phong, đang và hứa hẹn sẽ mang
lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh Hải Dương - triển khai kế hoạch
sản xuất, gia công đóng gói bánh đậu xanh nâng cao thu nhập cho lao động thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn một số huyện trong tỉnh.  

ẢNH: ĐỖ ĐÔNG



45TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 159 (11/2016)

K I N H  N G H I 4 M  -  T H ¡ C  T I � N

Ch��ng trình M�c tiêu Qu�c gia
gi#m nghèo giai �on 2016-
2020 g)m 5 d
 án, trong �ó
phù h�p v�i ��c �i*m ��a bàn

th
c hi	n c�a t�nh H#i D��ng g)m 3
d
 án là: D
 án 3 - H2 tr� phát tri*n
s#n xu!t, �a dng hóa sinh k� và
nhân r�ng mô hình gi#m nghèo trên
��a bàn các xã ngoài Ch��ng trình
30a và Ch��ng trình 135; D
 án 4 -
Truy�n thông và gi#m nghèo v�
thông tin; D
 án 5 - Nâng cao n�ng
l
c và giám sát, �ánh giá th
c hi	n
Ch��ng trình...

C�n c' Ngh� quy�t liên t�ch s� 88,
ngày 7/10/2016 gi�a Chính ph� và
�oàn Ch� t�ch Yy ban Trung ��ng
MTTQ Vi	t Nam v� vi	c ph�i h�p gi#m
nghèo b�n v�ng, xây d
ng nông thôn
m�i, �ô th� v�n minh, và Ch��ng
trình M�c tiêu qu�c gia Gi#m nghèo
b�n v�ng t�nh H#i D��ng giai �on
2016 - 2020, MTTQ t�nh H#i D��ng �ã
ph�i h�p Công ty C� ph�n Bánh ��u
xanh Quê H��ng xây d
ng ch��ng
trình s#n xu!t, gia công �óng gói
bánh ��u xanh nâng cao thu nh�p
cho lao ��ng thu�c di	n h� nghèo.  

Theo k� hoch, Ch��ng trình s>

ph�i h�p t� ch'c s#n xu!t thí �i*m
cho 600 h� nghèo (t��ng ���ng
1,49% h� nghèo trong t�nh), m2i h�
ít nh!t 2 lao ��ng, làm vi	c t�p
trung ti ��a ph��ng v�i hình th'c
gia công �óng gói s#n ph�m cho
Công ty C� ph�n Bánh ��u xanh Quê
H��ng, ph!n �!u m'c thu nh�p
5.000.000�/h�/tháng, �#m b#o
thoát nghèo v� thu nh�p t�i thi*u.
M�t tr�n T� qu�c t�nh cEng k� v�ng
qua �ó nhân r�ng mô hình h2 tr�
sinh k� cho ng�$i nghèo, nâng cao
thu nh�p, gi#m nghèo b�n v�ng
trong phm vi toàn t�nh, góp ph�n
hoàn thành Ch��ng trình M�c tiêu
Qu�c gia gi#m nghèo b�n v�ng, giai
�on 2016 - 2020.

�* vi	c th
c hi	n ch��ng trình
�t hi	u qu#, M�t tr�n c�u vi	c t�
ch'c s#n xu!t ph#i thi�t th
c, công
b(ng, �úng ��i t��ng, �#m b#o thu
nh�p cho các lao ��ng thu�c di	n h�
nghèo; �)ng th$i �#m b#o ch!t
l��ng s#n ph�m, uy tín, th��ng hi	u
và gi#m chi phí s#n xu!t c�a Công ty
C� ph�n Bánh ��u xanh Quê H��ng.

V�i nh�ng k� v�ng và ý nghZa
nêu trên, ch��ng trình b:t ��u ���c

tri*n khai t/ tháng 11/2016, dành
cho các ��i t��ng là ng�$i lao ��ng
thu�c di	n các h� nghèo theo Quy�t
��nh 1148/Q� - UBND, ngày
04/5/2016 c�a Ch� t�ch UBND t�nh
H#i D��ng v� vi	c phê duy	t k�t qu#
�i�u tra h� nghèo, h� c�n nghèo
n�m 2015.

Các ��i t��ng này t�p trung ti 6
xã có s� l��ng, tw l	 h� nghèo cao
thu�c các huy	n: Thanh Mi	n, Ninh
Giang, T' K�, Thanh Hà, Kim Thành
và th� xã Chí Linh (M2i huy	n, th� xã
l
a ch�n 1 xã, do huy	n ch�n). Riêng
Kim Thành, Ban Th�$ng tr
c Yy ban
MTTQ t�nh d
 ki�n ti xã Lai Vu...

�ây là mô hình s#n xu!t ���c
lãnh �o S3 Lao ��ng, Th��ng binh
và Xã h�i t�nh �ánh giá là có tính
tiên phong, kh# thi cao, nh!t là
trong �i�u ki	n ���c doanh nghi	p
h2 tr� nhi�u. ��i v�i các huy	n ���c
l
a ch�n th
c hi	n, lãnh �o MTTQ
các huy	n này cEng c� b#n �ng h�
ch��ng trình. Tuy nhiên các huy	n
cEng �ã góp ý m�t s� n�i dung �*
ch��ng trình phù h�p h�n. Ch�ng
hn �i di	n MTTQ huy	n T' K� cho
r(ng, vi	c l
a ch�n 200 h� nghèo m2i

Đồng chí Nguyễn Quang
Phúc giải đáp thắc mắc của
lãnh đạo MTTQ các huyện
được chọn để triển khai
chương trình.  

ẢNH: ĐỖ ĐÔNG
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xã �* tri*n khai ch��ng trình là khó,
và dù có �� 200 h� thì không ph#i h�
nào trong �ó cEng có kh# n�ng lao
��ng phù h�p. Do v�y MTTQ huy	n ��
xu!t th
c hi	n theo mô hình liên xã.
Còn �i di	n MTTQ huy	n Ninh Giang
�ánh giá, ch��ng trình phù h�p và
kh# thi, tuy nhiên nên m3 r�ng ��i
t��ng th
c hi	n sang c# các h� c�n
nghèo �* ch�n ���c lao ��ng phù
h�p; còn ��u m�i �'ng ra qu#n lý
ph#i ch�n ���c ng�$i có trình ��.
Còn �i di	n MTTQ huy	n Kim Thành
�� ngh� vi	c ch�n các xã th
c hi	n
ph#i �áp 'ng ���c các tiêu chí v� v	
sinh môi tr�$ng, �ây là yêu c�u r!t
quan tr�ng ��i v�i vi	c s#n xu!t bánh
��u xanh, nh!t là li h��ng ra xu!t
kh�u. Ngoài ra còn có m�t s� ý ki�n
b�n kho�n v� vi	c xây d
ng nhà
x�3ng m�u, vi	c �ào to tay ngh�,
chi phí v�n chuy*n thành ph�m...

V�i các ý ki�n trên �ây, MTTQ
t�nh th!y nh�n th!y có th* �i�u
ch�nh cho phù h�p v�i th
c t�. Riêng
�� xu!t th
c hi	n theo mô hình liên
xã thì không phù h�p, do theo
ph��ng th'c !y thì khó t�p trung,
chuyên nghi	p và gây khó kh�n cho
công tác �i�u ph�i, qu#n lý.

V� t� ch'c th
c hi	n, Ban Th���ng
tr��c U�y ban MTTQ ti�nh �ã xây d
ng
k� hoch, th�ng nh!t v�i Công ty C�
ph�n Bánh ��u xanh Quê H��ng, các
ngành có liên quan; �� xu!t v�i
UBND t�nh h2 tr� kinh phí t�p hu!n,
v�n chuy*n; �)ng th$i tích c
c ch�
trì ph�i h�p l
a ch�n ��a �i*m, tri*n
khai k� hoch t� ch'c s#n xu!t t�i
các huy	n, th� xã, các xã, các lao
��ng thu�c các h� nghèo. Sau khi �i
vào th
c hi	n, các ��n v� liên quan
s> ph�i h�p ki*m tra, �ánh giá, rút
kinh nghi	m, �i�u ch�nh k� hoch...

�* có h��ng nhân di	n r�ng.

V� phía Công ty C� ph�n Bánh
��u xanh Quê H��ng - m�t thành
viên c�a MTTQ t�nh H#i D��ng - �ã
tích ph�i h�p xây d
ng và tri*n
khai k� hoch; chu�n b� xây d
ng
bi*u m�u, ký cam k�t v�i ng�$i lao
��ng, ng�$i qu#n lý; �)ng th$i có
k� hoch c" k� thu�t viên h��ng
d�n t�p hu!n k� thu�t �óng gói, v	
sinh an toàn th
c ph�m, an toàn lao
��ng cho ng�$i lao ��ng; �ào to
nghi	p v� qu#n lý cho ng�$i ���c
giao trách nhi	m qu#n lý, �i�u hành
s#n xu!t. Công ty ch�u trách nhi	m
toàn b� v� v�t ch!t, trang thi�t b�
�* ph�c v� cho quá trình s#n xu!t,
�* �#m b#o ch!t l��ng s#n ph�m;
�)ng th$i chi tr# nhân công �óng
gói s#n ph�m theo h�p �)ng và cam
k�t, chi phí qu#n lý cho ng�$i qu#n
lý �i�u hành s#n xu!t. Công ty cEng

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bánh đậu xanh Quê Hương trình bày kế hoạch phối hợp của Công ty trong việc triển khai
chương trình.  

ẢNH: ĐỖ ĐÔNG
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Một mô hình sản xuất, gia công đóng gói bánh đậu xanh tại tỉnh Hải Dương.  
ẢNH: ĐỖ ĐÔNG

ch�u trách nhi	m giao nh�n, v�n
chuy*n s#n ph�m.

V� c� b#n, ch��ng trình �ã ���c
Ban Th�$ng tr
c Yy ban MTTQ c!p
huy	n báo cáo, xin ý ki�n ch� �o
c�a Th�$ng tr
c Huy	n, Th� �y, Ban
ch� �o gi#m nghèo huy	n, th� xã v�
ch� tr��ng, l
a ch�n ��a �i*m t�
ch'c s#n xu!t; ph�i h�p v�i �#ng �y,
UBND xã ���c l
a ch�n tri*n khai
th
c hi	n k� hoch; �)ng th$i ch�
�o Yy ban MTTQ xã l
a ch�n ng�$i
qu#n lý, kh#o sát n:m b:t nhu c�u,
��ng ký tham gia s#n xu!t; ph�i h�p
v�i Yy ban MTTQ t�nh, Công ty C�
ph�n Bánh ��u xanh Quê H��ng gi#i
quy�t nh�ng v!n �� phát sinh trong
quá trình t� ch'c tri*n khai và th
c
hi	n k� hoch 3 c� s3. 

��i v�i Ban Th�$ng tr
c Yy ban

MTTQ c!p xã, có trách nhi	m tham
m�u v�i c!p �y, chính quy�n t� ch'c
tri*n khai k� hoch; tuyên truy�n,
v�n ��ng, l
a ch�n lao ��ng thu�c
các h� nghèo (200 lao ��ng/xã)
��ng ký tham gia s#n xu!t; l
a ch�n
ng�$i qu#n lý t� ch'c s#n xu!t; n:m
b:t, báo cáo và tham gia gi#i quy�t
nh�ng v!n �� phát sinh. Riêng ��i
v�i ng�$i qu#n lý, c!p xã ho�c m2i
thôn l
a ch�n 1 ng�$i qu#n lý có ��
s'c kh=e, kh# n�ng, không nh!t
thi�t là h� nghèo �* qu#n lý và t�
ch'c s#n xu!t ; ký cam k�t trách
nhi	m c� th* v�i Công ty. Còn ng�$i
lao ��ng thu�c các h� nghèo, s> tr
c
ti�p ký cam k�t v�i Công ty v� vi	c
làm �úng m�u mã, quy cách, v	 sinh
an toàn th
c ph�m; nghiêm túc th
c
hi	n nh�ng n�i dung cam k�t; trong
quá trình s#n xu!t, n�u có phát sinh

c�n báo cáo v�i ng�$i qu#n lý, báo
cáo th�$ng tr
c MTTQ xã �* ph�i h�p
k�p th$i gi#i quy�t.

Vi	c t� ch'c s#n xu!t, nâng cao
thu nh�p cho lao ��ng thu�c các h�
nghèo, góp ph�n gi#m nghèo b�n
v�ng là vi	c làm có ý nghZa kinh t� -
xã h�i, nhân v�n sâu s:c. Tuy v�y,
MTTQ t�nh H#i D��ng cEng nh�n
th'c �ây là vi	c m�i, khó và có nhi�u
v!n �� phát sinh trong quá trình s#n
xu!t, �òi h=i s
 quan tâm sâu s:c, s

vào cu�c c�a c!p �y, chính quy�n,
��c bi	t là Ban Th�$ng tr
c Yy ban
MTTQ các c!p. Ban Th�$ng tr
c Yy
ban MTTQ t�nh mon mu�n các c!p,
các ngành, các ��a ph��ng ��n v� t�p
trung tri*n khai th
c hi	n, rút kinh
nghi	m và t�ng k�t �* có th*  nhân
ra di	n r�ng.�
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Sau 12 l�n t� ch�c, Gi�i báo chí
"Vì s� nghi�p �	i �oàn k
t
toàn dân t�c" �ã tr� nên g�n
gi, quen thu�c v�i �ông ��o

các phóng viên, biên t�p viên, c�ng
tác viên các c� quan báo chí và ��ng
bào c� n��c. Gi�i báo chí "Vì s�
nghi�p �	i �oàn k
t toàn dân t�c"
h�n 13 n�m qua �ã th�c s� c� v,
��ng viên các c� quan báo chí và ��i
ng nh�ng ng��i làm báo trong c�
n��c tích c�c tham gia tuyên truy�n
v� t� t��ng �	i �oàn k
t, chính sách
�	i �oàn k
t, ph�n ánh ho	t ��ng
c�a h� th�ng M�t tr�n T� qu�c các
c�p, các t� ch�c thành viên c�a M�t
tr�n, các nhân s�, trí th�c, ch�c s�c
tôn giáo, ng��i tiêu bi�u có uy tín
trong n��c và ng��i Vi�t Nam ��nh
c� � n��c ngoài cùng xây d�ng kh�i
�	i �oàn k
t toàn dân t�c, trên c� s�
liên minh công - nông và trí th�c do
��ng C�ng s�n Vi�t Nam lãnh �	o vì
m!c tiêu dân giàu, n��c m	nh, dân
ch�, công b#ng, v�n minh.

Ti
p n�i truy�n th�ng c�a nh�ng
n�m tr��c, Gi�i báo chí “Vì s� nghi�p
�	i �oàn k
t toàn dân t�c" l�n th�
XII, n�m 2015 - 2016 �ã nh�n ��$c
s� h��ng �ng c�a �ông ��o b	n vi
t
trong c� n��c. Ban T� ch�c Gi�i �ã
nh�n ��$c 1.354 tác ph%m d� thi h$p
l� c�a 5 th� lo	i: báo in, báo �i�n t&,
phát thanh, truy�n hình và �nh báo

chí c�a g�n 200 c� quan báo chí �
Trung ��ng và ��a ph��ng. Nhi�u ��a
ph��ng � biên gi�i, h�i ��o, c�c B�c,
c�c Tây, c�c Nam xa xôi nh�: Cao
B#ng, �i�n Biên, Tuyên Quang, Hà
Giang, Qu�ng Ninh, Lào Cai, Cà Mau,
An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, ��ng
Nai, B
n Tre, ��c L�c, ��c Nông, Lâm
��ng, Kon Tum, Gia Lai... cng �ã g&i
tác ph%m d� thi. 

Cùng v�i các tác gi� và các c�
quan báo chí �ã nhi�u n�m tham d�
Gi�i, n�m nay ti
p t!c nhi�u tác gi�
t' các t(nh thành trong c� n��c l�n
��u có tác ph%m tham d� Gi�i khi
n

cho phong cách th� hi�n cng nh� ��
tài ph�n ánh c�a các tác ph%m báo
chí tham d� Gi�i ngày càng phong
phú. Tác gi� d� thi g�m nhi�u nhà
báo chuyên nghi�p �ang công tác �
trong và ngoài n��c ho�c �ã ngh(
h�u, các b	n vi
t - c�ng tác viên c�a
các c� quan thông t�n, báo chí là các
nhà trí th�c, khoa h)c, v�n ngh� s*,
quân nhân, c�u chi
n binh, cán b�
M�t tr�n các c�p, giáo viên, sinh
viên, thu�c m)i thành ph�n, l�a tu�i,
tôn giáo, dân t�c trong �	i gia �ình
các dân t�c Vi�t Nam. N
u Gi�i l�n
th� XI, n�m 2013 - 2014 �ã nh�n

S�c lan t�a m�nh m� c�a 
Gi�i báo chí “Vì s� nghi	p đ�i 
đoàn k�t toàn dân t�c"

LÊ THƯ

Cách đây hơn 13 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Báo chí cách mạng Việt
Nam (21/6/2003), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phối hợp với Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương),
Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt
Nam tổ chức Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” do Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. 

Quang cảnh buổi làm việc của Ban tổ chức Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết
toàn dân tộc". 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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��$c h�n 1.100 tác ph%m c�a 175 c�
quan báo chí tham d� thì Gi�i l�n th�
XII n�m 2015 - 2016 �ã nh�n ��$c
1.354 tác ph%m c�a g�n 200 c� quan
báo chí trong c� n��c tham d�. �i�u
�ó kh9ng ��nh s�c lan t;a c�a Gi�i
báo chí "Vì s� nghi�p �	i �oàn k
t
toàn dân t�c" và �nh h��ng xã h�i
c�a Gi�i ngày càng r�ng l�n, ��$c
qu�n chúng ghi nh�n.

H�i ��ng S� kh�o và Chung kh�o
Gi�i báo chí “Vì s� nghi�p �	i �oàn
k
t toàn dân t�c" l�n th� XII n�m
2015 - 2016 g�m 20 nhà báo giàu
kinh nghi�m, nhi�u n�m ch�m gi�i
"Báo chí Qu�c gia" và Gi�i báo chí "Vì
s� nghi�p �	i �oàn k
t toàn dân t�c"
thu�c <y ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, Ban Tuyên giáo Trung
��ng, H�i Nhà báo Vi�t Nam, Báo
Nhân dân, �ài Truy�n hình Vi�t Nam,
�ài Ti
ng nói Vi�t Nam, T	p chí C�ng
s�n... �ã l�a ch)n t' 1.354 tác ph%m
d� thi ��$c 100 tác ph%m thu�c các
th� lo	i báo in, báo phát thanh, báo
hình, báo �i�n t& và �nh báo chí c�a
các tác gi�, nhóm tác gi� thu�c 75 c�
quan báo chí �� �� ngh� Ban Th��ng
tr�c <y ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam trao gi�i trong �ó có:
5 tác ph%m �	t gi�i A; 20 tác ph%m
�	t gi�i B; 33 tác ph%m �	t gi�i C và
42 tác ph%m �	t gi�i Khuy
n khích.

Nhìn chung, các tác ph%m tham
d� Gi�i báo chí "Vì s� nghi�p �	i �oàn
k
t toàn dân t�c" l�n th� XII n�m
2015 - 2016 có n�i dung t�t, bám sát
ch� ��, yêu c�u, quy ��nh c�a �i�u
l� và Th� l� Gi�i c�a Ban T� ch�c.

Nhi�u tác ph%m nêu ��$c s�c
m	nh �	i �oàn k
t dân t�c trong các
l�c l�$ng xã h�i, các gi�i ��ng bào,
các thành ph�n kinh t
, v� truy�n
th�ng v> vang 86 n�m c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam trong l�ch s& ��u
tranh cách m	ng c�a toàn dân t�c.
Nhi�u tác ph%m th� hi�n t�t nh�ng
thành qu� c�a công cu�c ��i m�i, xoá
�ói gi�m nghèo, tinh th�n t��ng
thân t��ng ái, nhân �	o, t' thi�n
giúp nhau v�$t qua khó kh�n, xây
d�ng cu�c s�ng m�i; nh�ng g��ng
sáng trong ho	t ��ng xã h�i, ��u
tranh ch�ng các t� n	n xã h�i, xây

d�ng ��i s�ng v�n hoá � khu dân
c�... Nhi�u tác ph%m phát hi�n ��$c
nh�ng cá nhân, t�p th� �i�n hình và
nh�ng g��ng m�t tiêu bi�u trong
phong trào thi �ua yêu n��c, “H)c
t�p và làm theo t�m g��ng �	o ��c
H� Chí Minh”, các cu�c v�n ��ng do
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát
��ng, ph�n ánh ��$c tình c�m,
nguy�n v)ng c�a các t�ng l�p xã h�i
��i v�i vi�c xây d�ng kh�i �	i �oàn
k
t dân t�c.

Vi�c tri�n khai th�c hi�n các ch(
th�, ngh� quy
t v� xây d�ng ��ng,
xây d�ng chính quy�n trong s	ch,
v�ng m	nh, nh�t là vi�c th�c hi�n
Ngh� quy
t Trung ��ng 4 (khóa XI)
“M�t s� v�n �� c�p bách v� xây d�ng
��ng hi�n nay” c�a c� h� th�ng
chính tr� ��u tranh ch�ng các t� n	n
quan liêu, tham nhng, ch�ng nh�ng
bi�u hi�n sai trái, vi ph	m pháp
lu�t..., Ngh� quy
t �	i h�i l�n th�
VIII M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và
Ngh� quy
t �	i h�i l�n th� XII c�a
��ng cng �ã ��$c ghi nh�n qua
nhi�u tác ph%m. Ch� �� �oàn k
t ��u
tranh ch�ng l	i các lu�n �i�u sai trái
c�a các th
 l�c ph�n ��ng, thù ��ch
làm ph��ng h	i �
n kh�i �	i �oàn
k
t toàn dân t�c, b�o v� an ninh
chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i �ã có
nh�ng tác ph%m t�t. ��c bi�t, c� báo
in, báo �i�n t&, báo phát thanh, báo
hình và �nh báo chí ��u có nhi�u tác
ph%m ph�n ánh v� �� tài b�o v� an
ninh biên gi�i và kh9ng ��nh ch�
quy�n lãnh th� bi�n - ��o qu�c gia…
cng nh� tình c�m, s� �ng h� c�a
nhân dân c� n��c và ki�u bào ta �
n��c ngoài �ng h� các bi�n pháp ��u
tranh ngo	i giao c�a ��ng, Nhà n��c
ta cùng các l�c l�$ng ch�p pháp và
ng� dân Vi�t Nam.

�ó là nh�ng tác ph%m t�t, dày
công phu, ��m b�o tính chính xác,
tính thuy
t ph!c, gây ��$c �n t�$ng
m	nh mE, tích c�c trong lòng ��c gi�
- khán thính gi� trong c� n��c, có
hi�u qu� xã h�i cao ��$c công chúng
ghi nh�n và �ánh giá cao.

Tuy nhiên, dù �	t nhi�u k
t qu�
t�t nh� �ã nêu trên, Gi�i báo chí "Vì
s� nghi�p �	i �oàn k
t toàn dân t�c"

l�n th� XII, n�m 2015 - 2016 vFn
ch�a có nhi�u tác ph%m th�t xu�t
s�c. Có tác ph%m d� thi n�i dung còn
s� sài. Có tác ph%m ch)n ��$c ch� ��,
�� tài hay nh�ng cách th� hi�n ch�a
hay, ch�a làm n�i b�t ��$c ý t��ng
th� hi�n, ho�c ��c tr�ng th� lo	i báo
chí ch�a rõ. Nhi�u tác ph%m có v�n
�� hay, nh�ng cách th� hi�n không
h�p dFn... S� l�$ng tác ph%m ph�n
ánh ��u tranh ch�ng các t� n	n quan
liêu, tham nhng, "nhóm l$i ích"
thoái hóa bi
n ch�t; v� vai trò giám
sát, ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam ch�a nhi�u và ch�a có
tác ph%m th�t s� n�i tr�i.

Gi�i báo chí “Vì s� nghi�p �	i
�oàn k
t toàn dân t�c” có ��$c k
t
qu� ngày càng cao trong nh�ng n�m
qua là nh� chúng ta �ã làm t�t công
tác tuyên truy�n, qu�ng bá v� gi�i
cng nh� s� kh9ng ��nh v� uy tín và
ch�t l�$ng c�a Gi�i nâng lên qua
t'ng n�m. ��c bi�t, �ài Truy�n hình
Vi�t Nam, �ài Ti
ng nói Vi�t Nam �ã
ph�i h$p, hJ tr$ phát sóng n�i dung
Th� l� Gi�i báo chí “Vì s� nghi�p �	i
�oàn k
t toàn dân t�c” trên các kênh
sóng trong th�i gian phát ��ng Gi�i
và có k
 ho	ch h��ng dFn các �ài
khu v�c, �ài phát thanh - truy�n
hình các t(nh, thành ph� tham gia d�
Gi�i. Ban Th��ng tr�c UO ban Trung
��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam xin
ghi nh�n và c�m �n s� ph�i h$p ch�t
chE c�a các c� quan thông t�n báo
chí � Trung ��ng và ��a ph��ng, c�a
Ban Giám ��c �ài Truy�n hình Vi�t
Nam, �ài Ti
ng nói Vi�t Nam; xin
��$c c�m �n lãnh �	o và các v� thành
viên H�i ��ng Giám kh�o (s� kh�o và
chung kh�o) Gi�i báo chí “Vì s�
nghi�p �	i �oàn k
t toàn dân t�c”
thu�c Ban Tuyên giáo Trung ��ng,
H�i Nhà báo Vi�t Nam, Báo Nhân dân,
�ài Truy�n hình Vi�t Nam, �ài Ti
ng
nói Vi�t Nam, T	p chí C�ng s�n �ã
công tâm, t�n tình, giành nhi�u th�i
gian, công s�c tham gia ch�m gi�i và
l�a ch)n ��$c nh�ng tác ph%m xu�t
s�c vào Gi�i góp ph�n th�c hi�n
thành công Gi�i báo chí “Vì s� nghi�p
�	i �oàn k
t toàn dân t�c” l�n th�
XII, n�m 2015 - 2016 và nh�ng n�m
ti
p theo...�
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Danh sách 100 tác phm đ�t Gi�i báo chí
“Vì s� nghi	p đ�i đoàn k�t toàn dân t�c” l�n
th� XII, n�m 2015 - 2016

TT TÁC PHRM TÁC GIW

I. Gi�i A:  (5 tác ph%m)

1. Gi�i quy
t ch
 �� cho thanh niên xung phong; NguyYn Hà Loan — V�n H�ng Nhung; T	p chí
Nhân quy�n;

2. Phát huy s�c m	nh c�a ��i ng trí th�c Vi�t Nam
trong th�i �	i ngày nay;

Mai H�ng, Lê Thu, M* Hà; VOV1 �ài Ti
ng nói
Vi�t Nam;

3. �i lên cùng ��t n��c; 
Lê �ông, Kông Chí, Qu[nh Liên, H�ng Ph�$ng,
Ng)cMinh, ��ng Hi�u; VTV5; �ài Truy�n hình
Vi�t Nam;

4. Hu[nh Thúc Kháng - Ng��i �óng góp tích c�c vào s�
nghi�p c�ng c� kh�i �	i �oàn k
t toàn dân;

NguyYn Tu�n Anh; �i�n t& M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam

5. Phóng s� �nh: H)c sinh khi
m thính h)c hát Qu�c ca; NguyYn Hoài Phong; Báo Tu�i tr> TP. H� Chí
Minh;

II. Gi�i B: (20 tác ph%m)

1. Nh�ng t�m g��ng bình d� mà cao quý; Ngô Phú, Phong Vân; Báo B�c Ninh;

2. Chuy�n k� nh�ng ng��i ra biên gi�i l�p nghi�p; Kim Giao; Báo Quân khu 2;

3. Các tôn giáo � Vi�t Nam: Có mái nhà chung; H�ng Thanh Quang; Báo �	i �oàn k
t;

4. T�ng ��i tho	i, gi�m b�c xúc; NguyYn Ph�$ng, Ph��ng H#ng, V�n Truyên,
Ng)c Th�, Công Ngh�a; Báo ��ng Nai;

5. M�t mình m�t v! ki�n da cam; Ph	m V; Báo Tu�i tr>;

6. Nhà cách m	ng Xuân Th�y: Quy t! lòng ng��i; NguyYn Túc; ��ng Báo �	i �oàn k
t;

7. Nh�ng con ���ng t' s�c dân; H�i Chung, Trình K
, Thái Linh, Ng)c Quân,
Nh�t Trung, Minh Th�; Báo Nhân dân;

8. Ng��i c�u chi
n binh vi
t 2000 lá th� g&i �
n thân nhân
li�t s�; Ph	m Ng)c Chu%n; Báo V�n ngh� Thái Nguyên;

9. Ch� t�ch UBMTTQ t(nh Qu�ng Tr�, Hoàng ��c Th�ng:
“Chú bé c�u tàu ngày �y”; D	 Y
n; Báo �	i �oàn k
t;

10. Kh�i ��u cho m�t mô hình nông nghi�p l�n; Thanh Long; Báo C�n Th�;

11. �� ng��i Vi�t không ��u ��c ng��i Vi�t; Ng)c Kha - Duy H�ng, D	 Y
n; Báo �	i �oàn k
t;

12. Lo	n vàng mã; Diên Th�ng; Báo Th'a Thiên - Hu
;

13. Gala k
t n�i 54 — Chung tay vì nh�ng s� ph�n kém may
m�n n�i vùng xa; 

H�ng Nhung — Thanh Tâm và nhóm phóng
viên; VOV1 �ài Ti
ng nói Vi�t Nam;

14. Hành trình 40 n�m �i tìm ��ng ��i; NguyYn Thanh H��ng; VOV1 �ài Ti
ng nói Vi�t
Nam;

15. M�t h	c; Nh�t Th�o, Ph��ng Trung, V Linh; �ài Phát
thanh — Truy�n hình Qu�ng Ngãi;
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16. Vi�t Nam hòa h$p tôn giáo; Mai Lan, Quang Vinh; Truy�n hình Công an
nhân dân;

17. Góp ý d� th�o V�n ki�n �	i h�i ��ng XII; Minh Hòa; Báo �i�n t& VOV;

18. Ngh�a tình n�i vùng bi�n Tây Nam; Qu�c ��nh; Báo �	i �oàn k
t online;

19. Nh�ng câu chuy�n nh; gi�a bi�n l�n; H�ng Vân; Báo Nhân dân �i�n t&;

20. Phóng s� �nh: “H	nh phúc c�a bé Ng)c Mãi”; �J Thùy Mai; Báo Cà Mau.

III. Gi�i C:  (33 tác ph%m)

1. Lo	t bài: V$ ch�ng th�y thu�c �_ �> hàng ngàn ca d��i
ánh �èn d�u;

Tr�n Tr)ng Trung; ��ng Báo S�c kh;e và 
��i s�ng;

2. “Quân ��i chung s�c xây d�ng nông thôn m�i” � Qu�ng
Ninh; Ph	m Quân, ��c D!c; Báo Quân ��i nhân dân;

3. Sáng ki
n, cách làm hay trong công tác M�t tr�n; Thu H��ng, Thu Phong; Báo B�c Giang;

4. T� hào s�ng trong vòng tay l�n c�a dân t�c; Thu T�; Báo Nhân dân;

5. Dân v�n — Nh�ng bài h)c luôn m�i; NguyYn Tri�u, Xuân Thiên; Báo Qu�ng Ngãi;

6. Phát huy vai trò c�a ng� dân trong b�o v� ch� quy�n
bi�n, ��o T� qu�c;

H�ng Lâm, V�n B�y, Hoàng Tr��ng; T	p chí
Qu�c phòng toàn dân;

7. B�n s�c v�n hóa mi�n núi: Nh�ng góc khu�t; A L�ng Ng��c; Báo Qu�ng Nam;

8. Ng�n ch�n tr!c l$i t' ti�n tr$ c�p ng��i có công; Lan H��ng, Tu�n Anh, ��c S�n, Kiên Long;
Báo �	i �oàn k
t;

9. Có m�t Sài Gòn ngh�a tình; Mai H��ng, Mai Hoa, V Th�y, Y
n Trinh,  S�n
Bình, Th
 Anh; Báo Tu�i tr>;

10. Không th� ph� nh�n giá tr� c�a Cách m	ng Tháng 8; Kim Ng)c; Báo Quân ��i nhân dân;

11. Ng��i ��a vi�c h)c t�p, làm theo t�m g��ng �	o ��c H�
Chí Minh vào nhà chùa;

Huy Th�ng; T	p chí V�n hoá V�n ngh� B	c
Liêu;

12.
Gi�i quy
t vi�c cá ch
t b�t th��ng t	i 4 t(nh mi�n
Trung: �i �
n cùng s� th�t vì s� sinh t�n c�a ng� dân
và ��t n��c; 

V Duy Thông; T	p chí Nhân quy�n;

13. B�t phá làm giàu; Võ Qu�c Thái, Ph	m V�n Trung, Tr��ng Thanh
Th�; Báo C�n Th�;

14. Trong trái tim ki�u bào: Tr��ng Sa không xa �âu!; �ình Hi�p; Báo Hà N�i m�i;

15. Khó �i, th�y cõng em �i…; My L�ng; Báo Tu�i tr>;

16. Phát huy vai trò c�a các tôn giáo trong vi�c th�c hi�n
các phong trào thi �ua yêu n��c “l$i �	o, ích ��i”; NguyYn M	nh Quang; T	p chí M�t tr�n;

17. Công cu�c ��i m�i thúc �%y s� nghi�p nhân quy�n; Ph	m V�n Khánh; T	p chí Nhân quy�n;

18. B�n Ta — B�n Lào, “Tình sâu h�n n��c H�ng Hà, 
C&u Long”; Ph	m Ngân; Báo V�n hóa;

19. Dân �ã tin thì không ai xuyên t	c ��$c; C%m Thúy; Báo �	i �oàn k
t;

20. Th� t��ng Ph	m V�n ��ng trong lòng ng��i dân Qu�ng
Ngãi; 

Phú ��c, Ph��ng Lý, NguyYn Tri�u; Báo Qu�ng
Ngãi;

21. H�i trình Tr��ng Sa — cho ta ni�m tin; Lan Ph��ng; H� Phát thanh ��i ngo	i; �ài
Ti
ng nói Vi�t Nam;
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22. Khát v)ng bi�n kh�i; Thu Lan, H��ng Giang, Hà Ph��ng; VOV1- �ài
Ti
ng nói Vi�t Nam;

23. Hòa h$p dân t�c — th�c t(nh lòng yêu n��c và t� tôn
dân t�c; 

Chí Di�u, Qu�c Huy; VOV1- �ài Ti
ng nói Vi�t
Nam;

24. Ông T' thi�n; Qu�c Kh�i, H�u Dng, Reng Xây, Thanh H�i;
�ài PTTH Sóc Tr�ng;

25. Chuy�n già Th
; Phúc Hi�p, Minh D��ng, Vi�t Hùng; Truy�n
hình Quân ��i nhân dân.

26. M�t th�n cho ng��i khi
m th�; Hoài Ph��ng, Th
 Ki�t, V�n ��c, Bích Ngân;
Truy�n hình Báo Tu�i tr>;

27. Chung lòng ��t mj; ��ng Tr��ng; Báo Công an nhân dân �i�n t&;

28 H	t thóc và con ng��i n�i b�n xã vùng biên; Châu Linh, Hoàng Nghi�p; Báo �i�n t& Quân
khu 2;

29. Tìm l�i gi�i cho các tr��ng �	i h)c, Cao �9ng công l�p
t� ch� toàn di�n;

Bích Lan, Kim Anh, Minh Hòa; Báo �i�n t&
VOV; 

30. TP C�n Th� �%y m	nh vi�c h)c t�p và làm theo t�m
g��ng �	o ��c H� Chí Minh;

Qu�c Tr��ng, Thanh Thy, H�ng Vân, Qu[nh
Lam, Tâm Khoa; Báo �i�n t& C�n Th�;

31. Ch�ng hàng gi�, hàng nhái — Cu�c chi
n không h�i
k
t;

Lê H�ng Vân, Lê Ngân, H	nh Nguyên, ��ng
Giang; Báo Nhân dân �i�n t&;

32. Phóng s� �nh: S�c màu vùng cao; T�n Khâm; Báo Qu�ng Ngãi;

33. Phóng s� �nh: H	n m�n kh�c li�t nh�t l�ch s& hoành
hành ��ng b#ng sông C&u Long; Qu�c Trung; Báo �	i �oàn k
t online;

IV. Gi�i Khuy
n khích: (42 tác ph%m)

1. Ng��i ph! n� 80 l�n hi
n máu c�u ng��i; H�u Khoa; Báo Tu�i tr>;

2. H$p tác xã ki�u m�i — m�nh l�nh t' cu�c s�ng; Tr�n Duy H�ng; Báo �	i �oàn k
t;

3. "C�i trói" cho ph! n� Hà Nhì; Tu�n Ng)c - Tô Dung; Báo Lào Cai;

4. Chuy�n v� ng��i Vi�t Nam nuôi gi�u Ch� t�ch Lào -
Cay X;n Phôm  Vi H�n;

Anh Hi
u, NguyYn Thêm; Báo An ninh Th

gi�i;

5. Ng��i s�u t�m báu v�t ngh� thu�t Vi�t Nam; �J Quang Tu�n Hoàng; ��ng Báo Vietnam News;

6. L	m quy�n — nJi lo ch�a bao gi� “nh; xíu”!; Lam S�n; Báo �	i �oàn k
t;

7. "TP HCM chung s�c xây d�ng nông thôn m�i"; Hoài Nam; Báo Sài gòn Gi�i phóng;

8. Bi
t h$p s�c, ��ng lòng — vi�c gì khó làm cng xong; Tr�n Ph��c, Th�o Ly; Báo V�nh Long;

9. V� Cu�c v�n ��ng: Ng��i Vi�t �u tiên dùng hàng Vi�t Nam; Qu[nh Hoa; Báo V�n hóa;

10. Không n� nang v�i "t� chuy�n hóa"; Mai Loan; Báo �	i �oàn k
t;

11. Ng��i n�i nh�p �	o và ��i; Võ Qu�c Tu�n; Báo V�n ngh� TP H� Chí Minh;

12. S� th�t khi
u ki�n kéo dài � C�n D�u; Ng)c Khang Huy; Báo �à Nzng;

13. B�u tá vùng cao — Nh�ng �ôi chân không m;i; NguyYn V�n H��ng; Báo B�c Giang;

14. Ng��i con c�a núi r'ng; Tr)ng L$i; Báo Bình ��nh;

15. B� b�t vì lá ��n t� giác n�c danh; Chân Lu�n; Báo Pháp lu�t TP H� Chí Minh;
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16. ��i s�ng gia �ình công nhân trong các KCN, KCX; ��ng Thanh Hà; Báo Nhân dân;

17. Ng��i "vác tù và" � Tr��ng S�n; Ngô Thanh Long; Báo Qu�ng Bình;

18. Ngh� quy
t c�a lòng dân; Xuân Hi
u, Sa Hu[nh, Hoàng Tri�u; Báo
Qu�ng Ngãi;

19. Nh�ng ng��i k
t n�i lòng dân; Hoài Anh, Trúc Linh; Báo Qu�ng Ninh;

20. Ng��i Khmer � Trà Cú (Trà Vinh): Góp ��t làm ���ng và
xây tr��ng; Ph��ng Nghi; Báo V�n hóa;

21. Dòng h) ��ng viên n�i ngã ba biên gi�i; Tr��ng Giang — Công Minh; Báo Quân ��i
nhân dân;

22. Phóng s� �nh: Nh�ng ánh sao trong m�a l; Tr�nh Phú S�n; Báo Quân ��i nhân dân;

23. Phóng s� �nh: S�n ��ng v��n t�i �m no; �oàn Vi�t H�ng ; Báo B�c Giang;

24. Phóng s� �nh: Tri�n v)ng t' mô hình g	o h�u c� xu�t
kh%u; NguyYn Thanh Dng ; Báo Cà Mau �i�n t&;

25. Vai trò giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong
xây d�ng nông thôn m�i;

�ông Hoài, Th
 Qu�ng, ��c Thu�n; VTV1 —
�ài Truy�n hình Vi�t Nam;

26. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong phong trào toàn dân
b�o v� an ninh bi�n ��o;

Kim Ph��ng, Bích Liên, V H�i; �ài PTTH H�i
Phòng;

27. �	i �oàn k
t — S�c m	nh lòng dân; Phòng N�i dung 4 — Ban Thanh thi
u niên
VTV6, �ài Truy�n hình Vi�t Nam;

28. M�t gi)t máu, m�t t�m lòng; NguyYn Thanh Hà; Trung tâm H$p tác s�n
xu�t và D�ch v! truy�n hình — VTC;

29. Chí khí không già; Ng)c Thanh, Ng)c Anh, Thanh Hoa; �ài
Truy�n hình KTS VTC;

30. Chuy�n “hai không” � b�n Cu Pua; NguyYn L�c, �ình Long; �ài PTTH Qu�ng Tr�;

31. Ch� Reo h)c theo l�i Bác; T' Th� Xuân Y
n; �ài PTTH Qu�ng Ngãi;

32. Bi
n rác thành bò; Giang Nam, Ngô Hùng; �ài PTTH B�c Giang;

33. Mu�n dân tin thì mình ph�i làm cho t�t; D��ng Thi; �ài PTTH V�n Bàn t(nh Lào Cai;

34. Chuy�n làm ���ng � x� �	o — Trung H�i; Qu�c Kh�i; �ài PTTH Sóc Tr�ng;

35. Nh�ng v�n �� ��t ra trong ho	t ��ng c�a chi b� � nông
thôn hi�n nay;

NguyYn Minh - Hi�n Hòa - Thu Hà; Báo �i�n
t& ��ng C�ng s�n;

36. Phát huy s�c m	nh nhân dân �� b�o v� quy�n l$i nhân
dân; Lê Kiên; Báo Tu�i tr> �i�n t&;

37. Tuyên chi
n v�i th�c ph%m b%n; Huy�n Nga; Báo Công an nhân dân �i�n t&;

38. H)c gì t' cách dùng ng��i c�a Bác?; Tr��ng Kh�c Trà; Báo �i�n t& Giáo d!c Vi�t
Nam;

39. Vì m�t xã h�i t& t
, ngh�a tình; Ng)c Tr�ng, Cao Huy�n, Khánh Duy, Minh
Thái; Báo V�nh Long online;

40. Ng��i �i b� h�n 150.000 cây s�; NguyYn Ng)c DiYm; Báo Lao ��ng online;

41. “Lo	n nhà báo r�m”; Hoàng Nam; Báo Ti�n phong online;

42. Th�y giáo quân hàm xanh trên vùng cao biên gi�i; Hòa DiYm; Báo �i�n t& T�m nhìn tri th�c
và phát tri�n;
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�ây là m!c tiêu c�a Ch��ng
trình ph�i h$p v�n ��ng và
giám sát b�o ��m an toàn
th�c ph%m giai �o	n 2016-

2020 gi�a Chính ph� và �oàn Ch�
t�ch <y ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, h��ng �
n m!c tiêu
n�m 2017, 50% s� h� nông dân cam
k
t s�n xu�t an toàn; n�m 2020, 90%
các h� nông dân cam k
t s�n xu�t an
toàn, t' �ó, hình thành phong trào
ng��i Vi�t Nam nói không v�i th�c
ph%m b%n. ��ng chí NguyYn Thi�n
Nhân, <y viên B� Chính tr�, Ch� t�ch
<y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam phát bi�u: ”�ây là l� trình
dài nh#m thay ��i nh�n th�c, mu�n
v�y, c�n hình thành ch��ng trình
truy�n thông qu�c gia v� an toàn
th�c ph%m. Tr��c h
t, c�n v�n ��ng
ng��i s�n xu�t (nông dân cá th�;
nông dân h$p tác xã, doanh nghi�p
s�n xu�t, kinh doanh) s�n xu�t ra các

s�n ph%m an toàn”.

Hi�n nay xung quanh ngo	i thành
Hà N�i có nhi�u mô hình trang tr	i
v�i tiêu chí nông nghi�p s	ch, mô
hình theo ph��ng pháp h�u c� có
tính b�n v�ng, lâu dài, không ch(
cung c�p nh�ng s�n ph%m có l$i cho
s�c kh;e mà còn giúp b�o v� môi
tr��ng, cân b#ng t� nhiên. T	i xã Yên
Bình, huy�n Th	ch Th�t Hà N�i ��$c
xây d�ng theo mô hình trang tr	i
h�u c� v�i di�n tích ��t tr�ng rau
h�u c� lên t�i h�n 100.000 m2

(>10ha). Ch�ng lo	i rau phong phú,
bên c	nh các lo	i rau thông th��ng,
trang tr	i �ã nghiên c�u tr�ng và
phát tri�n các gi�ng rau r'ng, rau ��c
s�n nh�: Rau s�ng (Ngót r'ng), rau
Bò Khai (D	 hi
n), rau M;, rau Sau
Sau, rau D�n chua �;, rau D�n...
Ngoài ra, trang tr	i còn tr�ng m�t s�
các lo	i cây �n qu� cng theo quy
trình h�u c�. T�t c� các lo	i rau � �ây

��$c ch�m sóc theo ph��ng pháp s�n
xu�t h�u c� truy�n th�ng và tham
kh�o m�t s� các tài li�u nông nghi�p
h�u c� c�a các n��c tiên ti
n trên
th
 gi�i. Ch� Tr��ng Kim Hoa Giám
��c trang tr	i cho bi
t: ”hi�n nay các
h� làm nông nghi�p s& d!ng quá
nhi�u hóa ch�t, �i�u này �ang làm
h�y ho	i môi tr��ng cng nh� h�y
ho	i �
n chính b�n thân mình”. �i�u
�áng nói � �ây là vi�c k
t h$p tr�ng
tr)t v�i ch�n nuôi theo mô hình h�u
c� khép kín, trang tr	i �� ra các tiêu
chí: Không s& d!ng ch�t hóa h)c �
t�t c� các công �o	n c�a s�n xu�t, s�
ch
; không s& d!ng các sinh v�t bi
n
��i gen và các s�n ph%m có ngu�n
g�c bi
n ��i gen trong quá trình s�n
xu�t. Các loài và gi�ng cây tr�ng ��a
vào s�n xu�t ��$c l�a ch)n �� thích
nghi v�i �i�u ki�n th� nh�_ng, môi
tr��ng sinh thái, có kh� n�ng ch�ng
ch�u sâu b�nh. 

Mô hình nông nghi	p s�ch,
th�c phm an toàn 
đ�n tay ng��i tiêu dùng
KỲ ANH
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Công nhân đang tỉ mỉ chăm sóc những khóm hành sạch trồng
bằng phương pháp hữu cơ.

Những khóm rau sạch đang chuẩn bị được đưa ra thị trường.

Khu vực trồng rau hữu cơ.Sản phẩm hoa quả sạch trồng bằng phương pháp hữu cơ truyền thống.

Rau hữu cơ của Trang trại được trồng và chăm
sóc theo phương pháp sản xuất hữu cơ truyền
thống, tham khảo mô hình của nước ngoài.

Ngoài rau, Trang trại còn nuôi lợn rừng, mỗi năm cũng cấp cho thị trường hơn
10.000 lợn giống và thương phẩm.
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THS. NGÔ XUÂN DƯƠNG
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát tri�n sáng t	o quan �i�m
c�a ch� ngh�a Mác — Lênin
“b�n thân các nhà giáo d!c
cng c�n ph�i ��$c giáo d!c”,

H� Chí Minh cho r#ng: “không ph�i ai
cng hu�n luy�n ��$c”1, mu�n có các
nhà giáo �áp �ng ��$c yêu c�u, nhi�m
v! c�a n�n giáo d!c n��c nhà — “�ào
t	o ra nh�ng công dân t�t và cán b�
t�t”2, thì ��i ng nhà giáo �ó ph�i có
b�n l�nh chính tr�, ph%m ch�t �	o ��c
và n�ng l�c chuyên môn. Ng��i nói:
“Chính tr� là ��c, chuyên môn là tài.
Có tài mà không có ��c là h;ng. Có
��c mà ch( i, t� thì d	y th
 nào? ��c
ph�i có tr��c tài”3. Do �ó, theo Ng��i
c�n ph�i b�i d�_ng h) v� các m�t này.

Một là, bồi dưỡng chính trị
Trong vi�c �ào t	o, b�i d�_ng ��i

ng nhà giáo, H� Chí Minh nh�n
m	nh vi�c c�n thi
t, tr��c h
t là b�i
d�_ng chính tr� cho h). Ng��i nói:
“Có chuyên môn mà không có chính
tr� gi;i thì dù h)c gi;i m�y d	y tr>
con cng h;ng. Chính tr� là linh h�n,
chuyên môn là cái xác. Có chuyên
môn mà không có chính tr� thì ch(

nh� cái xác không h�n. Ph�i có chính
tr� tr��c r�i có chuyên môn. N
u th�y
giáo, cô giáo bàng quan thì l	i �úc ra
m�t s� công dân không t�t, cán b�
không t�t”4. S� nghi�p xây d�ng ch�
ngh�a xã h�i là s� nghi�p chung c�a
c� dân t�c trong �ó có m�t ph�n
trách nhi�m c�a ��i ng nhà giáo. Vì
v�y, nh�ng ng��i làm th�y, cô giáo
“ph�i hi�u chính sách c�a Chính ph�

và c�a ��ng, ph�i th�o lu�n r�i tuyên
truy�n cho chính sách, ph�i gi�i
thích cho dân hi�u”5, “ph�i ��a
chính tr� vào gi�a dân gian”. �� làm
��$c �i�u �ó, các th�y, cô giáo “c�n
luôn luôn b�i d�_ng t� t��ng xã h�i
ch� ngh�a, ��u tranh tiêu di�t cá
nhân ch� ngh�a”6, “c�n xây d�ng t�
t��ng: d	y và h)c �� ph!c v! T�
qu�c, ph!c v! nhân dân”7.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 6 , Tr. 356.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 11 , Tr. 528.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 12, Tr. 269.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 12, Tr. 269.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 10, Tr. 392.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 11, Tr. 595.
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 10, Tr. 185.

H� CHÍ MINH 
v�i vi	c đào t�o, b�i d��ng đ�i ng� nhà giáo 
trong n�n giáo d�c cách m�ng Vi	t Nam

Giáo viên, học sinh Trường Trung học Giao thông Vận tải Thủy - Bộ đón chào Bác Hồ
đến thăm.

ẢNH: TƯ LIỆU
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Khi hu�n luy�n chính tr� cho cán
b� nói chung và ��i ng giáo viên nói
riêng, H� Chí Minh �ã ch( hai cách
hu�n luy�n: th�i s� và chính sách.
Ng��i gi�i thích:

“Hu�n luy�n th�i s� là khuyên
g�ng và ��c thúc các cán b� xem báo,
th�o lu�n và gi�i thích nh�ng v�n ��
quan tr)ng, và ��nh k[ khai h�i cán
b�, báo cáo th�i s�.

Hu�n luy�n chính sách là ��c
thúc các cán b� nghiên c�u các cán
b� nghiên c�u và th�o lu�n các ngh�
quy
t, nh�ng ch��ng trình, nh�ng
tuyên ngôn c�a ��ng, c�a Chính ph�.

Hu�n luy�n chính tr�, môn nào
cng ph�i có. Nh�ng tùy theo mJi
môn mà ��nh nhi�u hay ít”8.

Quán tri�t quan �i�m này c�a H�
Chí Minh, hi�n nay, chúng ta c�n b�i
d�_ng cho ��i ng cán b�, giáo viên
n�m v�ng n�i dung c� b�n, nh�ng
quan �i�m m�i c�a ngh� quy
t �	i
h�i �	i bi�u toàn qu�c l�n th� XII
c�a ��ng, nh�ng v�n �� m�i trong
��i s�ng chính tr� - kinh t
 - xã h�i
c�a ��t n��c, trên c� s� �ó v�n d!ng
sáng t	o, phù h$p vào công tác gi�ng
d	y; t�p hu�n cho ��i ng cán b�,
giáo viên lí lu�n chính tr� v� các v�n
�� chuyên môn, nghi�p v! hàng n�m
theo k
 ho	ch, nhi�m v! n�m h)c,
�áp �ng yêu c�u ��i m�i c�n b�n,
toàn di�n giáo d!c và �ào t	o.

Hai là, bồi dưỡng đạo đức
cách mạng

Theo H� Chí Minh, trong giáo d!c
không nh�ng ph�i có tri th�c ph�
thông mà ph�i có �	o ��c cách m	ng.
Có tài ph�i có ��c. Cái ��c c�a ng��i
làm th�y, cô giáo chính là �	o ��c cách
m	ng — “ph�i tri�t �� trung thành v�i
cách m	ng, m�t lòng m�t d	 ph!c v!

nhân dân”9. Ng��i coi �	o ��c cách
m	ng là cái g�c, r�t quan tr)ng. N
u
không có �	o ��c cách m	ng thì tài
cng vô d!ng. Các th�y giáo, cô giáo
ph�i có chí khí cao th�$ng, ph�i “tiên
�u h�u l	c” ngh�a là khó kh�n thì ph�i
ch�u tr��c thiên h	, sung s��ng thì
ph�i h��ng sau thiên h	10; ph�i th�t
thà �oàn k
t, nâng cao tinh th�n trách
nhi�m, không nên ��ng núi này trong
núi n)”, mu�n thay ��i công tác, kèn
c�a vì ��a v�”11. Các th�y, cô giáo “ph�i
luôn luôn nâng cao tinh th�n yêu T�
qu�c, yêu ch� ngh�a xã h�i, t�ng c��ng
tình c�m cách m	ng ��i v�i công nông,
tuy�t ��i trung thành v�i s� nghi�p
cách m	ng, tri�t �� tin t��ng vào s�
lãnh �	o c�a ��ng, szn sàng nh�n b�t
k[ nhi�m v! nào mà ��ng và nhân dân
giao cho…”12, là t�m g��ng �	o ��c
cho h)c trò noi theo.

Sinh th�i, H� Chí Minh r�t quan
tâm �
n công tác giáo d!c trong �ó
có s� tu d�_ng �	o ��c c�a ��i ng
nhà giáo. Bi
t t�p th� nhà tr��ng nào
t�t, Ng��i ��u k�p th�i khen ng$i,
��ng viên, nh�: các th�y, cô giáo �
tr��ng c�p II B�c Lý (Hà Nam), tr��ng
Thanh niên Lao ��ng XHCN Hòa Bình
v.v.. Ng��i cng nêu g��ng cá nhân
nh�ng th�y, cô giáo tr> tu�i �ã không
ng	i khó kh�n gian kh�, xung phong
lên mi�n núi giúp ��ng bào các dân
t�c nâng cao trình �� v�n hóa, Ng��i
g)i �ó là nh�ng cá nhân anh hùng.
Bi
t cá nhân, t�p th� nào ch�a t�t,
Ng��i ân c�n nh�c nh� �� ch�n
ch(nh. Tháng 7/1963, ni
t m�t s�
th�y giáo � hai tr��ng c�p II � xã �	i
Th	ch và xã Liên Châu (Hà �ông) còn
thi
u g��ng mFu trong gi�ng d	y và
sinh ho	t � ��a ph��ng, Ng��i �ã vi
t
bài có nhan �� “S� hinh” (Ti
ng th�m
c�a ng��i th�y giáo) ��ng trên báo
Nhân dân. Trong bài báo này, Ng��i
khen ng$i nh�ng vi�c t�t �jp c�a �	i

�a s� giáo viên, ��ng th�i cng phê
bình m�t s� vi�c làm ch�a g��ng
mFu, kém �	o ��c c�a m�t s� giáo
viên c�a hai tr��ng nói trên. K
t lu�n
bài báo, Ng��i vi
t: “Nh�ng th�y giáo
này không tiêu bi�u cho “s� hinh” mà
h) �ã “sinh h�”13. 

Trong giai �o	n hi�n nay, �a s�
các nhà nhà giáo ��u là nh�ng t�m
g��ng t�t �� h)c sinh noi theo. Tuy
nhiên, vFn còn có m�t b� ph�n giáo
viên do tác ��ng c�a m�t trái c� ch

th� tr��ng, y
u kém trong tu d�_ng
�	o ��c �ã có l�i s�ng không lành
m	nh, hành vi không phù h$p v�i
chu%n m�c nhà giáo v.v.. �ã ít nhi�u
�nh h��ng không t�t �
n h)c sinh.
Vì v�y,  ph�i quán tri�t nghiêm túc
và sâu s�c Quy ��nh v� �	o ��c nhà
giáo �ã ��$c B� Giáo d!c và �ào t	o
ban hành và nh�ng quy ��nh v�
chu%n m�c �	o ��c nhà giáo theo Ch(
th� s� 40-CT/TW ngày 15/6/2004 c�a
Ban Bí th� TW ��ng. ��ng th�i ph�i
bi
n nh�ng quy ��nh �ó thành chu%n
m�c �	o ��c �� nhà giáo ph�n ��u;
thành tiêu chu%n �� �ánh giá quá
trình tu d�_ng, t� rèn luy�n, ph�n
��u c�a nhà giáo. 

Ba là, nâng cao trình độ
chuyên môn

Geothe �ã t'ng nói: Lý lu�n nào
cng ch( là màu xám ch( có cây ��i
mãi mãi xanh t��i. D	y h)c là m�t
ngh� r�t ��c thù, nh�ng tri th�c mà
ng��i d	y ti
p nh�n ��$c t' sách v�
�� truy�n l	i cho ng��i h)c sE tr�
nên l	c h�u, khô khan tr��c s�
phong phú, s� v�n ��ng và bi
n ��i
không ng'ng c�a th�c tiYn ��i s�ng
n
u nh� ng��i làm th�y không t� tu
d�_ng, rèn luy�n và h)c h;i thêm.

Do v�y, ch( h�n m�t tháng sau
khi �)c b�n Tuyên ngôn ��c l�p khai

8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 15, Tr. 310-311.
9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 14, Tr. 400.
10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 14, Tr. 403.
11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 9, Tr. 499.
12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 15, Tr. 507.
13. TS Lý Việt Quang (Chủ nhiệm), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay, Đề

tài Khoa học cấp bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2016.
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NHÂN V�T - S� KI�N

sinh ra n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng
hòa, ngày 10/10/1945, Ch� t�ch H�
Chí Minh �ã ký S�c l�nh thành l�p
Ban �	i h)c V�n khoa t	i Hà N�i,
trong �ó nhi�m v! ��u tiên là �ào t	o
giáo viên V�n khoa Trung h)c. M�t
n�m sau �ó, ngày 8/10/1946, Ch�
t�ch H� Chí Minh �ã ra S�c l�nh s�
194/SL thành l�p ngành S� ph	m
Vi�t Nam v�i m!c �ích �ào t	o nh�ng
nam n� giáo viên cho các b�c h)c c�
b�n, trung h)c ph� thông, trung h)c
chuyên khoa, th�c nghi�m và chuyên
nghi�p trong toàn qu�c.14 Nh�ng s�
ki�n này m� ��u cho quá trình hình
thành và phát tri�n c�a ngành s�
ph	m cách m	ng, th� hi�n s� quan
tâm ��c bi�t, t�m nhìn chi
n l�$c c�a
Ng��i ��i v�i s� nghi�p giáo d!c nói
chung, công tác xây d�ng ��i ng
nhà giáo nói riêng.

T	i �	i h�i s� k
t công tác bình
dân h)c v! 6 tháng ��u n�m 1956,
Ch� t�ch H� Chí Minh c�n d�n ��i ng
giáo viên “ph�i h)c thêm n�a �� d	y
n�a. Dân t�c ti
n lên, cán b� cng
ph�i ti
n lên”15. Ng��i yêu c�u ph�i
“b� túc v�n hóa ��i v�i ng��i d	y” và
b�n thân ng��i d	y cng ph�i t�
mình “h)c t�p thêm �� ti
n b� mãi”.
Khi nói chuy�n v�i ng��i làm công
tác hu�n luy�n (ng��i d	y h)c) t	i
H�i ngh� l�n th� nh�t v� công tác
hu�n luy�n và h)c t�p, Ng��i nói:
ng��i hu�n luy�n “ph�i h)c thêm
mãi thì m�i làm ��$c công vi�c hu�n
luy�n c�a mình. Lênin khuyên chúng
ta: “H)c, h)c n�a, h)c mãi”. MJi
ng��i ��u ph�i ghi nh� và th�c hành
�i�u �ó, nh�ng ng��i hu�n luy�n l	i
càng ph�i ghi nh� h�n ai h
t. Ng��i
hu�n luy�n nào t� cho là mình bi
t
�� c� r�i, thì ng��i �ó d�t nh�t”16;
hay Ng��i còn nh�c nh�: “Các cô, các
chú ph�i ngày càng ti
n b� �� d	y
con em ngày càng ti
n b�, n
u không

�nh h��ng không t�t �
n con em…
Nh�ng xã h�i ngày nay ti
n lên n�m
l�y nguyên t&. Ng��i ta chinh ph!c
thiên nhiên, chi
m c� cung tr�ng
n�a. T�t c� ti
n b� r�t nhanh. Cán b�
và giáo viên cng ph�i ti
n b� cho
k�p th�i �	i m�i làm ��$c nhi�m v!.
Ch� t� túc, t� mãn cho là gi;i r�i thì
d'ng l	i. Mà d'ng l	i là lùi b��c, là
l	c h�u, mình t� �ào th�i mình. Cho
nên ph�i c� g�ng h)c t�p �� c�i t	o
mình, c�i t	o t� t��ng, c�i t	o con
em và giúp vào vi�c c�i t	o xã h�i”.17

Khi b�i d�_ng chuyên môn, Ng��i
l�u ý giáo viên: “Ph�i th�c hành
kh%u hi�u: làm vi�c gì h)c vi�c �y”,
“cán b� � môn nào ph�i h)c cho th	o
công vi�c � trong môn �y”18.

Hi�n nay, chúng ta �ang th�c
hi�n ��i m�i c�n b�n, toàn di�n v�
giáo d!c, trong �ó, vi�c b�i d�_ng,
chu%n hóa ��i ng nhà giáo v�
chuyên môn theo t'ng c�p h)c, trình
�� �ào t	o là m�t vi�c làm h
t s�c
quan tr)ng. Quan �i�m c�a Ch� t�ch
H� Chí Minh v� b�i d�_ng chuyên
môn cho ��i ng giáo viên là ch( dFn
cho chúng ta xây d�ng ��i ng nhà
giáo có �� trình �� chuyên môn �áp
�ng ��$c yêu c�u, nhi�m v! “nâng
cao dân trí, �ào t	o nhân l�c, b�i
d�_ng nhân tài” cho ��t n��c. 

Nh� v�y, theo Ch� t�ch H� Chí
Minh, vi�c b�i d�_ng chính tr�, �	o
��c và nâng cao trình �� chuyên
môn là nh�ng vi�c làm c�n thi
t
không th� thi
u ��$c trong công tác
xây d�ng ��i ng nhà giáo. B#ng l�i
nói �i �ôi v�i vi�c làm, b#ng t�m
g��ng �	o ��c c�a Ng��i, bao l�p
nhà giáo �ã ��$c quy t!, �ào t	o, b�i
d�_ng, có nhi�u nhà giáo mà tên
tu�i và nh�ng c�ng hi
n �ã �i vào
l�ch s& c�a n�n giáo d!c cách m	ng
n��c nhà, nh�: NguyYn V�n Huyên,
T	 Quang B&u, Tr�n �	i Ngh�a, Tôn

Th�t Tùng, ��ng Thai Mai, ��ng V�n
Ng� v.v..

D	y h)c là ngh� ��c thù, s�n
ph%m giáo d!c là trí tu� và nhân
cách c�a con ng��i nên c�n ph�i �ào
t	o, b�i d�_ng ��i ng nh�ng ng��i
th�y sao cho có b�n l�nh chính tr�
v�ng vàng, có �	o ��c và trình ��
chuyên môn. �� làm ��$c �i�u �ó,
H� Chí Minh cho r#ng “các ngành,
các c�p ��ng và chính quy�n ��a
ph��ng ph�i th�c s� quan tâm h�n
n�a �
n s� nghi�p này, ph�i ch�m
sóc nhà tr��ng v� m)i m�t, �%y s�
nghi�p giáo d!c c�a ta lên nh�ng
b��c phát tri�n m�i”19. S� quan tâm
��$c th� hi�n � nhi�u m�t trong �ó
có vi�c xã h�i ph�i hi�u, quý tr)ng
và giúp �_ v� m)i m�t ��i v�i nh�ng
ng��i làm ngh� d	y h)c �� ��i s�ng
v�t ch�t, tinh th�n c�a h) ��$c
nâng lên. Ng��i c�n d�n: “Khi nào
n�n tài chính d�i dào, Chính ph�
ph�i ngh� ngay �
n giáo viên là
nh�ng ng��i t' t�ng d��i �
n t�ng
trên, lãnh trách nhi�m �ào t	o nhân
tài cho T� qu�c”20. Ngh� �
n giáo
viên t�c là quan tâm, ��u t� tr��c
h
t, trên h
t �
n ��i ng nh�ng
ng��i làm công tác d	y h)c b#ng
nh�ng c� ch
, chính sách th�c t
, s�
tôn vinh, thông qua ch
 �� l��ng
b�ng, �ãi ng� x�ng �áng công s�c
c�a h) ch� không ph�i b#ng l�i nói,
l�i h�a suông.

N�m tháng qua �i, quan �i�m �ào
t	o, b�i d�_ng ��i ng nhà giáo c�a
Ch� t�ch H� Chí Minh vFn còn vjn
nguyên giá tr� lý lu�n và th�c tiYn.
Càng ý ngh�a h�n, hi�n nay, chúng
ta �ang ti
n hành ��i m�i c� b�n,
toàn di�n v� giáo d!c thì quan �ó là
kim ch( nam cho vi�c xây d�ng ��i
ng giáo viên - khâu then ch�t ��
phát tri�n n�n giáo d!c n��c nhà.�

14. Lịch sử truyền thống Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Website: www.hnue.edu.vn
15. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 10, Tr. 371.
16. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 6, Tr. 356.
17. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 12, Tr. 266.
18. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 15, Tr.  309, 310.
19. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T. 15, Tr. 508.
20. Đặng Xuân Kỳ (Tổng Chủ biên): Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, T.3, Tr.365.
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1. Nhà tổ chức tài năng của
Mặt trận đoàn kết dân tộc

Tôn ��c Th�ng là s� l�a ch)n l�ch
s& c�a cách m	ng Vi�t Nam trong
tr)ng trách c�a m�t nhà lãnh �	o v�i
h�n 30 n�m liên t!c tr�c ti
p lãnh
�	o t� ch�c xây d�ng, m� r�ng và
phát tri�n M�t tr�n �oàn k
t dân t�c
� n��c ta. 

Cách m	ng Tháng Tám thành
công, ra kh;i ��a ng!c tr�n gian Côn
��o, ��u n�m 1946, ��ng chí Tôn ��c
Th�ng �ã ��$c ��ng và Ch� t�ch H�
Chí Minh tin t��ng giao nhi�m v! xây

d�ng và t� ch�c H�i Liên hi�p qu�c
dân Vi�t Nam (g)i t�t là H�i Liên
Vi�t) v�i vai trò là Phó H�i tr��ng H�i
Liên Vi�t nh#m m� r�ng, phát tri�n
M�t tr�n th�ng nh�t dân t�c vào các
thành ph�n yêu n��c ch�a tham gia
M�t tr�n Vi�t Minh. Cùng v�i M�t tr�n
Vi�t Minh, H�i Liên Vi�t ra ��i �ã m�
r�ng kh�i �	i �oàn k
t dân t�c, t�ng
c��ng l�c l�$ng chính tr� c�a cách
m	ng, góp ph�n b�o v� thành công
thành qu� cách m	ng trong tình th

“ngàn cân treo ��u s$i tóc” tr��c thù
trong, gi�c ngoài.

Sau khi C! H�i tr��ng Hu[nh

Thúc Kháng qua ��i (1947), ��ng chí
Tôn ��c Th�ng ��$c tín nhi�m thay
C! Hu[nh gánh vác trách nhi�m H�i
tr��ng H�i Liên Vi�t. 

T' n�m 1948, ��ng ta ch� tr��ng
m�t dân t�c, m�t M�t tr�n dân t�c
th�ng nh�t nh#m th�ng nh�t các l�c
l�$ng cách m	ng � n��c ta �� �áp
�ng yêu c�u c�a cu�c tr��ng k[
kháng chi
n toàn dân, toàn di�n,
��ng chí Tôn ��c Th�ng ��$c giao
nhi�m v! b�t ��u th�c hi�n quá trình
th�ng nh�t H�i Liên Vi�t và M�t tr�n
Vi�t Minh.

TÔN Đ�C TH�NG 
Nhà lãnh đ�o tiêu bi�u c�a M�t tr�n đoàn k�t
dân t�c theo t� t��ng H� Chí Minh 
PGS. TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG
Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh - Học viện CTQG HCM

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương tại khu di tích tưởng niệm Bác Tôn.
ẢNH: HOÀNG ANH
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Tháng 3/1951, sau quá trình
chu%n b� và ti
n hành t'ng b��c � c�
s�, vi�c th�ng nh�t H�i Liên - Vi�t và
M�t tr�n Vi�t Minh thành M�t tr�n
Liên Vi�t hoàn t�t, ��ng chí Tôn ��c
Th�ng ��$c tín nhi�m tr� thành Ch�
t�ch M�t tr�n dân t�c th�ng nh�t duy
nh�t mang tên M�t tr�n Liên - Vi�t.
M�t tr�n Liên Vi�t ra ��i không ch( là
b��c phát tri�n m�i v� s� l�$ng mà
còn là s� phát tri�n v� ch�t c�a M�t
tr�n dân t�c th�ng nh�t � n��c ta.
S� phát tri�n m�i �ó �ã góp ph�n
quan tr)ng làm thay ��i t��ng quan
l�c l�$ng ��ch - ta, �� ��ng có th�
quy
t ��nh chuy�n cu�c kháng chi
n
tr��ng kì sang th�i �o	n m�i, giai
�o	n �i t�i k
t thúc cu�c kháng
chi
n ch�ng th�c dân Pháp xâm l�$c.
Chi
n th�ng �i�n Biên Ph� n�m 1954
k
t thúc 9 n�m tr��ng kì kháng
chi
n gian kh� ch�ng th�c dân Pháp
cng chính là k
t qu� c�a s� l�n
manh không ng'ng c�a kh�i �	i
�oàn k
t dân t�c trong M�t tr�n Liên
-Vi�t d��i s� lãnh �	o c�a ��ng mà
ng��i tr�c ti
p lãnh �	o t� ch�c xây

d�ng là ��ng chí Tôn ��c Th�ng. 

Sau th�ng l$i c�a cu�c kháng
chi
n ch�ng th�c dân Pháp, cách
m	ng Vi�t Nam ��ng tr��c tình hình
m�i: mi�n B�c hoà bình xây d�ng
CNXH, mi�n Nam ti
p t!c cu�c ��u
tranh ch�ng xâm l�$c M*, gi�i phóng
mi�n Nam, th�ng nh�t ��t n��c. Tình
hình, nhi�m v! m�i c�a cách m	ng
mJi mi�n �ã tác ��ng t�i s� t�p h$p
l�c l�$ng c�a cách m	ng � n��c ta:
M�t tr�n Liên Vi�t ��$c t� ch�c
thành M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
(9/1955), ��ng chí Tôn ��c Th�ng
ti
p t!c ��$c tín nhi�m là Ch� t�ch
UO ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. 

Do tình hình, nhi�m v! cách
m	ng � hai mi�n Nam B�c khác nhau,
t	i �	i h�i toàn qu�c c�a ��ng
(9/1960), ��ng chí Tôn ��c Th�ng �ã
phân tích rõ ch� tr��ng c�a ��ng v�
vi�c thành l�p m�t M�t tr�n dân t�c
th�ng nh�t � mi�n Nam trên c� s�
c�n c� vào tinh th�n C��ng l�nh c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �� �� ra

C��ng l�nh thích h$p. Tháng 12-
1960, M�t tr�n DTGPMNVN ra ��i �ã
t	o ra c� s� chính tr� m�i thúc �%y
cách m	ng mi�n Nam phát tri�n
m	nh mE sang giai �o	n m�i.  

T	i các �	i h�i M�t trân T� qu�c
Vi�t Nam l�n th� II (1961), l�n th�
III (1971), ��ng chí Tôn ��c Th�ng
��u ��$c tín nhi�m b�u là Ch� t�ch
�oàn Ch� t�ch UO ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

Cu�c kháng chi
n ch�ng M*, c�u
n��c th�ng l$i, vi�c th�ng nh�t các
t� ch�c m�t tr�n � hai mi�n thành
m�t M�t tr�n dân t�c th�ng nh�t
chung cho c� n��c là nguy�n v)ng
c�a toàn dân, là �òi h;i c�a nhi�m v!
xây d�ng n��c Vi�t Nam th�ng nh�t.
Tháng 2/1977, �	i h�i M�t tr�n Dân
t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam ��$c ti
n
hành �ã th�ng nh�t các t� ch�c m�t
tr�n � n��c ta thành m�t t� ch�c m�t
tr�n chung là M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam. �ây là b��c phát tri�n m�i n�a
c�a M�t tr�n dân t�c th�ng nh�t �
n��c ta có s� �óng góp tr�c ti
p c�a
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��ng chí Tôn ��c Th�ng. V�i nh�ng
c�ng hi
n xu�t s�c trong xây d�ng
kh�i �	i �oàn k
t dân t�c, m�c dù
tu�i cao, ��ng chí ��$c vFn ��$c b�u
làm Ch� t�ch danh d� c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam cho t�i khi qua ��i
(1980).

H�n 30 n�m liên t!c ��$c Ch�
t�ch H� Chí Minh và ��ng ta tin
t��ng, giao nhi�m v!, ��ng chí Tôn
��c Th�ng �ã t�n tâm, t�n l�c gi��ng
cao ng)n c� �	i �oàn k
t H� Chí Minh
�� lãnh �	o, t� ch�c xây d�ng và
phát tri�n m�t tr�n �oàn k
t toàn
dân, t�p h$p t�t th�y các l�c l�$ng
yêu n��c, phát huy cao nh�t n�i l�c
c�a dân t�c và �ã góp ph�n to l�n
vào s� nghi�p gi�i phóng dân t�c,
gi�i phóng con ng��i, ph!c h�ng T�
qu�c Vi�t Nam theo con ���ng XHCN.
��ng chí Tôn ��c Th�ng là nhà t�
ch�c tài n�ng c�a m�t tr�n �oàn k
t
dân t�c � n��c ta.

2. Người làm phong phú 
tư tưởng đại đoàn kết 
Hồ Chí Minh 

Nh�ng thành công to l�n trong
th�c tiYn v�i vai trò là nhà lãnh �	o
t� ch�c xây d�ng, m� r�ng và phát
tri�n M�t tr�n dân t�c th�ng nh�t �
n��c ta là k
t qu� c�a s� v�n d!ng
�úng ��n t� t��ng �	i �oàn k
t H�
Chí Minh, ��ng th�i, xu�t phát t'
tình hình th�c t
 c�a ��t n��c, trên
c��ng v� lãnh �	o, b#ng trí tu� và
tình c�m chân thành, ��ng chí Tôn
��c Th�ng cng góp ph�n làm phong
phú thêm t� t��ng �	i �oàn k
t H�
Chí Minh 

Tr��c h
t, trong s� bi
n ��i và
v�n ��ng không ng'ng c�a nh�ng
�i�u ki�n l�ch s& dân t�c và th�i �	i,
��ng chí Tôn ��c Th�ng �ã v�n d!ng
�úng ��n và làm phong phú t� t��ng
t� t��ng H� Chí Minh v� phát huy
truy�n th�ng yêu n��c, truy�n th�ng
�oàn k
t toàn dân t�c �� xây d�ng

l�c l�$ng cách m	ng b#ng xây d�ng
thành công M�t tr�n dân t�c th�ng
nh�t r�ng rãi trong cách m	ng gi�i
phóng dân t�c cng nh� trong hoà
bình xây d�ng ��t n��c. 

Trên c� s� �ó, ��ng chí �ã x& lí
�úng ��n m�i quan h� gi�a dân t�c
và giai c�p, gi�a nhi�m v! ph�n �

và ph�n phong trong th�c hi�n xây
d�ng M�t tr�n dân t�c th�ng nh�t �
n��c ta. Trong diYn v�n b
 m	c �	i
h�i toàn qu�c l�n th� II c�a ��ng (2-
1951), ��ng chí Tôn ��c Th�ng �ã ch(
ra r#ng: “Trong giai �o	n hi�n t	i,
nhi�m v! trung tâm, nhi�m v! ch�
y
u là �ánh b	i �
 qu�c xâm l�$c,
hoàn thành gi�i phóng dân t�c.
Nh�ng không ph�i ch( �ánh b	i �

qu�c xâm l�$c mà thôi.

Trái l	i, trong khi �ánh b	i �

qu�c bên ngoài, vFn ph�i thu hjp bóc
l�t phong ki
n, làm y
u th
 l�c
phong ki
n và phát tri�n ch
 �� dân
ch� nhân dân. Phát tri�n ch
 �� dân
ch� nhân dân t�c là ít nhi�u gây
m�m m�ng cho ch� ngh�a xã h�i.
Song nh�ng nhi�m v! �ó ��u ph�i
ph!c v! nhi�m v! �ánh b	i �
 qu�c
xâm l�$c.

Quan ni�m cho r#ng trong giai
�o	n hi�n t	i, nhi�m v! ph�n �
 và
ph�n phong ki
n ngang hàng, hay
kháng chi
n c�n b�n ch�a thành
công hai nhi�m v! �ó �ã ngang nhau
là sai. 

Quan ni�m cho r#ng trong giai
�o	n này, ch( ph�n �
, cách m	ng
m�t ��i t�$ng là �
 qu�c xâm l�$c,
khi nào chuy�n sang giai �o	n sau
m�i ph�n phong ki
n cng sai”1.

Hai là, trong �i�u ki�n c! th� �
n��c ta, vi�c phân tích toàn di�n và
c! th� các quan h� xã h�i �� làm rõ
và gi�i quy
t �úng ��n m�i quan h�
gi�a hai nhi�m v! dân t�c và dân ch�
là c� s� t� t��ng cho vi�c xác ��nh
“nh�ng �i�m chung cho toàn th� dân

t�c và nh�ng �i�m ��u tranh cho
quy�n l$i c�a công nhân, nông dân
và cho m)i t�ng l�p nhân dân”2- nh�
Ch� t�ch H� Chí Minh �ã nói - nh#m
xác ��nh �úng ��n các chính sách
phù h$p �� th�c hi�n �	i �oàn k
t
dân t�c, phát tri�n r�ng rãi nh�t l�c
l�$ng cách m	ng � n��c ta. 

��ng chí Tôn ��c Th�ng nêu rõ
nh�ng �i�m chung �� t�p h$p r�ng
rãi m)i l�c l�$ng yêu n��c và dân
ch� nh#m th�c hi�n �	i �oàn k
t dân
t�c trong M�t tr�n Liên Vi�t �� ��a
kháng chi
n ch�ng Pháp �
n th�ng
l$i là: “�oàn k
t, nh�t trí giành ��c
l�p cho T� qu�c, dân ch� cho nhân
dân và hoà bình cho th
 gi�i”3.

Sau khi cu�c kháng chi
n ch�ng
Pháp th�ng l$i, nh�ng ��t n��c còn
b� t	m th�i chia làm hai mi�n, �� xây
d�ng kh�i �	i �oàn k
t toàn dân
nh#m th�c hi�n nh�ng nhi�m v!
cách m	ng m�i � n��c ta, ��ng chí
Tôn ��c Th�ng �ã nêu lên “L�p
tr��ng chung c�a chúng ta là hoà
bình, th�ng nh�t, ��c l�p, dân ch�.
M!c �ích chung c�a chúng ta là ích
n��c, l$i dân”4.

Gi�i quy
t �úng ��n m�i quan h�
gi�a dân t�c và giai c�p còn ��$c th�
hi�n � vi�c xác ��nh �i�m chung
trong v�n �� xây d�ng nhà n��c
nhân dân dân ch� chuyên chính �
n��c ta. ��ng chí Tôn ��c Th�ng
kh9ng ��nh: “Hình th�c nhà n��c c�a
chúng ta là c�ng hoà dân ch� nhân
dân. N�i dung c�a nó là nhân dân
dân ch� chuyên chính. Th�c ch�t c�a
nhân dân dân ch� chuyên chính là
công nông chuyên chính”. Nh�ng
theo ��ng chí, thì “ch
 �� c�a ta
không gi�ng h�t nh� công nông
chuyên chính. Vì công nông chuyên
chính ch( có công, nông và ti�u t�
s�n tham chính, còn nhân dân dân
ch� chuyên chính g�m t�t c� các giai
c�p trong nhân dân: công nhân,
nông dân, ti�u t� s�n, t� s�n dân t�c
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và nh�ng thân s� yêu n��c và ti
n b�
cùng tham chính. N
u nói là công
nông chuyên chính thì hjp hòi và
không �úng”5.

Bên c	nh nh�ng �i�m chung cho
toàn dân t�c, vi�c gi�i quy
t �úng
��n m�i quan h� dân t�c và giai c�p
�� xây d�ng kh�i �	i �oàn k
t dân
t�c còn th� hi�n � nh�ng �i�m ��u
tranh cho quy�n l$i c�a công nhân,
nông dân và cho m)i t�ng l�p nhân
dân. �ây là c� s� cho vi�c ho	ch ��nh
chính sách ��i v�i các giai t�ng nh#m
��m b�o s� �oàn k
t b�n v�ng, lâu
dài ph�n ��u vì l$i ích chung c�a toàn
dân t�c. Lí gi�i v�n �� này, ��ng chí
Tôn ��c Th�ng  kh9ng ��nh: “Chính
sách M�t tr�n c�a ta là chính sách
liên minh giai c�p �� kháng chi
n,
không ph�i liên minh giai c�p suông,
mà là liên minh giai c�p �� kháng
chi
n. �ã là liên minh giai c�p ��
kháng chi
n thì nh�ng mâu thuFn,
quy�n l$i gi�a các giai c�p ph�i ��$c
�i�u gi�i h$p lí. Nh�ng bao gi� chúng
ta cng ��c bi�t chú tr)ng �
n quy�n
l$i c�a qu�n chúng c�n lao và �ông
��o là vì h) là n�n t�ng c�a M�t tr�n
dân t�c th�ng nh�t, là l�c l�$ng ch�
y
u c�a kháng chi
n”6. Quan �i�m
trên ��$c th� hi�n c! th� trong vi�c
gi�i quy
t v�n �� ru�ng ��t cho nông
dân trong cách m	ng dân t�c dân
ch�, mà theo ��ng chí Tôn ��c
Th�ng, ph�i ��$c th�c hi�n d�n d�n,
có “h	n ��” theo s� phát tri�n c�a
cách m	ng, b�i vì, “H	n �� �ó t�c là
��m b�o chính sách �oàn k
t toàn
dân, kháng chi
n tr��ng k[”7.

Nh�n m	nh s� liên minh giai c�p
trong m�t tr�n, nh�ng ��ng chí Tôn
��c Th�ng cng l�u ý r#ng, trong s�
t�p h$p r�ng rãi �ó, “C�n ph�i luôn
luôn t�ng c��ng liên minh công nông
�� tranh th� các t�ng l�p nhân dân
khác. N
u không nh� th
 thì vi�c

tranh th� các t�ng l�p trên sE g�p khó
kh�n; ho�c có tranh th� ��$c, M�t
tr�n cng  không có c� s�  v�ng ch�c”8

Ba là, ��ng �� ra ���ng l�i cách
m	ng nh#m m!c tiêu gi�i phóng dân
t�c và gi�i phóng con ng��i Vi�t
Nam. ���ng l�i �úng ��n �ó ��ng
th�i cng là chi
n l�$c xây d�ng l�c
l�$ng cách m	ng, là chi
n l�$c �oàn
k
t toàn dân trong m�t M�t tr�n dân
t�c th�ng nh�t do ��ng t� ch�c và
lãnh �	o nh#m th�c hi�n thành công
các m!c tiêu cách m	ng. Do v�y, t�
ch�c l�c l�$ng cách m	ng b#ng xây
d�ng M�t tr�n dân t�c th�ng nh�t là
chi
n l�$c hàng ��u quy
t ��nh t�i
thành công trong th�c hi�n các
nhi�m v! cách m	ng � n��c ta. ��ng
chí Tôn ��c Th�ng ch( ra r#ng: “HY
��a ph��ng nào, b� ph�n công tác
nào làm t�t công tác m�t tr�n, thì các
công tác khác ��$c ti
n hành thu�n
l$i. Ng�$c l	i, n�i nào làm khác thì
không tránh kh;i sE g�p khó kh�n.
B�i v�y, không ph�i nh� m�t s� ��ng

chí hi�u l�m r#ng công tác m�t tr�n
do ngành m�t tr�n chuyên trách, mà
trái l	i, toàn ��ng ph�i ch�m lo”9. Vì
v�y, ��ng chí xác ��nh, trong khi làm
công tác M�t tr�n, c�n chú ý “nêu cao
s� lãnh �	o c�a ��ng” và kh9ng
��nh: “Quy�n lãnh �	o c�a ��ng
quy
t không th� chia s> cho ai, quy
t
không th� làm lu m� ��$c”10. 

�� xây d�ng M�t tr�n dân t�c
th�ng nh�t, ��ng chí Tôn ��c Th�ng
ch( rõ: v�n �� hàng ��u là ph�i �oàn
k
t t' trong n�i b� ��ng vì “có �oàn
k
t n�i b� thì vi�c thi hành ph��ng
châm, chính sách m�i th�ng nh�t,
nh�p nhàng”. S� �oàn k
t �ó không
ch( là s� th�ng nh�t hành ��ng,
th�ng nh�t t� t��ng trong vi�c th�c
hi�n chính sách c�a ��ng mà còn là
tình c�m tôn tr)ng, yêu m
n, giúp
�_, lo toan cho nhau gi�a nh�ng
ng��i ��ng viên c�ng s�n. ��ng chí
cho r#ng “ph��ng pháp duy nh�t
giúp ta thành t�u ý mu�n �y là t� ch(
trích và thân ái ch( trích b	n mình”. 
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M�t khác, ��ng chí yêu c�u “��ng
ta c�n ph�i liên h� t�t v�i qu�n
chúng, c�n ph�i �oàn k
t chung
quanh ��ng các giai c�p, các t�ng l�p
nhân dân cách m	ng hi�u rõ ch( có
tin t��ng � s� lãnh �	o c�a ��ng và
�oàn k
t chung quanh ��ng, m�i
giành ��$c th�ng l$i”2. Và �� m�t
tr�n - m�t t� ch�c liên minh chính
tr� c�a các giai t�ng, t� ch�c, cá nhân
trong xã h�i- ho	t ��ng có hi�u qu�,
cùng v�i vi�c �� ra ���ng l�i, chính
sách �úng, ��ng ph�i có ph��ng
th�c, l� l�i làm vi�c dân ch� �� m)i
thành viên trong m�t tr�n ��u ��$c
bàn b	c nh�t trí nh#m th�ng nh�t
hành ��ng chung. ��ng chí Tôn ��c
Th�ng ch( rõ: “V� l� l�i làm vi�c trong
các UO ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam... ��i v�i nh�ng công vi�c
chung, chúng ta c�n bàn b	c dân ch�
v�i ng��i ngoài ��ng, l�ng nghe ý
ki
n c�a h). Ý ki
n �úng chúng ta
hoan nghênh, ý ki
n sai chúng ta
gi�i thích và chúng ta th�c hi�n
ph��ng pháp thân ái, t� phê bình
trong n�i b� M�t tr�n”11. ��ng chí �ã
ch( ra r#ng, “��i v�i b	n ��ng minh,
ph�i v'a �oàn k
t, �oàn k
t �� gi�
v�ng m�t tr�n cách m	ng, ��u tranh
�� �i �
n �oàn k
t cao h�n, không
th� �oàn k
t m�t chi�u, th� tiêu ��u
tranh, cng không th� ��u tranh vô
nguyên t�c �nh h��ng �
n �oàn
k
t”12. Song, ��ng chí Tôn ��c Th�ng
cng l�u ý nên “ti
n hành ��u tranh
trong n�i b� m�t tr�n m�t cách có
l$i, có lí, có ch'ng m�c, �� ch�a mi
nh)n vào b)n �
 qu�c xâm l�$c”.13

�ó cng chính là t� t��ng �	i
�oàn k
t H� chí Minh ��$c ��ng chí
Tôn ��c Th�ng v�n d!ng và làm
phong phú thêm trong quá trình th�c
hi�n nhi�m v! xây d�ng và phát
tri�n M�t tr�n �oàn k
t dân t�c trong
các giai �o	n cách m	ng khác nhau �
n��c ta. 

3. Tấm gương nhân cách
của nhà lãnh đạo đoàn kết
dân tộc 

H�n 30 n�m hoàn thành tr)ng
trách v�i uy tín c�a m�t nhà lãnh �	o
hàng ��u trong t� ch�c xây d�ng và
lãnh �	o kh�i �	i �oàn k
t dân t�c �
n��c ta không ph�i ch( b#ng tài n�ng
t� ch�c và n�ng l�c trí tu� c�a m�t
nhà lãnh �	o mà chính là � s� kính
tr)ng và tin c�y c�a các t�ng l�p nhân
dân Vi�t Nam �ã th�y ��$c m�t t�m
g��ng �	o ��c cách m	ng, m�t nhân
cách Tôn ��c Th�ng �� t�p h$p l	i.   

�ó là t�m g��ng c�a “m�t nhà yêu
n��c v� �	i, ng��i c�ng s�n kiên
c��ng mFu m�c, ng��i lãnh �	o quý
m
n c�a giai c�p công nhân  và nhân
dân các dân t�c n��c ta, ng��i b	n
chi
n ��u thân thi
t c�a Ch� t�ch H�
Chí Minh” �ã hi
n dâng tr)n ��i tranh
��u cho ��c l�p c�a dân t�c, cho
nhân dân t� do và ph�n ��u vì h	nh
phúc c�a mJi con ng��i Vi�t Nam.

�ó là s� t�n tu� v�i nhi�m v! xây
d�ng kh�i �	i �oàn k
t c�a dân t�c vì
m!c tiêu lý t��ng c�a ��ng c�a m�t
ng��i mà cu�c ��i là t�m g��ng c�n
ki�m cho n��c, cho dân và trong c�
cu�c s�ng sinh ho	t th��ng ngày.

�ó là t�m g��ng c�a m�t ng��i
th�c hành �	o ��c, khiêm t�n, gi�n
d�, liêm khi
t, trong s	ch, ngay
th9ng, chân thành; ghét thói xu
n�nh, c� h�i ch� ngh�a, bè phái; nói
ít làm nhi�u; luôn chí công vô t� và
��t l$i ích c�a ��ng, c�a dân lên trên
h
t, tr��c h
t. 

T' ch�n lao tù cho �
n khi gi�
nh�ng tr)ng trách c�a ��ng và Nhà
n��c, ��ng chí Tôn ��c Th�ng luôn
dành t�t c� tình c�m cho ��ng bào,
��ng chí và szn lòng chia s> nh�ng
khó kh�n v�i t�t c� m)i ng��i. �ó là
lòng nhân ái và tinh th�n khoan

dung c�a m�t ng��i mang szn trong
mình nh�ng t� ch�t c�a m�t nhà t�
ch�c và lãnh �	o �oàn k
t dân t�c,
m�t ng��i c�ng s�n ki�u H� Chí Minh
khi �ã “hi�u ch� ngh�a Mác - Lênin là
ph�i s�ng v�i nhau có ngh�a có tình”.

Ch� t�ch H� Chí Minh �ã kh9ng
��nh: “��ng chí Tôn ��c Th�ng là
m�t g��ng mFu �	o ��c cách m	ng:
su�t ��i c�n, ki�m, liêm, chính; su�t
��i h
t lòng h
t s�c ph!c v! cách
m	ng, ph!c v! nhân dân”14

�ó là t�m g��ng �	o ��c và nhân
cách Tôn ��c Th�ng, t�m g��ng c�a
nhà lãnh �	o �	i �oàn k
t dân t�c.

Là ng��i tiêu bi�u nh�t th�c hi�n
t� t��ng �	i �oàn k
t H� Chí Minh,
��ng chí Tôn ��c Th�ng �ã hi
n dâng
cu�c ��i cho s� nghi�p �	i �oàn k
t
dân t�c vì ��c l�p c�a dân t�c, th�ng
nh�t T� qu�c và xây d�ng ch� ngh�a
xã h�i, tên tu�i và s� nghi�p c�a
��ng chí g�n li�n v�i nh�ng th�ng l$i
v� �	i c�a cách m	ng n��c ta, mãi
mãi ��$c kh�c ghi vào l�ch s& v> vang
c�a dân t�c trong th
 kO XX.

H)c t�p ��ng chí Tôn ��c Th�ng,
nh�ng ng��i c�ng s�n luôn nh� di
hu�n c�a ��ng chí: “Toàn ��ng hãy
ra s�c h)c t�p ���ng l�i chính tr�, tác
phong và �	o ��c cách m	ng c�a H�
Ch� t�ch; s� h)c t�p �y là �i�u ki�n
tiên quy
t làm cho ��ng m	nh và làm
cho cách m	ng �i mau �
n th�ng l$i
hoàn toàn”.15

��ng ta kh9ng ��nh: ��ng chí là
ng��i tiêu bi�u nh�t cho chính sách
�	i �oàn k
t c�a ��ng và c�a Ch�
t�ch H� Chí Minh.16

��ng chí Tôn ��c Th�ng nhà lãnh
�	o tiêu bi�u c�a M�t trân Dân t�c
th�ng nh�t theo t� t��ng H� Chí
Minh mãi mãi là t�m g��ng sáng ��
các th
 h� ng��i Vi�t Nam noi theo!�
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Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

1. Sáng ngày 13/11, t	i khu dân c� thôn Ph�t Tích, xã
Ph�t Tích (huy�n Tiên Du t(nh B�c Ninh) long tr)ng t� ch�c
ngày H�i �	i �oàn k
t toàn dân t�c kO ni�m 86 n�m ngày

truy�n th�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (18/11/1930 -
18/11/2016). T�ng Bí th� NguyYn Phú Tr)ng; <y viên B�
Chính tr�, Ch� t�ch <y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam NguyYn Thi�n Nhân d� và chung vui v�i khu dân c�.
T�ng Bí th� và Ch� t�ch M�t tr�n �ã t�ng quà cho khu dân
c� Ph�t Tích; dâng h��ng và tr�ng cây l�u ni�m t	i Chùa
Ph�t Tích.

2. Ngày 12-11, ��ng chí NguyYn Thi�n Nhân, <y viên B�
Chính tr�, Ch� t�ch <y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �ã v� d� Ngày h�i �	i �oàn k
t toàn dân t�c t	i khu
dân c� �p M* An 2, xã M* Hòa H�ng, TP Long Xuyên (t(nh
An Giang). Nhân d�p này, Ch� t�ch NguyYn Thi�n Nhân ��

xu�t thành l�p Qu* h)c b�ng Tôn ��c
Th�ng và tr�c ti
p �óng góp vào qu* này
10 tri�u ��ng �� góp ph�n khuy
n khích
phong trào khuy
n h)c c�a nhân dân ��a
ph��ng. 

3. Ngày 13/11, ��ng chí Tr��ng Th�
Mai, <y viên B� Chính tr�, Bí th� Trung
��ng ��ng, Tr��ng Ban Dân v�n Trung
��ng �ã d� Ngày h�i �oàn k
t toàn dân
t�c t	i thôn Vân Gi�a, xã Vân H�i, huy�n
Tam D��ng, t(nh V�nh Phúc. ��ng chí
Tr��ng Th� Mai và lãnh �	o t(nh V�nh
Phúc �ã dâng h��ng t	i Di tích l�ch s&
v�n hóa ��n Vân H�i; tr�ng cây l�u ni�m
trong khuôn viên Nhà v�n hóa thôn Vân
Gi�a và t�ng quà cho các gia �ình v�n
hóa tiêu bi�u, các h� nghèo trong thôn.

4. Sáng 12/11, t	i Ph��ng Nghi Hòa,
Th� xã C&a Lò (Ngh� An) ��ng chí V��ng
�ình Hu� - <y viên B� Chính tr�, Phó Th�
t��ng Chính ph� �ã t�i d� ngày h�i �	i
�oàn k
t toàn dân t�c v�i bà con nhân
dân kh�i Trung Hòa. Cùng d� có Phó Ch�
t�ch <y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam Tr��ng Th� Ng)c Ánh. Phó Th�
t��ng Chính ph� V��ng �ình Hu� �ã
trao quà kO ni�m cho nhân dân kh�i
Trung Hòa và 40 tri�u ��ng �� ph!c v!
các công trình công c�ng c�a kh�i.  

5. Ngày 12/11, Khu dân c� s� 14,
Ph��ng Phú Th�$ng (Tây H�, Hà N�i) t�
ch�c Ngày h�i �	i �oàn k
t toàn dân t�c.
<y viên B� Chính tr�, Bí th� Trung ��ng
��ng, Tr��ng ban T� ch�c Trung ��ng
Ph	m Minh Chính �
n d� và chung vui
v�i bà con khu dân c�. Theo Tr��ng ban
Công tác M�t tr�n khu dân c� s� 14, khu
dân c� n#m trong vùng ��t Phú Th�$ng
là n�i có truy�n th�ng cách m	ng c�a
qu�n Tây H�. D��i s� ch( �	o c�a ��ng
�y, H�ND, UBND, UB MTTQ các c�p và các
t� ch�c ban ngành c�a ph��ng Phú
Th�$ng và ch��ng trình công tác c�a chi
b� qua t'ng tháng khu dân c� �ã tri�n
khai các cu�c v�n ��ng và v�n ��ng sâu
r�ng trong qu�n chúng nhân dân th�c
hi�n. Nh� �ó các cu�c v�n ��ng �ã th�c
s� �i vào n� n
p, góp ph�n �n ��nh và
làm phong phú ��i s�ng dân c�.

TH�NG TIN C�NG T�C M�T TR�N
HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)
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Trình bi�u d��ng nh�ng k
t qu� �áng khích l� mà làng Tri
Y
u �	t ��$c trong th�i gian qua, ��i s�ng c�a nhân dân
��$c c�i thi�n rõ r�t, tO l� h� gia �ình khá gi� t�ng cao và
các mô hình phát tri�n kinh t
 �	t hi�u qu�. Phó Ch� t�ch

Lê Bá Trình mong mu�n trong th�i gian t�i, nhân dân làng
Tri Y
u ti
p t!c xây d�ng gia �ình h	nh phúc vì mJi gia
�ình chính là t
 bào c�a xã h�i, t' �ó duy trì n
p s�ng
truy�n th�ng trong mJi gia �ình, duy trì tình làng ngh�a
xóm trong khu dân c�, ��m b�o vi�c h)c hành cho các em
h)c sinh và mJi h� gia �ình yên tâm phát tri�n kinh t
.

9. T�i 11/11, ��a bàn dân c� s� 5 ph��ng Hàng Bông
(qu�n Hoàn Ki
m, Hà N�i) long tr)ng t� ch�c Ngày h�i �	i
�oàn k
t toàn dân t�c. Phó Ch� t�ch <y ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam Bùi Th� Thanh �ã t�i d� và
chung vui v�i bà con.

Tr��ng ban công tác M�t tr�n ��a bàn dân c� s� 5 Lê
Th
 Hùng cho bi
t, t' nhi�u n�m nay, ngày h�i �	i �oàn
k
t luôn là d�p �� bà con trong ��a bàn dân c� cùng �
n
chung vui, g�n k
t v�i nhau cùng ôn l	i và phát huy

6. Ngày 12/11, Phó Ch� t�ch Qu�c h�i
Tòng Th� Phóng �ã v� d� Ngày h�i �	i �oàn
k
t toàn dân t�c cùng ��ng bào b�n Hùn,
xã Chi�ng C), thành ph� S�n La, m�t trong
nh�ng ��n v� tiêu bi�u v� xây d�ng nông
thôn m�i c�a t(nh S�n La. Nhân d�p này,
Phó Ch� t�ch Qu�c h�i Tòng Th� Phóng �ã
t�ng quà cho 10 h� gia �ình tiêu bi�u
trong phong trào "Toàn dân �oàn k
t xây
d�ng ��i s�ng v�n hóa � khu dân c�" c�a
b�n Hùn, xã Chi�ng C).

7. Ngày 12/11, <y viên Trung ��ng
��ng, Phó Ch� t�ch - T�ng Th� ký <y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
Tr�n Thanh MFn tham d� ngày h�i �	i
�oàn k
t toàn dân t�c t	i khu dân c� �p
Th�i Bình B, xã Th�i Th	nh, huy�n Th�i
Lai, TP C�n Th�. Phát bi�u t	i ngày h�i,
Phó Ch� t�ch - T�ng Th� ký Tr�n Thanh
MFn vui m'ng tr��c nh�ng k
t qu� c�a s�
�oàn k
t c�a bà con � khu dân c� Th�i

Bình B, xã Th�i Th	nh. D�p này, Phó ch�
t�ch Tr�n Thanh MFn cng t�ng 10 ph�n
quà cho 10 h� gia �ình chính sách t	i khu
dân c� Th�i Bình B, bao g�m 1 ph�n quà
và 1 tri�u ��ng ti�n m�t/ h� gia �ình. 

8. Ngày 13/11, t	i H�i Phòng, Phó Ch�
t�ch <y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam Lê Bá Trình �ã �
n d� ngày h�i
v�i nhân dân làng Tri Y
u, xã ��ng C��ng,
huy�n An D��ng.

Phát bi�u t	i ngày h�i, Phó Ch� t�ch Lê
Bá Trình bày t; ni�m vui m'ng khi ��$c
v� tham d� ngày h�i �	i �oàn k
t c�a làng
Tri Y
u, ��ng th�i Phó Ch� t�ch Lê Bá
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truy�n th�ng cách m	ng c�a MTTQ Vi�t Nam th� hi�n kh�i
�	i �oàn k
t toàn dân t�c. �ây cng là d�p �� s� k
t 1 n�m
th�c hi�n phong trào thi �ua yêu n��c, các cu�c v�n ��ng
c�a M�t tr�n và các t� ch�c thành viên, bi�u d��ng các t�p
th�, các gia �ình cá nhân, nh�ng g��ng tiêu bi�u có nh�ng
�óng góp thi
t th�c trong xây d�ng c�ng ��ng dân c�.

10. Chi�u ngày 10/11, Phó Ch� t�ch <y ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam Tr��ng Th� Ng)c Ánh �ã v� d�
“Ngày h�i �	i �oàn k
t toàn dân t�c” t	i �p 2, xã Tân L�p,

huy�n ��ng Phú, t(nh Bình Ph��c. Tham gia ngày h�i, Phó
Ch� t�ch Tr��ng Th� Ng)c Ánh vui m'ng khi ch�ng ki
n tinh
th�n �oàn k
t, s� phát tri�n c�a bà con �p 2. Phó Ch� t�ch
mong mu�n r#ng, v�i nh�ng k
t qu� �	t ��$c �p 2 sE góp
ph�n xây d�ng  xã nông thôn m�i thêm giàu, �jp v�n minh.
Mong Ngày h�i �	i �oàn k
t c�a �p 2 th�c s� là ngày h�i c�a
t'ng ng��i, t'ng gia �ình.

Giao lưu thể thao Kỷ niệm 86 năm
ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Sáng 5/11, T	i Trung ��ng H�i nông dân Vi�t Nam �ã
diYn bu�i giao l�u th� thao do ��ng �y Kh�i các c� quan
Trung ��ng; ��ng �y c� quan <y ban Trung ��ng MTTQ Vi�t

Nam và ��ng �y c� quan Trung ��ng H�i
nông dân Vi�t Nam ph�i h$p t� ch�c.

�ây là ho	t ��ng thi
t th�c chào
m'ng KO ni�m 68 n�m ngày truy�n
th�ng ��ng �y kh�i c� quan Trung ��ng;
86 n�m ngày truy�n th�ng MTTQ Vi�t
Nam và 86 n�m Ngày truy�n th�ng Trung
��ng H�i nông dân Vi�t Nam.

Ghi nhận tấm lòng của bà
con kiều bào hướng về
nhân dân miền Trung

Tr��c nh�ng h�u qu� c�a tr�n l!t
gây thi�t h	i nghiêm tr)ng v�i ��ng
bào mi�n Trung, ngày 6/11, t	i Hà N�i,
�oàn Vi�t ki�u Ba Lan và các �	i bi�u
d� �	i h�i Liên hi�p các H�i Ng��i Vi�t
Nam t	i Châu Âu và �	i h�i ng��i Vi�t
Nam t	i C�ng hòa Séc �ã thông qua

MTTQ Vi�t Nam g&i t�m lòng c�a mình
t�i ng��i dân vùng l. <y viên Trung
��ng ��ng, Phó Ch� t�ch — T�ng Th� ký
UBT� MTTQ Vi�t Nam Tr�n Thanh MFn
cùng Phó Ch� t�ch Tr��ng Th� Ng)c Ánh
ti
p nh�n �ng h�.

Theo �ó, �oàn Vi�t ki�u Ba Lan �ng
h� h�n 700 tri�u ��ng và các �	i bi�u d�
�	i h�i Liên hi�p các H�i Ng��i Vi�t Nam
t	i Châu Âu và �	i h�i ng��i Vi�t Nam
t	i C�ng hòa Séc �ng h� 10.000 USD, ��a
t�ng s� ti�n ��n ký �ng h� và ti
p nh�n
thông qua MTTQ Vi�t Nam lên 20 tO.

TH�NG TIN C�NG T�C M�T TR�N
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tình hình m�i; ���ng l�i, quan �i�m c�a ��ng C�ng s�n,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c Vi�t Nam v� b�o v� an
ninh qu�c gia, xây d�ng n�n an ninh nhân dân, th
 tr�n
an ninh nhân dân g�n v�i xây d�ng n�n qu�c phòng toàn
dân; ���ng l�i, quan �i�m c�a ��ng C�ng s�n, chính sách
pháp lu�t c�a Nhà n��c Vi�t Nam v� b�o v� an ninh chính
tr�, kinh t
, v�n hóa, t� t��ng trong tình hình m�i; Phòng
ch�ng chi
n l�$c “DiYn bi
n hòa bình”, b	o lo	n l�t �� c�a
các th
 l�c thù ��ch ��i v�i Vi�t Nam.

Muốn phát triển sản xuất, tiêu dùng
không thể bỏ quên thị trường hơn 90
triệu dân

�ó là g$i m� c�a <y viên Trung ��ng ��ng, Phó Ch�
t�ch — T�ng Th� ký Tr�n Thanh MFn khi dFn ��u �oàn ki�m
tra liên ngành kh�o sát vi�c th�c hi�n cu�c v�n ��ng Ng��i
Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam t	i thành ph� C�n
Th� sáng 30/10.

�oàn �ã ti
n hành ki�m tra tr�c ti
p hai h� th�ng siêu
th� bán l> hàng hóa l�n nh�t t	i thành ph� C�n Th� g�m:
siêu th� Co.op Mart, siêu th� Lotte Mart. ��ng th�i, �oàn
ki�m tra �ã �
n tham quan mô hình H$p tác xã Nông s�n
xanh C�n Th�.

Nâng cao nhận thức về hàng Việt đối
với người dân 

Ngày 29/10, ��ng chí Tr�n Thanh MFn - <y viên Trung
��ng ��ng, Phó Ch� t�ch - T�ng th� ký UB T�MTTQ Vi�t
Nam, Phó Tr��ng ban Th��ng tr�c Ban Ch( �	o Trung ��ng
Cu�c v�n ��ng “Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t
Nam” (CV�NVN�TDHVN) cùng �oàn công tác �ã có bu�i
ki�m tra th�c hi�n Cu�c v�n ��ng t	i TP.HCM. D� ti
p �oàn
có bà Võ Th� Dung, Phó Bí th� Thành �y, Tr��ng Ban ch(

V�i s� ti�n ��ng ký �ng h� và ti
p
nh�n t' ngày 17/10 �
n nay là trên 20 tO
��ng, Ban Th��ng tr�c <y ban Trung ��ng
MTTQ Vi�t Nam �ã phân b� s� ti�n �
n t�n
tay bà con vùng l nh#m giúp bà con
nhanh chóng kh�c ph!c h�u qu�, �n ��nh
cu�c s�ng. �
n nay, 5 ��a ph��ng b� �nh
h��ng bão l mi�n Trung �ã ti
p nh�n
��$c 59 tO c�u tr$ t' M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và các ngu�n c�u tr$ khác. V�i tr)ng
trách là Th��ng tr�c c�a Qu* C�u tr$
Trung ��ng, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam sE
s�m chuy�n s� ti�n �ng h� t�i các t(nh, hJ
tr$ nh�ng h� b� �nh h��ng n�ng; góp
ph�n cùng ngu�n l�c c�a ��a ph��ng ��
th�c hi�n các m!c tiêu l�n h�n, hJ tr$ cho
bà con kh�c ph!c khó kh�n, �n ��nh cu�c
s�ng. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam sE luôn là
c�u n�i gi�a nhân dân trong n��c và ki�u
bào � n��c ngoài

Bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng và an ninh cho tăng,
ni sinh

Sáng 2/11, t	i H)c vi�n Ph�t giáo Vi�t
Nam, Ban Th��ng tr�c UBT� MTTQ Vi�t
Nam ph�i h$p v�i Ban Th��ng tr�c H�i
��ng Giáo d!c qu�c phòng và an ninh
Trung ��ng t� ch�c H�i ngh� B�i d�_ng
ki
n th�c qu�c phòng và an ninh cho t�ng,
ni sinh c�a H)c vi�n Ph�t giáo Vi�t Nam
t	i Hà N�i. Theo ch��ng trình, 544 t�ng, ni
sinh c�a H)c vi�n sE ��$c ph� bi
n 6
chuyên ��. �ó là, ���ng l�i, quan �i�m
c�a ��ng C�ng s�n, chính sách pháp lu�t
c�a Nhà n��c Vi�t Nam v� dân t�c, tôn
giáo g�n v�i qu�c phòng an ninh trong
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��o CV�NVN�TDHVN  TP; ông Nguy�n Hoàng N�ng, Ch� t	ch
UBMTTQ Vi
t Nam TP, Phó Tr��ng ban Th�ng tr�c Ban Ch�
��o CV�NVN�TDHVN TP; cùng ��i di
n các s�, ban, ngành
c�a TP.

Phát bi�u t�i bu�i làm vi
c, Phó Ch� t	ch — T�ng Th� ký
Tr�n Thanh M�n cho r�ng, TP.HCM là �	a ph��ng luôn d�n
��u v� th�c hi
n CV� này. S� phân công trách nhi
m c�a
các c� quan r�t c� th�, m�c dù M�t tr�n T� qu�c là c� quan
ch	u trách nhi
m chính v� CV� này nh�ng TP phân công
Phó Bí th� làm tr��ng Ban ch� ��o CV�. �i�u �ó cho th�y,
TP r�t tâm huy�t ��n CV� này. Phó Ch� t	ch l�u ý, DN s�n
xu�t c�n phù h�p v�i th	 hi�u tiêu dùng trong n��c và xu�t
kh!u, c� g"ng không thua t�i sân nhà. Thành ph� c�n t�
ch#c nhi�u h�n nh$ng phiên ch� �� �áp #ng ���c nhu c�u
c�a ng�i dân. Nâng cao nh�n th#c v� hàng Vi
t ��i v�i
ng�i dân, �� t% �ó có thói quen s& d�ng hàng Vi
t; c�n g"n
CV� v�i k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h'i, th�ng xuyên
s� k�t CV� �� ch(n nhân t�, mô hình m�i, có s#c lan t)a
nh�m nhân r'ng; g"n CV� v�i phong trào thi �ua trong các
t� ch#c ��ng, �oàn th�…

Thành ph� c�n xây d�ng các c� ch� chính sách �� thúc
�!y DN s�n xu�t kinh doanh, ��m b�o ���c tiêu th� hàng
hóa trong TP và c� n��c. T�ng c�ng công tác qu�n lý nhà
n��c, làm sao hàng gian, hàng gi� ph�i b	 x& lý m't cách
c��ng quy�t, �� hàng hóa ��m b�o ch�t l��ng và v
 sinh.
“C�n ph�i không ng%ng ��i m�i v� công tác tuyên truy�n
làm sao cho dân d� hi�u; M�t tr�n k�t n�i �� cùng các t�
ch#c thành viên th�c hi
n CV� �*ng b'; t�ng c�ng ho�t
�'ng ��a hàng v� nông thôn; làm sao gi$a s�n xu�t và phân
ph�i có s� �i�u ti�t cho hài hòa; Nâng cao hi�u qu� giám sát
c�a MTTQ v� th	 tr�ng, an toàn v
 sinh th�c ph!m”- Phó
Ch� t	ch Tr�n Thanh M�n nh�n m�nh.

Tr��c �ó, Phó Ch� t	ch Tr�n Thanh M�n cùng các thành
viên c�a �oàn công tác �ã ki�m tra, kh�o sát th�c t� t�i
Co.opMart Nguy�n �ình Chi�u (ph�ng 6, qu�n 3). T�i �ây,

�oàn công tác �ã ���c nghe báo cáo c�a
��i di
n Saigon Co.op và ��i di
n
Co.opMart Nguy�n �ình Chi�u.

Chủ tịch Nguyễn Thiện
Nhân tiếp Bộ trưởng
Ngoại giao Singapore

Chi�u 26/10, t�i Hà N'i, 5y viên B'
Chính tr	, Ch� t	ch 5y ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi
t Nam Nguy�n Thi
n
Nhân ti�p thân m�t B' tr��ng Ngo�i giao
Singapore Vivian Balakrishnan nhân d	p
��n chào th�m UBT� MTTQ Vi
t Nam.

Bày t) vui m%ng khi ��n th�m Vi
t
Nam l�n ��u tiên trên c��ng v	 B'
tr��ng Ngo�i giao Singapore, ông Vivian
Balakishnan �ánh giá cao nh$ng thành
qu� c�a quan h
 h�p tác Vi
t Nam-
Singapore thi gian qua.

Đường Hồ Chí Minh trên
biển: Thiên anh hùng ca
trong lịch sử Việt Nam

5y viên B' Chính tr	, Ch� t	ch 5y ban
Trung ��ng MTTQ Vi
t Nam Nguy�n
Thi
n Nhân d� l� giao l�u “55 n�m
��ng H* Chí Minh trên bi�n” nhân k8
ni
m 55 n�m ngày m� ��ng H* Chí
Minh trên bi�n (23-10-1961- 23-10-2016)
t�i 22/10 t�i Thành ph� H�i Phòng. 

��ng H* Chí Minh trên bi�n là tên
g(i c�a tuy�n ��ng v�n t�i quân s� do
H�i quân nhân dân Vi
t Nam và Quân

TH�NG TIN C�NG T�C M�T TR�N
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Các đại biểu là hạt nhân trong bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu

Sau 4 ngày tri�n khai h(c t�p, H'i ngh	 t�p hu�n các
ki�n th#c, k< n�ng v� b�o v
 môi tr�ng (BVMT), #ng
phó v�i bi�n ��i khí h�u (B�KH) và gi�m nh= r�i ro thiên
tai cho các v	 ch#c s"c, nhà tu hành tôn giáo c�a 7 t�nh,
thành ph� phía Nam �ã k�t thúc và L� t�ng k�t �ã ���c
t� ch#c ngày 21/10, t�i TP.HCM. Tham d� L� có ông Lê
Bá Trình — Phó Ch� t	ch UBT�MTTQ Vi
t Nam; Bác s?
Nguy�n Th	 H*ng C!m, Phó Giám ��c T� ch#c B"c Âu tr�
giúp Vi
t Nam; ��i di
n UBMTTQ 7 t�nh, thành phía Nam
cùng các gi�ng viên.

Thay m�t Ban ch� ��o ch��ng trình ph�i h�p gi$a
UBT�MTTQ Vi
t Nam, B' Tài nguyên và Môi tr�ng, các
t� ch#c tôn giáo, T� ch#c B"c Âu tr� giúp Vi
t Nam, Phó
Ch� t	ch Lê Bá Trình c�m �n các ��i bi�u v� d� h'i ngh	
này. M�c tiêu c�a h'i ngh	 là mong mu�n các h(c viên
n"m ���c ki�n th#c, k< n�ng c� b�n v� BVMT v� #ng phó
v�i thiên tai d�a vào c'ng �*ng, �*ng thi qua �ây các
��i bi�u s@ t�ng c�ng kh� n�ng tuyên truy�n v� BVMT,
#ng phó v�i B�KH và gi�m nh= r�i ro thiên tai, tác �'ng
��n �*ng bào, các tín �*, c'ng �*ng dân c�. 

Phó Ch� t	ch Lê Bá Trình cho bi�t, s@ có k� ho�ch ��
nâng cao ch�t l��ng, cAng nh� cách th#c phù h�p v�i
t%ng ��i t��ng h�n n$a v� các ch��ng trình t�p hu�n
ti�p theo. T�t c� nh�m m�c tiêu chung vì m't môi tr�ng
s�ng s�ch, và #ng phó gi�m thi�u thi
t hai do thiên tai
gây ra.

Chi�u cùng ngày, Phó Ch� t	ch Lê Bá Trình cùng các
thành viên c�a �oàn công tác �ã �i kh�o sát t�i Trung
tâm Tham v�n và HE tr� c'ng �*ng Pháp B�o, thu'c
chùa Pháp B�o (122/1A, Lê �#c Th(, ph�ng 11, qu�n
Gò V�p).�

gi�i phóng mi�n Nam Vi
t Nam th�c hi
n
bí m�t trên bi�n �ông. ���c thành l�p
ngày 23/10/1961 �� v�n chuy�n vA khí t%
mi�n B"c vào chi vi
n cho chi�n tr�ng
mi�n Nam. 

Phát bi�u v�i các C�u chi�n binh, s?
quan �oàn tàu không s� t�i bu�i k8 ni
m
55 n�m ��ng H* Chí Minh trên bi�n, Ch�
t	ch UBT� MTTQ Vi
t Nam Nguy�n Thi
n
Nhân bày t) lòng bi�t �n ��i v�i nh$ng
chi�n s?, s? quan, thuy�n tr��ng, th�
máy… c�a các �oàn tàu không s� �ang
hi
n di
n, cAng nh� �ã hy sinh.

Trong su�t 15 n�m làm nhi
m v� v�n
t�i chi�n l��c quân s� trên bi�n (1961-
1975), �oàn 125 H�i quân �ã huy �'ng
1.879 l��t tàu thuy�n, v�n chuy�n h�n
150 nghìn t�n vA khí, trang b	 k< thu�t,
thu�c ch$a b
nh và h�n 80 nghìn cán b',
chi�n s? t% mi�n B"c vào mi�n Nam, chi�n
��u hàng tr�m tr�n v�i máy bay, tàu chi�n
c�a M<-ng�y, góp ph�n x#ng �áng vào s�
nghi
p gi�i phóng mi�n nam, th�ng nh�t
��t n��c.

T�i bu�i giao l�u, thay m�t 5y ban
Trung ��ng MTTQ Vi
t Nam, 5y viên B'
Chính tr	, Ch� t	ch UBT� MTTQ Vi
t Nam
Nguy�n Thi
n Nhân �ã trao t�ng b#c
tr��ng v�i dòng ch$ “�oàn k�t, nhân ái,
chung th�y, ngh?a tình d�ng xây ��t
n��c” cho H'i Truy�n th�ng ��ng H* Chi
Minh trên bi�n nhân k8 ni
m 55 n�m ngày
m� ��ng H* Chí Minh trên bi�n.
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TRẢ LỜI: Lu�t M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, t	i Ch��ng I, �i�u 1 “M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong h� th�ng
chính tr�” �ã qui ��nh:

1. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t�
ch�c liên minh chính tr�, liên hi�p t�
nguy�n c�a t� ch�c chính tr�, các t�
ch�c chính tr� - xã h�i, t� ch�c xã h�i
và các cá nhân tiêu bi�u trong các

giai c�p, các t�ng l�p xã h�i, các dân
t�c, các tôn giáo và ng��i Vi�t Nam
��nh c� � n��c ngoài.

2. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là
b� ph�n c�a h� th�ng chính tr� c�a
n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t
Nam, do ��ng C�ng s�n Vi�t Nam
lãnh �	o, là c� s� chính tr� c�a chính
quy�n nhân dân, n�i th� hi�n ý chí,
nguy�n v)ng, t�p h$p kh�i �	i �oàn

k
t toàn dân, phát huy quy�n làm
ch� c�a nhân dân, n�i hi�p th��ng,
ph�i h$p và th�ng nh�t hành ��ng
c�a các thành viên, góp ph�n gi�
v�ng ��c l�p dân t�c, ch� quy�n
qu�c gia, toàn vjn lãnh th�, th� hi�n
th�ng l$i s� nghi�p công nghi�p hóa,
hi�n �	i hóa ��t n��c vì m!c tiêu dân
giàu, n��c m	nh, xã h�i công b#ng,
dân ch�, v�n minh.�

Vị trí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị?
(Bạn đọc Đào Thiện Thái, Email: thai161291@gmail.com)

TRẢ LỜI:

1. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam:

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam hi�n
nay là hình th�c t� ch�c c! th� c�a
M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t
Nam trong th�i k[ ��t n��c ��i m�i,
�%y m	nh công nghi�p hóa, hi�n �	i
hóa và h�i nh�p qu�c t
.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là m�t
thành t�, m�t b� ph�n c�u thành nên
h� th�ng chính tr� n��c C�ng hòa xã
h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, do ��ng
C�ng s�n Vi�t Nam lãnh �	o. Ch��ng
I, �i�u I, Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam xác ��nh: “M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam là t� ch�c liên minh chính tr�,
liên hi�p t� nguy�n c�a t� ch�c
chính tr�, các t� ch�c chính tr� - xã
h�i, t� ch�c xã h�i và các cá nhân
tiêu bi�u trong các giai c�p, các t�ng
l�p xã h�i, các dân t�c, các tôn giáo
và ng��i Vi�t Nam ��nh c� � n��c
ngoài”.

Nh� v�y, nói M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam �ã bao hàm trong nó các t�
ch�c thành viên. � mJi c�p M�t tr�n,

tùy theo �i�u ki�n, yêu c�u mà s�
l�$ng các t� ch�c thành viên M�t
tr�n sE khác nhau. Trong th�c t
, có
th� dùng ��y �� c!m t' “M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam” (M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam là m�t b� ph�n c�a h�
th�ng chính tr�). Cng có th� nói t�t,
vi
t t�t b#ng c!m t' “M�t tr�n” mà ý
ngh�a, n�i dung không thay ��i (M�t
tr�n là m�t b� ph�n c�a h� th�ng
chính tr�).

2. <y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam:

Ch��ng II, �i�u 8, �i�u l� M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam quy ��nh: <y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam � mJi
c�p là c� quan ch�p hành gi�a 2 k[
�	i h�i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam cùng c�p.

� n��c ta, M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam ��$c t� ch�c theo 4 c�p hành
chính: <y ban Trung ��ng M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam; <y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam c�p t(nh, thành ph�
tr�c thu�c Trung ��ng; <y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam qu�n, huy�n,

th� xã và <y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam c�p xã, ph��ng, th� tr�n.
D��i c�p xã, ph��ng, th� tr�n là các
Khu dân c�, có Ban Công tác M�t
tr�n.

3. C� quan <y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam:

C� quan <y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam � mJi c�p là b� máy chuyên
trách tham m�u giúp vi�c c�a <y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p �ó.
��i v�i <y ban Trung ��ng M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam (toàn qu�c) có c�
quan <y ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, bao g�m m�t s� ban
tham m�u giúp vi�c. ��i v�i <y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t(nh,
thành ph� có c� quan <y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam t(nh, thành
ph�, bao g�m m�t s� phòng, ban giúp
vi�c. �
n c�p qu�n, huy�n, th� xã và
xã, ph��ng, th� tr�n b� máy ��$c b�
trí g)n nhj, không c� c�u phòng, ban
ch( b� trí th��ng tr�c và m�t s�
chuyên viên, cán b� theo dõi, ph!
trách công vi�c.�

Tên gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có gì khác nhau?

(Bạn đọc Bùi Thu Hiền, Email: cacvy1715@yhoo.com.vn)

T R �  L � I  B � N  Đ 
 C
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TRẢ LỜI: Câu nói n�i ti
ng c�a
Ch� t�ch H� Chí Minh: “�oàn k
t,
�oàn k
t, �	i �oàn k
t. Thành công,
thành công, �	i thành công” ��$c
Ng��i phát bi�u l�n ��u tiên và ghi
bút tích trong cu�n s� danh d� c�a
�	i h�i toàn qu�c th�ng nh�t Vi�t
Minh — Liên Vi�t, khai m	c ngày 3-3-
1951 t	i chi
n khu Vi�t B�c. Báo C�u
qu�c ngày 2-4-1951 t	i chi
n khu
Vi�t B�c, Báo C�u qu�c ngày 2-4-1951
�ã ch!p và ��ng bút tích �ó.

T	i �	i h�i �	i bi�u M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam l�n th� II, ngày 25-4-

1961, Ch� t�ch H� Chú Minh nh�c l	i:
“N�m 1951, cu�c kháng chi
n c�a
chúng ta tuy g�p nh�ng �i�u ki�n
c�c k[ gay go, nh�ng trong cu�c �	i
h�i h$p nh�t Vi�t Minh — Liên Vi�t tôi
có nói: �oàn k
t, �oàn k
t, �	i �oàn
k
t, Thành công, thành công, �	i
thành công”.

Tháng 8-1962, nói chuy�n v�i l�p
b�i d�_ng cán b� v� công tác M�t
tr�n, m�t l�n n�a H� Chí Minh nh�c
l	i câu nói �ó.

Câu nói trên c�a Ng��i không ch(
là s� t�ng k
t th�c tiYn sâu s�c mà

còn nh� m�t l�i nh�c nh�, m�t kh%u
hi�u ��nh h��ng mang t�m chi
n
l�$c ��i v�i toàn ��ng, toàn quân và
toàn dân ta trong công cu�c xây
d�ng và b�o v� T� qu�c.

Theo th�ng kê s� b�, trong s�
1921 bài in trong 10 t�p sách H� Chí
Minh toàn t�p, xu�t b�n l�n th� nh�t
c�a Nhà xu�t b�n S� th�t, n�m 1980
�ã có 839 bài (chi
m 43,67%) �� c�p
�
n v�n �� �oàn k
t; s� l�n xu�t hi�n
c!m t' “�oàn k
t”, “�	i �oàn k
t” là
1.809 l�n.�

Xuất xứ và ý nghĩa của câu nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành
công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
(Bạn đọc Nguyễn Tuyết Hạnh, Email: tuyethanh4b@gmail)

Tạp chí Mặt trận xuất bản ngày 10 hàng tháng, khổ 20,5cm x 28,5cm; dung lượng
in 84 trang (cả bìa); in 4 màu trên giấy couche; giá 20.000 đồng/ cuốn; 1 kỳ/ 1 tháng.

Tổng số tiền cho một bộ Tạp chí Mặt trận trong năm 2017: 240.000 đồng.

Mời bạn đọc đặt mua Tạp chí Mặt trận tại các điểm bưu điện trên cả nước.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Tạp chí Mặt trận: Số 59 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
Điện thoại: 04. 6270 1758; Fax: 04. 6270 1758; Hotline: 0979 107 108.

Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.
Ban Biên tập 

KÍNH M�I ��C GI� �	T MUA 
T�P CHÍ M�T TR�N N!M 2017
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