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rong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, vai trò của báo chí ngày càng được thể
hiện và phát huy hiệu quả. Báo chí Việt Nam nói chung được đánh giá là đã làm tốt công tác
thông tin, tuyên truyền đến với nhân dân trong nước và giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con
người Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế.
Nói về vai trò của báo chí đối với công tác đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như trong việc giám sát
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân từng khẳng định: “Báo chí đã đem đến cho nhân dân những thông tin
kịp thời, chính xác về định hướng phát triển đất nước, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của
người dân tới Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn dựa vào hệ thống thông tin
báo chí trong toàn quốc để ghi nhận tiếng nói của nhân dân. Đồng thời, báo chí truyền tải những vấn
đề cần gửi gắm đến nhân dân”.
Hàng năm, kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), những người hoạt động báo chí
thêm tự hào về những thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Năm 2017,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giải
báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Giải báo
chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, thu hút nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước
tham gia, tạo được sức mạnh, tiếng nói chung trước những vấn đề nhân dân quan tâm.
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), Tạp
chí Mặt trận xuất bản số đặc biệt (gộp 2 số 166 - 167), dành nhiều trang dung lượng để đăng tải bài
viết của nhà báo uy tín, viết về vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan báo chí, giữa các cơ quan
báo chí với nhau trong việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí…
Bên cạnh đó, Tạp chí Mặt trận số này cũng đề cập đến một số chủ đề khác, như: đẩy mạnh phong
trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; những vấn đề đặt ra trong
công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy nguồn lực từ cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng đất nước… và nhiều chủ đề khác.
Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 166 - 167 tới Quý bạn đọc.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

4 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 166-167 (6+7/2017)

N G H I Ê N

C 9 U

-

L Ý

L U  N

Kt qu bc đu v đ i mi
công tác thông tin, tuyên truyn
ca Mt trn T quc Vit Nam
TS. LÊ BÁ TRÌNH
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 làm tròn nhim v: "M t
tr n T qu c Vit Nam là c s/
chính tr; c a chính quyn
nhân dân; i din, bo v
quyn và lJi ích hJp pháp, chính áng
c a nhân dân; t p hJp, phát huy sc
mnh i oàn kt toàn dân tc, thc
hin dân ch , tng c7ng )ng thu n
xã hi; giám sát, phn bin xã hi;
tham gia xây dng ng, Nhà nc,
hot ng  i ngoi nhân dân góp
phn xây dng và bo v T qu c"1,
òi hWi `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam và thành viên các cp phi k;p
th7i chuyn ti ch trng, 7ng l i,
chính sách, pháp lu t c a ng, Nhà
nc và chng trình hành ng c a
M t tr n T qu c Vit Nam n nhân
dân, làm cho nhân dân hiu rõ quyn
lJi và trách nhim c a mình trong
thc hin, tf ó to nên s th ng
nht v nh n thc và )ng thu n
trong hành ng c a m>i thành phn
trong xã hi. )ng th7i, Uj ban M t
tr n T qu c Vit Nam và thành viên
các cp phi luôn luôn k;p th7i nwm
bwt tâm t, tình cm, nguyn v>ng, ý
kin c a nhân dân; c p nh t nhng
thông tin chính xác, k;p th7i v tình
hình nhân dân  phn ánh, kin ngh;
vi cp y ng, chính quyn các cp
x! lý trong quá trình xây dng và t
chc thc hin nhng quyt sách, gii



Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 (khóa VIII),
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình trình bày
Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,
khóa XII, tháng 1/2017.
ẢNH: PV
pháp v lãnh o, iu hành, nht là
nhng vn  liên quan n qu c k
dân sinh. Do ó,  i mi công tác
thông tin, tuyên truyn c a M t tr n
T qu c Vit Nam là mt yêu cu,
nhim v quan tr>ng c a quá trình
 i mi công tác M t tr n mà Ngh;
quyt i hi ln th VIII c a M t tr n
T qu c Vit Nam ã  ra.

1. Mc ích c a công tác thông
tin, tuyên truyn nói chung và công
tác thông tin, tuyên truyn c a M t
tr n T qu c Vit Nam nói riêng là
chuyn ti thông tin v các s kin,
hin tJng, s vic, ch trng,
7ng l i, chính sách, pháp lu t c a
ng và Nhà nc, chng trình
hành ng c a M t tr n T qu c Vit

1. Quốc hội. Điều 1, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Luật số: 75/2015/QH13 , Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 9/6/2015.
2. Hồ Chí Minh: Về công tác tư tưởng, Nxb ST, HN. 1965, tr. 167.
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Nam; nhng tri thc khoa h>c,
nhng tm gng in hình t t c+ng
nh phê phán nhng vn  cha t t
trong xã hi cn thông tin n nhân
dân, làm cho nhân dân hiu, nh 
nhân dân ng h và th ng nht thc
hin. V vic này, Ch t;ch H) Chí
Minh ã tfng gii thích: “Tuyên
truyn là em mt vic gì ó nói cho
dân hiu, dân nh, dân làm”2. 
thc hin t t vic này, công tác
thông tin, tuyên truyn phi bo
m úng  i tJng tip nh n thông
tin, nh Ch t;ch H) Chí Minh ã
dy: “Ng7i tuyên truyn bao gi7
c+ng phi t hWi vit cho ai xem, nói
cho ai nghe?”3.
Công tác thông tin, tuyên truyn
còn là quá trình tip nh n, x! lý
thông tin phn h)i tf  i tJng tip
nh n thông tin. ó là ý kin, nguyn
v>ng, tâm t, tình cm c a nhân dân
trong quá trình tip nh n và thc
hin nhng s kin, hin tJng, s
vic, ch trng, 7ng l i, chính
sách, pháp lu t c a ng và Nhà
nc; chng trình hành ng c a
M t tr n T qu c Vit Nam... chuyn
ti n các ch th có trách nhim
trong h th ng chính tr; gii quyt
vi mc ích làm sao  các ch
trng, chính sách, pháp lu t, gii
pháp lãnh o, qun lý, iu hành
c a các ch th trong h th ng chính
tr; vfa bo m phù hJp vi pháp
lu t, vfa áp ng yêu cu, nguyn
v>ng chính áng, hJp pháp c a nhân
dân. ó c+ng là quá trình h>c hWi tf
nhân dân c a ng7i làm công tác
thông tin, tuyên truyn. Vi ý ngh&a
ó, Ch t;ch H) Chí Minh c+ng ã
tfng cn d n: "Ch có t/ng i tuyên
truyn ây là i dy ng7i ta ch
không cn h>c li ng7i ta"4.
2.  nâng cao hiu qu công tác
thông tin, tuyên truyn c a M t tr n
T qu c Vit Nam, Hi ngh; ln th
hai Uj ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam khóa VIII ã ban hành
Ngh; quyt v  i mi công tác thông
tin, tuyên truyn c a M t tr n T

qu c Vit Nam giai on 2015 - 2020
vi các ni dung, phng thc thc
hin c th:
V ni dung thông tin, tuyên
truyn
Ch trng, 7ng l i c a ng,
chính sách, pháp lu t c a Nhà nc;
ch trng, chng trình hành ng
c a M t tr n T qu c Vit Nam v xây
dng và bo v T qu c, th hin qua
các ngh; quyt, quyt ;nh, ch~ th;,
vn bn pháp lu t và các vn bn
hành chính.
Chng trình, k hoch, d án,
 án v kinh t, xã hi, qu c phòng
an ninh,  i ngoi và xây dng h
th ng chính tr; / các cp, tf Trung
ng n c s/ không thuc bí m t
qu c gia.
Kt qu x! lý nhng vn  liên
quan n ý kin, nguyn v>ng c a
nhân dân Jc phn ánh qua kênh
thông tin c a M t tr n và d lu n xã
hi.
Vic trin khai và c th hoá Hin
pháp nm 2013: Nhng ni dung, vn
 liên quan n M t tr n T qu c
Vit Nam nh: vai trò i din, giám
sát và phn bin xã hi, quyn con
ng7i, tính cht và t chc liên minh
chính tr;, c s/ chính tr; c a chính
quyn nhân dân c a M t tr n T qu c
Vit Nam…; Lu t M t tr n T qu c
Vit Nam (2015) và các vn bn pháp
lu t khác.
Nhng ch trng, chính sách
mi và kt qu gii quyt nhng vn
 liên quan n qu c k, dân sinh;
chính sách dân tc, tôn giáo, trí
thc, ng7i Vit Nam / nc ngoài;
v chính sách i oàn kt toàn dân
tc, v t chc và hot ng c a M t
tr n T qu c Vit Nam.
Kt qu gii quyt vic thc hin
các chng trình, k hoch v qu c
k, dân sinh: vn hoá, giáo dc, môi
tr7ng, bo him xã hi, phòng và
khám, cha bnh cho nhân dân, bo
m v sinh, an toàn thc ph6m…

3. Hồ Chí Minh: Về công tác tư tưởng. Nxb ST, HN. 1984, tr. 523-524.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, Nxb CTQG, H. 1996, tr. 64.
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V phng thc thc hin trong
h th ng M t tr n
Ph i hJp vi các oàn i biu
Qu c hi, i biu Hi )ng nhân dân
các cp thông qua vic tip xúc c! tri
trc và sau các k' h>p Qu c hi, Hi
)ng nhân dân các cp.
Ph i hJp vi các c quan tuyên
truyn, báo chí c a ng, Nhà nc
và các t chc thành viên c a M t
tr n  a tin, tuyên truyn.
Thông qua kênh thông tin c a h
th ng M t tr n và các oàn th chính
tr;, xã hi: Ph i hJp m/ chuyên mc
thông tin, tuyên truyn trên tt c
các công c truyn thông c a M t tr n
các oàn th chính tr; xã hi và các t
chc thành viên. Ban Tuyên giáo Uj
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam ch trì ph i hJp vi 5 oàn th
chính tr;, xã hi xây dng k hoch
m/ chuyên mc thông tin, tuyên
truyn các ni dung nêu trên theo ch
 hàng quý và nhng lúc cao im.
T chc các cuc t>a àm, trao
 i, hWi áp trên chuyên mc “Phát
huy vai trò c a M t tr n" (trc ây
là chuyên mc "i oàn kt”) c a
VTV1 - ài Truyn hình Vit Nam,
“oàn kt là sc mnh” trên VOVTV ài Ting nói Vit Nam và trên Báo
i oàn kt, trên website M t tr n,
Báo i oàn kt in t! và báo in
t! c a các t chc thành viên.
T chc mng li báo cáo viên
c a h th ng M t tr n: Ban Tuyên
giáo `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam cung cp nhng thông
tin mi c p nh t theo các ni dung,
chuyên  nêu trên n Uj ban M t
tr n T qu c Vit Nam các t~nh, thành
ph và các t chc thành viên  t
chc thông tin n nhân dân / các ;a
phng, trong oàn viên, hi viên và
trong h th ng c a mi t chc.
Thông qua lc lJng cng tác
viên, ng7i uy tín trong dân tc
thiu s , chc swc tôn giáo, già làng,
tr/ng bn, tr/ng các h> tc… 
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Hội nghị giao ban công tác thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với lãnh
đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

xây dng mng li tuyên truyn
viên làm công tác tuyên truyn
ming n các ;a bàn dân c. Mi Uj
ban M t tr n T qu c các t~nh và
huyn có mt n hai cán b làm
công tác tuyên truyn ming  báo
cáo, cung cp thông tin n các ;a
bàn còn khó khn v thông tin.
V ni dung thu th p, t p hJp ý
kin, nguyn v>ng c a nhân dân
Ý kin, nguyn v>ng c a nhân
dân v các ch trng, 7ng l i,
chính sách, pháp lu t chung v xây
dng và bo v T qu c.
Ý kin, nguyn v>ng c a nhân
dân trên tfng l&nh vc kinh t, xã
hi, qu c phòng an ninh,  i ngoi
và xây dng h th ng chính tr; / các
cp, tf Trung ng n c s/.
Ý kin, nguyn v>ng c a nhân
dân v nng lc và hiu qu hot
ng c a b máy chính quyn; o
c, tác phong, l i s ng c a cán b,
ng viên…

Tâm t, nguyn v>ng c a )ng
bào các dân tc thiu s , tín ) các
tôn giáo, trí thc, ng7i Vit Nam /
nc ngoài v nhng vn  liên
quan n chính sách dân tc, tôn
giáo, trí thc, ng7i Vit Nam / nc
ngoài; v chính sách i oàn kt
toàn dân tc và v t chc và hot
ng c a M t tr n T qu c Vit Nam.
Ý kin, nguyn v>ng c a nhân
dân trong quá trình tip nh n và
thc hin các chng trình, k hoch
v qu c k, dân sinh, nh: vn hoá,
giáo dc, môi tr7ng, bo him xã
hi, phòng và khám cha bnh cho
nhân dân, bo m v sinh, an toàn
thc ph6m…
V phng thc thc hin
Thông qua vic t p hJp ý kin,
kin ngh; c a c! tri trc k' h>p c a
Qu c hi, Hi )ng nhân dân các cp.
Thông qua kênh tip nh n thông
tin c a h th ng M t tr n và các
oàn th chính tr;, xã hi: T chc

mng li thu th p ý kin, nguyn
v>ng nhân dân c a M t tr n tf Trung
ng n c s/ vi u m i nwm bwt
và cung cp thông tin là các v; `y
viên `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam; các Hi )ng T vn;
Uj ban M t tr n T qu c Vit Nam các
t~nh, thành ph trc thuc Trung
ng; các t chc thành viên c a M t
tr n và lc lJng c t cán phong trào
c a M t tr n các cp. Công vic này
Jc tin hành hàng tháng và khi có
nhng vn  t xut. Các u m i
này g!i thông tin qua hp th in
t! v Ban Tuyên giáo `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam 
t p hJp thành mt kênh thông tin.
T chc giao ban, t p hJp thông
tin hàng tháng gia Ban Tuyên giáo
c a `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam và Ban Tuyên giáo c a
5 t chc thành viên. Khi có nhng
vn  liên quan n các t chc
thành viên khác (trong s 41 t chc
còn li) thì m7i Ban Tuyên giáo c a
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t chc ó cùng giao ban. Kt qu
giao ban Jc t p hJp thành mt
kênh thông tin.
M/ chuyên mc thu th p ý kin
nhân dân trên Trang Thông tin in
t! c a `y ban Trung ng M t tr n
T qu c Vit Nam  t p hJp,  c bit
là nhng th7i im có tình hình nóng
bWng xy ra cn phi t p hJp thông
tin k;p th7i.  i vi nhng vn 
ln, cn có iu tra v d lu n xã hi
thì  t hàng cho các n v; chuyên
sâu thc hin  ly kt qu làm mt
kênh thông tin. Kt qu t p hJp này
thành mt kênh thông tin.
Các thông tin trên Jc t ng hJp
li và báo cáo, phn ánh vi B Chính
tr;, Ban Bí th, Ch t;ch nc, Qu c
hi, Chính ph theo ;nh k' hàng
quý (c+ng nh khi có vn  t
xut) và  ngh; x! lý.
Ban Th7ng trc Uj ban M t tr n
T qu c Vit Nam t~nh, thành ph t p
hJp thông tin tip nh n Jc / cp
mình và báo cáo vi Ban Th7ng v
cp y, Hi )ng nhân dân, `y ban
nhân dân cùng cp x! lý; )ng th7i
g!i v Ban Th7ng trc `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam thành
mt kênh thông tin  t p hJp chung.
Kt qu x! lý các ý kin, nguyn
v>ng c a nhân dân Jc t p hJp và
báo cáo, phn ánh li vi nhân dân
qua các kênh: Thông báo kt qu x!
lý ý kin, nguyn v>ng c a nhân dân
c a Ban Th7ng trc `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam g!i
n Ban Th7ng trc `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam các t~nh, thành ph
và các t chc thành viên; thông báo
trên các phng tin thông tin c a
`y ban Trung ng M t tr n T qu c
Vit Nam và các t chc thành viên.
3. Tf khi thc hin  án  i mi
công tác thông tin, tuyên truyn c a
M t tr n T qu c Vit Nam (2015)
n nay, `y ban M t tr n T qu c

Vit Nam các cp và các t chc
thành viên, bng hình thc trc tip,
ch ng c a t chc mình và ph i
hJp vi các c quan thông tn báo
chí c a ng và Nhà nc ã cung
cp thông tin v tình hình t nc;
các ch trng, 7ng l i c a ng,
chính sách, pháp lu t c a Nhà nc;
chng trình hành ng c a M t tr n
T qu c Vit Nam n các tng lp
nhân dân.  c bit t p trung thông
tin, tuyên truyn v các ni dung,
nhim v, nh: i hi ng các cp
và i hi i biu toàn qu c ln th
XII c a ng; ngh; quyt c a các Hi
ngh; Ban Chp hành Trung ng
khóa XII; Bu c! i biu Qu c hi
khóa XIV và i biu Hi )ng nhân
dân các cp nhim k' 2016 - 2021;
Hin pháp nm 2013 và các vn bn
pháp lu t; Các s kin l;ch s!, nhng
ngày kj nim ln c a t nc, dân
tc; Chính sách và kt qu thc hin
chính sách dân tc, tôn giáo, ng7i
Vit Nam / nc ngoài...; Chng
trình hành ng c a M t tr n T
qu c Vit Nam: T p trung vào vic
trin khai ngh; quyt, chng trình
hành ng c a M t tr n T qu c Vit
Nam và các t chc thành viên; thc
hin các cuc v n ng, các phong
trào thi ua yêu nc; kt qu tham
gia xây dng ng, chính quyn; kt
qu thc hin Quy ch ph i hJp gia
oàn Ch t;ch, `y ban Trung ng
M t tr n T qu c Vit Nam vi Ch
t;ch nc, `y ban Th7ng v Qu c
hi, Th tng Chính ph và mt s
b ngành / Trung ng; gia `y ban
M t tr n T qu c Vit Nam các cp vi
chính quyn cùng cp; công tác dân
tc, tôn giáo, hot ng  i ngoi
nhân dân; Cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng nông thôn mi,
ô th; vn minh”, “Ng7i Vit Nam
u tiên dùng hàng Vit Nam”...
Tâm t, ý kin, nguyn v>ng c a
các tng lp nhân dân ã Jc Uj
ban M t tr n T qu c Vit Nam các

cp và các t chc thành viên thu
th p, t ng hJp và phn ánh n lãnh
o cp uj ng, chính quyn các
cp. Trên c s/ ó, Ban Th7ng trc
`y ban Trung ng M t tr n T qu c
Vit Nam ã xây dng 8 báo cáo v
tâm t, nguyn v>ng và ý kin, kin
ngh; c a nhân dân vi ng, Nhà
nc. oàn Ch t;ch `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam báo
cáo t ng hJp ý kin, kin ngh; c a
c! tri và nhân dân ti các k' h>p ln
th 9, 10, 11 Qu c hi (khóa XIII) và
k' h>p th 1, 2, 3 Qu c hi (khóa
XIV)5. Nhng ý kin, kin ngh; c a
nhân dân do oàn Ch t;ch `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam báo cáo ti các k' h>p Qu c hi
ã Jc Qu c hi, Ch t;ch nc,
Chính ph ch~ o các b, ban, ngành
/ Trung ng và chính quyn ;a
phng có liên quan tip thu, gii
quyt và thông báo cho oàn Ch
t;ch `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam và nhân dân bit,
giám sát, góp phn thc hin quyn
làm ch c a nhân dân thông qua M t
tr n T qu c Vit Nam.
Vic thu th p, t p hJp ý kin,
nguyn v>ng c a các tng lp nhân
dân c a M t tr n T qu c Vit Nam là
ngu)n thông tin phn h)i có vai trò
rt quan tr>ng  i vi quá trình ban
hành, t chc thc hin, b sung,
s!a  i các quyt ;nh lãnh o,
qun lý xã hi, góp phn giúp lãnh
o ng, Nhà nc có Jc nhng
quyt ;nh úng wn, phù hJp vi
quyn, lJi ích hJp pháp, chính áng
c a nhân dân v các ch trng,
7ng l i, chính sách, nhng vn 
qu c k dân sinh...
 i mi công tác thông tin, tuyên
truyn là mt nhim v quan tr>ng
góp phn thc hin vic  i mi công
tác M t tr n trong giai on mi mà
Ngh; quyt i ln th VIII M t tr n
T qu c Vit Nam ã  ra.

5. Tập hợp từ Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 11/2016.
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NH NG V N Đ ĐT RA TRONG CÔNG TÁC
GIÁM SÁT VÀ PHN BIN XÃ HI

ca Mt trn T quc Vit Nam hin nay
NGÔ SÁCH THỰC
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hơn 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích
cực triển khai thực hiện Quyết định số 217 và số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về
giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt
được nhiều kết quả. Những việc làm đó có ý nghĩa, tác dụng thiết thực, qua đó tăng
cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng chính
sách pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Công tác giám sát có nhiều
tiến bộ
Hình thc giám sát a dng hn,
ni dung giám sát trên nhiu l&nh
vc, cách thc t chc có nhiu sáng
to, a ra nhiu kin ngh; thit
thc. Tf nm 2014 n nay, Ban
Th7ng trc `y ban Trung ng M t
tr n T qu c Vit Nam ch trì ph i
hJp vi các t chc thành viên c a
M t tr n xây dng, ký kt 10 chng
trình ph i hJp v giám sát và t chc
trin khai thc hin. Các l&nh vc,
ni dung giám sát c a M t tr n T
qu c Vit Nam trong th7i gian qua
xut phát và t p trung vào vic gii
quyt nhng bc xúc, òi hWi c a
ông o nhân dân, trên c s/ xây
dng k hoch thc hin mt cách
khoa h>c, sát vi yêu cu và iu
kin thc t, bo m tính kh thi.
Vic ký kt và thc hin các
chng trình ph i hJp giám sát c a
M t tr n T qu c Vit Nam trong 3
nm qua ã huy ng Jc s tham
gia có trách nhim c a nhiu t chc
thành viên c a M t tr n vào công tác
giám sát. Trong ó, phi k n s
tham gia tích cc, ch ng và có
hiu qu cao c a T ng Liên oàn Lao

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định
số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
ẢNH: THÀNH TRUNG

ng Vit Nam, Hi Nông dân Vit
Nam, Hi Liên hip Ph n Vit Nam,
oàn Thanh niên Cng sn H) Chí
Minh, Hi Cu chin binh Vit Nam,
Liên hip các hi Khoa h>c và k@
thu t, Hi Lu t gia Vit Nam, Liên
oàn Lu t s Vit Nam, Phòng

Thng mi và Công nghip Vit
Nam... Ban Th7ng trc `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam
th7ng xuyên c! i din tham gia
nhiu oàn giám sát, kim tra, thanh
tra c a `y ban Th7ng v Qu c hi,
các `y ban c a Qu c hi, Thanh tra
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Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại phiên họp thứ 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
ẢNH: THÀNH TRUNG

Chính ph , Vin Kim sát nhân dân
t i cao, các b, ngành… trên nhng
l&nh vc qun lý nhà nc và hot
ng t pháp có liên quan trc tip
n quyn, lJi ích c a nhân dân, n
t chc và hot ng c a b máy nhà
nc và nhng l&nh vc kinh t - xã
hi quan tr>ng c a t nc, nh: t
chc và hot ng c a Hi )ng
nhân dân cp t~nh nhim k' 20112016; vic thc hin chính sách  i
vi )ng bào dân tc ít ng7i; vic
qun lý và s! dng t c a các nông,
lâm tr7ng qu c doanh; vic thi hành
án dân s, hình s; công tác tip
công dân, gii quyt khiu ni, t
cáo; vic gii quyt, tr l7i các kin
ngh; c a c! tri và nhân dân; vic
qun lý nhà nc v bo m an toàn
thc ph6m;...
3 ;a phng, ngay tf u nm
2014, `y ban M t tr n T qu c Vit
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Nam / 63 t~nh, thành ph ã ch
ng, sáng to trin khai nghiêm túc
nhim v giám sát. Trong 3 nm qua,
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam 3
cp: t~nh, huyn, xã ã ch trì giám
sát 56.689 cuc giám sát, ni dung
giám sát t p trung vào vic thc hin
ch , chính sách b)i th7ng, gii
tWa; vic b trí tái ;nh c và tm c
cho ng7i dân có nhà, t b; thu h)i;
vic thc hin quy hoch, d án còn
 kéo dài nhiu nm; v m bo an
toàn v sinh thc ph6m; v công tác
tip dân và gii quyt n th khiu
ni, t cáo c a công dân; vic thc
hin các quy ;nh pháp lu t v c s/
y t t nhân; ph i hJp thc hin và
giám sát t ng rà soát chính sách u
ãi  i vi ng7i có công vi cách
mng; vic thc hin a ng7i cai
nghin ma túy không ni c trú n
;nh trên ;a bàn vào c s/ xã hi;

công tác tuyn sinh các lp u cp;
vic cung cp nc sch và nc hJp
v sinh...
Vic phát huy vai trò giám sát c a
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam /
c s/ thông qua hot ng c a Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát
u t c a cng )ng tip tc Jc
duy trì và phát huy.

Công tác phản biện xã hội
bước đầu thực hiện
3 Trung ng, trong 3 nm qua,
`y ban Trung ng M t tr n T qu c
Vit Nam ã t chc góp ý, phn
bin xã hi  i vi hàng chc d
tho các vn bn quan tr>ng c a
ng, Qu c hi, Chính ph và các c
quan có th6m quyn khác. `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam ã t p trung vào hot ng t p

N G H I Ê N

hJp, ly ý kin nhân dân, góp ý,
phn bin vào d tho Vn kin i
hi i biu toàn qu c ln th XII
c a ng. Nhiu hi ngh;, hi tho,
t>a àm chuyên sâu ã Jc `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam t chc và ph i hJp vi các c
quan liên quan t chc  góp ý,
phn bin xã hi.
Ban Th7ng trc `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam ã
t chc mt s hi ngh; phn bin xã
hi  i vi D án Lu t Tín ngng,
Tôn giáo; D án Lu t v Hi; D tho
Lu t s!a  i, b sung mt s iu c a
B lu t Hình s s 100/2015/QH13…
vi quy mô và cht lJng i vào
chiu sâu, hiu qu, các kin ngh;
phn bin xã hi c a M t tr n T
qu c Vit Nam Jc d lu n ánh giá
cao, nhiu ni dung phn bin Jc
c quan ch trì son tho tip thu và
có ý kin phn h)i tích cc. Bên cnh
ó, các t chc thành viên c+ng t
chc phn bin nhiu vn bn quy
phm pháp lu t liên quan trc tip
ti quyn và ngh&a v c a oàn viên,
hi viên c a t chc mình.
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam
các cp / ;a phng trong 3 nm
qua ã t chc 30.661 cuc phn bin
xã hi  i vi nhiu d tho vn bn
quy phm pháp lu t c a HND, UBND
t~nh, thành ph liên quan trc tip
n quyn và lJi ích c a nhân dân.
Mt s công trình d án v vn hóa,
giao thông, xây dng s ông ng7i
dân quan tâm; Quy ;nh v b)i
th7ng, h trJ tái ;nh c khi Nhà
nc thu h)i t; Góp ý d tho
Quyt ;nh quy ;nh chính sách h
trJ n ;nh 7i s ng và sn xut cho
ng7i dân sau tái ;nh c các d án
th y lJi, th y in;  án bo m
tái hòa nh p cng )ng  i vi ng7i
chp hành xong án pht tù…
Nhìn chung, nhiu ý kin phn
bin xã hi c a `y ban Trung ng
M t tr n T qu c Vit Nam và c quan
Trung ng c a các t chc thành
viên ã Jc các c quan son tho
tip thu, ánh giá cao, ã và ang tr/

thành mt kênh thông tin quan
tr>ng, cn thit giúp ng, Nhà nc
khi xem xét, quyt ;nh các vn 
trong công tác lãnh o, qun lý,
iu hành t nc.

Hoàn thiện thể chế và cơ
chế thực hiện
`y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam có hai Thông tri s 04
và s 28 hng dEn; các t chc
chính tr; - xã hi u có vn bn ch~
o trin khai; các t~nh thành u có
vn bn ch~ o ni dung này. Công
tác tuyên truyn, t p hun cán b v
giám sát, phn bin xã hi, t p hJp ý
kin nhân dân bc u Jc quan
tâm ã có tác dng nht ;nh trong
vic to chuyn bin nh n thc c a
các cp, các ngành.
Lu t M t tr n T qu c Vit Nam
Jc ban hành, trong ó có 2 chng
quy ;nh v giám sát, phn bin xã
hi. Hình thc giám sát thông qua
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám
sát u t c a cng )ng ã Jc b
sung trong Lu t Thanh tra, Lu t u
t công, Ngh; ;nh s 84/2015/NCP ngày 30/9/2015, trong ó mc chi
cho Ban Giám sát u t c a cng
)ng / xã tf 2 triu lên 5 triu )ng.
Ngày 28/12/2016, B Tài chính ã
ban hành Thông t s 337/2016/TTBTC quy ;nh vic l p d toán, qun
lý, s! dng và quyt toán kinh phí
bo m hot ng giám sát, phn
bin xã hi c a `y ban M t tr n T
qu c Vit Nam và các t chc chính
tr; - xã hi. Vfa qua, `y ban Th7ng
v Qu c hi, Chính ph , oàn Ch
t;ch `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam ã th ng nht ban
hành Ngh; quyt liên t;ch quy ;nh
chi tit các hình thc giám sát, phn
bin xã hi. ây là nhng c s/ pháp
lý quan tr>ng  thc hin t t hn
nhim v này.
3 ;a phng, mt s cp y t~nh,
thành ph ã ban hành Quy ch v
vic tip thu ý kin c a M t tr n T
qu c Vit Nam và các t chc chính
tr; - xã hi, Quy ch tip xúc,  i
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thoi c a ng7i ng u cp y,
chính quyn các cp vi nhân dân.
ây là nhng bo m quan tr>ng 
ý kin c a M t tr n T qu c Vit
Nam, c a ng7i dân Jc gii quyt
k;p th7i.

Hạn chế và nguyên nhân
Bên cnh nhng kt qu ã t
Jc, công tác giám sát và phn bin
xã hi còn nhng hn ch, nh: nhiu
ni còn lúng túng trong la ch>n ni
dung giám sát và phn bin xã hi;
cha a ra Jc tiêu chí  la ch>n
ni dung giám sát và phn bin xã hi
phù hJp; kt qu giám sát và phn
bin xã hi cha u; phn bin còn
ít; mt s ni làm còn hình thc, th
ng cha rõ vai trò c a ch th giám
sát, phn bin xã hi; còn biu hin
n nang, né tránh, ngi va chm, làm
cho xong, cha dám nêu chính kin
c a mình; k@ nng nng lc trình 
cán b còn hn ch; vic theo dõi thc
hin sau giám sát và phn bin xã hi
nhiu ni làm cha t t.
Nhng hn ch này do phm vi
giám sát và phn bin xã hi rng,
yêu cu cao trong khi ngu)n lc con
ng7i và iu kin v t cht c a M t
tr n T qu c Vit Nam còn có hn;
nh n thc c a cán b M t tr n và  i
tJng Jc giám sát c a cp y,
chính quyn còn nhiu biu hin
cha úng, cha to iu kin  M t
tr n T qu c Vit Nam, các t chc
chính tr; - xã hi thc hin nhim v
này; vic trin khai / mt s ni còn
nhiu ni dung, kin ngh; dàn tri;
mt s cp, ngành cha quan tâm
thc hin kin ngh;; M t tr n ít giám
sát thc hin kin ngh; sau giám sát
và cha có quy trình, mEu biu 
t ng hJp báo cáo giám sát và phn
bin xã hi trong h th ng M t tr n,
các oàn th chính tr; - xã hi và các
t chc thành viên c a M t tr n.

Một số kinh nghiệm
Vi phng châm vfa làm vfa rút
kinh nghim, M t tr n T qu c Vit
Nam các cp ;nh k' 6 tháng có báo
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cáo, sau 3 nm ã t chc s kt tf c
s/ n Trung ng, rút ra Jc nhng
cách làm hay, kinh nghim quý.
1. Thc ti(n cho thy, ni nào làm
t t u bám sát vào 4 nguyên twc
giám sát, phn bin (s lãnh o c a
cp y; ph i hJp gia các lc lJng
làm giám sát; công khai, minh bch;
không làm nh h/ng n  i tJng
giám sát). Hàng nm xây dng k
hoch giám sát có s ch~ o c a cp
y, khwc phc s trùng chéo trong
giám sát; sau giám sát, cp y, chính
quyn ch~ o thc hin kin ngh;,
nâng cao hiu qu c a giám sát, phn
bin xã hi.
2. Gwn nhim v giám sát, phn
bin xã hi vi nhim v lwng nghe ý
kin c a Nhân dân, góp ý xây dng
ng, xây dng chính quyn; th7ng
k' t chc cho ng7i ng u cp
y, chính quyn tip xúc,  i thoi
nhân dân. Nhng vn  ln, liên
quan lJi ích trc tip c a ng7i dân
có các hình thc ly ý kin, iu tra
xã hi h>c, t chc tham vn ý kin
nhân dân trc khi cp có th6m
quyn quyt ;nh, góp phn tng
)ng thu n xã hi.
3. Phi ch ng, linh hot, sáng
to trong v n dng 4 hình thc giám
sát: nghiên cu, xem xét vn bn; t
chc oàn giám sát; thông qua Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát
u t c a cng )ng; tham gia hot
ng giám sát vi các c quan, t
chc và 3 hình thc phn bin xã hi
là: t chc hi ngh; phn bin xã hi;
g!i d tho vn bn phn bin n
các c quan, t chc, cá nhân có liên
quan  ly ý kin phn bin xã hi;
t chc  i thoi trc tip gia M t
tr n T qu c Vit Nam vi c quan, t
chc có d tho vn bn Jc phn
bin xã hi.
4. Làm t t khâu chu6n b; và t
chc thc hin giám sát, phn bin.
M7i các chuyên gia, thành viên hi
)ng t vn, ng7i có kinh nghim
tham gia giám sát, phn bin. Có quy
ch ph i hJp gia M t tr n T qu c
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Vit Nam, các oàn th, các c quan
thông tin i chúng trong giám sát,
phn bin, to ra sc mnh, ting nói
chung trc nhng vn  nhân dân
quan tâm.

Những vấn đề đặt ra
Ngh; quyt i hi ng ln th
XII khng ;nh: “ i mi ni dung,
phng thc hot ng c a M t tr n
T qu c và các oàn th nhân dân 
t p hJp, phát huy sc mnh i oàn
kt toàn dân tc, thc hin t t dân
ch , giám sát, phn bin xã hi, tng
c7ng )ng thu n xã hi, tham gia
xây dng ng, Nhà nc, hot ng
 i ngoi nhân dân, góp phn tích
cc vào s nghip xây dng, bo v
T qu c”. Qua thc hin nhim v
giám sát, phn bin xã hi, v; trí, vai
trò c a M t tr n T qu c Jc nâng
lên. Vn   t ra hin nay là làm sao
nâng cao hn cht lJng công tác
giám sát,  c bit là phn bin xã
hi; phát huy vai trò ch ng c a
ch th giám sát, phn bin; tranh
th s lãnh o c a cp y, s )ng
tình, ng h, to iu kin c a chính
quyn,  i tJng Jc giám sát; s
)ng h trJ, giúp  c a nhân dân.
iu ó òi hWi phi thc hin t t
mt s ni dung:

Mt là, tip tc làm t t công tác
tuyên truyn các quy ;nh c a
ng và Nhà nc v giám sát,
phn bin xã hi; kt qu, kinh
nghim, cách làm thit thc trong
t chc thc hin nhm nâng cao
nh n thc c a các cp, các ngành
và nhân dân v công tác giám sát
và phn bin xã hi.
Hai là, làm t t nhim v th ch,
hoàn thin c ch. Nhng ni dung
ã Jc thc ti(n khng ;nh cn
k;p th7i  ngh; c quan có th6m
quyn ban hành vn bn ch~ o,
hng dEn thc hin. Trong ó t p
trung hng dEn quy trình, kinh phí
bo m thc hin nhim v giám
sát, phn bin xã hi; ban hành cu n
“S tay công tác công tác giám sát,
phn bin xã hi c a M t tr n T

qu c”; chú tr>ng công tác b)i dng,
t p hun chuyên sâu cho cán b M t
tr n, oàn th; xây dng thông tri
hng dEn hot ng cho Ban Thanh
tra nhân dân, Ban Giám sát u t
c a cng )ng. Các t~nh thành chua
có quy ch tip thu ý kin c a M t
tr n T qu c, các oàn th chính tr;xã hi, quy ch tip xúc,  i thoi
c a ng7i ng u cp y, chính
quyn các cp cn  ngh; cp y ban
hành; ph i hJp vi `y ban Th7ng v
Qu c hi xây dng Ngh; quyt liên
t;ch v tip xúc c! tri thay th Ngh;
quyt s 525/2012/NQLT/UBTVQH13CTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 v
vic tip xúc c! tri c a i biu Qu c
hi hin nay.

Ba là, M t tr n T qu c Vit Nam
các cp cn phát huy nhng kinh
nghim, cách làm sáng to, hiu qu.
Trong xây dng k hoch giám sát,
phn bin xã hi hàng nm da vào
nhng vn  nhân dân ang bc
xúc, các cp ang quan tâm; theo 
ngh; c a cp y chính quyn, các t
chc thành viên c a M t tr n; qua
trao  i ph i hJp vi oàn i biu
Qu c hi, Hi )ng nhân dân. Bên
cnh ó, vic t chc oàn giám sát
và trin khai thc hin c+ng cn
Jc quan tâm trong ó cn: rõ ni
dung ch trì, rõ ni dung ph i hJp;
t chc oàn giám sát nên hJp lý,
không nên nhiu oàn trong mt
th7i gian ;a im, tng giám sát v
vic qua giám sát gii quyt n th
khiu ni, t cáo, công khai kt lu n
thanh tra, tính khách quan c a các
ch~ s hài lòng, vn  báo chí d
lu n ang quan tâm; công khai giám
sát và phn bin xã hi, ph i hJp
ch t ch vi báo, ài c quan truyn
thông ang tuyên truyn và giám sát
thc hin kin ngh; và t ng hJp
thông tin, báo cáo tham mu  xut
k;p th7i.
B n là, Ph i hJp vi các ban
c a ng tham gia xây dng quy
;nh c a ng v giám sá t cán b
ng viên.
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THC TRNG MÔ HÌNH T CHC
VÀ PHNG THC HOT ĐNG

ca Mt trn T quc Vit Nam
BÙI THỊ THANH
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thực trạng về tình hình tổ
chức bộ máy của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp
Giai on trc  i mi (1986)
Tip n i c a M t tr n Liên Vit và
sau i hi ln th nht M t tr n Dân
tc th ng nht Vit Nam tháng
9/1955 thành l p M t tr n T qu c
Vit Nam, ngày 9/5/1962, B Chính
tr; ã có Ngh; quyt s 53-NQ/TW
thành l p Ban M t tr n Trung ng
và ch~ o l p Ban M t tr n các t~nh,
thành ph . Cp huyn, th; xã, khu
ph (ph7ng sau này) không thành
l p c quan Ban M t tr n. Vi cp
Trung ng và các t~nh, thành ph
giai on này, do vfa qua bc
chuyn giai on nên t chc b máy
M t tr n cha Jc quan tâm thWa
áng. Biên ch cán b M t tr n ch~
bao g)m mt s v; trong ng oàn,
Ban Th ký cùng vi mt s cán b,
chuyên viên làm nhim v tip tc
kêu g>i, t p hJp kh i oàn kt toàn
dân, ng viên nhân dân tham gia
phát trin sn xut và chi vin cho
min Nam u tranh thc hin th ng
nht nc nhà.
Nm 1976, trên c s/ thc t công
tác Dân v n, M t tr n, B Chính tr;
ã ra Ngh; quyt s 249-NQ/TW, ngày
29/3/1976 thành l p Ban Dân v n và
M t tr n Trung ng, ch~ o các
t~nh, thành ph thành l p Ban Dân

cp y ng phân công
mt `y viên Th7ng v
trc tip ph trách. T
chc b máy giúp vic
c a Ban Dân v n và M t
tr n Trung ng giai
on này Jc c cu
g)m: Vn phòng; V
Nghiên cu hot ng
oàn th; V M t tr n
(nghiên cu vic v n
ng nhân s@, trí thc,
dân tc thiu s , t sn
dân tc và Vit kiu); V
Tôn giáo; V T chc Cán b.
Ngày 17/3/1981, trên
c s/ Quyt ;nh s 93Q/TW c a Ban Bí th
Trung ng ng, Ban
Dân v n và M t tr n
Trung ng chính thc
Jc tách ra thành 2 t
chc là: Ban Dân v n
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Trung ng và `y ban
Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị
Trung ng M t tr n T
“Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên
qu c Vit Nam nh ngày
trách Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
nay, cùng vi vic l p
chức chính trị - xã hội ở cấp huyện trong giai đoạn
ng oàn M t tr n T
qu c Vit Nam. Trên c
hiện nay”, tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
s/ th ng nht ;nh
hng ti i hi M t
v n và M t tr n các t~nh, thành ph . tr n Dân tc th ng nht Vit Nam,
 i vi cp huyn, th;, cp xã, khu tháng 2/1977, Ban Th7ng trc `y
ph , ng cha có ch trng thành ban Trung ng M t tr n T qu c
l p Ban Dân v n và M t tr n, công Vit Nam ã xúc tin kin toàn `y
tác M t tr n ch yu vEn giao cho
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ban M t tr n T qu c Vit Nam cp
t~nh, thành ph , cp huyn; thành
l p `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam cp xã, khu ph ; )ng th7i thí
im thành l p các ban, t công tác
M t tr n / các khu dân c, cng
)ng dân c.
Giai on sau  i mi (tf 1986
tr/ i)
Tf “M t tr n hiu triu”, “M t
tr n phong trào” M t tr n không có
t chc b máy n ngày nay, M t
tr n T qu c Vit Nam ã có t chc
b máy  / 4 cp và còn xu ng các
khu dân c, cng )ng dân c là mt
bc tin quan tr>ng không ch~ trong
quan im, nh n thc mà c trong
thc t hot ng. Nh7 t chc b
máy này mà nhiu nm qua, M t tr n
T qu c Vit Nam luôn sát cánh cùng
vi ng, Nhà nc m ng hoàn
thành các nhim v phù hJp vi yêu
cu c a tfng giai on cách mng.
H th ng t chc c a M t tr n T
qu c Vit Nam Jc quy ;nh ti iu
6, Lu t M t tr n T qu c Vit Nam
nm 2015:

“iu 6. T chc c a M t tr n T
qu c Vit Nam
1. M t tr n T qu c Vit Nam Jc
t chc / Trung ng và các n v;
hành chính. `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam là c quan chp hành gia
hai k' i hi c a M t tr n T qu c
Vit Nam, có trách nhim t chc
thc hin nhim v c a M t tr n T
qu c Vit Nam.
2. C quan c a M t tr n T qu c
Vit Nam Jc t chc nh sau:
a) 3 Trung ng có `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam,
oàn Ch t;ch `y ban Trung ng
M t tr n T qu c Vit Nam và Ban
Th7ng trc `y ban Trung ng M t
tr n T qu c Vit Nam;

b) 3 ;a phng có `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam t~nh, thành
ph trc thuc trung ng (sau ây
g>i chung là cp t~nh); `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam huyn, qu n,
th; xã, thành ph thuc t~nh và n
v; hành chính tng ng (sau ây
g>i chung là cp huyn); `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam xã, ph7ng,
th; trn (sau ây g>i chung là cp
xã). 3 mi cp có Ban Th7ng trc `y
ban M t tr n T qu c Vit Nam.
T chc, nhim v, quyn hn các
c quan c a M t tr n T qu c Vit
Nam do iu l M t tr n T qu c Vit
Nam quy ;nh.
3. `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam cp xã thành l p Ban Công tác
M t tr n / thôn, làng, p, bn, buôn,
phum, sóc, t dân ph , khu ph , kh i
ph và cng )ng dân c khác (sau
ây g>i chung là khu dân c). T
chc và hot ng c a Ban Công tác
M t tr n do iu l M t tr n T qu c
Vit Nam quy ;nh”1.
Theo ó, c cu c a `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam các cp, g)m:
- Uj ban M t tr n T qu c Vit
Nam / mi cp là c quan chp hành
c a M t tr n T qu c Vit Nam cùng
cp, do i hi i biu M t tr n T
qu c Vit Nam cp ó hip thng c!
ra, có trách nhim t chc thc hin
chc nng, nhim v c a M t tr n T
qu c Vit Nam.
- oàn Ch t;ch `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam là
i din c a `y ban Trung ng M t
tr n T qu c Vit Nam gia hai k'
h>p do `y ban Trung ng M t tr n
T qu c Vit Nam hip thng dân
ch c! trong s `y viên `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam.
- Ban Th7ng trc `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam là c

1. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương I, Điều 6, tr 10-11.
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quan i din c a oàn Ch t;ch và
`y ban Trung ng M t tr n T qu c
Vit Nam gia hai k' h>p do `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam hip thng dân ch c! trong s
`y viên oàn Ch t;ch.
- Ban Th7ng trc `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam là c quan i
din c a `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam các cp / ;a phng gia
hai k' h>p do `y ban M t tr n T
qu c Vit Nam mi cp hip thng
dân ch c! trong s `y viên `y ban
M t tr n T qu c Vit Nam.
Vi chc nng, nhim v giúp
ng, chính quyn, h th ng chính
tr; kim nghim các ch trng,
chính sách có thc s hJp quy lu t
và hJp lòng dân hay không, giúp
ng và h th ng chính tr; thc s
vì dân  dân tin ng, i theo ng.
Do ó, M t tr n T qu c và các oàn
th c a mình, nhân dân tham gia
giám sát, phn bin xã hi, óng góp
ý kin  i vi các ch trng, chính
sách, giúp không ngfng hoàn thin
các ch trng, chính sách c a ng
và Nhà nc; giúp s lãnh o c a
ng, qun lý c a Nhà nc ngày
càng t t hn, tf ó phc v nhân
dân ngày càng hiu qu hn. Ng7i
dân tham gia giám sát, phn bin xã
hi vi t cách vfa là ng7i ch;u s
lãnh o, vfa là ng7i làm ch , vfa
là ng7i thc hin, )ng th7i vfa là
ng7i Jc phc v và th h/ng.
Nh n thc Jc tm quan tr>ng c a
giám sát và phn bin xã hi, Ngh;
quyt i hi X c a ng ã khng
;nh: “Phát huy vai trò và to iu
kin thu n lJi  M t tr n T qu c và
các oàn th nhân dân tham gia xây
dng 7ng l i ch trng, chính
sách, pháp lu t c a ng và Nhà
nc, thc hin vai trò giám sát,
phn bin xã hi”. ng ã th hin
s quan tâm ch~ o và phân công các
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Bàn giải
pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Đề xuất
cơ chế kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, tháng 6/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
)ng chí Th7ng v tham gia ch~ o,
lãnh o và trc tip làm công tác
M t tr n. Ch~ th; s 18-CT/TW ngày
22/11/2007 v vic lãnh o i hi
M t tr n T qu c Vit Nam các cp và
i hi i biu toàn qu c M t tr n
T qu c Vit Nam ln th VII có nêu:
“các cp y ng phân công )ng chí
`y viên Th7ng v cp y làm Bí th
ng oàn M t tr n và gii thiu 
i hi bu gi chc Ch t;ch M t
tr n T qu c Vit Nam cùng cp”; Ch~
th; s 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 v
lãnh o i hi M t tr n T qu c
Vit Nam các cp và i hi i biu
toàn qu c M t tr n T qu c Vit Nam
ln th VIII (nhim k' 2014-2019) có
nêu: “… Các cp y ng cn phân

công )ng chí trong Ban Th7ng v
làm Bí th ng oàn và gii thiu
 bu gi chc Ch t;ch M t tr n T
qu c Vit Nam cùng cp”.
Theo th ng kê, n tháng
12/2016, nc ta có 63 t~nh, thành
ph trc thuc Trung ng vi 712
n v; cp huyn (qu n, huyn,
thành ph ), có 11.162 n v; cp xã
(xã, ph7ng, th; trn) và 110.190
khu dân c vi 103.194 Ban Công tác
M t tr n. H th ng t chc b máy,
cán b c a `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam các cp Jc th hin qua
tình hình và nhng s liu sau ây:
1. `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam.

- Nhim k' 2009-2014, t ng s y
viên `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam là 355 ng7i. Trong ó, cá nhân
tiêu biu và chuyên gia trên các l&nh
vc là 231 ng7i, còn li là i din
`y ban M t tr n T qu c cp di
trc tip, t chc thành viên và cán
b M t tr n chuyên trách.
- Nhim k' 2014-2019, t ng s y
viên `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam là 385 ng7i. Trong ó, cá nhân
tiêu biu và chuyên gia trên các l&nh
vc là 261 ng7i, còn li là M t tr n
T qu c cp di trc tip, t chc
thành viên và cán b M t tr n
chuyên trách.
* C quan `y ban Trung ng M t
tr n T qu c Vit Nam:
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Hin nay, c quan `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam,
ngoài Ban Th7ng trc là c quan i
din c a oàn Ch t;ch và `y ban
Trung ng gia hai k' h>p, vi c
cu theo quy ;nh (khóa VII g)m 9
ng7i, hin nay, khóa VIII là 6
ng7i), có 15 u m i ban, n v;,
trong ó có 2 n v; là loi hình n
v; s nghip và 1 công ty trách nhim
hu hn trc thuc. T ng biên ch
hin ti c a c quan `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam là
185 biên ch.
* Hi )ng t vn `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam:
Ngày 24/8/1981, Ch t;ch `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam ã ra Quyt ;nh s 229Q/MTTW thành l p Ban Pháp ch hình thc t chc Hi )ng t vn
(HTV) u tiên c a `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam.
Qua các i hi i biu toàn qu c
M t tr n T qu c Vit Nam ln th
II, III, IV, V… các HTV khác v các
ni dung: vn hóa - xã hi, kinh t,
dân tc, tôn giáo, khoa h>c - giáo
dc và môi tr7ng… c a `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam c+ng ã ln lJt ra 7i. Nhim
k' 2014-2019, Ban Th7ng trc `y
ban Trung ng M t tr n T qu c
Vit Nam khóa VII thành l p 7 HTV
theo các l&nh vc Dân ch và Pháp
lu t, Kinh t, Dân tc, Tôn giáo, Vn
hóa và Xã hi, Khoa h>c - Giáo dc
và Môi tr7ng,  i ngoi và Kiu
bào, t p hJp khong trên 130 các v;
là `y viên `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam các cp, các nhà khoa h>c,
các chc swc tôn giáo, ng7i làm
công tác qun lý…
2. `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam các t~nh, thành ph trc thuc
Trung ng.
* `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam cp t~nh:
Trong th7i gian trc ây c+ng
nh tf giai on bwt u  i mi c a
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t nc (1986), thành phn trong
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam
cp t~nh c+ng nh các cp khác u
Jc xây dng theo úng c cu,
thành phn nh iu l M t tr n T
qu c Vit Nam ã quy ;nh.
+ T ng s y viên `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam nhim k' 20092014 là 5.308 ng7i. Trong ó, cá
nhân tiêu biu là 2.262 ng7i, còn li
là M t tr n T qu c cp di trc
tip, t chc thành viên và cán b
M t tr n chuyên trách.
+ T ng s y viên `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam nhim k' 20142019 là 5.611 ng7i. Trong ó, cá
nhân tiêu biu là 2.293 ng7i, còn li
là M t tr n T qu c cp di trc
tip, t chc thành viên và cán b
M t tr n chuyên trách.
* Ban Th7ng trc `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam cp t~nh:
- Nhim k' 2009-2014:
+ T ng s ng7i trong Ban
Th7ng trc u nhim k' là 509
ng7i, trong ó Ch t;ch là 63 ng7i;
Phó Ch t;ch 202 ng7i; `y viên
Th7ng trc 244 ng7i. n th7i
im cu i nhim k', t ng s là 488
ng7i, trong ó Ch t;ch là 63 ng7i;
Phó Ch t;ch 195 ng7i; `y viên
Th7ng trc 230 ng7i.
+ Nhân s ch ch t tham gia vào
cp y là 75 )ng chí (63 )ng chí
Ch t;ch và 12 )ng chí Phó Ch
t;ch), trong ó tham gia Ban Th7ng
v là 40 )ng chí (39 )ng chí Ch
t;ch và 1 )ng chí Phó Ch t;ch).
- Nhim k' 2014-2019:
+ T ng s ng7i trong Ban
Th7ng trc là 565 ng7i, trong ó
Ch t;ch là 63 ng7i; Phó Ch t;ch
219 ng7i; `y viên Th7ng trc
283 ng7i.
+ Nhân s ch ch t tham gia vào
cp y (tính n tháng 2/2017) là 66
)ng chí (63 )ng chí Ch t;ch và 3
)ng chí Phó Ch t;ch), trong ó

tham gia Ban Th7ng v t~nh, thành
y là 56 )ng chí.
* C quan `y ban M t tr n T
qu c Vit Nam cp t~nh:
T ng hJp s liu báo cáo c a `y
ban M t tr n T qu c 63 t~nh, thành
ph cho thy, `y ban M t tr n T
qu c các t~nh, thành ph Jc swp
xp, kin toàn trên c s/ bám sát
hng dEn c a Ban Th7ng trc `y
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam, ch~ o và hng dEn c a Ban
T chc T~nh y, Thành y, S/ Ni v
và  c im c th tfng ;a phng.
 c bit, vic swp xp kin toàn b
máy ã quan tâm chú ý gwn vi chc
nng, nhim v M t tr n, bo m
tinh g>n và b trí i ng+ cán b có
nng lc, trình   sc m ng
nhim v Jc giao. Hin nay, các
t~nh, thành ph xây dng b máy
theo c cu 6 u m i g)m 5 ban
chuyên môn và 1 vn phòng (theo
Quy
;nh
282-Q/TW
ngày
01/4/2015 c a Ban Chp hành Trung
ng), tuy nhiên tính n ht tháng
12/2016, mi ch~ có 19/63 t~nh,
thành ph thc hin theo hng dEn
s 582, còn a s vEn ang thc hin
theo mô hình 5 u m i g)m 4 ban
chuyên môn và 1 vn phòng.
Tính n tháng 12/2016, t ng s
cán b, chuyên viên, ng7i lao ng
c a c quan `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam cp t~nh là 1.630 ng7i,
trong ó biên ch ang s! dng là
1.395 ng7i, hJp )ng theo Ngh;
;nh 68 là 238 ng7i, hJp )ng ngoài
biên ch là 244 ng7i.
Có 16/63 `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam t~nh, thành ph có tf 25
biên ch tr/ lên; 32/63 `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam t~nh, thành
ph có tf 21 n 24 biên ch; 15/63
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam
t~nh, thành ph trc thuc Trung
ng có tf 17 n 20 biên ch.
T ng hJp bình quân chung mi
n v; c quan `y ban M t tr n T
qu c Vit Nam cp t~nh, thành ph có
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Hội nghị “Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở cấp huyện trong giai đoạn hiện nay”, tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

23,17 biên ch; cao nht là c quan
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam
Thành ph H) Chí Minh 49 ng7i;
thp nht là c quan `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam t~nh V&nh Long 17
ng7i. Trong t ng s 63 `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam t~nh, thành
ph trc thuc Trung ng, có 244
lao ng hJp )ng.
* T chc Hi )ng t vn:
Ban Th7ng trc M t tr n T qu c
các t~nh, thành ph ã thành l p các
HTV trên các l&nh vc, nh: Dân ch
và Pháp lu t; Vn hóa và Xã hi;
Khoa h>c - Giáo dc, Môi tr7ng; Dân

tc; Tôn giáo; Kinh t;  i ngoi
nhân dân - Kiu bào… Qua t ng hJp
(tính n tháng 12/2016), / cp
t~nh, 63/63 t~nh, thành ph thành
l p HTV, s HTV Jc thành l p là
168 HTV vi 1.442 ng7i tham gia.
3. `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam cp huyn.
- T ng s y viên `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam nhim k' 20092014 là 31.032 ng7i. Trong ó, cá
nhân tiêu biu là 13.140 ng7i, còn
li là M t tr n T qu c cp di trc
tip, t chc thành viên và cán b
M t tr n chuyên trách.

- T ng s y viên `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam nhim k' 20142019 là 40.101 ng7i. Trong ó, cá
nhân tiêu biu là 11.101 ng7i, còn
li là M t tr n T qu c cp di trc
tip, t chc thành viên và cán b
M t tr n chuyên trách.
* Ban Th7ng trc `y ban M t
tr n T qu c cp huyn:
- Nhim k' 2009-2014:
+ T ng s ng7i trong Ban
Th7ng trc u nhim k' là 3.072
ng7i, trong ó Ch t;ch là 694
ng7i; Phó Ch t;ch 1.343 ng7i;
`y viên Th7ng trc 1.035 ng7i.
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n th7i im cu i nhim k', t ng
s là 2.888 ng7i, trong ó Ch
t;ch là 689 ng7i; Phó Ch t;ch
1.323 ng7i; `y viên Th7ng trc
876 ng7i.
+ Nhân s ch ch t tham gia vào
cp y là 860 )ng chí (721 )ng chí
Ch t;ch và 139 )ng chí Phó Ch
t;ch), trong ó tham gia Ban Th7ng
v là 434 )ng chí (416 )ng chí Ch
t;ch và 18 )ng chí Phó Ch t;ch).
- Nhim k' 2014-2019:
+ T ng s ng7i trong Ban
Th7ng trc là 3.160 ng7i, trong ó
Ch t;ch là 712 ng7i; Phó Ch t;ch
1.480 ng7i; `y viên Th7ng trc 968
ng7i.
+ Nhân s ch ch t tham gia vào
cp y là 834 )ng chí (735 )ng chí
Ch t;ch và 99 )ng chí Phó Ch
t;ch), trong ó tham gia Ban Th7ng
v là 571 )ng chí.
* C quan `y ban M t tr n T
qu c cp huyn:
T chc b máy c quan `y ban
M t tr n T qu c Vit Nam cp
huyn Jc xây dng theo Hng
dEn s
64- HD/MTTW, ngày
4/4/2008 c a Ban Th7ng trc `y
ban Trung ng M t tr n T qu c
Vit Nam.  m bo theo dõi
hng dEn và thc hin các ni
dung công tác, )ng th7i c quan
Uj ban M t tr n T qu c nhiu
qu n, huyn, th; xã, thành ph trc
thuc t~nh còn m nh n nhim v
Vn phòng c a kh i Dân v n, vì v y
Ban Th7ng trc Uj ban Trung ng
M t tr n T qu c Vit Nam ;nh
hng s lJng cán b, nhân viên
c a c quan Uj ban M t tr n T
qu c Vit Nam cp huyn g)m 2
loi, loi tf 7 n 9 ng7i và loi tf
5 n 7 ng7i.
Tính n tháng 12/2016, t ng s
cán b, chuyên viên, ng7i lao ng
c a c quan `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam cp huyn là 4.676 ng7i,
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trong ó biên ch ang s! dng là
4.194 ng7i, hJp )ng theo Ngh;
;nh 68 là 238 ng7i, hJp )ng ngoài
biên ch là 244 ng7i.
* T chc Hi )ng t vn:
Theo t ng hJp (n tháng
12/2016), ã có 55/63 t~nh, thành
ph thành l p Jc HTV / cp
huyn, có 640 Ban t vn Jc thành
l p vi 5.110 ng7i tham gia.
4. `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam cp xã.
- T ng s y viên `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam nhim k' 20092014 là 347.510 ng7i. Trong ó, cá
nhân tiêu biu là 91.377 ng7i.
- T ng s y viên `y ban M t tr n
T qu c Vit Nam nhim k' 20142019 là 385.254 ng7i. Trong ó, cá
nhân tiêu biu là 141.309 ng7i.
* Ban Th7ng trc `y ban M t
tr n T qu c cp xã:
Theo iu l M t tr n T qu c Vit
Nam, Ban Th7ng trc `y ban M t
tr n T qu c cp xã g)m có Ch t;ch,
hai Phó Ch t;ch và `y viên Th7ng
trc. Theo Ngh; ;nh s 92/2009/NCP ngày 22/10/2009 c a Chính ph
thì Ch t;ch `y ban M t tr n T qu c
xã là cán b chuyên trách / xã, Jc
h/ng ch  theo thang, bng lng
quy ;nh, còn các cp phó thuc các
ngành, trong ó quy ;nh  i vi c
Phó Ch t;ch `y ban M t tr n T qu c
cp xã là nhng ng7i hot ng
không chuyên trách.
- Nhim k' 2009-2014:
+ T ng s ng7i trong Ban
Th7ng trc u nhim k' là 42.053
ng7i, trong ó Ch t;ch là 11.050
ng7i; Phó Ch t;ch 18.866 ng7i;
`y viên Th7ng trc 12.137 ng7i.
n th7i im cu i nhim k', t ng
s là 42.344 ng7i, trong ó Ch
t;ch là 11.090 ng7i; Phó Ch t;ch
18.141 ng7i; `y viên Th7ng trc
12.113 ng7i.

+ Nhân s ch ch t tham gia vào
cp y là 13.212 )ng chí (10.882
)ng chí Ch t;ch và 2.330 )ng chí
Phó Ch t;ch), trong ó tham gia Ban
Th7ng v là 5.270 )ng chí (4.283
)ng chí Ch t;ch và 987 )ng chí
Phó Ch t;ch).
- Nhim k' 2014-2019:
+ T ng s ng7i trong Ban
Th7ng trc là 43.897 ng7i, trong
ó Ch t;ch là 11.162 ng7i; Phó Ch
t;ch là 18.988 ng7i; `y viên Th7ng
trc là 13.747 ng7i.
+ Nhân s ch ch t tham gia vào
cp y là 13.024 )ng chí, trong ó
tham gia Ban Th7ng v là 4.728
)ng chí; ng y viên là 8.296 )ng
chí (trong ó có 6.254 )ng chí Ch
t;ch, 2.042 )ng chí Phó Ch t;ch).
5. Ban Công tác M t tr n khu
dân c.
Trc khi Lu t M t tr n T qu c
Vit Nam nm 2015 Jc áp dng
thc hin thì t chc và hot ng
c a Ban Công tác M t tr n khu dân
c Jc quy ;nh theo iu l c a
M t tr n T qu c Vit Nam. Hin nay,
t chc v Ban Công tác M t tr n ã
Jc ghi c th ti Lu t M t tr n T
qu c Vit Nam nh sau: “…`y ban
M t tr n T qu c Vit Nam cp xã
thành l p Ban Công tác M t tr n /
thôn, làng, p, bn, buôn, phum, sóc,
t dân ph , khu ph , kh i ph và
cng )ng dân c khác (sau ây g>i
chung là khu dân c). T chc và
hot ng c a Ban Công tác M t tr n
do iu l M t tr n T qu c Vit Nam
quy ;nh”.
Theo s liu th ng kê n ht
tháng 12/2016, hin có 103.194
Ban Công tác M t tr n Jc b trí
theo các khu dân c, cng )ng
dân c. Mt khu dân c là mt Ban
Công tác M t tr n có th tng ng
vi mt thôn, làng, p, bn… ho c
mt thôn, làng, p, bn, t dân
ph … tuy nhiên cá bit ti mt s
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thành ph ln nh Hà Ni, Thành
ph H) Chí Minh li có tf hai hay
nhiu t dân ph cùng mt Ban
Công tác M t tr n.
Theo iu l M t tr n T qu c
Vit Nam, chc danh Tr/ng, Phó
ban Ban Công tác M t tr n do `y ban
M t tr n T qu c Vit Nam cp xã
quyt ;nh thành l p. C cu t chc
Ban Công tác M t tr n hin nay hu
ht thc hin úng theo quy ;nh
c a iu l M t tr n T qu c Vit
Nam, bao g)m `y viên `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam cp xã c trú
ti ;a bàn khu dân c; i din chi
y; nhng ng7i ng u t chc
chi oàn thanh niên, chi hi ph n,
chi hi nông dân, chi hi cu chin
binh, chi hi ng7i cao tu i, chi hi
ch th p W; mt s ng7i tiêu biu
trong các tng lp nhân dân, các dân
tc, các tôn giáo.
V t chc b máy, Ban Công
tác M t tr n / khu dân c hin
nay không Jc xem là mt cp,
nu xét theo c cu h th ng
chính quyn 4 cp. Tuy nhiên,
trên thc t Ban Công tác M t tr n
là “cp th 5” trong h th ng t
chc b máy M t tr n T qu c Vit
Nam, có vai trò rt quan tr>ng. B/i
l, ây là cp gn dân nht, ni
trc tip trin khai thc hin m>i
7ng l i c a ng; chính sách,
pháp lu t c a Nhà nc; ni thc
hin dân ch , phát huy quyn làm
ch c a nhân dân. iu l M t
tr n T qu c Vit Nam ã quy ;nh
các nhim v c th cho Ban Công
tác M t tr n / khu dân c. Hin
nay chc danh Tr/ng ban, Phó
tr/ng Ban Công tác M t tr n s
ông do i ng+ cán b hu trí,
ng7i cao tu i m nh n. Các iu
kin và kinh phí hot ng, ch 
ãi ng cho Tr/ng, Phó ban Ban
Công tác M t tr n còn cha Jc
thc hin )ng b và th ng nht.
Song c bn b máy Ban Công tác
M t tr n ã m ng t t các yêu

cu, nhim v, mang li hiu qu
thit thc, c th.
M t tr n T qu c Vit Nam có l;ch
s! hình thành và phát trin gwn lin
vi l;ch s! ng Cng sn Vit Nam
và l;ch s! cách mng c a t nc.
Trong các giai on cách mng khác
nhau, m c dù có nhng tên g>i và
chng trình hot ng khác nhau,
nhng M t tr n T qu c Vit Nam
luôn xng áng là nhng t chc c a
dân, phn u cho dân, liên h m t
thit vi nhân dân. ó là nhng t
chc có vai trò làm cu n i nhân dân
vi ng và Nhà nc, có vai trò,
chc nng tuyên truyn, v n ng
các tng lp nhân dân thc hin
7ng l i, ngh; quyt, ch trng,
chính sách c a ng và Nhà nc;
phn ánh ý nguyn chính áng c a
nhân dân; i din các tng lp nhân
dân kin ngh; vi ng và Nhà nc
nhng vn  cn thit nhm b
sung vào các ch trng, chính sách
c a ng và Nhà nc trong quá
trình phát trin t nc.
Cùng vi quá trình  i mi c a
t nc, M t tr n T qu c Vit Nam
c+ng ngày càng Jc m/ rng v t
chc ni dung hot ng phong phú
và hiu qu thit thc, phng thc
t p hJp a dng hóa các hình thc
t p hJp nhân dân, tng c7ng m i
liên h m t thit gia nhân dân vi
ng và Nhà nc, không ngfng
phát huy sc mnh i oàn kt toàn
dân tc và quyn làm ch c a nhân
dân, góp phn  i mi h th ng
chính tr; và thc hin dân ch hóa
7i s ng xã hi, nht là vic xây
dng và thc hin Quy ch dân ch
/ c s/. Nh7 ó, v; trí, vai trò quan
tr>ng c a M t tr n T qu c Vit Nam
tip tc Jc khng ;nh và tfng
bc Jc nâng cao.
Thc t hn 30 nm qua cho
thy,  i mi h th ng chính tr;
nc ta là mt òi hWi khách quan.
Các ngh; quyt c a ng v  i mi
h th ng chính tr;,  c bit là Ngh;
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quyt Hi ngh; Trung ng 5 khóa
IX “V  i mi và nâng cao cht
lJng h th ng chính tr; c s/ xã,
ph7ng, th; trn”; Ngh; quyt Hi
ngh; Trung ng 4 khóa X “V  i
mi, kin toàn t chc b máy các
c quan ng, ;nh hng v  i
mi t chc b máy Nhà nc, M t
tr n T qu c và các t chc chính tr;
- xã hi”; Kt lu n s 64-KL/TW,
ngày 28/5/2013, c a Hi ngh; Trung
ng 7 khóa XI v “Mt s vn  v
tip tc  i mi, hoàn thin h
th ng chính tr; tf Trung ng n
c s/” ã Jc trin khai thc hin
nghiêm túc và thu Jc nhng kt
qu quan tr>ng bc u. Nhim v
tr>ng tâm th 2 trong nhim k' i
hi XII c a ng ta c+ng nêu rõ:
“xây dng t chc b máy c a toàn
h th ng chính tr; tinh g>n, hot
ng hiu lc, hiu qu; 6y mnh
u tranh phòng, ch ng tham
nh+ng, lãng phí, quan liêu”. Có th
thy rng, nhim v  i mi h
th ng chính tr;, xây dng Nhà nc
pháp quyn xã hi ch ngh&a c a
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 t ra òi hWi cp bách phi m/ rng
và a dng hóa các hình thc t p hJp
nhân dân, xác ;nh úng v; trí, vai
trò c a M t tr n T qu c Vit Nam
trong vic thc hin i oàn kt
toàn dân tc, phát huy quyn làm
ch c a nhân dân. Dân ch và quyn
làm ch c a dân là bn cht c a ch
 ch ngh&a xã hi, là mc tiêu c a
 i mi. ây c+ng chính là lý do t)n
ti và c+ng là s mnh l;ch s! c a
M t tr n T qu c Vit Nam / nc ta
hin nay. M t tr n T qu c Vit Nam
là thit ch ngoài Nhà nc không
th thiu  thc thi dân ch , quyn
làm ch c a dân. Xây dng ng ta
ngày càng trong sch, vng mnh,
xây dng Nhà nc thc quyn, dân
ch và pháp quyn, vì th òi hWi
M t tr n phi  i mi c t chc và
phng thc hot ng c a c quan
chuyên trách  áp ng yêu cu
trong giai on hin nay.
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QUAN H GI A MT TRN T QUC
VIT NAM VÀ CÁC C QUAN NHÀ NC

trong thc hin nhim v giám sát
ca Mt trn
THS. LÊ MẬU NHIỆM
Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng đại biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch
nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

G

iám sát xã hi là yêu cu
khách quan, mang tính ph
bin c a m>i th ch chính
tr; hin i. Nhân dân thc
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hin giám sát xã hi nhm kim soát
quyn lc, khwc phc xu hng lm
quyn, tha hóa quyn lc. 3 Vit
Nam, mt trong nhng phng thc

 nhân dân thc hin giám sát xã
hi là thông qua vai trò c a M t tr n
T qu c Vit Nam. Hot ng giám
sát xã hi c a M t tr n T qu c ã

N G H I Ê N

Jc quy ;nh trong Hin pháp,
Lu t M t tr n T qu c và các vn
pháp pháp lu t hin hành có liên
quan. Công tác giám sát xã hi c a
M t tr n T qu c Vit Nam là vic `y
ban M t tr n T qu c Vit Nam các
cp trc tip ho c  ngh; các t
chc thành viên c a M t tr n T
qu c Vit Nam theo dõi, xem xét,
ánh giá, kin ngh;  i vi hot
ng c a c quan, t chc, i biu
dân c!, cán b, công chc, viên
chc, t chc ng và ng viên
trong vic thc hin chính sách,
pháp lu t. Ch ;nh giám sát xã hi
c a M t tr n T qu c trong Hin
pháp nm 2013 và trong Lu t M t
tr n T qu c Vit Nam nm 2015 cn
Jc trin khai, t chc thc hin
hiu qu trong thc ti(n.
Ph i hJp công tác gia M t tr n
T qu c Vit Nam và các c quan nhà
nc trong công tác giám sát c a M t
tr n T qu c Vit Nam là nhu cu cn
thit xut phát tf c phía ch th và
phía  i tJng giám sát.  i vi M t
tr n, ph i hJp công tác vi các c
quan nhà nc là phng thc quan
tr>ng  thc hin các ni dung giám
sát.  i vi các c quan nhà nc,
ph i hJp vi M t tr n T qu c Vit
Nam là bin pháp quan tr>ng trong
vic kt hJp chc nng qun lý nhà
nc vi phát huy quyn làm ch c a
nhân dân, huy ng sc dân vào s
nghip xây dng và bo v T qu c,
to nên hiu lc, hiu qu hot ng
c a các c quan nhà nc.

Hiện trạng mối quan hệ
giữa Mặt trận và các cơ
quan nhà nước trong công
tác giám sát

ni dung, k hoch giám sát; quyt
;nh thành l p oàn giám sát và t
chc hot ng giám sát theo k
hoch ho c khi cn thit.
2. Yêu cu c quan, t chc, cá
nhân Jc giám sát báo cáo bng vn
bn, cung cp thông tin, tài liu liên
quan n ni dung giám sát.

C 9 U

-

L Ý

L U  N

2. Báo cáo bng vn bn theo ni
dung giám sát; cung cp thông tin,
tài liu liên quan n ni dung giám
sát; báo cáo b sung, làm rõ nhng
vn  liên quan;
3. Trình bày ý kin v các ni
dung liên quan thuc nhim v,
quyn hn c a mình;

3. Xem xét khách quan, khoa h>c
nhng vn  liên quan n ni dung
giám sát.

4.  ngh; xem xét li kin ngh;
sau giám sát,  i thoi  làm rõ ni
dung các kin ngh; ó khi cn thit;

4. T chc  i thoi  làm rõ ni
dung kin ngh; sau giám sát khi cn
thit ho c theo yêu cu c a c quan,
t chc, cá nhân Jc giám sát.

5. To iu kin  M t tr n T
qu c Vit Nam thc hin giám sát;

5. Kin ngh; c quan, t chc, cá
nhân có th6m quyn xem xét áp
dng các bin pháp  bo v lJi ích
c a Nhà nc, quyn và lJi ích hJp
pháp, chính áng c a t chc, cá
nhân;  ngh; xem xét trách nhim
c a c quan, t chc, cá nhân có
hành vi vi phm theo quy ;nh c a
pháp lu t.
6. Ban hành ho c ph i hJp vi c
quan, t chc liên quan ban hành
vn bn v kt qu giám sát; ch;u
trách nhim v nhng ni dung kin
ngh; sau giám sát.
7. Theo dõi, ôn  c vic gii
quyt kin ngh; sau giám sát;  ngh;
c quan, t chc, cá nhân có th6m
quyn xem xét trách nhim c a c
quan, t chc, cá nhân không gii
quyt ho c gii quyt không úng
quy ;nh c a pháp lu t.
8. Khen th/ng ho c  ngh; c
quan, t chc có th6m quyn biu
dng, khen th/ng ng7i có thành
tích trong hot ng giám sát.

Lu t M t tr n T qu c Vit Nam
quy ;nh trách nhim c a M t tr n
trong công tác giám sát xã hi:

Lu t M t tr n T qu c Vit Nam
quy ;nh trách nhim c a các c
quan nhà nc  i vi công tác giám
sát c a M t tr n:

1. Ph i hJp vi c quan, t chc
có liên quan xây dng chng trình,

1. Jc thông báo trc v ni
dung, k hoch giám sát;

6. Xem xét, gii quyt và tr l7i
nhng ni dung kin ngh; sau giám
sát c a M t tr n T qu c Vit Nam;
7. Thc hin kt lu n, quyt ;nh
gii quyt c a c quan, t chc có
th6m quyn ban hành liên quan n
nhng ni dung kin ngh; giám sát
c a M t tr n T qu c Vit Nam.
 thc hin t t công tác giám
sát, M t tr n cn thc hin t t quan
h ph i hJp vi các c quan nhà
nc, c th nh sau:

Mt là, M t tr n giám sát quá
trình xây dng vn bn quy phm
pháp lu t c a c quan nhà nc; c
quan nhà nc m7i i din `y ban
M t tr n các cp tham gia son tho,
biên t p d án lu t, pháp lnh và tip
nh n ý kin óng góp c a M t tr n
trong quá trình s!a  i, b sung vn
bn lu t.
Hot ng c a các c quan dân c!
thuc  i tJng giám sát c a M t
tr n các cp, t p trung vào 3 l&nh
vc: Hot ng xây dng pháp lu t;
quyt ;nh nhng vn  phát trin
kinh t - xã hi quan tr>ng và phn
ánh tâm t, nguyn v>ng c a c! tri,
nhân dân. Trong nhng nm qua,
trong 3 l&nh vc nêu trên, vic giám
sát hot ng xây dng pháp lu t
Nhà nc có nhiu tin b. i din
`y ban Trung ng M t tr n T qu c
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Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại Thanh tra
Chính phủ, tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

Vit Nam ã Jc m7i tham gia các
ban son tho, t biên t p nhiu d
án lu t, pháp lnh, nh: B lu t Dân
s, B lu t Hình s, B lu t T tng
Hình s, Lu t Bu c! i biu Qu c
hi, Lu t T chc Hi )ng nhân dân
và `y ban nhân dân, Lu t Bu c! i
biu Hi )ng nhân dân, Lu t Thi
hành án hình s, Lu t Khiu ni,
Lu t T cáo... Trên c s/ Lu t Ban
hành vn bn quy phm pháp lu t,
trung bình mi nm, `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam tham
gia góp ý kin khong 20 d án lu t,
pháp lnh và ngh; ;nh.
M t tr n các cp c+ng ã có nhiu
kin ngh;  i vi các cp có th6m
quyn xem xét s!a  i, b sung
nhiu vn bn quy phm pháp lu t.
Vic giám sát c a M t tr n và các
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thành viên góp phn làm gim nhng
sai sót trong xây dng pháp lu t,
tng tính kh thi c a các vn bn
quy phm pháp lu t. Ti các k' h>p
Qu c hi khóa XI, khoá XII, oàn Ch
t;ch `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam ã ph i hJp vi `y
ban Th7ng v Qu c hi t ng hJp
nhng ý kin, kin ngh; c a c! tri và
nhân dân c nc  trình bày trc
Qu c hi, kin ngh; nhng vn 
thuc trách nhim c a Qu c hi, `y
ban Th7ng v Qu c hi xem xét gii
quyt; kin ngh; Chính ph ch~ o
khwc phc nhng yu kém trong iu
hành, qun lý trên các l&nh vc c a
7i s ng xã hi  sm có gii pháp
khwc phc, áp ng nhng nguyn
v>ng chính áng c a nhân dân; kin
ngh; Tòa án, Vin kim sát và các c

quan tin hành t tng khwc phc án
t)n >ng và nhng v iu tra, truy
t , xét x! oan, sai gây thit hi cho
cá nhân, t chc.

Hai là, M t tr n ph i hJp vi các
c quan Nhà nc giám sát vic t
chc thc hin chính sách, pháp lu t.
M t tr n giám sát vic thi hành
chính sách, pháp lu t ch yu thông
qua các hot ng thc ti(n c a M t
tr n. Thông qua các cuc v n ng
mà M t tr n phát hin nhng chính
sách, pháp lu t có Jc thc thi
úng hay không, pháp lu t có phù
hJp vi thc ti(n không. Trên c s/
ó, M t tr n  ngh; vi Nhà nc
xem xét s!a  i, b sung ho c ban
hành chính sách, pháp lu t cho phù
hJp vi thc ti(n c a 7i s ng xã hi.

N G H I Ê N

Hình thc c a hot ng giám sát
này / c s/ ch yu thông qua hot
ng giám sát c a Ban Thanh tra
nhân dân / cp xã và Ban Giám sát
u t c a cng )ng. Thanh tra
nhân dân óng vai trò nòng c t giám
sát vic thc hin chính sách, pháp
lu t / c s/; vic gii quyt khiu
ni, t cáo và giám sát vic thc hin
quy ch dân ch / xã, ph7ng, th;
trn; h trJ và to iu kin 
Thanh tra Nhà nc kim tra các v
vic / c s/. Theo s liu th ng kê,
trong khong 5 nm tr/ li ây,
Thanh tra nhân dân các ;a phng
ã kin ngh; chính quyn gii quyt
Jc 76.766 n khiu ni (t
80,22%) và 8.290 n t cáo (t
63,92%).
Có th thy rng, qua giám sát
vic trin khai Quy ch dân ch / c
s/ cho thy, vai trò c a Ban Thanh
tra nhân dân rt quan tr>ng, giúp
chính quyn ;a phng khwc phc
nhng thiu sót trong công tác qun
lý, chn ch~nh nhng tiêu cc c a
cán b, góp phn xây dng chính
quyn / c s/ trong sch, vng
mnh. Hot ng giám sát u t c a
cng )ng bo m cho các hot
ng u t thuc m>i thành phn
kinh t,  c bit là  i vi vic u t
các công trình liên quan trc tip n
7i s ng kinh t - xã hi c a ;a bàn
dân c Jc tin hành úng quy
;nh, có giy phép u t và bo m
cht lJng công trình.

Ba là, M t tr n ph i hJp vi oàn
i biu Qu c hi và Hi )ng nhân
dân thc hin nhim v giám sát.
Hng nm, M t tr n ch trì,
ph i hJp vi các c quan hu quan
t chc các cuc tip xúc trc và
sau mi k' h>p i biu Qu c hi
và Hi )ng nhân dân  i biu
Jc tip xúc vi c! tri, M t tr n
t p hJp nhng ý kin, kin ngh;
c a c! tri, kin ngh; vi các c
quan c a ng, Nhà nc xem xét

gii quyt và tr l7i cho c! tri Jc
bit. C+ng thông qua nhng hot
ng này mà M t tr n các cp ã
nwm Jc nhng hot ng c a i
biu  k;p th7i nh n xét, góp ý
kin vi Qu c hi và Hi )ng nhân
dân các cp. Quy ch ph i hJp công
tác gia `y ban M t tr n vi oàn
i biu Qu c hi và Hi )ng nhân
dân Jc ban hành / nhiu ni ã
to iu kin thu n lJi cho hot
ng giám sát c a M t tr n và vic
giám sát c a i biu Qu c hi, Hi
)ng nhân dân.
V giám sát hot ng c a i
biu dân c!, bng nhng hình thc
nh t chc các cuc tip xúc gia
i biu dân c! vi c! tri ni bu ra
h>, thông qua vic phn ánh c a c!
tri và nhân dân v hot ng c a i
biu nói chung, v t cách o c,
s tín nhim nói riêng, thông qua
kt lu n c a các c quan chuyên
trách có th6m quyn v các sai phm
c a i biu, M t tr n các cp có th
xem xét, ánh giá vic thc hin các
nhim v c a i biu theo quy ;nh
c a pháp lu t. Tr7ng hJp i biu
có hành vi vi phm pháp lu t, không
còn Jc nhân dân tín nhim thì `y
ban M t tr n có vn bn  ngh;
Qu c hi, `y ban Th7ng v Qu c
hi, Hi )ng nhân dân xem xét 
quyt ;nh vic mi(n nhim ho c bãi
nhim. Thc ti(n nhiu nm qua cho
thy, ã có mt s i biu Qu c hi
và không ít i biu Hi )ng nhân
dân vi phm pháp lu t, b; bãi nhim
theo  ngh; c a `y ban M t tr n
các cp.

B n là, M t tr n ph i hJp vi c
quan hành chính nhà nc gii quyt
kin ngh; sau giám sát.
Vic c! i din tham gia các
oàn giám sát do `y ban Th7ng v
Qu c hi, các c quan c a Qu c hi,
Hi )ng nhân dân, các ban c a Hi
)ng nhân dân tin hành ã giúp `y
ban M t tr n phát hin và kin ngh;
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c quan, t chc, cá nhân có th6m
quyn xem xét, x! lý nhng vi phm
pháp lu t trong hot ng c a b
máy hành chính nhà nc... Thông
qua hot ng t p hJp ý kin, kin
ngh; tâm t, nguyn v>ng c a các
tng lp nhân dân; tip dân, x! lý
n th khiu ni, t cáo c a công
dân, M t tr n ã phát hin nhng
yu kém, sai sót, th m chí thiu
trách nhim trong qun lý, iu
hành và thc thi nhim v, gây
phin hà, thit hi cho dân, tf ó
k;p th7i có vn bn kin ngh; c
quan, t chc, cá nhân có th6m
quyn xem xét gii quyt và giám sát
vic gii quyt ó.

Nm là, M t tr n ph i hJp vi các
c quan t pháp thc hin công tác
giám sát.
Công tác giám sát c a M t tr n
trong l&nh vc hot ng t pháp
Jc thc hin tng  i a dng.
M t tr n, các t chc thành viên
c a M t tr n ã tích cc tham gia và
có nhiu óng góp vào các hot
ng nh tuyn ch>n th6m phán,
kim sát viên; gii thiu hi th6m
nhân dân; tham gia công tác  c xá,
giáo dc, cm hóa ng7i phm ti;
giúp  ng7i ã chp hành xong
hình pht tù tái hòa nh p cng
)ng; tip nh n và  ngh; gii
quyt n th khiu ni, t cáo có
liên quan n hot ng t pháp,
bo v quyn, lJi ích hJp pháp c a
t chc và cá nhân. Theo s liu
th ng kê, tf nm 2005 n nm
2013, `y ban M t tr n các cp ã
ph i hJp giám sát  i vi c quan
tin hành t tng 15.567 lJt; giám
sát  i vi ng7i tin hành t tng
254 lJt; giám sát vic gii quyt
khiu ni, t cáo 32.207 lJt.

Sáu là, M t tr n ph i hJp vi c
quan nhà nc giám sát vic gii
quyt n th khiu ni, t cáo.
M t tr n thc hin giám sát thông
qua vic tip dân và tham gia gii
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quyt  i vi nhng n th khiu
ni, t cáo có liên quan n nhng
 i tJng do M t tr n trc tip v n
ng, n cán b c a M t tr n và
nhng tr7ng hJp vi phm nghiêm
tr>ng quyn và ngh&a v c bn c a
công dân.  i vi nhng tr7ng hJp
gây bc xúc trong nhân dân, M t tr n
c! cán b có chuyên môn trc tip
tìm hiu v vic, g p g các c quan,
t chc, cá nhân có liên quan và có
vn bn kin ngh; th hin chính
kin rõ ràng n c quan có th6m
quyn xem xét, gii quyt.

Giải pháp thực hiện tốt
mối quan hệ giữa Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các cơ
quan Nhà nước trong công
tác giám sát
Th nht, xây dng và hoàn
thin Quy ch ph i hJp công tác gia
các c quan Nhà nc và M t tr n T
qu c Vit Nam các cp theo hng
phát huy vai trò, trách nhim c a
M t tr n T qu c Vit Nam các cp
trong công tác giám sát xã hi. Quy
;nh rõ trách nhim c quan Nhà
nc, ng viên, cán b, công chc,
viên chc trong vic tip thu, thc
hin và gii trình vic tip thu ý
kin, kin ngh; c a M t tr n T qu c
Vit Nam các cp thông qua công tác
giám sát xã hi. Quy ch ph i hJp
công tác trong hot ng giám sát
c a M t tr n T qu c Vit Nam là c
s/ pháp lý quan tr>ng, to iu kin
thu n lJi  M t tr n T qu c Vit
Nam và các c quan Nhà nc thc
hin quyn và trách nhim. Xây
dng và thc hin t t Quy ch ph i

hJp công tác gia các c quan Nhà
nc vi `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam và các oàn th nhân dân
cùng cp nhm phát huy vai trò,
trách nhim c a các ch th  i vi
hot ng giám sát c a M t tr n T
qu c Vit Nam.

Th hai, Uj ban Trung ng M t
tr n T qu c Vit Nam ã xây dng
Quy ch ph i hJp vi Uj ban Th7ng
v Qu c hi và Quy ch ph i hJp vi
Th tng Chính ph . `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam các cp xây
dng Quy ch vi các Hi )ng nhân
dân và `y ban nhân dân các cp.
Hot ng giám sát xã hi c a M t
tr n T qu c Vit Nam là mt trong
nhng ni dung trong chng trình
ph i hJp hng nm.  tng c7ng
hiu qu c a công tác này, cn có
nhng quy ch c th  tng c7ng
vai trò giám sát c a M t tr n T
qu c Vit Nam vi các c quan nhà
nc và cán b, công chc, viên
chc. Thc hin úng Quy ch giám
sát xã hi c+ng là iu kin  c
M t tr n T qu c Vit Nam và các c
quan nhà nc tng c7ng hiu qu
công tác giám sát xã hi.
Th ba, quy ch ph i hJp công
tác phi có quy ;nh rõ ràng, c th
to iu kin thu n lJi  M t tr n
thc hin t t chc nng giám sát xã
hi, tôn tr>ng ý kin c a M t tr n.
M t tr n T qu c Vit Nam cn Jc
trao nhng công c, phng tin cn
thit,  mnh  M t tr n T qu c
Vit Nam và các t chc chính tr; - xã
hi thc hin chc nng giám sát,
phn bin xã hi, )ng th7i phi có
c ch ràng buc trách nhim  i vi

các ch th ch;u s giám sát, phn
bin. Quy ;nh c th nhim v c a
ng7i i din t chc ng trong
M t tr n các cp  xác ;nh rõ trách
nhim c a M t tr n T qu c Vit Nam
trong vic tham mu cho cp y cùng
cp v ni dung, phng thc giám
sát xã hi.

Th t, trong quy ch ph i hJp
công tác, cn có iu khon c th
v thit l p h th ng tip nh n và x!
lý thông tin mt cách khoa h>c,
nhanh nhy, chính xác, k;p th7i gia
các ch th ph i hJp. Mt trong
nhng ngu)n thông tin cn t p trung
x! lý là ý kin,  ngh;, kin ngh;
c a c! tri và các tng lp nhân dân,
nwm bwt d lu n xã hi, tâm trng,
t t/ng, bc xúc c a nhân dân…
Công khai hóa, minh bch hóa thông
tin v chng trình, k hoch, kt
qu giám sát xã hi; s tip thu ý
kin góp ý, gii quyt các v vic liên
quan c a các c quan nhà nc…
Nh7 ó, c ng c , tng c7ng lòng tin
c a nhân dân, )ng th7i lôi cu n
nhân dân h/ng ng và tích cc
tham gia.
Th nm, trong iu khon thi
hành, cn quy ;nh c th  khuyn
khích, ng viên k;p th7i nhng cán
b, ng viên và công dân d+ng cm
nói thng, nói th t v các khuyt
im, tiêu cc c a cán b, công chc
trong trong chính quyn, nghiêm tr;
nhng ng7i trù d p dân, c tình vi
phm quyn làm ch c a dân.

Tài liệu tham khảo
1. Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013.
2. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
3. Quốc hội (2015) Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016.
6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, H. 2015.

24 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 166-167 (6+7/2017)

N G H I Ê N

C 9 U

-

L Ý

L U  N

Mt trn c n góp ph n phát tri n

NÔNG NGHIP B N V NG
GS.TS NGUYỄN LÂN DŨNG
Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học - Giáo dục - Môi trường
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
n ây, Th tng Nguy(n
Xuân Phúc ã phát biu ti
Hi ngh; Xây dng nn công
nghip nông nghip Vit
Nam: “Khi cuc cách mng công
nghip ln th 4 s di(n ra rt quyt
lit trên toàn cu thì Vit Nam chúng
ta có 3 th mnh rt quan tr>ng, mt
là nông nghip hu c, nông nghip
sch, nông nghip công ngh cao, hai
là công ngh thông tin và th ba là
du l;ch… Phn u sm a Vit Nam
thành mt qu c gia hàng u v sn
ph6m nông nghip”. Th tng nêu
rõ tm nhìn, khát v>ng xây dng mt
nn nông nghip hin i, a chc
nng, có kh nng cnh tranh qu c
t. Th tng ch~ o rt c th:
“Phi xóa bW c ch xin - cho, không
bó hZp nông nghip công ngh cao
theo quy hoch c+ trc ây. ;a
phng nào và bt c ai làm nông
nghip công ngh cao u Jc
Chính ph h trJ tín dng u ãi.
Chính ph s to mt c ch m/ hoàn
toàn cho doanh nghip. Chính ph
)ng ý s dành ra mt gói tf 50.000
- 60.000 t~ )ng h trJ doanh nghip
nông nghip công ngh cao. Tôi ch~
o luôn vi Ngân hàng Nhà nc gói
h trJ này phi m/ rng 5 - 7 ngân
hàng tham gia  to ra c ch th;
tr7ng minh bch, thông thoáng,
ch ng ch~ ;nh bao cp  phát sinh
chi phí không chính thc”.

G

Vit Nam n lc phn u vn
lên, tfng bc ng trong nhóm các
qu c gia nông nghip phát trin

hàng u th gii.
Vit Nam tr/ thành
trung tâm cung
ng sn ph6m nông
nghip công ngh
cao, có v; th quan
tr>ng trong mng
sn xut và chui
giá tr; toàn cu. Tf
nn tng phát trin
nông nghip, thúc
6y nhiu ngành
khác nh công
nghip ch bin,
thc ph6m, công
nghip sn xut
máy móc và v t t
u vào cho nông
nghip, phát trin
các thng hiu
sn ph6m nông
nghip n i ting.
Cn c mt s 
ngh; c a Câu lc b
Nông nghip công GS.TS Nguyễn Lân Dũng phát biểu tại Tọa đàm về tổ chức
ngh cao, Th
phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất,
tng nêu rõ thông
chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung
ip: “Không phi
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, tháng 4/2017.
;a phng nào
ẢNH: THÀNH TRUNG
Jc quy hoch
trong các vùng
nghip. B/i vì, nguyên twc quan
nông nghip công ngh cao thì mi
Jc phép u t vào nông nghip tr>ng c a kinh t th; tr7ng là cnh
công ngh cao. Thay vào ó, cn phi tranh, tf ó, mi nâng cao cht
bo m rng, m>i nông dân Vit lJng tín dng, ch ng tiêu cc, chi
Nam bt k vùng min nào, bt k phí không chính thc”.
quy mô nào, tính cht nh th nào
Chúng ta bit rng, Vit Nam
c+ng Jc khuyn khích áp dng ng th 13 trên th gii v dân s ,
công ngh cao vào sn xut nông ng th 16 v a dng sinh h>c, v y
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mà GDP tính theo u ng7i ch~ ng
th 133, nng sut lao ng ch~ bng
1/3 so vi nhiu nc trong ASEAN,
có ti 80% các công ngh FDI ch~
thuc loi trung bình.
Vn  thc ph6m an toàn ang
n i lên hn lúc nào ht. Ch t;ch `y
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam Nguy(n Thin Nhân trong Jt v
làm vic ti Ngh An ã nói: “Th;
tr7ng trong nc c+ng nh xut
kh6u cn phi Jc chú ý chinh phc
bng thc ph6m sch, an toàn… Áp
lc c a xut kh6u s làm ng7i nông
dân phi suy ngh& li v sn xut an
toàn. Nông sn có an toàn thì mi có
th xut kh6u vi giá cao Jc… Nói
không vi thc ph6m b6n là iu cn
thit, nhng bên cnh ó c+ng cn
phi nói có vi thc ph6m sch”.
Theo s liu c a T p oàn Hóa
cht Vit Nam, “Trong 5 nm gn
ây, mi nm Vit Nam chi khong
n!a tj USD  nh p kh6u thu c bo
v thc v t”. Hàng nm, Vit Nam ã
nh p v ti 100.000 tn thu c bo v
thc v t, phn ln thu c Jc nh p
tf Trung Qu c, có ti 4.100 loi khác
nhau, thuc 1.643 hot cht hoá h>c
(trong khi / Trung Qu c ng7i ta ch~
cho phép s! dng 630 hot cht mà
thôi). Nhiu loi hoá cht cm vEn
Jc nh p l u nh Phospho hu c,
Clo hu c, Wofatox, Monitor,
Kelthan…
H u qu là ô nhi(m nông sn
ph6m, k c nông sn ph6m xut
kh6u. Tháng 10/2016, M@ tr li Vit
Nam 10.000 tn go do d lJng
thu c bo v thc v t vJt ngng
cho phép. Tai hi hn là có ti 35%
các tr7ng hJp ung th có liên quan
n thc ph6m b6n, nht là do nhi(m
thu c bo v thc v t. Bình quân mi
nm có ti 200.000 ca ung th mi,
trong s này có ti 70.000 bnh nhân
ã t! vong vì cn bnh nan y này.
Hi các ngành Sinh h>c Vit Nam ã
v n ng thành l p các trang tri
“Rau bo m” vi hai yêu cu là
tr)ng rau trong nhà li và không s!

26 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 166-167 (6+7/2017)

dng phân m hoá h>c. Tr)ng trong
nhà li thì tránh Jc bm và
không có bm thì không có sâu. S!
dng phân hu c thay cho phân
m hoá h>c thì tránh Jc vic tích
lu@ nitrit (mt yu t gây ung th).
Nhiu nhà sinh h>c ang phn u
sn xut thu c trf sâu sinh h>c  có
th phc v cho các rung rau không
có iu kin lwp li. Vic chn nuôi
c+ng cn  i mi. Ít ai bit rng vi
àn lJn 28,3 triu con hin nay, Vit
Nam ang ng th 4 trên th gii v
t ng àn và th 6 th gii v sn
lJng th;t lJn. Nhng cn phi m
bo không Jc s! dng các thu c
to nc rt c hi nh Salbutamol,
Clenbuterol và Ractopamine và cn
nâng cao nng sut chn nuôi. Trong
khi nng sut th;t lJn / Vit Nam là
1,7-1,8 tn/nm thì nng sut này /
Pháp, / M@ là 2,5 tn và / an Mch
là 3,0-3,2 tn.
Vit Nam phi  i u vi bin  i
khí h u, vì ó là hin tJng ang n
sm hn do vi các suy oán trc
ây. Tf cu i nm 2015 và 6 tháng
u nm 2016, tình trng hn hán và
xâm nh p m n ã làm mt i 1 triu
tn lng thc / )ng bng sông C!u
Long và làm cho trên 1 triu ng7i
dân thiu nc ng>t. Nhng Jt l+
lt vfa qua / các t~nh Nam Trung b
ã gây thit hi n ng n, t~nh Bình
;nh ã có 31 ng7i cht, trong ó 5
ng7i cha tìm Jc thi th, nhiu
nhà dân ng p rt sâu trong nc,
nhiu vùng cha i li Jc, phi v n
chuyn lng khô lên các vùng ang
b; chia cwt.
ang có nhiu ý kin phi xem
xét li c cu sn xut ti )ng bng
sông C!u Long, ni có ti 18 triu
dân và ang cp 90% lJng go và
60% lJng th y sn xut kh6u. Theo
GS. Võ Tòng Xuân thì “T duy v
nc m n là k thù, phi ngn m n,
không còn hJp th7i ngày nay na.
Phi coi nc m n là bn, giúp nông
dân ven bin làm giàu vi tôm, cua…
mt cách bn vng, hài hòa vi thiên
nhiên. Nhng vùng theo h th ng

lúa-tôm c a Sóc Trng hin nay Jc
giàu có nh7 tr)ng lúa rt thành công
trong mùa ma và sau khi dt ma
thì c+ng vfa g t lúa xong, lin cho
nc m n vào nuôi tôm. n mùa
ma ti, nông dân tr/ li tr)ng lúa.
Chúng ta hãy thay  i t duy, không
buc nông dân tr)ng lúa quá nhiu
 h> làm giàu nh7 sn xut các sn
ph6m giá tr; hn lúa”.
Cn xem xét li c cu xut kh6u
nông sn ph6m. Nm nay lJng go
xut kh6u ch~ còn thu Jc 3,45 tj
USD, trong khi lJng tôm xut kh6u
thu Jc ti 2,6 tj USD (hy v>ng n
các nm 2025-2030 s tng lên n
8-10 tj USD). Tt nhiên, còn phi i
kèm vi nhng  i mi v gi ng tôm
sch bnh và cho nng sut cao. V
rau qu xut kh6u, tim nng c+ng
rt ln, nm nay ã thu v ti 2 tj
USD (trong ó riêng v trái cây là 1,7
tj USD). Có ti 98,9 % trái cây xut
kh6u thuc v 10 loi, g)m: thanh
long, nhãn, da hu, su riêng, mng
ct, vi, xoài, dfa, chu i và chanh,
trong ó thanh long chim n 49,9
%. Swp ti b s tràn ng p Tây
Nguyên do )ng bào thc hin công
thc 1.000 cây cà phê có 200 cây b
làm cây che bóng thay cho cây
mu)ng trc ây.
Nông nghip s thay da  i th;t
khi nông thôn thc hin tích t
rung t  to nên nhng cánh
)ng mEu ln. Chuyn này ã khá
ph bin / nhiu t~nh phía Nam
nhng là chuyn mi bwt u / phía
Bwc. áng chú ý là b n khu nông
nghip công ngh cao ti t~nh Hà
Nam, ó là Nhân Khang, Nhân Bình Xuân Khê (Lý Nhân), An M@ - )ng
Du (Bình Lc) và Liêm Tit (Thành
ph Ph Lý). Khu Nhân Khang ã tích
t Jc 23,4 ha (Công ty C phn An
Phú Hng nh n 21,5 ha ang u t
sn xut); khu Xuân Khê 54,4 ha (ã
giao cho Công ty VinEco - T p oàn
Vingroup u t sn xut); khu Nhân
Bình 11,4 ha; khu Liêm Tit 17,9 ha.
Ti xã Nhân Khang có 200 lao ng
Jc ào to thành nhng công nhân
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nông nghip. Bà con góp t cùng
canh tác  sn xut hàng hoá nông
nghip công ngh cao, to ra nhng
sn ph6m có nng sut và cht lJng
cao, thích ng vi bin  i khí h u
toàn cu. Riêng tin cho thuê t là
21 triu/ha/nm và có l sang nm
2018 trên mi ha bình quân s thu
Jc khong 3 tj )ng. V chính
sách  i vi các cánh )ng mEu ln,
Th tng Nguy(n Xuân Phúc cho
bit: “Vic tích t rung t là mt
vn  ht sc bc xúc, trói buc nn
nông nghip Vit Nam. Cái nào thuc
v phm vi c a Chính ph nh ngh;
;nh, thông t liên quan chúng tôi s
s!a ngay. Nhng cái thuc v Qu c
hi chúng tôi s trình Qu c hi xem
xét”. B tr/ng B Nông nghip và
Phát trin nông thôn Nguy(n Xuân
C7ng thfa nh n: “Chính sách t
ai hin nay cn phi Jc hoàn
thin thêm mt bc na theo hng
ni rng quy ;nh v hn in. Tích
t rung t phi Jc xem là mt
hành ng hJp quy và hJp pháp.
Hin nay ã có ch trng iu ch~nh
theo hng này và hy v>ng sm Jc
thc hin. Ngành nông nghip c+ng
ã xin ý kin c a Chính ph và Jc
)ng ý v ch trng s gim khong
700.000 ha din tích t lúa so vi
hin nay  chuyn  i cây tr)ng v t
nuôi cho phù hJp theo tiêu chí giá tr;
kinh t cao hn cây lúa”. Vi 7,753
triu ha tr)ng lúa hin nay, chúng ta
ng th 5 trên th gii và nu gi
Jc sn lJng 7,72 triu tn thì Vit
Nam vEn ng th nhì so vi các
nc tr)ng lúa nc trên th gii. V
cây tr)ng bin  i gen i hi ch m so
vi nhiu nc khác, nhng Chính
ph ã cho phép a vào sn xut
các gi ng ngô,  u tng và bông
chuyn gen. Hin nay, không ai còn
lo ngi v tính an toàn c a cây
chuyn gen khi thy ngô chuyn gen
ã chim 90% / M@, 98% / Canada,
95% / Arhentina, 81% / Brazil và  u
tng chuyn gen ã chim 93% /
M@, 98% / Canada, 100% / Arhentina
và 92% / Brazil.

Mu n có nn nông nghip công
ngh cao Vit Nam phi 6y mnh
vic to ra các công ngh mi và
tng c7ng vic chuyn giao công
ngh. Trong th7i gian 2013-2016, các
nhà khoa h>c nc ta ã to ra Jc
ti 149 gi ng cây tr)ng, v t nuôi 
tiêu chu6n áp dng vào sn xut.
)ng th7i, ngành nông nghip c+ng
ã công nh n 65 quy trình công
ngh và 35 tin b k@ thu t. Chng
trình t nguyn a tin b khoa
h>c k@ thu t vào h nông dân và
Chng trình truyn hình “Sinh ra tf
làng” ã th7ng xuyên gii thiu
nhng in hình nông dân bit làm
giàu ngay trên mnh t c a mình.
Không ch~ áp ng nhu cu trong
nc mà nông sn ph6m c a Vit
Nam ã Jc xut kh6u ti 160 qu c
gia và vùng lãnh th , thu v khong
30 tj USD.
Qua 6 nm, c nc ã huy ng
Jc 1 triu tj )ng vào công cuc
xây dng nông thôn mi. Trong s
này, v n Nhà nc ch~ chim có
11%, còn li là tf nhân dân và
doanh nghip. Riêng giao thông
nông thôn ã vJt kh i lJng ti 5
ln so vi trc ây. Tuy nhiên, do
nhiu ;a phng quá t p trung vào
xây dng c s/ h tng mà ít chú ý
n chuyn  i c cu kinh t, u
t thúc 6y sn xut, nâng cao thu
nh p cho ng7i dân nên ã xy ra
tình trng nJ >ng khá ln v xây
dng c bn. Theo báo cáo c a B
Nông nghip và Phát trin nông
thôn, n u nm 2016 s nJ >ng
xây dng nông thôn mi là hn
15.000 tj )ng, trong ó 3 khu vc
nJ cao nht là )ng bng sông
H)ng, Bwc Trung b, min núi phía
Bwc. Mt s ;a phng có nJ >ng
ln nh Bwc Ninh trên 1.600 tj
)ng, Thanh Hóa hn 1.500 tj
)ng, Thái Bình khong 1.200 tj
)ng, V&nh Phúc hn 900 tj )ng...
Có n trên 40% s xã nJ xây dng
c bn, bình quân mi xã nJ 4,2 tj,
có nhng xã nJ 30-40 tj, ly tin
âu  gii quyt ht nJ? Mt s ;a

C 9 U

-

L Ý

L U  N

phng da vào ngu)n v n tf huy
ng sc dân, do ó có nhng xã
chia bình quân. B tr/ng B Nông
nghip và Phát trin nông thôn cho
bit, s nJ trên do nhiu ni mu n
nhanh  t 19 tiêu chí nông thôn
mi. Nhng thc ra tái c cu sn
xut, tng thu nh p cho nông dân
mi là mc tiêu c t lõi c a ch
trng xây dng nông thôn mi.
Rút kinh nghim 5 nm qua, B ã
thit k li khung 19 tiêu chí theo 2
nhóm cng và mm. Trong ó, phn
cng là thu nh p c a nông dân /
nông thôn, min núi; tái c cu sn
xut nông nghip trên din rng;
môi tr7ng; tr t t an toàn, n ;nh
h th ng chính tr; xã hi. Phn
mm là các tiêu chí nh: in,
tr7ng, 7ng, trm thì cn c vào
tình hình thc t, kh nng huy
ng c a ;a phng và giao cho
ng7i ng u ;a phng ban
hành  phù hJp. Ví d, vùng núi
thì không nht thit 7ng phi
rng 3m, nhng vùng ven ô thì
7ng phi rng, ni có ình làng
r)i thì không nht thit cn xây
dng nhà vn hoá…
Khi làm vic ti Ngh An, Ch
t;ch Nguy(n Thin Nhân ã phân
tích: “Nu trên 50% dân s s ng /
nông thôn, sn xut nông nghip
to ra 26% GDP c a t~nh thì tj l
nng sut và thu nh p chung c a
nông dân so vi thu nh p chung c a
t~nh rt thp. Thu nh p nông
nghip nh th ch~ bng gn ¼ thu
nh p công nghip và d;ch v. ây là
vn  c a c nc, ch không
riêng gì c a Ngh An… HJp tác xã
là mô hình cu n i gia doanh
nghip và nông dân. Khi ó, doanh
nghip s không phi  i phó vi
r i ro trong sn xut, còn nông dân
s thông qua hJp tác xã kiu mi 
yên tâm sn xut,  tng thu
nh p. Theo c ch th; tr7ng, chúng
ta phi to môi tr7ng thu n lJi cho
doanh nghip u t, mà môi
tr7ng trong nông nghip là hJp tác
xã kiu mi”.
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Đi tìm gi i pháp ngn chn tình trng

“BC T” bit th Pháp c
ti Hà Ni
BẢO TƯỜNG - PHAN ANH TUẤN

Sau khi Tạp chí Mặt trận số 164 (tháng 4/2017) đăng tải bài viết “Thực trạng biệt
thự Pháp cổ tại Hà Nội: “Lỗ hổng” lớn trong quản lý, sử dụng và giải pháp khắc
phục”, phản ánh những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng và tôn tạo nhà biệt
thự Pháp cổ tại Hà Nội, rất nhiều ý kiến phản hồi đã được bạn đọc gửi về, mong
muốn Tạp chí tiếp tục khai thác thêm chủ đề gây bức xúc trong dư luận bấy lâu này.
Qua tìm hiểu, hiện với khoảng trên 1.200 nhà biệt thự có giá trị đặc biệt và mang vẻ
đẹp trường tồn với thời gian, các công trình kiến trúc kiểu Pháp đã trở thành một bộ
phận không thể thiếu trong di sản kiến trúc của Hà Nội. Tuy nhiên, trải qua thời gian
và do tác động của con người, nhiều công trình Pháp cổ đã bị xóa sổ hoàn toàn,
nhường chỗ cho các tòa cao ốc. Nhiều nhà biệt thự Pháp cổ còn lại đang xuống cấp,
và đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào, nếu Nhà nước không có biện pháp
bảo tồn kịp thời.
Chạy đua phá dỡ từ tự phát
đến “đúng quy trình”
Kin trúc Pháp bwt u du nh p
vào Vit Nam tf cu i th kj XIX, u
th XX. Phong cách kin trúc mi ã
nhanh chóng Jc khng ;nh và to
l p nhng giá tr; b/i s thích ng vi
môi tr7ng t nhiên và vn hoá bn
;a,  li mt di sn ) s trên các
m t vn hoá, kin trúc và công nng.
Các công trình do ng7i Pháp xây
dng ã to ra mt xu hng kin
trúc mi, có bn swc riêng, kt hJp
khéo léo các giá tr; vn hoá truyn
th ng c a Vit Nam.
Nhng, nhng gì con ng7i ang
ng x! vi các công trình Pháp c , li
th hin mt s thiu trân tr>ng vi
các giá tr; ã c khng ;nh trong
l;ch s!.
Mi ây nht, s kin `y ban
nhân dân Thành ph Hà Ni thông
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Viện vào cớ “đúng quy trình”, rất nhiều căn biệt thự Pháp cổ có giá trị văn hóa, kiến
trúc tại Hà Nội đã bị phá dỡ, nhường chỗ cho những tòa cao ốc hiện đại.
ẢNH: PV

#A NGH QUYT 4I HI "NG VÀO CUC SNG

qua ý chí c a t p th lãnh o Thành
ph , ã cho phép phá d, xây dng
li nhà bit th ti s 59B ph Hai Bà
Trng và s 65B ph Trn Qu c Ton
- ây là nhng công trình mang  m
nét kin trúc Pháp trên ;a bàn qu n
Hoàn Kim. S vic áng tic ã 
li s tic nu i, trn tr/ trong lòng
rt nhiu ng7i yêu Th ô, yêu kin
trúc Pháp c .
C th,  i vi nhà bit th s
59B ph Hai Bà Trng (bit th nhóm
2), ti Ph lc s 02 ban hành kèm
theo Ngh; quyt s 18/2008/NQHND ngày 10/12/2008 c a Hi )ng
nhân dân Thành ph , công trình trên
thuc Danh mc 46 bit th thành
ph qun lý: doanh nghip thuê không bán. Vì v y, t p th lãnh o
`y ban nhân dân Thành ph th ng
nht giao S/ Xây dng t ng hJp toàn
b h) s v ngu)n g c, ch trng,
quá trình cho chuyn  i nhà bit
th s 59 ph Hai Bà Trng sang làm
nhà / và vic cho phép gia ình bà
Nguy(n Th; Minh H)ng thc hin
tháo d các b ph n, hng mc nguy
him c a ngôi nhà.
 i vi nhà bit th s 65B ph
Trn Qu c Ton (bit th nhóm 3),
t p th lãnh o `y ban nhân dân
Thành ph )ng ý vi  ngh; c a `y
ban nhân dân qu n Hoàn Kim ti
vn bn s 924/UBND-QLT ngày
16/8/2016 v vic phá d nhà bit
th ã xu ng cp, h hWng ti s 65B
ph Trn Qu c Ton, ph7ng Trn
Hng o, qu n Hoàn Kim. Giao S/
Xây dng, `y ban nhân dân qu n
Hoàn Kim hng dEn, kim tra,
giám sát ch u t thc hin vic
phá d, xây dng li công trình trên
khuôn viên t úng quy ;nh, m
bo phù hJp v quy hoch, kin trúc,
m t  xây dng Jc phê duyt.
Nh th, mt ln na, các cm tf
“úng quy trình”, “ý chí t p th”
Jc l p li  làm “bùa h mnh”
trong vic phá d bit th c - mt
nét Zp vn hóa khó có th thay th
c a Th ô, khin d lu n dù còn rt
nhiu bn khn, nhng không th
tìm Jc mt l7i lý gii hJp lí.

Công trình biệt thự 158 Quán Thánh đã bị cố ý tháo dỡ mà không có giấy phép của cơ
quan chức năng.
ẢNH: PV

Cùng chung “s ph n” nhng
khác v “quy trình”, bit th s 158
Quán Thánh Jc ch thu “vô t”
phá d, vJt m t chính quyn
ph7ng Quán Thánh và qu n Ba
ình. ây là cn bit th thuc
nhóm 3 do bà Trn Th; Hoài, có h
kh6u th7ng trú ti s nhà 8, dãy B,
t p th B T lnh Thông tin,
ph7ng Láng ThJng, qu n  ng a,
Hà Ni mua gom tf nhiu ngu)n
khác nhau. Trong các nm gn ây,
bà Hoài d( dàng thâu tóm ô “t
vàng” bng các giy chng nh n
quyn s! dng t, quyn s/ hu
nhà / và tài sn khác gwn lin vi t
mang s CH 168078, CH 168079 do S/
Tài nguyên và Môi tr7ng Thành ph
Hà Ni cp ngày 3/1/2017; Giy
chng nh n quyn s! dng t,
quyn s/ hu nhà / và tài sn khác
gwn lin vi t s BK 808198 do `y
ban nhân dân qu n Ba ình cp ngày
7/8/2012, ng ký sang tên bà Trn
Th; Hoài ti Vn phòng ng ký t
ai Hà Ni - Chi nhánh khu vc Ba

ình, Hoàn Kim,  ng a ngày
6/6/2015 và Giy chng nh n quyn
s! dng t s 10101055567 do `y
ban nhân dân qu n Ba ình cp ngày
21/12/2016, ng ký sang tên bà
Trn Th; Hoài ti Vn phòng ng ký
t ai Hà Ni - Chi nhánh khu vc
Ba ình, Hoàn Kim,  ng a ngày
11/5/2015.
n th7i im các c quan chc
nng kim tra và l p biên bn x! lý,
ch thu xây dng ã tháo d mái
nhà bit th, h  cao t7ng nhà
xu ng 0,6m và tháo d sàn tng 2 có
din tích 23,9m2 (5,41m x 4,42m) +
26,6m2 (5,41m x 4,84m). Nhng 
x! lý vi phm tr t t xây dng
nghiêm tr>ng này, thay vì yêu cu
ch thu khwc phc h u qu, khôi
phc hin trng nh ban u, `y ban
nhân dân ph7ng Quán Thánh li
tính 7ng cho “hu chy” khi ch~
yêu cu ch u t là bà Trn Th;
Hoài dfng tháo d, l p h) s xin
phép tháo d, ci to s!a cha nhà
bit th 158 Quán Thánh theo quy
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;nh. Rõ ràng, vi cách làm và các
quy ;nh hin hành thì vic “khai t!”
thêm nhiu cn bit th Pháp c s
ch~ là vn  th7i gian.

Cơ chế có nhưng vẫn
khó làm
Theo Quy ch qun lý, s! dng
nhà bit th c+ Jc xây dng tf
trc nm 1954 trên ;a bàn Thành
ph Hà Ni (Ban hành kèm theo
Quyt ;nh s 52/2013/Q-UBND
ngày 28/11/2013 c a `y ban nhân
dân Thành ph Hà Ni) thì bit th
thuc  i tJng qun lý c a Quy ch
này Jc phân loi thành 3 nhóm,
bao g)m:
1. Bit th nhóm 1 (Jc ánh
giá tf 70 n 100 im); g)m nhng
bit th Jc xp hng di tích l;ch
s! - vn hóa theo quy ;nh c a pháp
lu t v di sn vn hóa; bit th gwn
lin vi cách mng - kháng chin
Jc c quan nhà nc có th6m
quyn xp hng; bit th có giá tr;
 c bit v kin trúc (tf 30 im
n 35 im v giá tr; kin trúc
ngh thu t).
2. Bit th nhóm 2 (Jc ánh
giá tf 50 n 69 im); g)m nhng
bit th có giá tr; v kin trúc, nhng
không thuc bit th nhóm 1.
3. Bit th nhóm 3 (Jc ánh
giá di 50 im): g)m nhng bit
th không thuc bit th nhóm 1 và
bit th nhóm 2.
4. Các tiêu chí u tiên khi phân
nhóm:
- Bit th s! dng làm tr s/ c
quan, kinh doanh d;ch v có im
cao hn bit th tng ng làm
nhà /;
- Bit th thuc s/ hu Nhà nc
có s im cao hn bit th thuc s/
hu t nhân tng ng;
- Bit th mt ch s/ hu, s!
dng có giá tr; hn bit th tng
ng có nhiu ch s/ hu, s! dng.
Trong ó, tt c các nhà bit th
thuc danh mc qun lý (bao g)m c
bit th thuc s/ hu c a Nhà nc,
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c a các t chc, c a h gia ình, cá
nhân) không Jc t ý phá d.
 i vi các tr7ng hJp Jc phá
d, xây dng li nhà bit th thuc
bit th nhóm 1 và nhóm 2 b; h
hWng n ng, xu ng cp, có nguy c
s p  , ã có kt lu n c a c quan có
th6m quyn v kim ;nh cht lJng
công trình xây dng và phi Jc S/
Xây dng kim tra, báo cáo `y ban
nhân dân và Hi )ng nhân dân
Thành ph ( i vi bit th nhóm 1)
và `y ban nhân dân Thành ph ( i
vi bit th nhóm 2) cho phép phá
d, xây dng li.
Các bit th thuc nhóm 1, ch
u t phi có d án xây dng li
nhà bit th theo kiu dáng kin
trúc, hình nh và quy hoch c a
nhà bit th c+ (m t  xây dng
và s tng,  cao) trc khi Jc
cp có th6m quyn cho phép phá d
công trình.
 i vi bit th thuc nhóm 2,
ch u t phi có d án xây dng
li nhà bit th m bo theo kiu
dáng kin trúc bên ngoài và quy
hoch c a nhà bit th c+ (m t 
xây dng và s tng,  cao) trc
khi Jc cp có th6m quyn cho
phép phá d công trình.
Tr7ng hJp bit th do c quan
Trung ng qun lý, S/ Xây dng
kim tra, báo cáo B Xây dng xin ý
kin thWa thu n trc khi báo cáo `y
ban nhân dân Thành ph xem xét.
Các tr7ng hJp  c bit phi phá
d  xây dng công trình khác theo
vn bn chp thu n Th tng Chính
ph thì `y ban nhân dân Thành ph
quyt ;nh cho phép phá d.
Trong tr7ng hJp bit th nhóm 3
b; h hWng n ng, xu ng cp ho c có
nguy c s p  ã có kt lu n c a c
quan có th6m quyn v kim ;nh
cht lJng công trình xây dng, S/
Xây dng ( i vi bit th thuc s/
hu Nhà nc và bit th do các c
quan, t chc qun lý, s! dng ho c
bit th an xen s! dng gia Nhà
nc và các t chc, cá nhân), `y
ban nhân dân cp qu n (nu bit th
thuc s/ hu t nhân, sau khi ã có

ý kin c a S/ Xây dng) kim tra,
báo cáo `y ban nhân dân Thành ph
cho phép mi Jc phá d.
Công trình xây dng li trên
khuôn viên t phi là nhà thp
tng, phù hJp vi quy hoch, kin
trúc Jc phê duyt.
Tuy nhiên, qua thc ti(n cho
thy, các ch tài x! pht  i vi các
hành vi xâm hi bit th c còn nhZ,
cha  sc rn e khin ch u t
chây ', nh7n lu t, th m chí, sn sàng
vi phm pháp lu t  phá d, chuyn
 i mc ích s! dng, n khi c
quan chc nng phát hin ra thì “s
ã r)i”.
Quay tr/ li v vic phá d bit
th 158 Quán Thánh, qua công tác
kim tra, kim soát ;a bàn, T Thanh
tra Xây dng ph7ng Quán Thánh
phát hin ti s nhà 158 Quán Thánh
có hot ng tháo d ngôi bit th
chính c a bin s nhà. `y ban nhân
dân ph7ng Quán Thánh và i
Thanh tra Xây dng qu n Ba ình ã
tin hành kim tra, l p biên bn v
vic (ngày 28/3/2017)  i vi nhà
thu thi công, do không xut trình
Jc giy t7 liên quan n vic cho
phép tháo d c a c quan có th6m
quyn; T công tác ã tm gi
phng tin phá d (máy khoan cwt
bê tông).
Ngày 29/3/2017, `y ban nhân
dân ph7ng ã có Thông báo s
14/UBND g!i ch thu thi công yêu
cu ngfng thi công phá d và thc
hin th tc xin phép tháo d theo
quy ;nh.  ngn ch n vic phá d
nhà bit th (nhóm 3) khi cha Jc
các c quan có th6m quyn cho phép,
`y ban nhân dân ph7ng tip tc có
vn bn s
17/TB-UBND ngày
12/4/2017 ch~ o T Thanh tra Xây
dng ph7ng, Công an ph7ng thc
hin vic giám sát, phát hin và áp
dng các bin pháp  ngn ch n.
Sau khi xác ;nh Jc ch s! dng
nhà t ti 158 Quán Thánh, ngày
25/5/2017 T Thanh tra Xây dng
ph7ng ph i hJp cùng i l p biên
bn vi phm hành chính và yêu cu
ngfng thi công xây dng.
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Quyết định số 78 ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân phường Quán Thánh về việc đình chỉ thi công việc tháo dỡ biệt thự 158 Quán Thánh.
 i chiu vi các quy ;nh c a
pháp lu t, vic phá d nhà không có
giy phép c a c quan có th6m
quyn ti 158 Quán Thánh vi phm
iu 5 Ngh; ;nh 180/2007/N-CP
c a Chính ph . Hành vi vi phm c a
ch u t Jc quy ;nh ti im b
Khon 6 iu 13 Ngh; ;nh
121/2013/N-CP ngày 10/10/2013
c a Chính ph và Khon 6 iu 5
Ngh; quyt 07/2014/NQ-HND ngày
11/7/2015 c a HND Thành ph Hà
Ni vi mc pht tin là 10.000.000
- 15.000.000 )ng.
Theo quy ;nh im b, iu 38
Lu t X! lý vi phm hành chính thì
mc pht tin cao nht theo th6m
quyn c a UBND ph7ng không
quá 5.000.000 )ng. Nh v y,  i
vi hành vi vi phm c a ch u
t tng ng vi mc pht tf
10.000.000 - 15.000.000 )ng quy
;nh ti im b Khon 6 iu 13

Ngh; ;nh 121/2013/N-CP ngày
10/10/2013 c a Chính ph vJt
quá th6m quyn c a Ch t;ch
UBND ph7ng.
Phi qua nhiu th tc, vn bn
hành chính r7m rà, `y ban nhân
dân cp ph7ng mi ban hành Jc
Quyt ;nh ình ch~ thi công công
trình và a ra khung x! pht vi
phm hành chính. Tuy nhiên, mc x!
pht tf 10.000.000 - 15.000.000 )ng
li vJt quá th6m quyn c a `y ban
nhân dân cp ph7ng, tf ây trách
nhim Jc “á lên” `y ban nhân
dân cp qu n, còn công trình sai
phm vEn “tr gan cùng tu nguyt”.
Nhng t)n ti, vng mwc trong
qun lý bit th Pháp c ti Hà Ni
không ch~ xy ra / n v; hành chính
cp ph7ng, qu n. Ngay c c quan
qun lý chuyên ngành ng u
thành ph là S/ Xây dng c+ng ã
mwc hàng lot sai lm khi tham mu

cho Thành ph loi bW 312 bit th
không thuc  i tJng qun lý theo
Quy ch qun lý, s! dng nhà bit
th c+ Jc xây dng tf trc nm
1954 trên ;a bàn Thành ph Hà Ni.
S/ Xây dng, Hi )ng th6m ;nh
Thành ph (do Giám  c S/ Xây dng
làm Ch t;ch Hi )ng) ch~ cn c
vào báo cáo kt qu kim tra rà soát
c a S/ Quy hoch Kin trúc và Biên
bn kim tra hin trng nhà bit th
c a 3 t công tác liên ngành; h) s
không có các tài liu v niên hn s!
dng, cht lJng, kt cu c a bit
th; h) s qun lý nhà bit th,
không có h) s v ci to s!a cha,
cp phép xây dng; không có phiu
iu tra hin trng s! dng nhà bit
th, ý kin c a ch s! dng và ch
s/ hu nhà bit th; tfng t công tác
không t ng hJp báo cáo kt qu kim
tra; Hi )ng th6m ;nh h>p mt
bu i th ng nht biên bn c a 3 t
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công tác, xác ;nh 312 bit th cha
thuc  i tJng qun lý  báo cáo,
trình `y ban nhân dân Thành ph …
dEn n vic thc hin không úng
ch~ o c a `y ban nhân dân Thành
ph và Quy ch làm vic c a Hi )ng
th6m ;nh Thành ph và T công tác
do S/ Xây dng ban hành.
Ngoài ra, vic S/ Xây dng Hà Ni
tham mu cho `y ban nhân dân
Thành ph xác ;nh 312 nhà bit th
không thuc  i tJng qun lý theo
Quy ch qun lý, s! dng nhà bit
th c+ Jc xây dng tf trc nm
1954 trên ;a bàn Thành ph Hà Ni
là cha m bo quy ;nh, cha y
 c s/.
Bên cnh ó, do S/ Xây dng
buông lWng qun lý nhà nc v tr t
t xây dng, không t ng hJp theo
dõi tình trng cp phép, xây dng
không phép và x! lý xây dng  i vi
nhà bit th, trong ó có 11 tr7ng
hJp nm trong Danh mc 105 bit
th Thành ph qun lý an xen tr
s/ c quan (trên 50%) không Jc
bán; 7 tr7ng hJp nm trong Danh
mc 46 bit th Thành ph qun lý
cho doanh nghip thuê không Jc
bán ã b; phá d xây mi, không xác
;nh Jc th7i im…

Đi tìm giải pháp ngăn chặn
sự “xâm hại” đối với biệt
thự Pháp cổ
Theo Quyt ;nh 7177/Q-UBND
c a `y ban nhân dân Thành ph Hà
Ni v vic ban hành Danh mc nhà
bit th thuc  i tJng qun lý, s!
dng theo Quy ch qun lý, s! dng
nhà bit th Jc xây dng tf trc
nm 1954 thì Hà Ni có 1.253 nhà
bit th c+ xây dng trc nm 1954.
Nhng nhà bit th này Jc xác
;nh v; trí, ;a im và phân loi
thành các nhóm 1, 2, 3 trên ;a bàn
các qu n: Ba ình, Tây H), Hoàn
Kim, Hai Bà Trng và  ng a.
ây u là nhng công trình có
tu i 7i ngót nghét 100 nm nên
tình trng b; ci ni, chim dng,
xây thêm không phi quá him,
khin di sn này bin dng, giá tr;
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l;ch s! vn hóa xu ng cp trm
tr>ng. 3 nhiu ngôi bit th c ,
ng7i dân vì nhu cu sinh hot ã
s!a cha, phá d mt phn ho c phá
i xây li khin nhng công trình ã
xu ng cp ngày càng xu ng cp hn,
các 7ng nét kin trúc c+ b; phá
h y. Thêm vào ó, mô hình qun lý
ô th; Hà Ni còn nhiu bt c p, dEn
n các bit th khu ph Pháp an
xen nhiu loi hình s/ hu tf t
nhân cho n t p th, khin mt s
cn bit th c ri vào cnh cha
chung không ai khóc. Vn  bo t)n
bit th, bo t)n giá tr; vn hóa, l;ch
s!, tr/ thành thách thc rt ln và
òi hWi mt chin lJc dài hi tf các
cp qun lý. Mt s gii pháp Jc 
xut nh sau:

Mt là, thc hin rà soát, ánh
giá li toàn b các nhà bit th c
trên ;a bàn.
Theo ó, S/ Xây dng s là n v;
u m i  thành l p T công tác liên
ngành  giúp vic cho Hi )ng
th6m ;nh Thành ph ánh giá, phân
loi, l p và  xut iu ch~nh, b
sung danh mc bit th. Ch trì, ph i
hJp vi các ban c a Hi )ng nhân
dân Thành ph , i din Cc Qun lý
nhà và Th; tr7ng Bt ng sn - B
Xây dng, Hi Kin trúc s Thành
ph , các s/, ngành có liên quan rà
soát, t ng hJp kt qu rà soát bit
th. Ni dung rà soát,  xut iu
ch~nh Danh mc bit th bao g)m: rà
soát li các bit th trong Danh mc
nhà bit th thuc  i tJng qun lý,
s! dng theo Quy ch qun lý, s!
dng nhà bit th Jc xây dng tf
trc nm 1954  xác ;nh úng
nhóm bit th (nhóm 1, nhóm 2,
nhóm 3) theo tiêu chí ã xác ;nh;
t ng hJp các bit th xây dng sau
nm 1954, các bit th ã gii phóng
m t bng  thc hin d án u t
xây dng, d án m/ 7ng, các bit
th ã bin dng, không có giá tr; v
kin trúc, ã xây dng li, ã b; phá
d hin là t tr ng và các nhà
không phi là bit th mà thuc dng
công trình kin trúc khác có giá tr;
xây dng trc nm 1954, thuc nhà
m t ph   xut iu ch~nh a ra
khWi Danh mc nhà bit th.

Hai là, áp dng các ch tài x! lý
mnh  i vi các hành vi “xâm hi”
bit th Pháp c .
 i vi nhiu t chc, cá nhân,
h> u t mt d án hàng chc,
th m chí hàng trm tj )ng thì vic
np pht vài chc triu là quá nhW,
tf ó dEn n hin tJng “nh7n”
lu t. Mc x! pht hành chính nh
hin nay cha  sc rn e  các
ch u t chp hành nghiêm các
quy ;nh c a pháp lu t. B/i v y, 
tng tính rn e cn có ch tài mnh
hn na  l p li tr t t xây dng
 i vi các tr7ng hJp này. Ví d
nh phi k;p th7i thc hin ình ch~,
c! lc lJng Công an, Thanh tra Xây
dng giám sát nghiêm ng t, ngn
cn các  i tJng ch/ v t liu xây
dng vào ra công trình, kiên quyt
không cp in, cp nc sinh hot.
 i vi ch công trình vi phm các
quy ;nh c a pháp lu t khi phá d
công trình, cn yêu cu khwc phc
ngay h u qu và khôi phc li
nguyên hin trng. Nu làm Jc
iu này s ngn ngfa Jc tình
trng ch u t bt chp các quy
;nh c a pháp lu t khi c ý phá d
công trình.

Ba là, nâng cao hot ng kim
tra, giám sát ti ;a bàn khu dân c.
`y ban nhân dân ph7ng cn
tng c7ng công tác qun lý, kim
tra, x! lý nghiêm các hành vi vi
phm,  c bit  i vi tr7ng hJp t
phá d, làm bin dng, xây dng mi
nhà bit th không úng quy ;nh.
Ngoài ra, `y ban M t tr n T qu c
;a phng, Ban Công tác M t tr n /
khu dân c, Ban Giám sát u t
cng )ng, Ban Thanh tra nhân dân
cn nâng cao trách nhim, thc hin
giám sát các c quan, t chc, cá
nhân liên quan trong vic thc hin
chính sách, pháp lu t; vic gii
quyt khiu ni, t cáo; vic thc
hin Quy ch dân ch / c s/ liên
quan n công tác qun lý qu@ nhà
bit th c . Khi phát hin có du
hiu vi phm pháp lu t thì kin ngh;
ng7i có th6m quyn x! lý theo quy
;nh c a pháp lu t và giám sát vic
thc hin kin ngh;.
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Mấy suy nghĩ về

“T DUY NHI M K ”
HOÀNG HOA MAI
Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thanh Hóa
 duy nhim k' là mt phm
trù chính tr; t t/ng, phn
nh mt cách ngh&, cách làm
ch quan c a mt con ng7i
v hiu qu công vic. Cán b Jc
ng và nhân dân giao phó nhim
v th7ng là mt nhim k' 5 nm.
Có th nói, mt nhim k' hot ng
c a mt cán b c th mà Jc
ng c!, dân bu, phê chu6n, b
nhim,… nht là nhng ng7i ng
u n v; cp ngành, cán b y
phi có mt t duy hành ng th t
s khoa h>c, sát úng vi thc ti(n
 em li cho t p th, xã hi nhng
hiu qu thit thc, Jc công
chúng ghi nh n.

T

T duy y, bao gi7 c+ng gwn lin
gia nói và làm có chu6n mc, úng
7ng l i c a ng, chính sách và
pháp lu t c a Nhà nc, có sc
thuyt phc ng7i nghe và bn thân
h> lao ng, ch~ o, iu hành phi
có nng sut, hiu qu cao và hng
i tin b bn vng, Jc biu hin
my m t sau ây:

Mt là, ng7i ng u cp y,
chính quyn, oàn th, ban, ngành,
n v; chuyên môn phi th t s tiên
phong, gng mEu và a ra nhng
phng án, k hoch chng trình
hành ng, nhng gii pháp trong
phm vi nhim k' mà mình m
nh n, ph trách  cùng m>i ng7i
thc hin em li kt qu tích cc.

Ng7i ng u c quan, n v; lúc
nào c+ng  t lJi ích xã hi lên trên
quy t nhng ng7i tài nng, có
tinh thn dám ngh& dám làm, lwng
nghe ý kin óng góp c a h> vào
phng án, chng trình hành
ng, trong ó có th có nhng ý
kin trái chiu. Không th cu toàn
trong vic quy t trí tu c a công
chúng, ng7i ng u phi có t
duy phân tích nhng ý kin úng sai
c a qun chúng  ch>n l>c lwp
ghép vào cu trúc th t s khoa h>c
và k hoch phn u theo nhim
k'. Hiu qu công tác c th c a cán
b ng u là nwm chwc thc ti(n
cng vi t duy v n dng 7ng l i
c a ng, chính sách, pháp lu t c a
Nhà nc, ý chí c a t p th và hành
ng iu hành quyt lit thc hin
nhim v c a vai trò cá nhân. Trong
quá trình thc hin nhim v, ng7i
ng u n v; phi bit quyt
oán và ch~ huy hành ng  em
li hiu qu cao, song c+ng rt tránh
t t/ng c oán chuyên quyn,
a ý kin cá nhân c a mình không
úng vào l p trình k hoch ban u
ã Jc cp trên phê duyt  ch~
o ng7i khác làm theo, nht là
vn  iu ng, b nhim cán b
và kinh t.  nâng cao hiu qu
iu hành, cán b Jc gi chc v
trong nhim k' phi luôn luôn t
rèn luyn mình thông qua h>c t p lý
lu n, khoa h>c k@ thu t  tu dng

k@ nng vit và nói có sc thuyt
phc ng7i nghe h/ng ng làm
theo. Cán b Jc b nhim trong
nhim k' phi Jc ghi nh n khi h>
em li lJi ích thc t cho xã hi và
bn thân h> ã tW rõ mt con ng7i
có l i s ng vn hóa c v ng x!,  i
nhân x! th / ni làm vic và c /
ni c trú, Jc m>i ng7i trân
tr>ng, yêu mn, gn g+i.

Hai là, cn có s sáng to,  i mi
phng pháp, làm vic  thc hin
t t 7ng l i c a ng và chính sách,
pháp lu t c a Nhà nc mà ng7i cán
b trong nhim k' ph trách.
 i mi, sáng to là yu t quan
tr>ng trong cu trúc t duy nhim
k' c a cán b Jc t chc phân
công ph trách. Trên c s/ 7ng
l i, chính sách c a ng và pháp
lu t Nhà nc mà cán b thc hin
nhim v Jc giao, v n dng mt
cách khoa h>c, sáng to và luôn
luôn k thfa kinh nghim c a ng7i
i trc  hoàn ch~nh  án hành
ng cho phù hJp vi tình hình
cách mng trong th7i k' mi. Mu n
làm t t vic  i mi, sáng to là
phi ch ng cho Jc ch ngh&a
thành tích và t t/ng d& hòa vi
quý, an ph n th th7ng, nht là
ng7i swp ht nhim k'… Tuy
nhiên, ng7i ng u n v; phi
bit v n dng tình hình c th 
hành ng sáng to, tránh tình
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Quang cảnh Hội nghị Đại biểu các tôn giáo nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,
tháng 9/2016.

trng r p khuôn máy móc,… Song
ch ng khuynh hng tùy tin duy ý
chí, cho mình là úng  c ý làm
trái 7ng hng c bn c a ng
và pháp lu t c a Nhà nc dEn n
h u qu nghiêm tr>ng cho xã hi,
làm gim lòng tin c a c quan, n
v;  i vi ng7i ng u n v; ph
trách. T duy  i mi, sáng to 
phát trin s nghip, òi hWi t duy
nhim k' c a ng7i cán b phi th t
s cu th;, ch;u khó lwng nghe qun
chúng mt cách thu áo  b sung
vào cu trúc gii pháp hành ng
mt cách tích cc, Jc qun chúng
ng h, làm theo. Trong mt nhim
k' thc hin nhim v chính tr; c a
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bn thân, Jc t chc ng, Nhà
nc giao phó, ng7i cán b trên c
s/ phn vic m nh n, là phi bit
v n dng quy lu t phát trin cách
mng Vit Nam  tìm ra gii pháp
th t s khoa h>c có bài bn, thc
hin t t chng trình k hoch mà
trc khi ng c! nhim k', mình ã
ha trc dân trc ng.

Ba là, phát huy phng thc phê
và t phê bình, mt vic làm th7ng
xuyên là cách t t nht, rèn luyn cán
b, mt yu t quan tr>ng trong t
duy nhim k'  hoàn thành t t
nhim v Jc ng và nhân dân
giao phó.

ẢNH: PV

T duy nhim k' là mt khái
nim mi k c v ni hàm và ngoi
diên. Xét v m t logic thì nó c+ng
ã xut hin trc ây nhng cha
Jc xã hi quan tâm nhiu v m t
tích cc mà ch~ nói n m t trái c a
nó theo ngh&a không Zp, phin
din, không y  c a nhiu ng7i
trong xã hi. Song không th
không nói n m t không tích cc
v t duy nhim k' / mt s cán b
khi Jc t chc giao trách nhim,
dEu là “6n náu” phía trong ý ;nh
tf trc hay sau này có hành ng
xu mi ny sinh. Trong thc t,
ng ta c+ng ã ch~ ra nhng
khuyt im, tiêu cc v o c,

#A NGH QUYT 4I HI "NG VÀO CUC SNG

l i s ng, lJi ích nhóm, tham lam,
nh+ng nhi(u c a mt s cán b,
ng viên ã lJi dng quyn hn,
chc v  thc hin v lJi cá
nhân, t n hi n uy tín c a ng.
Trong s ng7i có ph6m cht kém
ã l>t li vào nhim k' mà t chc
cha nhìn thy và ã d kin a
vào chc v quan tr>ng, tuy không
nhiu, nhng có Jc v; trí chc
danh nào ó, khi có iu kin h> v
lJi cá nhân trên m>i hình thc. Có
nhng cán b trong quá trình hot
ng nhim k' rt t t, Jc nhân
dân tín nhim, nhng có nhng
vic cán b ó li b; ngoài tm kim
soát vì vJ nh n h i l, út lót mà
ch)ng không bit dEn n h u qu
khôn l7ng, ph ;nh hoàn toàn n
lc, c gwng c a ch)ng. Vic a
con em c a nhng ng7i tin nhim
ã có công giúp mình thng quan
tin chc trc ây vào chc danh
lãnh o, m c dù con em y yu
kém v nng lc, ph6m cht ã tr/
thành mt vn  nhc nh i, bt
bình trong nhân dân. Trong vic x!
lý hành chính  i vi doanh
nghip, nht là doanh nghip t
nhân có nhiu ni không nghiêm,
không công bng, kh/i t không
úng lu t ;nh, ng7i quen thì nhZ
tay bao che, ng7i không vfa ý
mình thì tìm cách làm khó gây cn
tr/ n hiu lc chính sách, pháp
lu t c a Nhà nc. Ti sao v y? ó
chính là mt b ph n cán b, không
t rèn luyn mình, không  t lJi
ích xã hi lên trên, t ý hành ng
sai trái, làm t n hi uy tín c a
ng, mt lòng tin c a nhân dân.
Nhng cán b vì tham v>ng quá
ln, lfa ng, d i dân sm mun
c+ng b; pháp lu t trfng pht. T
duy nhim k' là mt vn  có tính
t t/ng sâu swc và rt nhy cm
cho quá trình nh n thc, rèn luyn
c a cán b Jc ng, Nhà nc,
nhân dân bu c!, ào to vào các
chc danh quan tr>ng c a t chc;

và chính h> phi phn u hoàn
thành xut swc nhim v, Jc
nhân dân tin c y. Trong su t nhim
k' phn u  hoàn thành k
hoch chng trình hành ng,
thc hin nhim v, nu không
t~nh táo u tranh vi bn thân thì
m t trái c a t t/ng có th s ny
sinh vì lJi ích riêng t, ng7i ó s
b; xã hi ào thi. Bác H) ã cn
d n ng7i cán b, ng viên lúc nào
c+ng phi ly phng thc phê và
t phê bình  làm kim ch~ nam rèn
luyn mi tr/ng thành, tin b.
Mu n nâng cao hiu qu lao ng,
công tác ch~ o iu hành, ng7i
cán b ht sc chú tr>ng tính dân
ch , lwng nghe ý kin khác nhau
c a qun chúng  a ra quyt
;nh úng wn, mang li hiu qu
tích cc, có nh v y mi to Jc
nim tin c a qun chúng.

B n là, bc vào nhim k' công
tác lao ng, sinh hot, h>c t p
nghiên cu khoa h>c,… ng7i cán b
lúc nào c+ng phi vng vàng v t
t/ng chính tr;  u tranh ch ng
tiêu cc,  phòng khuynh hng
chuyn hóa, di(n bin ngay trong
chính mình.
Chuyn hóa và di(n bin là mt
phm trù trit h>c, nó là quy lu t v n
hành trong m>i s v t và hin tJng,
ngay c trong t duy con ng7i. Xét
v góc  chuyn hóa thì tf cht này
sang cht khác, nu nhìn / góc 
bin chng tích cc là t t, song
ngJc li là không phù hJp vi s
phát trin. Ngh; quyt Hi ngh;
Trung ng 4 khóa XII c a ng ã
nói rt rõ v “t di(n bin” và “t
chuyn hóa”, ó là nguy c tim tàng
cn phi u tranh quyt lit trên
m>i phng din tf kinh t, chính
tr;, t t/ng, an ninh qu c phòng,
ngoi giao, vn hóa, xã hi. Vì v y,
vn  cán b luôn Jc ng ta  c
bit quan tâm sâu swc tf Trung ng
n ;a phng.

Chuyn hóa xu trong t t/ng
s dEn n hành ng và vic làm
tiêu cc c a cán b, làm mt lòng
tin trong dân. Tình trng mt s cp
ngành / Trung ng và nhiu t~nh,
thành có nhng v vic xy ra vfa
qua ch yu là / cán b, trong ó có
nhiu ng7i ng u cp t~nh, b
ngành ã làm mt nim tin c a dân,
nh h/ng uy tín lãnh o c a
ng, iu hành c a Nhà nc. Mt
b ph n cán b ch ch t Jc ng,
nhân dân tín nhim trong nhim k',
không nhng không áp ng t t
Jc mong mu n c a c! tri mà t
suy thoái o c, l i s ng, tham
nh+ng, coi th7ng kj cng phép
nc, thu lJi ho c làm tht thoát
nhiu tj )ng c a dân, chính h> ã
t chuyn hóa sang tiêu cc, to à
cho s di(n bin xu trong xã hi,
mt vn  cn Jc u tranh
quyt lit.
Nh v y, “T duy nhim k'” là
kt tinh c a quá trình v n ng cách
mng, trong t t/ng, chính tr; và
vn hóa, Jc chuyn hóa trong
nh n thc hành ng k c v o
c, l i s ng và tài nng c a mi cán
b Jc cu trúc trong t duy nhim
k'. Vì th, nhng ng7i ã Jc t
chc giao tr>ng trách, nht là ng7i
ng u cp, ngành phi không
ngfng phn u rèn luyn, hoàn
thành s mnh trong nhim k' vi
qu cao, Jc nhân dân ghi nh n.
Mi nhim k', cán b có cách làm
sáng to riêng nhng lúc nào c+ng
phi bám ch t 7ng l i c a ng,
pháp lu t c a Nhà nc,  tránh
tình trng lách lu t, c ý làm trái gây
h u qu nghiêm tr>ng. Mt nhim k'
th7ng là 5 nm, tuy không dài,
nhng c+ng  th7i gian  xã hi
ánh giá t cht, nng lc c a mi
cán b, ng viên mt cách c th,
khách quan, xng áng vi s tín
nhim c a ng, c a nhân dân trong
nhim k'.
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Nguy!n Ái Qu"c - H# Chí Minh
vi nn báo chí Cách mng Vit Nam
GS.TS ĐỖ QUANG HƯNG
Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn
là người sáng lập, đặt nền móng cho nhiều tổ chức chính trị, quân sự, xã hội, các
tổ chức văn hóa… trong đó có báo chí.
Nguyễn Ái Quốc và báo
Thanh Niên (1925 - 1932) tờ báo Cách mạng đầu tiên
ở nước ta
T7 báo ting Vit u tiên / nc
ta là t7 Gia ;nh báo (s 1, 15/4/
1865), xut hin / Sài Gòn. Dòng báo
chí Cách mng / nc ta, do v; th
 c bit c a nó, li phi xut hin /
nc ngoài, và gwn ch t vi vic ra
7i các t chc tin thân c a ng
Cng sn Vit Nam.
C+ng gi ng nh tr7ng hJp t7 Tia
l!a c a Lênin, Jc thành l p / nc
ngoài trc khi xut hin ng
Bônsêvích Nga, t7 báo Cách mng u
tiên / nc ta, Jc coi là t7 báo m/
7ng cho dòng báo chí này là t7
Thanh Niên, c quan ngôn lu n c a
Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên,
s 1 ra ngày 21/6/1925, ti Qung
Châu, th ô c a Cách mng Trung
Qu c lúc ó.
T7 báo in sáp, 4 trang n s,
trình bày 2 ct, có  chuyên mc
c a mt t7 báo chính tr; - xã hi, hn
th na c a mt ng phái chính tr;
ang m mm t p hJp nhng ng7i
cách mng tr tu i ch ng ch  thc
dân Pháp. Lãnh t Nguy(n Ái Qu c
ch~ trc tip iu hành 88 s u (có
s trJ giúp c a nhng ng7i )ng
chí, h>c trò nh H) Tùng M u, Lê
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Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh nền báo chí Cách mạng Việt Nam.
ẢNH: TL

H)ng Sn, Lê H)ng Phong… cho n
Lý T Tr>ng khi ó mi 16 tu i), tf
tháng 6/1925 n tháng 4/1927 khi
Ng7i phi bí m t r7i Qung Châu do
cuc phn bin c a T/ng Gii Thch.
B báo Thanh Niên, theo su t p c a
nhà nghiên cu Vit kiu Hu'nh Kim
Khánh, tf cu i th p kj 80, cho thy
ã có trên 200 s , kéo dài n t n
nm 1932.

Dù ch~ qua 10 s báo lu tr Jc
/ Bo tàng Cách mng Vit Nam, bn
>c c+ng có th m7ng tJng Jc
tm c ln lao c a báo Thanh Niên,
c+ng nh ngh thu t làm báo  c
bit c a nó.
Tf nm 1925, / Trung Qu c, Thái
Lan… ã xut hin thêm các t7 báo
Cách mng khác, ít hay nhiu u
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có liên quan n hot ng c a
Nguy(n Ái Qu c nh Kèn g>i lính,
Hi viên Công hi, Thân ái… n
ây, chwc có câu hWi, vì sao cha
thy nói n t7 Ng7i cùng kh (Le
Paria), ting Pháp, xut bn / Pari
tf tháng 4 nm 1922 mà ai c+ng
bit Nguy(n Ái Qu c là ch bút. ó
là không k nhiu t7 báo Cách
mng c a công nhân, Vit kiu Vit
Nam / Pháp. Dù tình cm c a Bác
H) có dành cho t7 báo trên rt
nhiu, lot bài c a Ng7i trên t7
báo ó (trên 38 s ) nay ã quen
thuc vi gii báo chí và vn h>c,
nhng ó là báo c a Hi Liên hip
Thuc ;a Pháp, ta không th ly
nó làm m c m/ u Jc.
Sau này, báo chí Cách mng nc
ta có nhiu t7 n i ting khác nh C7
Gii phóng (1942 - 1945), Cu Qu c
(1942 - nay là báo i oàn kt), S
Th t (1945 - 1950) và  c bit báo
Nhân Dân (tf sau tháng 3/1951),
nhng nh nh n xét c a nhà vn,
nhà báo Thép Mi, Thanh Niên vEn
Jc coi là t7 báo m/ 7ng cho
dòng báo chí Cách mng, mà ngày
nay dòng báo này ã vn lên thành
báo chí Vit Nam ng i.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
và việc xây dựng hệ thống
báo chí Cách mạng
K tf khi lãnh t Nguy(n Ái Qu c
cho ra mwt s 1 t7 báo Thanh Niên
(21/6/1925), c quan ngôn lu n c a
t chc tin thân quan tr>ng nht
c a ng ta là Hi Vit Nam Cách
mng Thanh niên, ngay gia lòng
thành ph Qung Châu (Trung Qu c)
ang sc sôi cách mng, n nay ã
tròn 92 nm.
Tf khi ra 7i, báo chí Cách mng
ã a n mt l i làm báo hoàn
toàn mi m, l i làm báo c a ng7i
Mácxít theo công thc c a Lênin:
“T7 báo không ch~ là ng7i tuyên
truyn t p th, c ng t p th mà
còn là ng7i t chc t p th”. Lu n

im này nh mt hòn á tng  tf
ó các ng cách mng, tf châu Âu
qua châu Á, su t tf u th kj XX
n nay xây dng s nghip báo chí
c a mình.
Trc khi v nc nm 1941, do
b n nhiu công tác cách mng qu c
t, Nguy(n Ái Qu c không có iu
kin ra thêm t7 báo nào, trf tr7ng
hJp t7 Thân Ái / Thái Lan 1929.
Hot ng báo chí lúc ó c a Ng7i
ch yu trên các phng tin truyn
thông c a Qu c t Cng sn, c a
Liên Xô, Pháp, Trung Qu c và nhiu
nc khác. Các nhà nghiên cu l;ch
s! báo chí còn mt “món nJ ln”
na / ch này.
T7 báo Cách mng quan tr>ng th
hai mà Ng7i xut bn, ngay ti Cao
Bng - Pác Bó, nhng ngày u c a
M t tr n Vit Minh, s kin chính tr;
ln b c nht c a Ng7i sau s kin
thành l p ng (3/2/1930) là t7 Vit
Nam c l p. Bn >c hôm nay ã có
b su t p khá y  v t7 báo này,
hn 200 s tính n nm 1945. Ch~
nói thêm rng, Nguy(n Ái Qu c ã
chuyn phong cách làm báo lý lu n,
tuyên truyn ch ngh&a Mác - Lênin,
nh n thc v ch  thc dân và
phng pháp cách mng có tính
chuyên nghip c a báo Thanh Niên,
sang mt t7 báo ht sc gin d; cho
qun chúng, )ng bào các dân tc
thiu s , )ng th7i c+ng m/ ra loi
hình “báo c a các t chc qun
chúng” (ch yu là M t tr n Vit
Minh, c a Công hi, Ph n,…) bên
cnh h th ng báo chí Cách mng c a
các t chc ng.
Sau Cách mng tháng Tám, i
ng+ nhng ng7i làm báo Cách
mng ông o thêm và ngày càng
“có ngh”. Vì th hot ng báo chí
c a H) Chí Minh dù rt phong phú,
nhng ch yu vi t cách ng7i
vit báo.
Vic hình thành “h th ng báo
chí” Cách mng còn in du nhiu
óng góp khác c a Ch t;ch H) Chí

Minh nh vic tfng bc xây dng
c s/ lý lu n, ào to cán b báo
chí,… mà Ng7i ht sc quan tâm.
Nhng swc lnh v báo chí - xut bn
u tiên do Ch t;ch H) Chí Minh
trc tip ký, có l vn bn sm nht
là ngày 18/9/1945, vEn Jc coi là
nn móng cho vic xây dng lu t
pháp báo chí c a nc Vit Nam mi.
Trong kháng chin ch ng thc dân
Pháp, du n c a Ng7i in rõ trong
vic m/ lp ào to báo chí mang
tên Hu'nh Thúc Kháng / Chin khu
Vit Bwc.
Nhìn li l;ch s! báo chí Cách mng
nc ta trc nm 1954 cho thy du
n c a H) Chí Minh / ch, bên cnh
vic v n dng công thc làm báo c a
ng7i Mácxít, Ng7i còn  c bit coi
tr>ng chc nng giáo dc o c
cách mng, tính chin u, tính thc
ti(n c a báo chí.
Vi chuyn bin c a các t chc
chính tr; theo khuynh hng Mácxít,
tf cu i nm 1929, báo chí Cách mng
dn dn xut hin trong nc. Khi
ông Dng Cng sn ng ra 7i
c+ng là lúc xut hin t7 Búa Lim.
Cu i nm 1929, Ban Công v n c a
ng có t7 Công hi W.  c bit,
T ng Công hi W / Bwc K' di s
lãnh o c a Nguy(n c Cnh ã ra
mwt t7 báo Lao ng / Hà Ni, t7 báo
t)n ti n nay, vEn cái tên y, Jc
coi là mt trong nhng t7 báo ln c a
nc ta hin nay và có  tu i lâu
nht. Cu i nm 1929, An Nam Cng
sn ng cho ra mwt báo W.
 c bit, 6 tháng sau khi ng
Cng sn Vit Nam ra 7i, ngày
5/8/1930, Trung ng ng ra mwt
tp chí lý lu n u tiên, t7 Tp chí W
và báo Tranh u ngày 15/8/1930.
H th ng báo ng hình thành
trc ht theo mô hình t chc c a
ng: có báo c a Trung ng r)i ln
lJt ra 7i các báo c a các x y,
nh: C7 W, Gii phóng c a X y
Nam K'; Sóng cách mnh, Bônsêvic
c a X y Trung K',…
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C s/ ng / các ;a phng
c+ng có nhiu t7 báo c áo, nh:
Xi mng c a Hi Phòng, Than c a
C6m Ph, ông Triu; B)i bp, Thùng
du c a Sài Gòn - Gia ;nh… Riêng
khu vc Ngh T&nh, trong cao trào
1930 - 1931, có ti 30 t7 báo c a X
y, T~nh y và các huyn b, trong
ó n i ting nht là t7 Sóng cách
mnh do Nguy(n Phong Swc trc tip
iu hành.
Trên th gii, ít có ng Cng sn
nào / các x thuc ;a li có các loi
hình báo chí trong tù phong phú
nh / nc ta. Nhng t7 báo, tp chí
có khi ch~ nh t7 truyn n, nhW
nh bàn tay, c+ng có khi Jc n
hành khá ch~nh trang. Nhà tù HWa
Lò, Hà Ni có báo Con 7ng chính,
Lao tù Tp chí, u c a 7ng…
Nhà tù Côn o có Nhng ng7i tù
W, Hòn Cau, Ý kin chung, Qua ting
sóng h n… Nhà tù Sn La có Su i
reo nm y, nhà tù Qung Nam có
No nhà pha,…
Báo chí Cách mng c a ng ta
trc nm 1945 luôn phi hot ng
trong hoàn cnh bí m t, bt hJp pháp,
nhng ng7i Cng sn Vit Nam c+ng
rt linh hot, nhy bén vi th7i cuc.
Giai on 1936 - 1939 Jc coi là th7i
k' M t tr n Dân ch ông Dng, c
hi  ng ta có th xut bn báo chí
công khai, hJp pháp và không ch~
xut bn bng ting Vit. Các t7 báo
Pháp ng nh Le Travail (Lao ng),
Rassemblemant (T p hJp), En avant
(Tin lên), Notre voix (Ting nói c a
chúng ta), Le Peuple (Dân chúng),…
ã tr/ thành nim t hào c a báo chí
Cách mng nói chung.
Là lãnh t c a Cách mng, c a
ng, bn thân Nguy(n Ái Qu c là
mt cây bút báo chí ln. Vì th nh
h/ng c a Ng7i, ngay tf u nhng
nm 20 c a th kj XX, ã góp phn
to ln trong vic hình thành và phát
trin dòng báo chí Cách mng, di sn
quan tr>ng b c nht trong nhng di
sn vn hoá Cách mng c a ng ta
trc khi cm quyn.
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Có th nói, trên phng din
vn hóa, bn thân s t)n ti c a
dòng báo chí Cách mng ã mang
nhiu ý ngh&a cho s hình thành
nn vn hóa mi mà ng ta, trong
khi phi d c sc vào các nhim v
cu nc trc mwt là giành chính
quyn, vEn dành mt phn tâm sc
to dng. Hn th na, báo chí Cách
mng có th coi là b ph n có giá
tr; hàng u bên cnh nhng thành
tu xây dng vn hóa nêu trên. ó
là th h các nhà báo: Nguy(n
Khánh Toàn, Bùi Công Trfng,
Nguy(n Vn To, Hà Huy T p, Lê
H)ng Phong… n th7i k' M t tr n
dân ch ông Dng là Tr7ng
Chinh, Nguy(n Vn Cf, Trn Huy
Liu, Khut Duy Tin, Trn ình
Long, Võ Nguyên Giáp, Phan Thanh,
Hi Triu… lp nhà báo này có
nhiu cây bút thc s là nhng nhà
vn hóa ln. Th h th ba trc
nm 1945, phn ln xut thân tf
các trí thc yêu nc mi Jc giác
ng cng sn và i theo cách mng
nh: Xuân Th y, Hà Xuân Tr7ng,
Lê Quang o, Hoàng Tùng, Thép
Mi, Quang m, Tô Hoài, Nguyên
H)ng, Nguy(n Huy T/ng,…
Làm báo là mt ngh. Tính cách
“chuyên nghip hóa” c a báo chí
Cách mng còn Jc ng ta quan
tâm nhiu m t tf nhân t con ng7i
n c s/ pháp lý: nm 1939, ln u
tiên ng ta tác ng, m/ Hi ngh;
Báo gii Bwc K'; 12/1945, Chính ph
Vit Nam Dân ch Cng hòa cho phép
thành l p oàn Báo chí Vit Nam,
tin thân c a Hi Nhà báo Vit Nam
hin nay; 6/1950, Chính ph chính
thc quyt ;nh cho thành l p Hi
nhng ng7i vit báo Vit Nam, tf ó
n nay ã tri qua 7 k' i hi.
C+ng nh nhiu l&nh vc vn hóa
khác, trên m t tr n báo chí, Ch t;ch
H) Chí Minh có s quan tâm  c bit.
Ngay sau ngày 2/9/1945, vi bn
Tuyên ngôn c l p n i ting và Nhà
nc mi ra 7i, Ch t;ch H) Chí
Minh ã tip oàn i biu báo gii

(ch yu i biu báo Tri Tân), Ng7i
th hin lòng mong mWi “báo chí phi
góp vào gng m t vn hóa c a nc
Vit Nam mi” (bài “N!a gi7 vi Ch
t;ch H) Chí Minh”c a Nguy(n TJng
PhJng, báo Tri Tân s 20/9/1945).
 c bit, ngày 14/12/1956, Ng7i ã
ký Swc lnh s 282-SL v ch  báo
chí - xut bn c a nc Vit Nam
mi, mà chúng ta vEn khng ;nh nó
là viên gch u tiên  sau này gii
báo chí có Lu t Báo chí 1990.

Đôi nét về nghệ thuật
báo chí Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh
Báo chí Cách mng - c ng t p
th, tuyên truyn t p th và t chc
t p th. ó là công thc c a báo chí
Mácxít do Lênin nêu ra. Phn ln
các t7 báo cách mng c a nc ta
t)n ti và phát trin theo quy lu t
này. Tr s/ c a báo Thanh Niên /
Qung Châu là ni m/ các lp hun
luyn, ào to cán b. Các t7 báo
ln c a Trung ng ng u do các
)ng chí lãnh o cao nht c a
ng nwm quyn và tham gia ch~
o tin trình cách mng: Bác H)
vi Thanh Niên và Vit Nam c l p;
Tr7ng Chinh vi C7 Gii phóng, S
th t, Nhân dân,…
Ý ngh&a “t chc t p th” thc s
sinh ng. Nguy(n Phong Swc khi
lãnh o cao trào Xôvit Ngh T&nh
ã nwm chwc Ban Biên t p các t7 báo
c a X y Trung K' và các ;a
phng nh mt “B tham mu” c a
cao trào cách mng.
C+ng v y, B Biên t p các t7 báo
quan tr>ng nh Tp chí Cng sn, C7
Gii phóng, S th t, Nhân dân sau
này, cho n các t7 Cu qu c c+ng
luôn có v; th “mt c quan lãnh
o” bên cnh Trung ng  theo
dõi, t chc u tranh, phát hin vn
… trong thc t, ch~ o cách
mng  xut nhng ch trng vi
Trung ng ng, M t tr n và Chính
ph sau nm 1945.
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ã có nhiu ng7i t ng kt rng,
Nguy(n Ái Qu c - H) Chí Minh ã s!
dng ti 40, 50 bút danh, vi hàng
nghìn bài báo, ngoài Vit Nam là /
hàng chc nc trên th gii vi
nhiu ngôn ng khác nhau. Nguy(n
Ái Qu c c+ng h>c Jc ngh làm báo
tf rt sm trc khi tr/ thành nhà
Cách mng chuyên nghip. Chính s
ln ln c a Ng7i trên m t tr n báo
chí và cách mng / nhiu châu lc,
tính cách cá nhân, hn ht thy là
vic hng n s! dng v+ khí báo
chí cho cách mng, ã to nên phong
cách báo chí c áo c a Ng7i.
Khi t7 Thanh Niên xut bn Jc
khong 70 s , Chánh m t thám ông
Dng L. Marty, ng7i ã theo dõi s
xut hin c a Nguy(n Ái Qu c /
Qung Châu tf cu i nm 1924, trong
mt báo cáo g!i B Thuc ;a có
nh n xét rng: Ng7i ch t7 báo này
tW ra ht sc khôn ngoan, su t 60 s
u, không h  l tính cách Mácxít
c a t7 báo mình, ch~ nói chuyn yêu
nc, dân tc và lòng cm thù ch 
thuc ;a c a chúng ta,  r)i tf s
61 (ngày 18/12/1926), ông ta dEn
bn >c n kt lu n: mu n giành
Jc c l p, không có con 7ng
nào khác là theo Lênin và Qu c t III,
l p ng Cng sn…
Là ng7i xut swc nht trong vic
“Vit Nam hoá ch ngh&a Mác Lênin” / nc ta, khi làm báo, vit
báo, Bác H) luôn trung thành và
sáng to vi phong cách y, gin d;
mà swc so, gn g+i mà lý t/ng, d(
hiu mà trí tu… iu mà sau này
Bác luôn d n dò các nhà báo: vit
cho ai? vit  làm gì? và vit th
nào? Ngòi bút báo chí c a H) Chí
Minh rt phong phú. Tf chính lu n,
bình lu n, bút ký, phóng s, ghi
chép cho n nhng tin vwn, th m
chí minh ho, “th - báo chí”,… luôn
có gì ó rt H) Chí Minh. Nhng nm
cu i 7i, ngòi bút báo chí c a H) Chí
Minh còn Jc ghi du b/i nhiu th
loi  tài  c bit. Hàng lot bài
vit v ch ngh&a  qu c, thc dân,

v nc M@, Pháp, Trung Qu c, nhiu
nc ông Nam Á,… mà / ó hiu
qu báo chí ch~ có th có Jc vi
mt v n hiu bit rng ln và sâu swc
v các nn vn hoá, vn minh.
Nhng )ng th7i ta không quên
rng, nhng bài báo cu i cùng c a
Ng7i li dành cho nhng câu
chuyn 7i th7ng rt bình d;
“Ng7i t t vic t t”…
S thiu sót nu không nói thêm
iu này. Dù n nay chúng ta cha
th >c ht các tác ph6m c a Ng7i
vit bng nhiu ngôn ng trên báo
chí nc ngoài, nh Phm Huy Thông
tfng nh n xét: vn báo chí c a
Nguy(n Ái Qu c ã thc s là th vn
“Pháp ròng”…
Chwc hn trong nhng ngày này - kj
nim 92 nm Ngày Báo chí Cách mng
Vit Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), li
mt ln na nhng ng7i làm báo
Vit Nam thêm nhng tri nghim v
s nghip báo chí c a Bác H) trong
công vic c a h>.

Báo chí cách mạng Vốn đáng kể của “nền văn
hóa mới”
Trc Cách mng tháng Tám nm
1945, mc tiêu gii phóng dân tc là
ln nht, thu hút m>i sc lc c a
ng và nhân dân ta. Tuy v y, ng
c+ng dành mt phn tâm sc  t nn
móng cho nn vn hóa mi, nht là
khi nc nhà ã giành Jc c l p.
V n vn hóa trc khi giành
chính quyn g)m 3 mng ch yu
sau ây:
+ Nhng giá tr; v lý lu n vn hóa
mi: tiêu biu là  cng vn hóa
(1943) và ngay sau Cách mng tháng
Tám là Ch ngh&a Mác và vn  vn
hóa Vit Nam (Tr7ng Chinh, 1948).
+ Mt s loi hình vn hóa ngh
thu t cách mng u tiên nh th,
vn xuôi, k;ch, ca khúc, lý lu n
phê bình,…

+ Dòng báo chí Cách mng vi
hàng trm t7 báo, tp chí ln nhW,
ch yu hot ng bí m t, bt hJp
pháp (k c trong nhà tù thc dân),
trong s ó có nhiu t7 hp dEn c
v ni dung và hình thc.
Báo chí Cách mng tuy xp sau
nhng là di sn vn hóa n i b t trc
Cách mng tháng Tám. B/i, bên cnh
s mng n ng n c a nhim v chính
tr;, nhng ng7i Cng sn Vit Nam
làm báo vEn luôn có “ý thc vn hóa”
cho t7 báo. Nhng t7 báo ln c a
ng th7i k' M t tr n Th ng nht
Dân ch ông Dng ã ng hàng
lot truyn, ký c a Trn ình Long,
Trn Huy Liu, Lê Vn Hin, Nguy(n
Vn Trân,…
Báo Cu qu c s 1 ra ngày
25/1/1942 còn ng bài th Dân ch
t do c a Phan Chu Trinh bng ch
Nho và bn d;ch Nôm. C+ng báo Cu
qu c hàng ngày ngay sau Cách mng
tháng Tám thành công còn ng bn
d;ch dài k' Sông ông êm m c a
nhà vn Xôvit Mikhaiin Sôlôkh p.
Trên C7 gii phóng s 4 (18/4/1944)
có ng bài Là thi s& n i ting c a
Sóng H)ng:

“Ly cây bút làm òn xoay ch ,
Mi vn th bom n phá c7ng
quyn”.
C7 Gii phóng còn có nhiu bài
nêu rõ quan im vn hóa c a ng
ta lúc ó, ch ng vn hóa nô d;ch,
ngu dân c a thc dân, phát xít Pháp
- Nh t; ch ng các quan im t
khuynh v vn hóa c a nhóm
Tr txkít… a ra nhng ý t/ng v
“vn hóa mi”, “7i s ng mi”, “con
ng7i mi”,…
Riêng nhng tác ph6m c a
Nguy(n Ái Qu c liên quan n vn
hóa ngh thu t tf lâu ã n i ting:
cu n Truyn, ký c a Nguy(n Ái Qu c
do Phm Huy Thông d;ch (tf các tác
ph6m vn xuôi c a Nguy(n Ái Qu c
trên các báo / Pháp, k c Ng7i
cùng kh ).
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Dn dn thc s chim l&nh m t
tr n vn hóa
Nhà báo - nhà cách mng, nhà
vn hóa - t nó là mt sn ph6m na
c a cuc v n ng vn hóa mi c a
ng ta trong cuc v n ng Cách
mng tháng Tám.
Tr/ li vi bn báo cáo n i ting
“Ch ngh&a Mác và vn  vn hóa
Vit Nam” c a Tr7ng Chinh trình
bày ti Hi ngh; Vn hóa toàn qu c
nm 1948. Tác gi ã ht sc ca
ngJi dòng vn h>c - báo chí yêu
nc ng th7i, tf Nguy(n An
Ninh, Nguy(n Th Truyn, Hu'nh
Thúc Kháng n Trn Huy Liu,
Phan Vn Tr7ng, Dip Vn K', ào
Duy Anh, ông bà Nguy(n c
Nhu n, Hoàng Ng>c Phách,… )ng
th7i, tác gi c+ng nêu b t vai trò
vn hóa c a ng Cng sn ông
Dng, c a dòng báo chí Cách mng
vi nhng chuyn bin v t t/ng
và vn hóa c a các nhà báo, nhà
hot ng xã hi thuc nhóm Tri
Tân, Thanh Ngh;,…
V ngh thu t báo chí, ngoài cây
bút  c bit c a nhà báo Cách mng
ln nht Nguy(n Ái Qu c - H) Chí
Minh, nhiu cây bút c a dòng báo
chí Cách mng c+ng rt n i ting và
có ting vang mnh m n tin
trình l;ch s! báo chí, l;ch s! vn hóa
nc nhà.
Có th nói, vn chính lu n c a
dòng báo chí Cách mng là th loi
báo chí có nhiu óng góp. Thép Mi
ã ánh giá v vn chính lu n c a
Tr7ng Chinh: “Tr7ng Chinh là mt
ngh s& c a câu vn Vit Nam. Vn
chính lu n c a Tr7ng Chinh mi
hn ht thy các cây vit chính lu n
c a báo chí Vit Nam lúc ó” (“S ng
ng mt s nghip”, bài c a Thép
Mi, sd).
Vi t7 S th t, “tính cách vn
hóa” c a báo chí Cách mng càng rõ
nét hn: hàng lot các bài nghiên
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cu lý lu n v vn hóa, vn h>c Xô
Vit ã Jc ng ti. Nhiu bài th
hay c a T Hu, truyn c a Trn
ng, ký c a Thép Mi… ã Jc
ng ti.
Tuy v y, phi nói rng, ch~ khi
xut hin Tp chí Tiên phong
(10/11/1945, s 1), c quan ngôn
lu n c a Hi Vn hóa Cu qu c, do
nhà vn Nam Cao ph trách, vi
khuôn kh tp chí gn 100 trang,
quy t các nhà vn, nhà vn hóa tiêu
biu các l&nh vc nh Tâm Kính,
Xuân Diu, Nguy(n ình Thi, Nguy(n
Hu ang, Nh Phong,  ng Thai
Mai, Nguy(n Th; Kim, Trn Vn C6n,
Nguy(n  Cung,… thì báo chí Cách
mng c a ng mi th t s “chim
l&nh m t tr n vn hóa”. 24 s báo
(tính n s 24, ra ngày 19/12/1946,
khi Tòa son d7i lên Chin khu Vit
Bwc) hin nay còn lu gi Jc, ã
ghi mt du son trong mng “báo chí
vn hóa” c a dòng báo Cách mng
nc ta.
Sau ó còn nhng t7 quan tr>ng
khác xut bn / Vit Bwc: Tp chí Vn
ngh (s 1 ra ngày 3/10/1947 do
)ng chí T Hu ph trách), tin
thân c a Tun báo Vn ngh hin
nay. Loi hình báo chí “vn ngh”
 c bit phát trin / nhiu ;a
phng, nhiu ngành vn hóa - ngh
thu t trong kháng chin ch ng Pháp,
trong ó có nhng t7 cht lJng báo
chí t t (t7 báo c a Hi Vn ngh các
liên khu, các t~nh)…
Tr/ thành ting nói c a “Vn hóa
Vit Nam” ng i
Khi xây dng nn vn hóa mi
hay g>i n gin nh hin nay “vn
hóa Vit Nam dng i”, ng ta
ngày càng thy rõ vai trò to ln c a
m t tr n báo chí. Bên cnh s  i
mi t duy có tính chin lJc,
chuyn hot ng báo chí tf công
thc c a Lênin, sang mt nn báo chí
hin i, thích ng vi nn kinh t

th; tr7ng theo ;nh hng XHCN,
tiêu biu là vic Qu c hi thông qua
Lu t Báo chí, công b u nm 1990
ã có hàng lot công vic chu6n b;
cho s thay  i quan tr>ng này c a
l;ch s! báo chí Cách mng Vit Nam
ng i.
Tf mt nn báo chí Cách mng
ch yu là báo vit, bí m t, bt hJp
pháp (trc nm 1945) cn tfng bc
xây dng nn báo chí hoàn ch~nh cho
ch  mi.
- Ngày 7/9/1945: thành l p ài
Ting nói Vit Nam, báo nói Qu c gia.
- Ngày 15/9/1945: Vit Nam
Thông tn xã, hãng thông tn chính
thc c a nc Vit Nam Dân ch
Cng hòa ra 7i ti Hà Ni.
- Công vic “hoàn ch~nh h th ng
báo chí” còn phi kéo dài trong b i
cnh gian kh c a hai cuc kháng
chin, ngày 7/9/1970 thành l p ài
Truyn hình Vit Nam, báo hình
Qu c gia.
Trong iu kin  i mi t nc,
hàng lot loi hình báo chí hin i ra
mwt. T7 báo in t! u tiên c a nc
ta là Saigon News ra 7i ti Thành ph
H) Chí Minh (5/1997) và quan tr>ng
là ngày 25/3/2000, báo Nhân dân in
t! chính thc phát hành trên mng
internet, tr/ thành t7 nh t báo in
t! u tiên c a Vit Nam,…
Cho n nay, nc Cng hòa Xã
hi Ch ngh&a Vit Nam ã có c mt
nn báo chí ng i hoàn ch~nh v
loi hình, ông o và b th. Báo
chí Cách mng Vit Nam hôm nay
không ch~ là tm gng phn chiu
7i s ng chính tr; - xã hi ang
chuyn mình mnh m trên con
7ng  i mi t nc, mà bn thân
nó thc s tr/ thành mt thành t
nng ng và hiu qu b c nht c a
h th ng thông tin i chúng nói
riêng và c a vn hóa Vit Nam ng
i nói chung.
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“BÚA LIM VÀNG”
Gii báo chí toàn qu"c uy tín
v xây dng Đng
LÊ THƯ

Giải báo chí toàn quốc mang tên Búa liềm vàng, được dành để trao tặng cho các tác
phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Dù mới bước sang mùa thứ 2, nhưng giải
báo chí do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình
Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức đã đạt được những kết quả tích
cực, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thông
qua giải, các nhà báo thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân.
ẢNH PV
ác ý kin chuyên môn cho
rng, trong iu kin th gii,
khu vc có nhiu chuyn bin,
nhiu s kin, vn  xy ra
khó l7ng thì hn lúc nào ht cn
gi vng vai trò lãnh o c a ng,

C

nim tin c a nhân dân vi ng, c
l p ch quyn và toàn vZn lãnh th
c a t nc. Trong b i cnh ó, Gii
Búa lim vàng Jc t chc nhm
ng viên, khuyn khích, to ng
lc thúc 6y ngày càng có nhiu tác

ph6m báo chí xut swc v xây dng
ng, nâng cao cht lJng tuyên
truyn, góp phn xây dng ng
trong sch, vng mnh, ngn ch n,
6y lùi s suy thoái v t t/ng
chính tr;, o c, l i s ng.
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Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nguyễn Thiện Nhân trao giải A cho các tác giả đoạt giải năm 2016.
ẢNH: TTXVN
Theo quy ch c a gii, m>i công
dân Vit Nam / trong và ngoài nc,
có tác ph6m báo chí Jc ng, phát
trên các loi hình báo chí do c quan
nhà nc có th6m quyn cp phép,
u Jc tham d. Các tác ph6m báo
chí tham d xét trao gii là nhng tác
ph6m Jc ng, phát k tf ngày
1/11/2016 n 31/10/2017. Hi )ng
chm gii xem xét, ánh giá  ch>n
ra tác ph6m báo chí xut swc, áp ng
y  các tiêu chí quy ;nh trong
th l  xét trao gii. Vòng s kho
tf tháng 11 n ht tháng 12/2017.
Vòng chung kho tf 1 - 15/1/2018.
Gii c+ng Jc trao cho các c quan
báo chí t chc t t vic tham gia và
t nhiu kt qu tuyên truyn v
xây dng ng, có nhiu tác gi, tác
ph6m ot gii; các ban tuyên giáo,
ban t chc cp y có thành tích xut
swc trong ph i hJp trin khai phát
ng gii t kt qu t t / ng b,
;a phng mình... Tác gi d gii
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không Jc vi phm các quy ;nh v
o c ngh nghip c a ng7i làm
báo Vit Nam, không vi phm Lu t
Báo chí và các lu t khác hin hành.
Gii Búa lim vàng ln th hai
nm 2017 có c cu gii bao g)m:
mt gii  c bit (tr; giá 100 triu
)ng), 5 gii A (mi gii 50 triu
)ng), 10 gii B (mi gii 35 triu
)ng), 12 gii C (mi gii 25 triu
)ng), 25 gii Khuyn khích (mi
gii 10 triu )ng) trao cho các tác
gi; 10 gii )ng hng Xut swc (mi
gii 15 triu )ng) trao cho các c
quan báo chí, ban tuyên giáo, ban t
chc cp y tiêu biu.
L( trao gii s Jc t chc vào
d;p kj nim 88 nm Ngày thành l p
ng (3/2/2018).
Gii Búa lim vàng ln th hai là s
tip n i thành công c a Gii búa lim
vàng ln th nht (nm 2016), tip tc

phát huy vai trò c a các c quan báo
chí, cán b, ng viên và nhân dân
thông qua tác ph6m báo chí  tham
gia góp ý kin xây dng ng, xây
dng chính quyn; u tranh, ngn
ch n s suy thoái và nhng biu hin
“t di(n bin”, “t chuyn hóa” trong
ni b, tf ó góp phn thc hin Ngh;
quyt Trung ng 4, khóa XII v xây
dng, ch~nh  n ng.
Gii Búa lim vàng ln th nht
nm 2016 có 1.173 tác ph6m báo chí
tham d. Trong ó có 704 tác ph6m
báo in, 108 tác ph6m báo in t!, 84
tác ph6m phát thanh, 266 tác ph6m
truyn hình và 11 tác ph6m nh báo
chí. Hi )ng chm gii ã la ch>n
ra 47 tác ph6m xut swc nht  trao
gii. Trong ó, có 3 gii A, 7 gii B,
12 gii C, 25 gii khuyn khích và 10
gii )ng hng xut swc cho các c
quan báo chí và ban tuyên giáo, ban
t chc cp y tiêu biu.
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Chng tham nhng  Vit Nam
C$N DA VÀO DÂN THÔNG QUA VAI TRÒ
C%A BÁO CHÍ VÀ D LUN XÃ HI
PGS.TS NGUYỄN VĂN DỮNG
Trưởng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cần dựa vào dân, tin cậy
nhân dân
Trc ht, cn thy rng, trong xã
hi còn phân bit lJi ích và t)n ti
nhà nc thì quan liêu và tham
nh+ng là hin tJng tt yu có tính
ph bin c a nhà nc, / m>i qu c
gia. V y ch ng tham nh+ng chwc
chwn cn bwt u tf vic ch ng lm
dng quyn lc. B/i lm dng quyn
lc dEn n tha hóa quyn lc; tha
hóa quyn lc chwc chwn i n tha
hóa ch  xã hi và sp  . M>i th
ch nhà nc trong l;ch s! sp 
ch yu do nguyên nhân này.
 i vi các th ch nhà nc
phng Tây (khái nim dùng  ch~
các nc phát trin), ng7i ta ch ng
lm dng quyn lc bng t chc c
cu quyn lc nhà nc thông qua
thuyt tam quyn phân l p c a
Montesquieu (1689 - 1755)1 và xây
dng nn pháp tr; trên nn tng xã
hi dân ch theo h>c thuyt
Rousseau (1712 - 1778)2. V khung
lý thuyt, t chc quyn lc c a nhà
nc pháp quyn t sn là v y,
nhng trong thc t li có nhiu mô
hình cu trúc quyn lc a dng
khác nhau do hoàn cnh, môi tr7ng
vn hóa và trình  phát trin c a
mi nc.

Tuy nhiên, ó
c+ng cha phi là mô
hình lý t/ng trong
t chc quyn lc
nhà nc và c+ng
cha phi là phép
nhim màu  tit trf
lm dng quyn lc
và tham nh+ng. Mô
hình Singapore phát
trin trong hn n!a
th kj qua cho thy
iu ó. Vi mt ng
cm quyn, ng u
là Lý Quang Diu, h>
ã bin qu c o này
tf mt làng chài
nghèo x xác, n
nc ng>t c+ng phi
i mua, thành mt
qu c gia giàu có, phát
trin, Jc c th gii
ngng m.

PGS.TS Nguyễn Văn Dững phát biểu tại Hội thảo Báo chí
với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

 c trng quan
tr>ng nht c a th
ch chính tr; Vit
Nam là ng Cng
sn Vit Nam ch trng xây dng
Nhà nc pháp quyn xã hi ch
ngh&a, có phân chia tam quyn
(quyn l p pháp, quyn hành pháp
và quyn t pháp) nhng không

phân l p gia ba nhánh quyn y;
mà c ba nhánh quyn u  t di
s lãnh o th ng nht và cm
quyn duy nht c a ng, ly h>c
thuyt Mác-Lênin làm nn tng lý
lu n và t t/ng H) Chí Minh làm

1. Xem thêm Bàn về tinh thần pháp luật; Nxb Lý luận chính trị.
2. Xem thêm Bàn về khế ước xã hội (1762); Nxb Lý luận chính trị.
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Các đại biểu tại Hội thảo “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, tháng 4/2017.

kim ch~ nam cho m>i hot ng c a
mình. Do ó, s mnh yu hay suy
vong c a Nhà nc và t nc u
ph thuc vào nng lc lãnh o,
cm quyn c a ng.
L;ch s! Vit Nam ã chng minh
và ng Cng sn Vit Nam ã hn
mt ln khng ;nh rng, nhân dân
các tng lp và các dân tc Vit Nam
luôn luôn tin t/ng vào ng. Do ó,
i hi VI c a ng ã khng ;nh,
“ly dân làm g c”; i hi X c a ng
tip tc khng ;nh “dân là g c”.
Nhân dân luôn luôn úng và luôn
luôn tin vào ng và ng, Nhà nc
luôn tin c y vào dân. Tin c y là vfa
tin vào dân vfa bit c y nh7 vào dân
mi làm nên nghip ln.
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Nhng xung t gia nhân dân và
chính quyn ;a phng gn ây
trong cng ch thu h)i t, c+ng
nh các lu)ng ý kin c a nhân dân
và d lu n xã hi (DLXH) v nhng
s kin và vn  bc xúc th7i gian
qua ã minh chng iu ó.

Thông qua báo chí - truyền
thông và dư luận xã hội
3 Vit Nam, ý kin, nguyn v>ng
c a các tng lp nhân dân có th
Jc th hin qua các thit ch t
chc trong h th ng chính tr;, trc
ht là thông qua M t tr n T qu c
Vit Nam và qua DLXH vi vai trò
khi ngu)n, th hin c a báo chí truyn thông. Các thit ch trong
M t tr n T qu c Vit Nam là thit

ẢNH: THÀNH TRUNG

ch chính thc trong h th ng chính
tr;, m c dù luôn Jc quan tâm 
phát huy, nhng hiu qu hot ng
ch ng tham nh+ng thì còn nhiu vn
. Báo chí Vit Nam theo quan im
c a ng và Nhà nc, theo lu t ;nh
là c quan ngôn lu n c a t chc
trong h th ng chính tr;. Cho nên,
báo chí - truyn thông không ch~ là
c quan ngôn lu n, là công c tuyên
truyn c a ng và Nhà nc, mà còn
là thit ch kin to xã hi. Vi t
cách là thit ch chính thc, báo chí
li có vai trò  c bit quan tr>ng
trong kt n i vi thit ch phi chính
thc là DLXH trong quá trình th
hin, biu t và truyn dEn ý kin,
nguyn v>ng c a ông o các tng
lp nhân dân. Nói cách khác, báo chí
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- truyn thông có vai trò  c bit
trong quá trình khi ngu)n, th
hin, lan truyn, ;nh hng và iu
hòa DLXH. Nh v y, thit ch báo chí
và DLXH kt n i vi nhau có th to
thành sc mnh mm; và sc mnh
mm này ng7i ta g>i là quyn lc
th t - là sc mnh có vai trò ht
sc quan tr>ng trong can thip và
gii quyt các vn  KT-XH ang xy
ra. Nh v y, v bn cht, sc mnh
quyn lc th t chính là sc mnh
quyn lc c a nhân dân.
Do ó, ng và Nhà nc tin c y
vào dân, tc là tin c y và da vào m i
quan h báo chí - truyn thông và
DLXH. 3 ây, cn phân bit DLXH vi
d lu n (DL) và d lu n báo chítruyn thông (DLBCTT).
DLXH là d lu n c a nhóm xã hi
ln (nh nông dân, công nhân,
thanh niên, sinh viên,...), c a c dân
mt vùng, min hay c nc. C s/
hình thành DLXH là lJi ích c bn và
cp bách c a nhóm xã hi (XH) ln
trên c s/ tác ng c a các s kin
và vn  th7i s ã và ang di(n ra,
ch yu do báo chí - truyn thông
khi ngu)n, truyn dEn và th hin.
Trong DLXH thông th7ng bao g)m
nhiu lu)ng ý kin khác nhau, th m
chí trái ngJc nhau, nhng bao gi7
c+ng có lu)ng ý kin chim u th và
i din cho lJi ích ông o nhân
dân hay nhóm XH ln. Do ó, DLXH
bao gi7 c+ng úng.
Còn DL là khái nim nói chung ch~
ý kin, bàn tán, xôn xao c a nhóm
nhW hay ám ông nào ó, th7ng
di(n ra trên phm vi hZp, trong th7i
gian ngwn, xut hin và t mt i, t
trôi qua và không i din cho lJi ích
XH hay nhóm XH ln.
DLBCTT là do báo chí - truyn
thông to ra thông qua vic xã hi
hóa các s kin, vn  th7i s.
DLBCTT ph thuc vào bn cht và
m i quan h c a s kin thông tin
vi các m i quan h lJi ích ang hin
hu. DLBCTT có th úng và có th

sai, vì nó ph thuc vào ngu)n tin và
tính cht c a s kin thông tin.
DLBCTT có th tr/ thành DLXH khi
các s kin và vn  do báo chí truyn thông thông tin phn ánh lJi
ích c bn và cp bách c a nhóm XH
ln, Jc ông o c dân quan tâm.
Ng7i Vit bao 7i ã úc kt nên
câu “Ming th nh>n hn chông mác
nh>n”  nói lên vai trò và sc mnh
c a DLXH, tc là vai trò và sc mnh
c a ông o nhân dân. Do ó, ng
và Nhà nc không phi tìm ci
ngu)n sc mnh / âu xa  ch ng
tham nh+ng - nn ni xâm nan gii,
mà ngu)n sc mnh y / ngay trong
nhân dân thông qua m i quan h vi
báo chí - truyn thông và DLXH.

báo chí - truyn thông và ng7i dân
nói chung trong vic góp phn làm
lành mnh hóa các quan h kinh t xã hi.
Nhng vn  trên ây thúc 6y
n lu n im cho rng, vai trò c a
M t tr n T qu c Vit Nam không ch~
t p hJp, oàn kt các t chc thành
viên trong h th ng chính tr;, c+ng
nh các công dân Vit Nam nói
chung, mà quan tr>ng hn là thông
qua thit ch báo chí - truyn thông
và DLXH  phát huy vai trò c a
mình, c a nhân dân và h th ng
chính tr; trong u tranh ch ng tham
nh+ng - m i quan ngi ln nht, bc
xúc nht hin nay c a ng, Nhà
nc và nhân dân.

Tf nhng kinh nghim và trit lý
dân gian, truyn th ng, ng và Nhà
nc Vit Nam ã chwt l>c kinh nghim
và ã xây dng th tr n an ninh nhân
dân và qu c phòng toàn dân trong quá
trình bo m an ninh tr t t xã hi và
an ninh qu c phòng. Nhng ti sao
chúng ta li cha phát huy t t m t
tr n dân thông qua báo chí - truyn
thông và DLXH  huy ng trí tu và
cm xúc c a ông o nhân dân vào
vic ch ng tham nh+ng?

Nhng hot ng gn ây c a `y
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam v giám sát và thúc 6y quá
trình công khai hóa qua thit ch báo
chí - truyn thông, nhng kt qu
thanh tra, kim tra c a các c quan
chc nng là thc t cho thy ang
n lc thúc 6y iu ó. Nh v y, các
hot ng c a M t tr n T qu c Vit
Nam cn trin khai thêm mt hng
mi: hng thúc 6y quá trình công
khai hóa trong tin trình dân ch
hóa, phc v u tranh ch ng tham
nh+ng, tiêu cc. ó là quá trình M t
tr n T qu c Vit Nam ch ng tng
c7ng kt n i vi thit ch báo chí truyn thông trong vic công khai
hóa, minh bch hóa ngu)n tin ch ng
tham nh+ng. Vi vai trò trung tâm
kt n i kh i i oàn kt toàn dân và
tr ct oàn kt sc mnh nhân dân
trong môi tr7ng truyn thông s ,
M t tr n T qu c Vit Nam cn m
nh n vai trò trung tâm và tiên phong
cùng vi báo chí - truyn thông và
DLXH hình thành sc mnh ch ng
gi c ni xâm - nn tham nh+ng.

Qu c hi khóa XIV mi thông qua
Lu t v quyn tip c n thông tin
ngày 6/4/2016, có hiu lc vào u
nm 2018, s to hành lang pháp lý
cho quá trình công khai, minh bch
hóa thông tin nhm gia tng vai trò

ó là mt trong nhng phng
cách t i u  M t tr n T qu c Vit
Nam giúp ng, Nhà nc thwt ch t
hn na m i quan h vi nhân dân
trong cuc u tranh ch ng tham
nh+ng hin nay.

Các th lc lJi ích nhóm cu kt
 tham nh+ng, th m chí là ti phm
có t chc, luôn luôn tìm cách che
chwn tf hai phía. Phía c quan công
quyn bo v pháp lu t, tf phía báo
chí - truyn thông và DLXH. Phía c
quan công quyn thì d( che chwn, vì
có h th ng t chc, có ;a ch~ c th
và trong môi tr7ng pháp lý cha 
mnh c rn e và trfng pht thì d(
cu kt. Nhng tf phía báo chí truyn thông và DLXH thì “rfng có
mch vách có tai”, chng bit ch
nào mà che chwn.
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Vai trò, trách nhim ca báo chí
TRONG Đ U TRANH PHÒNG,
CHNG THAM NH&NG, LÃNG PHÍ
TS. TRẦN BÁ DUNG
Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam
hà nc Vit Nam luôn xác
;nh phòng, ch ng tham
nh+ng, lãng phí (PCTNLP) là
trách nhim c a c h th ng
chính tr; và toàn xã hi, trong ó báo
chí có vai trò và trách nhim  c bit.
H th ng pháp lu t Vit Nam v báo
chí và v PCTNLP ang tfng bc
hoàn thin; nhiu thông tin trên báo
chí v PCTNLP ã Jc các c quan có
trách nhim c a Nhà nc phn h)i.

kích trong PCTNLP. Vai
trò này Jc th hin
trên các m t sau ây c a
công cuc u tranh
PCTNLP.

Vit Nam ã có nhiu quy ;nh v
vai trò, trách nhim c a báo chí
trong công tác này, vfa khng ;nh
vai trò quan tr>ng c a báo chí, vfa
th hin s tin t/ng c a ng, Nhà
nc và nhân dân  i vi báo chí
trong công tác PCTNLP. Tuy v y, trên
thc t, vic báo chí tham gia công
tác u tranh PCTNLP vEn còn nhng
vn   t ra cn Jc gii quyt, 
phát huy hn na vai trò và nâng cao
hn na hiu qu c a báo chí trong
PCTNLP.

- Báo chí cung cp
thông tin, phn ánh
nhng phát hin c a
nhân dân, cán b và
cung cp nhng phát
hin c a chính báo chí;
u tranh phòng, ch ng
tham nh+ng, lãng phí
thông qua các phng
tin thông tin i chúng,
 các c quan chc
nng tip nh n, x! lí.

N

Vai trò, trách nhiệm
của báo chí trong PCTNLP Kết quả, hạn chế và
nguyên nhân
Th nht, v vai trò, trách nhim
c a báo chí:
ng và Nhà nc ánh giá cao
vai trò to ln c a báo chí trong 7i
s ng xã hi. iu này ã Jc ng
ta khng ;nh trong các vn kin c a
ng; Jc th ch hóa trong các vn
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- Báo chí tuyên
truyn, ph bin ch
trng, 7ng l i c a
ng, pháp lu t và chính
sách c a Nhà nc v
PCTNLP.

Nhà báo Trần Bá Dung phát biểu tại Hội nghị triển
khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”,
tháng 3/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
bn pháp lu t c a Nhà nc, to
hành lang pháp lí giúp các c quan
báo chí thc thi nhim v và thc
hin chc nng, vai trò xã hi c a
mình. M t khác, nhân dân luôn th
hin s tin t/ng, kì v>ng vào báo
chí trong u tranh PCTNLP.
Thc ti(n ã khng ;nh, báo chí
có vai trò tiên phong, vai trò xung

- Báo chí theo dõi,
phn ánh và giám sát
quá trình x! lí các v
vic tham nh+ng, lãng
phí ã Jc phát hin; tham gia phn
bin quá trình x! lí.
- Báo chí biu dng, c v+ các
in hình tiên tin, nhân t mi
trong u tranh PCTNLP; nhân rng
nhng cách làm hay, kinh nghim
t t, bo v ng7i t cáo tham nh+ng,
lãng phí.
- Báo chí to di(n àn tranh lu n
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công khai, phát hin nhng bt c p,
yu kém trong công tác u tranh
PCTNLP  c quan ng, Nhà nc
có c s/ iu ch~nh ch trng, chính
sách PCTNLP.
V phng din qun lí nhà nc,
Lu t Báo chí là vn bn pháp lu t cao
nht quy ;nh vai trò, chc nng,
nhim v c a báo chí trong 7i s ng
xã hi:
iu 4. Lu t Báo chí (2016) nêu rõ
chc nng c a báo chí:
“Báo chí / nc Cng hoà xã hi
ch ngh&a Vit Nam là phng tin
thông tin i chúng thit yu  i vi
7i s ng xã hi; là c quan ngôn lu n
c a các t chc c a ng, c quan
nhà nc, t chc xã hi; là di(n àn
c a nhân dân”.
Báo chí có nhim v, quyn hn
sau ây:
a) Thông tin trung thc v tình
hình t nc và th gii phù hJp vi
lJi ích c a t nc và c a nhân dân;
b) Tuyên truyn, ph bin, góp
phn xây dng và bo v 7ng l i,
ch trng c a ng, chính sách,
pháp lu t c a Nhà nc, thành tu
c a t nc và th gii theo tôn ch~,
Mc ích c a c quan báo chí; góp
phn n ;nh chính tr;, phát trin
kinh t - xã hi, nâng cao dân trí,
áp ng nhu cu vn hóa lành mnh
c a nhân dân, bo v và phát huy
truyn th ng t t Zp c a dân tc,
xây dng và phát huy dân ch xã hi
ch ngh&a, tng c7ng kh i i oàn
kt toàn dân tc, xây dng và bo v
T qu c Vit Nam xã hi ch ngh&a;
c) Phn ánh và hng dEn d
lu n xã hi; làm di(n àn thc hin
quyn t do ngôn lu n c a nhân dân;
d) Phát hin, nêu gng ng7i
t t, vic t t, nhân t mi, in hình
tiên tin; u tranh phòng, ch ng
các hành vi vi phm pháp lu t và các
hin tJng tiêu cc trong xã hi;
) Góp phn gi gìn s trong sáng
và phát trin ting Vit, ting c a các
dân tc thiu s Vit Nam;
e) M/ rng s hiu bit lEn nhau

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến
thăm và làm việc với Báo Thanh niên, tháng 3/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
gia các nc và các dân tc, tham
gia vào s nghip c a nhân dân th
gii vì hòa bình, c l p dân tc, hu
ngh;, hJp tác, phát trin bn vng.
Nh v y, vic “u tranh phòng,
ch ng các hành vi vi phm pháp lu t
và các hin tJng tiêu cc trong xã
hi” là nhim v c a báo chí ã Jc
lu t hóa. Và u tranh PCTNLP là mt
ni dung c a nhim v này.

d) Tham gia th6m ;nh sn ph6m
báo chí khi có yêu cu c a c quan
nhà nc có th6m quyn;
) B)i dng o c ngh
nghip và nghip v báo chí cho hi
viên;
e) Ph i hJp vi c quan qun lý
nhà nc tuyên truyn, ph bin
pháp lu t v báo chí;

Trong vai trò, trách nhim c a
báo chí nói chung, ti iu 8, Lu t
nêu rõ nhim v, quyn hn c a Hi
Nhà báo Vit Nam:

g) Tham gia giám sát vic tuân
theo pháp lu t v báo chí; thc hin
các hot ng hJp tác qu c t theo
quy ;nh c a pháp lu t;

1. Hi Nhà báo Vit Nam là t
chc chính tr; xã hi - ngh nghip,
Jc thành l p và hot ng theo
quy ;nh c a pháp lu t v hi.

h) T chc gii báo chí  tôn
vinh nhng tác gi, nhóm tác gi có
tác ph6m báo chí cht lJng cao, có
hiu qu xã hi tích cc.

2. Hi Nhà báo Vit Nam có nhim
v, quyn hn sau ây:

V vai trò  c bit c a t chc Hi
Nhà báo Vit Nam.

a) Bo v quyn và lJi ích hJp
pháp c a hi viên;

Hi Nhà báo Vit Nam là t chc
chính tr; - xã hi - ngh nghiêp c a
nhng ng7i làm báo Vit Nam. Hi
có chc nng và vai trò t p hJp, oàn
kt hn 21 nghìn hi viên c nc
thc hin nhim v / các c quan báo
chí và trong l&nh vc báo chí, hoàn
thành các nhim v mà ng, Nhà
nc và nhân dân giao phó cho báo
chí c nc. Trong l&nh vc PCTNLP,

b) Ban hành và t chc thc hin
quy ;nh v o c ngh nghip c a
ng7i làm báo;
c) Tham gia ý kin xây dng chin
lJc, quy hoch, k hoch, chính
sách phát trin báo chí, vn bn quy
phm pháp lu t v báo chí;
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a ra xét x!, báo chí to Jc lòng
tin c a nhân dân vào quyt tâm c a
ng và Nhà nc ta trong công cuc
u tranh PCTNLP, làm trong sch b
máy nhà nc, làm lành mnh hóa
7i s ng xã hi. ây là kt qu không
o m Jc, nhng có ý ngh&a vô
cùng to ln  i vi s nghip xây
dng và ch~nh  n ng, vi s
nghip xây dng và phát trin kinh
t c a t nc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến
thăm và làm việc với Báo Lao động, tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

Hi Nhà báo Vit Nam, thông qua 63
Hi Nhà báo các t~nh, thành ph , 19
Liên chi hi và gn 200 chi hi trc
thuc / Trung ng, có vai trò t p
hJp oàn kt hi viên - nhà báo tham
gia sáng to tác ph6m báo chí u
tranh PCTNLP, t chc hi tho, t>a
àm nghip v, b)i dng nghip v
báo chí vit v l&nh vc PCTNLP, bo
v hi viên - nhà báo tham gia u
tranh PCTNLP, ng viên khen
th/ng hi viên có thành tích, phát
hin x! lí nhng nhà báo - hi viên vi
phm pháp lu t, vi phm o c
ngh nghip trong l&nh vc này.

Th hai, v nhng kt qu t
Jc:
- Kt qu d( nh n thy nht, báo
chí là lc lJng ch lc trong tuyên
truyn, ph bin, giáo dc, nâng cao
nh n thc, to chuyn bin tích cc
v hành ng c a cán b, ng viên,
công chc, viên chc và nhân dân  i
vi công tác PCTNLP.
- Thc ti(n nhng nm qua,
nht là th7i kì  i mi, báo chí ã
luôn là ;a ch~ cung cp thông tin
ban u cho các c quan chc nng,
iu tra phanh phui nhiu v vic
tham nh+ng, tiêu cc. Thc t, báo
chí luôn i u trong cuc u
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tranh ch ng tiêu cc, tham nh+ng,
lãng phí.
Kt qu là hàng nghìn tác ph6m
báo chí trong nhiu nm qua, phát
hin, giám sát và a ra ánh sáng
hàng nghìn v án liên quan n tham
nh+ng, tiêu cc, Jc a ra xét x!.
Hàng lot v án tham nh+ng in
hình Jc báo chí phát hin và bám
sát  a tin k;p th7i, nh các v
án: Vinashin, các v án Nm Cam, Mai
Vn Dâu, Mc Kim Tôn, Lã Th; Kim
Oanh,  án 112, Lng Cao Khi,
Nguy(n c Chi, PMU 18, Phm Công
Danh, Hà Vn Thwm, Nguy(n c
Kiên, Hu'nh Th; Huyn Nh,... Gn
ây là mt s v tham nh+ng ln ti
mt s ngân hàng ã Jc a ra xét
x!. Hu ht các v tiêu cc ln, dù
th on hành vi tham nh+ng có
tinh vi n âu, cu i cùng c+ng Jc
a ra ánh sáng, nh7 s phát hin,
t cáo c a nhân dân, th7ng trc
ht t cáo vi các c quan báo chí,
thông qua báo chí.

- Báo chí ã góp phn tích cc
trong vic  cao vai trò, trách
nhim, sc chin u c a các cp y,
t chc ng, tính tiên phong, gng
mEu c a ng viên và ng7i ng
u trong PCTNLP. Thc t, thông
qua báo chí, hàng ngàn tm gng
qun chúng nhân dân và ng viên
i u trong PCTNLP ã Jc phát
hin, nêu gng, Jc ng và Nhà
nc khen th/ng. ây là kt qu
mang tính ng lc tinh thn ht sc
có ý ngh&a.
Hin nay, Hi Nhà báo Vit Nam
và Ban Th7ng trc `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam ang
ph i hJp t chc Gii báo chí toàn
qu c v phòng, ch ng tham nh+ng,
lãng phí, trao gii vào cu i nm 2017.

Th ba, v nhng hn ch, khó
khn, vng mwc:
Bên cnh nhng thành tích, kt
qu t Jc, thc t vEn còn nhng
hn ch, khó khn, vng mwc  i
vi báo chí trong PCTNLP.
Hn ch ln nht là báo chí cha
phn ánh Jc mt cách y  , k;p
th7i nhng hin tJng, v vic
tham nh+ng tiêu cc, lãng phí mà
nhân dân ã phát hin, ã cung cp
thông tin.

iu áng nói là, có ti hàng trm
tác ph6m báo chí vit v  tài
PCTNLP ã ot Gii Báo chí Qu c gia
trong nhiu nm qua.

M t khác, trong u tranh PCTNLP
c a c quan báo chí nhiu khi còn
thiu chính xác, thiu khách quan,
làm khó khn cho các c quan bo v
pháp lu t. )ng th7i có lúc có ni
còn làm t n hi n quyn và lJi ích
c a cá nhân, c quan, t chc…

- Thông qua vic phát hin, u
tranh PCTNLP vi các v vic Jc

Nhiu v vic Jc báo chí phát
hin, nêu ra nhng li không Jc
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theo u i n ni n ch n, làm suy
gim lòng tin c a ng7i t cáo, cung
cp thông tin cho báo chí, trông c y
vào báo chí.
Khó khn  i vi báo chí trong
công tác này là còn thiu mt c
ch ph i hJp gia các c quan liên
quan  cùng báo chí gii quyt các
v vic.
 c bit là vic cung cp thông
tin cho báo chí v PCTNLP. Nhiu
thông tin Jc coi là m t, nhng báo
chí không có iu kin tip c n,
không Jc bit. Th m chí, ng7i
cung cp thông tin c+ng không m
bo an toàn cho báo chí. Vì v y, ã
có tình trng nhà báo vit v PCTNLP,
ly tin chính th ng, minh bch,
nhng cu i cùng li b; x! lí theo
pháp lu t vì nhiu lí do khác nhau…
M t khác, nhà báo vit v l&nh vc
này là chp nh n s nguy him, r i
ro ln. Nhng c ch bo v h> li
thiu ch t ch. Ngay c ngu)n tin
cho báo chí c+ng thiu s bo v mt
cách an toàn.
Vng mwc và c+ng là nguyên
nhân c a nhng hn ch, khó khn
nêu trên, là do còn thiu c ch bo
v nhà báo trong PCTNLP. Nhiu hi
tho, di(n àn, các chuyên gia và
nhà báo ã nêu vn  cn coi vic
nhà báo thc thi nhim v úng
pháp lu t là thi hành công v. Có
nh v y mi x! lí nghiêm minh Jc
và ngn ch n Jc nhng hành vi
cn tr/, hành hung nhà báo hành
ngh úng pháp lu t. ây ang là
vn  báo gii quan tâm và lo lwng
trong hành ngh.

Giải pháp phát huy vai trò,
trách nhiệm của báo chí
trong phòng, chống tham
nhũng, lãng phí
 phát huy có hiu qu vai trò,
trách nhim c a báo chí trong phòng,
ch ng tham nh+ng, lãng phí, cn có
nhng gii pháp k;p th7i, th ng nht
và thit thc.

Th nht, các c quan bo v
pháp lu t cn th ng nht mt c ch
cung cp thông tin minh bch, trách
nhim, hJp lí... cho các c quan báo
chí, to iu kin cho báo chí hành
ngh, tham gia PCTNLP mt cách
thu n lJi, hiu qu và an toàn.
Th hai, có c ch cho báo chí
theo dõi quá trình x! lí các v vic
tham nh+ng, tiêu cc  thông tin
k;p th7i cho nhân dân, sau khi h> ã
cung cp thông tin cho báo chí.
Th ba, to hành lang pháp lí an
toàn cho nhà báo vit v l&nh vc
PCTNLP.
Th t, có các hình thc khen
th/ng xng áng vi nhà báo có
thành tích vit v l&nh vc này.

Một số đề xuất
Mt là, nêu cao vai trò c a báo chí
trong PCTNLP. Trong ó cn phát huy
vai trò giám sát, quyn tip c n
thông tin và nâng cao nng lc c a
báo chí; coi báo chí nh mt kênh
quan tr>ng góp phn vào vic PCTNLP
có hiu qu.
Hai là, tng c7ng c ch ph i
hJp báo chí ch ng tham nh+ng,
gia Ban ch~ o Trung ng v
PCTNLP, M t tr n T qu c Vit
Nam, Ban Tuyên giáo Trung ng,
B Thông tin - Truyn thông và
Hi Nhà báo Vit Nam, nhm thc
hin t t hn na công tác ph i
hJp vi các c quan báo chí trên
m t tr n u tranh PCTN, th7ng
xuyên có nhiu cuc g p g vi các
c quan báo chí  trao  i, ánh
giá kt qu báo chí u tranh
ch ng tham nh+ng.
Ba là, chú tr>ng ào to các nhà
báo và to iu kin cho báo chí
hot ng hiu qu; tng c7ng k@
nng tìm hiu thông tin, vit bài
iu tra chính xác, khách quan, 
cao o c ngh nghip  i vi các
nhà báo. Báo chí mi ch~ t p trung
vào vic phn ánh, ch cha thc s
t p trung vào vic giám sát, phát
hin, phanh phui các v vic tham

nh+ng, vì khó khn khi tip c n
thông tin.
V pháp lý, không có vn bn,
quy ;nh nào hn ch, cn tr/ thc
thi vic báo chí u tranh PCTNLP.
Nhng vic phát huy quyn này n
âu còn ph thuc nng lc, trình 
c a nhà báo trong quá trình tác
nghip. Nhà báo ôi khi cha phát
huy ht quyn c a mình trong quá
trình iu tra, tip c n thông tin.
Lu t T cáo Jc Qu c hi khóa
XIII thông qua ngày 11/11/2011 ã
nêu rõ, c quan báo chí, phóng viên
có quyn yêu cu c quan, t chc,
cá nhân có th6m quyn cung cp
thông tin, tài liu liên quan n
hành vi tham nh+ng. C quan, t
chc, cá nhân Jc yêu cu có trách
nhim cung cp thông tin, tài liu ó
theo quy ;nh c a pháp lu t, tr7ng
hJp không cung cp phi tr l7i bng
vn bn và nêu rõ lý do. Tuy nhiên,
thc t li không hn nh v y.
Theo quy ;nh trên, khi Jc yêu
cu cung cp thông tin, tài liu có
liên quan n tham nh+ng thì c
quan, t chc Jc yêu cu không
Jc tf ch i vic cung cp. C quan
báo chí, phóng viên c+ng phi ch;u
trách nhim trc pháp lu t nu a
tin không trung thc, gây nh h/ng
n quyn, lJi ích hJp pháp c a c
quan, t chc, cá nhân.
Báo chí có vai trò quan tr>ng
trong PCTNLP, trong vic theo dõi,
phân tích hot ng c a Nhà nc;
Phn ánh các v vic tham nh+ng;
to di(n àn tranh lu n công khai.
iu ó khng ;nh, báo chí sn sàng
thc hin t t nhim v,  tr l7i cho
c Nhà nc và nhân dân.
Tuy nhiên, bên cnh s n lc
c a báo chí, cn phi làm th nào 
vic tip c n thông tin Jc tng
c7ng hn na và ci thin iu
kin tip c n thông tin. Kinh
nghim cho thy, không th ch ng
tham nh+ng mt cách hiu qu nu
không có s h trJ mnh m c a báo
chí, truyn thông.
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C$N CÓ C CH' H U HIU
BO V NHÀ BÁO khi đu tranh
chng tham nhng, tiêu cc
Nhà báo PHÙNG SƯỞNG
Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong

Những năm qua, báo chí đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong công
tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Nhiều vụ việc vi
phạm, từ sự phản ánh của báo chí mà các cơ quan chức năng đã điều tra, phát
hiện và xử lý nghiêm. Điển hình như các vụ việc tham nhũng, tiêu cực về đất
đai ở Quán Nam, Đồ Sơn (Hải Phòng); vụ Vinashin, Vinalines… và mới đây nhất
là các vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh; Bộ Công thương; vụ bổ nhiệm
cán bộ “thần tốc” ở Thanh Hoá…

Nhà báo Phùng Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải Báo chí với công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tháng 3/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
uy nhiên, do vEn còn nhng
rào cn, tr/ ngi, nht là hành
lang pháp lý bo v cha vng
chwc nên trong mt b ph n
ng7i làm báo vEn còn tâm lý dè d t,

T
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e ngi khi tin hành iu tra, vit bài
phn ánh v tham nh+ng, tiêu cc.
Nhiu nhà báo, c quan báo chí ch~ vì
tiên phong, d+ng cm trong u
tranh phòng, ch ng tham nh+ng,

tiêu cc, lãng phí mà b; “làm khó”; b;
các  i tJng tham nh+ng tr thù,
th m chí b; hành hung, ánh  p…
Nhiu nhà báo c+ng ch~ vì mnh m
trong ch ng tham nh+ng, tiêu cc
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mà b; “trù d p”, b; “cô l p”, “cô
n”… Thc t trên bwt ngu)n tf
nhng nguyên nhân sau:

Th nht: Nhng ng7i làm báo
khi i iu tra các v vic tham
nh+ng, tiêu cc do c quan, n v;
giao không Jc coi là ng7i thi hành
công v nên c ch bo v vfa yu và
thiu. Nhiu v vic, nhà báo i iu
tra, tác nghip ã b; các  i tJng
d>a nt, cn tr/, th m chí hành hung
vi thng tích / mc di 11%…
Tuy nhiên, do không phi là ng7i thi
hành công v nên nhng v vic trên
ch~ b; x! lý hành chính. Trong khi ó,
các lc lJng chc nng nh thanh
tra, công an, ng7i nhà nc… khi i
làm nhim v, ch~ cn ng7i dân có
l7i nói lng m, hành vi cn tr/ là s
b; khép vào ti ch ng ng7i thi hành
công v và có th b; truy cu trách
nhim hình s.
Th hai: M c dù pháp lu t ã có
quy ;nh bwt buc các c quan nhà
nc có ngh&a v phi tr l7i yêu cu
c a các c quan báo chí theo hn
;nh. Tuy nhiên, do thiu ch tài x!
lý nên tình trng vi phm các quy
;nh trên vEn di(n ra ht sc ph
bin. Nhiu c quan, n v;, khi báo
chí g!i vn bn yêu cu tr l7i v các
ni dung có du hiu tham nh+ng,
tiêu cc, ho c  xut làm vic 
cung cp thông tin ã c tình lng
tránh, “~m i” ho c không tr l7i. Tuy
nhiên khi báo chí phn ánh v vic
thì li ngay l p tc có n g!i các cp
th6m quyn t cáo báo chí a tin
không khách quan, phin din, quy
chp, làm nh h/ng n “uy tín”,
“danh d” c a lãnh o n v;...
Trong mt s tr7ng hJp, các n v;
có du hiu sai phm còn ni ra mt
s lý do “chính áng”  ngh; c
quan qun lý nhà nc yêu cu “báo
chí không a tin”…
Th ba: Lu t Báo chí quy ;nh,
phóng viên, nhà báo và c quan báo

chí có quyn và ngh&a v không tit
l tên ng7i cung cp thông tin nu
có hi cho ng7i ó, trf tr7ng hJp
có yêu cu c a Vin tr/ng Vin Kim
sát nhân dân ho c Chánh án Toà án
nhân dân cp t~nh và tng ng
tr/ lên. Tuy nhiên, vic cp t~nh có
quyn yêu cu nhà báo cung cp
ngu)n tin nh th là quá m/, cha
to s yên tâm cho nhng ng7i
cung cp thông tin và ng7i phn
ánh thông tin. Trong nhiu tr7ng
hJp, thay vì xác minh thông tin báo
chí nêu, thì c quan báo chí, nhà báo
li tr/ thành  i tJng b; “iu tra”,
 i tJng phi cung cp thông tin.
iu này không ch~ làm nht tinh
thn xung kích c a báo chí mà còn
làm cho mt b ph n c quan báo
chí, nhà báo hoài nghi v quyt tâm
phòng, ch ng tham nh+ng.

Th t:  phóng viên, nhà báo
an tâm trong cuc u tranh phòng
ch ng tham nh+ng, tiêu cc thì òi
hWi c quan báo chí, c quan ch
qun báo chí phi sn sàng ng ra
bo v quyn lJi chính áng c a
phóng viên. Tuy nhiên, thc t
không phi c quan nào c+ng có Jc
iu ó. Có nhng n v;, khi xy ra
v vic, ho c r i ro nào ó thay vì
bo v, chia s trách nhim vi
phóng viên thì li tìm cách  li cho
phóng viên. iu này khin cho các
phóng viên khác chán nn, e dè
trong vic a tin, phn ánh các v
vic tham nh+ng, tiêu cc…
 c v+, to nim tin cho i
ng+ báo chí trong công cuc u
tranh phòng, ch ng tham nh+ng, cn
nghiên cu s!a  i, b sung các quy
;nh sau cho hJp lý:

Mt là, t ng kt, nghiên cu li
các v vic hành hung, trù d p nhà
báo. Tf ó, b sung các quy ;nh bo
v tác nghip, bo v nhà báo khi i
làm nhim v cho phù hJp.  c bit
vi nhng nhà báo tham gia vào m t

tr n nóng bWng nh phòng ch ng
tham nh+ng, lãng phí, tiêu cc thì
cn coi hot ng tác nghip này là
mt loi thi hành công v. To hành
lang pháp lý t t  các nhà báo, c
quan báo chí yên tâm dn thân.

Hai là, sm b sung ch tài x! lý
hành vi không tr l7i báo chí theo lu t
;nh.  c bit, vi nhng v vic có
du hiu sai phm, khi c quan báo
chí  ngh; cung cp thông tin thì cn
có ch tài trong vic cung cp thông
tin khách quan, k;p th7i. Cn có c
ch quy ;nh rõ ràng ch  thông tin
m t  báo chí có c hi nwm bwt
thông tin và thc hin t t chc nng
giám sát, phn bin xã hi.
Ba là, s!a  i các quy ;nh c a
pháp lu t theo hng ch~ có Chánh án
TAND T i cao và Vin tr/ng VKSND
T i cao mi có quyn yêu cu báo chí
cung cp thông tin, ngu)n tin.
B n là, khi xy ra các v hành
hung báo chí,  ngh; các c quan,
t chc, n v;, nh: M t tr n T
qu c Vit Nam, Hi Nhà báo Vit
Nam, c quan ch qun báo chí, B
Thông tin và Truyn Thông, Ban
Tuyên giáo Trung ng… cn ch
ng vào cuc  bo v nhà báo và
yêu cu các c quan chc nng x! lý
nghiêm các  i tJng vi phm. Th m
chí,/ mi cp Hi Nhà báo, c quan
báo chí nghiên cu có qu@ phòng
ngfa r i ro giúp bo v, h trJ các
nhà báo g p r i ro trong tác nghip.
Nm là,  i vi c quan báo chí,
Hi Nhà báo Vit Nam cn t chc
nhng lp t p hun cho các nhà báo
chuyên v l&nh vc phòng, ch ng
tiêu cc, tham nh+ng, lãng phí v các
ni dung nh: Quan im, 7ng l i
c a ng và Nhà nc v công tác
này; Nâng cao hiu bit pháp lu t
trong thc thi nhim v;  c bit
nâng cao k@ nng tác nghip m bo
tính úng wn tránh nhng r i ro cho
nhà báo trong tác nghip.
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Phát huy vai trò ca Giáo hi Pht giáo
Vit Nam trong xây dng
KHI ĐI ĐOÀN K'T TOÀN DÂN TC
THS. NGUYỄN MẠNH QUANG
Phó Trưởng ban Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
oà vi dòng chy c a vn
hoá dân tc, Ph t giáo ã
tr/ thành mt tôn giáo
)ng hành cùng dân tc,
vi truyn th ng “H qu c, an dân”.
Trong các triu i: inh, Tin Lê n
triu Lý, triu Trn, bên cnh các v;
minh quân luôn có các v; cao tng
phò vua giúp nc nên Ph t giáo
luôn có mt vai trò rt quan tr>ng
trong vic “H qu c, an dân”. Trong
các cuc u tranh bo v t nc,
nhiu ng7i con Ph t ã )ng hành
cùng vi )ng bào c nc "c/i áo cà
sa, khoác áo chin bào" r7i bW thin
môn lên 7ng tòng quân ánh gi c
cu nc; góp phn cùng c dân tc
u tranh giành c l p, th ng nht
t nc.

H

Trong nim vui th ng nht “non
sông lin mt di” c a c dân tc,
tng, ni, ph t t! c nc luôn c
nguyn xây dng mt Giáo hi Ph t
giáo chung trong c nc nhm gwn
kt vi nhau thành kh i oàn kt
ch t ch trong kh i i oàn kt dân
tc, hin thc hóa lý t/ng giác ng
“chân lý hoà hJp, chúng sinh hoà
bình và công bng xã hi” c a giáo
lý c Ph t, nhm phc v dân tc,
T qu c và nhân loi. Nhng c
nguyn c a các v; ch tôn, giáo
ph6m trong các h phái ã tr/ thành
hin thc khi tt c u )ng tâm,
)ng sc xây dng Giáo hi duy nht
i din cho tng ni, ph t t! ng7i
Vit Nam / trong nc và / nc
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ngoài là Giáo hi Ph t giáo Vit Nam.
C duyên ó Jc bwt u tf ngày 12
n 14/2/1980, ti Thành ph H)
Chí Minh, các ch tôn, giáo ph6m,
cùng hàng ngàn nhân s& ph t t! tiêu
biu ba min Bwc - Trung - Nam ã
g p m t  bày tW th ng nht ý chí
và hành ng, th ng nht lãnh o
và t chc, i n quyt ;nh thành
l p Ban V n ng th ng nht Ph t
giáo do Hoà thJng Thích Trí Th
làm Tr/ng ban. Thành viên Ban V n
ng th ng nht Ph t giáo g)m 9 t
chc h phái Ph t giáo trong c
nc. Tf ngày 4 n ngày
7/11/1981, ti Th ô Hà Ni, 187
i biu c a 9 t chc h phái Ph t
giáo ã cùng d Hi ngh; và nht trí
thành l p mt Giáo hi Ph t giáo
chung th ng nht trong c nc. S
th ng nht các t chc h phái Ph t
giáo trong Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam, có ý ngh&a quan tr>ng trong
l;ch s! Ph t giáo nc nhà, nhm
tip n i truyn th ng v vang c a
2000 nm truyn bá giáo lý c Ph t
trên t nc ta. i hi ã xác ;nh
rõ: “Giáo hi Ph t giáo Vit Nam là
t chc Ph t giáo duy nht i din
cho Ph t giáo Vit Nam v m>i m t
quan h / trong nc và nc ngoài.
S oàn kt, th ng nht các t chc
h phái c a Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam là s n i tip l;ch s! )ng hành
cùng dân tc c a tng, ni, ph t t! c
nc”. Vi phng châm hot ng
“o pháp - Dân tc - Ch ngh&a xã

hi”, ây là s la ch>n úng wn
c a Giáo hi Ph t giáo Vit Nam, th
hin tinh thn tip tc )ng hành
cùng dân tc  thc hin mc tiêu
“t t 7i, Zp o”, thc hin chính
sách nht quán, trc sau nh mt
c a ng và Nhà nc Vit Nam v
tôn tr>ng quyn t do tín ngng,
tôn giáo c a nhân dân.
Tri qua 36 nm xây dng, phát
trin, là t chc thành viên trong
kh i i oàn kt toàn dân tc trong
M t tr n T qu c Vit Nam, vi by
k' i hi, Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam ã không ngfng phát trin, ln
mnh và ã t Jc nhiu thành
tu Ph t s quan tr>ng trên tt c
các l&nh vc hot ng c a Giáo hi.
Tf lúc ban u ch~ thành l p Jc 27
Ban Tr; s cp t~nh/thành, n nay
Giáo hi ã thành l p Jc Ban Tr;
s ti 63/63 t~nh/thành trong c
nc, g)m 3 cp hành chính: Trung
ng, t~nh thành ph và qu n
huyn, th; xã, thành ph trc thuc
t~nh vi gn 50 ngàn tng ni, hn 18
ngàn t vin, vi hn 16 triu ph t
t! và hàng triu ng7i có tín ngng
o Ph t. Công tác giáo dc ào to
tng, ni ã kh/i swc, m/ rng quy mô
và loi hình ào to vi 4 H>c vin
Ph t giáo Vit Nam ti Hà Ni, Hu,
Tp.H) Chí Minh và Tp. Cn Th, cùng
30 tr7ng Trung cp Ph t h>c ti các
t~nh thành. Công tác hong pháp
Jc m/ rng và i vào chiu sâu cho
các ph t t!. Công tác nghiên cu
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chúc mừng Đại lễ Phật đản 2017
tại chùa Bà Đá, Hà Nội.
ẢNH: THÀNH TRUNG
Ph t h>c ngày càng Jc phát huy
tính trong sáng và tích cc trong
giáo lý o Ph t, áp ng nhu cu
tìm hiu, nghiên cu o Ph t c a
tng, ni, ph t t! và các nhà khoa h>c
xã hi. Cùng vi vic xây dng Giáo
hi ngày càng ln mnh, Giáo hi
c+ng 6y mnh công tác  i ngoi và
các hot ng c a Giáo hi trong
nhng nm gn ây, ã góp phn
làm cho bn bè th gii ngày càng
bit nhiu v Vit Nam, v mt qu c
gia c l p, có ch quyn dân tc và
hin ang hi nh p và phát trin
mnh m; ã tham gia các i l(, hi
ngh;, hi tho Ph t giáo qu c t ti
các nc trong Liên minh châu Âu,
Thái Lan, Trung Qu c, %n ... tip
các phái oàn Ph t giáo qu c t ti
thm Vit Nam, óng góp tích cc
vào s phát trin c a Ph t giáo khu
vc và qu c t, tng c7ng tham gia
 i thoi tôn giáo nhm hJp tác, bo

v hoà bình c a nhân loi. Hình nh
và uy tín c a Ph t giáo Vit Nam
ngày càng Jc khng ;nh trong
cng )ng Ph t giáo th gii.  c
bit, vi vic i Hi )ng Liên hJp
qu c ã giao cho Giáo hi Ph t giáo
Vit Nam ng cai 2 ln i l( Vesak
Liên hJp qu c vào các nm 2008 ti
Hà Ni và 2014 ti Bái ính (Ninh
Bình). Vic t chc i l( Vesak Liên
hJp qu c c a Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam trong 2 ln ng cai, vi s
tham gia ông o c a nhiu ch tôn
c giáo ph6m, lãnh o các tông
môn, pháp phái c a Ph t giáo, các
h>c gi c a khong gn 100 nc
n tham d, ã khng ;nh vi th
gii v tinh thn oàn kt tôn giáo
và oàn kt các dân tc / Vit Nam;
gii thiu hình nh, hot ng vn
hóa, kin trúc Ph t giáo Vit Nam
n bn bè th gii, góp phn nâng
cao v; th c a Giáo hi Ph t giáo

Vit Nam và c a c t nc trên
tr7ng qu c t v t nc, con
ng7i Vit Nam yêu chung hoà
bình, thân thin, hoà hJp và oàn
kt... Thông qua ó, bn bè trên th
gii càng hiu hn v chính sách t
do tín ngng tôn giáo c a ng và
Nhà nc. Giáo hi ã t chc nhiu
oàn hong pháp thm ving,
thuyt ging và t chc l( cu an
u nm, l( Ph t n, l( Vu lan… ti
các Trung tâm Vn hóa Ph t giáo /
châu Âu cho các ph t t! Vit Nam /
nc ngoài. n nay, Giáo hi ã
công nh n Jc các hi Ph t t! Vit
Nam / hi ngoi nh Hi Ph t t! /
Cng hoà Czech, Liên bang Nga, Ba
Lan, Ukraina… iu ó ã nói lên
rng, Giáo hi Ph t giáo Vit Nam rt
quan tâm n 7i s ng tinh thn,
vn hoá,  c bit là tín ngng Ph t
giáo c a )ng bào ng7i Vit ang
sinh s ng / nc ngoài.
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Vi phng châm hot ng c a
Giáo hi là: o pháp - Dân tc - Ch
ngh&a xã hi, Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam ã tích cc h/ng ng các cuc
v n ng, các phong trào thi ua yêu
nc do M t tr n T qu c Vit Nam
phát ng, nh: Cuc v n ng "Toàn
dân oàn kt xây dng 7i s ng vn
hoá / khu dân c" trc ây; Cuc v n
ng “Toàn dân xây dng nông thôn
mi, ô th; vn minh”; Cuc v n ng
"Qu& vì ng7i nghèo"; Cuc v n ng
“Ng7i Vit Nam u tiên dùng hàng
Vit Nam”…; s h/ng ng tích cc,
ch ng c a Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam ã Jc ông o tng, ni, ph t
t! c nc tham gia. Giáo hi Ph t
giáo Vit Nam còn tích cc tham gia
thc hin công tác tf thin xã hi,
cu kh  sinh, giúp  ng7i già
neo n, tr em tàn t t, m) côi, ng7i
khó khn, tham gia xoá ói gim
nghèo, xây dng np s ng vn hoá
trong cng )ng vi nhiu kt qu
thit thc óng góp vào phong trào
thi ua, yêu nc c a các tng lp
nhân dân c nc. Giáo hi Ph t giáo
Vit Nam ã coi công tác tf thin là
mt trong nhng nhim v tr>ng tâm
c a Giáo hi trong nhng nm qua. S
tin giúp cho nhng ng7i nghèo, tr
m) côi không ni nng ta, qu@ tf
thin trong nc mi nm các cp
Giáo hi Ph t giáo Vit Nam ã v n
ng óng góp Jc hn 2.000 tj
)ng. Không ch~ tham gia hot ng
trong nc, Giáo hi tích cc tham gia
ng h bn bè qu c t không may b;
thiên tai, bão l+, in hình là Jt ng
h nhân dân Nh t Bn b; nh h/ng
b/i ng t, sóng thn; g!i th chia
bu)n sâu swc n Chính ph và lãnh
o Ph t giáo Nh t Bn, Myanmar,
Campuchia… v nhng thm h>a do
thiên tai gây ra.
S óng góp c a Ph t giáo Vit
Nam  i vi dân tc ã Jc l;ch s!
Vit Nam ghi nh n và Jc ng, Nhà
nc 2 ln t ng th/ng Huân chng
H) Chí Minh cho Giáo hi Ph t giáo
Vit Nam. Nhà nc ã công nh n
257 chùa là di tích l;ch s! cp qu c
gia và có mt s 7ng ph Jc
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mang tên các v; cao tng có nhiu
óng góp cho o pháp - Dân tc
nh: Thin s Vn Hnh, Qu c s
Khuông Vit, s Li(u Quán, s Thin
Chiu, s Thích Qung c... ng và
Nhà nc c+ng ã trao t ng danh
hiu cao quí cho nhiu v; cao tng
c a Giáo hi, nh trao t ng Huân
chng H) Chí Minh cho Hoà thJng
Thích c Nhu n, Hoà thJng Thích
Thin Hào, Hoà thJng Thích Thanh
T... và nhiu v; cao tng khác ã
Jc ng, Nhà nc và M t tr n T
qu c Vit Nam trao t ng nhiu Huân,
Huy chng, Kj nim chng cao quí
vì ã có thành tích trong xây dng
kh i i oàn kt toàn dân tc.
Hin nay, các cp trong Giáo hi
ang chu6n b; tin hành i hi cp
huyn, cp t~nh và hng ti i hi
ln th VIII Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam vi mc ích tip tc k thfa và
phát huy lòng yêu nc, thng nòi,
sát cánh vi dân tc, hoà mình vào
dân tc, quán trit thuyt “vô ngã”
trong m>i Ph t s, hành o và
truyn o u vì “lJi lc, qun
sinh”, ly thc ti t nc Vit Nam,
dân tc Vit Nam  làm thc ti c a
Giáo hi, không ngfng phát huy
truyn th ng oàn kt m>i gii )ng
bào thc hin mc tiêu “Dân giàu,
nc mnh, xã hi, dân ch , công
bng vn minh”. Di s iu hành
c a Giáo hi Ph t giáo Vit Nam, các
tng, ni, ph t t! c nc ang tích
cc thc hin chng trình hành
ng c a i hi Ph t giáo toàn qu c
ln th VII, Giáo hi Ph t giáo Vit
Nam, theo tôn ch~ c a o Ph t “Duy
tu th; nghip”, dùng trí tu làm s
nghip  thc t~nh chính mình và
thc t~nh chúng sinh, cùng mu cu
hnh phúc cho muôn loài, thc hin
t t phng châm “o pháp - Dân tc
- Ch ngh&a xã hi” gwn bó m t thit
vi T qu c và dân tc, cùng nhau
xây dng thành công ch ngh&a xã
hi - mt cõi nit bàn / trn gian t
Vit Nam.
 tip tc phát huy nhng thành
qu ã t Jc c a Giáo hi Ph t

giáo Vit Nam trong quá trình xây
dng và phát trin 36 nm qua trong
ngôi nhà chung c a M t tr n T qu c
Vit Nam, M t tr n T qu c Vit Nam
các cp cn tip tc ph i hJp th ng
nht hành ng vi Giáo hi Ph t
giáo Vit Nam hng ti t chc
thành công i hi Giáo hi Ph t giáo
Vit Nam ln th VIII (nhim k' 2017
- 2022), c th nh sau:
1. Ph i hJp vi chính quyn, giúp
, to iu kin  các Ban Tr; s
Ph t giáo t chc thành công i hi
Ph t giáo cp huyn, cp t~nh và tin
ti i hi Ph t giáo Vit Nam nhim
k' VIII (2017- 2022), t p trung vào
các nhim v nh: Công tác kin toàn
và phát trin t chc Giáo hi; công
tác Tng s; công tác giáo dc ào
to tng ni; công tác hong dng
chính pháp; công tác vn hóa Ph t
giáo: gi gìn và phát huy bn swc vn
hóa Ph t giáo và vn hóa dân tc;
công tác nghi l( Ph t giáo; công tác
hng dEn ph t t!; công tác tf thin
xã hi; công tác nghiên cu Ph t h>c;
công tác  i ngoi Ph t giáo; công
tác truyn thông Ph t s; công tác
kinh t tài chính; và công tác xây
dng, bo v T qu c...
2. Ph i hJp, to iu kin giúp 
 Giáo hi Ph t giáo Vit Nam thc
hin t t nhim v t p hJp, v n ng
tng ni, ph t t! luôn gwn bó, )ng
hành cùng dân tc, phng s nhân
sinh làm tr>ng tâm, ;nh hng cho
các hot ng Ph t s, làm cho tinh
thn oàn kt hòa hJp gia các t
chc, h phái Ph t giáo và ông o
tng ni, ph t t! ngày càng bn ch t,
phát trin, to thành sc mnh cho
ngôi nhà chung Giáo hi Ph t giáo
Vit Nam.
3. Ph i hJp vi Giáo hi Ph t giáo
Vit Nam v n ng tng ni, ph t t!
thc hin l7i dy c a c Ph t: “Hi
h>p trong tinh thn oàn kt, bàn
lu n Ph t s trong tinh thn oàn
kt, b mc cuc h>p trong tinh thn
oàn kt” và )ng hành cùng dân
tc, phát huy truyn th ng “H qu c
an dân”.
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Mt trn T quc Vit Nam
PHÁT HUY QUY N LÀM CH% C%A NHÂN DÂN,
THAM GIA XÂY DNG ĐNG, NHÀ NC
THS. ĐẶNG THỊ KIM NGÂN
Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trải qua 87 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là một bộ
phận quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, có vai trò phát huy truyền
thống đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân;
cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân.
Tổ chức và hoạt động của Mặt trận chính là một trong những phương thức thực thi
quyền lực chính trị - xã hội của nhân dân lao động, là một kênh quan trọng trong việc
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
n kin i hi i biu toàn
qu c ln th XII c a ng
khng ;nh: “Tip tc tng
c7ng c ng c t chc, nâng
cao cht lJng i ng+ cán b,  i
mi ni dung, phng thc hot
ng c a M t tr n T qu c và các
oàn th nhân dân. M t tr n T qu c
óng vai trò nòng c t trong t p hJp,
v n ng nhân dân, 6y mnh phong
trào thi ua yêu nc, phát huy sc
mnh i oàn kt toàn dân tc, thc
hin dân ch , tng c7ng )ng thu n
xã hi; giám sát và phn bin xã hi;
tham gia xây dng ng, Nhà nc,
hot ng  i ngoi nhân dân góp
phn xây dng và bo v T qu c”1.

V

Th ch hóa quan im c a ng
và c th hóa tinh thn c a Hin
pháp nm 2013, Lu t M t tr n T
qu c Vit Nam nm 2015 là mt bc
tin ln v l p pháp trong vic hoàn
thin c s/ pháp lý cho t chc và
hot ng c a M t tr n T qu c Vit
Nam trong giai on hin nay, to

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác giám sát bộ phận một cửa tại Chi cục Hải quan
Bắc Hà Nội, tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
bc chuyn bin quan tr>ng nhm
nâng cao v; trí, vai trò c a M t tr n
T qu c Vit Nam.
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam
các cp và các t chc thành viên ã

t chc nhiu hot ng góp ý vào
các vn kin i hi ng các cp và
i hi ng toàn qu c. Ban Th7ng
trc `y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam ã tham gia ch ng,

1. Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, tr. 166.
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DIN ÀN I OÀN KT TOÀN DÂN T C
có trách nhim vào công tác son
tho mt s vn kin c a i hi
ng toàn qu c liên quan n vn 
xây dng kh i i oàn kt toàn dân
tc; giám sát hot ng c a cán b,
công chc, ng viên / khu dân c...
Vi tinh thn phát huy dân ch và
trách nhim, nhiu ý kin óng góp
c a M t tr n và các tng lp nhân
dân ã Jc cp y tip thu, góp
phn vào vic hoàn thin các vn
kin c a ng và s thành công c a
i hi ng các cp.
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam
các cp th7ng xuyên lwng nghe và
phn ánh nhng ý kin, kin ngh; và
nguyn v>ng chính áng c a nhân
dân ti các cp y ng; )ng th7i
6y mnh công tác tuyên truyn, ph
bin các ch trng, chính sách, ngh;
quyt c a ng mi ban hành ti các
tng lp nhân dân  sm a các
ch trng c a ng vào cuc s ng.
M t tr n T qu c Vit Nam tf
Trung ng ti c s/ ã tích cc tham
gia các cuc bu c! i biu Qu c hi
và bu c! Hi )ng nhân dân các cp.
Công tác hip thng la ch>n, gii
thiu ng7i ng c!, i biu Qu c hi,
i biu Hi )ng nhân dân các cp
c a M t tr n ngày càng th hin s
dân ch . Trong quá trình hip
thng, nhiu tr7ng hJp dù ã Jc
các c quan, t chc, n v; / c
Trung ng và ;a phng gii thiu
ra ng c! nhng khi phát hin vi
phm pháp lu t hay không Jc nhân
dân tín nhim, không  tiêu chu6n
v nng lc và ph6m cht o c u
b; a ra khWi danh sách hip thng.
M t tr n T qu c ã t ng hJp ý
kin c! tri  phn ánh ti các k'
h>p Qu c hi và Hi )ng nhân dân
các cp, th hin khá y  , toàn
din và sâu swc nhng vn  nhân
dân quan tâm, nhng yêu cu,
nguyn v>ng, quyn và lJi ích chính
áng, hJp pháp c a nhân dân. Vic

xây dng báo cáo t ng hJp ý kin,
kin ngh; c! tri và nhân dân ngày
càng có s  i mi. Các ý kin, kin
ngh; ã c th, sát thc, có s trao
 i, phn h)i thông tin c a các b,
ngành Jc góp ý, kin ngh;; tf ó
nhng kin ngh; sát thc, Jc nhân
dân và c! tri c nc ánh giá cao.
Hàng nm, Ban Th7ng trc `y
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam ã ch~ o ph i hJp vi các t
chc thành viên M t tr n xây dng
các chng trình, k hoch giám sát
c a M t tr n T qu c Vit Nam. Nhiu
t chc thành viên c a M t tr n,
nh: Hi Cu chin binh Vit Nam,
Hi Liên hip Ph n Vit Nam, Hi
Nn nhân cht c Da cam/Dioxin
Vit Nam, Hi Cu Thanh niên xung
phong, oàn Thanh niên Cng sn H)
Chí Minh, Hi Nông dân Vit Nam,
T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam,
Liên hip các Hi Khoa h>c K@ thu t
Vit Nam, T ng hi Y h>c Vit Nam...
ã phát huy tinh thn n lc, sáng
to, trách nhim cao  thc hin
nhim v giám sát, phn bin xã hi
và tham gia góp ý xây dng ng,
xây dng Nhà nc nhm thc hin
Quyt ;nh s 217, Quyt ;nh 218
c a B Chính tr;.
 i vi hot ng phn bin xã
hi, tham gia góp ý xây dng ng,
xây dng Nhà nc, `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam ã t
chc góp ý, phn bin các d tho
lu t, pháp lnh, ngh; ;nh do các c
quan ch trì son tho g!i n,  c
bit là các d tho liên quan trc tip
ti quyn và ngh&a v c a ng7i dân2.
Hot ng phn bin c a M t tr n T
qu c Vit Nam Jc thc hin trên c
s/ t chc các hi ngh; góp ý kin;
t ng hJp ý kin c a các t chc, cá
nhân, oàn viên, hi viên và xây dng
vn bn phn bin g!i ti các c quan
ch trì son tho. Nhiu ý kin phn
bin c a `y ban M t tr n T qu c Vit

Nam và các t chc thành viên c a
M t tr n ã Jc các c quan son
tho tip thu, ánh giá cao. Bên cnh
ó, các hot ng h trJ công tác
phn bin Jc M t tr n T qu c Vit
Nam chú tr>ng nh hot ng c a các
hi )ng t vn, m/ rng các hình
thc t p hJp ý kin nhân dân trong
góp ý xây dng chính sách, pháp lu t.
`y ban M t tr n T qu c các t~nh,
thành ph u ch ng góp ý, kin
ngh; vi Hi )ng nhân dân, Uj ban
nhân dân và các c quan nhà nc
hu quan v các  án liên quan trc
tip n 7i s ng nhân dân, n tr t
t, cnh quan ô th;, n u t xây
dng c s/ h tng, hay ch trng
c phn hóa các c s/ d;ch v xã hi
công... Hot ng phn bin xã hi
c a M t tr n T qu c Vit Nam /
nhiu ;a phng ã to iu kin 
nhân dân phát huy quyn làm ch ,
góp phn nâng cao cht lJng các
quyt sách c a ;a phng trc khi
ban hành, to s )ng thu n xã hi
v nh n thc và th ng nht v hành
ng c a các tng lp nhân dân.
`y ban Trung ng M t tr n T
qu c Vit Nam tham gia tích cc vào
Hi )ng tuyn ch>n th6m phán
qu c gia, Hi )ng tuyn ch>n kim
sát viên Vin Kim sát nhân dân t i
cao, Hi )ng thi tuyn kim sát viên
Vin Kim sát nhân dân; M t tr n T
qu c Vit Nam các cp hip thng
gii thiu Hi th6m Tòa án nhân dân
cp t~nh, cp huyn. )ng th7i, c!
các chuyên viên tham mu trong vic
nghiên cu h) s gii thiu nhng
ng7i  b nhim làm th6m phán,
kim sát viên m bo các tiêu chu6n
theo quy ;nh c a pháp lu t. Vn 
quan tr>ng, ó là M t tr n cn xin ý
kin nh n xét c a nhân dân ni
ng7i Jc gii thiu làm th6m phán,
ho c kim sát viên v ph6m cht, o
c, phong cách, l i s ng và m i
quan h c a bn thân ng7i Jc gii

2. Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật
Nghĩa vụ quân sự; Luật Ngân sách nhà nước; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo; Luật Tín
ngưỡng, Tôn giáo; Luật về Hội...
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thiu b nhim và gia ình h> vi
cng )ng dân c ni h> và gia ình
c trú th7ng xuyên. Trên c s/ ó,
có nh n xét, ánh giá mt cách chính
xác, khách quan  i vi ng7i Jc
 ngh; b nhim khi tham gia tuyn
ch>n trong Hi )ng. Khi tham gia
các Hi )ng, i din c a M t tr n
T qu c th hin rõ chính kin c a
mình trong quy trình xem xét h) s,
do v y, luôn Jc Hi )ng tuyn
ch>n ánh giá cao.
Công tác tip dân, x! lý n th
khiu ni, t cáo tip tc Jc thc
hin và tng c7ng, ngoài vic
th7ng xuyên tip công dân, x! lý
n th, Ban Th7ng trc `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam th7ng xuyên theo dõi và la
ch>n mt s v vic phc tp, bc
xúc g!i vn bn kin ngh; n các c
quan có th6m quyn bo v quyn lJi
chính áng c a công dân; giám sát
vic gii quyt khiu ni c a các c
quan có th6m quyn  i vi mt s
v vic ã kin ngh; và ch ng l p
oàn công tác v ;a phng  nwm
bwt v vic khiu ni, t cáo c a công
dân, theo dõi tình hình gii quyt
c a các c quan có th6m quyn.
 phát huy vai trò c a M t tr n
T qu c Vit Nam trong vic phát huy
quyn làm ch c a nhân dân, tham
gia xây dng ng, Nhà nc, cn có
nhng gii pháp sau:

Mt là, nâng cao nh n thc v vai
trò c a M t tr n T qu c Vit Nam
trong phát huy quyn làm ch nhân
dân, xây dng ng, xây dng chính
quyn. Hot ng c a M t tr n T
qu c Vit Nam ch~ có th thu Jc
kt qu t t khi có s quan tâm, ng
h và to iu kin c a cp y, chính
quyn các cp.
Hai là, tip tc hoàn thin c ch
ph i hJp gia `y ban M t tr n T
qu c vi các t chc thành viên M t
tr n trong hot ng tham gia xây
dng ng, xây dng Nhà nc nói
chung và trong hot ng giám sát,
phn bin xã hi nói riêng. `y ban
M t tr n T qu c ho c mi t chc
thành viên rt khó có th tin hành

ÀN

4I

O ÀN

các hot ng góp ý, xây dng chính
quyn mt cách y  , nht là  i
vi nhng vn  quan tr>ng có liên
quan và tác ng n nhiu l&nh vc
kinh t - xã hi. Vì v y, rt cn thit
phi tip tc nghiên cu, hoàn thin
c ch ph i hJp )ng b, ch t ch,
th7ng xuyên và hiu qu gia `y ban
M t tr n T qu c và các t chc thành
viên M t tr n trong các hot ng
này. Theo ó, nhng vn  ln liên
quan n quyn và ngh&a v c a ông
o các tng lp nhân dân, thì `y ban
M t tr n T qu c Vit Nam gi vai trò
ch trì, iu ph i các t chc thành
viên hu quan cùng tham gia; nhng
vn  chuyên bit liên quan n chc
nng, nhim v c a t chc thành
viên nào, thì t chc ó tin hành
ho c  ngh; `y ban M t tr n T qu c
Vit Nam và các t chc thành viên
khác cùng tham gia. Ngoài ra, cn tip
tc a dng hóa các hình thc hot
ng, ph i hJp th ng nht hành ng
vi các t chc thành viên, nâng cao
cht lJng các phong trào thi ua, các
cuc v n ng c a các t chc thành
viên M t tr n, to ra khí th thi ua
sôi n i trong lao ng, h>c t p, công
tác / tt c các gii, các giai cp, các
tng lp nhân dân, góp phn thc
hin thwng lJi các mc tiêu kinh t,
vn hóa, xã hi, qu c phòng, an ninh
c a t nc.

Ba là, trong s nghip xây dng
kh i i oàn kt toàn dân tc nói
chung và công tác tham gia phát huy
quyn làm ch c a nhân dân, tham
gia xây dng ng, Nhà nc nói
riêng, vai trò c a ng7i cán b M t
tr n là vô cùng quan tr>ng. Cán b
M t tr n ngoài nhng tiêu chu6n
chung nh cán b, công chc, viên
chc c a các c quan, t chc khác
trong h th ng chính tr; còn òi hWi
phi có nng lc làm công tác v n
ng qun chúng, luôn luôn có m i
quan h m t thit, gwn bó vi nhân
dân và có bn l&nh làm ng7i i din
cho qun chúng. Vì v y, các cp y
ng, chính quyn và M t tr n T
qu c Vit Nam cn  c bit quan tâm
tng c7ng công tác ào to, b)i
dng nhm nâng cao cht lJng i

KT
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ng+ cán b c a M t tr n T qu c Vit
Nam, áp ng vi yêu cu c a tình
hình mi.

B n là,  i mi trong công tác
tip công dân  phù hJp vi nhng
quy ;nh mi c a pháp lu t v vai
trò, chc nng, nhim v c a M t
tr n T qu c Vit Nam trong vic
tham gia gii quyt khiu ni, t cáo.
La ch>n mt s v vic phc tp,
bc xúc  nghiên cu và có vn bn
kin ngh; n các c quan có th6m
quyn bo v quyn lJi hJp pháp,
chính áng c a công dân; giám sát
vic gii quyt khiu ni c a các c
quan có th6m quyn  i vi các v
vic ã kin ngh;.
Nm là, `y ban Trung ng M t
tr n T qu c Vit Nam ã xây dng
D án Ngh; quyt liên t;ch quy ;nh
chi tit v hình thc giám sát và
hình thc phn bin xã hi theo
Lu t M t tr n T qu c Vit Nam. D
án Ngh; quyt này Jc `y ban
Th7ng v Qu c hi xem xét, cho ý
kin trong nm 2017. Ngh; quyt
liên t;ch phi quy ;nh rõ ràng, y
 c ch  M t tr n T qu c thc
hin quyn giám sát và phn bin xã
hi  i vi hot ng c a ng và
Nhà nc. C ch này xác ;nh rõ
quyn, trách nhim, hình thc c+ng
nh quy trình giám sát và phn bin,
trong ó  c bit nhn mnh trách
nhim cung cp thông tin, tip thu
gii trình c a các  i tJng Jc
giám sát, phn bin.
Sáu là, phát huy vai trò các cá
nhân tiêu biu, các hi )ng t vn
c a M t tr n T qu c Vit Nam. Các
cá nhân tiêu biu nh là nhng th
l&nh, nhng ng7i ng u trong
giai cp, tng lp dân tc, tôn giáo.
Da vào ó, M t tr n t p hJp lc
lJng giúp M t tr n i sâu trong cng
)ng, trong các tng lp nhân dân.
 i mi phng thc hot ng c a
mình, tip tc làm t t vai trò là c
s/ chính tr; c a chính quyn nhân
dân, xng áng là cu n i gia nhân
dân vi ng và Nhà nc, thc s là
ni th hin ý chí, nguyn v>ng c a
các tng lp nhân dân.
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MT TRN VI CÁC PHONG TRÀO, CU C VN  NG

y mnh phong trào
“n n áp ngha”
đ chm lo tt hn ngi có công vi cách mng
HOÀNG CHƯƠNG
Phó Trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”, tháng 4/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
i s lãnh o c a ng
Cng sn Vit Nam do Ch
t;ch H) Chí Minh sáng l p và
lãnh o, nhân dân ta ã
vJt qua nhiu hi sinh, gian kh ,
ánh thwng các th lc xâm lJc,
giành c l p, t do, th ng nht T
qu c, giang sn thu v mt m i, t
nc ta bc vào mt kj nguyên
mi, kj nguyên c l p dân tc và
ch ngh&a xã hi. S nghip  i mi
toàn din c a t nc ta ã thu
Jc nhng thành tu bc u rt
quan tr>ng, a t nc bc vào
th7i k' phát trin và hi nh p kinh

D
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t, qu c t, 6y mnh s nghip
công nghip hoá, hin i hoá vì
mc tiêu dân giàu, nc mnh, dân
ch , công bng, vn minh. Công lao
to ln này trc ht thuc v các
anh hùng lit s&, thng binh, bnh
binh và gia ình ng7i có công vi
nc ã hy sinh xng máu cho s
nghip gii phóng dân tc và xây
dng, bo v T qu c. Nhân dân ta
vô cùng t hào và mãi mãi bit n s
hi sinh c a các anh hùng lit s&, c a
thng binh, bnh binh và ng7i có
công vi nc.

Trong nhng nm qua, h th ng
c ch chính sách u ãi  i vi
ng7i có công do Nhà nc ban hành
ã có tác ng to ln, sâu rng v
chính tr;, xã hi, Jc toàn dân, toàn
quân h/ng ng, tr/ thành tình cm
thiêng liêng trong 7i s ng xã hi.
Hàng vn ng7i có công Jc vay v n
tf qu@ Qu c gia gii quyt vic làm
 phát trin sn xut; h trJ v n
cho các c s/ sn xut, kinh doanh
c a thng binh, bnh binh và ng7i
có công; to iu kin cho con, em
c a h> có vic làm, tng thu nh p n
;nh cuc s ng… h th ng c s/, s
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nghip phc v thng binh, thân
nhân lit s& và ng7i có công bao g)m
các c s/ nuôi dng thng bnh
binh n ng, iu dng luân phiên
các trung tâm ch~nh hình, phc h)i
chc nng, sn xut dng c ch~nh
hình có nhng hình thc qun lý
hot ng có hiu qu, nng ng
hn, phù hJp vi s phát trin c a
nn kinh t. Phát huy truyn th ng
t t Zp c a dân tc, trong nhng
nm qua phong trào toàn dân chm
sóc thng binh, gia ình lit s& và
ng7i có công vi cách mng ã
không ngfng phát trin c b rng
lEn chiu sâu. Xã hi hoá công tác
“n n áp ngh&a” ã huy ng
Jc sc mnh c a toàn xã hi cùng
tham gia vi Nhà nc  chm sóc
ng7i có công, tr/ thành ni dung
quan tr>ng trên các di(n àn và
truyn thông i chúng vi mt trách
nhim và tình cm sâu swc, Jc xã
hi quan tâm.
Bng nhng vic làm thit thc,
trong 10 nm qua, phong trào “n
n áp ngh&a” ã v n ng Jc hn
3.400 tj )ng; xây dng gn 90.000
nhà tình ngh&a, s!a cha gn 75.000
nhà tình ngh&a; t ng gn 160.000 s
tit kim tình ngh&a và nhiu nhng
ngh&a c! cao Zp khác. Phong trào
phng dng Bà mZ Vit Nam anh
hùng Jc các b, ngành, oàn th
Trung ng và các ;a phng h/ng
ng cao cùng nhiu hot ng tình
ngh&a thit thc ny n/ tf thôn,
bn, làng, xã, 7ng ph . Phong trào
ã i sâu vào tâm khm mi ng7i
dân, phát huy cao  sc mnh t ng
hJp c a cng )ng dân c, góp phn
n ;nh và nâng cao 7i s ng v t
cht, tinh thn c a thng binh,
bnh binh, gia ình lit s& và ng7i
có công.
Jc s quan tâm sâu swc c a
ng, Nhà nc và s ùm b>c giúp
 c a nhân dân, nhiu thng binh,
bnh binh, gia ình lit s& ã không
ngfng phn u vn lên n i tip
truyn thông anh hùng trong h>c
t p, công tác, lao ng sn xut.
Chúng ta ht sc khâm phc và t
hào v các anh, các ch; thng binh,
bnh binh tuy mang thng t t trên

mình, ã vJt lên thng t t, bnh
t t, tip tc lao ng sáng to, nng
ng, nâng cao 7i s ng gia ình và
góp sc xây dng quê hng, t
nc. Chúng ta vô cùng xúc ng  i
vi các thân nhân lit s& ã vJt qua
mt mát, m c dù tu i cao, sc yu
vEn tn to mt nwng, hai sng nêu
gng sáng cho th h con cháu.
Sau 70 nm thc hin vic xác
nh n và gii quyt ch  u ãi  i
vi ng7i có công, n nay, toàn
qu c ã xác nh n khong 9 triu
ng7i có công, g)m: Ng7i hot ng
cách mng trc ngày 1/1/1945: gn
9.000 ng7i. Ng7i hot ng cách
mng tf ngày 1/1/1945 n trc
t ng kh/i ngh&a 19/8/1945: 16.500
ng7i. Lit s&: gn 1,2 triu ng7i.
Thân nhân lit s&: gn 500.000
ng7i. Bà mZ Vit Nam anh hùng:
trên 127.000 ng7i. Anh hùng lc
lJng v+ trang nhân dân, Anh hùng
lao ng: gn 1.300 ng7i. Thng
binh và ng7i h/ng chính sách nh
thng binh: gn 600.000 ng7i;
Thng binh B: trên 40.000 ng7i.
Bnh binh: gn 185.000 ng7i. Ng7i
hot ng kháng chin và con  c a
h> b; nhi(m cht c hóa h>c: gn
312.000 ng7i. Ng7i hot ng cách
mng, hot ng kháng chin b; ;ch
bwt tù, ày: gn 111.000 ng7i.
Ng7i có công giúp  cách mng:
1.897.000 ng7i. Ng7i hot ng
kháng chin gii phóng dân tc,
bo v T qu c và làm ngh&a v
qu c t: gn 4,1 triu ng7i. Hin
có trên 1,4 triu ng7i có công và
thân nhân ang h/ng trJ cp u
ãi hàng tháng.
Các )ng chí thng binh, bnh
binh, thân nhân lit s& và con, em h>
ã vn lên trong h>c t p, công tác,
lao ng, sn xut. Nhiu anh, ch;,
em ã thành t trên các l&nh vc
nh: h>c t p, nghiên cu khoa h>c
và các hot ng xã hi, xng áng
vi l7i dy c a Bác H), thc s là
công dân kiu mEu, gia ình cách
mng gng mEu. Các )ng chí ã
không qun ngi khó khn, trong
quá trình chm sóc, phc v anh, ch;,
em thng binh, bnh binh n ng ti
các trung tâm. Các )ng chí là ch

da ht sc quan tr>ng  i vi anh,
ch;, em thng - bnh binh coi trung
tâm là nhà, anh, ch;, em trong trung
tâm là anh em rut th;t. Trong quá
trình chm sóc, nuôi dng, nhiu ch;
ã dành tình yêu và xây dng t m,
hnh phúc, gwn c cuc 7i vi các
anh. Mi khi vt thng tái phát,
hành h, ng7i thân thng và gn
g+i giúp  là nhng ng7i chm sóc,
phc v thng binh, bnh binh vi
c tm lòng và nhit huyt làm d;u i
nhng cn au. M c dù mang trên
mình nhiu thng t t, bnh t t
nhng anh, ch;, em thng binh,
bnh binh luôn ý thc sâu swc l7i dy
c a Bác H): thng binh tàn nhng
không ph”, bng ý chí và ngh; lc
phi th7ng, anh, ch;, em ã oàn kt
bên nhau to dng nhng c s/ sn
xut, to vic làm cho chính các anh,
các ch; tng ngu)n thu nh p ci thin
7i s ng gia ình. Ch~ vi suy ngh&
nh v y, ã có nhiu c s/ sn xut
c a anh, ch;, em phát trin vng
trong nn kinh t c ch th; tr7ng,
bc u có kt qu áng khích l, ã
có nhng doanh nghip có s v n
hàng tj )ng to công n vic làm
cho nhiu lao ng là con thng
binh, con lit s& và ng7i tàn t t.
Tf nhng hot ng trong thc
ti(n, kt qu c a phong trào “n n
áp ngh&a”, có th rút ra nhng bài
h>c kinh nghim, nguyên nhân c a
s thành công:

Th nht: Trong su t quá trình
l;ch s! u tranh cách mng và khi
t nc chuyn sang c ch nn
kinh t th; tr7ng, ng ta, Nhà nc
ta luôn  t công tác Thng binh Lit s&, ng7i có công có ý ngh&a  c
bit quan tr>ng, mang tính chính tr;,
kinh t và xã hi nhân vn sâu swc, vì
v y chính sách u ãi ng7i có công
th7ng xuyên Jc s!a  i b sung,
phù hJp vi tin trình phát trin c a
t nc. Vic ban hành h th ng
vn bn, chính sách và thc hin
chính sách u ãi ã tr/ thành ngh&a
v, trách nhim và tình cm c a Nhà
nc và xã hi..
Th hai: Phong trào “n n áp
ngh&a” ã tr/ thành nét Zp trong
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7i s ng xã hi. Xã hi hoá công tác
Thng binh - Lit s&, ng7i có công
tip tc Jc khng ;nh là úng
wn, phù hJp, huy ng sc mnh
c a cng )ng, tôn vinh truyn
th ng, coi tr>ng tình làng ngh&a
xóm, “u ng nc nh ngu)n” hoà
quyn cùng vi o lý, tình cm cách
mng nhm chm sóc h trJ k;p th7i
gia ình ng7i có công v v t cht,
tinh thn ngày mt t t hn.

Th ba: Phát huy truyn th ng
cách mng bng ý chí t lc, t
c7ng vJt m>i khó khn, sáng to
bng trí tu, sc lc, kh nng c a
mình, thng binh, bnh binh, thân
nhân lit s& và ng7i có công ã n
lc, gng mEu trong h>c t p, công
tác, lao ng, sn xut, kinh doanh,
tham gia các hot ng xã hi xng
áng vi l7i d n c a Bác H): mãi mãi
là “ng7i công dân kiu mEu”, “gia
ình cách mng gng mEu”.
Th t: T ng kt rút kinh
nghim, biu dng và khen th/ng
k;p th7i, nhân rng các mô hình t t
)ng th7i u n nwn nhng sai lch
trong quá tình thc hin chính sách;
6y mnh phong trào “n n áp
ngh&a” làm cho công tác xã hi hoá
có hiu qu cao.
Bên cnh nhng thành qu to ln
mà công tác Thng binh - Lit s& và
ng7i có công ã t Jc c+ng còn
mt s thiu sót, t)n ti sau: Chính
sách, ch  vEn còn bc l bt hJp
lý, gii quyt t)n >ng v chính sách
còn nhiu khó khn. Trong t chc
thc hin còn có ni sai sót. Phong
trào “n n áp ngh&a” có ni phát
trin ch m, cha th7ng xuyên. 7i
s ng c a gia ình chính sách mt b
ph n cha n ;nh, cha vng chwc,
nht là vùng sâu, vùng xa, vùng cn
c cách mng, vùng dân tc thiu s .
Vic quan tâm gii quyt nhng bc
xúc c a  i tJng chính sách / mt
s ;a phng cha k;p th7i. Th m
chí, cha thu tình t lý, còn có
nhng khiu ni, kin ngh; v chính
sách, vic gii quyt cha trit ,
còn kéo dài, cha to s )ng thu n.
Di s lãnh o c a ng, toàn
dân, toàn quân ta tip tc công cuc
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 i mi t nc, hoà nh p kinh t
qu c t vi nhiu th7i c và thách
thc mi. Cùng vi s phát trin t
nc, chính sách xã hi,  c bit là
chính sách u ãi  i vi ng7i có
công luôn Jc ng và Nhà nc
quan tâm. Hng ti Kj nim 70
nm Ngày Thng binh - Lit s&,
ngày 27/4/2017 oàn Ch t;ch `y
ban Trung ng M t tr n T qu c
Vit Nam ã phát ng 03 tháng cao
im v n ng toàn dân “n n áp
ngh&a”. Nhân d;p này oàn Ch t;ch
kêu g>i mi c quan, t chc, cá
nhân có mt vic làm c th  góp
phn chm lo cho các gia ình lit s&,
thng binh, gia ình chính sách;
phn u hu ht các thng, bnh
binh có nhu cu cn xe ln Jc trao
t ng. Giúp , to iu kin liên h,
gii thiu vic làm cho con lit s&,
thng binh. Phn u trong nm
2017 mi xã, ph7ng, th; trn h trJ
xây mi ít nht 01 nhà và s!a cha
Jc ít nht 01 nhà / cho gia ình
lit s&, thng binh và gia ình chính
sách có khó khn v nhà /, góp phn
cùng nhà nc thc hin xây và s!a
hn 280.000 ngôi nhà cho các gia
ình ng7i có công. m bo các gia
ình chính sách có hoàn cnh khó
khn trong cuc s ng có t chc,
n v; nh n  u.  làm t t hn
na công tác chm sóc thng binh,
gia ình lit s& trong th7i gian ti,
chúng ta cn làm t t mt s ni
dung sau:
1. Tip tc hoàn thin h th ng
vn bn chính sách, trin khai )ng
b, th ng nht và k;p th7i tt c các
chính sách u ãi. Tng c7ng kim
tra, kiên quyt x! lý nhng tr7ng
hJp vi phm chính sách. Tng c7ng
công tác thanh tra, kim tra. X! lý
k;p th7i nhng v vic tiêu cc, u n
nwn nhng vic làm sai trái trong quá
trình thc hin chính sách.
2. 6y mnh công tác tuyên
truyn, giáo dc sâu rng trong các
tng lp nhân dân,  c bit là th h
tr v thành qu c a công tác
Thng binh - Lit s& và ng7i có
công. Tfng ;a phng cn quan tâm
m/ rng phong trào xã, ph7ng làm
t t công tác Thng binh - Lit s& và

ng7i có công, phn u 100% các
xã, ph7ng Jc công nh n là xã,
ph7ng làm t t công tác Thng binh
- Lit s&, 100% các gia ình chính
sách có mc s ng bng và cao hn
mc s ng trung bình so vi nhân dân
;a phng ni c trú.
3. 6y mnh phòng trào “n n
áp ngh&a” ti các ;a phng các
b, ngành, oàn th  v n ng các
ngu)n lc xã hi, trin khai k;p th7i
các hot ng n n, áp ngh&a.
Qua ó to nim tin  i vi ng7i có
công v s chm lo, trJ giúp c a
ng, Nhà nc  i vi nhng c ng
hin, hy sinh c a h> vì c l p, t
do c a dân tc.
4. Khuyn khích, ng viên,
to iu kin  anh, ch;, em
thng binh, bnh binh, gia ình
lit s&, ng7i có công tích cc tham
gia các hot ng xã hi, phát
trin kinh t trong sn xut, kinh
doanh, góp phn n ;nh và nâng
cao 7i s ng, xng áng l7i dy
c a Bác H): “Thng binh tàn
nhng không ph”.
5. Thc hin t t vic s kt, t ng
kt, biu dng, khen th/ng các t p
th, cá nhân làm t t phong trào “n
n áp ngh&a”. Ghi nh n, biu dng
thng binh, gia ình lit s& và ng7i
có công có nhiu c gwng trong h>c
t p, công tác, phát trin kinh t và
tham gia hot ng xã hi, là nhng
tm gng sáng cho th h con cháu
noi theo. Nhân rng mô hình làm t t
trong phong trào, chú tr>ng phát
huy dân ch , công khai m>i chính
sách v l&nh vc ng7i có công.
n n áp ngh&a, u ng nc
nh ngu)n vfa là tình cm, vfa là
trách nhim c a c cng )ng và
toàn xã hi,  cuc s ng tinh thn
và v t cht c a ng7i có công y
 hn, m áp hn. Thc hin t t
công tác này không ch~ phát huy
truyn th ng, o lý c a dân tc ta
mà còn c ng c nim tin vng chwc
vào ng, Nhà nc và ch  xã hi
ch ngh&a; góp phn quan tr>ng n
;nh tình hình an ninh, chính tr;,
phát trin kinh t và bo m an
sinh xã hi.
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ng phó bin i khí hu
và vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam
THS. VŨ THỊ MINH PHƯƠNG
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

gày nay, cùng vi s phát
trin c a khoa h>c - công
ngh, con ng7i t Jc
nhng thành tu mang tính
t phá trên các m t c a 7i s ng xã
hi. Nhng c+ng chính th7i im này,
th gii ang phi  i m t vi nhng
thách thc ln v suy thoái môi tr7ng
và bin  i khí h u toàn cu. Bin  i
khí h u trái t là s thay  i c a h
th ng khí h u, g)m: khí quyn, th y
quyn, sinh quyn, thch quyn hin
ti và trong tng lai b/i các nguyên
nhân t nhiên và nhân to trong mt
giai on nht ;nh, tính bng th p kj
hay hàng triu nm. S bin  i có th

N

là thay  i th7i tit bình quân hay
thay  i s phân b các s kin th7i
tit quanh mt mc trung bình. S
bin  i khí h u có th gii hn trong
mt vùng nht ;nh hay có th xut
hin trên toàn cu. Trong nhng nm
gn ây, bin  i khí h u ôi khi còn
Jc coi là s nóng lên toàn cu.
Nguyên nhân th nht c a s nóng
lên toàn cu là do nh h/ng c a yu
t t nhiên, nh: phát thi khí mêtan
tf Bwc cc và các vùng t 6m t, núi
l!a... tuy nhiên nguyên nhân này ch~
là mt phn rt nhW. Nguyên nhân
th hai, là do các hot ng c a con
ng7i gây ra. Rõ rt nht là s ô

nhi(m do con ng7i to ra: Mt là,  t
các nguyên liu hóa thch (than,
du). Khi các nhiên liu hóa thch này
Jc  t s thi carbon dioxide - ây
là mt loi khí nhà kính làm gi nhit
trong khi quyn c a Trái t. Hai là,
quá trình khai thác mW khin khí
mêtan bên trong lp vW trái t thoát
vào bu khí quyn và b sung vào các
khí nhà kính khác. Nguyên nhân th
ba quan tr>ng nht ó là dân s , dân
s càng ông, nhu cu thc ph6m,
in, v n ti càng ln.  áp ng
nhu cu này, nguyên liu hóa thch
Jc tiêu th ngày càng nhiu dEn
n s nóng lên toàn cu.
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Báo cáo ln th 5 c a Chng
trình Môi tr7ng Liên hJp qu c
(UNEP) v “Trin v>ng môi tr7ng
toàn cu” (GEO-5), ã cnh báo các
h th ng môi tr7ng c a Trái t
ang b; 6y ti gii hn v t lý và sinh
h>c cao nht. Bin  i khí h u, s
cn kit c a tng ô-zôn, các ngu)n
hi sn gim mnh và s tuyt ch ng
c a hàng lot ng v t là nhng e
d>a môi tr7ng nghiêm tr>ng nht.
Môi tr7ng toàn cu ã / th7i im
bc ngo t nguy him.
)ng th7i, c+ng theo Báo cáo c a
T chc Y t Th gii (WHO) ngày
7/5/2014 cho bit, phn ln trong s
1.600 thành ph thuc 91 qu c gia
trên th gii ang trong tình trng
vJt quá mc  cho phép v  ô
nhi(m; ch~ có 12% dân s Jc s ng
trong bu không khí t các tiêu
chu6n quy ;nh c a WHO, s còn li
phi s ng / nhng ni có không khí
ô nhi(m n ng n, khin h> th7ng
xuyên mwc các bnh v hô hp và các
tr>ng bnh khác.
Chúng ta có th d( dàng nh n
bit nhng nh h/ng c a bin  i
khí h u tác ng lên 7i s ng c a
con ng7i, ó là: bão lt, hn hán
xy ra th7ng xuyên, các vùng khí
h u c+ng nh các mùa trong nm
thay  i gây thit hi nghiêm tr>ng
cho nông nghip. 3 Vit Nam, nhng
nm gn ây ã xut hin nhiu hin
tJng thiên nhiên bt th7ng, in
hình là l+ quét xy ra ti xã Cát
Th;nh, huyn Vn Chn, t~nh Yên Bái,
60 h ã b; l+ cu n sch nhà c!a,
hàng trm h khác b; s p nhà, 7 cây
cu b; l+ cu n trôi, có hàng chc
ng7i cht. Trong nm 2008 th7i tit
nc ta c+ng ã có nhng bin  i
bt th7ng. u nm 2008, các t~nh
min Bwc ã b; 40 ngày rét  m, rét
hi gây nh h/ng nghiêm tr>ng ti
sinh hot và sn xut c a nhân dân.
)ng th7i, chúng ta c+ng ã chng
kin nhng bin  i bt th7ng c a
th7i tit qua Jt ma ln trái mùa tf
ngày 30/10 n 1/11/2008. Riêng ti
Th ô Hà Ni lJng ma lên n
500mm ã gây ra cnh lt trm
tr>ng, gây thit hi c ng7i và tài
sn c a nhân dân...
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Tác ng c a bin  i khí h u gây
ra nhiu hin tJng thiên tai khó
l7ng, gây thit hi n ng n v ng7i
và sn xut nông, lâm, th y sn. Ch~
tính riêng nm 2016, thiên tai, bão,
l+, lt ã gây thit hi ln: làm 253
ng7i cht và mt tích; 377 ng7i b;
thng; gn 5,15 nghìn ngôi nhà b;
 s p, cu n trôi; 381,7 nghìn ngôi
nhà b; ng p, t c mái; 520,4 nghìn ha
lúa, 148,5 nghìn ha hoa màu và
387,945 ha cây công nghip, n qu,
cây tr)ng lâu nm b; thit hi; 75,3
nghìn con gia súc, 1.746,3 nghìn gia
cm b; cht... T ng thit hi c tính
là 38.981 tj )ng (Theo báo cáo c a
Chính ph ti K' h>p th ba, Qu c hi
khóa XIV). Các chuyên gia môi tr7ng
qu c t c+ng ã cnh báo, trong 10
nm ti, GDP c a Vit Nam có th tng
gp ôi, nhng nu không quan tâm
úng mc n công tác bo v môi
tr7ng, tính trung bình GDP c tng
1% thì thit hi do ô nhi(m môi
tr7ng s làm mt i khong 3% GDP.
Nhiu nghiên cu ã khng ;nh, Vit
Nam là mt trong 5 nc ang và s
ch;u nh h/ng n ng n nht b/i bin
 i khí h u và nc bin dâng, vi
trung bình mi nm có 457 ng7i b;
thng vong và thit hi bình quân
hàng nm là 1,9 tj ôla M@ - tng
ng vi 1,3% GDP. Trên thc t,
nhng nh n ;nh, d oán này ã tr/
thành nhng vn  hin thc c a tác
ng tiêu cc tf bin  i khí h u n
Vit Nam.  c bit, trong ó có Thành
ph H) Chí Minh - Trung tâm kinh t,
chim 1/3 GDP c a c nc. Theo
ánh giá c a t chc HJp tác và Phát
trin kinh t OECD, Thành ph H) Chí
Minh là mt trong 10 thành ph trên
th gii b; e d>a nhiu nht b/i bin
 i khí h u. Tác ng mnh nht n
thành ph là nhit , lJng ma và
triu c7ng. Tình trng ng p lt / ô
th;, xâm nh p m n ngày càng sâu vào
thJng ngu)n, nc bin dâng nh
h/ng n hot ng sn xut, ngu)n
cung cp nc sch, c s/ h tng và
7i s ng nhân dân Thành ph . Trên
mt km2, Thành ph H) Chí Minh có
s dân, cht thi sinh hot, nhu cu
nc sinh hot và m t  giao thông
gp 17 ln bình quân c nc. ây

thc s là nhng thách thc rt ln
cho vic m bo môi tr7ng s ng t t
cho ng7i dân và làm cho Thành ph
nhy cm hn vi tác ng c a bin
 i khí h u.
Trc nhng di(n bin nguy him
c a bin  i khí h u các qu c gia trên
th gii ã cùng nhau ng)i li bàn
gii pháp tích cc  ng phó. Vit
Nam c+ng là mt trong nhng nc
rt tích cc trong vic tham gia Công
c Bin  i khí h u và ã ký phê
chu6n Công c khung c a Liên hJp
qu c v bin  i khí h u vào ngày
16/11/1994; nc ta c+ng ã chính
thc ký Ngh; ;nh th Kyôtô vào
tháng 11/1998. Trong th7i gian qua,
ng và Nhà nc ta ã ban hành
nhng vn bn quan tr>ng mang tính
;nh hng, nh: Ch~ th; s 36/CTTW, ngày 25/6/1998 c a B Chính tr;
Ban Chp hành Trung ng ng
Cng sn Vit Nam v Tng c7ng
công tác bo v môi tr7ng trong th7i
k' công nghip hóa, hin i hóa t
nc, Ch~ th; 36 nhn mnh: Bo v
môi tr7ng là s nghip c a toàn
ng, toàn dân và toàn quân. Ngh;
quyt s 41/NQ-TW ngày 15/11/2004
c a B Chính tr; v bo v môi tr7ng
trong th7i k' 6y mnh công nghip
hoá, hin i hoá t nc. Ni dung
Ngh; quyt ã nêu rõ: Bo v môi
tr7ng là quyn lJi và ngh&a v c a
m>i t chc, m>i gia ình và mi
ng7i vi phng châm: dân bit, dân
bàn, dân làm, dân kim tra; bo v
môi tr7ng là nhim v vfa phc tp,
vfa cp bách, có tính a ngành và
liên vùng rt cao, vì v y cn có s
lãnh o, ch~ o ch t ch c a các cp
uj ng, s qun lý th ng nht c a
Nhà nc, s tham gia tích cc c a
M t tr n T qu c Vit Nam và các
oàn th nhân dân.
Ngày 2/12/2003, Th
tng
Chính ph ã ban hành Quyt ;nh
s 256/2003/Q-TTg v Chin lJc
Bo v môi tr7ng qu c gia n nm
2010, ;nh hng n nm 2020.
Ngày 21/1/2009, Ban Bí th ban
hành Ch~ th; s 29-CT/TW v tip tc
6y mnh thc hin Ngh; quyt 41
c a B Chính tr;. Ch~ th; 29 ã ánh
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giá công tác bo v môi tr7ng trong
5 nm 2004 - 2009; )ng th7i  ra
mt s nhim v và gii pháp tng
c7ng công tác bo v môi tr7ng,
phòng ngfa ô nhi(m, bo m phát
trin bn vng c a t nc.
Lu t Bo v môi tr7ng nm
2014:… Bo v môi tr7ng là trách
nhim và ngh&a v c a m>i c quan, t
chc, h gia ình và cá nhân (iu 4).
Mi ây nht là Ch~ th; s 25/CTTTg ngày 31/8/2016 c a Th tng
Chính ph v mt s nhim v, gii
pháp cp bách v bo v môi tr7ng
ã xác ;nh:
…Bo v môi tr7ng là yêu cu
xuyên su t trong quá trình phát
trin, là trách nhim c a c h th ng
chính tr;, cng )ng, doanh nghip
và nhân dân…
...Các b, ngành, ;a phng tng
c7ng tuyên truyn, v n ng nhân
dân tham gia bo v môi tr7ng,
phân loi rác ti ngu)n và thu gom
rác thi; to iu kin thu n lJi 
M t tr n T qu c Vit Nam và các t
chc thành viên ph i hJp, phn bin,
giám sát hot ng bo v môi
tr7ng; ch ng cung cp thông tin,
phát huy vai trò c a báo chí trong
công tác bo v môi tr7ng.
Chính sách c a ng và pháp lu t
c a Nhà nc luôn khng ;nh trách
nhim, vai trò quan tr>ng c a M t
tr n T qu c Vit Nam trong bo v
môi tr7ng, ng phó bin  i khí
h u. Trong h th ng qun lý hành
chính 4 cp c a nc ta, xã ph7ng
là cp c s/ có nhim v qun lý,
ng viên các tng lp nhân dân thc
hin m>i 7ng l i, ch trng c a
ng, pháp lu t c a Nhà nc. Tuy
nhiên, xã ph7ng vEn cha phi là
cp gn dân nht, t chc gn và trc
tip nht vi dân là khu dân c. Khu
dân c không phi là mt cp chính
quyn nhng là mt ;a bàn ht sc
quan tr>ng, ngoài s qun lý c a Nhà
nc còn có các hot ng t qun,
t iu hành c a nhân dân thông
qua các t chc xã hi và cá nhân, và
có vai trò c a 110.000 Ban Công tác
M t tr n / khu dân c.

Trong nhiu nm qua, ni dung
bo v môi tr7ng ã Jc M t tr n
T qu c Vit Nam l)ng ghép trong các
phong trào, cuc v n ng do M t
tr n ch trì. Ni dung tuyên truyn
c a Ban Công tác M t tr n ã bám sát
;nh hng c a ng và nhng quy
;nh c a Nhà nc Jc c th hóa
trong Lu t Bo v môi tr7ng (nh
iu 34: Xây dng thói quen tiêu
dùng thân thin vi môi tr7ng, iu
52: Bo v môi tr7ng ni công cng,
iu 53: Yêu cu bo v môi tr7ng
 i vi h gia ình, iu 54: T chc
t qun v bo v môi tr7ng...).
Ngoài nhng vn  môi tr7ng nói
chung, nhng ni dung liên quan n
bin  i khí h u c+ng Jc tuyên
truyn rt c th, thit thc vi ng7i
dân, nh: tác hi nghiêm tr>ng c a
bin  i khí h u ti phát trin kinh
t, xã hi và cuc s ng c a con ng7i;
khuyn khích ng7i dân tiêu dùng các
sn ph6m tái ch tf cht thi, sn
ph6m hu c, bao gói d( phân huj
trong t nhiên (hn ch s! dng bao,
túi ni lông), khuyn khích tiêu dùng
sn ph6m Jc cp nhãn sinh thái và
sn ph6m thân thin vi môi tr7ng;
v n ng ng7i dân t giác hn ch
s! dng các ngu)n nguyên liu, nhiên
liu có phát sinh khí thi gây hiu
ng nhà kính; s! dng tit kim in,
nc, các ngu)n tài nguyên thiên
nhiên không tái to nh than á, du
mW, khí  t; khuyn khích nhân dân
s! dng nhng ngu)n nhiêu liu sch
thân thin vi môi tr7ng, nh: un
nu bng khí biôga, hn ch  t rm,
r...; ã ph i hJp v n ng nhân dân
gi gìn và tham gia bo v rfng u
ngu)n; không phá rfng làm nng
rEy và khai thác lâm sn trái phép;
tích cc tr)ng rfng ph xanh t
tr ng )i núi tr>c, tr)ng cây xanh ti
ni / và các khu ô th;, thành ph
góp phn iu hoà khí h u và hn ch
s gia tng các khí nhà kính.
Trong th7i gian qua, quá trình t
chc thc hin các hot ng bo v
môi tr7ng Ban Công tác M t tr n ã
th hin vai trò ch trì ph i hJp hành
ng gia các t chc thành viên, gwn
vi  i tJng  c thù, nh: ph n,
thanh niên, cu chin binh, nông

dân,… Do ó vic v n ng ng7i dân
tham gia bo v môi tr7ng t hiu
qu cao, bám sát theo yêu cu thc
ti(n. Mt s phong trào ã Jc M t
tr n và các t chc thành viên trin
khai t kt qu t t, nh:

Hi Ph n: có cuc v n ng
"Xây dng gia ình 5 không, 3 sch"
do Trung ng Hi Liên hip Ph n
Vit Nam phát ng tf nm 2009 vi
8 tiêu chí, ó là: không ói nghèo,
không vi phm pháp lu t và t nn xã
hi, không có bo lc gia ình, không
sinh con th ba tr/ lên, không có tr
suy dinh dng và bW h>c; sch nhà,
sch ngõ, sch bp, tuyn 7ng ph
n t qun, “Nói không vi túi nilong
khi i chJ”, ph n thu gom bao bì
thu c bo v thc v t… Hi Ph n
ã xây dng Jc nhiu mô hình sáng
to, hiu qu, nh: mô hình “Qu@
quay vòng v n v sinh”, mô hình
“Bp ci tin tit kim nng lJng
bo v môi tr7ng”, mô hình “T ph
n t qun thu gom rác thi” Jc t
chc có hiu qu / nhiu ;a phng
trong c nc, mô hình “Hm Biogas”
/ các t~nh Bwc Ninh, Hi Dng, )ng
Tháp, Cn Th… mô hình “Nhà tiêu
sinh thái” / các t~nh Qung Tr;, Bwc
Kn, Tuyên Quang, V&nh Phúc, Phú
Th>… mô hình “Vì môi tr7ng trong
sch, ph n và nhân dân Th ô
không  rác, ph thi ra 7ng, ni
công cng”. ây là tên mt công trình
do Hi Liên hip Ph n thành ph
Hà Ni ch trì. Sau 5 nm thc hin,
mi on 7ng, góc ph c a Th ô
u Jc gwn tên c a các chi hi, t
ph n. Câu nói "Ph n và nhân dân
Th ô không  rác, ph thi ra
7ng và ni công cng" ã tr/ thành
kh6u hiu tuyên truyn có tác dng
t t n vi mi ng7i dân…
oàn Thanh niên: các hot ng
v bo v môi tr7ng Jc các c s/
oàn th7ng xuyên t chc vi
nhng hot ng c th có ý ngh&a
thit thc làm sch môi tr7ng, nh:
“Ngày th by tình nguyn”; “Ngày
ch nh t xanh”; “Thanh niên xung
kích vì cuc s ng cng )ng”; “Hành
trình xanh”; Phát ng phong trào
tr)ng cây xanh, no vét kênh mng
ni )ng, thu gom rác thi các loi.
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Hi Nông dân: có phong trào thc
hin nn nông nghip sch, “Sch tf
nhà ra ngõ, sch tf ngõ vào nhà”, to
thói quen v sinh làng xóm thành nét
vn hóa thôn quê, xây dng các
hng c, quy c v bo v môi
tr7ng. Bên cnh ó, Hi 6y mnh xã
hi hóa hot ng bo v môi tr7ng
nhm tng c7ng trách nhim, thu
hút m>i ngu)n lc, t chc oàn th,
doanh nghip, cá nhân và cng )ng
dân c s ng trên ;a bàn tích cc
tham gia, ngn ngfa ô nhi(m và bo
v môi tr7ng nông thôn.
Hi Ng7i cao tu i: có phong trào
thi ua “Tu i cao - gng sáng” gwn
vi xây dng nông thôn mi. Hi ã
v n ng hi viên ng7i cao tu i và
nhân dân óng góp tin, hin t,
cây trái, hoa màu,…  nâng cp, m/
rng các tuyn 7ng giao thông
nông thôn, xây dng các cây cu
trong khu dân c; v n ng nhân
dân ch~nh trang nhà c!a, làm nhà v
sinh t hoi, thu gom rác, làm hàng
rào cây xanh, tr)ng hoa, king trong
sân nhà, góp phn to v m@ quan
xanh - sch - Zp.
Hi Khuyn h>c: là mt t chc
xã hi t p hJp nhng ng7i t
nguyn phn u cho phong trào
toàn dân h>c t p, toàn dân tham gia
làm giáo dc, nhm nâng cao dân trí,
ào to nhân lc, b)i dng nhân tài
cho t nc. Các trung tâm h>c t p
cng )ng tuy có th Jc chính
quyn ;a phng h trJ vi mc 
nào ó, nhng ch yu là do dân t
t chc và duy trì, theo nguyên twc
dân cn gì thì h>c ny, trc ht là
v sn xut, ci thin 7i s ng, bo
v sc khWe. ây c+ng là mt mô
hình t t, và có th thông qua ó mà
thc hin vic giáo dc môi tr7ng
trong cng )ng.
Ngoài vic tuyên truyn v n ng
nhân dân thc hin t t nhng quy
;nh c a Nhà nc v bo v môi
tr7ng, M t tr n T qu c Vit Nam
cn c theo ni dung iu 54 c a
Lu t Bo v môi tr7ng ã tích cc
v n ng ng7i dân ti c s/ phát
huy vai trò giám sát các c s/ sn
xut, kinh doanh, d;ch v trên ;a
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bàn. n nay, nhiu c s/ sn xut
gây ô nhi(m ã b; phát hin và buc
phi dfng ho c tm dfng hot ng.
Nhng vic làm tích cc ó ã góp
phn bo v môi tr7ng, gim lJng
khí thi c hi, hn ch s thay  i
khí h u, to thành phong trào bo v
môi tr7ng sâu rng ti c s/. Công
tác giám sát, phn bin xã hi Jc
6y mnh; các kin ngh; Jc x! lý
k;p th7i góp phn hn ch các hành
vi gây ô nhi(m, suy thoái môi tr7ng,
xâm hi tài nguyên thiên nhiên, gii
quyt hài hòa các mâu thuEn, xung
t… Trong th7i gian vfa qua M t
tr n T qu c Vit Nam ã t chc
giám sát vic thc hin pháp lu t v
sn xut, kinh doanh phân bón,
thu c bo v thc v t, th y sn và
thc n gia súc (do Hi Nông dân Vit
Nam ch trì ph i hJp vi B Nông
nghip và Phát trin nông thôn, B
Công thng và Ban Th7ng trc `y
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam thc hin).
Tf nm 2006, Ban Ch nhim
Chng trình Toàn dân tham gia bo
v môi tr7ng c a `y ban Trung ng
M t tr n T qu c Vit Nam ã ch~ o
`y ban M t tr n T qu c Vit Nam
c a 31 t~nh, thành ph t chc xây
dng "Mô hình im l)ng ghép nhim
v bo v môi tr7ng vào cuc v n
ng Toàn dân oàn kt xây dng 7i
s ng vn hoá / khu dân c", "Mô
hình im khu dân c t qun bo v
môi tr7ng", "Mô hình im khu dân
c thc hin hài hoà xoá ói gim
nghèo và bo v môi tr7ng" ti 64
khu dân Jc la ch>n. Nm 2017,
Ban Ch nhim Chng trình Toàn
dân tham gia bo v môi tr7ng c a
UBTWM t tr n T qu cVN tip tc ch~
o, hng dEn 49 tinh, thành ph
duy trì, và xây dng mi các mô hình
im, c th: 1. Duy trì và nhân rng
mô hình “L)ng ghép nhim v bo v
môi tr7ng và ng phó vi bin  i
khí h u trong Cuc v n ng “Toàn
dân oàn kt xây dng nông thôn
mi, ô th; vn minh”; 2. Duy trì và
và nhân rng mô hình “Khu dân c
thc hin gia hài hòa xóa ói, gim
nghèo và bo v môi tr7ng gwn vi
nhim v ng phó bin  i khí h u”.

3. Xây dng mi mô hình “Khu dân
c t qun bo v môi tr7ng gwn vi
Cuc v n ng Toàn dân oàn kt xây
dng nông thôn mi, ô th; vn
minh”. 4. Xây dng mô hình im
v n ng nhân dân thay  i thói
quen, t p quán t chc vic tang
không m bo v sinh, môi tr7ng
và xây dng mô hình vn minh, tin
b (hWa táng).
Ti các khu dân c nói chung và
ti các t~nh, thành tin hành xây
dng mô hình im nói riêng, Ban
Công tác M t tr n / c s/ ã có s linh
hot, sáng to trong các phng thc
tuyên truyn. Ban Công tác M t tr n
ã ph i hJp các thành viên a ni
dung tuyên truyn vào các bu i sinh
hot, hi h>p / khu dân c;  c bit
tuyên truyên sâu rng, và nâng thành
"chin d;ch" trong d;p k~ nim Ngày
Môi tr7ng Th gii 5/6 hàng nm.
Ngoài vic tuyên truyn ti các bu i
h>p dân, Ban Công tác M t tr n còn
n tfng h dân  trc tip tuyên
truyn, cung cp thông tin và nâng
cao nh n thc. Nu trc ây rt ít
ng7i dân quan tâm n môi tr7ng,
ho c nu có thì c+ng hiu không y
 (qua kho sát, a s ng7i dân khi
Jc hWi u ngh& môi tr7ng ch~ n
gin là rác và nc thi), nhng n
nay bng hot ng thông tin tuyên
truyn ti khu dân c nhng vn 
môi tr7ng nóng bWng hin nay n
Jc vi ng7i dân và Jc h> quan
tâm. Bng nhng chin d;ch rng
khwp trên toàn qu c nhân ngày Môi
tr7ng Th gii, ni dung Ngày Môi
tr7ng Th gii các nm ã Jc
ng7i dân bit n trong ó có ni
dung bin  i khí h u.
Nh v y, trong th7i gian qua vi
nhng hot ng tuyên truyn, v n
ng c th, thit thc, phù hJp, bn
b~ theo kiu ma dm thm lâu c a c
h th ng M t tr n T qu c Vit Nam
và các t chc thành viên ã góp
phn a hot ng bo v môi
tr7ng tr/ thành mt hot ng Jc
xã hi hoá cao, to cho ng7i dân ý
thc quan tâm và có trách nhim vi
môi tr7ng s ng  c bit là có nhng
hành ng tích cc hn nhm ng
phó vi bin  i khí h u.

M5T TRN VI CÁC PHONG TRÀO, CUC VN   N G

Kinh nghim ca t chc tôn giáo
TRONG NG PHÓ VI BI'N ĐI
KHÍ HU
TS. PHẠM THANH HẰNG
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ và ứng phó biến đổi khí hậu, tháng 12/2015.
ẢNH: HOÀNG LONG

ùng vi s phát trin nh v+
bão c a cách mng khoa h>c
công ngh, nhân loi ang phi
 i m t vi bin  i khí h u
toàn cu, biu hin rõ nht / s nóng
lên c a trái t, bng tan, nc bin
dâng cao; dEn ti các hin tJng th7i
tit bt th7ng nh hn hán, cháy

C

rfng, bão l+, giá rét kéo dài, ma axít,
ng t, sóng thn,… Nguyên nhân
chính là do s gia tng các hot ng
to ra các cht thi khí nhà kính, các
hot ng khai thác quá mc các b
hp th và b cha khí nhà kính nh
sinh kh i, rfng, các h sinh thái bin,
ven b7 và t lin khác. Thm h>a v

môi tr7ng thiên nhiên s ngày càng
tr/ nên t)i t hn khi mà tham v>ng
c a Chính ph các nc trong cuc
chy ua v tng tr/ng kinh t cha
bao gi7 có chiu hng lwng xu ng. Và
gi7 ây, con ng7i li ang phi gánh
ch;u nhng h ly tf ngay chính
nhng vic làm c a mình.
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Vấn nạn từ biến đổi khí
hậu, nước biển dâng
Nhng nm qua, hàng lot các tác
ng cc oan c a khí h u ã to
nên nhng cn bão l+ / Nam Á, châu
Phi và Mexico; nwng nóng kh c lit,
hn hán, cháy rfng / các nc Nam
Âu; l+ lt, nc bin dâng cao cùng
bng giá khwc nghit ti Tây Âu; bão
l c ln vi c7ng  mnh, ng t,
sóng thn ti Nh t Bn, Indonesia,
Trung Qu c, %n ,... Tình trng m
lên c a trái t ã có sc tàn phá
kh ng khip  i vi m>i qu c gia và
vùng lãnh th , khin cho nhiu
ng7i t! vong và gây thit hi ln v
kinh t. Cùng vi s nóng lên c a khí
h u và s tan chy c a các lp bng
ã dEn ti mc nc bin ngày mt
dâng cao khin cho phn ln các bin
o s hoàn toàn bin mt. iu này
ang  t ra m i e d>a ln cho toàn
nhân loi. Vit Nam c+ng không phi
là mt qu c gia ngoi l. Th m chí,
chúng ta Jc ánh giá là mt trong
5 nc (Trung Qu c, %n ,
Bangladesh, Vit Nam và Nh t Bn)
ch;u nh h/ng n ng n nht c a
tình trng bin  i khí h u và mc
nc bin dâng cao trong vòng vài
chc nm tr/ li ây.
Các báo cáo th ng kê gn ây ti
Vit Nam cho thy, khí h u ngày
càng bin  i theo chiu hng xu
hn. Hin tJng El Nino và La Nina
nh h/ng n Vit Nam mnh m
hn trong vài th p kj gn ây, gây
ra nhiu d; th7ng v th7i tit nh
nhit  cc i, nwng nóng và hn
hán gay gwt trên din rng, cháy
rfng khi có El Nino; ma ln, l+ lt
và rét  m rét hi kéo dài có tính kj
lc khi có La Nina. Nhng tr n thiên
tai, bão l+, st l/ t, hn hán, xâm
nh p m n và các thiên tai khác ã
làm cht và mt tích nhiu ng7i,
gây thit hi ln v tài sn.
Cùng vi s bin  i bt th7ng
c a khí h u, s nóng lên c a trái t,
mc nc bin c+ng có chiu hng
ngày mt dâng cao. Theo s liu quan
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trwc ti các trm hi vn d>c ven bin
Vit Nam cho thy, trong giai on tf
nm 1993-2008, t c  dâng lên c a
mc nc bin trung bình / Vit Nam
là khong 3mm/nm, tng ng
vi t c  tng trung bình trên th
gii. B Tài nguyên và Môi tr7ng
a ra d báo, n nm 2100, nhit
 trung bình có th tng thêm
khong 30C và mc nc bin dâng
cao thêm 1m. n nm 2070, mc
nc bin s dâng cao tf 15 - 90cm.
Trong nhng nm ti, hn hán,
bão l+ có xu hng m/ rng / hu ht
các vùng / nc ta. Nc bin dâng
dEn n s xâm thc c a nc m n
vào ni ;a, nh h/ng trc tip n
ngu)n nc ngm, nc sinh hot
c+ng nh nc và t sn xut nông
nghip, công nghip. Nu nc bin
dâng lên 1m s làm mt 12,2% din
tích t là ni c trú c a 23% dân s
(17 triu ng7i) c a nc ta. Trong
ó, khu vc ven bin min Trung s
ch;u nh h/ng n ng n c a hin
tJng bin  i khí h u và dâng cao
c a nc bin. Riêng )ng bng sông
C!u Long, d báo vào nm 2030,
khong 45% din tích c a khu vc này
s b; nhi(m m n cc b và gây thit
hi mùa màng nghiêm tr>ng do l+ lt
và ng p úng. Nu không có k hoch
 i phó, phn ln din tích c a )ng
bng sông C!u Long s ng p trwng
nhiu th7i gian trong nm và thit hi
c tính s là 17 tj USD. D báo n
nm 2050, ti )ng bng sông C!u
Long có th có ti 1 triu ng7i phi di
d7i do nhng yu t l+ lt và hn hán
l p i l p li nhiu ln.
Trc nhng con s d báo áng
báo ng, nhng thit hi kh ng
khip v tính mng con ng7i và tài
sn qu c gia  t ra tf vn  bin  i
khí h u, nc bin dâng cao, ng và
Nhà nc Vit Nam ã ht sc n lc
trong vic  ra nhng ch trng,
chính sách  huy ng t i a các
ngu)n lc tham gia vào phòng tránh
thiên tai, hn ch gia tng ô nhi(m,
phát trin nn kinh t xanh. Nhiu

cá nhân, t chc ã vào cuc, tích
cc kêu g>i và h/ng ng các phong
trào bo v môi tr7ng xanh, s! dng
hJp lý ngu)n tài nguyên, gim khí
thi nhà kính, ngn ch n nhng vic
làm gây ô nhi(m, t n hi n môi
tr7ng sinh thái.

Quan điểm và kinh nghiệm
hoạt động của Phật giáo
Ph t giáo là t chc tôn giáo có
nhiu óng góp cho vn  kh ng
hong môi sinh trên toàn cu và khu
vc nói chung, Vit Nam nói riêng. Có
th d( dàng nh n thy, giáo lý Ph t
giáo (tf duyên kh/i, duy thc, tam
c, nhân qu, bát chính o n
ng+ gii, th p thin, t vô lJng,…)
luôn hng con ng7i n l i s ng
gwn bó, hài hòa, thân thin vi thiên
nhiên; bit tôn tr>ng, trân quý thiên
nhiên b/i con ng7i và thiên nhiên
có m i quan h khng khít, bình
ng, tác ng tng h nhau.
thuyt Duyên kh/i cho rng, không
có s v t nào t)n ti và v n hành
mt cách c l p, mà mi mt thc
th t)n ti nh7 s tng quan mà nó
có vi nhng thc th khác trong
môi tr7ng.
H>c thuyt Duy thc trong Ph t
giáo c+ng ch~ ra rng tâm thc c a
con ng7i có m i quan h ch t ch
vi th gii v t lý nh sông ngòi, núi
rfng và t ai. Chính vì v y, s ô
nhi(m và suy thoái c a môi tr7ng s
nh h/ng sâu swc n s t)n ti c a
m>i dng s ng trên trái t và dEn
ti s kh au c a con ng7i.
Giáo lý Ph t giáo dy con ng7i
phi bit s ng theo T vô lJng (tf,
bi, hj, x), phi bit gi “ng+ gii” và
bit làm “th p thin”. L i s ng nhân
vn, nhân o trong Ph t giáo có ý
ngh&a rn dy con ng7i phi ng x!
hài hòa vi thiên nhiên, không sát
sinh muôn loài, bit tôn tr>ng sinh
mnh c a vn v t, tf nhng loài nhW
nht nh cây cW, côn trùng nhm gi
gìn s a dng sinh h>c.
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Ph t giáo ch~ ra con 7ng  con
ng7i gii thoát khWi kh au là thc
hành theo “Bát chính o”. Theo ó,
 dit trf Jc vô minh thì con
ng7i cn phi tu t p theo Gii, ;nh
và Tu. Con ng7i cn có trí tu 
khai m/ tâm trí,  thu hiu bn
cht c a các s v t, hin tJng. ó
là s hiu bit toàn din  con ng7i
vJt ra khWi mê lm, ích kj, danh lJi
cá nhân. Th t v y, nu nh con
ng7i bit nhìn nh n, hiu bit úng
wn v t nhiên, v m i quan h ràng
buc gia con ng7i và t nhiên thì
ã không khin cho t nhiên b; tàn
phá n mc khó có th phc h)i
nh hin nay. Rõ ràng, chính lòng
tham lam và s ích kj ã khin con
ng7i chy theo danh lJi, khai thác
cn kit ngu)n s ng mà t nhiên ã
ban t ng cho con ng7i.
Cu i cùng, l i s ng “thiu dc, tri
túc” (ham mu n ít, hiu th nào là
 ) mà Ph t giáo  cao c+ng có ý
ngh&a rn dy con ng7i phi bit
trân tr>ng nhng gì mình có, tit
kim tài nguyên và nng lJng,
không ham h/ng th, tiêu dùng
quá mc, tham gia bo v h sinh
thái t nhiên, không Jc vì lòng
tham mà làm t n hi n vn v t và
môi tr7ng. Theo ý ngh&a này, nhà
Ph t quan nim s ng gin d; không
có ngh&a là s ng không có cht
lJng. Cht lJng c a o Ph t là s
“an vui”, thay vì tham lam, “b n
rn”; là c gwng bo v muôn loài,
thay vì th7  git hi sinh mng và
h y dit iu kin sinh t)n c a
chúng sinh; là hJp tác vì lJi ích
chung thay vì cnh tranh giành gi t
cho quyn lJi riêng; là vJt qua
chính mình  th nh p cuc s ng
thc ti, thay vì tách r7i và  i
ngh;ch li thiên nhiên1. Quan nim
s ng c a nhà Ph t rõ ràng ã giúp

con ng7i nh n thc sâu swc và thu
áo hn v trách nhim c a mình
 i vi môi tr7ng s ng. Mt l i
s ng gin d;, tit kim, gim sc ép
 i vi môi tr7ng s ng, hài hòa
gia danh lJi vi bo v tài nguyên
thiên nhiên và các loài ng, thc
v t s góp phn làm gim bt ô
nhi(m; tránh Jc tình trng rfng
b; tàn phá, tài nguyên b; suy kit,
ng v t b; sn bwn dEn ti tuyt
ch ng; nh7 ó tránh Jc s “tr
thù” c a thiên nhiên, khí h u ang
e d>a cuc s ng c a chúng ta nh
bão l+, hn hán, sa mc hóa, ng
t, nc bin dâng,…

Quan điểm và kinh nghiệm
hoạt động của Công giáo
Trong giáo lý c a Công giáo, tf
Cu c, Tân c n các thông ip
c a Giáo hoàng và các vn kin c a
Công )ng u có nhng ni dung
bàn lu n xoay quanh vn  môi
tr7ng. Xut phát tf nn tng Kinh
Thánh, Công giáo quan nim, v+ tr
t nhiên này do Thiên Chúa to
dng nên. Theo sách Sáng Th mô
t, Thiên Chúa ã sáng to ra trái
t, m t tr7i, cây cW, muông thú
trong vòng nm ngày và n ngày
th sáu, Thiên Chúa quyt ;nh to
ra Adam và Eva  làm ch th gii
bao la. Nh v y, ngay tf kh/i u,
Thiên Chúa ã trao cho con ng7i
quyn làm ch thiên nhiên, v+ tr
nhng con ng7i cn có trách
nhim giúp cho muôn loài sinh sôi,
ny n/ và phát trin hài hòa. Hin
ch Vui mfng và Hy v>ng c a Công
)ng Vatican II, s 34 ghi rng:
“Jc to dng gi ng hình nh
Thiên Chúa, con ng7i ã nh n lãnh
trách nhim chinh phc Trái t
cùng tt c nhng gì cha ng
trong ó, qun tr; v+ tr trong

thánh thin và công bng; nh7 thi
hành mnh lnh y, con ng7i và
toàn th s v t Jc liên kt vi
ng mà m>i ng7i nhìn nh n là
Chúa t và To hoá muôn loài”.
Tuy nhiên, con ng7i ôi lúc ã
lm dng quá mc trách nhim làm
ch thiên nhiên c a mình, ích kj
khai thác tài nguyên mt cách tàn
bo cho mc ích cá nhân mà không
ngh& ti ng7i khác và th h mai
sau. Không ai khác, chính con ng7i
ã phá v m i liên kt gia con ng7i
và vn v t, gây sc ép n ng n lên v+
tr và môi tr7ng. Thay vì hJp tác
vi To hóa  giúp muôn loài sinh
tr/ng trong hài hòa và cân bng
sinh thái, con ng7i ã t cho mình
quyn ch ng Trái t theo cách c a
riêng mình và 6y Trái t n him
h>a c a s dit vong.
Giáo lý Công giáo dy rng, tr7i
t, vn v t là mt th th ng nht
và con ng7i Jc giao tr>ng trách
gìn gi, phát trin nó theo s bo
toàn h sinh thái th ng nht hài
hòa, ích lJi cho m>i ng7i ch không
phi t ý cho mình quyn làm gì
mình thích2. Con ng7i cn cng tác
vi Chúa  qun lý v+ tr ngày mt
phát trin hn. Nh v y, rõ ràng /
ây quan im bo v môi tr7ng
c a Công giáo ó là “Thiên Chúa sáng
to ra v+ tr, giao cho con ng7i
canh tác và có trách nhim gìn gi,
bo v và phát trin. V+ tr th to
và con ng7i là bình ng vi nhau.
Loài ng7i có m i tng quan vi
Thiên Chúa, tng quan vi nhau và
tng quan vi v+ tr t nhiên. S ng
t t ba m i tng quan này  bo v
s s ng”3.
Không ch~ trong giáo lý, quan
im và l7i kêu g>i c a các c Giáo
hoàng - nhng v; chc swc cp cao

1. Lê Văn Tâm, Đạo Phật với vấn đề phát triển lâu bền và bảo vệ môi trường, http://www.daitangkinhvietnam.org.
2. Trần Linh Chi, Nguyễn Song Tùng, Truyền thông môi trường trong tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số
1, năm 2014.
3. Hoàng Tuấn, Người Công giáo với vấn đề bảo vệ môi trường, http://www.tgpsaigon.net.
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c a Giáo hi Công giáo nhng nm
qua c+ng cho thy tinh thn bo v
môi tr7ng trong Công giáo Jc  c
bit coi tr>ng. Giáo hoàng Phaolô VI
nm 1967, trong thông ip “Bát
Th p niên” ã sm  c p ti nguy c
c a vn  môi tr7ng, rng: “t
nhiên con ng7i hôm nay nh n thc
rng, do khai thác thiên nhiên mt
cách vô ý thc, mình b;  t trc
nguy c phá h y thiên nhiên và tr/
thành nn nhân c a chính hành
ng phá hoi có tác ng di li
trên con ng7i”4. Ngài kêu g>i các
Kitô hu hãy k vai sát cánh cùng
nhau gánh vác trách nhim bo v
thiên nhiên c a c th gii.
Thông ip c a các c Giáo
hoàng v vn  ng x! c a con
ng7i vi môi tr7ng ã Jc c th
hóa thành các Vn kin c a Giáo hi
Công giáo, nht là tf sau Công )ng
Vatican II. Các Vn kin nhn mnh,
trong mi hành ng, con ng7i cn
xem xét m i liên h c a mình vi môi
tr7ng t nhiên theo nh s swp  t
h th ng c a Thiên Chúa. Con ng7i
cn  t li m i quan h Con ng7i Thiên nhiên - Thiên Chúa  tìm ý
thc và trách nhim trong bo v môi
tr7ng. Con ng7i “không th can
thip vào l&nh vc h th ng sinh thái
mà không chú ý  ti nhng h u
qu c a s can thip y ni các l&nh
vc khác và ti hnh phúc c a các
th h tng lai”5. Hn na, con
ng7i cn phi cng tác vi Thiên
Chúa, cai qun th gii th to nh ý
;nh ban u c a Ngài mà không
Jc tW ra khôn ngoan vJt trên
Thiên Chúa, r t cc s b; thiên nhiên
phn li6.
Nh v y, nhìn chung, Công giáo
quan nim môi tr7ng thiên nhiên là
quà t ng c a Thiên Chúa cho toàn
th nhân loi ch không c a riêng cá
nhân nào. Con ng7i phi bit quý
tr>ng thiên nhiên, vun wp cho thiên

nhiên và môi tr7ng ngày càng hoàn
m@ vì ó là hình nh c a Thiên Chúa.
Phá h y thiên nhiên là i ngJc li ý
;nh c a Thiên Chúa.
Ti Vit Nam, giáo lý Công giáo,
thông ip c a Giáo hoàng c+ng nh
quan im c a Công )ng Vatican II
v vn  môi tr7ng u Jc quán
trit sâu swc trong các c T ng Giám
mc, linh mc, n tu  6y mnh
truyên truyn, nâng cao nh n thc
cho tín ) Công giáo và ng7i dân
trong toàn xã hi. c H)ng y T ng
Giám mc Phm Minh MEn trong Lá
th Mc t! nm 2009 khng ;nh,
7i s ng con ng7i luôn gwn vi
thiên nhiên, ây là quà t ng c a
ng To hóa cho tt c m>i ng7i,
cho th h hin ti và cho c th h
tng lai. Chính vì v y, bo v môi
tr7ng thiên nhiên là s mnh chung
c a m>i ng7i trong cng )ng dân
tc cùng th gii hôm nay. c H)ng
y kêu g>i: “ i vi các Kitô hu, gìn
gi, bo v, chm sóc môi tr7ng
thiên nhiên không ch~ là mt trách
nhim xã hi, mà còn là òi hWi c a
nim tin, là mt ngh&a v cao c, vì l
ta Jc cng tác vi Thiên Chúa
trong công trình to dng”.
Ngoài tuyên truyn, Giáo hi Công
giáo còn phát ng thc hin mt s
mô hình cng )ng tham gia bo v
môi tr7ng thit thc ti các giáo x,
giáo h> nh mô hình “giáo h> không
rác” vi thông ip hn ch thi rác
 gim thiu ô nhi(m; mô hình
“s ng xanh, s ng có trách nhim vi
môi tr7ng” nhm thay  i hành vi
mua swm và thói quen tiêu dùng c a
ng7i dân, tf ch i s! dng túi nilon,
s! dng túi thân thin vi môi
tr7ng, hng ti “cùng nhau tiêu
dùng có trách nhim vì mt trái t
bn vng”, gìn gi “ngôi nhà v+ tr”
mà Thiên Chúa ã to dng. Nhng
mô hình này nu Jc nhân rng và
thc hin t t trong cng )ng Công

giáo s có tác dng to ln, góp phn
vào vic ci thin môi tr7ng s ng,
gim thiu cht thi và hiu ng nhà
kính v n ang làm trái t b; hâm
nóng và tác ng mnh m n thiên
nhiên, khí h u.
Cuc kh ng hong môi tr7ng
ang di(n ra ngày càng nghiêm
tr>ng trên phm vi toàn cu nói
chung và / Vit Nam nói riêng.
Trong ó n i cm lên nht là vn 
bin  i khí h u và nc bin dâng,
ang e d>a s s ng c a toàn nhân
loi. Làm th nào  ng phó vi
tình trng trên ang là vn  nhc
nh i, thu hút s quan tâm và tham
gia óng góp c a m>i ng7i dân,
m>i t chc xã hi. Trong các t
chc tôn giáo ti Vit Nam, Ph t
giáo và Công giáo là hai tôn giáo có
nhiu óng góp tiêu biu trên l&nh
vc này. Tuy khác nhau v giáo lý,
v cách tu t p nhng c hai tôn giáo
u giáo dc chc swc, tín ) làm
vic thin, s ng hài hòa vi thiên
nhiên, tôn tr>ng thiên nhiên, bo
v môi tr7ng sinh thái. Nhng nm
qua, vi mc  và kinh nghim
hot ng khác nhau, hai t chc
tôn giáo ã làm t t công tác tuyên
truyn nâng cao nh n thc cho tín
) và m>i ng7i dân, cùng vi ó là
vic t chc nhiu hot ng thit
thc  gìn gi và ci thin môi
tr7ng s ng, gim thiu t i a
nhng sc ép lên môi tr7ng t
nhiên. Vi nhiu quan im tích cc
trong giáo lý, kinh sách và nhng
óng góp c th cho vn  môi
tr7ng, hai t chc tôn giáo ã phát
huy t t truyn th ng s ng “t t 7i,
Zp o”, chung tay góp sc thc
hin s mnh chung c a toàn th
dân tc ó là bo v môi tr7ng và
tài nguyên thiên nhiên, góp phn
ng phó vi bin  i khí h u, nc
bin dâng vì mc tiêu phát trin
bn vng.

4. Thiên Kim, Giáo hội và môi trường sinh thái, http://www.giaoducconggiao.net.
5. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tóm lược Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, Nxb Tôn giáo, năm 2007.
6. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tóm lược Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, Nxb Tôn giáo, năm 2007.
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Mt s kt qu thc hin Cuc vn đng
“NG(I VIT NAM U TIÊN
DÙNG HÀNG VIT NAM”
VÀ GII PHÁP TRONG TH(I GIAN TI
TRỊNH THỊ THANH
Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
rin khai thc hin Cuc v n
ng “Ng7i Vit Nam u tiên
dùng hàng Vit Nam” là mt
trong nhng nhim v quan
tr>ng c a M t tr n T qu c Vit Nam
các cp. Ngay sau khi B Chính tr; ra
Thông báo Kt lu n s 264-TB/TW v
t chc Cuc v n ng, ng oàn
M t tr n T qu c Vit Nam ã ph i
hJp vi Vn phòng Trung ng ng
và các c quan tham mu Ban Bí th
Trung ng ng ban hành Quyt
;nh s 255-Q/TW, ngày 4/9/2009,
thành l p Ban Ch~ o Trung ng
Cuc v n ng “Ng7i Vit Nam u
tiên dùng hàng Vit Nam”. Ngày
16/9/2009, Ban Th7ng trc `y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam ã ban hành Thông tri s
36/TTr-MTTW-BTT v hng dEn trin
khai Cuc v n ng, trong ó nêu rõ
vic thành l p Ban Ch~ o Cuc v n
ng cp t~nh và hng dEn các bc
trin khai thc hin Cuc v n ng /
các ;a phng và các b, ngành,
oàn th / Trung ng. Vi nhng n
lc trong th7i gian qua, Cuc v n
ng bc u ã có nhng chuyn
bin nht ;nh trong nh n thc c a
ng7i tiêu dùng.

T

Nm 2016, Ban Ch~ o Trung
ng Cuc v n ng ã ban hành các
vn bn ch~ o: K hoch 212/KHMTTW-BCTWCV, ngày 29/4/2016
và K hoch 291/KH-MTTWBCTWCV, ngày 10/10/2016 v
trin khai các hot ng c a Ban Ch~

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

o Trung ng, trong ó có ni
dung kim tra công tác thc hin
Cuc v n ng “Ng7i Vit Nam u
tiên dùng hàng Vit Nam” nm 2016;
Kin toàn Ban Ch~ o, Ban Th ký
theo Quyt ;nh s 46-Q/TW, ngày
12/10/2016 c a Ban Bí th Trung
ng ng; Xây dng d tho  án
biu dng “Sn ph6m cht lJng,
doanh nghip Vit Nam tiêu biu vì
ng7i tiêu dùng”; D tho Quy ch
Hng dEn công tác khen th/ng
Cuc v n ng “Ng7i Vit Nam u

tiên dùng hàng Vit Nam”; Thông báo
phân công các thành viên Ban Ch~
o Trung ng Cuc v n ng ph
trách các t~nh, thành ph trc thuc
Trung ng. ây là nm u tiên Ban
Ch~ o Trung ng Cuc v n ng
phân công các thành viên theo dõi,
ph trách ;a bàn và ã t Jc
nhng kt qu quan tr>ng. Qua kim
tra tình hình thc hin Cuc v n
ng / các ;a phng và các b,
ngành Trung ng cho thy, Ban Ch~
o Cuc v n ng các t~nh, thành
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ph ã ch ng tham mu vi cp
y, ph i hJp vi chính quyn cùng
cp  ra các ch trng, gii pháp
)ng th7i tích cc trin khai, phát
huy vai trò c a các ngành, thành
viên Ban Ch~ o trong thc hin
Cuc v n ng theo chc nng,
nhim v Jc giao. Hng dEn các
huyn, th; xã, thành ph trin khai
thc hin Cuc v n ng / ;a
phng, c s/. Kt qu Cuc v n
ng / các ;a phng ã t Jc
nhng kt qu tích cc, to s )ng
thu n, h/ng ng c a các c quan,
doanh nghip và các tng lp nhân
dân tham gia thc hin Cuc v n
ng. Có th nói, vic phân công ;a
bàn c th theo Thông báo s 93/TB
- MTTW - BCTW CV giúp các )ng
chí thành viên Ban Ch~ o ch ng
xây dng k hoch làm vic, nwm
tình hình trin khai Cuc v n ng
ti các ;a phng.
Nhm thc hin t t hn na Cuc
v n ng theo ch~ o, ;nh hng
c a Ban Bí th, B Chính tr;, Chính
ph , Ban Ch~ o Trung ng Cuc
v n ng ch~ o các c quan báo chí
c a M t tr n ph i hJp vi mt s c
quan báo chí / Trung ng xây dng
chuyên mc, th7ng xuyên a tin,
bài phn ánh tình hình kt qu thc
hin Cuc v n ng / các ;a
phng, n v;, doanh nghip;
tuyên truyn biu dng và nhân
rng các kt qu in hình tiên tin
trong thc hin Cuc v n ng, )ng
th7i u tranh, phê phán các hành
vi buôn l u, sn xut và buôn bán
hàng gi, hàng nhái, hàng kém cht
lJng, hàng không m bo v sinh
an toàn thc ph6m. Trong nm 2016,
các c quan báo chí ã sn xut,
ng ti, phát sóng hàng ngàn tin
bài v Cuc v n ng vi tiêu chí a
dng v th loi, phong phú v ni
dung; m bo cht lJng và hiu
qu truyn thông; xây dng thói
quen và to np vn hóa tiêu dùng
hàng Vit c a ng7i Vit. Ngoài vic
thc hin thông tin, tuyên truyn v
Cuc v n ng thì các c quan báo
chí c nc còn t p trung 6y mnh
vic thông tin, tuyên truyn v công
tác u tranh ch ng buôn l u, gian
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l n thng mi và hàng gi theo ch~
o, ;nh hng c a Ban Ch~ o
Trung ng Cuc v n ng và Ban
Ch~ o 389 qu c gia.
Thc hin vai trò là c quan
Th7ng trc Ban Ch~ o Trung ng
Cuc v n ng, Ban Th7ng trc `y
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam th7ng xuyên hng dEn, ch~
o h th ng M t tr n các cp làm
t t vai trò tham mu, ph i hJp c a
c quan Th7ng trc v vic trin
khai thc hin Cuc v n ng / các
t~nh, thành ph ; )ng th7i ph i hJp
ch t ch vi các t chc thành viên,
các ngành chc nng thc hin t t
công tác tuyên truyn và l)ng ghép
vic thc hin Cuc v n ng “Ng7i
Vit Nam u tiên dùng hàng Vit
Nam” vi Cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng nông thôn mi,
ô th; vn minh”, các phong trào thi
ua yêu nc c a các t chc chính
tr; - xã hi,… to Jc s )ng
thu n cao trong xã hi.
Mt s b, ban, ngành là thành
viên Ban Ch~ o Trung ng Cuc
v n ng ã ch ng ban hành k
hoch trin khai thc hin phù hJp
vi chc nng, nhim v c a t chc
mình, nh: B Công Thng t chc
Chng trình Tun nh n din hàng
Vit Nam vi tên g>i “T hào hàng
Vit Nam” nm 2016 trên phm vi
toàn qu c; B Thông tin và Truyn
thông t chc hi ngh; kt n i gia
n v; s! dng và nhà cung cp sn
ph6m, d;ch v CNTT Vit Nam vi ch
 “Sn ph6m, d;ch v CNTT thng
hiu Vit thúc 6y phát trin nông
nghip, nông thôn” ti Bwc Giang và
thành ph Cn Th. Hi ngh; ã thu
hút s quan tâm c a nhiu b,
ngành, n v;, t chc, doanh
nghip; B Khoa h>c và Công ngh t
chc Gii th/ng Cht lJng Qu c gia
thu hút s tham gia c a nhiu doanh
nghip sn xut kinh doanh và s
quan tâm c a ng7i tiêu dùng trong
vic s! dng sn ph6m, hàng hóa,
d;ch v c a các doanh nghip t
gii. B ã trin khai nhiu hot
ng thanh tra, kim tra  k;p th7i
phát hin, x! lý hàng hóa kém cht
lJng, góp phn bình n th; tr7ng

trong nc; B Nông nghip và Phát
trin nông thôn h/ng ng Cuc v n
ng ã kim soát vic chi tiêu, mua
swm c a các n v; s! dng ngu)n
ngân sách nhà nc, u tiên s! dng
hàng sn xut trong nc, u tiên s!
dng v t t, thit b; sn xut trong
nc  i vi các d án, công trình s!
dng v n ngân sách nhà nc do B
qun lý; Qung bá rng rãi hàng nông
lâm th y sn và v t t nông nghip
n ng7i tiêu dùng thông qua các
hi chJ trin lãm và các hot ng
xúc tin thng mi; T p trung phát
trin mô hình sn xut nông nghip
theo hng liên kt doanh nghip
vi nông dân (Trin khai Quyt ;nh
s 62/2013/Q-TTg c a Th tng
Chính ph v chính sách khuyn
khích phát trin hJp tác, liên kt sn
xut gwn vi tiêu th nông sn; xây
dng mô hình cánh )ng mEu ln)…
B Ngoi giao ã ch~ o các C quan
i din Vit Nam / nc ngoài tích
cc ph bin, tuyên truyn mc ích,
ý ngh&a các hot ng c a Cuc v n
ng ti các hi oàn ng7i Vit Nam
/ nc ngoài và ông o bà con kiu
bào; Ban Tuyên giáo Trung ng ch
ng ;nh hng h th ng báo chí,
)ng th7i a tin, bài trên Tp chí
Tuyên giáo, Báo in t! ng Cng
sn Vit Nam, Tp chí Thông tin  i
ngoi, Tp chí Báo cáo viên c a Ban
Tuyên giáo Trung ng. Biên son,
in n và phát hành 6.000 cu n sách
Cuc v n ng “Ng7i Vit Nam u
tiên dùng hàng Vit Nam”  tuyên
truyn rng rãi trong cán b, ng
viên và các tng lp nhân dân; ng
y Kh i Doanh nghip Trung ng
thc hin ch trng “Các doanh
nghip, ngân hàng trong Kh i u
tiên s! dng sn ph6m d;ch v c a
nhau”. Kt qu ã có 25 T p oàn,
T ng Công ty, Ngân hàng trong Kh i
t chc ký kt 101 lJt hJp tác u
tiên s! dng sn ph6m, d;ch v c a
nhau trên nhiu l&nh vc nh xây
dng, sn xut hàng tiêu dùng, may
m c, sn xut nông lâm nghip,
giao thông v n ti, thng mi d;ch
v, tài chính, ngân hàng, bo him
vi tr; giá hJp )ng hàng chc
nghìn tj )ng…

M5T TRN VI CÁC PHONG TRÀO, CUC VN   N G

Bên cnh ó, T ng Liên oàn Lao
ng Vit Nam t chc các “Phiên chJ
công nhân”, “Gian hàng gim giá”,
“ChJ lu ng”; ph i hJp vi các
doanh nghip xây dng mô hình
“Siêu th; công oàn” vi hàng hóa
sn xut trong nc ã phát huy hiu
qu phc v công nhân vi tiêu chí
“Tin lJi, an toàn, chi phí thp”… /
các khu công nghip, khu nhà tr>
công nhân gwn vi chm lo 7i s ng
c a ng7i lao ng; Trung ng Hi
Nông dân Vit Nam ph i hJp vi
ngành Công thng t chc Hi chJ
trin lãm qung bá hàng Vit n
nhân dân và a hàng Vit m bo
cht lJng n vùng sâu, vùng xa,
qua ó ã có nhiu hJp )ng Jc ký
kt gia các doanh nghip tiêu th
hàng nông sn vi các trang tri, hJp
tác xã, h nông dân sn xut giWi;
Hi Liên hip Ph n Vit Nam
khuyn khích, ng viên các cp Hi
thc hin Phong trào thi ua “Ph n
tích cc h>c t p, lao ng sáng to,
xây dng gia ình hnh phúc” gwn
vi các ni dung Cuc v n ng
“Ng7i Vit Nam u tiên dùng hàng
Vit Nam” và phong trào ph n thc
hành tit kim theo tm gng o
c H) Chí Minh, qua ó hi viên ph
n nâng cao nh n thc v lJi ích c a
vic s! dng hàng Vit Nam trong
sinh hot và 7i s ng hàng ngày;
Hip hi Doanh nghip nhW và vfa
Vit Nam trin khai “Quy trình xác
thc ch ng hàng gi” ti 11 t~nh,
thành ph : Hà Ni, Hi Phòng, Thái
Nguyên, Bwc Ninh, Sn La, Phú Th>,
Thanh Hóa, Cn Th, Kiên Giang, Phú
Yên và Cà Mau; các doanh nghip
Công ty C phn Khóa Vit Tip và
Công ty C phn D;ch v Thng mi
và Du l;ch Qu c t Ngôi Sao VIC là
n v; tiên phong ng dng th!
nghim quy trình và cho kt qu t t.
Hip hi ã h trJ các doanh nghip
trong vic m/ rng th; tr7ng thông
qua vic t chc các bu i tham vn
vi Tham tán, Tùy viên thng mi
mt s nc ti Thành ph H) Chí
Minh v công tác xut kh6u; Xúc
tin th; tr7ng Myanmar; Hi tho
TPP c hi và thách thc  i vi các
doanh nghip…

Tuy nhiên, vic thc hin còn
nhng khó khn, hn ch, nh: Tình
trng hàng gi, hàng nhái, hàng
nh p l u, hàng kém cht lJng,
không m bo v sinh an toàn thc
ph6m vEn còn khó kim soát trên th;
tr7ng. Mt s hàng hóa Vit Nam
cha thc s thu hút ng7i tiêu dùng
v mEu mã, cht lJng và giá c.
Nhiu doanh nghip còn thiu kinh
nghim, k@ nng bán hàng, chm sóc
khách hàng nên hiu qu xúc tin
thng mi cha cao. Công tác qun
lý nhà nc c a mt s c quan chc
nng còn thiu ch t ch. Công tác
kim tra, kim soát th; tr7ng còn
cha Jc th7ng xuyên…
 Cuc v n ng t kt qu thit
thc, trc tiên phi có s quan tâm
lãnh o, ch~ o c a cp y, chính
quyn các cp, th tr/ng c quan,
n v;; s tham mu,  xut k;p th7i
c a Ban Th7ng trc `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam và
Ban Th7ng trc `y ban M t tr n T
qu c các t~nh, thành ph ; s ph i hJp
ch t ch, )ng b c a c h th ng
chính tr;, các c quan thông tin i
chúng các cp trong trin khai thc
hin Cuc v n ng, phi xác ;nh rõ
tr>ng tâm, tr>ng im c a Cuc v n
ng; ;a bàn t p trung là khu dân c,
khu công nhân, công nghip c+ng
nh vùng nông thôn, min núi, vùng
sâu, vùng xa, mc ích thay  i nh n
thc, hành vi c a ng7i tiêu dùng  i
vi hàng hóa sn xut trong nc.

Một số giải pháp đẩy mạnh
thực hiện Cuộc vận động
trong thời gian tới
Mt là, tip tc quán trit và t
chc thc hin Thông báo Kt lu n
s 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 c a
B Chính tr;; Kt lu n s 107-KL/TW
ngày 10/4/2015 c a Ban Bí th và
Ch~ th; s
24/CT-TTg, ngày
17/9/2012 c a Th tng Chính ph
v vic tng c7ng thc hin Cuc
v n ng “Ng7i Vit Nam u tiên
dùng hàng Vit Nam”; Ch~ th; s
13/CT-TTg, ngày 04/4/2017 c a Th
tng Chính ph v vic tng c7ng
s! dng v t t, hàng hóa sn xut

trong nc trong công tác u thu
các d án u t phát trin và hot
ng mua swm th7ng xuyên s! dng
v n nhà nc.

Hai là, tip tc 6y mnh công tác
trin khai và giám sát thc hin 
án “Phát trin th; tr7ng trong nc”
gwn vi Cuc v n ng; 6y mnh
công tác trin khai thc hin  án
“Ng7i Vit Nam u tiên dùng thu c
Vit Nam”.
Ba là, các ngành thành viên Ban
Ch~ o thuc các c quan qun lý
nhà nc rà soát, ban hành b sung
c ch, chính sách khuyn khích sn
xut và bo v th; tr7ng trong nc
phù hJp vi các quy ;nh c a T chc
Thng mi Th gii (WTO)… Tng
c7ng công tác qun lý, chn ch~nh
các hot ng qun lý th; tr7ng, hi
quan, thu; x! lý nghiêm hành vi vi
phm v cht lJng sn ph6m hàng
hóa, d;ch v, hàng nh p l u, hàng
gi, hàng vi phm v sinh an toàn
thc ph6m.
B n là, v n ng các doanh nghip
6y mnh  i mi, ng dng khoa h>c
- công ngh, nâng cao cht lJng, sc
cnh tranh c a sn ph6m, hàng hóa
và d;ch v; thc hin các cam kt bo
v quyn lJi c a ng7i tiêu dùng; xây
dng Jc thng hiu sn ph6m,
hàng hóa Vit Nam. Khuyn khích u
t phát trin h th ng phân ph i
hàng Vit, t chc hi tho, trin lãm,
hi chJ xúc tin thng mi, a
hàng Vit n t n tay ng7i tiêu
dùng,  c bit  i vi vùng nông
thôn, khu ông công nhân.
Nm là, nâng cao hn na tinh
thn trách nhim c a các c quan,
n v; và t chc chính tr; - xã hi s!
dng hàng hóa ni ;a khi thc hin
mua swm công.
Sáu là, phát huy hn na vai trò
c a M t tr n T qu c, các t chc
chính tr; - xã hi, các doanh nghip
trong vic tuyên truyn, v n ng
nâng cao nh n thc trong c h
th ng chính tr; và các tng lp nhân
dân tích cc tham gia h/ng ng và
góp phn thc hin có hiu qu Cuc
v n ng.
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T ch)c, hot đng c*a M+t tr.n
và các đoàn th/ chính tr0 - xã hi
c1p huyn Thành ph" Cn Th2
TRẦN NGỌC HÀ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016.
hành ph Cn Th Jc thành
l p tf 1/1/2004 trên c s/
chia tách t~nh Cn Th; vi
din
tích
t
nhiên
1.400,96km2, dân s 1.4050.000
ng7i; g)m 9 n v; hành chính (5
qu n, 4 huyn) và 85 xã, ph7ng, th;

T

72 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 166-167 (6+7/2017)

trn; h th ng M t tr n Thành ph
Jc t chc  / 3 cp: tf thành
ph ; qu n, huyn; xã, ph7ng, th;
trn và mng li Ban Công tác M t
tr n / khu dân c hot ng ngày
càng hiu qu; v; trí, vai trò c a M t
tr n ngày càng Jc phát huy, làm

ẢNH: PV

nòng c t trong vic v n ng nhân
dân thc hin các phong trào, các
cuc v n ng / ;a bàn dân c.
Trong th7i gian qua, M t tr n T
qu c Vit Nam các cp và các oàn th
chính tr; - xã hi (sau ây vit twt là
oàn th) thành ph ,  c bit là M t

K I N H

tr n các qu n, huyn ã phát huy t t
hn vai trò t p hJp, xây dng kh i
i oàn kt toàn dân tc; bc u
ã thc hin t t chc nng giám sát,
phn bin xã hi  bo v quyn lJi
hJp pháp, chính áng có liên quan
n oàn viên, hi viên, ph n, tr
em, ng7i già neo n…; t chc ký
kt trin khai thc hin các phong
trào thi ua yêu nc gwn vi thc
hin các ch~ tiêu phát trin kinh t xã hi, gi gìn an ninh chính tr;, tr t
t an toàn xã hi c a ;a phng, n
v;, nh: v n ng oàn viên, hi viên
và nhân dân thc hin t t ngh&a v
c a công dân, thc hin np s ng vn
minh, ch~nh trang ô th;, nâng cp
m/ rng hm, làm giao thông nông
thôn; thc hin t t công tác tuyn
quân, phòng ch ng ti phm, t nn
xã hi, an toàn giao thông… xây
dng lòng tin c a nhân dân  i vi
chính quyn cùng cp.  c bit, M t
tr n và các oàn th cp huyn ã
xây dng Jc quy ch hot ng,
xác ;nh rõ chc nng, nhim v và
tfng bc  i mi ni dung, phng
thc hot ng, áp ng ngày càng
t t hn yêu cu c a nhân dân. Vic
 i mi phng thc hot ng c a
M t tr n cp huyn vi các t chc
thành viên và ph i hJp hot ng vi
chính quyn cùng cp có nhng
chuyn bin trong vic trin khai các
phong trào, các cuc v n ng có tính
toàn dân. M t tr n cp huyn ã ph i
hJp t t vi các ngành, oàn th thc
hin Cuc v n ng “Toàn dân oàn
kt xây dng nông thôn mi, ô th;
vn minh” và các hot ng tf thin
“n n áp ngh&a”; phát huy vai trò
tham gia xây dng chính quyn, thc
hin công tác giám sát, phn bin xã
hi, giúp cp y và chính quyn rút ra
Jc nhiu kinh nghim t t trong
lãnh o và ch~ o.

Về công tác cán bộ
Hin nay Thành ph Cn Th có
47 cán b chuyên trách công tác M t

N G H I  M

tr n cp huyn, bình quân mi qu n,
huyn có 5 cán b; mi oàn th có
4 - 5 ng7i. Nh n thc v tm quan
tr>ng c a cán b là “cái g c c a m>i
công vic”, tf nhiu nm qua, cp y
ng và chính quyn / các ;a
phng ã quan tâm ti công tác quy
hoch, ào to, b)i dng, nht là
ào to chu6n hoá v trình  lý
lu n chính tr;, trình  chuyên môn,
nghip v, nhm trang b; kin thc
cho i ng+ cán b M t tr n và các
oàn th cp huyn áp ng Jc
yêu cu nhim v trong tình hình
mi; cán b chuyên trách Jc kin
toàn, la ch>n b sung cán b tr có
trình  chuyên môn nghip v cao,
trong s 47 cán b cp huyn có: 44
cán b có trình  i h>c, 20 cán b
có trình  cao cp lý lu n chính tr;.
Vic b trí,  bt các chc danh
trong Ban Th7ng trc `y ban M t
tr n T qu c Vit Nam cp huyn chú
ý n tiêu chu6n, ph6m cht o
c, trình  nng lc, là nhng
ng7i có uy tín. Cht lJng i ng+
cán b M t tr n Jc nâng lên c v
trình  và nng lc công tác (kt
qu bu c! HND các cp Thành ph
nhim k' 2016 - 2021 có 8/47 cán b
chuyên trách công tác M t tr n
trúng c!, 14/47 cán b chuyên trách
tham gia cp y (trong ó 9/9 Ch
t;ch `y ban M t tr n T qu c Vit
Nam cp huyn tham gia cp y
nhim k' 2015-2020, 7/9 )ng chí là
`y viên Th7ng v).

Khó khăn trong tổ chức bộ
máy và hoạt động công tác
Mặt trận cấp huyện
Mt là, t chc b máy c a c
quan M t tr n cp huyn còn nhiu
bt c p, biên ch cán b chuyên trách
ít, cha tng xng vi nhim v
hin nay. M t tr n T qu c không có
 i tJng tác ng trc tip, mà
thông qua các t chc thành viên,
i biu tiêu biu trong các tng lp
nhân dân  thc hin chc nng,

-

T H  C

T I  N

nhim v c a mình;  i tJng c a
các t chc trùng l p, mt ng7i
tham gia vào nhiu t chc oàn th,
nên công vic ch)ng chéo. Mt s
phong trào còn mang tính hình thc,
cha i sâu, i sát thc ti(n; cha t p
trung Jc ngu)n lc  thc hin
chc nng giám sát, phn bin xã
hi, tham gia góp ý xây dng ng,
xây dng chính quyn.

Hai là, tf khi có Quy ;nh s 282Q/TW ngày 01/4/2015 c a Ban Bí
th quy ;nh v chc nng, nhim
v, t chc b máy, biên ch c quan
chuyên trách tham mu, giúp vic
`y ban M t tr n T qu c và các oàn
th chính tr; - xã hi cp t~nh, cp
huyn, n nay biên ch gim; cp
y các qu n, huyn ang hng n
giao biên ch M t tr n và các oàn
th là 4 biên ch. Thc t cho thy,
nhim v c a t chc và hot ng
c a c quan chuyên trách M t tr n
cp huyn ngày càng nhiu, rt
nhiu loi vn bn c a M t tr n
Trung ng, thành ph , cp y,
chính quyn cùng cp ban hành liên
quan n nhim v M t tr n, trong
ó có các báo cáo chuyên , t
xut gp. Ngoài công tác chuyên
môn v M t tr n, M t tr n cp huyn
còn phi tham gia công tác ph i hJp
vi cp y, chính quyn, các ngành,
các cp / ;a phng, nhng biên
ch ít nên hn ch n cht lJng,
hiu qu công vic; không có nhiu
th7i gian i c s/. Bên cnh ó, iu
kin trang thit b;, phng tin
phc v hot ng c+ng còn hn
ch, trong s 9 n v; M t tr n cp
huyn ch~ có 3 n v; có tr s/ riêng,
s còn li là chung tr s/ vi kh i
oàn th; các n v; phn ln dùng
chung phòng làm vic. Kinh phí hot
ng M t tr n cp huyn ph thuc
vào iu kin tfng ;a phng,
không có s th ng nht chung trong
toàn Thành ph và cha phù hJp
chc nng, nhim v c a M t tr n
cp huyn.
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Ba là, nh n thc c a mt s cp
y ng v vai trò, v; trí, chc nng,
nhim v c a M t tr n cha y 
và toàn din, còn coi nhZ công tác
M t tr n. Tf ó, cha chú ý to iu
kin  M t tr n và các oàn th hot
ng. i ng+ cán b chuyên trách
công tác M t tr n / mt s ;a
phng cha thích hJp.
B n là, ch m  i mi ni dung,
phng thc, nâng cao cht lJng
hot ng c a M t tr n cp huyn,
vic tuyên truyn, v n ng, t p
hJp, thu hút nhân dân tham gia các
phong trào, các cuc v n ng c a
M t tr n còn hn ch, hot ng c a
M t tr n ôi lúc cha sâu sát n các
tng lp nhân dân và c s/.
Nm là, trình , nng lc mt b
ph n cán b làm công tác M t tr n
cp huyn cha theo k;p vi yêu cu,
còn lúng túng trong vic  i mi ni
dung và phng thc hot ng.
Sáu là, cán b M t tr n có nhiu
tâm t, suy ngh& v ch , chính
sách (trc ây, cán b ch ch t
c a M t tr n cp huyn có ch 
ph cp ngang bng ho c tng
ng vi ph cp chc v c a cán
b ng, chính quyn cùng cp,
nhng khi thc hin chuyn xp
lng mi thì lng và ph cp chc
v c a cán b ch ch t M t tr n
thp hn cán b ng, chính quyn
cùng cp). Do ó, thc t mang
n ng tâm lý thích làm vic / các c
quan chính quyn hn làm vic / c
quan M t tr n.

Một số giải pháp phát huy
bộ máy có hiệu quả
Th nht, phi nâng cao hn na
nh n thc v vai trò, v; trí, chc
nng, nhim v c a M t tr n và các
oàn th trong các cp y ng,
chính quyn và toàn th nhân dân
theo tinh thn Cng l&nh xây dng
t nc trong th7i k' quá  lên
CNXH: “M t tr n T qu c Vit Nam,
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các oàn th nhân dân có vai trò rt
quan tr>ng trong s nghip i oàn
kt toàn dân tc xây dng và bo v
T qu c; i din, bo v quyn và lJi
ích hJp pháp, chính áng c a nhân
dân, chm lo lJi ích c a các oàn
viên, hi viên”.

Th nm, quan tâm vic m/ lp
t p hun chuyên sâu v chuyên môn,
nghip v cho cán b M t tr n các
cp. T chc các hi ngh; chuyên 
nhm 6y mnh vic thc hin  i
mi ni dung, phng thc hot
ng c a M t tr n các cp.

Th hai,  hot ng c a M t
tr n T qu c các cp hot ng có
thc cht và hiu qu, rt cn mt
c ch phù hJp, mt t chc b máy
 v s lJng, mnh v chuyên
môn, nghip v và các iu kin cn
thit  m bo cho hot ng c a
M t tr n các cp áp ng yêu cu
nhim v công tác M t tr n trong
th7i k' mi.

Th sáu, trong iu kin M t tr n
ang xây dng  án v; trí vic làm,
tinh gin biên ch;  ngh; M t tr n
Trung ng kin ngh; ho c có ý kin
vi Ban T chc Trung ng quan tâm
chú ý n t chc hot ng M t tr n
cp huyn  phân b biên ch cho
phù hJp, không ánh )ng biên ch
vi các Ban ng cùng cp. Vì t chc
b máy M t tr n hot ng c l p.

Th ba,  i mi quan tâm ào to,
b)i dng i ng+ cán b M t tr n và
các oàn th phi có trình  chuyên
môn nghip v, nng lc công tác, có
kin thc xã hi, nht là có k@ nng
v n ng, t p hJp oàn viên, hi
viên và qun chúng nhân dân; bit
v n dng sáng to, phát huy nhng
m t tích cc c a các t chc thì công
tác c a M t tr n và các oàn th s
t hiu qu cao.

Th by, t chc M t tr n và các
oàn th cp huyn cn có bin
pháp ch ng tng c7ng b sung,
ào to i ng+ cán b có nng lc,
tu i tr có sc khWe, có trình  s!
dng công ngh thông tín, gwn bó
m t thit vi nhân dân, có tâm
huyt vi hot ng xã hi, có nng
lc hot ng oàn th, có kh nng
thuyt phc. Trên c s/ ó M t tr n
mi có th khwc phc Jc nhng
hn ch c a mình, óng góp quan
tr>ng phát huy sc mnh kh i i
oàn kt dân tc.

Th t,  i mi công tác t chc
và b máy cán b, quan tâm c ch
chính sách  i vi cán b M t tr n
và các oàn th, nht là / c s/. Các
cp y ng, chính quyn phi quan
tâm hn na công tác quy hoch to
ngu)n i ng+ cán b làm công tác
v n ng qun chúng theo hng
n ;nh lâu dài… C! nhng cán b
 tiêu chu6n sang công tác M t
tr n và oàn th theo ch trng
luân chuyn cán b, qua ó phát
hin nhng cán b t t  b)i
dng,  bt vào nhng cng v;
lãnh o, qun lý c a ng và Nhà
nc. Do v y, cn có gii pháp  b
trí cán b M t tr n và các oàn th,
m bo nhng tiêu chu6n c th,
vfa vng vàng chính tr;, có ph6m
cht o c, vfa có nng lc
chuyên môn cao.

 phát huy vai trò c a M t tr n
Tô quôc nói chung, M t tr n cp
huyn nói riêng cn  i mi s lãnh
o c a ng vi M t tr n và các
oàn th. Gii quyt t t m i quan h
ng vfa lãnh o vfa là thành viên
c a M t tr n; kt hJp hài hòa gia
nguyên twc t p trung dân ch trong
ng vi nguyên twc hip thng dân
ch trong M t tr n  làm phong
phú, sâu swc thêm nn dân ch xã hi
ch ngh&a c a nc ta. ng tôn
tr>ng tính t ch , ng h m>i hot
ng t nguyn, tích cc, sáng to và
chân thành lwng nghe ý kin óng
góp c a M t tr n, các oàn th, b/i
ây chính là ting nói c a dân, là ý
nguyn c a dân.
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T3NG C(NG HUY ĐNG VN

xây dng nông thôn mi  huyn
Thch Tht
PGS.TS TRẦN HỮU DÀO1 NGUYỄN TRUNG KIÊN2
1. Đại học Lâm nghiệp
2. Thạch Thất, Hà Nội
rong nhng nm qua, xây
dng nông thôn mi là mt
trong nhng nhim v quan
tr>ng hàng u c a s nghip
công nghip hóa, hin i hóa nông
nghip, nông thôn; góp phn ci
thin, nâng cao 7i s ng v t cht và
tinh thn cho ng7i dân sinh s ng /
;a bàn nông thôn. Ngh; quyt s 26NQ/TW, ngày 5/8/2008 c a Ban Chp
hành Trung ng ng khóa X v
“Nông nghip - Nông dân - Nông
thôn” (Tam nông) ã xác ;nh:
“...Xây dng nông thôn mi có kt
cu h tng kinh t - xã hi hin i;
c cu kinh t và các hình thc t
chc sn xut hJp lý, gwn nông
nghip vi phát trin nhanh công
nghip, d;ch v, ô th; theo quy
hoch;...”. Vn  v v n ang là mt
òi hWi rt ln và nu không có v n
thì không th thay  i Jc c cu
kinh t, không th xây dng Jc
các c s/ công nghip, các trung tâm
d;ch v ln và không th hoàn thành
Jc các tiêu chí v xây dng nông
thôn mi.

T

Thực trạng huy động vốn
xây dựng nông thôn mới
trong 5 năm qua
Theo th ng kê, trong 3 nm gn
ây (2013 - 2015) t ng v n huy
ng xây dng nông thôn mi /
huyn Thch Tht tf ngu)n v n

ngân sách, v n tín dng, v n tf các
doanh nghip, HTX và các loi hình
kinh t khác, huy ng óng góp
c a cng )ng dân c các nm:
- Nm 2013 là: 101.193 triu )ng;
- Nm 2014 là: 128.151 triu )ng;
- Nm 2013 là: 121.864 triu )ng.
Chng trình xây dng nông thôn
mi bwt u Jc trin khai tf cu i
nm 2010, n u nm 2011 huyn
Thch Tht thành l p Ban Ch~ o cp
huyn, cp xã (22/22 xã) và Ban Phát
trin thôn  t chc trin khai
Chng trình.
Sau hn 3 nm thc hin Chng
trình xây dng nông thôn mi trên
;a bàn huyn ã t Jc nhiu kt
qu áng khích l. Toàn huyn có
13/22 xã t chu6n nông thôn mi
(vJt k hoch 2 xã so vi thành ph
giao), 9 xã t tf 14-18 tiêu chí. 7i
s ng v t cht và tinh thn c a nông
dân tfng bc Jc nâng lên, h
tng k& thu t, h tng xã hi, h
tng phát trin sn xut Jc quan
tâm u t, b m t nông thôn ngày
mt  i mi khang trang hn, tfng
bc áp ng t t hn nhu cu h>c
t p, i li, sinh hot và sn xut c a
nhân dân, an ninh tr t t, an toàn xã
hi Jc gi vng, nhân dân tin
t/ng tuyt  i vào s lãnh o c a
ng và Nhà nc.

Tuy nhiên, s v n huy ng cho
Chng trình xây dng nông thôn mi
so vi t ng nhu cu còn quá khiêm
t n, mi ch~ t gn 7% so vi t ng
nhu cu. Nguyên nhân nhng hn ch
là do cha huy ng ht sc mnh c a
nhân dân tham gia vào quá trình trin
khai thc hin Chng trình.
T c  bình quân chung v tj l
huy ng v n qua 3 nm thì v n huy
ng tf óng góp c a cng )ng dân
c là có t c  huy ng ln nht vi
141,83%, tip n là v n tf các
doanh nghip, HTX và các loi hình
kinh t vi 112,5%, sau ó là v n tín
dng vi 107,36% và v n có t c 
huy ng ch m nht là v n ngân
sách vi 101,79%.
Ngu)n lc xây dng nông thôn
mi trong giai on hin ti còn rt
khó khn và cha áp ng Jc yêu
cu, kinh phí u t ch yu vEn là
ngu)n u t tf ngân sách nhà nc,
vic huy ng óng góp c a nhân dân
và doanh nghip còn hn ch; công
tác u giá t ã có nhiu chuyn
bin nhng hiu qu cha cao.

Một số giải pháp trong
thời gian tới
Gii pháp chung: #u tiên trin
khai công tác l)ng ghép t t các
ngu)n v n tf các chng trình, d
án khác trên ;a bàn vi ngu)n v n
thuc Chng trình nông thôn mi
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 phát huy hiu qu u t.  i vi
ngu)n v n u t trc tip tf
Chng trình xây dng nông thôn
mi, cn u tiên u t t p trung cho
các xã ng ký t chu6n. Song song
vi ó cn huy ng có hiu qu
ngu)n lc tf nhân dân, ngân sách
huyn, b trí l)ng ghép, huy ng
m>i ngu)n v n hJp pháp khác 
thc hin các nhim v, ni dung xây
dng nông thôn mi. Tip tc hng
dEn khuyn khích và to iu kin
t i a cho ng7i dân và các t chc
kinh t vay v n tín dng trong l&nh
vc nông nghip, nông thôn. 6y
mnh thc hin chính sách thu hút,
khuyn khích các doanh nghip u
t, liên kt vi các xã nông thôn mi.
S! dng có hiu qu các khon vin
trJ không hoàn li c a các t chc,
cá nhân trong và ngoài nc; các
khon huy ng hJp pháp khác 
thc hin xây dng nông thôn mi
ti c s/.

Gii pháp c th:
- Huy ng v n tf ngu)n v n
ngân sách Trung ng và ;a phng:
 huy ng v n tf các ngu)n ngân
sách c a Trung ng thì huyn cn
phi l p các d án chi tit mang tính
thuyt phc và tính kh thi cao, nêu
lên Jc tm quan tr>ng c a d án
ó nh h/ng th nào n phát trin
kinh t - xã hi - môi tr7ng. Nh
v y mi có th huy ng v n tf các
ngu)n này mt cách nhanh nht. 
t Jc iu ó, huyn Thch Tht
cn có nhng bin pháp c th sau:
+ Thành l p các Ban D án chuyên
nghiên cu và xây dng d án kh
thi, phù hJp vi s phát trin c a cp
xã và l trình cp v n hJp lý. Yu t
trung tâm / ây là con ng7i, nên
trc ht các xã cn chú tr>ng n
công tác ào to  phát trin nhân
lc có kh nng tip c n d án bng
cách th7ng xuyên c! cán b i t p
hun, ào to, hi tho  l&nh hi
các kin thc, trau d)i k@ nng thit
l p các d án. Có nh v y, kh nng
xin cp v n tf cp trên mi nhanh
chóng và thu n lJi.

76 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 166-167 (6+7/2017)

+ Quá trình xin v n h trJ tf cp
trên trong thc t s mt nhiu th7i
gian b/i v y, cách qun lý ;nh mc
kinh t - k@ thu t là vô cùng quan
tr>ng. Tránh tình trng v n cha Jc
cp ã s! dng ht, chi tiêu không
hJp lý. Vì v y, cn chú tr>ng và sát
sao trong vic qun lý và ;nh mc
kinh t - k@ thu t.  m bo ngu)n
v n ngân sách cp trên cp xu ng
luôn Jc s! dng mt cách có hiu
qu, huyn cn phi nâng cao hiu
qu u t, tránh u t dàn tri, t p
trung u t cho các công trình tr>ng
im. Huyn nên t p trung cho vic
xây dng mi và ci to h th ng giao
thông liên xã, liên thôn  m bo
cho lu thông thu n lJi.

m/ rng các hình thc thanh toán
không dùng tin m t và thanh toán
qua ngân hàng. a dng hóa các hình
thc huy ng v n, cho vay, cung
ng các d;ch v và tin ích ngân
hàng thu n lJi và thông thoáng theo
hng n gin, to iu kin thu n
lJi nht  doanh nghip u t vào
xã, áp ng k;p th7i các nhu cu v n
tín dng cho sn xut, kinh doanh và
7i s ng, chú tr>ng khu vc nông
nghip, nông thôn. ;a phng phi
to iu kin thu n lJi cho doanh
nghip nhm mang li hiu qu kinh
t cao, khi ó doanh nghip u t
vào các l&nh vc sn xut có nhiu r i
ro thì cn t vn doanh nghip quan
tâm n bo him r i ro.

+ Ngoài ra,  i vi vic thc hin
Chng trình nông thôn mi ti ;a
phng thì ;a phng là nhân t
óng vai trò quan tr>ng ch ch t
trong vic huy ng v n tf các
ngu)n khác nhau. Bên cnh ó, ;a
phng c+ng cn phi có các gii
pháp  b sung, tng thêm ngu)n
ngân sách phc v cho u t xây
dng nông thôn mi úng tin , k
hoch  ra.

Huy ng v n tf các doanh
nghip ang hot ng ti huyn,
các doanh nghip thành l p mi và
doanh nghip không / huyn nhng
có d án ti ó bng các chính sách
khuyn khích, u ãi các doanh
nghip ó s bao g)m các l&nh vc
nông nghip, tiu th công nghip,
công nghip, thng mi, d;ch v.
Tuy nhiên có chia ra các l&nh vc
ngành ngh Jc  c bit khuyn
khích u t.

- Gii pháp huy ng v n tf các
doanh nghip, HTX và các loi hình
kinh t khác: Trong quá trình xây
dng nông thôn mi, doanh nghip
góp phn quan tr>ng trong quá trình
chuyn  i c cu lao ng, c cu
sn xut, to nn tng phát trin
kinh t - xã hi c a huyn Thch
Tht,  c bit v nhng tim nng
phát trin các khu công nghip 
kêu g>i s u t. Nhng trên thc
t xut phát tf s khó khn, nhng
hn ch v c s/ h tng, giao thông,
th tc hành chính... dEn n thiu
vwng s u t c a các doanh nghip
 i vi huyn.  doanh nghip u
t mnh m vào khu vc này, cn có
nhiu c ch, chính sách c th h
trJ kèm theo nh t ai, ngu)n lc,
v n u t...
Hình thành môi tr7ng minh
bch, lành mnh và bình ng cho
hot ng tin t - ngân hàng, ng
dng ph bin công ngh thông tin,

Tuyên truyn v n ng to s
)ng thu n, th ng nht cao  các
doanh nghip, ch d án ã ang và
s u t sn xut kinh doanh trên
;a bàn t nguyn h/ng ng, h trJ
u t trc tip vào các d án, nh:
làm 7ng giao thông, tr7ng h>c,
trm y t, các công trình vn hóa;
u t các công trình c s/ h tng
ngoài hàng rào phc v cho vic phát
trin sn xut kinh doanh c a các
doanh nghip. a ra các lJi ích mà
h> có th t Jc trong tng lai
nu h> góp v n u t nh nu xây
dng 7ng xá s thu n lJi cho vic
i li, v n chuyn hàng hóa d( dàng,
tit kim chi phí, xây dng các khu
chJ làm tng lJng hàng hóa bán ra
/ mt s ngành ngh, nhng công
trình công cng Jc phc v lJi ích
c a h>... Ngoài ra, ;a phng cn t
chc các bu i hi tho, t>a àm
chuyên sâu  các ch doanh nghip

K I N H

hiu v nhim v chính tr;, óng góp
xây dng quê hng.
Vì v y, Nhà nc phi )ng hành
cùng nhà u t, tham gia trc tip
và gián tip h trJ kinh phí  xây
dng nông thôn mi, tr/ thành nn
tng phát trin nông nghip n ;nh,
v n Nhà nc phi gwn vi mt s
;nh ch tài chính, ví d nh Ngân
hàng Nông nghip và Phát trin nông
thôn, các ngân hàng thng mi
nhm to ra mc  nng ng nht
;nh  tín dng c a các ngân hàng,
trong ó có kh i t nhân,  vào
nông nghip. Nh v y, Nhà nc
)ng hành u t cho doanh nghip
chính là u t cho dân.
Ngu)n v n huy ng tf HTX, các
loi hình kinh t khác óng góp hin
ti cha cao, nhng nu có chính
sách thích hJp, mang li lJi ích cho
doanh nghip các thành phn kinh t
thì h> c+ng sn sàng góp v n  xây
dng nông thôn mi.
Quá trình xây dng và thc hin
 án, u t vào các d án công
trình in, v sinh môi tr7ng, xây
dng chJ, d án chn nuôi t p trung
xa khu dân c, tôn to các di tích,
phát trin hàng hóa... a ra nhng
lJi ích mà h> nh n Jc khi u t,
góp v n vào các công trình này. V n
ng và khuyn khích HTX d;ch v
nông nghip / xã u t cho các
công trình th y lJi ti ;a bàn, vfa
nâng cao hiu qu sn xut c a HTX
vfa góp phn xây dng c s/ h tng
nông thôn mi. Khuyn khích các
ch thu xây dng trên ;a bàn, góp
v n bng hình thc gim giá thành
xây dng, nh n các lao ng trong
xã cha có vic làm ho c nhng
ng7i ang trong th7i gian ngh~
ngh&a v, to công n vic làm to
thu nh p cho nông dân, giúp xã
hoàn thành nhanh, úng tin  các
công trình.
- Gii pháp huy ng s óng góp
c a cng )ng dân c và các ngu)n
hJp pháp khác: S tham gia c a ng7i
dân và cng )ng óng vai trò quan
tr>ng  vic xây dng mô hình nông

N G H I  M

thôn mi i úng tr>ng tâm, tr>ng
im, gii quyt t t nhng khó khn
bc xúc c a ng7i dân trong sn
xut, phát trin kinh t, nâng cao 7i
s ng v t cht và vn hóa c a h>.
Ngu)n v n Jc huy ng tf ng7i
dân c+ng óng góp mt phn không
nhW trong xây dng nông thôn mi
ti xã. Vì th, cn có gii pháp  huy
ng v n tf cng )ng, ó là:
+ Tuyên truyn cho nhân dân và
cng )ng tham gia thc hin các
ch trng, chính sách c a ng và
Nhà nc nói chung, tham gia thc
hin chng trình nông thôn mi
nói riêng thông qua các bu i h>p
c a Hi Nông dân, Hi Cu chin
binh, Hi Ph n, các bu i h>p c a
thôn xóm kt hJp vi vic phát
thanh trên loa ài hàng ngày. Ngoài
công tác v n ng qun chúng, các
t chc và oàn th còn trc tip
tham gia vào công tác qun lý
Chng trình nông thôn mi, tf
khâu xác ;nh quy hoch và k
hoch,  xut các vn  và các
hng mc công trình cho n qun
lý giám sát thc hin công trình.
Nhng  xut v quy hoch, k
hoch phát trin do các t chc
oàn th xã hi  xut thc cht là
nhng ý kin c a nhng hi viên,
ng7i dân tham gia oàn th này; là
mt trong nhng kênh thông tin v
vai trò tham gia c a qun chúng vào
công tác xây dng nông thôn mi.
+ Vic huy ng óng góp c a
nhân dân ;a phng phi kt hJp
ch t ch gia vic huy ng bng
tin vi vic óng góp ngày công lao
ng, trong ó vic óng góp ngày
công lao ng là chính. )ng th7i,
xây dng c ch linh hot trong vic
huy ng v n óng góp c a nhân dân
theo phng thc: “Nhng h có iu
kin kinh t Jc phép óng góp
100% bng tin m t thay cho vic
óng góp bng công sc,  i vi các
h còn khó khn v tin m t có th
huy ng óng góp thêm công sc và
gim mt phn óng góp bng ngu)n
tin. Các h nghèo Jc mi(n phn
óng góp bng tin, ch~ óng góp

-

T H  C

T I  N

bng công sc”. Trên c s/ tuyên
truyn, v n ng  ng7i dân hiu
bit và t nguyn, có nh n thc
úng wn v vic óng góp xây dng
quê hng, tránh tình trng áp  t
 i vi ng7i dân, gii quyt nhng
khó khn, bc xúc cho h>, to tinh
thn thoi mái khi óng góp v n vào
xây dng nông thôn mi.
+ Thc hin nghiêm túc nguyên
twc tài chính công khai, dân ch , 
ng7i dân bit Jc ngu)n v n mà xã
ang s! dng có úng, có hJp lý, tf
ó h> có th góp ý kin, góp v n vào
u t cho nhng công trình ang
thc hin vì h> ngh& s tin mà h> bW
ra Jc u t vào úng ch và có
th em li lJi ích cho h>. Còn  i vi
h nghèo, gia ình chính sách Jc
mi(n óng góp bng tin thì v n
ng h> óng góp bng ngày công,
sc lao ng, công c dng c 
tham gia vào các chng trình ang
xây dng / xã; ngu)n vin trJ không
hoàn li c a các t chc, cá nhân
trong và ngoài nc; các khon huy
ng hJp pháp khác  thc hin xây
nông thôn mi ti c s/.
+ Cn chú tr>ng phát huy ni lc
c a cng )ng dân c, v n ng
nhân dân óng góp sc ng7i, sc
c a, hin v t kin trúc, cây lâu nm,
quyn s! dng t...  góp phn
cùng vi ngân sách nhà nc thc
hin có hiu qu các ni dung
Chng trình. Tip tc 6y mnh
tuyên truyn các ch trng, chính
sách, 7ng l i c a ng, Nhà nc.
 c bit là phi tip tc tuyên truyn
sâu, rng mc ích, ý ngh&a c a
Chng trình xây dng nông thôn
mi  ng7i dân hiu rõ, hiu sâu
hn tm quan tr>ng c a vic xây
dng nông thôn mi , tf ó tích cc
tham gia cùng nhà nc xây dng
nông thôn mi / quê hng mình.
Xây dng nông thôn mi là mt
trong nhng nhim v quan tr>ng
hàng u c a s nghip công nghip
hóa, hin i hóa t nc; )ng th7i,
góp phn ci thin, nâng cao 7i s ng
v t cht và tinh thn cho ng7i dân
sinh s ng / ;a bàn nông thôn.
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Tâm sự của

MT CÁN B MT TRN LÂU N3M
NGUYỄN TÚC
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
m 1958, sau khi t t nghip,
tôi Jc phân công v dy
ti tr7ng i h>c Bách Khoa
Hà Ni. Sau 13 nm ging
dy và công tác ti tr7ng, nm 1970
t chc iu ng tôi v công tác ti
Ban Qu c t T ng Công oàn Vit
Nam1. Làm Jc mt th7i gian, Ban
T chc Trung ng li có quyt ;nh
chuyn tôi lên làm Th ký riêng cho
)ng chí Hoàng Qu c Vit2.

N

Là mt ging viên c a mt
tr7ng i h>c ln vi trình 
chuyên môn khá, nhiu nm Jc
bu làm cán b ging dy giWi và
chin s& thi ua, li có cng v; nht
;nh trong ng, trong Công oàn
nay b; iu ng sang mt l&nh vc
công tác khác, li là công tác M t
tr n - “Công tác c a các ông già” theo nh n thc c a mt b ph n
nhân dân ta th7i ó thì thông
th7ng ai ch có tâm t. Song, vi
th h thanh niên chúng tôi th7i ó,
vi tinh thn “ba sn sàng”, có lnh
là i, có ;ch là ánh, tôi ã sn
sàng nh n nhim v mi.
Tính n nay, tôi ã có ngót n!a
th kj tham gia công tác M t tr n vi
22 nm tham gia oàn Ch t;ch, 16
nm Jc c! vào Ban Th ký và Ban
Th7ng trc, ã giúp vic và công tác
vi c by Ch t;ch M t tr n, tf )ng
chí Hoàng Qu c Vit n nay và tr/
thành mt trong nhng cán b có
thâm niên lâu nht trong h th ng
M t tr n.

Tôi c+ng ã tfng
kinh qua hu ht các
l&nh vc mà M t tr n
giao ph trách, nh:
vn phòng, t ng hJp,
tuyên hun, phong
trào, c s/, tôn giáo,
dân tc, kiu bào… và
rút ra mt kt lu n là:
Công tác M t tr n
thc cht là mt
ngành khoa h>c khoa h>c x! lý m i
quan h gia con
ng7i vi con ng7i
“ngành khoa h>c khó
nht trong các ngành
khoa h>c hin nay”
nh i vn hào Xô
vit Macxim Gorki ã
tfng khng ;nh. Vì
v y, òi hWi nhng Đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban
ng7i ã dn thân vào Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại
ngành này phi “h>c buổi làm việc giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính
na, h>c mãi”, “h>c phủ, tháng 2/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG
su t 7i”, h>c qua
sách  có kin thc,
cách mng Vit Nam”3, tránh b trí
h>c trong cuc s ng  có thc t. Là
cán b M t tr n theo kiu “vào kim
ng7i cán b thì phi thm nhun l7i
tra, ra M t tr n” ho c coi “M t tr n là
dy c a H) Ch t;ch: “Chính sách M t
ni b trí nhng cán b ch7 v hu”
tr n là mt chính sách rt quan
và có chính sách thWa áng  i vi
tr>ng. Công tác M t tr n là mt công
cán b M t tr n.
tác rt quan tr>ng trong toàn b công
Nm 1970, lJi dng s kin Bác
tác Cách mng... Trong cách mng
H)
“i g p c Các Mác, c Lênin và
dân tc dân ch nhân dân c+ng nh
các
v; lãnh o khác”, b>n phn ng
trong cách mng xã hi ch ngh&a,
âm
mu thành l p cái g>i là “Nhà
M t tr n dân tc th ng nht vEn là
nc
c a ng7i HMông” / Tây Bwc. 
mt trong nhng lc lJng to ln c a

1. Nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Một trong bảy Ủy viên Trung ương lâm thời đầu tiên của Đảng ta, Chủ tịch Tổng Công đoàn, Viện trưởng Viện Kiểm sát đầu tiên,
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2011, t.8, tr.401.
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phá tan ý ) en t i ó, Trung ng
c! )ng chí Hoàng Qu c Vit, Ch
t;ch oàn Ch t;ch `y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vit Nam lên
thm và nhwc nh/ bà con không nên
mwc mu c a b>n xu.
Theo phong tc ;a phng, nhân
dân trong bn m7i Ch t;ch th/ng
thc món tit canh trâu, món n
truyn th ng và là  c sn c a vùng
này.  bo v sc khWe cho lãnh
o, bác s& riêng c a Ch t;ch can
ngn, nhng )ng chí không nghe và
vEn n ngon lành nh m>i ng7i.
T i hôm ó, Ch t;ch h>p anh em
giúp vic li và nhwc nh/ chúng tôi:
- Dân n Jc thì mình c+ng n
Jc. Mình n cha quen ã có bác s&
cha tr;. Mu n dân tin, dân nghe,
dân làm theo thì ng7i cán b dân
v n, M t tr n phi thc s s ng cuc
s ng c a dân.
ây là bài h>c u tiên khi tôi
bc vào ngh M t tr n. Tôi bwt u
tìm hiu, h>c t p và thích nghi dn
vi phong tc, t p quán c a )ng bào
các dân tc, c+ng nh nghiên cu
nghi l(, giáo lý c a các tôn giáo
chính c a Vit Nam và tìm hiu hoàn
cnh, cá tính c+ng nh s/ thích c a
tfng nhân s&, trí thc tiêu biu thành viên c a M t tr n  có
phng pháp ng x! phù hJp.
Bài h>c ln th hai mà tôi úc kt
Jc qua công tác M t tr n là: phi
chm lo, bo v quyn và lJi ích hJp
pháp, chính áng c a nhân dân.
ã làm công tác M t tr n thì tr n
nào c+ng có m t và tr n nào c+ng
quan tr>ng c. Song, quan tr>ng nht
là phi lo cho dân, bo v dân vì “dân
là g c”, vì “6y thuyn c+ng là dân
và l t thuyn c+ng là dân”.
Tôi nh mãi, hu nh thuc tfng
câu, tfng ch mt on trong bài phát
biu c a H) Ch t;ch ti cuc h>p u
tiên c a `y ban Nghiên cu K hoch
Kin thit ngày 10/1/1946: “Chúng ta
giành Jc t do, c l p r)i mà dân

N G H I  M

c cht ói, cht rét, thì t do, c l p
c+ng không làm gì. Dân ch~ bit rõ giá
tr; c a t do, c a c l p khi mà dân
Jc n no, m c  ”4.
Thm nhun t t/ng trên c a
Ch t;ch H) Chí Minh, ngay sau khi
th ng nht t nc, trong khi làm
nhim v mi, nh: ph i hJp các c
quan nhà nc v n ng nhân dân
tham gia xây dng và kin toàn h
th ng chính quyn nhân dân trong
c nc; thc hin các ngh&a v bo
v T qu c; góp phn thúc 6y cuc
cách mng t t/ng, vn hóa… M t
tr n T qu c Vit Nam qua các k' i
hi luôn luôn coi vic ng viên các
tng lp nhân dân tham gia xây
dng, thc hin các chính sách kinh
t - xã hi nhm không ngfng n
;nh và nâng cao 7i s ng các tng
lp nhân dân là nhim v th7ng
xuyên và quan tr>ng c a mình. Biu
hin n i b t c a t t/ng ó là Cuc
v n ng “Toàn dân oàn kt xây
dng 7i s ng mi / khu dân c” ra
7i, sau này  i thành Cuc v n ng
“Toàn dân oàn kt xây dng 7i
s ng vn hóa / khu dân” c cho phù
hJp vi tinh thn Ngh; quyt Trung
ng 5 khóa VIII.
ây thc s là cuc v n ng
mang tính toàn dân, toàn qu c do `y
ban Trung ng M t tr n T qu c Vit
Nam phát ng nhm cùng ng, Nhà
nc phát huy ý chí t lc, t c7ng,
khi d y m>i tim nng và sc mnh
c a mi ng7i, mi gia ình, mi t p
th và c cng )ng thành sc mnh
to ln trong s nghip xây dng và
bo v T qu c trong su t th7i k' quá
 lên ch ngh&a xã hi.
ng lc c a cuc v n ng là sc
mnh i oàn kt toàn dân trên c
s/ ly lJi ích chung c a cng )ng
dân c làm im tng )ng, ly s
tin b và nâng cao cht lJng cuc
s ng / khu dân c làm mc ích; chìa
khóa  gii quyt m>i vn  dân
sinh, dân ch , dân trí / khu dân c là
oàn kt, thng yêu, ùm b>c, t i
l!a, twt èn có nhau.

-

T H  C

T I  N

T t/ng ch~ o c a cuc v n
ng là “ly sc dân xây dng cuc
s ng cho dân” mà H) Ch t;ch ã 
xng ngay khi nc Vit Nam Dân
ch Cng hòa non tr vfa ra 7i.
Tôi rt mfng là, qua 20 nm phát
ng Cuc v n ng ã “n sâu, bám
d(” vào dân, ã em li lJi ích thit
thc cho dân v m>i m t và tr/ thành
mt ni dung thit yu trong hot
ng c a M t tr n các cp.
Mt bài h>c ln mà tôi tip thu
Jc qua công tác M t tr n là t
t/ng bao dung c a H) Ch t;ch. Có
bao dung, có v; tha mi có th oàn
kt chân thành và rng rãi Jc.
Nhng anh em cán b M t tr n lâu
nm hu nh ai c+ng thuc “Th g!i
)ng bào Nam b ngày 31/5/1946
c a H) Ch t;ch” và coi ó là kim ch~
nam, là phng châm  i x! c a
mình  i vi )ng bào lm 7ng,
lc l i.
Ng7i vit:
“Tôi khuyên )ng bào oàn kt
ch t ch và rng rãi. Nm ngón tay
c+ng có ngón vwn, ngón dài. Nhng
vwn dài u h>p nhau li ni bàn tay.
Trong my triu ng7i c+ng có ng7i
th này th khác, nhng th này hay
th khác u dòng dõi c a t tiên ta.
V y nên ta phi khoan h)ng i .
Ta phi nh n rng ã là con Lc, cháu
H)ng thì ai c+ng có ít hay nhiu lòng
ái qu c.  i vi nhng )ng bào lc
l i, lm 7ng, ta phi ly tình thân
ái mà cm hóa h>. Có nh th mi
thành i oàn kt, có i oàn kt
thì tng lai chwc s v vang”5.
Có l vì thm nhun t t/ng bao
dung c a Bác H) và v n dng vào
cuc s ng nên lp ng7i làm công
tác M t tr n lâu nm tính tình có v
thun hn, im m hn trong gii
quyt công vic và vn hóa hn
trong ng x!. Và quan tr>ng là n
tu i “xa nay him”, vEn giàu bn
bè và nhà c!a y wp ting c7i.
Kinh nghim bn thân mách bo tôi
iu ó.

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2011, t.4, tr. 87-88.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2011, t.4, tr. 139-140.
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CÁC GII PHÁP PHÁT HUY NGUN LC
ca cng đng ngi Vit Nam n c ngoài
trong giai đo n hin nay
PGS.TS NGUYỄN HỮU CÁT - ĐOÀN THỊ MAI LIÊN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
i quan im “i oàn kt
dân t c là  ng l i chin
l c ca cách mng Vit Nam
và là  ng lc to ln trong xây
dng, bo v T qu c”; ngày
29/11/1993, B Chính tr ã ra Ngh
quyt 08 NQ/TW v công tác vn  ng
ng i Vit Nam  n c ngoài. c bit,
ngày 26/3/2004, B Chính tr ã ra
Ngh quyt s 36-NQ/TW v công tác
 i vi ng i Vit Nam  n c ngoài.
ây là ngh quyt  a ra các quan
im, mc tiêu, bin pháp y mnh
công tác vn  ng, phát huy ngun
lc ng i Vit Nam  n c ngoài trong
tình hình mi. Sau ó, Chính ph ã
ban hành Ngh quyt 27/NQ-CP (ngày
5/4/2016) trong ch ng trình hành
 ng tip tc y mnh thc hin
Ngh quyt 36-NQ/TW v công tác  i
vi ng i Vit Nam  n c ngoài giai
on 2016-2020. Nhng ngh quyt,
ch th trên ã cho thy quan im rõ
ràng ca ng ta vi c ng ng kiu
bào ta trong giai on hin nay.

V

Hin nay, có khong 5 triu
ng i Vit Nam ang sinh s ng ti
n c ngoài1, ây là m t ngun lc to
ln trong s nghip phát trin t
n c. Nhng ng i Vit Nam  n c
ngoài không ch cung cp ngun
kiu h i và !u t trc tip n c
ngoài ln cho t n c; mà còn b
sung ngun lc tri th"c di dào và là
c!u n i trc tip   a Vit Nam
n g!n hn vi bn bè th gii.

Trong nhng n#m g!n ây, l ng
kiu h i v n c trung bình khong
10 t USD2 và t#ng g!n nh liên tc
qua các n#m. Tính t$ n#m 1993 n
n#m 2015, tng l ng kiu h i v
Vit Nam ã t khong 108,6 t
USD. Nu n#m 1994, kiu h i v Vit
Nam ch n t$ 16 qu c gia và vùng
lãnh th thì n nay ã n t$ 187
qu c gia và vùng lãnh th. Có th
nói r%ng, kiu h i chuyn v n c là
m t ngun v n ln, có th ây là
l ng tin ln nht so vi các ngun
ngoi t khác, góp ph!n làm cho cán
cân thanh toán tng th tip tc t
thng d , góp ph!n n nh kinh t
v& mô, to à phát trin kinh t
trong n c. ây là m t trong nhng
thc ti'n in hình nht ch"ng minh
vai trò quan tr*ng ca lc l ng
ng i Vit  n c ngoài vi s phát
trin t n c, c bit là trong b i
cnh toàn c!u hoá hin nay.
T$ thc t trên, coi c ng ng
ng i Vit Nam  n c ngoài “là m t
b phn không tách r i ca c ng
ng dân t c Vit Nam”3; ng ta
quan tâm và t ra nhiu chính sách,
bin pháp c th, kp th i nh%m h+
tr và vn  ng nhng ng i Vit
Nam ang sinh s ng, h*c tp, làm
vic  n c ngoài tham gia ngày càng
hiu qu hn vào công cu c i mi
t n c. Tuy nhiên, do nhng
nguyên nhân ch quan và khách
quan, công tác trin khai còn nhiu

hn ch và ch a t hiu qu t ng
x"ng.  hn ch nhng khó kh#n và
phát huy nhng thun l i,  công
tác vn  ng ng i Vit Nam  n c
ngoài nhy bén, hiu qu, nh%m phát
huy t i a ngun lc ca c ng ng
ng i Vit Nam  n c ngoài, c!n
trin khai thc hin ng b và
quyt lit m t s gii pháp sau:

M t là, quán trit các quan im
ca ng, Nhà n c v công tác
ng i Vit Nam  n c ngoài và t#ng
c ng nhn th"c ca toàn h th ng
chính tr, toàn dân vi công tác
ng i Vit Nam  n c ngoài.
ng C ng sn Vit Nam lãnh o
toàn din m*i mt  i s ng xã h i
ca t n c. Trong khi ó, c ng
ng ng i Vit Nam  n c ngoài
không ch thu c phm vi iu chnh
ca m t l&nh vc, mà là tt c các
l&nh vc, t$ kinh t, chính tr, n
v#n hoá và  i ngoi. Do ó, s lãnh
o ca ng, Nhà n c vi vn 
này càng òi h<i s quan tâm sát sao
và cht ch=. Mt khác, c ng ng
ng i Vit Nam  n c ngoài là m t
b phn ca c ng ng dân t c Vit
Nam, trong ó, m i liên h gia h*
vi quê h ng ch yu thông qua
chính quyn và ng bào trong n c.
Do tính cht c thù, nên chính
quyn tr thành công c ch yu 
thc hin m i liên h gia chính
quyn và kiu bào.

1. Số liệu năm 2012 là 4,5 triệu người sinh sống tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê, từ năm 2012 đến
nay, có khoảng 100 nghìn người Việt Nam sang nước ngoài sinh sống.
2. Năm 2014: 12 tỉ USD, năm 2015: 13 tỉ USD, năm 2016: 9.5 tỉ USD.
3. Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (26-3-2004) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt kiều bào tiêu biểu nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.
ẢNH: PV

Theo ó, các c quan, t ch"c,
oàn th nhân dân các cp c!n nhn
th"c sâu sJc nhim v, vai trò trong
vic y mnh công tác vn  ng
c ng ng ng i Vit Nam  n c
ngoài. Mt khác, c!n tip tc y
mnh vic thc hin Ngh quyt 36
và Ngh quyt 27 ca B Chính tr v
công tác  i vi ng i Vit Nam 
n c ngoài. Bên cnh ó,  các ch
tr ng, chính sách ca ng  c sát
thc ti'n, c!n thc hin thu thp ý
kin ca kiu bào khJp n#m châu,
c bit là các trí th"c và chuyên gia
!u ngành, thông qua vai trò ca Mt
trn T qu c Vit Nam.

Hai là, tip tc b sung, hoàn
thin chính sách, pháp lut liên quan
n ng i Vit Nam  n c ngoài.
C ng ng ng i Vit Nam  n c
ngoài n%m trong s iu chnh ca
nhiu chính sách pháp lut nh : Lut
t ai, Lut Qu c tch, Lut Nhà …
Cùng vi quá trình hoàn thin h
th ng pháp lut trong th i kK i
mi, h th ng khung pháp lut,
chính sách, c ch m bo quyn l i
chính áng  kiu bào tham gia xây
dng t n c ã  c b sung, hoàn
thin m t cách c bn. Mt khác,
chính sách và các bin pháp bo h
công dân Vit Nam  n c ngoài cRng
ã  c trin khai có hiu qu. Tuy

nhiên, c!n tip tc rà soát, khn
tr ng gii quyt nhng v vic và
vn  còn tn *ng trong quá trình
trin khai chính sách. V mt th tc
hành chính, c!n gim ti các b c
không c!n thit. Các quy nh, chính
sách mi  a ra c!n phi  c rút
ngJn th i gian th ch hoá hn na.
Song song vi ó, c!n phi sXa i
các chính sách cR và ban hành các
chính sách mi phù h p, áp "ng yêu
c!u nhim v mi cRng nh tâm t
nguyn v*ng ca kiu bào  nhiu
ni trên th gii.
Trong ó, UY ban Nhà n c v
ng i Vit Nam  n c ngoài c!n
phát huy t i a vai trò ca mình
trong vic h ng dZn, kim tra, ôn
 c và chu trách nhim t ch"c thc
hin các v#n bn quy phm pháp
lut, chính sách, chin l c, quy
hoch, ch ng trình, k hoch v
công tác ng i Vit Nam  n c
ngoài. ng th i ch o, h ng dZn
các C quan i din n c CHXHCN
Vit Nam  n c ngoài thc hin ch
tr ng, chính sách và pháp lut ca
Nhà n c  i vi ng i Vit Nam 
n c ngoài; h+ tr , nh h ng cho
c ng ng ng i Vit Nam  n c
ngoài t ch"c, thành lp các h i oàn
ng i Vit Nam phù h p vi pháp
lut ca n c s ti.

Nh ã  cp, kiu bào ã to
 ng lc không nh< cho s phát trin
kinh t t n c, thông qua l ng
kiu h i cRng nh ngun v n !u t
trc tip. Do ó, cùng vi quá trình
m cXa, h i nhp qu c t, c!n nhanh
chóng to dng  c hành lang pháp
lý khoa h*c, r ng m, hiu qu 
thu hút ngun v n t$ c ng ng
ng i Vit  n c ngoài. C!n phi tn
dng  c ngun công ngh và tri
th"c thông qua các chuyên gia, các
trí th"c Vit Nam  n c ngoài 
phc v cho quá trình công nghip
hoá hin i hoá t n c.

Ba là, tip tc i mi công tác
thông tin, tuyên truyn vi c ng
ng ng i Vit Nam  n c ngoài;
thc hin i oàn kt dân t c.
B i cnh toàn c!u hoá vi thành
tu ca cách mng công ngh 4.0
khin cho công tác thông tin tr nên
nhanh chóng, d' dãng hn bao gi
ht. Tuy nhiên, nó cRng ch"a ng
nhiu mt tiêu cc, ri ro, nu các c
quan thông tin không qun lý t t có
th dZn n nhng hu qu áng
tic. Thông tin  i ngoi là m t mt
trn quan tr*ng ca công tác vi
ng i Vit Nam  n c ngoài. Thông
qua hot  ng này, kiu bào có th
nJm bJt kp th i tình hình và nhng
vn  t n c; ng th i giúp
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qung bá hình nh t n c, con
ng i Vit Nam. Trong m*i hoàn
cnh, ngun thông tin  i ngoi
chính th ng c!n phi n vi kiu
bào nhanh nht và chính xác nht.
ây là m t trong nhng yêu c!u rt
khó kh#n trong tình hình mi, mà
chúng ta c!n phi áp "ng  c. Bi
vì tính th i im ca thông tin óng
vai trò quyt nh trong nhiu vn 
quan tr*ng. Và ây cRng s= là bin
pháp hiu qu  ch ng li các lc
l ng phn  ng, u tranh ch ng
các lun iu xuyên tc, bóp méo s
tht ca chúng.  thc hin t t
 c công tác thông tin tuyên truyn
 i ngoi, c!n phi thc hin m t s
h ng c th nh sau:
- !u t có hiu qu cho ph ng
th"c thông tin chính th ng, là kênh
truyn hình VTV4, kênh phát thanh
 i ngoi VOV5 ti nhng ni có kiu
bào ta, c bit là nhng ni tp
trung ông kiu bào sinh s ng. Có
th thúc y  a kênh VTV4 vào
Internet và a dng hoá ngôn ng
kênh phát thanh… ng th i phi
t#ng c ng hiu qu truyn ti thông
tin qua Internet, tiêu biu nh trang
mng quehuongonline.vn và các di'n
àn c ng ng ng i lao  ng, du
h*c sinh ng i Vit Nam ti nhiu
qu c gia trên th gii trên mng xã
h i facebook và twister…
- Thúc y  a sách, báo, tp
chí trong n c n vi c ng ng
ng i Vit thông qua các th vin
ti các n c s ti. Thm chí có th
y mnh hình th"c sách báo
online ca các tác gi trong n c 
nhanh chóng và d' dàng n vi
kiu bào hn.
- i mi các ph ng th"c hot
 ng ca hình th"c giao l u v#n hoá
vi các n c trên th gii. C!n phi
 a c ng ng ng i Vit Nam 
n c s ti tr thành trung tâm ca
các hot  ng v#n hoá, ngh thut,
h i ch , trin lãm.  a h* t$ khách
th tr thành ch th ca công tác
ph bin, tuyên truyn cRng nh
làm giàu, làm sâu sJc nn v#n hoá
tiên tin m à bn sJc dân t c ca
Vit Nam.
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- Khuyn khích các oàn ngh
thut ca Vit Nam ra n c ngoài
biu di'n và các oàn ngh s& Vit
Nam nh c  n c ngoài v n c
giao l u v#n hoá, ngh thut. ây là
m t trong nhng hình th"c ã t
 c nhiu hiu qu và c!n  c
phát huy trong th i gian ti. T$ ó
có iu kin  duy trì và m r ng
hn na các trung tâm v#n hoá Vit
Nam ti n c ngoài và trung tâm v#n
hoá n c ngoài ti Vit Nam.
- Trong quá trình tuyên truyn,
thông tin, c!n t#ng c ng cnh giác,
kt h p cht ch= vi vic u tranh
vi nhng ng i Vit l u vong s ng
ti n c ngoài ang ch ng phá ng
và Nhà n c ta. ây là m t vn 
nhy cm và ph"c tp. C!n phi cô
lp và ng#n ng$a các hình th"c lôi
kéo kiu bào ca lc l ng trên
thông qua xây dng lc l ng nòng
c t trong c ng ng ng i Vit Nam
 n c ngoài  thc hin các nhim
v chính tr liên quan. Bên cnh ó,
c!n ch  ng trong công tác u
tranh vi các ph!n tX l i dng vn 
dân ch, nhân quyn, tôn giáo 
ch ng phá t n c.

B n là, t#ng c ng công tác bo
h vi c ng ng ng i Vit Nam 
n c ngoài, thông qua các c quan
i din ca Vit Nam.
Trong lut qu c t hin i, theo
ngh&a h]p “bo h công dân  n c
ngoài”  c hiu là vic qu c gia
thông qua các c quan nhà n c có
thm quyn, tin hành các hot  ng
nh%m bo v các quyn và l i ích ca
công dân n c mình  n c ngoài khi
các quyn và l i ích này b xâm hi
hoc có nguy c b xâm hi  n c
ngoài ó. Còn theo ngh&a r ng thì
bo h công dân  n c ngoài không
ch là vic qu c gia can thip  bo
v các quyn và l i ích công dân n c
mình  n c ngoài mà còn bao gm
c các hot  ng giúp ^ v m*i mt
mà qu c gia dành cho công dân n c
mình khi  n c ngoài, k c trong
tr ng h p không có hành vi xâm hi
ti công dân ca n c này.
Quá trình m cXa, h i nhp ã
khin s l ng ng i Vit Nam sinh

s ng, làm vic, h*c tp  n c ngoài
ngày càng t#ng nhanh. Vic bo h
công dân Vit Nam ti các qu c gia
trên th gii cRng ang ngày càng
tr thành vn   c B Ngoi giao
nói chung và các C quan i din
nói riêng ht s"c quan tâm. Tt c
công dân Vit Nam ra n c ngoài
u có quyn  c Nhà n c bo h ,
B Ngoi giao và các c quan i
din ca Vit Nam  n c ngoài có
trách nhim thc hin quyn ó cho
công dân Vit Nam. Vi vic tham
gia T ch"c Di c qu c t t$ tháng
11/2007 và lp  ng dây nóng h+
tr công dân (tháng 2/2015), công
tác bo h ã c bn  c duy trì.
Tuy nhiên, trong b i cnh qu c t
ph"c tp hin nay, vic h+ tr v
pháp lý khi c!n thit c!n  c thc
hin có hiu qu hn na. Theo ó,
các cán b ca c quan i din
không ch c!n có ngoi ng, mà còn
phi có hiu bit sâu v v#n hoá,
pháp lut ca qu c gia ó.

N#m là, c!n !u t và có chin
l c rõ ràng trong vic phát huy vai
trò ca  i ngR trí th"c ng i Vit
Nam  n c ngoài.
Các qu c gia phát trin u rt
coi tr*ng  i ngR tri th"c  n c
ngoài. Trong khi ó  n c ta nn
chy máu cht xám,  i ngR trí th"c
không quay li t n c  c ng
hin là m t thc ti xót xa. Vì th,
c!n phi có nhng bin pháp  vn
 ng, kêu g*i óng góp, công s"c
ca lc l ng trí th"c  phc v s
nghip phát trin ca t n c. Phi
 a ra c ch thu hút nhân tài trên
t$ng l&nh vc, thông qua các b ,
ban, ngành khác nhau. Có th có
nhng kênh thông tin chính th"c
gia  i ngR trí th"c nh%m to dng
h th ng c s d liu v các l&nh
vc t n c ang thiu và ang
yu. B Ngoi giao, B Khoa h*c và
Công ngh có th qun lý danh sách
các hin tài thông qua l&nh vc công
tác  nJm  c tâm t nguyn v*ng
và vn  ng h* c ng hin cho T
qu c. Chính sách ãi ng vi các trí
th"c này c!n  c !u t mnh m=
hn na, vì ây là !u t “có lãi” mà
chúng ta c!n theo ui.
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Xu h

ng phát tri n

ca báo chí th gi i
HỒNG NHUNG biên dịch

Báo chí đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của
nhân loại trong nhiều thế kỷ qua. Thông qua báo chí, công chúng được tiếp cận
với nguồn kiến thức phong phú, thông tin đa dạng từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Báo chí đã trải qua những thay đổi đáng kể trong quá trình hình thành, phát
triển và được dự báo sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ trong tương lai.
ch sX báo chí hay s phát
trin ca vic thu thp và
tuyên truyn thông tin ã
song hành cùng vi s ln
mnh ca công ngh và th ng mi,
 c ánh du bi các k_ thut
chuyên bit. Tr c khi báo in ra  i,
truyn ming là ph ng pháp !u
tiên  tuyên truyn thông tin. Các
th ng gia, thy th và du khách ã
mang tin t"c  khJp m*i ni v t
lin. Nhng thông tin  c ón nhn
bi nhng ng i bán hàng rong,
nhng ng i i du lch, buôn bán,
lan r ng t$ vùng này sang vùng
khác. Nhng thông tin này không
 c kim ch"ng nên có rt nhiu tin
t"c không chính xác, gây ra nhng
nh h ng không h nh<. Báo chí ra
 i ã khJc phc tình trng thông
tin không chính xác này. Báo in tr
thành ph ng tin truyn thông
chính th"c k t$ th kY XVIII, phát
thanh và truyn hình ra  i vào th
kY XX và Internet  c phát minh
vào th kY XXI.

L

Vào th i kK Phc h ng  châu Âu,
các bn tin  c vit tay và  c
phân phát n các th ng gia 
truyn ti các thông tin t$ chin
tranh, kinh t n phong tc xã h i
hay các thông tin liên quan n các
s thích ca con ng i. Hình th"c

Tờ báo in đầu tiên ở Anh xuất bản năm 1668.
báo in !u tiên xut hin  "c vào
cu i nhng n#m 1400 d i dng
nhng t qung cáo. Trong kh i các
n c nói ting Anh, hình th"c bn
tin !u tiên  c xut bn có tên g*i
“corantos”  các n c BJc Âu, th ng
là nhng mu thông tin nh<  c sn
xut khi có m t s kin áng chú ý
di'n ra. Loi sách tin t"c !u tiên
 c xut bn có tên “The Weekly
News” ra  i  Italy n#m 1622, sau ó
n n#m 1640, 1650 sách tin t"c này

ẢNH: DAILY MAIL

li tip tc  c xut bn vi nh
dng tin t"c t ng t nh ng mang
các tiêu  khác nhau. ?n phm báo
!u tiên ca Anh là t “Công báo
London”  c xut bn n#m 1666.
Ti M_, t báo !u tiên xut hin
 Boston n#m 1690 có tiêu 
“Publick Occurrences”. Do không
 c c quan có thm quyn thông
qua, nhà xut bn t báo ã b chính
quyn bJt gi, tt c các bn in, bn
sao ca t báo u b thiêu hy. Nó
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th i im này ã xut hin nhng t
nht báo b%ng hình nh !u tiên.
Ti nhng n#m 1920, phát thanh,
truyn hình bJt !u ra  i và phát trin
mnh m= nht vào giai on 1930-1940.
Truyn hình thc nghim  c nghiên
c"u tr c Th chin II và bJt !u hot
 ng vào nhng n#m 1940, tr nên ph
bin trong nhng n#m 1950, 1960 
ph!n ln m*i ni, nh ng không hoàn
toàn thay th ài phát thanh.

Tờ báo thử nghiệm “Boston News-Letter” của Mỹ.
ẢNH: NEW ENGLAND HISTORICAL SOCIETY

g!n nh ã b lãng quên cho n n#m
1845, ng i ta phát hin m t bn sao
ang  c gi ti th vin Anh. T
báo thX nghim  c xut bn !u
tiên  M_ là t “Boston News-Letter”
do Giám  c B u in John Campbell
ch biên vào n#m 1704. Mc dù nhn
 c nhiu tr cp, nh ng thX
nghim này g!n nh tht bi, l u
thông rt hn ch. Hai t báo khác
xut hin trong nhng n#m 1720 
Philadelphia và New York. Tr c khi
Cách mng M_ n ra, ã có khong 20
t báo  c phát hành  tt c các
thu c a, trong ó Massachusetts,
New York và Pennsylvania - là các
trung tâm in n ca M_ trong nhiu
n#m. Sau chin tranh n#m 1783, t
“Pennsylvania Evening Post” ã tr
thành t nht báo !u tiên ca M_.
N#m 1752, John Bushell xut bn
t “Công báo Halifax” vi tuyên b ây
là t báo !u tiên ca Canada. N#m
1764, “Công báo Quebec”  c in l!n
!u tiên vào ngày 21/6/1764 vZn  c
coi là t báo lâu  i nht BJc M_.
| khu vc châu Á, n phm tin
t"c !u tiên  c xut bn là “Kai
Yuan Za Bao”,  a nhng thông tin
v triu ình nhà  ng, Trung Qu c
(618-906).
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Ti khu vc Trung ông, lch sX
báo chí bJt !u t$ th kY XIX. Nhiu
biên tp viên không ch là nhà báo
mà còn là nhà v#n, nhà trit h*c và
chính tr gia. | nhng n phm
không chính th"c, nhng nhà trí
th"c ã khuyn khích m*i ng i tho
lun công khai v chính tr   qu c
Ottoman và Ba T . Các tác phm v#n
h*c thu c tt c các th loi ã  c
#ng và xut bn trên báo.
Vào giai on cách mng công
nghip !u th kY XIX, nhiu thành
ph  châu Âu, BJc M_ và Nam M_ ã
xut bn nhiu n phm dng báo chí
mc dù không  c phát trin theo
cùng m t cách. Nhng tin b trong
công ngh in n liên quan n cu c
cách mng công nghip ã giúp báo
chí tr thành m t ph ng tin
truyn thông  c l u thông r ng rãi
nht. N#m 1814, t “Th i báo
London” ã mua li m t chic máy in
có kh n#ng to ra 1.100 bn in m+i
gi . Sau ó, công ngh in ã có b c
 t phá, có th in trên 2 mt giy
cùng m t lúc. S i mi này ã giúp
báo in tr nên r~ hn và có th tip
cn bn *c r ng rãi hn.Vào nhng
n#m 1850, nhng chic máy in khng
l có th in  c 10.000 t /gi . Vào

Vi s phát trin nhanh chóng
ca Internet, c bit sau n#m 2000,
nhiu thông tin “mi'n phí” và qung
cáo  c phân loi ã  c ông o
ng i dân trên toàn th gii tip cn.
Internet tr thành khi ngun ca
cu c cách mng báo chí k_ thut s .
Báo chí và các ph ng tin truyn
thông khác ã thích "ng vi môi
tr ng công ngh ang thay i liên
tc b%ng cách cung cp các n bn
trc tuyn  phc v nhu c!u *c,
nghe, nhìn ca công chúng. S phát
trin ca mng l i toàn c!u “World
Wide Web” ã làm thay i hoàn toàn
b i cnh xut bn báo chí. Xut bn
k_ thut s ã rút ngJn th i gian sn
xut ca  i ngR phóng viên, biên tp
viên. Tr c khi có báo in tX, tin t"c
v m t v ánh bom t sát  ga tàu
in ng!m  Nga s=  c các phóng
viên  a tin và xut hin trên mt
báo vào ngày hôm sau. Nh ng ngày
nay, m t bn  t ng tác v các a
im ánh bom  c hoàn thành vi
 chính xác cao và  c xut bn
trên báo in tX ch trong khong
th i gian vài phút n vài gi .
Trang “Trendingtopmost.com” ã
lên danh sách Top 10 t báo vi c n
phm báo in và báo in tX s= có
l ng *c cao nht th gii trong
n#m 2017 bao gm: “The Daily
Telegraph”, “The Times of India”,
“The Sun”, “Asahi Shimbun”, “The
Wall
Street
Journal”,
“The
Washington Post”, “People’s Daily”,
“The New York Times”, “The
Guardian” và “ Daily Mail”.
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Tính cnh tranh báo chí cRng
t#ng lên. Không ch các công ty
truyn hình, ài phát thanh chuyn
sang sn xut tin t"c theo nh dng
mi, mà còn rt nhiu công ty mi,
dch v mi nh MSN hay Yahoo và
nhiu trang tin  c lp cRng tham
gia. S xut hin ca các nn tng t
xut bn nh Geocities of old hay
Wordpress blog ngày nay ã làm gim
bt nhng rào cn và gim t i a chi
phí xut bn.
S phát trin ca công ngh xut
bn k_ thut s có th gây ra nhng
nh h ng v mt o "c. in hình
nh t “The Scottish Sunday Express”
ca Scotland ã vp phi s phn  i
ca công chúng khi #ng ti câu
chuyn v nhng ng i s ng sót sau
v thm sát Dunblane n#m 1996. T
báo này ã bu c phi xin l+i  c gi
sau lá n yêu c!u trc tuyn t$ hn
11.000 ng i phn  i bài vit.
Ngày nay ch vi m t thit b nh
m t chic in thoi thông minh, các
nhà báo có th sX dng thay th máy
nh, máy quay, thit b ghi âm, máy
tính  cp nht v s kin ngay lp
t"c. Mc dù các phóng viên, nhà báo
có quyn truy cp  c quyn vào các
trang báo và sX dng các công ngh
 c phát trin bi ngành công
nghip tin t"c, nh ng h* không  c
quyn truy cp vào tt c các công c
t do khác sn có và có th tr thành
nn tng xut bn t t nh Tumblr,
YouTube hay Dipity.
M t l&nh vc khác  c mong  i
s= có tác  ng i mi trong công ngh
báo chí ó là “Liên kt d liu”. ây là
công ngh to ra nhng tp h p các d
liu  c liên kt vi nhau. Trong m t
s l&nh vc nh âm nhc công ngh
này ã  c áp dng em li hiu qu
t t  c nhiu công ty truyn thông
sX dng. Mô hình kt n i gia các câu
chuyn “tin t"c” trong báo chí mang
tính ph"c tp hn nh ng m t s kh i
d liu ã bJt !u xut hin.
Thit b di  ng trong t ng lai s=
tr thành công c cc kK quan tr*ng

Đọc báo trên các thiết bị di động đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới.
ẢNH: AZERNEWS

không ch  i vi các nhà báo mà còn
 i vi ông o công chúng. Các
phóng viên có th ghi nhng on
phim vi  phân gii cao và gXi trc
tip n phòng tin t"c b%ng chính
thit b không dây này. T ng lai ca
báo chí s=  c h+ tr bi m t lot
các tin ích tuyt v i ca công ngh.
Báo chí hin i ang gJn vi
nhng yu t mang tính k_ thut, ó
là: Mng l i (mng l i  c gi cung
cp tri nghim xã h i sâu sJc, to ra
l t xem ln cho các trang kim tin
b%ng l t xem); nn tng (to ra
nhiu công c xut bn d' sX dng
cho nhng ng i sáng to n i dung,
bao gm c phóng viên t do, bn
*c bình lun); n i dung cho phiên
bn in thoi (n i dung #ng ti
trên phiên bn di  ng c!n ngJn g*n
hn, làm ni bt thông tin chính);
n i dung có th chia s~; kh n#ng
hin th qung cáo; qung cáo  c
tích h p t nhiên và tin t"c d i
dng video.
Có th nói, xu h ng phát trin
ca báo chí xut bn trên internet có
liên quan n các yu t : tìm kim,

xã h i và di  ng.  duy trì tính
hin i và kh n#ng cnh tranh iu
bJt bu c cho các t báo, trang tin
in tX và phóng viên phi t i u hóa
mng xã h i. Không ch giúp tìm hiu
tin t"c nhanh hn mà còn giúp chia
s~ thông tin t t hn. Vic to ra n i
dung có th chia s~ trên mng xã h i
là m t trong nhng u tiên hàng !u
cho các c quan báo chí.
G!n nh m+i  c gi u có ít nht
m t thông tin k_ thut s c!n tìm
kim m+i ngày. Google là công c tìm
kim hàng !u giúp ng i *c tip
cn vi báo chí. Thông qua các công
c này, các nhà báo có th t i u hóa
vic tip cn  c gi ca mình.
Ngoài yu t tìm kim và xã h i
thì m t xu h ng phát trin  i vi
báo chí hin nay ó là di  ng. Khía
cnh quan tr*ng nht  các thit b
di  ng mà các nhà báo quan tâm ó
là tóm tJt trên di  ng. Cho dù các
nhà báo sX dng "ng dng h+ tr 
tóm tJt bài vit  hin th trên thit
b di  ng hoc t làm iu này thì
vic tóm tJt trên thit b di  ng là
iu bJt bu c.
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Rác thải - Thách th

c môi trng
nghiêm trng trên toàn cu
HỒNG VY biên dịch

Trong bối cảnh đô thị hóa và tình trạng bùng nổ dân số gia tăng thì rác thải đã trở
thành một vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng trên thế giới. Hội nghị Diễn
đàn Kinh tế Thế giới đầu năm 2017 tại Thụy Sỹ, đại diện các Quốc gia đã đưa ra các
giải pháp cho vấn đề này.
#m 1900, ã có khong 220
triu ng i s ng  các thành
ph , phát sinh ra ít nht
300.000 tn cht thi rJn,
bao gm rác thc phm, bao bì và các
vt dng gia ình khác. M t tr#m
n#m sau, hn 2,9 tY ng i s ng  các
thành ph và to ra hn 3 triu tn
rác thi m+i ngày.

N

M i e do do qun lý cht thi
kém c bit th hin rõ  các qu c
gia có thu nhp thp, ni tY l thu
gom rác th ng d i 50%. Các  ng
rác d*c b sông, khói dày c t$ vic
 t rác, cht thi  c hi, hi cay,
rui mu+i và các loài gm nhm tràn
lan là m t trong nhng nguyên nhân
gây ra ô nhi'm môi tr ng. Bên cnh
ó, vic t#ng dân s t nhiên, vic
di c dân s v các ô th, ô th hóa
và phát trin kinh t cRng làm cho
l ng cht thi ang ngày càng tr
nên quá ti  i vi các h th ng
qun lý. Trong báo cáo “ánh giá
toàn c!u v qun lý cht thi rJn”
n#m 2012, Ngân hàng Th gii (WB)
nhn nh, kh i l ng rác thi ngày
càng ln ca c dân ô th ang là
m t thách th"c ln không kém gì
tình trng bin i khí hu, và chi
phí xX lý rác thi s= là gánh nng  i
vi các qu c gia nghèo khó, c bit
là  châu Phi.
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Hình ảnh quen thuộc do ô nhiễm rác thải ở các quốc gia thuộc nhóm nước nghèo trên
thế giới.
ẢNH: DW.COM
| nhiu n c ang phát trin,
qun lý cht thi rJn có th tiêu t n
20-50% ngân sách. Các qu c gia ang
trên à chuyn i t$ tình trng thu
nhp thp n trung bình cRng s= b
nh h ng nng n, không có cu
trúc thu hoc phí nào  duy trì các
ch ng trình cht thi rJn và ng i
dân th ng sX dng các bãi t tr ng
t do  x rác. Các chuyên gia WB
cRng cnh báo, l ng cht thi rJn
toàn c!u ang t#ng lên 70% vào n#m

2025, t#ng t$ hn 3,5 triu tn m+i
ngày trong n#m 2010, lên hn 6 triu
tn m+i ngày vào n#m 2025. Cht
thi  c hi t$ các thành ph ã 
 lp !y m t dòng xe ch hàng dài
5.000 cây s m+i ngày. Chi phí toàn
c!u cho vic  i phó vi tt c nhng
thùng rác ó cRng t#ng lên: t$ 205
tY USD m+i n#m trong n#m 2010 lên
375 tY USD vào n#m 2025, m"c t#ng
chi phí mnh nht  các n c ang
phát trin.
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Rác thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe
Rác thải nhựa là mối nguy lớn cho môi trường biển.
con người.
ẢNH: NOAA.GOV
ẢNH: CNN
Tháng 9/2015, Hip h i Cht thi
rJn qu c t (ISWA) công b báo cáo
nêu bt “tình trng khn cp toàn
c!u” nh h ng n hàng chc triu
ng i  các n c ang phát trin khi
thiu c s h t!ng v sinh. Báo cáo
ch ra các vn  liên quan n rác
thi  các n c ang phát trin là do
nhng vn  ch a t$ng có tr c
ây, nh : s tích t không  c kim
soát ca các thit b in tX, in
thoi di  ng, rác thi thc phm và
rác thi y t. Báo cáo cRng cho thy,
khong 40% l ng cht thi trên th
gii ã  c xX lý trit , phc v
cho khong 3,5-4 tY ng i, ng th i
cRng kêu g*i m t liên minh toàn c!u
cùng ph i h p và có nhng hành
 ng tích cc  gii quyt vn 
rác thi trên toàn th gii.
Rác thi gây ra rt nhiu vn ,
nh : mùi khó chu, vi trùng gây
bnh, iu kin sinh hot mt v
sinh. Rác thi không  c thu gom,
tn *ng, lâu ngày s= sinh ra các tác
nhân tác  ng n s"c kho~ con
ng i. Nghiêm tr*ng hn nó thi
vào n c, t và không khí nhng
hóa cht rt  c hi dù  c xX lý
b%ng cách chôn lp hay  t, gây ra
tình trng ô nhi'm tr!m tr*ng. Theo
ánh giá ca T ch"c Y t Th gii
(WHO) các loi cht thi ô nhi'm có
th là nguyên nhân gây bnh hen
suy'n, d "ng, bnh  ng hô hp,
tim mch và c bit là ung th .
WHO và WB c tính hn 2 triu

ng i tX vong m+i n#m do hít phi
không khí b ô nhi'm trong nhà và
ngoài tr i, ng th i có khong 40
triu tr~ em mJc các bnh liên quan
n rác thi. 23% s ca tX vong  các
n c ang phát trin có nguyên
nhân t$ các yu t môi tr ng, bao
gm ô nhi'm và các yu t ri ro
môi tr ng liên quan n hn 80%
các bnh th ng gp. Rác thi nha
trên các i d ng hin nay ã 
m"c báo  ng, nh h ng nghiêm
tr*ng n môi tr ng sinh vt bin:
thiu d ^ng khí, phá hy h sinh
thái, tàn phá môi tr ng, gây nh
h ng n s"c kh<e ca con ng i
khi sX dng các ngun tài nguyên t$
bin. Theo m t nghiên c"u ca T
ch"c Greenpeace, thì i d ng trên
khJp th gii cRng ã tr thành m t
bãi rác khng l vi g!n 6,5 triu
tn rác thi ch"a trong nó.
H i ngh Di'n àn Kinh t th gii
tháng 1/2017 ti Thy S& ã  a ra
nhn nh, nu không có hành  ng
khn cp, n n#m 2050, các i
d ng b ô nhi'm nng n ca trái
t s= có nhiu rác thi nha hn c
cá. Khong 40% tng l ng rác thi
ca th gii  ti các “a im m”
không  c kim soát nh b sông
hoc các di b bin.
Cht thi nha do có kh i l ng
nh] nên chúng ni trên mt n c
bin và b phân tán trên toàn c!u, t$
châu lc này n châu lc khác theo
sóng bin. Nó tn ti dai dng trong

môi tr ng và h!u nh không chu
bt c" thay i sinh h*c nào do tính
cht khó phân hy. Theo c tính
ca các nhà nghiên c"u, có ít nht
5,250 tY mnh nha vi tr*ng l ng
khong 268,940 tn ang trôi ni
trên các i d ng ca th gii. iu
này có ngh&a s l ng rác thi hin
nay gp 48 l!n tr l ng nha ca
con ng i t$ng có trong lch sX th
gii. Hay nói cách khác, nu chúng
ta ly tt c nha ra kh<i i d ng
và chia u thì m+i ng i s= nhn ít
nht 48 mnh nha.
Hin khong 20% sn phm nha
trên th gii có th  c tái sX dng
và khong 50% có th  c tái ch
vi chi phí thp. Tuy nhiên, nu
không có nhng thay i “c#n bn”
v thit k và sn xut, thì 30% sn
phm nha còn li s= không bao gi
 c tái ch, và s= b chôn vào t,
 ra bin hoc tiêu hy.
M t nghiên c"u mi ây ca APEC
c tính, các n c thành viên ca t
ch"c này hàng n#m phi chi tr ti
1,3 tY USD  xX lý vn  ô nhi'm
môi tr ng bin. Hn na, cRng theo
báo cáo ca APEC, hàng n#m th gii
phi tiêu t n s tin t$ 80 tY USD
n 120 tY USD cho vic sn xut bao
bì b%ng nha.
Các chuyên gia ca WB cRng kêu
g*i các nhà hoch nh chính sách
trên th gii  a ra các k hoch xX
lý và tái ch rác thi nh%m hn ch
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các khí gây hiu "ng nhà kính, ng
th i t#ng c ng xX lý cht thi rJn,
c bit là  các thành ph có t c 
ô th hóa nhanh và các qu c gia thu
nhp thp.

Người dân gom nhặt các vật dụng có thể tái sử dựng được trên con sông Yamuna ở New
Delhi, Ấn Độ.
ẢNH: THEGUARDIAN.COM

Hình ảnh rác tràn ngập trên đường phố tại Naples, Ý.

ẢNH: EPA

Ngư dân Indonesia trên một bãi biển bị ô nhiễm ở Cilincing, Bắc Jakarta.
ẢNH: REUTERS
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Hin nay, nhiu thành ph ã và
ang tìm kim, áp dng các chính
sách hiu qu  giúp gim thiu
lãng phí và tiêu dùng. Rác thi có lúc
thm chí còn  c coi là m t ngun
nhiên liu !y tim n#ng khi nhng
công ngh mi có th ch bin chúng
thành phân bón, hóa cht hay n#ng
l ng ang  c phát trin. M t s
thành ph ã t ra các ví d tích cc
trong vic gim thiu l ng cht
thi. San Francisco (M_) có m t mc
tiêu !y tham v*ng là “không thi”
vào n#m 2020 vi vic tái ch tích
cc. Khong 55% cht thi  c tái
ch hoc tái sX dng hin nay ti
thành ph này.
Indonesia là m t trong nhng
qu c gia trên th gii ang phi  i
mt vi cu c khng hong rác thi
tr!m tr*ng. N#m ngoái, n c này thi
ra n 65 triu tn rác. Hin nay,
Indonesia ang t mc tiêu gim
22% l ng rác thi m+i n#m. Gii
pháp là thành lp thêm các ngân
hàng rác thi, ni ng i dân  c
khuyn khích mang rác thi ã phân
loi n  i ly nhng khon tin
trang tri cho cu c s ng. Bên cnh
ó, Indonesia tích cc tham gia các
di'n àn toàn c!u và khu vc nh%m
nâng cao nhn th"c ca ng i dân v
nhng tác hi do rác thi nha gây ra
 i vi các i d ng; y mnh công
tác tuyên truyn và có bin pháp
ng#n chn vic ng i dân  các loi
rác thi nha xu ng bin. Hàng n#m,
?n  phát sinh ra g!n 6,4 triu tn
rác thi nguy hi, trong ó 3,09 triu
tn có th tái ch  c, 0,41 triu tn
có th thiêu hy và 2,73 triu tn s=
phi  ra bãi ch"a rác thi. Vic sX
dng các nhiên liu thay th hoc các
nhiên liu tái ch t$ rác thi (Refuse
derived fuels - RDF) là m t vic làm
thông th ng trong ngành công
nghip xi m#ng ?n  . Nhà máy sn
xut RDF !u tiên ã  c xây dng
trong n#m 2006 bi Grasim Industries.
K t$ ó n nay, Chính ph ?n 
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ã cp phép cho 22 nhà máy xi m#ng
 xây dng các nhà máy sn xut
RDF t ng t. H!u ht rác thi có các
c tính phù h p cho vic tn dng
làm nguyên liu ngun, hoc cho vic
khôi phc n#ng l ng, hoc các
nguyên liu nh kim loi hoc sX
dng chúng trong ngành xây dng,
ch to các sn phm cp thp hoc
cho khôi phc li chính sn phm ó,
mà sau khi xX lý có th  c sX dng
nh là m t nguyên liu ngun.
Úc là m t trong nhng qu c gia
thi rác nhiu nht th gii. Nhiu
trung tâm ô th ln  m c này ã
 c m r ng  phù h p vi tiêu
chun s ng cao hn ca ng i dân.
Do ó, h th ng xX lý rác thi cRng
 c yêu c!u cao hn. Nhng bin
pháp xX lý rác thi bn vng ã  c
tìm kim và áp dng.  i vi cht
thi rJn nh rác sinh hot, sn phm
công nghip  c xX lý ti các bãi
chôn lp.  i vi n c thi t$ các h
gia ình nh n c rXa chén, chy ty
rXa xe u  c phân loi nh cht
thi l<ng và xX lý b%ng h th ng tái
ch n c thi sinh hot.
Ngoài ra, nhiu chính sách pháp
lut cRng ã  c  a ra, nh vic
m t s qu c gia ã áp dng bin
pháp ánh thu  gim thiu rác
thi bin nh Nam Phi, Israel áp thu
 i vi túi nha; B ánh thu  i
vi màng nha và dng c #n u ng
dùng m t l!n; an Mch ánh thu
nha  i vi túi và vt liu óng gói
cRng nh thu  rác  bãi rác hoc
 t rác. Bên cnh m t s quy nh v
kim soát hàng hóa trong sn xut
và sX dng, m t s n c có chính
sách theo h ng tip cn tng th 
gii quyt vn  rác thi bin nh
Nht Bn ã ban hành riêng m t lut
v rác thi bin - Lut Khuyn khích
xX lý rác thi bin, Hàn Qu c ban
hành Lut Qun lý môi tr ng bin,
trong ó yêu c!u xây dng K hoch
tng th qun lý rác thi bin. M t
s gii pháp khác cRng ã  c thc
hin ti m t s qu c gia nh thu
mua rác thi nha t$ ng dân, hay
cung cp túi rác và lJp t ni  rác
cho tàu thuyn…

Các công nhân phân loại chất thải trong nhà máy tái chế rác thải tại Úc.
ẢNH: NEWS.COM.AU

Các siêu thị tại Pháp sẽ bị cấm vứt hoặc tiêu hủy thức ăn không bán được và thay vào
đó họ phải tặng nó cho tổ chức từ thiện hoặc làm thức ăn cho gia súc.
ẢNH: TREEHUGGER.COM

Trong khi ó, Pháp ã tr thành
qu c gia !u tiên trên th gii ng#n
cm rác thi thc phm siêu th và
yêu c!u các nhà bán l~ quy mô ln
hin tng s l ng thc phm còn
sót li. Lut này  c thông qua vào
n#m ngoái, ánh du pháp lut !u
tiên thu c loi hình này trong n+ lc
toàn c!u nh%m gim cht thi thc
phm. Các n c khác nh an Mch,
"c, Anh và Hoa KK cRng ang tham
gia vào cu c chy ua không có cht
thi thc phm, thc hin các chin
l c ng#n ng$a cht thi và nâng cao
kin th"c cho ng i tiêu dùng v môi

tr ng khi xX lý ph liu. B%ng cách
iu chnh nhn th"c v thc phm
còn sót li và phi làm gì vi nó,
nhng thay i s= khin con ng i
có th sn xut l ng khí thi carbon
thp hn t$ cht thi hu c.
 h+ tr các chin l c ng#n
ng$a cht thi thc phm, Pháp và
các n c châu Âu khác ã gii thiu
các cXa hàng thc phm “không lãng
phí”, ni mà thc phm  c l u tr
vi s l ng ln và khuyn khích
khách hàng ch mua s l ng mà h*
c!n b%ng cách sX dng các thùng
ch"a t$ nhà.
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Kinh nghim th gi i trong cuc chi n
phòng, chng tham nhng

VN Đ VÀ GII PHÁP
THS. KHÁNH PHƯƠNG

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là lợi dụng quyền hành để
gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân; còn tham ô là hành vi lợi dụng quyền
hành để lấy cắp của công.
ham nhRng và tham ô là h
qu ca nn kinh t kém phát
trin, qun lý l<ng l~o to ra
nhiu s h cho các hành vi
tiêu cc. Tham nhRng và tham ô làm
chm s phát trin kinh t-xã h i,
làm gim lòng tin ca công dân vào
nhà n c, n ch$ng mc nào ó nó
gây mt n nh chính tr, kinh t xã h i.

T

Vài nét về tình hình tham
nhũng trên thế giới
Tham nhRng và tham ô th ng
xut hin nhiu hn t$ các n c có
nn kinh t kém phát trin hoc có
m"c thu nhp bình quân/!u ng i
thp.  i vi m t s n c kinh t
phát trin, có m"c thu nhp bình
quân/!u ng i cao, các cá nhân có
s hu tài sn ln bJt !u tham gia
chính tr ng  làm lãnh o.
Ch s tham nhRng trên th gii
thay i theo hàng n#m. Tuy nhiên,
nhìn chung theo T ch"c Minh bch
Qu c t, các n c BJc Âu  c ánh
giá là t t nht th gii bao gm
Iceland, Anh, Ph!n Lan, New
Zealand, an Mch, Thy in, Na
Uy, New Zealand, Hà Lan, Thy S&, và
Canada. Trong s này an Mch luôn
duy trì là qu c gia có ch s minh
bch cao nht th gii.
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Phòng chống tham nhũng - cuộc chiến toàn cầu.
ẢNH: KT

Ti châu Á có nhng qu c gia
 c ánh giá là t t nht trong
phòng ch ng tham nhRng bao gm:
Singapore, Hong Kong, Nht. Các
qu c gia kém phát trin, nghèo kinh
t cRng chính là nhng n c có tình
trng tham nhRng và tham ô hn c,
bao gm Bangladesh, Tchad... Khu
vc châu Á - Thái Bình D ng cRng
là m t trong nhng im nóng ca
nn tham nhRng, trong ó Trung
Qu c, m t trong nhng n c t$ng có

nn tham nhRng tr!m tr*ng. Tuy
nhiên, g!n ây Trung Qu c ã có
chuyn bin nht nh. Hàn Qu c
t$ng  c xem là qu c gia châu Á
duy nht trong danh sách các n c
phát trin có tình trng tham
nhRng nghiêm tr*ng nht. Có m t
s qu c gia nh Guatemala, Sri
Lanka và Ghana - có rt nhiu chin
dch áp dng  phòng ch ng t
nn tham nhRng nh ng kt qu vZn
ch a  c kh quan.
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Theo m t nghiên c"u ca Ngân
hàng Th gii, hàng n#m trên th
gii có khong 1.000 tY USD b tham
nhRng d i dng  a h i l . Ch
riêng  châu Phi hàng n#m có khong
148 tY USD ã b mt hay tht thoát
do t tham nhRng gây ra.

Kinh nghiệm quý báu
trong phòng chống tham
nhũng tại một số quốc gia
trên thế giới
Trung Qu c
Ti qu c gia này, Chính ph luôn
coi tr*ng vic nâng cao nhn th"c
cho cán b , ng viên, giáo dc chính
tr t t ng và tác phong liêm chính
trong toàn ng. Bên cnh ó, h*
ch tr ng kiên quyt tr$ng tr
nghiêm khJc nhng k~ tham nhRng.
Nhiu n#m qua, có rt nhiu v vic
h* ã xX lý thng tay quan ch"c
tham nhRng.
N#m 2010, UY ban iu tra kY lut
Trung ng ng C ng sn Trung
Qu c ã xX lý kY lut 146.517 ng i,
truy t 5.373 ng i, xX lý 15.900 v
án tham nhRng, liên quan n 4,266
tY nhân dân t (Báo cáo ca Ngân
hàng Nhân dân Trung Qu c n#m
2010). Nh vy mà nn tham nhRng
 Trung Qu c b c !u ã  c kim
soát, tuy nhiên vZn còn  m"c cao.
Australia
Ti qu c gia này, nhng n i dung
phòng, ch ng tham nhRng  c  a
vào ging dy trong h th ng tr ng
h*c. H* làm nh vy vi mc ích
giúp h*c sinh ý th"c  c nguyên
nhân, hu qu, tác hi ca vic tham
nhRng và giáo dc ý th"c lên án
tham nhRng ngày t$ khi còn nh<. H*
y mnh vic tuyên truyn phòng,
ch ng tham nhRng trên các ph ng
tin thông tin i chúng, thành lp
trung tâm thông tin v tham nhRng
và lp qu_ ch ng tham nhRng…
Khi nhng hành vi tham nhRng
 c iu tra làm rõ thì các hình
pht nghiêm khJc cRng  c áp dng

 i vi các quan ch"c tham nhRng,
bt k ó là ai. Kt qu ca vic xX lý
 c công khai  nhân dân giám
sát. iu này ã to iu kin tiên
quyt cho cu c chin ch ng tham
nhRng  c tin hành mnh m= và
r ng khJp. Th nên, qu c gia này ã
t  c thành công ln trong phòng
ch ng tham nhRng.
Hà Lan
Hà Lan là m t trong nhng qu c
gia có m"c  tham nhRng thp nht
th gii. Lý do vì sao? Là bi qu c gia
này xây dng và thc hin h th ng
các bin pháp cnh báo và ch ng tham
nhRng khá hoàn chnh. H* ã t ch"c
nghiên c"u xây dng h th ng qun
lý nhng l&nh vc có th phát sinh
hành vi tham nhRng và kim soát cht
ch= hot  ng ca nhng công ch"c
làm vic trong các l&nh vc ó. H* ã
xây dng h th ng quyn hn và
trách nhim ca các công ch"c nhà
n c. T ch"c h th ng khJt khe và
khách quan  tuyn ch*n công ch"c
vào nhng ch"c v có iu kin dZn
n hành vi tham nhRng.
Bên cnh ó, h* xây dng h
th ng chuyên trách  giáo dc và
tp hun công ch"c nh%m làm h*
thy rõ tác hi ca các hành vi tham
nhRng  i vi l i ích qu c gia. Thc
hin ch  th ng xuyên báo cáo và
công khai hóa v các v vic trong
quá trình phát hin tham nhRng và
tr$ng pht các hành vi tham nhRng.
Các công ch"c nhà n c  tt c các
cp nht thit phi báo cáo các
tr ng h p tham nhRng mà h* bit
 c. Thông tin này s=  c chuyn
ti B N i v và B T pháp theo các
kênh liên lc thích h p. Các ph ng
tin thông tin i chúng nh báo chí,
phát thanh, truyn hình... óng vai
trò rt ln trong cu c chin ch ng
tham nhRng, nh phát hin, phanh
phui, iu tra và công b hành vi
tham nhRng.
CHLB "c
 phòng ng$a và hn ch hành
vi tham nhRng, Chính ph quy nh

rt rõ ràng, công ch"c nhà n c hoàn
toàn chu trách nhim v m*i hành
 ng và hành vi ca h* khi thc hin
các ch"c trách công v. Theo quy
nh, m t trong nhng vn  quan
tr*ng nht trong ch ng tham nhRng
là gi gìn bí mt công v. Công ch"c
khi ht th i hn công tác trong c
quan nhà n c có nhim v gi gìn
nhng thông tin và s liu mà h*
 c bit trong quá trình công tác.
Công ch"c nhà n c không  c
phép hot  ng kinh doanh t nhân
hoc hot  ng kinh doanh thông
qua nhng ng i  c y quyn,
cRng nh ng i thân trong gia ình.
Nhng quy nh này  c Chính ph
ban hành kèm theo các ngh nh có
giá tr pháp lý. Nu sau khi ngh
h u, công ch"c nhà n c tip tc
làm vic trong l&nh vc có liên quan
n hot  ng công v ca h* trong
vòng 5 n#m tr c khi ngh vic, h*
phi báo cáo rõ ràng và minh bch
v công vic ó vi c quan, tr c
khi r i nhim s. C quan qun lý
cp trên cm các công ch"c sau khi
ngh h u làm vic trong các l&nh vc
có nguy c gây thit hi  i vi l i
ích công v mà h* t$ng m nhim
tr c ó.

Một số biện pháp chống
tham nhũng và tham ô
hiệu quả
T ch"c Minh bch Qu c t nhn
nh r%ng, ch s tham nhRng cho
thy rõ ràng r%ng nn tham nhRng
vZn còn là m t vn nn ln trên toàn
c!u. Tuy nhiên, iu áng m$ng là
nhiu ng i dám "ng lên tu!n hành
ch ng tham nhRng, ã n lúc gii
quyt tn g c nn tham ô.
M t s bin pháp  c xem là hu
hiu hn c trong vn nn phòng
ch ng tham nhRng mà chúng ta có
th tham kho bao gm:

Minh bạch
T$ bao kinh nghim x a nay
cho thy, s minh bch chính là
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m t bin pháp ch ng tham nhRng
hu hiu nht. Thc t cho thy,
nhng ni nào tính công khai,
minh bch kém thì d' phát sinh
tham nhRng. Vic thiu công khai,
minh bch là m t trong nhng
nguyên nhân dZn n tham nhRng.
Vì vy, công khai, minh bch là
m t trong nhng nguyên tJc quan
tr*ng nht, là kinh nghim ht s"c
quý báu trong phòng ng$a và ng#n
chn tham nhRng.
Công c  tuyên chin vi nn
tham nhRng, tham ô chính là s
minh bch và khiu ni ca dân
chúng. Công khai, minh bch hot
 ng ca các c quan nhà n c
chính là bo m cho các hot  ng
công khai thu chi ngân sách; công
khai mua sJm tài sn công; công
khai thu nhp ca cán b , công
ch"c; công khai quá trình tip
nhn, b nhim cán b , công khai
trong cp b%ng cp. Loi b< tham
nhRng, tham ô và ci cách vic tip
nhn tin tài tr là iu quan tr*ng
nh%m hiu qu hóa các khon h+ tr
tài chính, tài tr và  mc tiêu
phát trin kinh t ca th gii t
 c kt qu t t nht. | nhiu qu c
gia phát trin nh thc hin t t
nguyên tJc này mà ã góp ph!n
ng#n ng$a tham nhRng m t cách có
hiu qu nht.
Nhiu qu c gia trên th gii nh
Anh, "c, Thy in quy nh, tt
c các tài liu ca Chính ph và các
c quan nhà n c t$ Trung ng n
a ph ng (tr$ tài liu thu c bí mt
qu c gia) u phi  c #ng ti
công khai trên báo chí và trên mng
Internet, k c m"c l ng ca Th
t ng và các B tr ng. M*i công
ch"c nhà n c u có quyn và
trách nhim cung cp các thông tin
v t ch"c và hot  ng ca c quan
mình cho phóng viên báo chí và
không ai  c phép iu tra, tìm
hiu  xác nh ngun ca các
thông tin ã  c #ng ti trên báo
chí. Chính vì vy, quá trình thc thi
pháp lut  c m bo, và nn
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tham nhRng không có nhiu c h i
 tn ti.

Kết hợp chặt chẽ giữa
trừng phạt và phòng ngừa
Vic áp dng s tr$ng pht tùy
theo m+i qu c gia nh ng nhìn chung,
tham nhRng không th xem nh “là
không” bi tham nhRng là m t t i l+i
không ch  i vi m t vài ng i, mà
 i vi c m t qu c gia.
Ví d ti thành Athena trong th i
Hy Lp c i, các quan ch"c tham
nhRng s= b t c quyn công dân và
quyn tham gia. Nu các t ch"c
chính tr ca thành bang phm t i
tham nhRng thì theo lut, vic nhn
h i l áng phi chu s ô nhc và
rung b< mà b t c quyn công dân,
ng th i b t c quyn tham gia
chính tr. ây  c xem là hình pht
nhc nhã  i vi dân Hy Lp c i.
Còn ti Byzantium vào th k th" XI,
các quan ch"c tham nhRng b làm
cho mù mJt và b làm tê lit ch"c
n#ng àn ông (b thin). ng th i
b i ày i. Ti C ng hòa La Mã áp
dng hình pht xX tX  i vi nhng
quan tòa nhn h i l theo b lut
h p pháp !u tiên ca n c C ng hòa
Twelve Tables. | Hoa KK ng i nhn
h i l phi i tù hoc n p pht nng.
Trong u tranh phòng ch ng
tham nhRng, c!n c bit coi tr*ng
công tác phòng ng$a, kt h p cht
ch= vi tr$ng pht nghiêm khJc.
Thc ti'n công tác u tranh phòng,
ch ng tham nhRng  nhiu qu c gia
trên th gii cho thy, vic kt h p
cht ch= gia phòng ng$a và tr$ng
tr nghiêm khJc nhng k~ tham
nhRng có ý ngh&a ht s"c quan tr*ng.
Lý do là bi trong vn nn phòng,
ch ng tham nhRng nu ch chú tr*ng
n phòng ng$a mà không tr$ng tr
nghiêm khJc nhng k~ tham nhRng
thì không m bo tính nghiêm minh
ca pháp lut, không hn ch  c
tham nhRng mà trái li còn làm cho
t tham nhRng gia t#ng mnh m=
hn. Ng c li, nu ch chú tr*ng n
tr$ng pht mà không làm t t phòng

ng$a thì không th loi tr$ tn g c
 c tham nhRng. Do ó, c!n kt h p
cht ch= hai hình th"c này.

Xây dựng và hoàn thiện
thể chế về phòng, chống
tham nhũng
Kinh nghim t$ nhng thành
công trong công tác u tranh ch ng
tham nhRng  nhng n c có nn
kinh t phát trin cho thy, c!n phi
xây dng và hoàn thin th ch kim
soát quyn lc nh%m ng#n chn các
hành vi lm quyn, chuyên quyn, sX
dng quyn lc vì mc ích l i ích
ca bn thân.
Th ch kim soát quyn lc là
nhng nguyên tJc t ch"c quyn lc
nhà n c làm cho quyn lc luôn b
gii hn trong khuôn kh pháp lut, b
giám sát bi nhiu ch th khác nhau.
T$ ó, tránh  c tình trng quyn lc
quá tp trung dZn n vic  c oán,
chuyên quyn, tham nhRng trong thc
thi quyn lc nhà n c. Vi vic hoàn
thin c ch, quyn lc nhà n c luôn
 c m bo thc thi nghiêm túc,
úng pháp lut và dân ch.
Bên cnh vic xây dng th ch
giám sát cht ch=, c!n hoàn thin các
v#n bn pháp quy nh%m t#ng c ng
các bin pháp phòng ng$a, ng#n
chn iu kin, c h i có th ny
sinh tham nhRng. C!n tp trung vào
t#ng c ng hiu lc qun lý trong các
l&nh vc. C th  ây là làm sao 
th tc hành chính phi bo m
g*n, nh], d' thc hin, thun l i cho
công dân. C!n xác nh trách nhim,
ngh&a v ca các c quan nhà n c,
công ch"c nhà n c, tránh to ra c
quyn, c l i. Th tc gii quyt các
công vic ca c quan, t ch"c phi
 c công khai, dân ch. ng th i,
áp dng các bin pháp ng#n chn
nh vic giám sát thu thp, quy nh
kê khai tài sn ca công ch"c.
Bên cnh ó, c!n có các o lut
nghiêm khJc tr$ng tr t i phm tham
nhRng, h i l và các t i phm v ch"c
v, quyn hn khác. Bên cnh ó,
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cRng c!n có các ch nh pháp lý
c"ng rJn trang b cho các c quan
ch"c n#ng, quyn hn ln   c lp
trong iu tra, xX lý tham nhRng. To
các c ch kim soát, giám sát hot
 ng ca các c quan nhà n c.

Giám sát thực hiện phòng,
chống tham nhũng
Trong cu c chin phòng ch ng
tham nhRng, có ngh&a là u tranh
ch ng li các hành vi trái pháp lut
ca nhng ng i có ch"c v, quyn
hn n%m trong b máy nhà n c, hay
nói cách khác là u tranh vi thói
h tt xu ca nhng k~ c!m quyn.
Do ó, phi thành lp t ch"c ch ng
tham nhRng  c lp vi các c quan
nhà n c, trc thu c ng i "ng !u
Chính ph.
T ch"c này phi có nhng quyn
hn nht nh,  c áp dng các bin
pháp trong sch, nâng cao ý th"c
trách nhim ca  i ngR công ch"c,
phi có nhng quy nh c th v
ch"c trách, nhim v, quy ch làm
vic, trách nhim rõ ràng. T ch"c
này là c quan  c lp vi c quan
hành pháp, lp pháp, chu trách
nhim tr c nhân dân và không l
thu c bt c" c quan quyn lc nhà
n c nào. T ch"c này s= là công c
hu hiu cho vic giám sát thc hin
nhng ch ng trình hành  ng trong
cu c chin khJc nghit này.
ây chính là kinh nghim và bài
h*c mà qu c gia nh Anh, M_,
CHLB "c, Singapore, Trung Qu c,
Indonesia, Hàn Qu c ã áp dng. Các
n c này ã thành lp các c quan
chuyên trách ch ng tham nhRng trc
thu c Tng th ng hoc Th t ng, có
v trí  c lp vi c quan hành pháp
và các c quan khác.
Ngoài ra,  cho công cu c phòng
ch ng tham nhRng thành công thì
không th ch da vào n+ lc ca các
c quan nhà n c mà c!n phi có
 c s tham gia, ng h tích cc
ca toàn xã h i. C!n xây dng  c
c ch xã h i. C ng ng chính là

ng i giám sát hu hiu, góp ph!n
phanh phui nhiu v vic, góp ph!n
thc hin t t hn nhim v này. C!n
to ra c ch dân ch  nhân dân t
giác, phát hin tham nhRng. Có quy
nh và bin pháp bo v ng i t
cáo v hành vi tham nhRng, có ch
 khen th ng,  ng viên kp th i
thích áng  i vi nhng ng i có
công trong vic phát hin và xX lý
các hành vi tham nhRng.
Có rt nhiu qu c gia ã tranh th
s tham gia ca c ng ng, t$ ó
công tác thc thi giám sát các ch ng
trình d án phòng ch ng tham nhRng
có kt qu t t. in hình nht là ti
Trung Qu c, có ti 80% v án tham
nhRng khám phá  c là do nhân
dân, báo chí t giác và hn 90% là do
nhân dân, báo chí cung cp !u m i.
Nu t i tham nhRng  c phát hin
và xX lý thì ng i t giác, t cáo t i
phm  c h ng m t tY l ph!n
tr#m nht nh trên tng s giá tr tài
sn mà c quan u tranh ch ng
tham nhRng thu gi  c.
c bit, c!n phát huy  c vai
trò và trách nhim ca truyn thông
trong phòng, ch ng tham nhRng. Bi
vì truyn thông v n là lc l ng
quan tr*ng trong vic cung cp các
thông tin khách quan,  c lp cho xã
h i  u tranh ch ng tham nhRng.
 phát huy vai trò ca báo chí, các
khuôn kh pháp lý cho phép báo chí
t do tip cn thông tin  thc hin
vai trò giám sát xã h i  i vi hot
 ng ca b máy và các quan ch"c,
to s"c ép d lun, ch trích các công
ch"c và các chính tr gia tham nhRng
bu c chính quyn phi xX lý, ch"
không th né tránh.
Truyn thông không ch có công
ln trong vic phát hin, bóc tr!n các
hành vi tham nhRng mà nó còn là lc
l ng ch yu  tuyên truyn vn
 ng nhân dân, giáo dc nâng cao
nhn th"c ca ng i dân trong u
tranh ch ng tham nhRng. Tuyên
truyn nhng hình mZu v ch ng
tham nhRng, nhng g ng in
hình, cách làm hay trong ch ng tham

nhRng. Truyn thông không ch có
vai trò to ln trong vic tuyên truyn
 ng l i, ch tr ng ca ng, Nhà
n c v ch ng tham nhRng mà còn
gi vai trò là tác nhân, thúc y cu c
chin ch ng tham nhRng phát trin
sâu, r ng, to thành m t cu c tin
công tng lc trên phm vi toàn
qu c. Tuy nhiên, thc t cRng cho
thy tuyên truyn cRng có nhng
vic làm sai, nht là phn ánh thiu
khách quan, trung thc m t s v án
tham nhRng, gây nh h ng xu
trong d lun. Do ó, c!n có m t c
ch nghiêm minh. C!n phê bình, kY
lut nhà báo, c quan báo chí vit
sai, phn ánh sai. Song nhng bài
vit úng, vit hay rt c!n  c khen
th ng kp th i.

Phòng, chống tham nhũng:
Bắt đầu từ trên xuống dưới
Không th có thành công trong
phòng ch ng tham nhRng nu không
bJt !u t$ lãnh o cp trên. ó
chính là các c quan và cá nhân i
din cho quyn lc ca ng và Nhà
n c. M t khi các c quan công
quyn và  i ngR lãnh o trong các
t ch"c ng và Chính ph u trong
sch thì kh n#ng xy ra tham nhRng
càng ít.
Phòng ch ng tham nhRng không
th có hiu qu nu nhng ng i
c!m quyn thiu kiên quyt. Vì vy,
iu tr c tiên  ch ng tham nhRng
có hiu qu, òi h<i m t quyt tâm
thc s bài tr$ và phòng ng$a tham
nhRng ca Chính ph, ca nhng
nhà lãnh o cao nht.
ây là ví d in hình ca
Singapore. Chính ph ã th hin
m t quyt tâm chính tr rõ ràng
trong u tranh ch ng tham nhRng,
kiên quyt xX lý nhng ng i vi
phm, bt k h*  c ng v nào.
Chính nh quyt tâm mnh m= ch ng
tham nhRng này, mà nhiu n#m nay,
qu c gia này luôn là m t trong
nhng n c có tY l tham nhRng
thp nht th gii.
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Cuộc chiến chống hàng giả
trên th gi i
THU ANH

Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), hàng giả có
thể khiến nền kinh tế toàn cầu mất tới 250 tỷ USD mỗi năm. Vậy các quốc gia
trên thế giới đã có những biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này?
Hoa Kỳ
Th ng kê cho thy, m+i n#m hàng
triu lô hàng gi ã  c nhp khu
vào Hoa KK. Mc dù các c quan Chính
ph n c này ã c gJng trn áp nn
hàng gi nh ng vZn không th nJm
bJt  c ht nhng sn phm gi mo
 c nhp vào. Theo Cc Hi quan và
Biên phòng Hoa KK (CBP), nhng sn
phm b gi mo nhiu nht th ng
là các mt hàng cao cp bi chúng có
giá tr cao. Nhng mánh khóe làm
hàng gi, hàng nhái hin nay ngày
càng tinh vi khin cho vic phát hin
ngày càng khó kh#n hn. Ng i tiêu
dùng khó có th nhn ra nhng im
khác bit gia sn phm tht và sn
phm làm gi. Vi vai trò là th tr ng
sn xut a dng các mt hàng cho
các công ty trên th gii, Trung Qu c
tr thành ni sn xut hàng gi 
m"c  cao. Theo c tính, có n
khong 1,2 tY USD trong s 1,7 tY
USD sn phm làm nhái mà Hoa KK
thu gi có ngun g c t$ Trung Qu c
và Hng Kông.
Da trên nhng thông tin  c
cung cp bi CBP, Wall Street ã  a
ra danh sách 10 sn phm b làm gi
nhiu nht. Danh sách bao gm: &a
trò chi, DVD, CD; nhãn mác hàng
hóa; máy vi tính, ph kin công
ngh; giày dép; thu c và các sn
phm ch#m sóc cá nhân; trang phc,
ph kin th i trang;  tiêu dùng
in tX, ph tùng; ng h, trang
s"c; túi xách, ví,  chi.
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CBP cho bit, bo v quyn s hu
trí tu là m t ph!n quan tr*ng trong
s" mnh th ng mi ca CBP và nó
rt c!n thit trong vic bo v ng i
tiêu dùng Hoa KK. Trong nhng n#m
g!n ây, quan h h p tác cht ch=
ca CBP vi các  i tác thc thi liên
bang nh%m mc tiêu phát hin và bJt
gi các lô hàng có nguy c làm gi
cao ti các cng Hoa KK ã t  c
nhng kt qu nht nh. Khong
hn 25.000 v phát hin sn phm
gi mo vi tr giá khong 1,2 tY USD
m+i n#m ã  c các c quan này
thc thi  bo v ng i tiêu dùng
Hoa KK.
Nn nhân ca các v làm hàng
gi, hàng nhái không ch là m t cá
nhân mà là toàn b ng i tiêu dùng
và các doanh nghip sn xut. Do
tính cht nghiêm tr*ng ca hình
th"c t i phm toàn c!u này mà Chính
ph Hoa KK ã có nhiu bin pháp 
kim soát. Nhng bin pháp mang
tính chin thut do Trung tâm iu
ph i quyn S hu Trí tu qu c gia
(IPR) là vR khí chính ca Chính ph
Hoa KK trong cu c chin vi phm bn
quyn. Trung tâm IPR ã ph i h p
cht ch= vi T ch"c T pháp v S
hu Trí tu trong vic chia s~ thông
tin, phát trin các sáng kin và iu
ph i hành  ng c ^ng ch, iu tra
có liên quan n t i phm sn xut
và tiêu th hàng gi, hàng nhái.
Thông qua m i quan h  i tác chin
l c, IPR ã góp ph!n ln trong vic

Các loại túi nhái được bán ở một khu chợ
của Hoa Kỳ.
ẢNH: SHARE AMERICA

Đồ điện giả bị tịch thu ở Southampton,
Hoa Kỳ.
ẢNH: CAPITAL FM
bo v  c s"c kh<e và s an toàn
ca ng i tiêu dùng cRng nh nn
kinh t Hoa KK.
M t ví d v hàng gi, hàng nhái
xâm nhp vào th tr ng Hoa KK gây
ra nhng tác  ng xu n hot  ng
tiêu dùng ca ng i dân và nn kinh
t, ó là các thit b in. M+i n#m
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có khong 300-400 triu USD thit b
in b làm gi, làm nhái xâm nhp
vào Hoa KK. Theo Hip h i các Nhà
sn xut Thit b in qu c gia
(NEMA), các sn phm gi mo
th ng có thit k, cht liu, cht
l ng kém và kh n#ng h<ng hóc
cao, có th gây ra thit hi v tài sn,
th ng tích thm chí tX vong cho
con ng i. NEMA cRng cnh báo các
nhà sn xut, nhà phân ph i và
ng i lJp t các thit b in phi
chu trách nhim ri ro v mt pháp
lý  i vi vic buôn bán các sn phm
b làm gi ngay c khi chính h* cRng
là nn nhân. M t s sn phm in
hay b làm gi nh máy cJt, r le iu
khin, công tJc iu khin, dây n i,
b n i in, c!u chì…

Hàng giả bị tiêu hủy ở Pháp.

ẢNH: BRINK NEWS

 i vi các công ty sn xut thit
b in c!n phi có nhng chin l c
bo v th ng hiu, bao gm các bin
pháp v mt pháp lý, iu tra và h p
tác vi các c quan thc thi, thông
tin cho ng i tiêu dùng và sX dng
các ph ng pháp xác thc da trên
công ngh nh vic khJc laser.  i
vi ng i tiêu dùng, c!n tích cc tìm
kim thông tin v phòng ch ng hàng
gi  hiu  c chu+i cung "ng sn
phm in, ni sn xut và phân ph i
uy tín. Bên cnh ó c!n phi có s
c ng tác ch  ng gia các nhà sn
xut, nhà phân ph i, nhà nhp khu,
ng i lJp t, nhà th!u, các c quan
thc thi pháp lut và Chính ph 
ch ng li nn làm hàng gi.

Pháp
Ngày 26/2/2014, Th ng vin
Pháp ã thông qua Lut Ch ng hàng
gi, mc dù o lut có liên quan n
vic kim soát Hi quan và quyn S
hu Trí tu ca Liên minh châu Âu
EU, ã có hiu lc k t$ ngày
1/1/2014. Th ng vin Pháp ã  a
ra m t D tho Lut v vic T#ng
c ng ch ng nn hàng gi và sau ó
lut này ã  c thông qua.
Theo ó, lut mi quy nh v các
hành vi vi phm và vic ci thin các
thit hi dân s  i vi các nn nhân,
có tính n m"c  cao hn l i
nhun ca  i t ng vi phm. Thc

Những chiếc túi Louis Vuitton bị làm nhái.

ẢNH: LUXUO

thi quyn thông tin v hàng gi c!n
 c làm rõ tr c khi thi hành án và
th tc thu gi sn phm vi phm
 c ng b vi các th tc v
quyn s hu công nghip.

nh c th nào  i vi tr ng h p
hàng hóa n t$ “n c th" 3”, ngh&a
là không thu c Liên minh châu Âu và
l u thông quá cnh trong Liên minh
n m t n c th" 3 khác.

Lut Ch ng hàng gi ca Pháp
quy nh c quan Hi quan có quyn
thu gi hàng hóa theo th tc hi
quan  i vi hàng xut, nhp khu,
l u chuyn hàng hóa thu c s hu vì
các mc ích này. C quan Hi quan
có th thc thi tt c các quyn s
hu trí tu bao gm các ch dZn a
lý, do ó có th hài hòa vi lut ca
Liên minh châu Âu. Không có quy

Lut Ch ng hàng gi ca Pháp
cRng bao gm th tc phá hy hàng
gi d i s kim soát ca c quan Hi
quan. Bên cnh ó, c quan Hi quan
cRng có quyn truy cp vào c s d
liu ca các nhà khai thác b u chính,
các công ty vn chuyn hàng hóa.
M t ví d in hình v loi hàng
hóa d' b làm gi nhiu nht  Pháp
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ó là các mt hàng th i trang, c
bit là th i trang cao cp. Ti Pháp,
các công ty hot  ng trong l&nh vc
th i trang cao cp chim th ph!n
ln. S gia t#ng theo cp s nhân ã
tr thành m i e d*a  i vi các ch
th kinh doanh.
Hip h i Th ng hiu cao cp ca
Pháp ã  a ra chin dch ch ng li
các sn phm làm gi, làm nhái, cnh
báo công dân các n c châu Âu v
nhng tn tht kinh t bi hàng gi
trong ngành công nghip này. Th
tr ng hàng gi ã xut hin khJp
n c Pháp và nh h ng n ngành
công nghip xa x phm và hóa m&
phm, ni chim hn 130.000 lao
 ng ca qu c gia này. Chin dch
nh%m vào các sn phm gi mo
nghiêm tr*ng, v n gây tht thu 7,46
tY USD m+i n#m và 30.000 vic làm 
Pháp, ã  c phát  ng. Nhng  i
t ng bán hàng gi th ng nhJm
n các khách hàng n c ngoài ti
các im du lch  Paris, ng th i
trên các trang th ng mi in tX, s
l ng hàng gi cRng ang t#ng lên,
gây s khó kh#n cho các c quan
ch"c n#ng kim soát. Riêng trong
n#m 2011, Hi quan Pháp ã thu gi
khong 8,9 triu sn phm gi mo
túi xách nhãn hiu Louis Vuitton,
ng h Gucci và các mt hàng th i
trang ca Christian Dior.

Singapore
Ti Singapore, c quan Hi quan
giám sát vic thi hành Lut S hu trí
tu (IPR)  khu vc biên gii. iu này
có ngh&a là c quan này có quyn bJt
gi hàng hóa b nghi ng , bao gm
hàng hóa nhp khu, xut khu hoc
tái xut khu. Hàng hóa vi phm v s
hu trí tu  c quy nh trong o
lut v Nhãn hiu và Bn quyn.
Hi quan Singapore kt h p cht
ch= vi C quan S hu Trí tu và lc
l ng Cnh sát Singapore, thc thi
nhim v này. N+ lc thc thi pháp
lut ca Hi quan Singapore và các
bên liên quan khác ã giúp thu gi
 c 30.900 túi xách, giày dép, ví,
xâm phm các nhãn hiu Louis
Vuitton, Furla, Hello Kitty, Hermes,
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30.944 mặt hàng thời trang bị làm giả, làm nhái xâm phạm bản quyền các nhãn hiệu
nổi tiếng đã bị Hải quan Singapore thu giữ.
ẢNH: SINGAPORE CUSTOMS

77.850 chai Vodka giả bị Singapore thu hồi trong 11 container.
ẢNH: SINGAPORE CUSTOMS

Gucci, Burberry và các mt hàng th i
trang  c làm gi vào tháng 4/2013.
C quan này cRng thu gi hn 78.000
chai r u Vodka gi và ã tiêu hy
trong tháng 12/2013.
Bên cnh ó, cng Singapore là
bn cng s!m ut, nh n nhp nht
th gii và là ni trung chuyn hàng
hóa nhp khu, xut khu gia châu
Âu, châu Á. Do tính cht quan tr*ng
này mà Singapore cRng gp nguy c
cao tr thành ni tp kt và trung
chuyn hàng gi.
Hip nh Th ng mi t do gia
Liên minh châu Âu EU và Singapore
(ESFTA) ã có nhng iu khon v
t#ng c ng h p tác trong l&nh vc Hi
quan. C th, ESFTA s= có nhng h+
tr xX lý khi có tr ng h p nghi ng
vi phm pháp lut Hi quan, ng
th i thúc y vic trao i thông tin
gia các c quan ch"c n#ng.

Các doanh nghip v$a và nh< 
châu Âu có th liên h vi Hi quan
các n c v vic ch ng hàng gi.
Các doanh nghip có th yêu c!u
Hi quan Singapore giám sát và
thông báo cho các c s sn xut
hàng hóa b nghi ng . Các doanh
nghip v$a và nh< ca EU không
nên ch da vào Hi quan  phát
hin hoc giám sát nhng chuyn
hàng nhân danh mình mà phi ch
 ng trong vic theo dõi và h p tác
vi c quan này.
Liên quan n vic #ng ký nhãn
hiu  Singapore, các doanh nghip
v$a và nh< c!n thn tr*ng trong vic
theo dõi các giao dch trái phép vi
các nhãn hiu ã  c #ng ký bn
quyn,  i chiu các chi tit c!n thit
 có th gXi các thông báo b%ng v#n
bn bJt bu c v hàng hóa vi phm
cho Hi quan Singapore.

NH>NG V?N @ QUAC TE VÀ AI NGOFI NHÂN DÂN

Australia
Nhng hu qu kinh t bJt ngun
t$ nh h ng ca hàng gi, hàng
nhái khin các doanh nghip
Australia bu c phi cnh tranh sn
phm ca mình vi các phiên bn bt
h p pháp, ng th i cnh tranh 
tip cn các ngun !u t . Các tác
 ng do hàng gi gây ra ch yu cn
tr s t#ng tr ng các ngành công
nghip sáng to. C th là 233 triu
USD m+i n#m  i vi các tr ng h p
vi phm bn quyn phim nh; 677
triu USD b mt i do hàng gi trong
ngành công nghip  chi, ph!n
mm trò chi trong n#m 2002; 445,7
triu USD doanh thu b mt trong
ngành công nghip ph!n mm kinh
doanh; 300 triu USD m+i n#m cRng
b mt do vi phm nhãn hiu hàng
dt may, th i trang, giày dép.

Giày dép giả là một trong những mặt hàng xâm nhập nhiều vào thị trường Australia.
ẢNH: SKY NEWS

Nhiu doanh nghip Australia mt
kh n#ng kinh hoanh, thu hút !u t
 i mi và phát trin sn phm
mi. Gim cnh tranh dZn n giá c
cao hn,  c quyn và phân b
không hiu qu các ngun lc trong
th tr ng. ng th i, các sn phm
vi phm bn quyn có tác  ng tiêu
cc n ng i tiêu dùng. Trin v*ng
phát trin ca các th ng hiu
Australia cRng tr nên m m hn.
Lc l ng Biên gii Australia
(ABF)  c thành lp vào tháng
7/2015 sau khi sáp nhp c quan Hi
quan Australia và B Nhp c và Bo
v Biên gii Australia. ABF có nhim
v bo v biên gii và các ngh&a v
liên quan n an ninh qu c gia bao
gm vic kim soát hàng gi.
Australia có m t khuôn kh pháp
lý mnh m=  gii quyt hàng gi
nhp khu. Tháng 9/2014, Hi quan
Australia ã t ch"c các h i tho v
các ý t ng giúp ci thin kh n#ng
phát hin vi phm s hu trí tu 
khu vc biên gii. Trong 2 n#m 20122013, Hi quan n c này ã thu gi
hn 513.000 sn phm hàng hóa b
làm gi vi giá tr bán l~ c tính 43
triu USD. Trong giai on 20132014, s l ng hàng gi b tch thu
ã t#ng lên gp ôi là 975.000. Tuy
nhiên, trong giai on 2014-2015, s

Lực lượng tại khu vực biên giới Australia bắt giữ hàng giả.
l ng hàng gi thu 
560.000 USD.

c ch là

Trong 9 tháng !u tiên, lc l ng
ti khu vc biên gii Australia ã t
ch"c t t các khóa ào to cho các ch
s hu th ng hiu  có thêm iu
kin trao i thông tin v th ng
hiu ca mình vi c quan Hi quan.
Lc l ng Biên phòng Australia
thi hành quyn s hu trí tu, cho
phép thu gi hàng hóa nhp khu
nghi ng vi phm nhãn hiu, bn
quyn, các ch dZn liên quan n các
s kin th thao. Ch s hu th ng
hiu quan ngi v tình trng hàng
gi làm nhái sn phm ca mình c!n

ẢNH: THECRE

gXi m t thông báo lên ABF. Hàng hóa
này phi chu s kim soát ca c
quan Hi quan Australia, có du hiu
vi phm quyn s hu trí tu, sX
dng cho mc ích th ng mi.
Hàng n#m, ABF nhn  c trên
600 thông báo t$ các ch s hu
th ng hiu. Trong n#m tài chính
2015-2016, ã có hn 190.000 mt
hàng b làm gi, hàng lu b tch thu,
tr giá khong 17 triu USD. ABF
óng vai trò quan tr*ng trong vic
to iu kin thun l i cho hot  ng
th ng mi h p pháp trong khi thc
thi các lut bo v quyn s hu trí
tu và s an toàn cho ng i tiêu
dùng Australia.
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TM LÒNG BÁC H
v i thng binh, lit s
NGUYỄN TUẤN ANH
Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
h tch H Chí Minh v lãnh t
v& i ca nhân dân Vit Nam.
Ng i yêu th ng chin s& nh
con và Ng i cRng c bit
quan tâm n th ng binh lit s&,
nhng ng i ã hy sinh x ng máu,
cu c  i mình vì  c lp t do ca T
qu c. T$ sau ngày n c nhà giành
 c lp cho n khi Ng i i xa, n#m
nào Ng i cRng ân c!n th#m h<i, gXi
th  ng viên, nhJc nh, tng quà
ti th ng binh và gia ình lit s&.

C

Ngày 2/1/1947, Ng i vit th
gXi các nam n chin s_ b th ng.
Ng i biu d ng các nam n chin
s_ “tht x"ng áng vi T qu c. Và
T qu c s= không bao gi quên
nhng ng i con yêu quý nh th”.
Ng i khen ng i thày thu c và các h
lý ã ht lòng ch#m sóc chu áo
th ng binh. “Th là các bn cRng
trc tip tham gia kháng chin, c"u
qu c”1. Trong Thông báo v vic nhn
con các lit s& làm con nuôi
(11/1946), Bác vit: "Vì mu n thay
mt T qu c, toàn th ng bào và
Chính ph cm n nhng chin s& ã
hy sinh tính mnh cho nn T do,
 c lp và Th ng nht ca n c nhà,
hoc trong th i kK cách mnh, hoc
trong th i kK kháng chin. Tôi gXi l i
chào thân ái cho các gia ình lit s&
ó, và tôi nhn con các lit s& làm con
nuôi ca tôi".
Ngày 7/1/1947, khi  c tin bác
s_ VR ình Tng, Giám  c Y t BJc
b có con trai ã anh dRng hy sinh
trong chin u, Ng i ã vit th

Bác Hồ vơi anh hùng và chiến sĩ thi đua miền Nam (tháng 11/1965).
ẢNH: TL

chia bun. B"c th có on: “Ngài
bit r%ng tôi không có gia ình, cRng
không có con cái. N c Vit Nam là
i gia ình ca tôi. Tt c thanh
niên Vit Nam là con cháu tôi. Mt
m t thanh niên thì hình nh tôi "t
m t on ru t… H* cht cho T qu c
s ng mãi, tinh th!n h* ã luôn s ng
mãi vi non sông Vit Nam”2. Tháng
6/1947, Ch tch H Chí Minh ch th
ch*n m t ngày trong n#m làm “Ngày
th ng binh”3  nhân dân ta có dp
t< lòng bit n, yêu mn th ng
binh. Thc hin ch th ca Ng i,
m t H i ngh trù b gm i biu Mt
trn Vit Minh cùng các c quan,

1. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Nxb.CTQG, H. 1994, tập 4, tr. 22.
2. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 4, tr.24.
3. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 4, tr.110.
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ngành  Trung ng, Khu và tnh ã
h*p  Phú Minh, i T$, Thái Nguyên
nht trí  ngh ly ngày 27/7/1947
làm “Ngày th ng binh lit s&” l!n
!u tiên trong c n c. Tháng
7/1947, Ng i gXi th cho Ban
Th ng trc Ban T ch"c ''Ngày 27
tháng 7 - Ngày th ng binh toàn
qu c'', Ng i kêu g*i ng bào,
nh ng cm x~ áo giúp th ng binh.
Th có on vit: “ang khi T qu c
lâm nguy, giang san, s nghip, m
m, n chùa, nhà th ca t tiên ta
b uy hip; cha m], anh em, v con,
thân thích, h* hàng ta b e d*a; ca
ci, ru ng n ng, nhà cXa, ao v n,

N H Â N

làng mc ta b nguy ngp; ai là ng i
xung phong tr c ht  ch ng c
quân thù,  gi gìn t n c cho
chúng ta? ó là nhng chin s& mà
nay m t s thành ra th ng binh.
Th ng binh là nhng ng i ã hy
sinh gia ình, hy sinh x ng máu 
bo v T qu c, bo v ng bào, vì
l i ích ca T qu c, l i ích ca ng
bào mà các ng chí ó b m yu.Vì
vy, T qu c và ng bào phi bit
n, phi giúp ^ nhng ng i anh
hùng y. Trong lúc ch ng nn ói
kém, ng bào ta ã t$ng m+i tu!n
nhn #n m t ba,  giúp các ng
bào b ói. Bây gi ch ng nn ngoi
xâm, tôi chJc ng bào ta s= vui lòng
vài ba tháng nhn #n m t ba  giúp
các chin s& b th ng”. Ngày 27/7 là
m t dp cho ng bào ta t< lòng hiu
ngh&a bác ái và t< lòng yêu mn
th ng binh. Ng i gXi m t chic áo
la, m t tháng l ng, góp m t ba
#n cùng các nhân viên trong c quan
vi s tin 1.127 ng  giúp các
th ng binh4. Ngày 27/7/1947,
Ng i vit th gXi B tr ng B
Th ng binh, Cu binh nh chuyn
l i th#m h<i ca Ng i ti th ng
binh, gia ình lit s&. Ng i gXi tng
m t s kh#n mt và qu!n áo mà ng
bào các ni gXi biu Ng i cùng m t
tháng l ng là 1.000 ng.
Tháng 7/1948, Ch tch H Chí
Minh gXi th cho th ng, bnh binh
 ng viên và khuyên nh anh em yên
tâm iu tr cho hi phc s"c kho~,
ng th i nên tranh th h*c tp 
sau này có th tip tc tham gia công
tác, giúp ích cho T qu c, “tr nên
ng i công dân kiu mZu  a
ph ng cRng nh các ng chí làm
chin s_ kiu mZu  mt trn”5.
N#m 1950, Ng i ra l i kêu g*i
nhân ngày Th ng binh - TX s_ 27/7.
L i kêu g*i có on: ''Th ng binh và
tX s_ ã hy sinh cho T qu c, ã hy

sinh cho ng bào.  báo áp công
n ó, Chính ph ang tìm m*i cách
 giúp ^ th ng binh và gia ình
tX s_. Tôi cRng rt mong ng bào
sn lòng giúp ^ h* v vt cht và
tinh th!n''6.
Tháng 2/1951, trong th gXi các
th ng binh ti mt trn Trung du và
ông BJc, Ng i c#n dn: “Các chú ã
anh dRng xung phong git gic. Nay
b th ng tm ngh ít lâu, Bác gXi l i
thân ái chúc các chú mau kho~, 
ánh gic na và dn các chú c" yên
lòng d ^ng bnh cho mau lành
mnh, ch v i xin tr ra Mt trn”7.
Ngày 26/7/1951 trong th gXi B
tr ng B Th ng binh, Cu binh,
Ng i nhJc nh chính quyn các cp,
các oàn th và ng bào phi có
nhng bin pháp lâu dài, thit thc
 n áp li cho x"ng áng vi s
hy sinh, mt mát ca anh em th ng
binh, ó là: m+i xã trích m t ph!n
ru ng công, hoc m n ru ng ca
ng i h%ng tâm, h%ng sn hay v^
hoang  t ch"c cày cy, ch#m nom,
gt hái, thu hoa l i  nuôi th ng
binh. Ng i cRng nhJc li: “Anh em
th ng binh ã hy sinh m t ph!n
x ng máu  gi gìn T qu c, bo
v ng bào, ã tn trung vi n c,
tn hiu vi dân. Anh em ã làm tròn
nhim v, anh em không òi h<i gì
c... Song  i vi nhng ng i con
trung hiu y. Chính ph và ng
bào phi báo áp th nào cho x"ng
áng?... M+i xã phi tùy theo s c
gJng và kh n#ng chung mà ón m t
s anh em th ng binh... Nh th thì
ng bào m+i xã  c th<a mãn lòng
ao c báo áp anh em th ng binh,
mà anh em th ng binh thì  c yên
n v vt cht và vui v~ v tinh th!n
và có dp tham gia hot  ng có ích
cho xã h i”8.
Ngày 27/7/1952, trong th gXi B
tr ng B Th ng binh và Cu binh9,

V  T - S 
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Ng i chuyn l i th#m h<i ân c!n
n th ng bnh binh và hoan
nghênh ch tr ng giúp ^ th ng
bnh binh b%ng cách ón v xã, giúp
gây c s làm #n nh bà con  Thanh
Hoá, Phú Th* ã làm. V vic này
Ng i nhJc nh ng bào nên coi ó
là m t “ngh&a v” ch" không phi là
vic “làm phúc”. Còn anh em th ng
binh, bnh binh phi hòa mình vi
dân, tránh tâm lý “công th!n”, coi
th ng lao  ng, coi th ng kY lut;
ch bi quan chán nn. ng th i
Ng i gXi m t tháng l ng và hai
phiu Công trái qu c gia tr giá 2 tn
thóc làm quà cho anh em.
N#m 1953, Ng i gXi m t tháng
l ng và 50 chic kh#n tay do ph n
Thái biu Ng i ti anh em th ng
binh. Tr c ngày 27/7/1954, Ng i
gXi th th#m h<i anh em th ng
binh, bnh binh, th#m h<i gia ình
các lit s&, cm n ng bào nhng
ni ã ón th ng binh, bnh binh v
xã. Ng i c#n dn: ''Các th ng binh,
bnh binh và gia ình lit s& c!n phi
bit n s s#n sóc ca ng bào, c!n
phi c gJng t#ng gia sn xut, t lc
cánh sinh, tuK theo kh n#ng mà
tham gia các công tác trong xã, ch
nên yêu c!u quá áng, ra v~ công
th!n''10. Ng i mong B Th ng binh
c!n nêu thành tích, kinh nghim ca
nhng th ng binh, bnh binh và gia
ình lit s& g ng mZu  m*i ng i
noi g ng. Ng i gXi 70.600 ng ca
nhiu tháng l ng tit kim  ''làm
quà cho anh em''.
Trong bui l' t vòng hoa  ài
Lit s& ngày 31/12/1954, Ng i ã
bày t<: “Các lit s& hy sinh, nh ng
công trng to ln ca các lit s& ã
ghi sâu vào lòng toàn dân và non
sông t n c. Các lit s& ã hy sinh,
nh ng chí khí dRng cm ca các lit
s& thm nhu!n vào tâm hn ca toàn
quân và dân ta trong cu c u tranh

4. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 4, tr.111.
5. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 4, tr.233.
6. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 4, tr.447.
7. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 5, tr.29.
8. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 5, tr.84.
9. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 5, tr.247.
10. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 5, tr.147.
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ng giành hòa bình, th ng nht,
 c lp và dân ch trong n c. Máu
nóng ca các lit s& ã nhu m lá
Qu c kK v~ vang càng thêm < thJm.
Ting thm ca các lit s& muôn  i
l u truyn sX xanh”11.
Trong th gXi anh em th ng
binh, bnh binh Tri an d ^ng Hà
Nam tháng 6/1957, Ng i c#n dn:
“... Các chú là nhng chin s& ã  c
quân  i nhân dân rèn luyn v o
"c và kY lut cách mng, là nhng
ng i con ã hy sinh m t ph!n x ng
máu  bo v n c nhà. Vy, các chú
c!n phi gi vng truyn th ng t t
]p và v~ vang ca quân  i cách
mng là: gi gìn kY lut, oàn kt
cht ch=, tht s oàn kt, th ng
yêu gia anh em th ng bnh binh
vi nhau, gia th ng, bnh binh vi
cán b và nhân dân giúp vic  Tri,
gia th ng, bnh binh trong Tri vi
ng bào chung quanh”12.
Ngày 27/7/1959 trong b"c th
gXi anh ch em th ng binh, bnh
binh và gia ình lit s&13, Ng i th#m
h<i và khen ng i nhng thành tích
mà anh ch em th ng binh, gia ình
lit s& t  c và nhJc các a
ph ng, các ngành c!n quan tâm
ch#m sóc giúp ^ anh ch em th ng
bnh binh, gia ình lit s& trong cu c
s ng và sn xut. Bác vit: “... Trong
n#m qua, các gia ình lit s& và anh
em th ng binh, bnh binh ã óng
góp khá nhiu vào công cu c xây
dng xã h i ch ngh&a  min BJc.
Nhiu gia ình lit s& ã h#ng hái
tham gia T i công và H p tác xã
nông nghip và ã t  c thành
tích khá trong vic sn xut và tit
kim. Tôi chúc các gia ình y tr
thành nhng gia ình cách mng
g ng mZu...”.
Trong di'n v#n *c ti l' kY nim
30 n#m Ngày thành lp ng
(5/1/1960), on nói v th ng binh
lit s&, Bác H ã nhJc li truyn
th ng “U ng n c nh ngun” ca

dân t c ta. Ng i nhn mnh: “... n
qu phi nh ng i trng cây. Trong
cu c t ng b$ng vui v~ hôm nay,
chúng ta phi nh n nhng anh
hùng, lit s& ca ng ta, ca dân
ta... Máu ào ca các lit s& ã làm
cho lá c cách mng thêm < chói. S
hy sinh anh dRng ca các lit s& ã
chun b cho t n c ta n hoa  c
lp, kt qu t do. Nhân dân ta  i
 i ghi nh công n các lit s& và
chúng ta phi luôn luôn h*c tp tinh
th!n dRng cm ca các lit s&  v t
tt c khó kh#n, gian kh, hoàn
thành s nghip cách mng mà các
lit s& chuyn li cho chúng ta...”.
N#m 1963, nhân ngày Th ng
binh lit s&, Ng i th ng huy hiu
cho ng chí Tr ng Vit Hùng quê 
Bc Liêu, th ng binh b mù c hai
mJt vZn tham gia công tác và có
thành tích. Ngày 27/7/1964, Ng i
ký Lnh s 30/LCT th ng Huân
ch ng Chin công cho cán b , chin
s_, th ng binh, lit s& có thành tích
trong vic hoàn thành nhim v c
bit 14. Ngày 26/7/1966, Ng i ký
Lnh s 65 th ng Huân ch ng Lao
 ng cho các a ph ng có thành
tích xut sJc trong cu c vn  ng 2
n#m 1964-1965 thc hin t t chính
sách  i vi gia ình th ng binh và
gia ình lit s&. Tháng 7/1967 Ng i
ký Lnh s 75/LCT truy tng Huân
ch ng H Chí Minh và Huân ch ng
Quân công hng Nht cho ng chí
Nguy'n Chí Thanh, y viên B Chính
tr, Bí th Ban Chp hành Trung ng
ng, i t ng y viên H i ng
Qu c phòng ã hy sinh anh dRng cho
s nghip cách mng dân t c...
Tr c khi i xa chúng ta mãi mãi,
trong Di chúc thiêng liêng ca Ng i
(Bn vit tay tháng 5/1968, Thông
báo s 151-TB/TW, ngày 19/8/1989
ca B Chính tr khóa VI do Tng Bí
th Nguy'n V#n Linh ký), Bác H ã
c#n dn bit bao iu h tr*ng sau
khi cu c kháng chin ch ng M_ c"u
n c ca nhân dân ta hoàn toàn

11. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 5, tr.589 - 590.
12. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 6, tr.485.
13. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 7, tr.334 - 335.
14. Hồ Chí Minh Biên niên sự kiện, Sđd, tập 8, tr.439.
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thJng l i. Bác vit: “Theo ý tôi, vic
c!n làm tr c tiên là chnh  n li
ng, làm cho m+i ng viên, m+i
oàn viên, m+i chi b u ra s"c làm
tròn nhim v ng giao phó cho
mình, toàn tâm toàn ý phc v nhân
dân. Làm  c nh vy, thì dù công
vic to ln my, khó kh#n my chúng
ta cRng nht nh thJng l i. !u tiên
là công vic  i vi con ng i.  i vi
nhng ng i ã dRng cm hy sinh
m t ph!n x ng máu ca mình (cán
b , binh s&, dân quân, du kích, thanh
niên xung phong...), ng, Chính
ph và ng bào ta phi tìm m*i cách
làm cho h* có ni #n ch n  yên n,
ng th i phi m nhng lp dy
ngh thích h p vi m+i ng i  h*
có th d!n d!n “t lc cánh sinh”.
 i vi các lit s&, thì m+i a ph ng
(thành ph , làng, xã) c!n xây dng
v n hoa và bia kY nim ghi s hy
sinh anh dRng ca các lit s&,   i
 i giáo dc tinh th!n yêu n c cho
nhân dân ta.  i vi cha m], v con
ca th ng binh, lit s& mà thiu s"c
lao  ng và túng thiu thì chính
quyn a ph ng phi giúp ^ h* có
công #n vic làm thích h p, quyt
không  h* b ói rét”.
Bác H là Ng i !u tiên khng
nh th ng binh ''tàn nh ng không
ph''. Ng i th ng xuyên quan tâm
th#m h<i,  ng viên, tng quà cho
th ng binh. Ng i nhiu l!n yêu
c!u các a ph ng, ban ngành, oàn
th và kêu g*i ng bào c n c
ch#m sóc giúp ^ th ng binh, gia
ình lit s&. ng th i Ng i c#n dn
th ng, bnh binh phi gi gìn
truyn th ng, phm cht ng i chin
s_ cách mng tuK theo kh n#ng mà
tham gia công tác, không  c òi
h<i ãi ng quá áng, c bit không
 c công th!n ch ngh&a. Tm lòng
ca Bác, nhng l i dy ca Bác  i
vi vic ch#m sóc th ng binh, gia
ình lit s&, ng i có công vi cách
mng là bài h*c cho tt c chúng ta
noi g ng, h*c tp và làm theo.

N H Â N
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M T S SUY NGH V H C TP
PHONG CÁCH “CN, KIM, LIÊM, CHÍNH”

theo t t ng H Chí Minh qua tác phm
“Đi sng m i” trong đi ng cán b,
công ch c hin nay
PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Ban Tuyên giáo Trung ương
au 70 n#m, tác phm “ i
s ng mi” ca Ch tch H
Chí Minh vZn gi nguyên giá
tr và tính th i s, nh vào
t!m nhìn xa ca Bác và ý ngh&a sâu
sJc trong t$ng câu, t$ng ch ca
tác phm.

S

1. Trong tp 5 ca tác phm H
Chí Minh Toàn tp, “ i s ng mi”
ch chim 19 trang, chia thành 19
ph!n, trong ó Ng i dành m t
ph!n, ch gm úng m t trang giy,
 vit v “ i s ng mi trong các
công s nên th nào?”. By nhiêu ó
thôi, còn ch a n 500 ch, mà gói
g*n trong ó tt c yêu c!u  i vi
ng i cán b , công ch"c nhà n c: t$
vic nêu yêu c!u phi làm g ng cho
dân noi theo; Bác cnh báo nguy c
“tr thành h bi, bin thành sâu
m*t ca dân” nu không “gi úng
c!n, kim, liêm, chính”; n vic gii
thích rõ ràng t$ng n i dung v “c!n”,
“kim”, “liêm”, “chính”.
Thông ip Bác H gXi n  i
ngR cán b , công ch"c nhà n c, t$
70 n#m tr c, ngJn g*n và rõ ràng:
“T$ Ch tch Chính ph cho n
ng i chy giy, ng i quét d*n
trong m t c quan nh<, u là
nhng ng i #n l ng ca dân, làm
vic cho dân, phi  c dân tin

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở Việt Bắc.
ẢNH: TL

cy”. M t l!n na, chúng ta gp 
ây t t ng ca Bác H, cán b ,
công ch"c, cho dù là ng i "ng !u
Nhà n c, cRng ch là ng i làm
công, #n l ng do nhân dân tr, có
ngh&a là phi phc v nhân dân,
nhng ng i tr l ng cho chúng ta
và hn th na, phi làm sao 
 c nhân dân tin cy.

Ng i xác nh: “Nhng ng i
trong các công s u có nhiu, hoc
ít quyn hành”. Ng i nhìn thng
vào s tht ó,  mà xác nh nguy
c có th dZn n suy thoái, mà
Ng i g*i là “h bi”, là “bin thành
sâu m*t”,  mà cnh báo,  mà yêu
c!u m+i cán b , công ch"c phi thc
hin “c!n, kim, liêm, chính”.
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khi l ra mà b pht thì mt ht c
danh giá, mà ca phi ngh&a ó cRng
không  c h ng”.
| ây, Bác H ã nhn mnh
lòng t tr*ng, nhJc n “danh giá”,
phm giá  khuyên chúng ta tnh
táo, không sa ngã. Ng i khng
nh, “ca phi ngh&a” cRng s= không
 c h ng.
Ch “liêm” này, Ng i yêu c!u
“phi ly làm !u”  i vi cán b ,
công ch"c, t"c là nhng “ng i làm
trong công s”.
“Chính”,  c Ch tch H Chí
Minh nêu khái quát là “công tâm” và
“công "c”. “Công "c”  ây  c
hiu là o "c công v. Trong ó,
Ng i nêu my n i dung quan tr*ng
sau: (1) không ly ca công dùng
vào vic t ; (2) không dùng ng i
t làm vic công; (3) công bình,
chính trc, không t ân, t hu, t
thù, t oán; (4) dùng ng i có tài
n#ng, không dùng bà con, bè bn,
không dìm k~ có tài n#ng hn mình;
(5) trung thành vi Chính ph, vi
ng bào; (6) không lên mt “quan
cách mnh”.

Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) mùa Xuân
năm 1969.
ẢNH: TL

2. Tr c ht nói v “c!n”, H Chí
Minh bJt !u t$ vic nêu yêu c!u:
úng gi và  gi làm vic. Tip ó
Ng i nhJc nh v tinh th!n, thái
 làm vic phi tn tình, tâm
huyt: “làm cho chóng, cho chu
áo”. Làm vic phi m bo th i
hn: “vic ngày nào làm xong ngày
y”. Nu không chuyên c!n, nu
“l i bing t"c là l$a gt dân” Ng i khng nh.
Nói v “kim”, Ng i yêu c!u cán
b , công ch"c tit kim t$ nhng vt
dng nh< nht  công s, nh giy,
bút, vt liu, phong bì... Ng i cRng
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yêu c!u dùng li hai, ba l!n. Ng i
khng nh: “ni nào cRng tit kim
m t chút, thì trong m t n#m ^  c
hàng vn tn giy, t"c là hàng triu
ng bc”.
“Liêm”  c Ch tch H Chí Minh
gJn vi vn  mà ngày nay chúng ta
g*i tên là nguy c “suy thoái v o
"c, l i s ng”, vi vic phê phán, lên
án nhng cá nhân  nhng c ng v
công tác khác nhau mà “d' tìm dp
phát tài, hoc xoay tin ca Chính
ph, hoc c khoét ca nhân dân” hay nói cách khác chính là tham ô,
tham nhRng. Ng i phân tích: “n

3. H*c tp phong cách “c!n, kim,
liêm chính” theo t t ng H Chí
Minh phi bJt !u t$ ch “liêm”, nh
lúc sinh th i, Ng i ã yêu c!u. Ch
“liêm”  ây phi gJn vi lòng t
tr*ng, phm giá ca m+i cán b , công
ch"c nhà n c. Giáo dc lòng t
tr*ng là m t vn  quan tr*ng mà
lâu nay chúng ta quan tâm ch a !y
. Trong L' kt np ng, m+i ng
viên mi u *c 4 l i tuyên th
tr c c T qu c, c ng và chân
dung Ch tch H Chí Minh. Nh ng
khi chúng ta tr thành cán b , công
ch"c nhà n c, chúng ta không c!n
tuyên th, thm chí không c!n cam
kt bt c" iu gì. Có l= ã ti lúc,
m+i cán b , công ch"c c!n xác nh
rõ nhng cam kt ca mình tr c m+i
v trí công vic  c giao và *c l i
tuyên th, hoc gXi cho n v nhng

N H Â N

bn cam kt ó  theo dõi, giám sát
vic thc hin.
Mc dù, Ch tch H Chí Minh
không dùng khái nim “suy thoái”,
nh ng nhng biu hin Ng i nêu ra
nu cán b , công ch"c không gi
 c ch “liêm”, không gi  c ch
“chính” thì u là nhng biu hin
suy thoái v o "c, l i s ng ã
 c  cp trong Ngh quyt Trung
ng 4, khóa XII: t$ tham ô, tham
nhRng, l i dng vic công m u l i cá
nhân, t ân, t hu, t thù, t oán,
b nhim,  bt ng i nhà, bn bè,
không dùng ng i tài,  k ng i
có n#ng lc, n vic không trung
thành vi Chính ph, không trung
thành vi ng bào, không thc hin
úng là công b c ca dân. T$ ó,
vic thc hin t t Ngh quyt Trung
ng 4 khóa XII cRng chính là hình
thành cho  c phong cách s ng,
làm vic “liêm”, “chính” theo t
t ng ca Bác.
Phát huy tinh th!n tit kim, ý
th"c trách nhim vi công vic 
thc hin úng ch “c!n”, ch
“kim” theo t t ng ca Bác H.
iu kin cu c s ng ã thay i,
nhiu khó kh#n ã  c tháo g^,
kinh t ã phát trin, Vit Nam ã
v t qua ng ^ng nghèo ói,  tr
thành n c có thu nhp trung bình
trên th gii. Nh ng vZn còn ó
“bZy thu nhp trung bình”, còn n
công  m"c cao, trong khi ch s
cnh tranh thp, n#ng sut lao  ng
thp, môi tr ng s ng ô nhi'm,
qun lý kinh t hiu qu thp,
doanh nghip nhà n c thua l+,
doanh nghip t nhân ch a có môi
tr ng cnh tranh bình ng... Có
ngh&a là, còn nhiu vn  c!n n
ý th"c trách nhim ca cán b , công
ch"c, c!n n s siêng n#ng, chuyên
c!n, không ch làm vic úng gi , 
gi , mà c!n cù, ch#m ch, tâm huyt
 nâng cao n#ng lc qun lý ca
Nhà n c, n#ng lc lãnh o ca
ng. ng th i, c!n n ý th"c tit

kim, t$ nguyên vt liu, n th i
gian, nhân lc  góp ph!n san s~
gánh nng n công, ng th i bo
v ngun tài nguyên, bo v môi
tr ng s ng ca chúng ta.
Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr
khóa XII, xác nh rt rõ: c!n làm cho
t t ng, o "c, phong cách ca
H Chí Minh tht s tr thành nn
tng tinh th!n vng chJc ca  i
s ng xã h i; gJn thc hin Ch th vi
vic xây dng và phát trin v#n hoá,
con ng i Vit Nam, xây dng h giá
tr v#n hoá và h giá tr chun mc
ca con ng i Vit Nam th i kK y
mnh công nghip hoá, hin i hoá
và h i nhp qu c t. Ch th có  ra
ph ng châm trong lãnh o, ch
o, t ch"c thc hin là: “trên
tr c, d i sau”; “trong tr c, ngoài
sau”; “h*c i ôi vi làm theo”, chú
tr*ng vic làm theo b%ng nhng hành
 ng và vic làm c th.
 thc hin nhng ph ng châm
nêu trên, Ch th yêu c!u các cp y
làm t t m t s nhim v, trong ó có
vic: “Tip tc xây dng, hoàn thin
chun mc o "c ngh nghip, o
"c công v  t$ng a ph ng, c
quan, n v vi ph ng châm “sát
ch"c n#ng, nhim v, ngJn g*n, d'
nh, d' thc hin và ánh giá vic
thc hin”. Hoàn thin chính sách,
pháp lut liên quan n o "c công
v”. Có th nói, xây dng o "c
công v cRng là m t bin pháp quan
tr*ng   a vic h*c tp và làm theo
Bác tr thành phong cách làm vic, ý
th"c t giác, l i s ng, np ngh&, thói
quen, i vào v#n hóa con ng i Vit
Nam ngày nay.
Nhiu n c trên th gii nh :
Singapore, Indonexia, Philipin ã ban
hành Lut o "c công v (Philipin
g*i là “Lut Hành vi "ng xX và tiêu
chun o "c cho công ch"c, viên
ch"c”)  quy nh rõ các hành vi
o "c mà công ch"c, viên ch"c c!n
thc hin, nhng hành vi trái tiêu
chun o "c b nghiêm cm và quy
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nh rõ v ch tài, c quan có trách
nhim xX lý các vi phm.
Hin nay, chúng ta có nhiu quy
nh v các hành vi  c phép thc
hin và nhng hành vi b nghiêm
cm  i vi cán b , công ch"c, viên
ch"c trong Hin pháp, trong m t s
ch th, ngh quyt, quy nh ca
ng (Ngh quyt Trung ng 6 (l!n
2), khóa VIII, Ngh quyt Trung ng
4, khóa XI, Ch th 06-CT/TW, khóa X,
Ch th 03-CT/TW, khóa XI, các ch th
v phòng ch ng tham nhRng, lãng
phí…), m t s v#n bn lut (Lut
Công ch"c, viên ch"c (2008), Lut
Phòng ch ng tham nhRng, Lut Thc
hành tit kim, ch ng lãng phí) và
nhiu v#n bn d i lut, quy nh,
quy ch… Tuy nhiên, vì ch a rõ ch
tài và ch a rõ c quan chu trách
nhim xX lý các vi phm, nên hiu
qu thc thi ch a cao.
Ch tch H Chí Minh ã sm suy
ngh& v quy ch công ch"c và o "c
công v. Ngày 20/5/1950, Ng i ã
ký SJc lnh 76/SL ban hành Quy ch
công ch"c Vit Nam. Trong L i nói
!u ca Quy ch Công ch"c vit:
“Công ch"c Vit Nam là nhng công
dân Vit Nam gi m t nhim v trong
b máy nhà n c ca chính quyn
nhân dân... Công ch"c Vit Nam phi
em tt c s"c lc và tâm trí, theo
úng  ng l i ca Chính ph và
nh%m l i ích ca nhân dân mà làm
vic”. iu 2 ca Quy ch Công ch"c
quy nh: “Công ch"c Vit Nam phi
phc v nhân dân, trung thành vi
Chính ph, tôn tr*ng kY lut, có tinh
th!n trách nhim và tránh làm nhng
vic có hi n thanh danh công ch"c
hay n s hot  ng ca b máy nhà
n c. Công ch"c Vit Nam phi c!n,
kim, liêm, chính, chí công vô t ”.
Tác phm “ i s ng mi” không
dài, nh ng là tp h p nhng quan
im phong phú, t ng  i toàn
din v cán b , công ch"c và có
nhiu ý ngh&a thc ti'n trong giai
on hin nay.
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LÊ QUANG O
Ngi cng sn kiên cng, mu mc
PGS.TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ng chí Lê Quang o sinh
n#m 1921, trong m t gia
ình có truyn th ng yêu
n c  xã ình Bng, huyn
T$ Sn, tnh BJc Ninh. N#m 16 tui,
ng chí ã tham gia hot  ng yêu
n c ti a ph ng và  tr ng
Trung h*c t thc Th#ng Long (Hà
N i). Tháng 8/1940,  c kt np
vào ng, n gia n#m 1941, ng
chí thoát ly gia ình bJt !u cu c  i
ca m t nhà cách mng chuyên
nghip ri tr thành Bí th Ban Cán
s ng b tnh BJc Ninh. N#m 1942,
ng chí là Bí th Ban Cán s ng
b tnh Phúc Yên, y viên X" uY BJc
KK. T$ tháng 5/1943, là Bí th Ban
cán s ng b thành ph Hà N i,
ng chí ã góp ph!n quan tr*ng vào
vic chun b lc l ng cho Tng
khi ngh&a (19/8/1945)  Hà N i.



1. Sau Cách mng Tháng Tám,
ng chí tham gia tái lp Thành uY
Hi Phòng và tr thành Bí th Thành
y Hi Phòng (tháng 10 n tháng
6/1946); sau ó,  c iu v làm Bí
th Thành y Hà N i và t$ tháng
12/1946 n cu i n#m 1947, ng chí
là Phó Bí th Khu y c bit Hà N i
(khu XI) lãnh o t ch"c các hot
 ng kháng chin trong lòng ch.
Tháng 11/1947, ng chí là Bí th
Thành y Hà N i và sau ó tr thành
Bí th Liên Tnh y Hà N i - Hà ông
(1948) ri Phó ban Tuyên truyn
Trung ng ng (1949-1950).
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Đồng chí Lê Quang Đạo (giữa) tại Mặt trận Quảng Trị (năm 1972).
ẢNH: TL

T$ n#m 1950, ng chí  c
ng iu  ng vào quân  i, gi
nhiu tr*ng trách: Cc tr ng Cc
Tuyên hun - Tng cc Chính tr
Quân  i Nhân dân Vit Nam, Phó
Ch nhim Tng cc Chính tr Quân
 i Nhân dân Vit Nam. Trc tip
tham gia ch huy các chin dch
quan tr*ng trong cu c kháng chin
ch ng Pháp và ch ng M_. “ng chí

ã cùng ng  i hoàn thành xut
sJc các nhim v  c giao”1. Do
vy, n n#m 1958 ng chí  c
phong quân hàm Thiu t ng, n#m
1974  c th#ng quân hàm Trung
t ng Quân  i Nhân dân Vit Nam.
Vi n#ng lc, uy tín và c ng hin
ca ng chí  i vi cách mng Vit
Nam, n#m 1960 ng chí  c b!u là
y viên d khuyt Ban Chp hành

N H Â N

Trung ng ng, y viên Quân y
Trung ng. N#m 1972 tr thành y
viên chính th"c ca Ban Chp hành
Trung ng ng. Sau ó, ng chí
ã  c tip tc b!u là y viên Trung
ng ng các khóa IV, V, VI và gi
tr*ng trách Bí th Trung ng ng
các khóa IV, V. ng chí ã m trách
nhiu c ng v quan tr*ng ca ng
và Nhà n c, nh Phó Bí th th ng
trc Thành y Hà N i, Tr ng Ban
Khoa giáo Trung ng; n n#m
1987, ng chí  c b!u là Ch tch
Qu c h i, Phó Ch tch H i ng Nhà
n c n c CHXHCN Vit Nam (19871992). T$ n#m 1994 cho n lúc i
vào cõi v&nh h%ng (1999), ng chí
m trách nhim v Ch tch oàn
Ch tch y ban Trung ng Mt trn
T qu c Vit Nam.
Tri qua thX thách kh c lit tr c
Cách mng Tháng Tám, trong hai
cu c kháng chin và tr c nhng
cam go ca cu c cách mng XHCN,
ng chí Lê Quang o ã su t  i
phn u cho lí t ng ca ng. Trên
l&nh vc nào, ng chí cRng hoàn
thành xut sJc và tr thành nhà lãnh
o uy tín ca ng, Nhà n c và Mt
trn T qu c Vit Nam.
2. Là ng i t ch"c hin thc hoá
nhng nguyên lý c bn ca ch
ngh&a Mác-Lênin, t t ng H Chí
Minh, ch tr ng ca ng trong
cách mng gii phóng dân t c, trong
kháng chin hay trong xây dng và
bo v T qu c xã h i ch ngh&a, trên
các c ng v ca mình, ng chí Lê
Quang o không ch th hin tài
n#ng t ch"c ca m t nhà lãnh o
mà còn có nhiu óng góp quan
tr*ng v lí lun và  li cho ng ta
nhiu bài h*c quý giá.
Không phi ngZu nhiên, trong
tin trình u tranh gii phóng dân
t c, dù là khi hot  ng bí mt,
chun b lc l ng cho Cách mng
Tháng Tám, hay trong tình th
“ngàn cân treo s i tóc” ca cách
mng n c ta cRng nh trong hai
cu c kháng chin tr ng kK, cam
go, vô cùng ác lit, Ch tch H Chí

Minh và ng ta1 tin t ng giao cho
ng chí Lê Quang o nhiu tr*ng
trách òi h<i cao  trí, dRng, s
kiên nh cách mng và "c hy sinh
ca ng i chin s& c ng sn nh vy.
Khó kh#n ca vic xây dng c#n c"
cách mng, an toàn khu, chun b
lc l ng cho khi ngh&a  Hà N i
tr c Cách mng Tháng Tám và vic
phc hi hot  ng ca ng b
thành ph Hi Phòng cRng nh s
có mt ca ng chí vi t cách
ng i lãnh o cao nht ca ng 
Hà N i tr c và sau khi cu c kháng
chin toàn qu c bùng n, ã khng
nh s kiên trung, n#ng lc t ch"c
và ch o thc ti'n ca ng chí Lê
Quang o trong thc thi các nhim
v mà ng và nhân dân giao phó.
Quan im ng chí Lê Quang o v
hot  ng ch ng li k~ thù ngay
trong hu ph ng ca chúng thc s
là nhng bài h*c quý giá mà ng
chí ã tng kt t$ hot  ng thc
ti'n, b c !u biu th n#ng lc
toàn din c trong t ch"c lãnh o
và công tác lý lun ca ng chí Lê
Quang o.
Hin din và có nhng óng góp
quan tr*ng vào thJng l i quân s ca
các chin dch ln to ra nhng b c
phát trin có tính cht quyt nh v
quân s trong hai cu c kháng chin
ch ng thc dân Pháp và  qu c M_,
su t 28 n#m trong áo lính C H, vi
vai trò ca ng i lãnh o công tác
chính tr trong quân  i, ng chí ã
góp ph!n lãnh o thúc y và
khng nh trong thc ti'n vai trò
quyt nh ca con ng i trong
chin tranh chính ngh&a theo t
t ng H Chí Minh.
N#m 1962, tng kt t$ thc ti'n
ca cu c kháng chin, ng chí ã
 xut các quan im v m i quan
h và n i dung ca công tác t t ng
và công tác t ch"c trong quân  i
theo t t ng H Chí Minh v “xây
dng quân  i ta thành m t quân
 i nhân dân hùng mnh, m t quân
 i cách mng tin lên chính quy và
hin i”2.

V  T - S 
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N#m 1974, ng chí Lê Quang o
li nêu lên nhng quan im có ý
ngh&a lý lun  “gii quyt t t my
vn  công tác chính tr hin nay
trong vic y mnh xây dng quân
 i lên chính quy, hin i”3, nh%m
thc hin t t ch  lãnh o ca
ng và ch  ch huy trong quân
 i; làm t t công tác giáo dc chính
tr, lãnh o t t ng, nâng cao ý
chí chin u và hin i hóa quân
 i cRng nh quán trit các quan
im ca ng v  ng l i quân s,
 ng l i chin tranh nhân dân, v
xây dng  i ngR cán b và n v
c s, v công tác chính tr, c quan
chính tr, cán b chính tr trong
quân  i. Nhng quan im thm
m t t ng H Chí Minh,  ng l i
ca ng trong xây dng Quân  i
nhân dân Vit Nam chính quy, hin
i, không nhng có ý ngh&a góp
ph!n làm nên chin thJng v~ vang
n#m 1975 mà còn có giá tr thc ti'n
trong xây dng quân  i ta hin nay.
Trong nhng n#m !u thp kY
th" tám ca th kY XX, t n c ta
ã lâm vào khng hong kinh t - xã
h i nghiêm tr*ng. Là Tr ng Ban
Khoa giáo Trung ng, ng chí ã i
sâu nghiên c"u và nhn th"c rõ
nhng khó kh#n, yu kém ca công
tác khoa giáo, nht là công tác giáo
dc chính tr, giáo dc ch ngh&a
Mác-Lênin trong h th ng giáo dc 
n c ta  góp ph!n  xut vi B
Chính tr v “M t s vn  cp bách
ca công tác giáo dc”4 (1983).
Nhng quan im ca ng chí v
vic tìm cách “to ra s chuyn bin
thc s trong vic nâng cao cht
l ng nh%m hình thành nhân cách xã
h i ch ngh&a, tr c ht là nâng cao
cht l ng giáo dc chính tr t
t ng và o "c trong  i ngR giáo
viên, cán b qun lý giáo dc và
trong ông o h*c sinh ph th ng”
vì “mc tiêu c bn nht ca giáo
dc là phi ào to nên nhng con
ng i xã h i ch ngh&a”; v vic
“phi làm cho h th ng giáo dc
phc v tích cc nhng mc tiêu
kinh t-xã h i tr c mJt và lâu dài
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áp "ng yêu c!u phân công lao  ng
xã h i và nhim v T qu c”; v vic
“phi t#ng c ng hn na s lãnh
o ca các cp y ng, s qun lí
ca chính quyn các cp kt h p cht
ch= vi các oàn th... phát huy
quyn ch  ng ca a ph ng, ca
c s, thc hin t t ph ng châm
Nhà n c và nhân dân cùng làm 
ch#m lo phát trin s nghip giáo
dc...”5, th hin t!m nhìn chin l c
ca ng chí Lê Quang o mà ngày
nay nhng n i dung này vZn có giá
tr thc ti'n sâu sJc.
Khi c n c bJt !u tin hành
công cu c i mi, ng chí Lê
Quang o  c ng và nhân dân
tín nhim trao tr*ng trách t ch"c
trin khai i mi các hot  ng ca
Nhà n c nh%m th ch hóa  ng
l i i mi ca ng cRng nh s
lãnh o ca ng b%ng Hin pháp,
pháp lut, góp ph!n  a t n c
v t qua khó kh#n tr c nhng bin
i nhanh chóng, bt l i ca tình
hình th gii  i vi n c ta vào cu i
nhng n#m 80 !u nhng n#m 90
ca th k XX, góp ph!n vào thJng
l i ca công cu c i mi xây dng
và bo v T qu c, bo v s lãnh
o ca ng. Trong l&nh vc hot
 ng ph"c tp và  th i im khó
kh#n này, ng ta khng nh
nhng c ng hin ca ng chí Lê
Quang o “ã góp ph!n quan tr*ng
vào vic i mi sâu sJc và toàn din
v t ch"c và hot  ng ca Qu c h i
trong vic trin khai thc hin Ngh
quyt i h i l!n th" VI ca ng,
nht là y mnh công tác lp hin
và lp pháp  th ch hóa các ngh
quyt ca ng, áp "ng yêu c!u
qun lý t n c b%ng pháp lut,
phc v công cu c i mi toàn din
t n c”6. Góp ph!n ch o xây
dng và lãnh o thông qua Hin
pháp n#m 1992, nhiu b lut và

pháp lnh mi cRng nh vic Qu c
h i ã quyt nh các vn  quan
tr*ng ca t n c và thc hin
quyn giám sát t i cao  i vi toàn
b hot  ng ca Nhà n c trong
giai on m !u trin khai s
nghip i mi !y khó kh#n, ph"c
tp ã cho thy nhng c ng hin to
ln ca Ch tch Qu c h i Lê Quang
o trong s nghip i mi xây
dng và bo v ch  XHCN  n c
ta, c bit trong l&nh vc xây dng
Nhà n c pháp quyn ca dân, do
dân, vì dân, trong vic i mi và
nâng cao hiu qu hot  ng ca
Qu c h i, c v lý lun và ch o
hot  ng thc ti'n theo t t ng
H Chí Minh.
Trong nhim v lãnh o xây
dng kh i i oàn kt dân t c,
ng chí Lê Quang o luôn
thm nhu!n nhng quan im
ca Ch tch H Chí Minh và
“ng chí ã ch trì giúp Trung
ng ng xây dng Ngh quyt 07
ngày 17/11/1993 ca B Chính tr
v i oàn kt dân t c và t#ng
c ng Mt trn dân t c th ng nht
trong tình hình mi, m t ngh quyt
to ra b c ngot cho i oàn kt
dân t c và công tác Mt trn trong
công cu c i mi t n c”7. Ngh
quyt này có tính nh h ng cho s
ra  i ca Lut Qu c tch và Lut
Mt trn T qu c Vit Nam sau này,
thc hin trên thc t “mc tiêu ca
m r ng kh i i oàn kt toàn dân
là ly i ngh&a ca dân t c làm
tr*ng, cùng nhau phn u vì  c
lp dân t c, vì dân giàu n c mnh,
xã h i công b%ng, dân ch, v#n
minh” vi n i dung “phi  c th
hin trên m*i l&nh vc, thông qua
các hình th"c tp h p a dng theo
lut pháp, chính sách ca Nhà n c,
phát trin nhiu phong trào hành
 ng t$ thp n cao, sáng to

nhiu hình th"c hot  ng phù h p
vi t$ng thành ph!n xã h i, t$ng
l"a tui, t$ng a ph ng”8. Là
Tr ng Ban son tho Lut Mt trn
T qu c Vit Nam và  c Qu c h i
thông qua, ng chí góp ph!n to ln
vào vic “nâng cao vai trò ca Mt
trn T qu c Vit Nam trong s
nghip i mi t n c, góp ph!n
thc hin dân ch xã h i ch ngh&a,
t#ng c ng m i liên h mt thit
ca nhân dân vi ng và Nhà n c,
phát huy tinh th!n yêu n c, truyn
th ng i oàn kt toàn dân, m t
nhân t quyt nh thJng l i ca
cách mng Vit Nam”9.
Nhng c ng hin ca ng chí Lê
Quang o là toàn din trên tt c
các l&nh vc xây dng h th ng chính
tr  n c ta c trong thc ti'n và lý
lun là ht s"c quý báu và n nay
vZn còn nguyên giá tr.
Hn sáu thp kY hot  ng và
tr ng thành cùng vi thJng l i ca
cách mng, t$ ng i ng viên bình
th ng n các tr*ng trách là ng i
"ng !u c quan lp pháp ca Nhà
n c và ca Mt trn dân t c th ng
nht, trc tip t ch"c thc hin
 ng l i i mi ca ng thông
qua vic t ch"c th ch hóa  ng
l i ó trong hot  ng ca Qu c h i
và Mt trn T qu c Vit Nam, ng,
Nhà n c và nhân dân ta không ch
dành cho ng chí Lê Quang o s
“kính tr*ng phm cht chính tr và
tài trí” ca “ng i c ng sn kiên
c ng mZu mc, m t nhà yêu n c
chân chính” mà còn là s tin cy  i
vi m t nhà lãnh o “có uy tín,
kiên ngh mà g!n gRi thân th ng” vi !y  nhng phm cht x"ng
áng là m t “h*c trò xut sJc ca
Ch tch H Chí Minh”10 nh ng ta
ã ánh giá.

1, 6, 7, 9, 10. Lời điếu do Chủ tịch Nông Đức Mạnh đọc lại Lễ truy điệu đồng chí Lê Quang Đạo, báo Nhân dân, ngày 28/7/1999.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, T.9, tr. 272.
3, 4, 5, 8. Lê Quang Đạo: Tuyển tập, Nxb. CTQG, H. 2009, tr. 213, 361, 370-372, 731.
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VAI TRÒ CA
T CHC ĐNG, ĐOÀN TH
trong các lo i hình doanh nghip
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Ban Tôn giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
heo s liu ca Phòng Th ng
mi và Công nghip Vit Nam
(VCCI), hin c n c có khong
g!n 400 nghìn doanh nghip,
thu hút hn 11 triu lao  ng. Trong
nn kinh t th tr ng theo nh
h ng XHCN  n c ta, các loi hình
doanh nghip ph bin gm: doanh
nghip nhà n c, h p tác xã, công ty
c ph!n, công ty trách nhim hu
hn, h tiu ch, h cá th, doanh
nghip có v n !u t n c ngoài
(FDI). Doanh nghip là t bào c bn
ca nn kinh t qu c dân. Doanh
nghip phát trin lành mnh, n nh
góp ph!n to ra nn kinh t lành
mnh, n nh. Trong nn kinh t th
tr ng nh h ng XHCN, vic t#ng
c ng vai trò lãnh o ca ng trong
các doanh nghip gi m t v trí then
ch t, vic phát trin oàn viên trong
các t ch"c chính tr - xã h i có vai
trò quan tr*ng  cng c kh i i
oàn kt trong doanh nghip, bo v
quyn l i, ngh&a v cho ng i lao
 ng. Nh%m nâng cao n#ng lc lãnh
o và s"c chin u ca t ch"c
ng, vai trò ca các t ch"c chính tr
- xã h i trong doanh nghip, Ban Bí
th Trung ng ã ban hành các quy
nh v ch"c n#ng, nhim v ca ng
b , chi b trong doanh nghip nhà
n c nh : Quy nh s 96-Q/TW
ngày 22/3/2004 v doanh nghip có
v n nhà n c liên doanh vi n c
ngoài; Quy nh s 99-Q/TW ngày
4/6/2004 v doanh nghip t nhân;
Quy nh s
100-Q/TW ngày
4/6/2004 v công ty c ph!n có v n

T

nhà n c...  t#ng c ng công tác
xây dng ng, các oàn th nhân
dân trong các doanh nghip t nhân,
công ty trách nhim hu hn, công ty
c ph!n t nhân và doanh nghip có
v n !u t n c ngoài, B Chính tr
(khoá VIII) ã ra Ch th 07-CT/TW
ngày 23/11/1996 và g!n ây nht là
Kt lun s
80-KL/TW ngày
29/7/2010 ca Ban Bí th v “Tip
tc y mnh thc hin Ch th s 07CT/TW ca B Chính tr (khóa VIII)
trong tình hình mi”. N i dung ch
yu ca các v#n bn nêu trên qui nh
v ch"c n#ng, nhim v ca t ch"c
c s ng ti các loi hình doanh
nghip, m i quan h gia t ch"c c
s ng vi b máy qun lý ca doanh
nghip. TuK thu c vào t$ng loi hình
doanh nghip mà ch"c n#ng, nhim
v ca t ch"c ng c s có qui nh
khác nhau nh ng tp trung vào m t
s nhim v nh : sn xut kinh
doanh, gi gìn trt t và an toàn xã
h i, lãnh o công tác t t ng, lãnh
o các oàn th qu!n chúng ti
doanh nghip... ây chính là c s
 t ch"c ng, oàn th trong
doanh nghip phát huy vai trò lãnh
o, oàn kt ng i lao  ng trong
doanh nghip thc hin nhim v sn
xut, kinh doanh, tp h p,  ng viên
ng i lao  ng thc hin vic sn
xut, kinh doanh có hiu qu, úng
pháp lut, t#ng c ng oàn kt gia
ch và ng i làm công trong doanh
nghip. Thc hin các ch th, ngh
quyt ca ng, các ng b , chi b
ã tích cc trin khai thc hin; nhn

th"c ca các cp y, ng viên, Mt
trn T qu c và các oàn th ngày
càng nâng cao, ý th"c, trách nhim
v nhim v xây dng và phát trin
t ch"c ng, oàn th trong doanh
b c !u có s chuyn bin tích cc;
nhiu cp y, chi b , t ch"c công
oàn, thanh niên, ph n, cu chin
binh ã phát huy t t tác dng, xác
lp  c vai trò là ht nhân chính tr
lãnh o ng viên, ng i lao  ng
và tuyên truyn vn  ng ch doanh
nghip, chp hành t t  ng l i,
chính sách ca ng, pháp lut ca
Nhà n c và bo v l i ích h p pháp
cho ng i lao  ng, góp ph!n tích cc
vào s n nh và phát trin ca
doanh nghip.
Theo Quy nh v ch"c n#ng,
nhim v ca ng b , chi b c s
do Ban Bí th Trung ng khóa IX, X
ban hành thì t ch"c ng trong
doanh nghip  n c ta hin nay
 c chia thành 5 loi c bn, có c
cu và s l ng ng viên nh sau:
- ng b , chi b c s trong
doanh nghip nhà n c (công ty c
ph!n, công ty trách nhim hu hn,
trong ó Nhà n c s hu trên 50%
v n iu l), có 4.732 ng b , chi b
c s, trong ó có 206 ng b b
phn, 13.846 chi b trc thu c, vi
199.864 ng viên.
- ng b , chi b c s trong công
ty c ph!n, công ty trách nhim hu
hn, trong ó Nhà n c s hu t$
50% v n iu l tr xu ng, có 4.307
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Công nhân đang làm việc tại khu công nghệ cao thuộc Khu công nghiệp Thăng Long.
ẢNH: KỲ ANH

ng b , chi b c s, trong ó có
191 ng b b phn, 10.558 chi b
trc thu c, vi 163.004 ng viên.
- ng b , chi b c s trong các
doanh nghip có v n nhà n c liên
doanh vi n c ngoài có 202 ng
b , chi b c s, trong ó có 4 ng
b b phn, 346 chi b trc thu c,
vi 6.355 ng viên.
- ng b , chi b c s trong công
ty trách nhim hu hn, công ty c
ph!n, công ty h p danh và doanh
nghip t nhân (g*i chung là doanh
nghip t nhân), có 1.591 ng b ,
chi b c s, trong ó có 24 ng b
b phn, 1.486 chi b trc thu c
(chim 1,8% tng s doanh nghip),
vi 34.185 ng viên.
- ng b , chi b c s trong các
doanh nghip 100% v n n c ngoài
có 207 ng b , chi b c s, 222 chi
b trc thu c, vi 5.442 ng viên.
Ngoài ra, trong các h p tác xã,
liên hip h p tác xã có 74 ng b ,
chi b c s, trong ó có 175 chi b
trc thu c, vi 1.136 ng viên.
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Trong iu kin kinh t th
tr ng nh h ng XHCN do ng
lãnh o hin nay, vai trò ca t
ch"c ng, oàn th trong các doanh
nghip là ht s"c quan tr*ng, giúp
nh h ng t t ng, chính tr cho
doanh nghip phát trin. Thc t cho
thy, doanh nghip nào có t ch"c
ng thì các t ch"c oàn th cRng
hot  ng t t hn, sn xut kinh
doanh thun l i, ng i lao  ng yên
tâm, phn khi làm vic. Cp y ng
cùng vi các t ch"c oàn th trong
doanh nghip ã giúp Ban lãnh o
công ty nJm tình hình t t ng, tâm
t , nguyn v*ng chính áng ca
ng i lao  ng  kp th i gii quyt
nhng v ng mJc, ch#m lo t t hn
 i s ng vt cht, tinh th!n ca
ng i lao  ng. | nhng doanh
nghip không có t ch"c ng, các
t ch"c chính tr - xã h i, hoc có
nh ng không phát huy  c vai trò,
nhiu doanh nghip phi  i mt vi
nhng rJc r i pháp lý không áng có
và thit hi cRng không nh<. Tính t$
n#m 1995 n ht n#m 2010, c n c
xy ra hn 3.400 cu c ng$ng vic tp

th, ình công t phát ca ng i lao
 ng. Trong ó s v ình công xy
ra ti doanh nghip có v n FDI chim
hn 73%. Nguyên nhân chính là
doanh nghip ch a có t ch"c ng
hoc Ban Chp hành Công oàn hot
 ng yu kém, không tham gia iu
tit, t ch"c ình công úng lut.
Hu qu ca nhng cu c ình công
quy mô ln, kéo dài, ng i gánh chu
thit hi !u tiên và nng n nht
không ai khác là ch doanh nghip.
H* vZn phi tr l ng cho nhng lao
 ng không ình công (nhân viên
phi tm ngh vic do ình công)
trong khi các chi phí c nh vZn
phát sinh. Nghiêm tr*ng hn là vic
sn xut, kinh doanh b ình tr, mt
uy tín vi khách hàng, b< l^ c h i
kinh doanh do phi tp trung gii
quyt tranh chp. Do vy, vic thành
lp t ch"c ng, các t ch"c chính
tr - xã h i chính là ch#m lo  i s ng,
bo v quyn và l i ích h p pháp ca
ng i lao  ng trong doanh nghip,
chính là giúp doanh nghip thc thi
m t cách úng Jn Lut Lao  ng.
Qua ó, bo m hài hòa l i ích gia
ng i sX dng lao  ng và ng i lao
 ng. M t khi  i s ng ng i lao
 ng  c ch#m lo úng mc, quyn
và l i ích chính áng  c bo m,
h* s= gJn bó lâu dài vi doanh
nghip, n#ng sut, hiu qu lao  ng
qua ó  c nâng cao. Và ng i
h ng l i nhiu nht không ai khác
ngoài doanh nghip.
Qua m t th i gian thc hin các
quy nh ca Trung ng, t ch"c
ng trong các loi hình doanh nghip
còn b c l nhng hn ch sau:
- T ch"c ng ch a th hin rõ vai
trò ht nhân chính tr  c s, cá bit có
ni ch tn ti m t cách hình th"c, thc
t là làm theo s ch o, iu hành ca
giám  c, ch doanh nghip.
- Các t ch"c ng trong doanh
nghip t nhân, doanh nghip có v n
!u t n c ngoài ph!n ông lúng
túng trong xác nh n i dung và
ph ng th"c hot  ng. Ch a xác
nh và th hin  c vai trò lãnh
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o doanh nghip thc hin nhim
v sn xut, kinh doanh, công tác
cán b và m i quan h vi các thành
t trong doanh nghip.
- Trong thc t, nhiu nhà !u t
n c ngoài, ch doanh nghip t
nhân do ch a hiu úng bn cht,
vai trò ca t ch"c ng trong doanh
nghip, nên e ngi vic có t ch"c
ng trong doanh nghip mình. Do
vy, h* cn tr hoc không ng h
vic thành lp t ch"c ng trong
doanh nghip; m t s khác tuy
không cn tr nh ng li không ng
h , không to iu kin v th i gian,
kinh phí, c s vt cht...  t ch"c
ng và các oàn th chính tr - xã
h i hot  ng. iu này nh h ng
rt ln n s hình thành và cht
l ng hot  ng ca t ch"c ng 
nhng loi hình doanh nghip này.
- Do quan nim mình là ng i làm
thuê cho ch doanh nghip  có
l ng, s b phân bit  i xX, thm
chí s b ch không sX dng nên m t
s ng viên không công khai mình
là ng viên; s khác li xác nh
mình là ng i lao  ng “an phn th
th ng” nên ch ch#m lo n l i ích
kinh t ca gia ình, bn thân, ít
tham gia hot  ng chính tr - xã h i.
Trong iu kin mi, thc ti'n
t ra nhiu vn  c!n phi gii
quyt, nh ng vic nhn th"c và c
th hóa thành các ch tr ng, chính
sách  thc hin còn chm và thiu
ng b . M t s cp y ch a nhn
th"c !y , sâu sJc yêu c!u, n i
dung Ch th ca B Chính tr nên
vic tuyên truyn, vn  ng ch a sâu
r ng, thiu thuyt phc. S ch o
ca các cp y cp trên, nht là cp
trên trc tip ca c s thiu kiên
quyt; vic tng kt rút kinh nghim
ch a  c quan tâm úng m"c. Cp
y và cán b làm công tác ng, oàn
th u kiêm nhim. iu kin,
ph ng tin làm vic phc v cho
hot  ng ca t ch"c ng, các oàn
th còn nhiu khó kh#n; nhiu ni
không có a im  sinh hot và
kinh phí  hot  ng...

Nguyên nhân là do các cp y
ng và công oàn ti doanh nghip
hiu rt khác nhau v yêu c!u ca
vic phát trin ng viên trong công
nhân. Nhiu c s ng cho r%ng
không c!n phát trin ng viên trong
công nhân là nhng ng i lao  ng
bình th ng khi h* không có c h i
phát trin thành cán b . ây cRng là
suy ngh& ca nhiu công nhân nên h*
không có  ng c phn u vào
ng. Bên cnh ó là s l là ca
ng y cp trên, c" hô hào truyn
t ch th, tinh th!n ngh quyt
nh ng không có bin pháp c th,
theo kiu “d' làm khó b<”. Do ó, tY
l ng viên, h i viên trong các
doanh nghip nhà n c, n v s
nghip chim tY l a s , còn các
doanh nghip ngoài qu c doanh và
FDI thì tY l thp là iu d' hiu. T$
thc ti'n trên,  t ch"c ng, các
t ch"c chính tr - xã h i trong các
loi hình doanh nghip hot  ng có
hiu qu, c!n t#ng c ng thc hin
các gii pháp chính sau:
1. Làm t t công tác t t ng,
nâng cao nhn th"c v v trí, vai trò
ca t ch"c ng trong doanh
nghip, nht là  i vi các doanh
nghip ngoài qu c doanh theo n i
dung Ngh quyt Trung ng 6, khoá
X v “Nâng cao n#ng lc lãnh o,
s"c chin u ca t ch"c c s ng
và cht l ng  i ngR cán b ng
viên” và Kt lun s 80-KL/TW ca
Ban Bí th v “y mnh thc hin
Ch th 07-CT/TW ca B Chính tr
(khoá VIII) trong tình hình mi”.
c bit là công tác tuyên truyn
cho ch doanh nghip, nhà !u t
n c ngoài hiu úng v vai trò, v
trí và tác dng ca t ch"c ng, các
oàn th trong doanh nghip; hot
 ng ca t ch"c ng, các oàn th
là có l i, góp ph!n làm cho doanh
nghip phát trin vng chJc, úng
pháp lut.
2. Cng c , kin toàn t ch"c  i
vi t ch"c ng trong doanh
nghip. Cp y cp trên c!n quan
tâm h ng dZn t ch"c ng trong
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doanh nghip không ng$ng t hoàn
thin mình thông qua vic kin toàn
t ch"c, thc hin t t ch"c n#ng,
nhim v theo quy nh ca Trung
ng. C!n xem xét, b trí li mô hình
t ch"c ng trong doanh nghip,
nht là các doanh nghip ngoài qu c
doanh. Nên th ng nht  các t
ch"c ng này thu c ng b kh i
doanh nghip tnh (thành ph ), ch
nhng t ch"c ng trong doanh
nghip nh<, hoc ít ng viên mi 
trc thu c cp qun y, hoc t ng
 ng. Cp y và các oàn th cp
trên phi có cán b chuyên trách 
theo dõi, giúp ^, gii quyt nhng
khó kh#n, v ng mJc  c s; nh
kK s kt rút kinh nghim, kp th i
biu d ng nhng t ch"c, cá nhân
tiêu biu  nhân r ng.
3. Nâng cao n#ng lc lãnh o và
s"c chin u ca t ch"c ng trong
doanh nghip thông qua nâng cao
cht l ng  i ngR cp y viên, c
bit là bí th cp y. ng chí bí th
cp y phi là ng i có trình  ,
n#ng lc, uy tín và nên n%m trong
thành ph!n ban lãnh o ca doanh
nghip. Chú tr*ng nâng cao cht
l ng ng viên và làm t t công tác
phát trin ng viên. Mnh dn i
mi hình th"c và ph ng pháp sinh
hot ng, t#ng c ng kY lut, kY
c ng, cng c s oàn kt nht trí,
thc hin úng nguyên tJc t ch"c
sinh hot ng, nht là nguyên tJc
tp trung, dân ch, ch  phê bình
và t phê bình.
4. Xây dng quy ch làm vic, xác
nh rõ m i quan h công tác gia bí
th cp y vi lãnh o doanh
nghip (HQT, ban giám  c) và các
t ch"c, oàn th trong doanh
nghip. T ch"c ng c!n tôn tr*ng,
bo m và to iu kin  HQT,
giám  c thc hin nhim v, quyn
hn theo lut nh. Nhng hot  ng
và vic làm c th ca t ch"c ng,
các oàn th phi gJn vi l i ích và
s n nh, phát trin ca doanh
nghip, bo m l i ích chính áng,
h p pháp ca ch doanh nghip.
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BÁO Đ NG AN TOÀN
LAO Đ NG t i các d án
xây dng cao tng

Những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động tại các công trình xây dựng cao tầng ngày càng tăng là tình trạng các doanh nghiệp
xây dựng cho mượn pháp nhân, sử dụng lao động thời vụ chưa qua đào tạo và khoán trắng an toàn ở công trường cho nhà thầu.

KỲ ANH
n toàn lao  ng là ch vic
ng#n ng$a s c tai nn xy
ra trong quá trình lao  ng,
gây th ng tích  i vi c
th hoc gây tX vong cho ng i lao
 ng. Th nh ng, hin nay nhiu
công trình xây dng cao t!ng ti a
bàn Hà N i vZn xem nh] vn  này.
Nhiu tr ng h p không thc hin
các quy nh an toàn lao  ng khi
làm vic trên các t!ng cao. Th i gian
qua có nhiu tai nn lao  ng áng
tic ã xy ra, c p i nhiu sinh
mng do các ch !u t xây dng và
ng i lao  ng không chp hành t t
các n i quy an toàn lao  ng (ATL).

A
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Theo th ng kê tình hình tai nn lao
 ng ca B Lao  ng, Th ng binh
và Xã h i cho bit, trong n#m 2016
có 7.981 v tai nn lao  ng làm
8.251 ng i b nn trong ó s v tai
nn lao  ng cht ng i là 799
ng i, s ng i tX vong là 862, s
ng i b th ng nng là 1.952 ng i
và nn nhân là lao  ng n 2.371
ng i. Các chuyên gia v ATL nhn
nh, nhng nguyên nhân gây ra
tình trng tai nn lao  ng trong các
công trình xây dng cao t!ng ngày
càng t#ng là tình trng các doanh
nghip xây dng cho m n pháp
nhân, sX dng lao  ng th i v ch a
qua ào to và khoán trJng an toàn

 công tr ng cho nhà th!u. Vic xX
lý các vi phm ang b xem nh],
chng hn tai nn lao  ng dZn n
tX vong khi xác nh rõ nguyên nhân
phi tin hành khi t , xX lý nghiêm
các nhà th!u vi phm nh ng h!u ht
ch d$ng li vic xX pht hành
chính, bi th ng cho gia ình ng i
b tai nn và công trình  c thi
công tip.
 gim t i a nhng thit hi v
ng i và ca t$ nhng v tai nn lao
 ng, các c quan ch"c n#ng c!n có
s vào cu c mnh m=, xX lý, ình ch
nhng công trình có sai phm  m
bo an toàn lao  ng t i a cho tính
mng ng i lao  ng.
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Hình ảnh mất an toàn lao động tại dự
Ngày 5/5/2017 Đoàn Thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội đã kết luận tạm ngừng thi công
án tòa nhà văn phòng số 2 Tôn Thất Tùng, công trình vi phạm trật tự xây dựng tòa nhà HH02-2C tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5,
xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội do sập dàn giáo dẫn đến một số công nhân bị thương.
Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian qua có nhiều tai nạn lao động đáng tiếc đã xảy ra, cướp Các công nhân làm việc trên độ cao hàng chục mét, nhưng không
đi nhiều sinh mạng do các chủ đầu tư xây dựng và người lao động có các thiết bị bảo đảm an toàn tại công trình xây dựng trên phố
không chấp hành tốt các nội quy an toàn lao động.
Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

Những cảnh như thế này thường xuyên gặp tại các khu xây dựng Một tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra tại công trình xây dựng
cao tầng ở Hà Nội.
chung cư 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội do Công ty Cổ phần
Lilama Hà Nội (Tổng Công ty Lilama) làm chủ đầu tư.
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NÂNG CAO CHT LNG,
HIU QU CÔNG TÁC DÂN VN
d i ánh sáng t t ng H Chí Minh
THS. PHAN THỊ THÙY VÂN
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh
rong iu kin ng c!m
quyn, xây dng Nhà n c
pháp quyn, phát trin kinh
t th tr ng nh h ng xã
h i ch ngh&a, h i nhp qu c t, có
rt nhiu vn  mi t ra tác  ng
n t t ng, tình cm,  i s ng ca
cán b , ng viên và nhân dân. S
phân hóa giàu nghèo, phân t!ng xã
h i, cùng vi t quan liêu, tham
nhRng, xa dân, xâm phm quyn làm
ch ca nhân dân, làm gim sút lòng
tin ca nhân dân  i vi ng, là
thách th"c  i vi m i quan h gia
nhân dân vi ng. Thc ti'n òi h<i
ng c!n phi tip tc nghiên c"u,
vn dng sáng to t t ng H Chí
Minh v công tác dân vn, nh%m t#ng
c ng và i mi s lãnh o  i vi
công tác dân vn, cng c vng chJc
nim tin ca nhân dân  i vi ng,
t#ng c ng m i liên h gia ng vi
dân cRng nh kh i i oàn kt toàn
dân; phát huy s"c mnh to ln ca
toàn dân phc v s nghip xây dng
và bo v T qu c.

T

Từ quan điểm Hồ Chí Minh
về công tác dân vận…
Dân vn là gì? H Chí Minh gii
thích: dân vn là vn  ng tt c lc
l ng ca m+i m t ng i dân không
 sót m t ng i dân nào, góp thành
lc l ng toàn dân,  thc hành
nhng công vic nên làm, nhng

Bác Hồ thăm hỏi nhân dân xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
(12/2/1956).
ẢNH: TL
công vic Chính ph và Ðoàn th ã
giao cho1.
Ti sao phi dân vn? Thm
nhu!n quan im ca ch ngh&a MácLênin v nhà n c dân ch, H Chí
Minh khng nh, nhà n c mà
chúng ta xây dng là nhà n c dân
ch, ngh&a là m t nhà n c ca dân,
do dân và vì dân: “Bao nhiêu l i ích
u vì dân/ Bao nhiêu quyn hn u
ca dân/ Công vic i mi, xây dng
là trách nhim ca dân/ S nghip

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T.6, Tr.232.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T.6, Tr.232.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, T.10, Tr.453.
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kháng chin, kin qu c là công vic
ca dân/ Chính quyn t$ xã n
Chính ph Trung ng do dân cX ra/
Ðoàn th t$ Trung ng n xã do
dân t ch"c nên/ Nói tóm li, quyn
hành và lc l ng u  ni dân”2.
Ng i luôn c#n dn: “Trong b!u tr i
không gì quý b%ng nhân dân. Trong
th gii không gì mnh b%ng lc
l ng oàn kt ca nhân dân”3, “Làm
vic gì cRng phi có qu!n chúng.
Không có qu!n chúng thì không th

N H Â N

làm  c”, “D' m i l!n không dân
cRng chu; khó tr#m l!n dân liu
cRng xong”4. Trong công cu c xây
dng và bo v n c nhà c!n có
chung s"c ca nhân dân vì “cách
mnh là vic chung c dân chúng ch"
không phi vic ca m t hai ng i”5.
Nh ng  m*i  ng l i, ch tr ng,
chính sách ca ng và Nhà n c n
 c vi nhân dân,  nhân dân hiu
và làm theo thì không phi m t
chuyn n gin. Nhân dân sn lòng
ng h ng, Nhà n c “m t khi h*
hiu rõ chính sách y là rt úng”6.
Do vy Ng i l u ý, chúng ta không
th ch dùng báo chí, sách v, míttinh, khu hiu, truyn n, ch th,
ngh quyt là  mà phi làm công
tác dân vn. Ng i nhn mnh: “Lc
l ng ca dân rt to. Vic dân vn rt
quan tr*ng. Dân vn kém thì vic gì
cRng kém. Dân vn khéo thì vic gì
cRng thành công”7.
Ai làm công tác dân vn? H Chí
Minh khng nh, công tác dân vn
không phi là vic riêng ca m t
ng i hay ca m t t ch"c, m t c
quan, n v nào ó mà là trách
nhim ca tt c cán b ng, chính
quyn, mt trn, các oàn th, t
ch"c k c h i viên ca các t ch"c
nhân dân8.
Nhim v ca ng i làm công tác
dân vn? H Chí Minh cho r%ng,
nhng ng i làm công tác dân vn
có nhim v “gii thích rõ ràng, rt
rõ ràng chính sách ca oàn th và
Chính ph cho m*i ng i dân u
hiu thu,  cho m*i ng i dân
h#ng hái ng h trit  và thi hành
trit  chính sách ó”9, ngh&a là
phi tìm m*i cách gii thích cho m+i
m t ng i dân hiu rõ vic ó là l i
ích cho h* và là nhim v ca h* 
h* phi h#ng hái làm cho kK  c;
bt c" vic gì u phi bàn bc vi

V  T - S 

K I  N

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát
biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
ẢNH: PV

dân, h<i ý kin và kinh nghim ca
dân, cùng vi dân t k hoch cho
thit thc vi hoàn cnh a
ph ng, ri  ng viên và t ch"c
toàn dân ra thi hành; trong lúc thi
hành phi theo dõi, giúp ^, ôn
 c, khuyn khích dân; khi thi hành
xong phi cùng vi dân kim tho
li công vic, rút kinh nghim, phê
bình, khen th ng.
Phm cht ca ng i làm công
tác dân vn? Bt c" m t l&nh vc nào
cRng có tính c thù ca nó, dân vn
cRng vy! ây là hot  ng tác  ng
trc tip vi nhng con ng i c
th, vi nhng tp th, c ng ng,
giai t!ng xã h i, vì s phát trin ca
t n c. ó v$a là khoa h*c, ng
th i là ngh thut ca công tác vn
 ng, tp h p qu!n chúng ca ng
và Nhà n c. iu ó có ngh&a, dân

vn là công vic em  ng l i, ch
tr ng, chính sách ca ng và Nhà
n c n vi nhân dân,  h* hiu,
tin t ng và làm theo thì òi h<i
phi “dân vn khéo”. Vì th, H Chí
Minh cho r%ng, nhng ng i làm dân
vn phi h i  các phm cht sau:
“phi óc ngh&, mJt trông, tai nghe,
chân i, ming nói, tay làm”10; trong
công vic phi cùng nhau bàn tính
k_ càng, phi làm vic ch" không nói
suông, phi xung phong thi ua làm,
 làm kiu mZu cho dân, giúp dân
làm; không  c coi khinh, xem
th ng công tác dân vn; phi nhn
thy mình cRng có trách nhim
trong công tác dân vn; phi “T
mình hiu rõ 100 ph!n 100 chính
sách y/ Hiu rõ dân 100 ph!n 100/
Có k hoch dân vn tht rõ ràng,
tht thit thc/ T mình phi c!n,
kim, liêm, chính làm cho dân tin,

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.15, tr.279, 280.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.2, tr.283.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.6, tr.278.
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.6, tr.234.
8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.6, tr.233.
9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.6, tr.278.
10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.6, tr.233-234.
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dân phc, dân yêu, thì m*i ng i
dân mi nghe/ Làm vic vi tinh
th!n Thi ua ái qu c”11.

… Đến việc nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác
dân vận hiện nay
Quán trit t t ng H Chí Minh,
trong m+i giai on cách mng, các
cp y ng luôn quan tâm lãnh o,
ch o và t ch"c thc hin t t công
tác dân vn. Trong nhng n#m v$a
qua, vic thc hin Ngh quyt s 25NQ/TW, ngày 3/6/2013 ca Ban Chp
hành Trung ng ng (khóa XI) v
“T#ng c ng và i mi s lãnh o
ca ng  i vi công tác dân vn
trong tình hình mi” ã to s
chuyn bin quan tr*ng trong nhn
th"c, trách nhim ca h th ng chính
tr và các t!ng lp nhân dân v vai
trò, v trí, nhim v công tác dân vn
và t  c nhiu kt qu quan
tr*ng. B Chính tr, Ban Bí th , Chính
ph và các cp y ng, chính quyn
ã thc s quan tâm trong lãnh o,
ch o công tác dân vn. ng, Nhà
n c ã ban hành nhiu v#n bn ch
o sâu sát công tác dân vn trong
tình hình mi. Sau i h i ng XII,
h th ng dân vn các cp ã  c
cng c , kin toàn.  i ngR cán b
tham m u công tác dân vn ngày
càng  c nâng cao trình  chuyên
môn, nghip v, t$ng b c áp "ng
yêu c!u nhim v  c giao. Nhn
th"c ca h th ng chính tr  i vi v
trí, vai trò công tác dân vn  c
nâng lên. Chính quyn các cp chú
tr*ng hn công tác tuyên truyn, vn
 ng Nhân dân trong quá trình thc
hin các nhim v kinh t - xã h i;
trin khai chính sách an sinh xã h i,
h+ tr Nhân dân khJc phc hu qu
thiên tai, n nh sn xut và  i
s ng; y mnh ci cách th tc hành
chính và thc hin t t hn quy ch
dân ch  c s. Mt trn T qu c và
các oàn th nhân dân tip tc thc
hin có kt qu các phong trào thi

ua yêu n c, xây dng và nhân r ng
nhiu mô hình, in hình “Dân vn
khéo”. Bên cnh ó, ngành Dân vn
sm trin khai Ch ng trình hành
 ng thc hin Ngh quyt i h i XII
ca ng v công tác dân vn; tip
tc nâng cao cht l ng, hiu qu
hot  ng, phát huy t t vai trò tham
m u cho Trung ng và các cp y
lãnh o, ch o trin khai thc hin
các ch tr ng, Ngh quyt ca ng
v công tác dân vn. Nh vy, công
tác dân vn ã góp ph!n phát huy
dân ch, t#ng c ng kh i i oàn
kt toàn dân t c và ng thun xã
h i  thc hin thJng l i các mc
tiêu kinh t - xã h i, an ninh - qu c
phòng ca t n c và t$ng a
ph ng12.
Vi nhng kt qu trên, có th
khng nh, công tác dân vn thc
s có ý ngh&a chin l c vi s
nghip cách mng n c ta, là iu
kin quan tr*ng bo m cho s lãnh
o ca ng và cng c , t#ng c ng
m i quan h máu tht gia ng, Nhà
n c vi nhân dân. Công tác dân vn
t$ng b c i sâu vào nhn th"c, làm
chuyn bin mnh m= ý th"c, trách
nhim ca các t ch"c trong h
th ng chính tr, m*i cán b , ng
viên, công ch"c, viên ch"c, oàn
viên, h i viên các oàn th nhân dân,
cán b , chin s& lc l ng vR trang
trong quá trình thc hin nhim v.
Tuy nhiên, bên cnh nhng thành
tích, tin b , công tác dân vn trong
n#m qua cRng còn có hn ch, hiu
qu ch a cao. Công tác dân vn c!n
phi chú ý n m t s gii pháp sau:
- Các n v a ph ng trong công
tác dân vn ca ng c!n nJm chJc tình
hình; tip tc i mi n i dung và
ph ng th"c vn  ng qu!n chúng,
nâng cao cht l ng hiu qu hot
 ng, nht là nJm bJt di'n bin tâm t ,
tình cm, nguyn v*ng ca nhân dân.
- i mi mnh m= công tác dân
vn chính quyn, phát huy vai trò

ca nhân dân trong xây dng ng,
chính quyn, to s ng thun cao,
góp ph!n thc hin có hiu qu Ngh
quyt Trung ng 4 khóa XII v xây
dng, chnh  n ng và các Ngh
quyt, Ch th ca ng, tin ti thc
hin thJng l i mc tiêu tng quát
trong 5 n#m ti do i h i XII ca
ng ã  ra.
- Tip tc thc hin vic nâng cao
nhn th"c ca  i ngR cán b ng,
Nhà n c, Mt trn, oàn th chính
tr - xã h i và các t!ng lp nhân dân
v vai trò, v trí công tác dân vn
trong tình hình mi; y mnh phong
trào thi ua yêu n c, góp ph!n thúc
y quá trình công nghip hoá, hin
i hoá, h i nhp qu c t, gi vng
 c lp ch quyn, an ninh chính tr;
Quan tâm xây dng, cng c t ch"c,
b máy,  i ngR cán b Ban Dân vn,
Mt trn, oàn th nhân dân các cp
vng mnh; T#ng c ng lãnh o, ch
o, kim tra và giám sátvic thc
hin công tác dân vn.
Trong th i kK phát trin mi ca
t n c, thc hin  ng l i m
cXa, h i nhp ca Ðng,  thc hin
có hiu qu công tác dân vn trong
tình hình mi, thc hin thJng l i
mc tiêu “Dân giàu, n c mnh, dân
ch, công b%ng, v#n minh”, công tác
dân vn và toàn b hot  ng ca
ng và Nhà n c phi xut phát t$
l i ích và nguyn v*ng chính áng
ca nhân dân; i mi, phát huy t i
a quyn làm ch ca nhân dân theo
ph ng châm “dân bit, dân bàn,
dân làm, dân kim tra”, tin ti thc
hin quy ch “nghe dân nói, nói dân
hiu, làm dân tin”; m+i cán b , ng
viên ca ng c!m quyn phi tht
s x"ng áng là ng i lãnh o,
ng i !y t tht trung thành ca
nhân dân, thit ngh& t m+i ng i
c!n th ng xuyên h*c tp và làm
theo l i dy ca Ch tch H Chí
Minh: Dân vn kém thì vic gì cRng
kém, dân vn khéo thì vic gì cRng
thành công.

11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, t.6, tr.279.
12. Đặng Hà, Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016, Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, 6/1/2017.
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Tình cm đ o đ c - C s cho s phát trin

NHÂN CÁCH CON NGI
THS. NGUYỄN THỊ KHUYÊN
Học viện Hành chính Quốc gia
iáo dc o "c, trong ó
giáo dc tình cm o "c
gi m t vai trò ht s"c quan
tr*ng, hình thành thái  ,
nim tin, tình cm o "c cho con
ng i, c bit là cho th h tr~.
Nhng t t ng, nhng quan im c
bn v o "c ca ch ngh&a MácLênin, t t ng H Chí Minh là s
vn dng và phát trin ch ngh&a
Mác-Lênin trong iu kin c th 
Vit Nam. Vic trang b nhng tri
th"c lý lun có tính khoa h*c và cách
mng s= làm phát trin kh n#ng
nhn th"c và la ch*n giá tr, kh
n#ng xác lp m t cách úng Jn các
quan h o "c cho con ng i.

G

Tình cm o "c cho m*i ng i
bao gm tình yêu quê h ng t
n c, thái   i vi lao  ng, tình
yêu th ng con ng i. Chính tình
cm o "c “s= làm sâu sJc thêm
m i t ng giao gia con ng i vi
con ng i, gia con ng i vi t
nhiên”1. S sâu sJc và tinh t trong
m i t ng giao này là m t trong
nhng  ng lc làm t#ng thêm s
phong phú, sâu sJc và mnh m= ca
th gii n i tâm, thúc y con ng i
v n lên trong cu c s ng.
Tình cm o "c là hình thái
biu hin c bn ca ý th"c o "c
 cp  cm tính. Là ph ng th"c
phn ánh  c áo thc ti'n, trong
tình cm o "c không có s tách
bit gia n i dung khách quan xut

phát t$ ngoi gii vi trng thái tâm
lý bên trong ca ch th o "c. Vì
vy, tình cm o "c biu hin ra
v$a nh là s nhn th"c - ánh giá
các hin t ng o "c, v$a nh là
s biu hin thái  ch quan ca
ch th  i vi các hin t ng ó. S
nhn th"c và biu hin thái  ca
ch th  c thc hin b%ng thông
qua cm xúc. Chng hn, tr c cái
thin, ng i ta cm  ng, ng tình,
phn chn; tr c cái ác, ng i ta
phZn n , c#m gin k~ gây ra cái ác,
xót th ng và cm thông  i vi nn
nhân ca cái ác. Nhng cung bc cm
xúc y là s th ng nht gia nhng
tác  ng t$ bên ngoài và s biu hin
thái  t$ n i tâm ca ch th o
"c. ây chính là n i dung và biu
hin ca tình cm o "c. Nh tình
cm o "c con ng i không ch
bit nhn th"c, ánh giá các hin
t ng o "c, mà cùng vi s ánh
giá y, con ng i còn có nhu c!u
thc hin hành vi o "c. Nh th,
tình cm o "c không ch biu hin
trng thái tình cm, trng thái xúc
 ng ca con ng i tr c các hin
t ng o "c mà còn th hin nh
là n#ng lc và  ng lc thc hin
hành vi o "c ca con ng i.
Nhng k~ th  hay vô cm tr c cái
thin, cái ác, không ch kém phát
trin v tình cm o "c mà còn là
nhng k~ kém n#ng lc nhn th"c và
hành  ng o "c, thm chí, còn là
nhng k~ vô o "c. S phát trin

tình cm o "c là c s tâm lý ca
vic xác lp quan h o "c gia con
ng i vi con ng i, góp ph!n kích
thích s quan tâm, ng cm chia s~
ca con ng i  i vi nim vui, n+i
bun, các cnh ng ca ng i khác.
S phát trin tình cm o "c, do
vy, là m t trong nhng ch bo xác
nhn "c hnh, trình  phát trin
o "c và nhân cách con ng i.
Ng i Vit Nam v n có truyn
th ng duy tình, ngh&a là có s phát
trin tình cm nói chung và tình cm
o "c nói riêng. Tình yêu gia ình,
quê h ng, t n c, tình yêu con
ng i và thiên nhiên, chân - thin m_ là nhng biu hin ca tình cm
o "c ca con ng i Vit Nam.
Chân - thin - m_  c hình thành
và phát trin xuyên su t lch sX dân
t c, là c i ngun và  ng lc ca s
c kt dân t c, ca quá trình u
tranh dng n c, gi n c, xác lp
bn sJc v#n hóa ca dân t c. Chính
nh s phát trin tình cm o "c
mà con ng i Vit Nam ã xác lp
 c m t truyn th ng “th ng
ng i nh th th ng thân”, “lá lành
ùm lá rách”, “tJt lXa t i èn có
nhau”, m t truyn th ng ngoan
c ng ch ng gic ngoi xâm, xây
dng quê h ng, t n c.
Tình cm o "c ca con ng i
có liên quan cht ch= n các phm
trù Thin và ác, L ng tâm, Hnh
phúc, L= s ng. Cái thin là nhng cái

1. Nguyễn Văn Phúc, (1996) “Về vai trò của giáo dục đạo đức đối với sự phát triển nhân cách trong cơ chế thị trường”,
Tạp chí Triết học, tr. 15.
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gJn lin vi nhng iu t t ]p,
nhng th" mang li l i ích cho con
ng i. Tình cm o "c ca m+i
ng i òi h<i ng i ta phi h ng
theo cái thin, làm iu thin mà
tránh xa cái ác, bài tr$ cái ác  cho
xã h i ngày càng t t ]p hn. Tình
cm o "c gJn lin vi phm trù
l ng tâm, vì “L ng tâm chính là
cm giác hay ý th"c trách nhim o
"c ca con ng i  i vi hành vi ca
mình trong m i quan h vi ng i
khác, vi xã h i ng th i nó là s t
phán xX v các hot  ng, hành vi
ca mình”2.
Vic ào to ra ngun nhân lc có
cht l ng cao là m t nhim v chin
l c ca n c ta trong giai on hin
nay. i h i ng toàn qu c l!n th"
X, ã khng nh: “Giáo dc và ào
to cùng vi khoa h*c công ngh là
qu c sách hàng !u, là nn tng và
 ng lc thúc y công nghip hóa,
hin i hóa t n c”3. Nh vy là
công tác giáo dc con ng i luôn
luôn  c coi tr*ng nh%m to ra
nhng con ng i có trí tu, có o
"c, có s"c kh<e  phc v t
n c. Song, có th khng nh giáo
dc o "c cho con ng i vZn  c
t lên hàng !u, c bit trong giai
on hin nay, khi nhng biu hin
tiêu cc ca c ch mi, s du nhp
l i s ng ph ng Tây thc dng ngày
càng gia t#ng trong  i s ng con
ng i, nht là  i vi gii tr~ thì vic
giáo dc o "c nói chung, tình cm
o "c nói riêng c!n  c coi tr*ng
hn na.
Trong iu kin hin nay, s phát
trin tình cm o "c ca con ng i
Vit Nam ang chu nhiu tác  ng
t$ quá trình i mi t n c. S
phát trin v kinh t, nhng tin b
v công ngh ã to ra nhng iu
kin v vt cht  con ng i m
r ng các quan h xã h i, qua ó làm
phát trin tình cm o "c. Hn
th, nhng ngh&a cX, nh : s t ng

tr , giúp ^ lZn nhau, vic c"u giúp
nhng ng i gp hon nn, hành
 ng t$ thin…, là biu hin thc t
ca tình cm o "c ca con ng i
và tình cm o "c y s= tip tc
 c phát huy khi con ng i nh s
phát trin kinh t th tr ng, có  c
nhng iu kin vt cht, nhng kh
n#ng kinh t t t hn.
Trên bình din giáo dc, thì qua
quá trình giáo dc th ng xuyên,
liên tc, tình cm o "c s= có vai
trò to ln  i vi vic làm lành mnh
hóa, nhân o hóa các quan h gia
kinh t th tr ng - làm cho gia con
ng i vi kinh t không  i lp mà
song hành. Hn th, khi tình cm
o "c nh giáo dc mà  c phát
trin thì nó s= tr thành  ng lc cho
hot  ng kinh t m t cách l ng
thin và cho chính nhng hot  ng
nh%m thc hin bn phn o "c
ca con ng i. Giáo dc tình cm o
"c còn có th khJc phc thói lãnh
cm v mt xã h i mà c ch th
tr ng ang gây ra hin nay, to iu
kin tâm lý cho con ng i k th$a và
phát huy nhng tình cm truyn
th ng t t ]p ca dân t c. ng th i,
giáo dc tình cm o "c s= góp
ph!n to ra c ch tâm lý thun l i
 con ng i  kháng các phn giá
tr v mt v#n hóa, o "c ang
 c du nhp vào n c ta thông qua
h i nhp, giao l u v#n hóa.
Tri th"c o "c là kt qu ca
nhn th"c o "c cRng nh tri th"c
nói chung, tri th"c o "c tn ti
d i hai dng: dng kinh nghim và
dng lý lun. Tri th"c o "c kinh
nghim là tri th"c thông th ng v
cái thin, cái ác, v "c hnh và thói
xu, v cách th"c "ng xX áp "ng các
yêu c!u thông th ng ca o "c.
Tri th"c o "c kinh nghim là iu
kin không th thiu  c  i vi tt
c m*i ng i  h* gia nhp vào  i
s ng o "c ca xã h i. Tri th"c này
áp "ng yêu c!u iu chnh o "c

ca các quan h gia ng i và ng
trong cu c s ng th ng nht.

Trong iu kin hin nay  n c
ta các quan im, quan nim khoa
h*c v o "c có vai trò cc kK quan
tr*ng  i vi s phát trin o "c
con ng i. Nhng bin chuyn v
mt kinh t, xã h i, v#n hóa ang òi
h<i nhng nhn th"c mi, trong ó
có nhn th"c o "c. Chng hn,
trong iu kin kinh t th tr ng
nh h ng xã h i ch ngh&a, c!n
phi hiu nh th nào là bóc l t;
ng i ng viên có  c làm kinh t
t nhân không; trong tr ng h p nào
thì hành vi kinh t t nhân là hành
vi bóc l t và là hành vi ác v mt o
"c; trong tr ng h p nào thì
không? Tính ph"c tp trong s
chuyn bin ca các giá tr o "c
òi h<i m+i con ng i, m+i cá nhân
phi có quan im, lp tr ng khoa
h*c làm c s lý lun cho vic nhn
th"c và ánh giá các hin t ng, các
quan h, các giá tr o "c trong
iu kin kinh t th tr ng và toàn
c!u hóa.
Chính s bin  ng ó òi h<i và
làm gia t#ng vai trò ca giáo dc tri
th"c o "c, c bit là tri th"c o
"c  t!m lý lun cho con ng i.
Ngày nay, các quan im ca ch
ngh&a Mác-Lênin, t t ng H Chí
Minh v o "c là c s lý lun khoa
h*c cho vic xây dng nn o "c
mi ca xã h i Vit Nam. Vì th, giáo
dc o "c có nhim v trang b cho
con ng i, c bit là cho th h tr~,
nhng t t ng, nhng quan im c
bn v o "c ca ch ngh&a MácLênin, t t ng H Chí Minh và o
"c nh là s vn dng và phát trin
ca ch ngh&a Mác-Lênin trong iu
kin c th ca Vit Nam. Vic trang
b nhng tri th"c lý lun có tính
khoa h*c và cách mng nh vy s=
làm phát trin kh n#ng nhn th"c
và la ch*n giá tr, kh n#ng xác lp
m t cách úng Jn các quan h o

2. Học viện Quản lý giáo dục (2007), Tập bài giảng Giáo dục học đại học, tr. 129.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H. tr. 94, 95.
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"c cho con ng
hin nay.

i trong iu kin

Chun mc o "c, xét v bn
cht, cRng là m t loi tri th"c o
"c; c th hn, nó là tri th"c v
chun mc, ngh&a là tri th"c v các
yêu c!u o "c t ra t$ phía xã h i
 i vi con ng i. Yêu c!u ca xã h i
 i vi hành vi o "c ca con
ng i là n i dung khách quan ca
chun mc o "c. Nh s iu
chnh ca chun mc o "c mà
hành vi ca con ng i  c thc
hin theo nhng khuôn mZu xác
nh và nhng ph ng h ng th ng
nht. Nhng yêu c!u ca xã h i th
hin trong chun mc o "c có hai
hình th"c c bn: ng#n cm và
khuyn khích. Hai hình th"c ó,
cRng ng th i là hai loi chun mc
v$a vch ra gii hn  c phép và
không  c phép ca hành vi o
"c ca con ng i, v$a nh h ng
cho con ng i thc hin hành vi o
"c. Chng hn: không bin th
công qu_ là m t chun mc có tính
ng#n cm  i vi nhng ng i có
hot  ng liên quan n công qu_;
hãy bo v ca công cRng là m t
chun mc có tính khuyn khích  i
vi tt c m*i ng i. Ng i có o
"c là ng i hành  ng trong gii
hn  c phép. Ng i vô o "c là
ng i hành  ng v t quá gii hn
 c phép ca xã h i.
Chun mc o "c là c#n c" 
con ng i nhn th"c, ánh giá và
thc hin hành vi o "c. o "c
thc hin ch"c n#ng iu chnh hành
vi con ng i thông qua các chun
mc. M+i con ng i c th t"c là m+i
cá nhân phi nJm vng  c cái
chun mc o "c ca xã h i mi có
th gia nhp vào  i s ng o "c xã
h i và thc hin  c hành vi o
"c. M"c  nJm vng các chun mc
o "c xã h i, bin các chun mc
y thành s thôi thúc bên trong,
ngh&a là thành  ng c và thc hin
hành vi theo nhng yêu c!u ca các
chun mc o "c chính là s khng
nh trình  phát trin o "c ca
con ng i. Giáo dc o "c, do vy,

có nhim v trang b cho con ng i
nhng chun mc o "c ca xã h i
 h* có c#n c" khi tham gia vào  i
s ng o "c ca xã h i.
Vì là s phn ánh các yêu c!u ca
xã h i  i vi con ng i, nên các
chun mc o "c tn ti d i dng
các chun mc chung (còn g*i là các
nguyên tJc o "c) và các chun
mc c th (còn g*i là các chun mc
hành vi). Các nguyên tJc o "c
iu chnh o "c ca con ng i
trên phm vi toàn xã h i. Chúng  c
c th hóa trong các l&nh vc hot
 ng khác nhau và trong các c ng
v xã h i khác nhau ca con ng i.
Các chun mc hành vi là s c th
hóa các nguyên tJc o "c  iu
chnh hot  ng ca con ng i phù
h p vi v th xã h i và l&nh vc hot
 ng ca h*. Vì th, giáo dc o "c
có nhim v xác nh các chun mc
o "c cho t$ng v th xã h i ca
con ng i  t$ ó trang b cho con
ng i nhng chun mc o "c phù
h p vi l&nh vc hot  ng và v th
xã h i ca h*.
Trong iu kin kinh t th
tr ng, hin i hóa xã h i, các l&nh
vc hot  ng ca con ng i ngày
càng a dng, phân công lao  ng
ngày càng sâu sJc. iu ó dZn n
s m r ng, s a dng hóa các hot
 ng ngh nghip ca con ng i.
Hot  ng ngh nghip là hình th"c
kim s ng ch yu ca con ng i, là
ni thc hin l i ích ch yu ca h*.
Cho nên, iu chnh o "c vi tính
cách là s iu chnh l i ích ca con
ng i m t cách t giác và t nguyn
gi vai trò ni bt trong l&nh vc
hot  ng ngh nghip ca con
ng i. Các chun mc o "c ngh
nghip là hình th"c biu hin c th,
là s c th hóa các chun mc o
"c ph quát ca xã h i trong hot
 ng ngh nghip. Chúng là c s 
iu chnh và ánh giá o "c trong
các l&nh vc hot  ng ngh nghip.
Vic nJm vng và t nguyn thc
hin thc hin các chun mc o
"c ngh nghip là  ng lc thúc y
hot  ng ngh nghip có hiu qu,

V  T - S 
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ng th i khng nh s phát trin
o "c ca con ng i.
Lý t ng o "c là m t loi tri
th"c chun mc, là quan nim v s
hoàn thin o "c ca xã h i và con
ng i. Nu nhng yêu c!u xã h i  c
th hin trong chun mc o "c là
nhng yêu c!u  m"c thông th ng
 i vi tt c các thành viên ca xã
h i, thì nhng yêu c!u trong lý t ng
o "c có m"c  cao hn. Nu các
chun mc o "c phn ánh trng
thái hin ti ca xã h i, thì lý t ng
o "c v$a phn ánh hin ti v$a
phn ánh xu th phát trin ca xã h i,
phn ánh cái có th có, cái c!n phi
có, phn ánh khát v*ng ca con ng i
v mt xã h i t t ]p vi nhng nhân
cách o "c cao th ng.
Vì là s phn ánh khát v*ng ca
con ng i, nên trên thc t, có
nhng lý t ng o "c không t ng
và có nhng lý t ng o "c thc
t. Khi xut phát t$ nhng kh n#ng
tr$u t ng, không da trên các iu
kin khách quan thì s= ny sinh lý
t ng không t ng. Chng hn, lý
t ng xã h i - o "c  nhng nhà
xã h i ch ngh&a không t ng. Lý
t ng o "c c ng sn là s phn
ánh s" mnh lch sX khách quan ca
giai cp vô sn, phn ánh xu th vn
 ng tt yu ca xã h i t$ ch ngh&a
t bn lên ch ngh&a c ng sn - ó là
lý t ng thc t.
Vi t cách là s phn ánh nhng
yêu c!u lý t ng ca xã h i, lý t ng
o "c gi vai trò  ng c ch o,
mc ích t i cao ca hot  ng con
ng i trong th i i lch sX nht
nh. ng th i, lý t ng o "c
cRng gi vai trò là tiêu chun cao
nht  ánh giá hành vi và nhân
cách o "c.
Vì vy, y mnh giáo dc lý
t ng o "c c ng sn, ly li
nim tin vào s tt thJng ca ch
ngh&a xã h i cho con ng i, c bit
là cho th h tr~ là m t trong
nhng nhim v quan tr*ng ca
chin l c xây dng con ng i
trong iu kin hin nay.
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S hun đúc và ta sáng
những nét đẹp Việt Nam
THS. ĐỖ ANH NGỌC
Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương trong Hậu cung đền Thượng tại Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
năm 2017.
ẢNH: PV
on ng i có t có tông, t
n c có ngun có c i. C i
ngun ca t n c ã  c
các v vua Hùng dng lên
không ch b%ng không gian a lý, mà
quan tr*ng hn, ó là không gian

C
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tinh th!n - tâm linh  c  i  i dân
t c, triu triu trái tim khJc sâu và
h ng v. Lch sX t n c không ch
bJt !u t$ th i kK Hùng V ng, mà
h!u nh toàn b tinh hoa, nét ]p
v#n hóa ca Vit Nam cRng ã  c

dng xây t$ ó. Qua th i gian, nhng
tinh hoa trong v#n hóa dân t c  c
hun úc và t<a sáng rc r^ trong th i
i H Chí Minh, tr thành yu t
tiên quyt cho s phát trin ca t
n c trên tr ng qu c t.

N H Â N
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Đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cùng các vị đại biểu thành kính dâng hương tại điện Kính Thiên, Khu di tích lịch sử
Đền Hùng.
ẢNH: PV
Th i kK các Vua Hùng ã tr
thành m t “im ta” lch sX vô cùng
quý giá ca dân t c Vit Nam. Và
trong thc ti'n hin nay, khi ngày
càng h i nhp sâu r ng vào qu c t,
càng c!n khai thác, tô ]p thêm im
ta y,  dân t c Vit Nam có th
ngng !u sánh vai vi bè bn n#m
châu. Hn lúc nào ht, chúng ta càng
c!n thJp sáng hn na nhng giá tr
bn sJc dân t c ã  c hình thành
t$ th i Hùng V ng.

Th" nht, xây dng tinh th!n
oàn kt, t ng thân, t ng ái.
Tr c c khi các v vua Hùng dng
n c, tinh th!n oàn kt, t ng ái ã

 c th hin, không th rõ nét hn,
qua hình nh “ng bào”. Mà quan
tr*ng hn na, ]p = và t hào, ó
là “bào” ca Rng và Tiên - s kt
h p diu kK ca v~ ]p s"c mnh, trí
tu, hình hài. Sau này, th i i H
Chí Minh khng nh toàn th dân
t c Vit Nam là m t, chính  c khi
ngun t$ ý t ng ng bào. Dù 
âu, lên núi hay xu ng bin, v n d&
ng i Vit Nam u là anh em, u
chung Qu c t. Muôn triu ng i Vit
Nam, dù  bt c" ni âu, trong hay
ngoài n c, a v nào, thì vZn u là
“ng bào”. S gJn kt vi nhau
không ch là thun theo l= t nhiên
ca tinh th!n oàn kt ã  c Jp

xây c ngàn n#m, mà nó còn là s òi
h<i mnh m= ca thc ti'n. Bi ch
có oàn kt và yêu n c mi có th
thc hin  c các nhim v cách
mng, phát trin t n c. CRng ch
có oàn kt và yêu n c thì dân t c
ta mi không b lép v, tan rã khi
b c vào sân chi chung ca th gii.
oàn kt và yêu n c còn là  m+i
ng i dân ý th"c  c trách nhim
vi c ng ng, xã h i; t ngh&a ln
lên trên l i nh<,…

Th" hai, phát huy tinh th!n c!n
cù, sáng to, ý chí khJc phc t
nhiên, gian lao, thX thách trong công
cu c phát trin kinh t.
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Các vua Hùng ã nêu cao ý chí
chinh phc t nhiên nh khai sn,
phá thch m mang b cõi; tiêu dit,
chinh phc yêu quái, tr$ hi cho dân.
Chinh phc t nhiên khJc nghit, 
m t v trí a lý v n luôn n ch"a bão
giông, ã luôn gJn lin vi dng xây
T qu c. ó cRng là khi Sn Tinh
khut phc Thy Tinh, n c dâng ti
âu núi cao ti ó - hình t ng cha
ông tr thy - tr thiên nhiên. V trí
a lý n c ta tuy em li nhng khó
kh#n do thiên nhiên gây ra. Hoàn
cnh lch sX khin dân t c ta hin
vZn là n c ang phát trin, vZn còn
thua kém vi nhiu qu c gia, dân t c
khác. Vi tinh th!n ca Sn Tinh,
chúng ta s= làm ch t nhiên. Vi
tinh th!n ca Lang Liêu, ca Mai An

Tiêm s= giúp chúng ta phát trin kinh
t, v t qua nghèo nàn, lc hu, vì
bn thân mình và vì toàn xã h i,
thc hin “dân giàu, n c mnh”.

Th" ba, xây dng np s ng v#n
hóa tiên tin, m à bn sJc dân
t c, lòng nhân v#n, l i s ng giàu
lòng trJc n, v tha, tình cm.
V#n hóa ca ng i Vit là th ng
yêu nhau, h ng ti các giá tr Chân
- Thin - M_, hòa mình vi thiên
nhiên Tr i - t, h ng v c i ngun
tri ân vi t tiên. Th i Hùng V ng,
dân t c ta ã hình thành nên nhng
bn sJc v#n hóa t t ]p  n i  i
phát trin. ó là tinh th!n sáng to
kt h p vi lòng hiu ' khi Lang
Liêu dùng go np thm ch ra bánh

gi!y, bánh ch ng. ó là s c!n cù,
siêng n#ng, thông minh trong lao
 ng, sn xut, thm chí là làm #n
kinh t, tinh th!n t lc cánh sinh
khi Mai An Tiêm trng ra d a hu,
thu hoch bán cho thuyn buôn. ó
là tình yêu mãnh lit, trong sáng ca
ChX ng TX và Tiên Dung. ó là lòng
thành kính vi th h i tr c, s ng
bit tr c bit sau, s ng h p o lý
khi Thc Phán dng hai c t á trên
nh núi Ngh&a L&nh th r%ng s= k
tc gi n c và th t các Vua Hùng.
Nhng nét ]p ó sau này u  c
th i i H Chí Minh nhn rõ và n i
tip. C ng l&nh xây dng t n c
trong th i kK quá  lên ch ngh&a xã
h i (b sung, phát trin n#m 2011)
cRng ã khng nh nhng giá tr,

Đoàn hành lễ 100 chàng trai - là những thanh niên ưu tú - tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trăm trứng của
Mẹ Âu Cơ.
ẢNH: PV
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thun l i c bn ca Vit Nam: “dân
t c ta là m t dân t c anh hùng, có ý
chí v n lên mãnh lit; nhân dân ta
có lòng yêu n c nng nàn, có truyn
th ng oàn kt và nhân ái, c!n cù lao
 ng và sáng to”.

Th" t , nêu cao tinh th!n chin
u bo v T qu c.
Bo v T qu c là ý th"c và trách
nhim ca toàn dân t c Vit Nam.
Ngay t$ th i Hùng V ng, t n c
ta ã sm phi  ng !u vi ngoi
bang có dã tâm bành tr ng. Ch ng
ngoi xâm là nhim v chung ca c
dân t c. Quyt tâm bo v t n c
ca c dân t c ã hun úc lên, t h i
trong hình nh Thánh Gióng - Phù
ng Thiên V ng. Yêu n c là l= t
nhiên, thm chí t$ m t "a tr~ lên
ba. Phc v t n c là m t l= t
nhiên ca con dân t Vit ch" âu
phi màng danh l i gì, nên ánh gic
xong thì ng i, nga lng l=, bình
thn ra i. Ch tch H Chí Minh ã
phát hin, tng kt s"c mnh ca
lòng yêu n c. Ng i khng nh:
“Lòng yêu n c và s oàn kt ca
nhân dân là m t lc l ng vô cùng to
ln, không ai thJng ni”. Bo v T
qu c có n i hàm rt ln, bao gm bo
v t n c, bo v không gian v#n
hóa, bo v nhng tinh th!n bt dit
 c khi x ng và dng xây t$ khi
t n c ra  i thu Hùng V ng. X
thân, sn sàng hy sinh cho T qu c
mà không màng òi h<i danh l i, bn
tâm  c/mt, s ng/còn tip tc là
nét ]p ca con ng i Vit Nam trong
th i i H Chí Minh. Da trên nhng
giá tr truyn th ng c t lõi nh là
tinh hoa dân t c, chúng ta hòa nhp
mà không hòa tan, c bit trong
th i kì ngày nay, khi mà nhu c!u
giao l u h*c h<i vi các n c khác
ngày càng tr nên b"c thit và là
“n c c ” không th thiu trên
tr ng qu c t thì công tác  i
ngoi, ngoi v li càng tr nên quan
tr*ng hn bao gi ht,  th i i H
Chí Minh thc s  c t<a sáng và
mãi mãi tr ng tn. Thc hin  ng
l i lãnh o ca ng, n gia thp

kY 90 ca th kY XX, Vit Nam ã phá
 c th bao vây, cô lp, m r ng
quan h qu c t trên phm vi r ng
ln. L!n !u tiên, Vit Nam có quan
h chính th"c vi tt c các n c ln,
k c 5 n c y viên Th ng trc H i
ng Bo an Liên h p qu c và cRng là
l!n !u tiên Vit Nam gia nhp
ASEAN, m t t ch"c khu vc mà
trong ó các thành viên u không
cùng ý th"c h và ch  chính tr,
xã h i vi Vit Nam.
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và các H i ngh Trung ng, B
Chính tr, t$ khóa VI n khóa XI
tip tc b sung, phát trin thành
 ng l i  i ngoi  c lp t ch,
r ng m, a dng hóa, a ph ng
hóa quan h qu c t, th hin  mc
tiêu  i ngoi, t t ng ch o
chính sách  i ngoi và ph ng
châm  i ngoi.  ng l i ó ã góp
ph!n gi vng môi tr ng hòa bình,
phc v t t nhim v phát trin
kinh t, xã h i, m bo qu c phòng,

Hội thi nấu bánh chưng - nét đẹp văn hóa trong khuôn khổ Quốc lễ
Giỗ Tổ Hùng Vương 2017.
Nh%m y mnh hn na ch
tr ng h i nhp kinh t qu c t,
ngày 27/1/2001, B Chính tr ban
hành Ngh quyt s 07/NQ-TW V h i
nhp kinh t qu c t nh%m nhanh
chóng  a Vit Nam vào các th ch
kinh t, tr c ht là AFTA và sau ó
là WTO trên tinh th!n “phát huy t i
a n i lc”.
Thc ti'n g!n 30 n#m i mi cho
thy,  ng l i  i ngoi r ng m do
i h i i biu toàn qu c l!n th" VI
ca ng  ra ã  c các i h i

K I  N

ẢNH: PV

an ninh, nâng cao v th và uy tín
ca Vit Nam trong khu vc và trên
th gii. CRng t$  ng l i úng Jn
ó, Vit Nam ã tham gia tích cc
vào tin trình h p tác qu c t và khu
vc,  a các quan h qu c t ã  c
thit lp i vào chiu sâu, n nh,
bn vng, ng th i h i nhp sâu
hn và !y  hn vào các th ch
kinh t toàn c!u, khu vc và song
ph ng, góp ph!n hoàn thin và t<a
sáng nhng nét ]p ca con ng i
Vit Nam, dân t c Vit Nam trong
th i i H Chí Minh.
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B XÂY D NG: “CN H 25m2
không phi là nguyên nhân hình thành
các khu nhà cht lng kém”
AN THẢO

Thời gian gần đây, thông tin về việc các doanh nghiệp có thể triển khai căn hộ
diện tích 25m2 đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, Bộ Xây dựng đã
ban hành văn bản chấp thuận có thể tạm thời xây dựng loại căn hộ có diện tích
không nhỏ hơn 25m2. Điều này khiến nhiều nhà chuyên môn lo ngại về tình trạng
nhà “ổ chuột” có thể hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, phía Bộ Xây dựng cho
rằng, việc quy định cho phép xây dựng căn hộ có diện tích tối thiểu 25m2 không
phải là nguyên nhân hình thành các khu nhà ở chất lượng kém.
r c ó, trong v#n bn s
106/BXD-QLN, B Xây dng tr
l i kin ngh ca m t công ty
bt  ng sn ti Thành ph H
Chí Minh (trong ó có Công ty TNHH a
c t Lành) v vic chp thun !u t
xây dng c#n h nh< có din tích t i
thiu 25m2. CRng theo B Xây dng, vì
ang trong quá trình nghiên c"u nên
c quan ch"c n#ng ch tm th i chp
thun cho xây dng loi c#n h này.

T

Lý do dZn n iu này, B Xây
dng cho r%ng, tr c ây, ti khon
1 iu 40 Lut Nhà  n#m 2005 có
nêu quy nh: Nhà chung c phi
thit k c#n h khép kín, có din tích
sàn xây dng m+i c#n h không thp
hn 45m2. Tuy nhiên, quy nh này
ã  c bãi b< sau khi Lut Nhà 
n#m 2014 có hiu lc thi hành. Các
quy nh ti Lut Nhà  n#m 2014
cRng nh các v#n bn quy phm pháp
lut có liên quan hin hành ch a gii
hn c th din tích t i thiu  i vi
các c#n h chung c th ng mi.
Trong khi các  i t ng có thu nhp
thp,  c thân, h gia ình tr~ 2-3
ng i s ng ti các khu ô th ln,
khu công nghip có nhu c!u rt ln
vi loi c#n h có din tích v$a và
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Vấn đề xây dựng căn hộ có diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m2 đang gây nhiều
tranh cãi trong giới chuyên gia quy hoạch đô thị và doanh nghiệp kinh doanh
bất động sản.
ẢNH: TUẤN ĐÔNG
nh< (d i 45m2). Loi nhà  này cRng
ã  c thc t !u t xây dng ti
m t s a ph ng.
B Xây dng cRng cho r%ng, bên
cnh các c ch khuyn khích phát
trin nhà  xã h i thì vic cho phép
xây dng xây dng c#n h th ng
mi có din tích t i thiu 25m2 cRng
là m t gii pháp quan tr*ng  góp

ph!n phát trin nhà  giá thp cho
các  i t ng gp khó kh#n v nhà
, theo tinh th!n ca Th t ng
Chính ph v y mnh phát trin
nhà  xã h i. ng th i, ch tr ng
trên ây cRng ã  c tham kho
kinh nghim ca m t s qu c gia,
vùng lãnh th trên th gii nh
Pháp, Hàn Qu c, Thái Lan, Singapore,
Malaysia... Nhng ni này u cho

CHÍNH SÁCH NHÀ | VÀ TH TRNG B?T NG SN

Tại văn bản số 106/BXD-QLN, Bộ Xây dựng cho phép áp dụng
tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m2 đối với
căn hộ chung cư nhà ở xã hội.
phép xây dng c#n h chung c có
din tích nh< (ví d Hàn Qu c: 14m2;
Pháp: 15m2; Thái Lan: 15-20m2). Nh
vy, vic quy nh cho phép xây
dng c#n h chung c có din tích
t i thiu 25m2 là phù h p vi thông
l qu c t.
Tuy nhiên hin vic xây dng c#n
h có din tích 25m2 vZn ang có
nhng lung ý kin trái chiu. Nhiu
chuyên gia quy hoch bày t< lo ngi,
vic cho phép xây dng c#n h 25m2
s= dZn n phá v^ quy hoch ô th
chung  các ô th ln, hình thành
các khu “ chu t” kiu mi, khi din
tích không  sinh hot, ng i dân
s= t ý ci ni.
Khng nh vic cho phép xây
dng c#n h có din tích v$a và nh<
(t i thiu 25m2) không phi là
nguyên nhân hình thành các khu
nhà  cht l ng kém, B Xây dng
cho r%ng, cht l ng nhà   c
quyt nh bi các yu t c bn nh :
cht l ng xây dng, cht l ng
hoàn thin, h th ng trang thit b,
iu kin h t!ng, dch v qun lý
vn hành… Do ó, vic quy nh cho
phép xây dng c#n h có din tích
v$a và nh< (t i thiu 25m2) không
phi là nguyên nhân hình thành các
khu nhà  cht l ng kém.
ng quan im trên, theo ông
Nguy'n Tr!n Nam, nguyên Th"
tr ng B Xây dng, Ch tch Hip

Bộ Xây dựng khẳng định, việc quy định cho phép xây dựng
căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu 25m2 là phù hợp với
thông lệ quốc tế.
ẢNH: TUẤN ĐÔNG

h i Bt  ng sn Vit
Nam, mc dù có
nhng ý kin ch a
ng thun, nh ng
các c#n h nh< xây
dng phù h p quy
hoch, có h t!ng,
cây xanh là hoàn
toàn phù h p vi
tình hình thc t ca
t n c hin nay, vì
vn  khu  chu t
hay không  chu t là
vn  h t!ng ch"
không phi quy mô
c#n h . "Dân nghèo Ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản
mà c" thit k nhà Việt Nam (bên phải) khẳng định, vấn đề khu ổ chuột hay
to thì làm sao dân không ổ chuột là do hạ tầng chứ không phải quy mô căn hộ.
mua  c, thc ti'n
ẢNH: PV
ch"ng minh hin c#n
h quy mô nh<, giá
khai !u t xây dng, vi quy mô
thp bán chy, còn sau này 10-15 hn 90.000 ha.
n#m dân giàu có lên thì th tr ng s=
Theo nhn nh ca các chuyên
t sJp xp iu chnh”, ông Nam
gia bt  ng sn, n#m 2017 này th
nhn mnh.
tr ng bt  ng sn s= chng li so
Th ng kê cho thy, t$ khi có vi n#m ngoái do có nhiu khó kh#n.
Lut Nhà  n#m 2005 n nay, l&nh Trong quý !u n#m nay, ngun cung
vc nhà  ã có nhng b c phát c#n h th tr ng TP.HCM st gim,
trin áng k. So vi th i im n#m ch có g!n 4.700 c#n h  c chào
1999, din tích nhà  c n c ã bán, trong khi ti Hà N i l ng m
t#ng gp hn 2 l!n, t$ 709 triu m2 bán t#ng v*t, t hn 6.800 c#n. Tuy
lên khong 1,6 tY m2; din tích nhà nhiên, nhìn vào c h i !u t trong
 bình quân !u ng i cRng t#ng các kênh !u t hin nay nh vàng,
gp ôi t$ 9,68m2 lên 19m2. Hin c ch"ng khoán, gXi tit kim, các
n c có g!n 4.000 d án nhà , khu chuyên gia cho r%ng kênh bt  ng
ô th mi ã và ang  c trin sn vZn  c u tiên la ch*n.
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THNG TIN CNG TC MT TRN
HƯƠNG DIỆP (tổng hợp)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng
viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

D phiên khai mc có các ng chí
lãnh o, nguyên lãnh o ng, Nhà
n c, Mt trn T qu c Vit Nam, các bc
lão thành cách mng, các v i biu
Qu c h i, các v i din các oàn ngoi
giao, các t ch"c qu c t.

Nhân kY nim 127 n#m ngày sinh Ch tch H Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2017), sáng 18/5, oàn i biu Ban Chp
hành Trung ng ng, Ch tch n c, Qu c h i, Chính ph,
y ban Trung ng MTTQ Vit Nam ã vào L#ng ving Ch
tch H Chí Minh và dâng h ng t ng nim các Anh hùng
lit s&.
Vòng hoa ca oàn mang dòng ch " i  i nh n Ch
tch H Chí Minh v& i".
Các ng chí lãnh o ng, Nhà n c, MTTQ Vit Nam
và các i biu ã bày t< lòng thành kính, t ng nh công
lao tr i bin ca Ch tch H Chí Minh, v lãnh t thiên tài
ca ng và nhân dân, ng i th!y v& i ca cách mng
Vit Nam, anh hùng gii phóng dân t c, danh nhân v#n
hóa th gii.

y viên B Chính tr, Ch tch UBT
MTTQ Vit Nam Nguy'n Thin Nhân thay
mt oàn Ch tch UBT MTTQ Vit Nam
*c Báo cáo tng h p ý kin, kin ngh
ca cX tri và nhân dân. Có 3.288 ý kin,
kin ngh ca cX tri và nhân dân c n c
gXi ti Qu c h i, trong ó có 741 ý kin,
kin ngh ca cX tri  c phn ánh qua
các oàn i biu Qu c h i và 2.547 ý
kin, kin ngh ca nhân dân qua h
th ng Mt trn T qu c Vit Nam các cp.

Chủ tịch Nguyễn Thiện
Nhân tiếp xúc cử tri tỉnh
Trà Vinh

Tip ó, oàn i biu Ban Chp hành Trung ng
ng, Ch tch n c, Qu c h i, Chính ph, y ban Trung
ng MTTQ Vit Nam ã n t vòng hoa và t ng nim
các Anh hùng lit s& ti ài t ng nim các Anh hùng
lit s&.
Vòng hoa ca oàn mang dòng ch “ i  i nh n các
Anh hùng lit s&”.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3,
Quốc hội khóa XIV
úng 9h sáng 22/5, KK h*p th" 3, Qu c h i khóa XIV ã
khai mc tr*ng th ti Nhà Qu c h i, Th ô Hà N i.
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Ngày 12/5, Ch tch UBT MTTQ Vit
Nam, Bí th Thành uY TP. H Chí Minh
Nguy'n Thin Nhân ã có bui làm vic

vi Trung tâm in lc Duyên Hi và tip
xúc cX tri ph ng 2, xã Long Hu, TX.
Duyên Hi, tnh Trà Vinh.
Ch tch Nguy'n Thin Nhân cho bit:
Qua cu c giám sát ti Trung tâm in lc
Duyên Hi cho thy, Nhà máy ã tích cc
trin khai các bin pháp gim thiu ô
nhi'm môi tr ng, khói và cht thi.
 i vi ý kin ca cX tri v tình
trng xX lý tham nhng, lãng phí, Ch
tch Nguy'n Thin Nhân khng nh:
Trung ng s= xX lý t$ng tr ng h p,
các v vic, cá nhân ã gây ra tht
thoát, tham nhRng.

tinh g*n, hot  ng hiu lc, hiu qu. ng th i, vic
xây dng  án là nhim v v$a có tính chin l c, v$a
cp bách hin nay, mc ích cu i cùng là xây dng m t
b máy chính quyn v$a tinh g*n, kt qu, hiu qu
phc v nhân dân.

Công khai kết quả thanh tra nhằm
huy động sự vào cuộc giám sát của
người dân, tổ chức, cơ quan báo chí

Tinh gọn nhưng phải kết
quả, hiệu quả

Sáng ngày 15/5, oàn kho sát s 4
ca Ban Ch o  án Trung ng 6 do
ng chí Tr!n Thanh MZn, y viên Trung
ng ng, Phó Ch tch - Tng Th ký
UBT MTTQ Vit Nam dZn !u ã có bui
làm vic vi Ban Th ng v Huyn y #k
oa (Gia Lai) v nhim v xây dng  án
“Tip tc i mi ph ng th"c lãnh o
ca ng, xây dng t ch"c b máy ca
h th ng chính tr tinh g*n, hot  ng
hiu lc, hiu qu”.
Ti bui làm vic, Phó Ch tch Tng Th ký Tr!n Thanh MZn nhn mnh
t!m quan tr*ng ca vic tip tc xây
dng t ch"c b máy h th ng chính tr

Trong các ngày t$ 25/4 n 10/5, Ch tch y ban
Trung ng MTTQ Vit Nam Nguy'n Thin Nhân và Phó Ch
tch y ban Trung ng MTTQ Vit Nam Ngô Sách Thc ã
thc hin giám sát vic công b kt lun thanh tra ti
Thanh tra Chính ph, B Giao thông Vn ti, B Xây dng,
tnh Ninh Bình, tnh Th$a Thiên - Hu, tnh Long An, tnh
Bà Ra - VRng Tàu và tnh Jk LJk.
Ch tch Nguy'n Thin Nhân  ngh c!n rà sát ni nào
không niêm yt kt qu thanh tra, ni nào yêu c!u niêm
yt mà không làm và chính quyn các cp c!n phi tin
hành giám sát vn  này ti t$ng n v, ng th i c!n
niêm yt kt qu thanh tra ti tr s y ban nhân dân các
cp và c quan ã  c thanh tra.
Ch tch Nguy'n Thin Nhân cRng  ngh Thanh tra
Chính ph c!n có quy nh c th  i vi mZu niêm yt,
quy trình niêm yt và vic tóm tJt kt lun thanh tra,  a
lên trang thông tin in tX và các ph ng tin truyn
thông khác.
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THNG TIN CNG TC MT TRN
Phật giáo luôn là nơi gìn giữ
truyền thống văn hóa, tâm linh
của người Việt

Trong các ngày t$ 3-7/5, Ch tch UBT MTTQ Vit Nam
Nguy'n Thin Nhân và Phó Ch tch - Tng Th ký UBT
MTTQ Vit Nam Tr!n Thanh MZn ã i th#m và chúc m$ng
nhân dp i L' Pht n n#m 2017 - Pht lch 2561.
Theo Ch tch Nguy'n Thin Nhân, Pht giáo n c ta vi
truyn th ng yêu n c, s ng “t t  i ]p o”, v$a phc v
hot  ng ca mình nh ng cRng ht lòng ch#m lo ti cu c
s ng ca nhân dân, nh h+ tr ng i nghèo, n n áp
ngh&a, vn  ng nhân dân tham gia thc hin  i s ng v#n
hóa, phát trin giáo dc, tham gia bo v môi tr ng…

Ngày 25/5, Phó Ch tch UBT MTTQ
Vit Nam Ngô Sách Thc ã có bui tip
oàn i biu “Ng i t t, vic t t”, gm
160 v là ch"c sJc, ch"c vic, cá nhân tiêu
biu trong ng bào Công giáo tnh
Thanh Hóa.
Phó Ch tch Ngô Sách Thc khng
nh, 160 v tiêu biu trong ng bào
Công giáo tnh Thanh Hóa là nhng bông
hoa ]p,  nhng ng i t t, vic t t
tip tc  c lan t<a r ng rãi trong toàn
xã h i.
Phó Ch tch nhn mnh, tinh th!n
s ng t t  i ]p o, kính Chúa yêu n c
ã em li rt nhiu l i ích cho bà con
giáo dân. Vic xây dng kh i i oàn
kt toàn dân t c, phát trin kinh t, bo
v môi tr ng… trong tnh trong th i
gian ti chJc chJn s= t  c nhiu kt
qu ni bt.

Củng cố và phát triển hơn
nữa mối quan hệ giữa 3
nước Campuchia - Lào Việt Nam

M+i b c i, s phát trin ca t n c u có óng góp
quan tr*ng ca Giáo h i Pht giáo và các t#ng ni, pht tX.

Mặt trận luôn quan tâm, chăm lo đến
đời sống vật chất, tinh thần
của bà con giáo dân
Ngày 26/5 ti Hà N i, Phó Ch tch Tng Th ký UBT MTTQ Vit Nam Tr!n
Thanh MZn ã d cu c h*p trù b H i
ngh l!n th" 3 Ch tch Mt trn 3 n c
Campuchia - Lào - Vit Nam.
Ti cu c h*p, Phó Ch tch - Tng Th
ký Tr!n Thanh MZn khng nh, n#m
2017, hai n c Vit Nam và Lào ang trin
khai các hot  ng kY nim 55 n#m ngày
thit lp quan h ngoi giao và 40 n#m
ngày ký Hip c hu ngh và h p tác;
hai n c Vit Nam và Campuchia ang
trin khai các hot  ng kY nim 50 n#m
ngày thit lp quan h ngoi giao.
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Ti cu c h*p, các bên cRng ã góp ý
vào d tho K hoch t ch"c H i ngh
Ch tch Mt trn ba n c và d tho Biên
bn ghi nh ch ng trình h p tác gia
Mt trn ba n c giai on 2017-2020.
H i ngh Ch tch Mt trn ba n c
Campuchia - Lào - Vit Nam d kin  c t
ch"c vào ngày 25/6/2017 ti Th ô Hà N i.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân
tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn
quyền Canada tại Việt Nam
i h i ã tin hành b!u BCH oàn Thanh niên c quan
UBTMTTQ Vit Nam nhim kK mi gm 7 ng chí. CRng
trong dp này, Chi oàn báo i oàn kt vinh d  c
nhn B%ng khen ca oàn kh i các c quan Trung ng vì
ã có thành tích xut sJc trong công tác oàn và phong
trào thanh niên nhim kK 2012-2017.

Phòng chống sạt lở ở Đồng bằng sông
Cửu Long
Chiu 17/5, y viên B Chính tr, Ch
tch y ban Trung ng MTTQ Vit Nam, Bí
th Thành y TP. H Chí Minh Nguy'n
Thin Nhân ã thân mt tip bà Ping
Kitnikone, i s" c mnh toàn quyn
Canada ti Vit Nam.
Ti bui tip, Ch tch Nguy'n Thin
Nhân  ngh, th i gian ti hai bên c!n
t#ng c ng trao i các oàn lãnh o cp
cao  t#ng c ng hiu bit lZn nhau;
t#ng c ng h p tác, thúc y quan h
ngoi giao nhân dân...
c bit, Vit Nam mong mu n  c
h*c h<i kinh nghim ca Canada v vic
qun lý m t t n c a sJc t c, a v#n
hóa và kinh nghim xây dng thành ph
thông minh.

Phát huy vai trò xung kích,
sáng tạo của thanh niên
trong nhiệm kỳ mới
i h i oàn Thanh niên C ng sn H
Chí Minh c quan UBT MTTQ Vit Nam
nhim kK 2017-2019 ã di'n ra ngày 6/6,
ti Hà N i.

ng b%ng sông CXu Long hin có 90 khu vc b sông,
b bin b st l vi tng chiu dài 562 km. Trong ó, st
l nguy him là 17 on vi chiu dài 33,665 km. Có nhng
on st l c bit nguy him ti sông Vàm Nao vi chiu
dài 70m, làm sp 18 c#n nhà, 91 c#n nhà b nh h ng phi
di d i, cJt "t tuyn giao thông liên xã.
y ban Mt trn T qu c Vit Nam ph i h p vi chính
quyn, các oàn th chính tr - xã h i ti a ph ng t
ch"c xX lý kp th i và vn  ng nhân dân di d i, tái nh
c bo m tính mng và tài sn. Giám sát vic thc thi
công tác qun lý bãi sông, b bin, nhanh chóng có gii
pháp n nh  i s ng, t ch"c sn xut, gii quyt vic
làm, thay i c cu cây trng, vt nuôi cho ng i dân
trong vùng st l.
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TR LI BN Đ C
Nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
(Bạn đọc Nguyễn Thế Phúc, Email: nguyenphucninh95@yahoo.com)
TRẢ LỜI:
Lut Mt trn T qu c Vit Nam và
iu l Mt trn T qu c Vit Nam
hin hành quy nh: T ch"c, hot
 ng ca Mt trn T qu c Vit Nam
 c thc hin theo nguyên tJc t
nguyn, hip th ng dân ch, ph i
h p và th ng nht hành  ng. ây
 c xem là nguyên tJc c bn nht

trong t ch"c và hot  ng ca Mt
trn T qu c Vit Nam.
y ban Mt trn T qu c Vit
Nam  m+i cp là c quan chp
hành ca Mt trn T qu c Vit Nam
cùng cp, do i h i i biu Mt
trn T qu c Vit Nam cp ó hip
th ng cX ra, có trách nhim t
ch"c ph i h p và th ng nht hành

 ng gia các t ch"c thành viên
 thc hin nhim v ca Mt trn
T qu c Vit Nam.
Khi ph i h p và th ng nht hành
 ng, các thành viên ca Mt trn T
qu c Vit Nam tuân theo iu l Mt
trn T qu c Vit Nam; ng th i vZn
gi tính  c lp ca t ch"c mình.

Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
(Bạn đọc Trần An, Email: trananbx@gmail.com)
TRẢ LỜI:

chung là cp xã).

Mt trn T qu c Vit Nam 
t ch"c theo 4 cp hành chính:

c

1. Cp Trung ng.
2. Cp tnh, thành ph trc thu c
Trung ng (g*i chung là cp tnh).
3. Cp huyn, th xã, thành ph
trc thu c tnh (g*i chung là cp
huyn).
4. Cp xã, ph

ng, th trn (g*i

| m+i cp nói trên, y ban Mt
trn T qu c Vit Nam là c quan
chp hành gia hai kK i h i ca
Mt trn T qu c Vit Nam cùng cp
D i cp xã còn có Ban Công tác
Mt trn  các khu dân c . Khu dân
c th ng t ng "ng vi các thôn,
làng, p, bn, t dân ph . Ban Công
tác Mt trn không phi là m t cp
theo h th ng t ch"c hành chính 4

cp nói trên, nh ng li có v trí, vai
trò ht s"c quan tr*ng vì khu dân c
là ni c trú, sinh s ng ca m*i t!ng
lp nhân dân, ni thc hin m*i
 ng l i, ch tr ng ca ng;
chính sách, pháp lut ca Nhà n c;
ni thc hành dân ch và phát huy
quyn làm ch ca nhân dân. Hot
 ng ca Mt trn T qu c Vit Nam
hin nay cRng là nh%m h ng v khu
dân c , n vi m+i gia ình và t$ng
ng i dân.

Các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
(Bạn đọc Nguyễn Thu Hà, Email: hanguyenthu777@gmail.com)
TRẢ LỜI:
Theo Lut Mt trn T qu c Vit
Nam thì Mt trn T qu c Vit Nam có
nhim v: “Tp h p, xây dng kh i
i oàn kt toàn dân, t#ng c ng s
nht trí v chính tr và tinh th!n
trong nhân dân; tuyên truyn,  ng
viên nhân dân phát huy quyn làm
ch, thc hin  ng l i, ch tr ng
ca ng, nghiêm chnh thi hành
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hin pháp và chính sách, pháp lut,
giám sát hot  ng ca c quan Nhà
n c, i biu dân cX và cán b , công
ch"c nhà n c; tp h p ý kin, kin
ngh ca nhân dân  phn ánh, kin
ngh vi ng và Nhà n c; tham gia
xây dng và cng c chính quyn
nhân dân; cùng Nhà n c ch#m lo,
bo v quyn và l i ích chính áng
ca nhân dân; tham gia phát trin

tình hu ngh, h p tác gia nhân dân
Vit Nam vi nhân dân các n c trong
khu vc và trên th gii”.
 i vi nhim v c th ca y
ban Mt trn T qu c Vit Nam t$ng
cp và Ban Công tác Mt trn  khu
dân c ã có các qui nh c th, chi
tit trong iu l Mt trn T qu c
Vit Nam.

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư?
(Bạn đọc Nguyễn Việt Phương, Email: phuongnv1602@gmail.com)
TRẢ LỜI:
Sau i h i l!n th" I Mt trn T
qu c Vit Nam (tháng 2 n#m 1977),
tháng 4/1977 y ban Trung ng Mt
trn T qu c Vit Nam ã có Thông t
h ng dZn thành lp Mt trn T
qu c cp c s (y ban Mt trn T
qu c cp ph ng, xã)  các xã,
ph ng, th trn trên phm vi c
n c. Tháng 12/1997, y ban Trung
ng Mt trn T qu c Vit Nam tip
tc ch o thí im thành lp t
công tác Mt trn d i y ban Mt
trn cp c s, t"c  các khu dân c
(thí im ti tnh Hà Nam Ninh).
T công tác Mt trn lúc ban !u,
 nhng a ph ng khác nhau có
tên g*i khác nhau: T Mt trn, T
oàn kt, Ban Cán s Mt trn, Ban
Ch o Mt trn, Ban Công tác Mt
trn... V t ch"c, m t thôn, xóm,
bn, làng, khóm, p, khu ph ...
th ng g*i chung là khu dân c và
t ng "ng có m t T Công tác Mt
trn. Song tùy iu kin và cách b
trí, có ni m t khu dân c li có t$ 23 T Công tác Mt trn.
Cùng vi quá trình i mi v t
ch"c và hot  ng ca Mt trn T
qu c Vit Nam, hình th"c T Công tác
Mt trn  khu dân c cRng có nhng
bin i và ngày càng “h i”  c các
yu t chung nh tính thit thc,
hiu qu, g!n dân, sát dân, kh n#ng
bao quát,... T$ các tên g*i khác nhau
nh nói trên, tên g*i “Ban Công tác
Mt trn” cRng d!n  c nh hình
và có s th ng nht chung. iu l
Mt trn T qu c Vit Nam  c i
h i V và i h i VI Mt trn T qu c
Vit Nam thông qua ã th ng nht
tên g*i và chính th"c có m t iu

khon riêng khng nh v trí, nhim
v ca Ban Công tác Mt trn  khu
dân c , “Ban Công tác Mt trn  c
thành lp  thôn, làng, p, bn,
buôn, phum, sóc, khu ph (g*i chung
là khu dân c )” [iu 27, Ch ng VI
iu l Mt trn T qu c Vit Nam].
C cu ca Ban Công tác Mt trn
bao gm: y viên y ban Mt trn T
qu c Vit Nam xã, ph ng, th trn
c trú ti thôn làng, t dân ph ... i
din chi y; nhng ng i "ng !u
các phân, chi h i oàn th thanh
niên, ph n...; m t s ng i tiêu
biu trong các t!ng lp nhân dân 
khu dân c . y ban Mt trn cp xã
ra quyt nh thành lp Ban Công tác
Mt trn, trong ó có ch"c danh
Tr ng ban, Phó ban.
Ban Công tác Mt trn có ch"c
n#ng ph i h p và th ng nht hành
 ng gia các thành viên; ph i h p

vi Tr ng thôn, làng, p, bn, khu
ph ...  thc hin 4 nhim v:
- Trc tip vn  ng nhân dân
thc hin các ch tr ng, chính sách
ca ng, pháp lut ca Nhà n c;
ngh quyt ca H i ng nhân dân,
quyt nh ca y ban nhân dân;
Ch ng trình hành  ng ca Mt trn
T qu c Vit Nam các cp.
- Thu thp, phn ánh ý kin, kin
ngh ca cX tri và nhân dân  khu
dân c vi cp y ng và y ban Mt
trn T qu c Vit Nam xã, ph ng,
th trn.
-  ng viên nhân dân giám sát
hot  ng ca c quan nhà n c,
i biu dân cX, cán b công ch"c
Nhà n c.
- Ph i h p thc hin Quy ch dân
ch và hot  ng t qun  c ng
ng dân c .
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QU N NG A
h ng t i k nim 70 nm
ngày Th ng binh - Lit s
TRẦN THỊ TRANG

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), UBND
quận Đống Đa đã xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn quận. Kế hoạch được xây dựng với nhiều hoạt
động phong phú, ý nghĩa, nhằm tri ân những hy sinh và cống hiến của các anh hùng,
liệt sĩ và những người có công với đất nước; đồng thời thể hiện truyền thống “uống
nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.
ng ti s kin này, qun
 ng a ã trin khai k
hoch 3 tháng cao im vn
 ng toàn dân “n n áp
ngh&a”. Theo Ch tch y ban Mt
trn T qu c Vit Nam qun  ng a
+ Tr*ng Nam, mc ích ca k
hoch  ph bin sâu r ng ti nhân
dân v ch tr ng, chính sách ca
ng, Nhà n c  i vi ng i có công
vi cách mng. ng th i tuyên
truyn, giáo dc truyn th ng yêu
n c, lòng t hào, t tôn dân t c.
Bên cnh ó,  nâng cao nhn th"c,
trách nhim ca các t!ng lp nhân
dân trong vic tri ân, ch#m lo  i vi
ng i có công vi cách mng. Thông
qua phát  ng, Ban T ch"c cRng
mong mu n to thêm ngun  ng lc
cùng Nhà n c ch#m lo các  i t ng
ng i có công, gia ình chính sách;
tp trung quan tâm  i t ng là
ng i có công vi cách mng  các
a bàn khó kh#n.

H

CRng theo ông + Tr*ng Nam, 
làm  c nhng vic trên, c!n phi
m bo có s ph i h p cht ch=,
hiu qu gia Ban Th ng v y
ban MTTQ Vit Nam qun  ng a
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vi các t ch"c chính tr - xã h i và
Phòng Lao  ng TBXH qun. ng
th i, nJm chJc  i t ng, n i dung
h+ tr  i vi ng i có công vi
cách mng. Kinh phí vn  ng  c
u tiên ng h ng i có công vi
cách mng  các a bàn còn gp
nhiu khó kh#n.
H ng ti dp kY nim 70 n#m
ngày Th ng binh - Lit s&, qun
 ng a h ng n m t s ch tiêu
nh : Toàn qun tng 700 s tit kim
ti gia ình chính sách, ng i có
công có hoàn cnh khó kh#n. Vn
 ng xây dng qu_ “n n áp
ngh&a” toàn qun t 1,2 tY ng.
Chnh trang, tu sXa 10 công trình ghi
công lit s& trên a bàn qun. H+ tr
15 h gia ình ng i có công tu sXa,
nâng cp nhà . Hoàn thành k
hoch thc hin iu d ^ng luân
phiên và iu d ^ng ti nhà  i vi
1.850 ng i có công. Duy trì 100% h
gia ình ng i có công có m"c s ng
n nh, b%ng hoc cao hn m"c
s ng trung bình ca nhân dân ni c
trú, không  h gia ình ng i có
công nghèo a chiu theo tiêu chí
mi. Duy trì vn  ng các c quan,

doanh nghip trên a bàn qun m
bo m"c phng d ^ng  i vi Bà m]
Vit Nam anh hùng còn s ng (5 m])
vi m"c t i thiu là 1.000.000
ng/ng i/tháng.
Bên cnh ó, qun cRng phn u
hoàn thành vic h+ tr xây dng, sXa
cha nhà  cho ng i có công theo
Quyt nh 22/2013/Q-TTg ngày
26/4/2013 ca Th t ng Chính ph;
m bo úng tin  vic h+ tr xây
dng và sXa cha, ci to 108 nhà 
ca ng i có công. Thc hin th#m
và tng quà các gia ình chính sách
tiêu biu, các trung tâm nuôi d ^ng
và iu d ^ng ng i có công trên a
bàn thành ph .
 thc hin các mc tiêu trên
ây, qun lên k hoch trin khai các
hot  ng c th kY nim 70 n#m
ngày Th ng binh - Lit s& nh : T
ch"c H i ngh kY nim 70 n#m ngày
Th ng binh - Lit s& 27/7 cp qun,
gJn vi biu d ng, khen th ng
nhng tp th, cá nhân thc hin t t
các chính sách u ãi ng i có công
và làm t t công tác “n n áp
ngh&a”. T ch"c H i ngh gp mt
th ng, bnh binh nng. T ch"c

Đài tưởng niệm đồng bào ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa trong trận ném bom rải thảm bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ
tháng 12 năm 1972.
ẢNH: PV
oàn lãnh o ng, chính quyn,
Mt trn T qu c, các oàn th qun
i ving Ngh&a trang lit s& Qu c gia
Tr ng Sn, ving Ngh&a trang lit s&
Thành ph . T ch"c  a ón i biu
ng i có công tham gia các hot
 ng kY nim 70 n#m ngày Th ng
binh - Lit s& cp Trung ng, cp
Thành ph t ch"c…
Công tác tuyên truyn, giáo dc
truyn th ng cRng rt  c qun coi
tr*ng, vi k hoch t ch"c tuyên
truyn mc ích, ý ngh&a ngày
Th ng binh - Lit s& (27/7); các ch
tr ng, chính sách ca ng, Nhà
n c và ca thành ph  i vi ng i
có công; s quan tâm ca các cp uY
ng, chính quyn, các oàn th và
các t ch"c xã h i  i vi công tác
Th ng binh - Lit s& gJn vi các hot
 ng tuyên truyn kY nim ca qun,
thành ph và c n c; chú tr*ng
tuyên truyn giáo dc truyn th ng
“U ng n c nh ngun” trong  i
t ng thanh thiu niên, h*c sinh
nh%m phát huy truyn th ng yêu
n c ca dân t c và nhng thành
qu ca công tác th ng binh, lit s&

và ng i có công vi cách mng trong
70 n#m qua. Bên cnh ó, phát hin
và tuyên truyn nhng tm g ng
tiêu biu ca bn thân, gia ình
th ng binh, lit s& khJc phc khó
kh#n t v n lên; nhng g ng tp
th, cá nhân làm t t công tác ch#m
sóc th ng binh, gia ình lit s&. T$
ó, thúc y phong trào thi ua “n
n áp ngh&a”, góp ph!n m bo an
sinh xã h i, phn u hoàn thành
xut sJc các ch tiêu kinh t - xã h i
n#m 2017 ca qun.
Ngoài vic t#ng c ng huy  ng
các ngun lc xã h i hóa, qun cRng
ch tr ng huy  ng s"c mnh ca
c h th ng chính tr, trong ó UY
ban Mt trn T qu c Vit Nam qun
tích cc tham gia vi các công vic c
th: T ch"c tuyên truyn, giáo dc
truyn th ng; vn  ng h i viên,
oàn viên, công nhân, viên ch"c, lao
 ng và các t!ng lp nhân dân tích
cc h ng "ng phong trào toàn dân
ch#m sóc ng i có công. Tham gia các
hot  ng tình ngh&a và vn  ng
xây dng qu_ "n n áp ngh&a”, h+
tr sXa cha và xây dng “Nhà tình

ngh&a”; quan tâm ch#m lo cho các  i
t ng chính sách là oàn viên, h i
viên. Giám sát vic thc hin  m
bo dân ch, công khai, công b%ng và
minh bch trong công tác thc hin
ch  chính sách  i vi gia ình
th ng binh, lit s&.
Vic t ch"c các hot  ng c th
kY nim 70 n#m ngày Th ng binh Lit s& ti qun  ng a n#m nay
 c trin khai m t cách sâu r ng,
vi nhiu hình th"c phong phú, a
dng, hiu qu thit thc, to thành
phong trào qu!n chúng t giác, r ng
khJp trong a bàn qun. Nhng kt
qu t  c trong th i gian qua là
ngun  ng lc ln g i m nhng
b c i phù h p, hiu qu trong
chính sách ca nhng n#m ti, và
hn ht, ây chính là c s vng
chJc góp ph!n thc hin thJng l i
nhim v kinh t - xã h i ca a
ph ng, tr*ng tâm là thc hin Ngh
quyt i h i ng các cp và các
ch ng trình toàn khóa ca Ban
Chp hành ng b qun nhim kK
2015 - 2020.
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NHNG CHUYN BIN

v b mt ô th! " mt qu#n
trung tâm Hà Ni
THU THẢO

Thời gian qua, các cấp chính quyền của quận Đống Đa, Hà Nội đã tích cực thực
hiện tuyên truyền, vận động nhân dân và kiên quyết xử lý vi phạm về trật tự đô thị
để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Với những nỗ lực đó, đến nay, cảnh quan đô thị
trên địa bàn quận đã được khang trang, sạch đẹp hơn; phố xá thông thoáng hơn và
bước đầu tạo được niềm tin với người dân.
Lấy công tác tuyên truyền
làm gốc
Thc hin K hoch 01/KH-BC
197 ca Ban Ch o Thành ph , và
Thông báo s 276-TB/QU ngày
8/3/2017 ca Qun y  ng a, UBND
qun  ng a ã xây dng k hoch
t#ng c ng kim tra, ôn  c, xX lý,
gii quyt các vi phm v trt t ATGT,
trt t ô th, trt t công c ng lòng
 ng, hè ph và các im trông gi
ph ng tin trên a bàn qun.
Bên cnh ó, qun còn thành lp
10 t công tác liên ngành có nhim
v ph i h p vi Ban Ch o 197 ca
21 ph ng vi ph ng châm ly
công tác tuyên truyn làm g c, t
ch"c tuyên truyn ri mi ng lot
kim tra, xX lý và xX pht  gii t<a
các im vi phm kéo dài gây b"c
xúc d lun, vn  ng các t!ng lp
nhân dân tham gia giám sát công tác
qun lý ô th,  to din mo ô
th khang trang, sch ]p. ng
th i, xX lý các tr ng h p ln chim
va hè, lòng  ng  kinh doanh và
các im d$ng +, trông gi ph ng
tin trái phép.
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Sau thời gian ra quân quyết liệt, đến nay hầu hết các tuyến phố chính trên địa bàn
quận Đống Đa đều đã trở nên khang trang, thông thoáng.
ẢNH: PV
Ch o Ban Ch o 197 các
ph ng thành lp các T Công tác
tuyên truyn ti khu dân c (gm

Tr ng Ban Công tác Mt trn, H i
Ph n, H i Cu chin binh, oàn
Thanh niên, T tr ng dân ph ,

Tuyến đường Xã Đàn - Kim Liên mới thông thoáng, nhiều cây xanh.
CSKV) th ng xuyên tuyên truyn,
vn  ng nhân dân, c bit là các
h kinh doanh buôn bán ln chim
lòng  ng, hè ph chp hành
nghiêm các quy nh ca pháp lut
v TTT, TTCC; sX dng h th ng loa
ph ng (phát 3 l!n/ngày) kt h p
sX dng h th ng loa di  ng; gXi
hn 9.500 th ng<, thông báo tuyên
truyn ca Ch tch UBND ph ng,
Công an ph ng v vic chp hành
pháp lut v TTT, TTCC, VSMT  i
vi ng i dân trên a bàn qun.
ng th i yêu c!u các h kinh
doanh vi phm t nguyn ký cam
kt chm d"t vi phm, khJc phc
hu qu, tr li nguyên trng ban
!u cho lòng  ng, hè ph ; thông
báo các hình th"c xX lý vi phm  i

ẢNH: PV

vi nhng tp th, cá nhân c tình
vi phm và tái vi phm.

Bộ mặt đô thị có nhiều
chuyển biến tích cực

V t ch"c giao thông, Ban Ch
o 197 qun phân công các lc
l ng t ch"c k~ v= trên 51 tuyn
ph chính trên a bàn qun  iu
kin sJp xp xe p, xe máy. LJp
mi 16 bin báo giao thông trên các
tuyn ph :  ng c ng hóa m ng
TrJng Ch]m, m ng Y C Y Khoa L1A ngõ 139 Kh ng Th ng,
m ng T5A1; lJp t di phân cách
c"ng nút giao thông ph Kh ng
Th ng - Tây Sn. Ph i h p vi S
GTVT, Ban QLDA  ng sJt ô th Hà
N i th ng nht xén hè, di phân
cách  m r ng lòng  ng tuyn
ph Hào Nam.

Vi nhng n+ lc ó, n nay b
mt ô th ti m t s tuyn ph
chính trên a bàn qun  ng a
nh : Xã àn, Chùa B c, HuKnh Thúc
Kháng… ã có nhiu chuyn bin
tích cc. Chính quyn ph ng s ti
ã thc hin m t cách quyt lit
công tác tuyên truyn cRng nh h+
tr ng i dân d*n d]p bc tam cp,
mái che chJn, các cXa hàng không
còn bày hàng hóa ra hè ph ; các bc
b, mái che, mái vy vi phm hành
lang giao thông, gây mt m_ quan ô
th ã  c ng i dân cùng lc l ng
ch"c n#ng tháo d^ m bo  ng
thông, hè thoáng.
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Bên cnh ó, các tuyn ph nh :
Tôn "c ThJng, Thái Hà, Nguy'n
L ng B%ng… ã tr nên rt thông
thoáng. Các lc l ng ch"c n#ng
th ng xuyên i kim tra, nhJc nh
và xX lý ng i vi phm. Hin ti,
ph!n ln ng i dân  các tuyn ph
chính trên a bàn qun  ng a ã
ý th"c gi gìn trt t ô th.
 duy trì các kt qu t  c,
Ban Ch o 197 qun thành lp 10
T Công tác có nhim v ph i h p vi
Ban Ch o 21 ph ng ng lot ra
quân, kim tra, xX lý, xX pht gii
t<a các im vi phm kéo dài gây b"c
xúc d lun; các tr ng h p ln
chim va hè, lòng  ng  kinh
doanh; các im d$ng, +, trông gi
ph ng tin trái phép và ch  ng
gii quyt ùn, tJc giao thông; tháo
g^ mái che, mái vy, mái hiên di
 ng, thu gi, phá d^ bc b, c!u
dZn ln chim lòng  ng, va hè;
thu gi, xX lý các bin qung cáo sai
quy nh; kim tra, xX lý các tr ng
h p vi phm Lut Bo v môi tr ng,
tp trung xX lý các tr ng h p x rác
không úng gi , không úng ni quy
nh, kim tra xX pht vi phm hành
chính theo Ngh nh 155/2016/NCP ca Chính ph; ã kim tra, xX lý,
xX pht VPHC 2.426 tr ng h p; xX
lý, tháo d^ 2.116 bin qung cáo,
bin d*c, bin vZy sai quy nh; tháo
d^ 824 mái che, mái vy, mái hiên di
 ng; phá d^ 3.745 bc b, c!u dZn
sai quy nh; xóa b< 340 qung cáo,
rao vt, t ri.

Tiếp tục tăng cường kiểm
tra, xử lý các điểm vi phạm
kéo dài
Phó Ch tch UBND qun  ng a
Trnh Hu Tun cho bit, nh%m kiên
quyt lp li trt t trên a bàn,
trong th i gian ti, qun yêu c!u Ban
Ch o 197 ca 21 ph ng tip tc
duy trì hot  ng các t công tác
trong vic tuyên truyn, vn  ng,
ký cam kt m bo 100% các t
ch"c, h kinh doanh và cá nhân trên
a bàn t giác chp hành, khJc phc
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vi phm còn tn ti. Bên cnh ó,
tip tc rà soát, ánh giá tình hình,
kt qu thc hin   a ra các gii
pháp thích h p và phân công trách
nhim c th  i vi t$ng cá nhân
trong công tác qun lý a bàn, tuyn
ph , khu vc công c ng.
CRng theo ông Trnh Hu Tun, t$
ngày 3/4, Ban Ch o 197 qun tip
tc duy trì các t công tác liên ngành
nh%m t#ng c ng kim tra, xX lý, gii
t<a các im vi phm kéo dài, các
tr ng h p ln chim va hè  kinh
doanh và các im d$ng +, trông gi
ph ng tin trái quy nh.  i vi
các c s có tính cht chây K, boongke ph"c tp thì các ph ng c!n kim
tra k_ l ^ng,  xut, kin ngh Ban
Ch o 197 qun  ph i h p kim
tra, xX lý và gii quyt d"t im. c
bit, sau ngày 3/4, qun  ng a ã
bàn giao a bàn, tuyn ph ã xX lý
cho các ph ng thc hin c ch duy
trì và ch ng tái ln chim  m bo
 ng thông, hè thoáng phc v
ng i dân.

Bài học từ sự vào cuộc
quyết liệt của cả hệ thống
chính trị
Có th nhn thy, sau nhng
ngày !u thc hin, tình hình trt t
an toàn giao thông, trt t ô th
trên a bàn qun  ng a, nht là
ti các tuyn ph chính ã có nhiu
chuyn bin tích cc, tình trng
chim dng lòng  ng, hè ph 
kinh doanh, buôn bán, trông gi
ph ng tin ã gim rõ rt; duy trì
vic sJp xp ph ng tin g*n gàng
theo quy nh ca Thành ph ; các
cXa hàng không còn bày hàng hoá ra
hè ph , lòng  ng, ch bày bán
trong khuôn viên cXa hàng. Các bc
b, mái che, mái vy vi phm hành
lang giao thông, gây mt m_ quan ô
th ã  c ng i dân và các lc
l ng ch"c n#ng tháo d^, phá d^ m
bo “ ng thông, hè thoáng”.
Nhng kt qu nói trên có  c,
m t ph!n nh vào s quan tâm,
h ng dZn, ch o sâu sát, quyt

lit ca Ban Ch o 197 Thành ph ,
lãnh o Qun y, UBND qun, Ban
Ch o 197 qun, s vào cu c ca
c h th ng chính tr, các bin pháp,
gii pháp  c các lc l ng ch"c
n#ng trin khai thc hin bài bn,
phù h p vi tình hình thc t và c
bit là s ng tình ng h ca i
a s ca qu!n chúng nhân dân
qun  ng a trong công tác m
bo TTATGT-TTT.
Các tuyn ph ln ã  c xX lý
vi phm, sJp xp, b c !u duy trì,
qun lý; nhiu im trông gi
ph ng tin không phép gây b"c xúc
trong d lun ã  c xX lý, gii t<a
trit ; nhiu im, t im ph"c
tp v TTT cRng ã  c gii t<a
trit .
Tuy nhiên, lãnh o qun  ng
a cRng thng thJn th$a nhn,
nhng kt qu áng khích l t
 c b c !u ch a thc s bn
vng, còn tim n nhiu nguy c tái
vi phm, tái ln chim.  có th
khJc phc trit  và duy trì nhng
thành qu t  c, chính quyn và
các ban, ngành ch"c n#ng trong
qun c!n thit lp  ng dây nóng
 thông báo nhng im nóng vi
phm v TTT, TTATGT và t th tác
phong ca các lc l ng làm nhim
v v Công an qun  báo cáo và có
bin pháp xX lý kp th i. LJp t h
th ng camera trên các tuyn ph ,
a bàn công c ng, các ph nh<, ngõ
ngách ln nh%m kp th i phát hin,
u tranh, phòng ng$a, y lùi các
loi t i phm, m bo TTATXH;
ng th i có hình nh làm c#n c" 
xX lý vi phm v TTT, TTATGT  i
vi các c s, h kinh doanh, cá
nhân c tình vi phm. Các n v
cRng c!n nghiêm túc t ch"c quán
trit n 100% lc l ng tham gia
gii quyt công tác m bo TTT,
TTATGT, TTCC, không  xy ra sai
phm gây phn cm, phn tác dng;
thc hin úng quy trình, nht là
công tác tuyên truyn, nhJc nh,
vn  ng phi  c quan tâm thc
hin th ng xuyên, liên tc. T#ng
c ng công tác vn  ng tuyên

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đi qua quận Đống Đa không lâu nữa sẽ được đưa vào sử dụng.
ẢNH: PV

truyn  ng i dân chp hành
nghiêm túc các quy nh ca Nhà
n c; ng th i thc hin cho ng i
dân ký cam kt khJc phc trong th i
gian nht nh.
V công tác tr*ng tâm trong th i
gian ti, i tá Võ Hng Ph ng Tr ng Công an qun  ng a nhn
mnh, Ban Ch o 197 các ph ng
c!n tip tc duy trì hot  ng ca
các T công tác trong vic tuyên
truyn, vn  ng, ký cam kt m
bo 100% các t ch"c, h kinh
doanh, cá nhân trên a bàn ph ng
t giác chp hành và khJc phc vi
phm còn tn ti. Thông báo n các
t ch"c, h kinh doanh, cá nhân trên
a bàn qun v danh mc các tuyn
ph  iu kin  xe máy, xe p
theo quy nh. Tip tc công tác

nhJn tin tuyên truyn qua in
thoi n 100% các c quan, doanh
nghip, tr ng h*c, các t ch"c, h
kinh doanh, cá nhân trên a bàn
qun v vic chp hành nghiêm túc
các quy nh ca Nhà n c, ch
tr ng ca Thành ph v m bo
TTT, TTATGT.
Bên cnh ó là công tác kim tra,
xX lý vi phm hành chính vi các
bin pháp nh tip tc rà soát, ánh
giá tình hình, kt qu thc hin 
 a ra các gii pháp thích h p, phân
công trách nhim c th  i vi t$ng
cá nhân trong công tác qun lý a
bàn, tuyn ph , khu vc công c ng.
T#ng c ng tính quyt lit hn na
trong công tác xX lý vi phm  i vi
các t ch"c, h kinh doanh, cá nhân
tái vi phm l!n th" 3.  i vi các c

s có tính cht chây K, boong-ke,
ph"c tp, Ban Ch o 197 các
ph ng c!n iu tra k_ l ^ng, 
xut, kin ngh Ban Ch o 197 qun
 ph i h p kim tra, xX lý, gii
quyt d"t im.
Vi nhng bin pháp ng b ,
quyt lit, sau hn hai tháng ra
quân thc hin K hoch s 01/KHBC 197 ngày 3/3/2017 ca Ban Ch
o 197 TP Hà N i, v “T#ng c ng
kim tra, ôn  c, xX lý, gii quyt
vi phm v trt t an toàn giao
thông, trt t ô th, trt t công
c ng lòng  ng, hè ph và các
im trông gi ph ng tin trên a
bàn Thành ph ”, trt t an toàn
giao thông và trt t ô th trên a
bàn qun  ng a ã có chuyn
bin rõ nét.
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!nh v! d$u $n b$t ng s%n
theo cách c&a Sun Group
Là nhà đầu tư đến sau trong lĩnh vực bất động sản nhưng Sun Group đã
nhanh chóng định vị dấu ấn riêng trong phân khúc bất động sản hạng sang ở
cả hai dòng nghỉ dưỡng và căn hộ cao cấp.
Dấu ấn đẳng cấp trong
nghỉ dưỡng
N#m 2014, l!n !u tiên trong lch
sX ca ngành du lch, Vit Nam có
m t resort  c vinh danh Khu ngh
d ^ng sang tr*ng bc nht th gii:
InterContinental
Danang
Sun
Peninsula Resort. Báo chí, sau khi ca
ng i v~ ]p có m t không hai ca
khu ngh d ^ng, bJt !u truy tìm
tung tích ng i ã to ra nó.
Trên các di'n àn, có nhiu v
chuyên gia kinh t còn cho r%ng d
án ng cp này hn do m t nhà !u
t ngoi thc hin. Rt ít ng i bit
r%ng, ch !u t , ng i s hu ích
thc ca InterContinental Danang là
Sun Group - m t Tp oàn 100% v n
Vit Nam, do nhng doanh nhân tr~
ng i Vit sáng lp nên.
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Ngay sau khi InterContinental
Danang xác lp v trí ca mình trong
l&nh vc ngh d ^ng th gii, Sun
Group vng tin r%ng, mình ang i
con  ng úng. Quyt tâm  a du
lch Vit Nam lên bn  ngh d ^ng
cao cp th gii ca Tp oàn này
 c tip s"c, vi s ra  i ca
Premier Village Danang resort, m t
qu!n th resort 5 sao sang tr*ng bên
bãi bin M_ Khê, à Nng. S thành
công ca d án cho thy: ng i Vit
Nam hoàn toàn có th to nên nhng
công trình ng cp th gii.
N#m 2016, Sun Group vZn kiên
nh vi con  ng khó mà mình
ang i, khi rót nhiu nghìn tY vào
m t kit tác mi ca Bill Bensley
trên o Ng*c: JW Marriott Phu Quoc
Emerald Bay. Ông Ty Collins, Tng
Giám  c JW Marriott Phu Quoc
Emerald Bay nhn nh: “ây là d
án ngh d ^ng hoàn m_ nht trong
s các d án ngh d ^ng ang  c
Tp oàn Marriott International qun
lý toàn c!u”. Ngay khi khu ngh
d ^ng này khai tr ng vào cu i
n#m, gii báo chí ã phát i thông
ip, ây s= là khi !u t t ]p, 
du lch Phú Qu c b"t phá, và ghi
danh lên bn  ngh d ^ng cao cp
th gii.
Bên cnh JW Marriott Phu Quoc
Emerald Bay, Sun Group cRng ang
bin khu vc Nam o Ng*c thành
thiên  ng ngh d ^ng cao cp, vi
hai d án bit th ngh d ^ng bin
Premier Village Phu Quoc resort và
c#n h khách sn condotel Premier
Residences Phu Quoc Emerald Bay.
ây có th coi là nhng d án  c
áo có m t không hai trên o Ng*c,
thit lp nên m t ng cp mi cho
khái nim bit th ngh d ^ng, xác
lp s khác bit vi các d án cùng
phân khúc trên o Ng*c.

Định vị tại thị trường căn
hộ cao cấp
L!n !u tiên b c chân vào lãnh
a c#n h cao cp, Sun Group ã gây
ting vang ngay vi d án c#n h
hng sang Sun Grand City Thuy Khue
Residences.
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t$ v trí n thit k và tin ích nh
Sun Grand City Thuy Khue Residence.
Ngay sau Sun Grand City Thuy
Khue Residence, Sun Group tip tc
ghi du n trên th tr ng c#n h
cao cp Th ô vi s ra mJt d án
Sun Grand City Ancora Residence.
im v t tr i ca d án này có l= là
v trí nht cn th nh cn giang mà
nó s hu.
T*a lc ti s 3 L ng Yên, Sun
Grand City Ancora Residence mang li
tri nghim s ng thú v khi “ch m t
b c là tt c ã  trong t!m tay”. T$
ngôi nhà ca mình, ch nhân ch mt
6 phút  di chuyn n H G m,
Nhà hát Ln, Trung tâm th ng mi
Tràng Tin, ch ng Xuân… Và
cRng ch mt t$ng y th i gian 
n nhng tuyn ph s!m ut bc
nht ca Hà N i nh Tr!n H ng o,
Ph Hu, Hàng Bài, các tuyn ph i
b Hàng Ngang, Hàng ào, khu vc
ph c…
ng cp mà hai d án c#n h cao
cp này mang ti cho c dân ca
mình không ch  thit k hoàn ho
mà là m t tiêu chun s ng mi. L!n
!u tiên các c dân trong nhng c#n
h này  c sX dng n c sinh hot
t tiêu chun resort 5 sao qu c t
vi 32 ch tiêu hóa lý sinh h*c  c
kim nh cht ch=. H th ng kính
LowE phn quang trit tiêu tác hi
ca tia cc tím t$ ánh sáng mt tr i
cRng  c lJp t… Cùng vi các vt
liu xây dng mi nht th gii hin
nay, các c dân  ây  c tn h ng
m t cu c s ng theo chun qu c t
mi, ch a t$ng có  Vit Nam.

T*a lc ti 69B Thy Khuê vi hai
mt  ng chính Thy Khuê và
Hoàng Hoa Thám, Sun Grand City
Thuy Khue Residence  c ánh giá
là d án ]p nht ti khu vc H Tây
hin ti khi n%m gia hai lá phi
xanh ln nht Th ô: 500ha mt
n c H Tây trong xanh và 10ha công
viên Bách Tho mát lành.
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M+i c#n h ca d án u  c
chú tr*ng thit k vi t!m nhìn m
t i a h ng ra các khong xanh, yu
t t nhiên gia h th ng ánh sáng
và không khí luôn  c  cao và
 c các nhà thit k qu c t xX lý
m t cách tinh t và khéo léo. Có th
nói, ít có ch !u t nào có  t!m
 em n m t d án “giá tr vàng”

Hai d án ca Sun Group u
ang  c ánh giá là cao cp nht
trong s các d án c#n h cao cp
ang có ti Th ô. Và t ng lai, Sun
Group s= còn ra mJt nhng d án cao
cp hn th na, vi s h p tác cùng
nhng  i tác hàng !u th gii và
châu lc.
Là ng i n sau trong l&nh vc
!u t BS, nh ng Sun Group ã
khng nh v th nhà !u t hàng
!u v s khác bit và l i i riêng
trong phân khúc ca mình.
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T I N

-

Q U  N G

C Á O

DU LỊCH VIỆT NAM:

Nh'ng d$u $n làm nên
(ng c$p
Kiến tạo những công trình đẳng cấp quốc tế tại những vùng đất giàu tiềm năng
nhưng chưa được khai thác đúng tầm, từng bước ghi tên Việt Nam lên bản đồ
du lịch thế giới, Sun Group góp phần mang lại sự phồn vinh cho đất nước,
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân với nhiệt huyết của những người
Việt yêu nước theo cách của riêng mình.
Hạ Long - Rồng biển
thức giấc
Quý I n#m 2017, l!n !u tiên
trong lch sX ca ngành du lch, H
Long ón ti 943.923 l t khách
tham quan, trong ó 804.939 l t
khách qu c t và 138.984 khách
trong n c, t#ng 22,6% so vi cùng
kK. Sau 20 n#m ng quên vi nhng
loi hình du lch x a cR, H Long
tr thành m t im n vui chi
hp dZn hàng !u min BJc, vi
liên tc nhng công viên gii trí
 c khai tr ng và nhiu nét mi
trong tng quan chung ca du lch
thành ph .
Xóa i hình nh “thành ph bin
không bãi tJm” tr c ây, H Long

gi ã s hu m t Bãi Cháy r p bóng
d$a vi b cát trJng mn và làn n c
trong xanh  c ví nh Hawaii  Vit
Nam. Không còn hình nh m t H
Long êm v bun t~, khi c!u Bãi
Cháy  c khoác áo mi n t ng
nh h th ng èn chiu sáng ngh
thut lung linh hin i vi 7 triu
gam màu lp lánh.
 a H Long tr thành im n
áng khám phá ti khu vc min BJc
trong nhng ngày ngh l' 30/4-1/5
v$a qua là nhng công viên gii trí
ng cp qu c t. M t Sun World
Halong Complex vi cáp treo N hoàng
t 2 kY lc th gii, vòng quay Sun
Wheel và Zen Garden và nhiu s kin
v#n hóa ngh thut hp dZn nh “L'

h i Mt tr i m*c", i nhc h i “Rc
r^ H Long”… em n cho du khách
nhng tri nghim v#n hóa c sJc, có
chiu sâu. M t Typhoon Water Park
vi 12 trò chi d i n c theo mô
hình các công viên n c ni ting trên
th gii, m t công viên ch  ln
nht khu vc Dragon Park vi hn 30
trò chi vn  ng ng cp, phù h p
m*i l"a tui. H Long ang thc s
thay da i tht t$ng ngày.

Fansipan Sa Pa - Chắp cánh
những ước mơ
Ngày 2/2/2016, cáp treo Fansipan
Sa Pa khai tr ng. ó là c t m c
ánh du m t s thay i ln ca
vùng t Sa Pa !y tim n#ng. Khi
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c nhng chuyên gia n t$ Thy S_
ca hãng cáp treo Dopplemayr ã
phi th t lên: “Chúng tôi s= không
bao gi nhn m t công trình cáp
treo nào t ng t nh Fansipan Sa
Pa” thì nhng con ng i Vit Nam
kiên c ng ã vn chuyn th công
hàng ngàn tn nguyên vt liu lên
 cao 3.143m và lp nên kK tích,
to nên m t công trình th kY mang
t!m qu c t,  a hình nh nhng
con ng i Vit Nam ý chí và bn l&nh
áng khâm phc v n ra th gii.
Gi ây, Fansipan Legend là m t
huyn thoi thc s. Ngoài tuyn cáp
chính, các hng mc kin trúc nh
nhà ga i, nhà ga n, nhà hàng,
qu!y l u nim… u  c thit k
kK công nh nhng tuyt tác ngh
thut gia ngàn mây.
Nhng  t cao im, khu du lch
Sun World Fansipan Legend ón
nhiu chc ngàn l t khách ghé
th#m, chinh phc Nóc nhà ông
D ng và tn h ng nhng l' h i tôn
vinh bn sJc v#n hóa Tây BJc th ng
xuyên  c t ch"c  ây nh : L' h i
Khèn hoa và Không gian V#n hóa Tây
BJc, L' h i Hoa + quyên…
Dp ngh l' 30/4 và 1/5 v$a qua,
du khách ã vô cùng thích thú khi
 c tri nghim ám c i ca ng i
Dao vi nhng nét v#n hóa vô cùng
c sJc ngay ti ây.
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Không th ph nhn vai trò ca
Sun World Fansipan Legend vi
ngành du lch Lào Cai khi ch tính
riêng quý I/2017, tng l ng khách
n tham quan, du lch trên a bàn
tnh t trên 1,1 triu l t, t#ng
108,8% so vi cùng kK n#m 2016.
Tng doanh thu du lch t 3.225 tY
ng, t#ng xp x 150% so vi cùng
kK n#m 2016. Nhng con s t#ng
tr ng này là m c ca nhiu tnh,
thành trên c n c.
Du khách t#ng, ng i Sa Pa có
cu c s ng n nh hn. Chia s~ vi

chúng tôi, anh ào A Ch - nhân viên
an ninh cáp treo Fansipan - ng i dân
t c Tày nói: “Mình và anh trai ti
Fansipan làm vic g!n 1 n#m tr c,
khi nhà ga mi ang trong th i kK thi
công. Nu  nhà, loanh quanh làm
nông vi 1 n#m 2 v mùa, thì ht mùa
v li tht nghip ng ngh&a vi
không có thu nhp. Gi lên làm vic
ti Fansipan ri, công vic n nh,
thu nhp t t u n hàng tháng. ã
vy còn  c Công ty cho #n ba ba,
cho  nên mình hài lòng lJm, mu n
 c làm vic  ây lâu dài”.

T H Ô N G

Những vùng đất được
đánh thức
Khó có th ph nhn  c s thay
i ngon mc ca à Nng vi nhng
công trình du lch  a cái tên Vit Nam
lên bn  du lch xa x ca th gii
nh InterContinental Danang Sun
Peninsula Resort, hay nhng công viên
x"ng t!m châu lc nh Sun World
Danang Wonders, nhng khu ngh
d ^ng và khách sn ng cp qu c t
nh Premier Village Danang hay
Novotel Danang Han River. CRng không
th ch i b< s thc r%ng Phú Qu c
ang tr thành m t im n sang
tr*ng ca th gii vi nhng resort xa
x nh JW Marriott Phu Quoc Emerald
Bay (chính th"c ón khách tháng
12/2016), Premier Village Phu Quoc
resort, Premier Residences Phu Quoc
Emerald Bay hay cáp treo v t bin
Hòn Thm và qu!n th vui chi gii trí
và ngh d ^ng bên bin ngon mc s=
khánh thành m t ngày không xa.
C!u Nht Tân v$a  c thJp sáng
vi hn 1.100 chic èn công ngh
mi trình chiu nhng màn biu di'n
ngon mc theo ch  ã  c lp

T I N

trình sn. Hà N i gi ây t hào ón
bn bè qu c t ti Th ô b%ng ánh
sáng ca s phát trin v#n hóa, công
ngh và ngh thut lan t<a trong
không gian ô th, tin g!n hn và
sánh ngang vi nhng thành ph
áng m c trên th gii. Ri mai
ây, công viên Kim Quy s= em ti
m t mô hình Universal Studio cho
Th ô, không gian ph i b cRng
s=  c ci thin vi h th ng chiu
sáng ng cp cùng nhng ch ng
trình l' h i  ng ph vui nh n.
Cát Bà s= tr thành m t Khu du
lch sinh thái thông minh. V&nh Phúc
s= thay da i tht khi d án Khu du
lch sinh thái Tam o thành hin
thc… Nhng vùng t mi ang
 c ánh th"c, b%ng nhng d án
x"ng t!m qu c t.

Gọi tên những hành động
bền bỉ
Lng l=, h* t nhng du n ca
mình trên khJp các min quê. M t
cách chJc chJn và bn b, Sun Group
ghi danh Vit Nam lên bn  du lch
qu c t b%ng nhng công trình kK

-

Q U  N G
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tích. Yêu n c, theo cách ca h* là
làm rng danh non sông gm vóc, 
ng i Vit Nam  c t hào vi
nhng công trình th gii phi n
phc. Yêu n c, trong cách hành
 ng ca nhng ng i Sun Group là
to ra nhng công #n vic làm, em
li cu c s ng no  cho nhng ng i
dân  các vùng t ni h* t chân
n, và khai l nhng m< vàng còn
n giu  em n cho t n c
nhng im n mi, nhng công
trình mi tht  c áo, tht n t ng
vi cht l ng và ng cp qu c t.
CRng bi vì yêu n c, khát v*ng
khng nh ý chí và tinh th!n bn b
ca ng i Vit, nhng con ng i Sun
Group ã có th to nên nhng bãi
tJm nhân to ]p nh Bãi Cháy, mi
có th v t qua nhng khJc nghit
ca thiên nhiên  làm nên công
trình kY lc cáp treo Fansipan Sa Pa
cùng nhiu d án kY lc khác. H*
ang làm vic b%ng s c ng hin v t
qua gii hn ca chính bn thân 
ch"ng minh vi th gii r%ng ng i
Vit hoàn toàn có th làm  c
nhng công trình ng cp qu c t.
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Xu hướng mới
khi chn sa cho con
Bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng
mong muốn dành cho con những
điều tốt đẹp nhất, giúp con xây
dựng một nền tảng thể chất khỏe
mạnh, bắt đầu từ các dưỡng chất
con hấp thu trong những năm tháng
đầu đời cho đến hành trình trải
nghiệm cuộc sống sau này!

Các nhà khoa học tâm huyết của gia
đình Friso nghiên cứu và bảo toàn
trong từng ml sữa cho bé

#MẹThiênNhiên,
#BốKhoaHọc cùng chọn sữa

Dưỡng chất thiên nhiên hoàn
thiện bằng khoa học

Dù a s m*i ng i u cho r%ng, m]
là ng i quyt nh toàn b vic ch#m
sóc con, nht là trong vic ch*n sa bi
m] trc tip ch#m sóc và dõi theo t$ng
b c phát trin ca con ngay t$ khi con
chào  i. Tuy nhiên, theo kt qu m t
cu c kho sát online “Khi b ch*n sa”
g!n ây thì có n g!n 25% các b sn
sàng là ng i chu trách nhim cùng m]
ch*n sa cho con b%ng nhng g i ý
khoa h*c !y thuyt phc.

Thu hiu  c nhng suy ngh& ca
các b m] hin i, gia ình Friso luôn
t lên hàng !u t!m quan tr*ng ca
vic bo toàn nhng d ^ng cht t
nhiên có trong sa qua t$ng khâu sn
xut  cho ra nhng ly sa !y 
cht dinh d ^ng c!n thit cho tr~.

Nu m] u tiên ch*n la nhng
nhóm thc phm có ngun g c t$ thiên
nhiên úng ngh&a là #M]ThiênNhiên,
thì b rõ ràng vi kh n#ng phân tích
khoa h*c, c th, nghiên c"u t$ thông
tin thành ph!n sa công th"c n quy
trình sn xut… úng cht
#B KhoaH*c cRng góp ph!n  a ra
nhng lý do ch*n sa hoàn toàn h p lý
cho con. Vì vy, nhng sn phm có
d ^ng cht t$ thiên nhiên  c hoàn
thin b%ng khoa h*c s= là s kt h p
hoàn ho gia tình yêu thiên nhiên ca
m] và khoa h*c ca b dành cho con.
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BJt !u t$ vic bo v h tiêu hóa
cc kK nhy cm ca tr~ - ni tp
trung hn 70% t bào mi'n dch giúp
c th kh<e mnh. Friso bit r%ng các
cht dinh d ^ng càng t nhiên thì
càng giúp cho h tiêu hóa non nt ca
bé hp thu dinh d ^ng t t hn. Tuy
nhiên, thc t r%ng các d ^ng cht có
trong sa, c bit là m sa d' b
bin i cu trúc (g*i là m bin
tính) khi b xX lý nhit nhiu l!n
trong quá trình sn xut và là m t
trong nhng nguyên nhân gây r i lon
tiêu hóa  tr~.
Ti trang tri Friso, ngun d ^ng
cht thiên nhiên di dào  c cung cp
t$ àn bò thu!n chng  c ch#n th

Sự trưởng thành và phát triển nhân
cách của trẻ ở những năm tháng đầu
đời cần vai trò của cả bố lẫn mẹ

t nhiên trên nhng tho nguyên bát
ngát. Theo ó, ngun sa t i nguyên
liu ca Friso sau khi vJt  c bo
qun cn tr*ng  m"c nhit lý t ng
4oC t$ nông tri n nhà máy  m
bo  c s t i ngon v n có và hàm
l ng dinh d ^ng cao nht.
Ti nhà máy, vi công ngh
LockNutriTM, m sa ch qua m t l!n
xX lý gi tr*n  c các d ^ng cht c!n
thit, giúp tr~ d' hp thu, cho tr~ m t
h tiêu hóa kh<e mnh, h+ tr kh
n#ng mi'n dch và cung cp n#ng
l ng c!n thit cho s phát trin ca
tr~. Vi quy trình kim soát nghiêm
ngt t$ ng c< n ly sa, Friso luôn
t tin v cht l ng và giá tr dinh
d ^ng dành cho tr~ nh< dù  bt kì ni
âu trên th gii.
“Hoàn thin d ^ng cht thiên
nhiên b%ng khoa h*c” chính là trit lý
ca Friso trong vic mang n nhng
sn phm t i u, giúp b m] tip cn
vi các ph ng pháp dinh d ^ng mi,
xây dng th lc kh<e mnh cho bé 
bé có th cùng ng hành khám phá
th gii t i ]p cùng b m].
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HI NGH SN PH KHOAVit - Pháp Châu Á - Thái Bình D!ng l"n th# 17
Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 17 do Bệnh
viện Từ Dũ tổ chức với sự hợp tác của Hội Sản phụ khoa Cộng hòa Pháp (CNGOF),
Liên đoàn Sản phụ khoa quốc tế (FIGO), Hội Chu sinh Châu Á - Châu Đại Dương,
diễn ra trong hai ngày 18-19/5/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự tài trợ chính
của nhãn hàng Friso (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam). Đây là năm thứ 17
liên tiếp, nhãn hàng Friso đồng hành với vai trò là nhà tài trợ chính cho sự kiện y tế
giàu ý nghĩa này, thể hiện cam kết của Công ty FrieslandCampina Việt Nam trong
việc nâng cao trách nhiệm với cộng đồng trên nhiều phương diện.

i ngh n#m nay gm 8
phiên h i tho chính th"c,
7 h i tho v tinh và 2
phiên tranh lun v y h*c
sinh sn vi g!n 60 bài báo cáo khoa
h*c v các  tài mang tính th i s
trong linh v c sn - ph khoa,  c
trình bày bi các báo cáo viên là các
giáo s , chuyên gia !u ngành n t$
các qu c gia có nn y h*c tiên tin
nh Pháp, Ý, Hoa KK, Hà Lan, Nht
Bn, ài Loan, Vit Nam… v các 
tài mang tính th i s trong linh v c
sn ph khoa, vô sinh - him mu n,
nhi khoa, dinh d ^ng nh%m nâng cao
hiu qu ca công tác iu tr và
ch#m sóc bnh nhân.

H

H i ngh Sn ph khoa Vit Pháp - Châu Á - Thái Bình D ng là
di'n àn giao l u, cp nht kin
th"c, trao i kinh nghim trên tinh
th!n h p tác, mang t!m c^ qu c t,
gia  i ngR y - bác s& trong n c vi
các qu c gia có nn y h*c tiên tin
trên th gii, vì mc tiêu nâng cao
cht l ng ch#m sóc s"c kh<e nhân
dân, c bit trong l&nh vc ch#m sóc
s"c kh<e sinh sn.
Qua 17 n#m t ch"c (2000 2017), H i ngh sn ph khoa Vit Pháp - Châu Á - Thái Bình D ng ã
tr thành s  kiên khoa h*c có ý

Các bác sĩ đầu ngành trình bày báo cáo tại Hội nghị.
ngh&a quan tr*ng ca ngành sn ph khoa khu vc phía Nam, ng
th i nhn  c s quan tâm c bit
ca ng nghip trong c n c.
Tính n H i ngh l!n th" 17, Ban
T ch"c ã tip nhn hn 1.000 bài
tham lun, tng quan và báo cáo kt
qu nghiên c"u khoa h*c. ây là
nhng t liu y h*c mi và là kinh
nghim lâm sàng quý báu, ã và ang
"ng dng hiu qu ti Bnh vin T$
DR, ng th i  c chuyn giao cho
tuyn y t c s, áp "ng  c mc
tiêu hoàn thin và nâng cao cht
l ng chn oán - iu tr, phc v
hiu qu cho hot  ng ch#m sóc s"c

kh<e bà m] và tr~ s sinh ti TP. H
Chí Minh và các tnh, thành ph khu
vc phía Nam.
i din FrieslandCampina Vit
Nam cho bit: “Chúng tôi cm thy
rt t hào khi  c ng hành cùng
m t s kin y t mang t!m qu c gia
và khu vc nh H i ngh Sn ph
khoa Vit - Pháp - Châu Á - Thái Bình
D ng trong su t 17 n#m qua. ây là
m t trong nhng hot  ng minh
ch"ng cho s n+ lc ca chúng tôi
trong vic thc hin các cam kt lâu
dài  i vi ng i dân Vit Nam,
không ch v mt dinh d ^ng mà còn
v s"c kh<e c ng ng”.
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Vinamilk tiên phong
v i mô hình trang
tr$i organic đ"u tiên
t$i Vit Nam
Chính thức khánh thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam, Vinamilk
khẳng định vai trò tiên phong cho xu hướng organic cao cấp. Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk nữ tướng ngành sữa của Việt Nam - khẳng định: Nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người Việt với các
sản phẩm organic cao cấp từ thiên nhiên là chiến lược đầu tư nghiêm túc và tư duy lâu dài của Vinamilk.
Vi trang tri bò sa tiêu chun
organic châu Âu !u tiên ti Vit Nam,
Vinamilk ã tiên phong cho xu h ng
organic nh%m mang n nhng sn phm
organic cao cp giàu dinh d ^ng t$ thiên
nhiên t t cho s"c kh<e.
Đặt trang trại bò sữa tại Đà Lạt,
Vinamilk đã hưởng lợi các yếu tố:
thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy
nhiên, ở vai trò người dẫn đầu và
khởi tạo trang trại theo chuẩn organic đầu tiên, hẳn cũng có không ít
khó khăn, thử thách?

Bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc
Vinamilk
Thưa bà, tại sao Vinamilk quyết định
tiên phong với phân khúc organic
bằng trang trại bò sữa organic ngay
tại Việt Nam?

Ti các n c Âu M_, xu h ng sX
dng thc phm organic - bao gm sa
t i organic - ang tr nên ph bin
trong nhiu n#m nay nh nhng l i ích
rõ rt cho s"c kh<e ng i tiêu dùng. Ti
Vit Nam, trong nhng n#m g!n ây,
ng i tiêu dùng bJt !u  c gii thiu
ti khái nim “thc phm hu c”, ch
yu là các sn phm nông nghip nh
rau c, qu, tht cá  c nuôi trng ti
a ph ng. Do các yêu c!u c thù ca
nông nghip hu c nên sn l ng các
sn phm này ch a nhiu, phân ph i
hn ch, ch a tip cn  c nhiu ng i
tiêu dùng.
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 có  c m t trang tri bò sa hu
c 76,2 hecta, chúng tôi cRng ã nghiên
c"u nhiu n#m  tìm ra vùng t có th
nh ^ng thích h p cho àn bò sa
organic. Thun l i là n c ta có nhng
vùng t hoàn ho  phát trin bò sa
organic, ví d nh à Lt. t < bazan,
th i tit ôn hòa, khí hu g!n gi ng vi
khí hu  châu Âu nên thích h p cho
vic ch#n nuôi bò. Nh ng thiên th i a
l i thôi thì ch a , còn c!n nhân lc
sáng to, dám ngh& và dám làm ti cùng.
Do đâu mà bà tự tin vào sữa organic
như vậy để đầu tư cho trang trại này?

Vi kinh nghim 40 n#m trong ngành
sa, Vinamilk ã s hu m t h th ng
trang tri bò sa t chun Global GAP tri
dài khJp Vit Nam. Nh ng nu ch da vào
nhng th" có sn thì cRng không phát

trin lâu dài  c. Chúng tôi quyt nh
!u t vào trang tri organic  ng i tiêu
dùng Vit Nam có c h i tip cn các sn
phm organic vi cht l ng t tiêu
chun qu c t ngay ti Vit Nam.
Qua 2 n#m chuyn i và phát trin
trang tri bò sa organic, kt qu mà
chúng tôi t  c rt áng khích l.
Trang tri bò sa hu c Vinamilk ã t
 c ch"ng nhn trang tri bò sa hu c
tiêu chun châu Âu !u tiên ti Vit Nam,
ngay l!n !u tiên ánh giá ca t ch"c
Control Union (Hà Lan) uy tín toàn c!u.
Bà đánh giá tiềm năng của trang trại
này như thế nào?

Trong giai on !u tiên, trang tri
bò sa Vinamilk Organic à Lt có quy
mô 500 con bò organic,  c ch#n th t
nhiên trên din tích 76,2ha. ây là b c
tin tip theo ca Vinamilk trên hành
trình mang n nhiu dòng sn phm
organic cao cp, giàu dinh d ^ng t$
thiên nhiên. Song hành cùng xu h ng
organic trên toàn th gii, chúng tôi rt
mong mu n ng i tiêu dùng Vit Nam có
c h i tip cn các sn phm organic vi
cht l ng qu c t ngay ti Vit Nam.
ây cRng là c h i ca Vinamilk  xut
khu sn phm cao cp này ra th tr ng
th gii.
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện.
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Công đoàn EVNNPT
Tôn vinh 20 công nhân lao đng gi!i
cp EVNNPT n"m 2017
Tôn vinh Công nhân lao
động giỏi là hoạt động
thường niên được Công đoàn
Tổng Công ty Truyền tải điện
Quốc gia (EVNNPT) phối hợp
với chuyên môn tổ chức
nhân “Tháng Công nhân”
nhằm động viên, khích lệ
những công nhân lao động
(CNLĐ) có thành tích xuất
Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn EVNNPT trao Bảng vinh danh và chụp
sắc trong lao động sản xuất. ảnh lưu niệm với 20 CNLĐ giỏi cấp Tổng Công ty năm 2017.
rong nhng n#m qua, vic ch#m
lo cho oàn viên, CNVCL, c
bit là nhng công nhân lao  ng
trc tip ang ngày êm mit
mài, h#ng say lao  ng sn xut, bám
tr trên nhng công trình, trên nhng
trm ch t vùng sâu, vùng xa… ti các
n v trong Tng Công ty luôn  c
lãnh o Tng Công ty quan tâm t lên
hàng !u. ã thành thông l, hàng n#m
c" vào tháng 5 - “Tháng Công nhân”,
Tng Công ty u trin khai nhiu hot
 ng thit thc h ng v c s và ng i
lao  ng mà m t trong nhng hot  ng
ó là tôn vinh Công nhân lao  ng gi<i
tiêu biu hàng n#m.

T

C#n c" vào Quy nh xét ch*n Công
nhân lao  ng gi<i và t ch"c biu d ng
khen th ng nhân “Tháng Công nhân”
ban hành ti Quyt nh s 44/Q-C
TTQG ngày 22/7/2014 ca Công oàn
EVNNPT, chiu ngày 19/5/2017, ti tr s
Tng Công ty, Công oàn Tng Công ty ã
ph i h p vi chuyên môn t ch"c l' biu
d ng Công nhân lao  ng gi<i tiêu biu
n#m 2017.
Tham gia bui L' có các ng chí: VR
Ng*c Minh - Tng Giám  c EVNNPT, L u
Minh Tun - Thành viên HTV EVNNPT,
Nguy'n Minh ThJng - Thành viên HTV
EVNNPT, Nguy'n Tun Tùng - Phó Tng
giám  c EVNNPT, Trnh Tun Sn - Ch

tch Công oàn
EVNNPT cùng lãnh
o các Ban ch"c
n#ng Tng Công
ty, các ng chí
UY viên Ban Chp
hành Công oàn
EVNNPT, Giám  c
các n v và Ch
tch các Công
oàn c s.
Ti bui l',
các ng chí lãnh
o Tng Công ty
và Công oàn
Tng Công ty ã Đồng chí Lưu Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên
trao nhng vòng EVNNPT trao Bảng vinh danh và vòng nguyệt quế cho các
nguyt qu và CNLĐ giỏi Tổng Công ty năm 2017.
bng vinh danh
cho 20 công nhân
ty ã  ng viên, biu d ng kp th i
lao  ng gi<i tiêu biu cp Tng công ty
ng i lao  ng t thành tích xut sJc,
n#m 2017. ây là nhng công nhân, nhân
ng th i tip tc khi dy, c vR các
viên trc tip sn xut ti các n v
phong trào thi ua cRng nh to  ng lc
trong Tng Công ty, ã gJn bó vi Tng
mnh m=, phát huy tim n#ng to ln ca
Công ty và ngành in nhiu n#m, liên
 i ngR ng i lao  ng óng góp vào s
tc t danh hiu Chin s& thi ua c s,
phát trin ca các n v và Tng Công
có nhiu sáng kin, ci tin k_ thut,
ty. ây cRng là hot  ng thit thc thc
luôn i !u trong phong trào thi ua, lao
hin ch  n#m “Vì l i ích oàn viên
 ng sn xut.
Công oàn” ca Tng Liên oàn Lao  ng
Vit Nam và chào m$ng kY nim 127 n#m
B%ng vic ph i h p vi chuyên môn
Ngày sinh nht Bác (19/5/1890 t ch"c L' biu d ng, tôn vinh CNL gi<i
19/5/2017).
cp Tng Công ty, Công oàn Tng Công
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Trung tâm Đào t o CNTT và
Truy#n thông Hà Ni - N!i đào t$o
ngu%n nhân lc ch&t l'ng cao
Trung tâm Đào tạo CNTT và Truyền thông Hà Nội là đơn vị thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông Hà Nội, hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định 16 của Chính phủ.
Về lĩnh vực đào tạo:
Hàng n#m Trung tâm ào to cho khong trên 20.000 l t
cán b , công ch"c, viên ch"c và ng i lao  ng có nhu c!u,
t$ trình  c bn n nâng cao nh :
- Tin h*c c bn theo Thông t 03;
- Chính ph in tX, an toàn thông tin;
- Qun tr mng, thit k web…;
- K_ n#ng mm (àm phán, thuyt trình, t ch"c s kin);
- Sn xut n i dung s (sn xut âm nhc: Ableton Live;
dng phim: Adobe Premiere);
- ào to o di'n và biên tp (vit kch bn và biên tp
tin, bài; biên kch, sn xut và k_ thut in nh).

Về tổ chức thi tuyển:
Trung tâm là a ch tin cy  c Thành ph Hà N i cRng
nh các doanh nghip ln nh ngân hàng, vi'n thông… la
ch*n làm ni t ch"c các kK thi tuyn dng công ch"c, viên
ch"c, nâng ngch, sát hch trình  nghip v… theo hình
th"c trJc nghim trên máy, Trung tâm có th t ch"c thi cùng
lúc cho 500 thí sinh trên m t ca thi.

Cung cấp dịch vụ phòng học, phòng hội thảo:
- Phòng h*c máy tính t$ 15-50 máy: 14 phòng;
- Phòng h*c lý thuyt t$ 25-150 h*c viên: 15 phòng;
- Phòng h i tho 30 ng

i: 3 phòng;

- Phòng quay phim;
- Phòng thu âm;
- H i tr

ng 300-350 ch+.

Tt c các phòng u  c trang b ng b máy tính, máy
chiu, h th ng âm thanh…
M*i cá nhân, t ch"c có nhu c!u h p tác vi Trung tâm
ào to CNTT&TT Hà N i xin vui lòng liên h ng chí Nguy'n
Hu Tuyên - Tr ng phòng K_ thut và Phát trin dch v, s
in thoi: 0986 533 386.
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Hocde.vn
S(n ph)m #ng d*ng gia s
trc tuyn c+a Công ty C/ ph"n
Công ngh kt n0i c2ng đ%ng
à 1 trong 17 công ty  c Hà N i ch*n vào V n m
doanh nghip  h+ tr khi nghip, vi lòng nhit
huyt, am mê ca tui tr~,  i ngR k_ s công ngh
thông tin Công ty CP Công ngh kt n i c ng ng mong
mu n óng góp sn phm giáo dc online, xây dng môi
tr ng h*c tp sinh thái n#ng  ng, linh hot cho c ng ng
và xã h i.

L

Khi nghip vi d án !u tay Hocde.vn là ph!n mm
công ngh "ng dng trên các nn tng công ngh hin i
hin nay: Web, Wap, Androi và IOS giúp m*i ng i d' dàng
cp nht các ch ng trình h*c tp, t$ “Dch v H<i - áp”,
“T sách và l i gii hay”, “Ngân hàng  thi”, “Phòng h*c
trc tuyn”, “Video bài ging”, “Giáo viên trc tuyn”, ngoài
ra các h*c viên còn  c th giãn vi “Game vui”.
Nói v sn phm !u tay này, Giám  c Công ty C ph!n
Công ngh kt n i c ng ng + Duy Long chia s~: Th gii
ang b c vào cu c Cách mng Công nghip l!n th" 4, là s
kt h p gia thành qu ca 3 cu c Cách mng Công nghip
tr c ó vi th gii k_ thut s , trong ó giáo dc "ng
tr c nhng thách th"c ln v yêu c!u ci cách và cnh
tranh, òi h<i em li cho c ng ng nhng k_ n#ng và kin
th"c c bn, ng th i t duy sáng to, kh n#ng thích nghi
cao vi s phát trin không ng$ng ca xã h i, tránh nguy c
b ào thi. Trong b i cnh ó, Hocde.vn ra  i nh%m mang
ti cho ng i h*c m t ph ng pháp tip cn kin th"c mi
d' dàng, tin dng và sáng to, áp "ng m*i nhu c!u “h*c”
ca m*i ng i trong xã h i. Ng i không bit qua Hocde.vn
có th d' dàng kt n i vi ng i bit trong c ng ng  tìm
tòi, h*c h<i. Vi ph ng th"c chia s~ kin th"c t$ c ng ng
Hocde.vn cung cp cho ng i dùng các kin th"c t$ lúc h*c
- h<i - làm bài - ánh giá - nâng cao vi ph ng pháp trao
i trc tip qua h th ng online.
H th ng kin th"c, bài ging trên Hocde.vn  c
nghiên c"u k_ bi tâm huyt ca hn 4.000 các chuyên gia
c vn - các ging viên, giáo viên gi<i ca các tr ng i h*c
s phm, các tr ng THCS, THPT trên khJp c n c.
Hocde.vn  c thit k vi nhiu m"c  h*c tp, t$ c bn
n trình  cao, trong quá trình h*c tp, ng i h*c khi gp
khó kh#n, v ng mJc ch c!n t câu h<i qua call video là
s= nhn  c ngay câu tr l i ca giáo viên hay s óng góp
các ý kin t$ c ng ng.
Ngoài s h+ tr gii áp h*c tp 24/24h, Hocde.vn còn
là kho ch"a th vin bài tp các môn: Toán, Lý, Hóa, ting
Anh, V#n, Sinh,… t$ lp 1 n lp 12 và ch ng trình ôn thi
i h*c có kèm l i gii áp và ngân hàng  thi khng l giúp
ng i h*c luyn tp t t hn. Khi cài t và sX dng Hocde.vn
các bn s= rt thun tin trong h*c tp, không t n th i gian,
công s"c i tìm mua sách v, h*c thêm, nh vy rút ngJn
khong cách, linh hot v th i gian và a im h*c tp.
n nay Hocde.vn ã kt n i hn 5.000 giáo viên, chuyên
viên và hn 150.000 h*c sinh, sinh viên trên c n c. Vi
l ng data l i gii là 500.000 câu h<i cho các môn h*c  các
cp h*c, trong ó phân loi, tng h p 30.000 câu thi trJc
nghim.  áp "ng yêu c!u ca ông o giáo viên, h*c sinh,
sinh viên, Hocde.vn ang h ng ti cung cp các n i dung

nhiu cp h*c (trung cp, cao ng, i
h*c,…) và các môn h*c, k_ n#ng, dy
ngh,… to dng c ng ng giáo dc
chia s~ t t nht c trong và ngoài n c.
Tích h p công ngh AI (trí tu nhân
to)  t i u hóa vic gii áp, h+ tr
ng i h*c và ng i dy.
H*c t$ sách v, h*c t$ th!y cô,
h*c t$ bn bè, c ng ng, Hocde.vn
ang to dng môi tr ng sinh thái
h*c tp !y  nht, linh hot nht 
ng i h*c d' dàng tip cn ch ng
trình và t i u kh n#ng h*c tp nh%m
t kt qu t t nht. Hocde.vn - ng i
th!y luôn bên bn.

We/Wap: http://hocde.vn
Facebook:
http://www.facebook.com/hocde.vn
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App Androi: https://goo.gl/7160zB
Hotline: 01205122145
Giám  c: + Duy Long
Di  ng: 0904325690
Skype: duylonghp2512
Email: duylong@socotec.com
duylonghp2512@gmail.com
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