T H Ô N G

T I N

-

Q U  N G

C Á O

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017) 81

NI DUNG
S 168 (8/2017)

TỔNG BIÊN TẬP
VŨ VĂN TIẾN

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
50 nm ASEAN: Tin bc vng vàng vì “mt tm nhìn,
mt b n s c, mt cng ng ùm b c và s chia”
PHM BÌNH MINH
[10] Gi i pháp i mi ni dung và phng thc hot ng ca
Mt trn T quc Vit Nam
BÙI TH THANH
[18] Vai trò ca thông tin báo chí trong công tác lãnh o,
qu n lý  nc ta hin nay
LU VN AN
[4]

THƯ KÝ TÒA SOẠN
NGUYỄN THU THẢO
TÒA SOẠN:
59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04. 6270 1754
Fax: 04. 6270 1758
Hotline: 0979 107 108
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
Tạp chí điện tử Mặt trận:
http://tapchimattran.vn
Tài khoản: 0011001262860, Sở Giao dịch
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
[22] Bình ng gii theo quan im i hi XII ca  ng
NGUY!N TH TUY"T

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
[32] Lut Tín ng#ng, Tôn giáo và trách nhim ca Mt trn
T quc Vit Nam
NGÔ H$U TH%O

MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG
[42] Nâng cao ch&t l'ng, hiu qu công tác thi ua trong
phong trào Toàn dân b o v an ninh T quc
NGUY!N VN KH%O
[45] “(i sng mi” vi i mi t duy và hành ng ca
Ch t)ch H Chí Minh
HOÀNG CHÍ B%O

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
[48] Kh c ph*c hu qu sau ma l+ ti Yên Bái
K. ANH
[50] Mt s gi i pháp b o t n, gi gìn và phát trin vn hóa
ca các dân tc thiu s có dân s di 1.000 ng(i
V2 D3NG CHÂU

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
[54] Phong trào Không liên kt và bi c nh hin nay
THU ANH biên d)ch
Các đại biểu ấn nút khai trương Tạp chí
điện tử Mặt trận, tháng 6/2017.
ẢNH: KỲ ANH

Mỹ thuật: STARBOOKS
In tại: Cty CP In Công đoàn Việt Nam

GI: 20.000 ĐNG

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
[65] Mt trn Vit Minh vi th ng l'i ca Cách mng Tháng Tám
và bài h c v4 xây d6ng khi i oàn kt dân tc
V2 QUANG HI7N
[68] Tp chí in t8 Mt trn và nhng k9 v ng v4 bc t phá
AN TH%O

CONTENT
NO.168 (AUGUST, 2017)

EDITOR-IN-CHIEF:
VU VAN TIEN
MANAGING EDITOR:
NGUYEN THU THAO
OFFICE ADDRESS:
No.59 Trang Thi street, Hoan Kiem dist,
Hanoi
Tel: 04 6270 1754; Fax: 04. 6270 1758
Hotline: 0979 107 108
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
E-zine: http://tapchimattran.vn
Bank Account: 0011001262860,
Vietcombank Main Operation Center

License No.459/GP-BTTTT issued by
Ministry of Communication and
Information on 6th, October, 2016.

RESEARCH - THEORY
50 years of ASEAN: Steadily moving forward on “A vision,
a character, and a caring & sharing community”
PHAM BINH MINH
[10] Solutions to renovate the action plan and operation mode
of the Vietnam Fatherland Front
BUI THI THANH
[18] The role of Press and Information in our State’s leadership
and management today
LUU VAN AN
[4]

BRINGING PARTY CONGRESS RESOLUTIONS TO LIFE
[22] Gender equality from the viewpoint of the 12th National
Party Congress
NGUYEN THI TUYET

NATIONAL SOLIDARITY FORUM
[32] The Law on Belief and Religion and the responsibilities of
the Vietnam Fatherland Front
NGO HUU THAO

THE VIETNAM FATHERLAND FRONT WITH
MOVEMENTS AND CAMPAIGNS
[42] Improving the quality and effectiveness of the emulation
in the movement of “All people protecting the Homeland
security”
NGUYEN VAN KHAO
[45] “New life” with the renovation of President Ho Chi Minh’s
thoughts and actions
HOANG CHI BAO

EXPERIENCE - PRACTICE
[48] Overcoming the aftermath of the flood in Yen Bai province
KY ANH
[50] Some solutions for conservation, preservation and
development of the cultures of ethnic minorities with a
population less than 1,000
VU DUONG CHAU

INTERNATIONAL ISSUES AND PEOPLE'S EXTERNAL AFFAIRS
[54] Non-aligned Movement and the current context
THU ANH translation
Participants are pressing the button to
launch the e-zine version of Vietnam.
PHOTOJOURNALIST: KY ANH

Graphic Designer: STARBOOKS
Printed at: Vietnam Trade Union
Printing JSC

PRICE: 20.000 VND

CHARACTERS - EVENTS
[65] The Viet Minh Front in the victory of the August
Revolution and lessons on the building of national unity
VU QUANG HIEN
[68] The E-zine version of the Vietnam Fatherland Front
Magazine and expectations for a breakthrough
AN

LI TÒA SON
năm sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), Việt Nam đã đạt được
nhiều thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ một đất
nước nghèo nàn, lạc hậu, bị kìm kẹp dưới ách đô hộ của đế quốc thực dân và phong kiến,
Việt Nam giành được độc lập, tự do và đi lên xây dựng xã hội mới, từng bước hội nhập quốc tế sâu
rộng, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Thành công của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của việc phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh
thời đại, trong đó sức mạnh dân tộc đóng vai trò quyết định. Thông qua Mặt trận Việt Minh, Đảng ta
đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, tạo thành sức mạnh vô địch của đoàn kết toàn dân,
đó là sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất vì một mục tiêu, khát vọng bất diệt: giải phóng dân tộc,
giành độc lập cho nước nhà và xây dựng xã hội mới của chính nhân dân. Bài học đó đến nay vẫn còn
nguyên giá trị trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, tranh thủ được nhiều thời
cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Tạp chí Mặt trận số 168 (8/2017),
dành nhiều trang đăng tải các bài nghiên cứu của các nhà khoa học về vai trò của Mặt trận Việt Minh
với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, sứ mệnh bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng ; Mặt trận
Việt Minh và bài học về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc... Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập
ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2017), Tạp chí trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với chủ đề “Tiến bước vững vàng vì một tầm nhìn, một bản sắc, một
cộng đồng đùm bọc và sẻ chia”… Bên cạnh đó, các bài phân tích về giá trị lý luận và thực tiễn của tác
phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
cũng là những chủ đề lớn được quan tâm trong số này.
Đáng chú ý, từ số này, Tạp chí Mặt trận hướng đến là một tạp chí khoa học chuyên ngành với những
thay đổi từ cách trình bày nội dung, kết cấu các phần, các bài, đến những thay đổi về quy cách giấy và
in ấn… Đồng thời, Tạp chí Mặt trận cũng đang hoàn tất quy trình thành lập Hội đồng Biên tập gồm
các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu uy tín về công tác Mặt trận để phục vụ cho mục tiêu này.
Phát huy vai trò của một Tạp chí tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận, Tạp chí Mặt trận phấn đấu
trở thành một tờ Tạp chí khoa học, đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của công tác Mặt trận nói riêng
và công tác lý luận nói chung của Đảng ta, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn
đọc. Và đây cũng là những thay đổi cần thiết để nâng cao chất lượng nội dung, uy tín khoa học và đảm
bảo mục tiêu phát triển bền vững của Tạp chí Mặt trận.
Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 168 đến Quý độc giả, và kính mong tiếp tục nhận được
các ý kiến góp ý để Tạp chí ngày càng hoàn thiện hơn.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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50 NM ASEAN:

Tin bc vng vàng vì “mt tm nhìn,
mt bn s c, mt cng đ ng đùm b c
và s chia”
PHẠM BÌNH MINH*

Tóm tắt: Năm mươi năm trước, xuất phát từ “mong muốn xây dựng một nền tảng vững
chắc cho hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực ở Đông Nam Á, trên tinh
thần bình đẳng và đối tác, đóng góp cho hòa bình, tiến bộ ở khu vực”, Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức ra đời. ASEAN có tầm quan trọng chiến lược đối
với Việt Nam, là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
Summary: Fifty years ago, derived from “the desire to build a solid foundation for joint
action to promote regional cooperation in Southeast Asia in the spirit of equality and
partnership, and to contribute peace and progress in the region”, The Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) was officially formed. ASEAN plays a strategic
importance to Vietnam and is a priority in the foreign policy of our Party and State.
Từ khóa: ASEAN, tiến trình lịch sử, cộng đồng, Việt Nam, Đông Nam Á.
Key words: ASEAN, history progress, community, Vietnam, Southeast Asia.
Nhận bài: 2/8/2017; Sửa chữa: 5/8/2017; Duyệt đăng: 10/8/2017.
m mi nm ch= nh mt “chp m t” ca l)ch
s8, song vi ASEAN, ó là c mt chng (ng
dài vi bao gian khó, nhng có nhng mc son
lu d&u, có nhng bc ln mnh, trng thành
khi ph&n &u không mt m>i hng ti m*c tiêu “mt
tm nhìn, mt b n s c, mt cng ng ùm b c và s
chia”. Vit Nam t6 hào là mt phn quan tr ng trong tin
trình l)ch s8 &y vi nhng óng góp không nh>  có mt
ASEAN ngày hôm nay.

N

Nửa thế kỷ ASEAN và những mốc son lịch sử
Ngày 8/8/1967, B trng Ngoi giao nm nc ông
Nam Á ã cùng ký vào b n Tuyên b Bng Cc, khai sinh
ra ASEAN - “Hip hi i din cho ý chí tp th ca các
quc gia  ông Nam Á, g n bó vi nhau bi tình hu
ngh) và h'p tác và thông qua nhng cng hin và n[ l6c
chung m b o cho nhân dân mình và cho các th h mai
sau 'c hng hòa bình, t6 do và ph n vinh”. T\ mt t
chc vi nm thành viên u tiên g m Indonesia,
Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines, ASEAN ã
*

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại
ẢNH: BNG
giao Việt Nam Phạm Bình Minh.
kt np thêm Brunei (1984), Vit Nam (1995), Lào và
Myanmar (1997) và Campuchia (1999), hin th6c hóa gi&c
m v4 mt ASEAN bao g m c m(i nc ông Nam Á.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

4 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017)

N G H I Ê N

Hi ngh) C&p cao ASEAN h p ln u tiên nm 1976,
th hin mc  quan tâm cao hn và cam kt chính tr)
mnh m{ hn dành cho h'p tác ASEAN. Khu v6c Thng
mi T6 do ASEAN (AFTA) thành lp nm 1992, là thành
qu ca 25 nm u tiên h'p tác kinh t ASEAN, ng
th(i t n4n t ng quan tr ng xây d6ng Cng ng Kinh
t ASEAN sau này. Di|n àn Khu v6c ASEAN (ARF) ra (i
nm 1994 vi tinh thn “thúc }y hòa bình và an ninh
qua i thoi và h'p tác  châu Á - Thái Bình Dng” ã
khi u c ch i thoi và tham v&n v4 các v&n 4 an
ninh và chính tr) trong khu v6c.
Nm 2007, ASEAN ghi thêm mt mc son mi úng
d)p k~ nim 40 nm thành lp bng vic ký kt Hin
chng ASEAN. Hin chng ra (i ã to nên s6 thay
i sâu s c v4 ch&t, a ASEAN t\ mt t chc h'p tác
khu v6c n thun d6a trên các vn kin chính tr) tr
thành mt th6c th pháp lý. Hin chng ASEAN c+ng
là hin thân cho nhng giá tr) chung ca các nc
thành viên ASEAN: M(i quc gia cùng c&t chung mt
l(i hát, m(i s c c( hin hu trên lá c( chung bn màu
xanh, >, tr ng, vàng, m(i bó lúa an kt làm nên
biu t'ng ASEAN ca s6 oàn kt và th)nh v'ng.
M(i nm qua, Hin chng ASEAN ã và ang phát
huy giá tr), dù ã có lúc nhng bin ng ca tình
hình th6c t ã t ra tr ngi i vi m*c tiêu ca
Hin chng, nhng v4 c b n ây vn là b n “Hin
pháp” duy nh&t, phù h'p vi c thù và mc  h'p
tác trong ASEAN.
Các nc thành viên ASEAN gn g+i v4 )a lý, nhng
a dng v4 ch  chính tr), vn hóa, ngôn ng và trình
 phát trin, tr i qua nhng thng trm l)ch s8 vi
nhng m*c tiêu và vn mnh chung ã dn dn thu hp
kho ng cách, hài hòa khác bit, “tính a dng, phong phú
ã em li sc mnh và ngu n c v+, giúp nhau xây d6ng
mt ý thc cng ng mnh m{”. T\ ý tng s khi v4
mt cng ng ASEAN trong Tuyên b Hòa h'p Bali II
(2003), vi th6c l6c và n4n t ng pháp lý ã có, vi l
trình xây d6ng cng ng (2009-2015) 'c trin khai
hiu qu , ngày 31/12/2015, Cng ng ASEAN chính thc
ra (i, m ra mt chng mi trong l)ch s8 ca ASEAN,
a h'p tác ASEAN lên mt tm cao mi.

Năm mươi năm vun đắp một Cộng đồng
Cng ng ASEAN 2015 hình thành là kt qu ca gn
50 nm h'p tác. N4n t ng vng ch c nh&t, c+ng là thành
t6u ln nh&t chính là b o m môi tr(ng hòa bình, n
)nh và an ninh khu v6c. Cng ng chính tr) - an ninh
g n kt sâu rng, 'c xây d6ng trên c s nhng cam
kt chính tr), nhng chu}n m6c ng x8 ã 'c thit lp
c+ng nh các nguyên t c v4 ng thun, không can thip
công vic ni b, pháp quy4n, qu n tr), liêm chính ã hình
thành trong (i sng chính tr) ASEAN. Cng ng Kinh t
là s6 phát trin cao hn ca Khu v6c Thng mi t6 do
ASEAN (AFTA), k th\a nhng kt qu liên kt kinh t ni

C ` U

-

L Ý

L U j N

khi và kt ni vi kinh t toàn cu, th\a hng l'i ích
ca các Hip )nh thng mi t6 do gia ASEAN và các i
tác. Cng ng Kinh t to ng l6c phát trin cho n4n
kinh t các nc thành viên, em li cho ng(i dân nhng
c hi tip cn th) tr(ng, m rng c hi u t, kinh
doanh. Các khuôn kh, c ch và tp quán h'p tác, s chia
'c hình thành trong các lnh v6c t\ giáo d*c, vn hóa,
y t, phúc l'i xã hi, môi tr(ng n ng phó các thách
thc nh bnh d)ch, ma túy, thiên tai… là các nhân t
)nh hình cho Cng ng Vn hóa - Xã hi ASEAN, a
Cng ng tr thành i gia ình các dân tc ông Nam Á,
ùm b c, chia s và giúp # nhau  cùng phát trin.
ASEAN c+ng phát huy thành qu trong quan h i
ngoi, tip t*c }y mnh h'p tác vi bên ngoài nhm
tranh th s6 ng h và h[ tr' thit th6c t\ các i tác,
ng th(i cng c và duy trì vai trò trung tâm  khu v6c.
Nhng kt qu h'p tác ngh) vin ASEAN và ngoi giao
nhân dân góp phn làm phong phú và toàn din bc tranh
tng th Cng ng ASEAN trong tng lai.
Nhm )nh hng cho giai on phát trin tip theo,
các lãnh o ASEAN ã thông qua Tm nhìn Cng ng
ASEAN 2025: Cùng vng vàng tin bc, cam kt xây d6ng
“mt Cng ng hòa bình, n )nh và t6 c(ng vi nng l6c
'c nâng cao  ng phó hiu qu vi các thách thc”.
Tuy nhiên, ASEAN c+ng ang ng trc nhi4u khó
khn và thách thc, trong ó yu t ch quan là t chc
b máy và c ch hot ng hiu qu cha cao, th>a
thun nhi4u song trin khai còn hn ch, trình  phát
trin kinh t a dng, nhn thc ca ng(i dân v4
ASEAN cha , l'i ích và u tiên ca m[i nc khác
nhau. Nhân t khách quan là tác ng không thun t\
cnh tranh gia các nc ln c+ng nh nhng bin
chuyn nhanh ca tình hình khu v6c và quc t. Trong
bi c nh ó, tr ng trách t lên vai các nc thành viên
càng thêm nng.  có th tn d*ng các c hi, ng phó
k)p th(i các thách thc, xây d6ng thành công Cng ng
ASEAN, t&t c các nc thành viên cn có cam kt chính
tr) mnh m{ hn na, 4 cao oàn kt và liên kt ni
khi, trin khai nghiêm túc các chng trình và k
hoch t ra mt cách hiu qu , tôn tr ng các nguyên
t c, chu}n m6c chung c+ng nh x8 lý hài hòa gia l'i
ích quc gia và khu v6c. Và quan tr ng hn, các thành
viên cn tng c(ng h c h>i và h[ tr' ln nhau, tn
d*ng nhng thành t6u và kinh nghim tt t\ nhng
ng(i anh em  góp phn thu hp kho ng cách phát
trin, thu ng n quãng (ng i n ích,  th6c s6
“cùng vng vàng tin bc”, th6c s6 phát huy ý ngha
ca hai ch “cng ng”.

Việt Nam trong ASEAN - cùng thắp sáng
ngọn lửa chung
Là thành viên có dân s ln th 3 và din tích ng
th 4 trong ASEAN, vi v) trí )a chin l'c và kinh t
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quan tr ng  ông Nam Á, Vit Nam có vai trò quan tr ng
trong ASEAN và 'c các nc thành viên khác t nhi4u
k9 v ng. Vic Vit Nam tr thành thành viên chính thc
ca ASEAN nm 1995 ánh d&u bc ngot ln i vi khu
v6c, m ra mt k~ nguyên mi ca hòa bình và h'p tác.

l&y ng(i dân làm trung tâm”. Trc nhim v* ln, vn
hi ln cùng thách thc ln ca Cng ng, m[i quc gia
thành viên, trong ó có Vit Nam, cn xác )nh vai trò và
trách nhim ca mình  cùng nhau vng vàng tin bc
ti ích cui cùng.

22 nm tham gia ASEAN, dù là thành viên n sau,
trình  phát trin còn kho ng cách vi nhi4u nc,
nhng Vit Nam luôn th hin thin chí và n[ l6c, nhit
huyt và trách nhim, óng góp không nh> vào thành t6u
chung ca ASEAN. ó là n[ l6c ca Vit Nam thúc }y kt
np các nc ông Nam Á còn li  hình thành ASEAN10. ó là vai trò tích c6c ca Vit Nam trong xác )nh m*c
tiêu, phng hng phát trin và hình thành các quyt
sách ln ca ASEAN. ó là d&u &n Vit Nam trong các s6
kin ln nh Hi ngh) C&p cao ASEAN ln th 6 ti Hà Ni
(12/1998), m nhim tt nhim k9 Ch t)ch ASEAN 20002001 và hoàn thành xu&t s c vai trò Ch t)ch ASEAN 2010
vi nhng kt qu to ln và th6c ch&t (nh m rng C&p
cao ông Á bao g m t&t c các nc ln  khu v6c, thành
lp c ch Hi ngh) B trng Quc phòng M rng…).

 i 'c chng (ng dài, cn hoàn thành nhng
m*c tiêu ng n. Trên c s nhng m*c tiêu và k hoch
chung ASEAN ã xác )nh trong Tm nhìn ASEAN 2025 và
các K hoch tng th trên 3 tr* ct cng ng, vi th
và l6c mi, Vit Nam tip t*c tham gia h'p tác ASEAN trên
m i lnh v6c, vi mc  và phm vi sâu rng hn các giai
on trc ó.

Trong bi c nh th gii và khu v6c có nhi4u b&t n,
tr6c tip hoc gián tip nh hng n an ninh và n
)nh  ông Nam Á, Vit Nam luôn khng )nh ting nói
ca tinh thn oàn kt, thng nh&t và nâng cao ý thc
trách nhim chung nhm ng phó hiu qu vi các nguy
c e d a hòa bình, an ninh và n )nh ca khu v6c.
T\ khi Cng ng ASEAN hình thành cui nm 2015,
Vit Nam ã và ang cùng các thành viên ASEAN tích c6c
trin khai xây d6ng Cng ng, th6c hin nghiêm túc các
cam kt và 4 xu&t sáng kin trong nhi4u lnh v6c. áng
chú ý, Vit Nam là mt trong hai nc có t~ l th6c hin
cao nh&t các bin pháp u tiên trong K hoch tng th
xây d6ng Cng ng Kinh t ASEAN. Vit Nam c+ng có
nhi4u óng góp quan tr ng trong m rng quan h và }y
mnh h'p tác gia ASEAN vi các i tác, m nhn
thành công vai trò i4u phi quan h ASEAN vi Trung
Quc (2009-2012), EU (2012-2015), n  (2015-2018).
Tham gia ASEAN ã mang n nhi4u l'i ích và c hi
 Vit Nam t\ng bc hi nhp vi khu v6c và quc t,
nâng cao th6c l6c và c i cách trong nc, phát huy vai trò
và v) th ca mt quc gia có trách nhim trong cng
ng quc t. Chúng ta ã óng góp vào thành qu ca
ASEAN vi tâm th cùng th p sáng ng n l8a chung, n[ l6c
không ng\ng ngh= vì các m*c tiêu ca c Cng ng.

Từ Tầm nhìn đến Hành động: Việt Nam
chung sức xây dựng Cộng đồng ASEAN
vững mạnh
Cng ng ASEAN 'c vun p t\ thành qu ca 50
nm h'p tác ASEAN, nhng mi  giai on non tr ban
u trong tin trình phát trin thành mt Cng ng “g n
kt v4 chính tr), liên kt v4 kinh t, có trách nhim xã
hi; hot ng d6a trên lut l; hng ti ng(i dân và
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Là mt thành viên ch ng, Vit Nam tip t*c óng vai
trò nòng ct trong thúc }y oàn kt, thng nh&t và vai trò
trung tâm ca ASEAN, nh&t là trong vic duy trì hòa bình,
an ninh ph*c v* phát trin ca khu v6c; }y mnh h'p tác
trong các lnh v6c, ngành kinh t u tiên nh h[ tr' các
doanh nghip siêu nh>, nh> và v\a (MSMEs), công ngh
sáng to s, nông nghip, an ninh nng l'ng, an ninh
ngu n nc, kt ni, thu hp kho ng cách phát trin; ch
ng xây d6ng các k hoch hành ng, 4 xu&t sáng kin,
d6 án kh thi liên quan n nâng cao ch&t l'ng sng ca
ng(i dân nh an sinh xã hi, giáo d*c, lao ng, b o v
môi tr(ng. Vit Nam c+ng s{ tip t*c thúc }y h'p tác
th6c ch&t gia ASEAN vi các i tác ln, phát huy vai trò
ca ASEAN nói chung và Vit Nam nói riêng trong quan h
vi các quc gia, t chc trên th gii.
Là mt thành viên tích c6c, Vit Nam ã và ang thúc
}y “vn hóa th6c thi” trong ASEAN, nâng cao hiu qu
hot ng ca b máy t chc, tng c(ng h'p tác th6c
ti|n  ng phó vi các thách thc an ninh phi truy4n
thng, g n kt gia các c ch ASEAN có vai trò dn d t 
khu v6c (nh EAS, ARF, ADMM+,…); th6c hin y  các
cam kt trong K hoch tng th xây d6ng Cng ng
Kinh t ASEAN, nh&t là các lnh v6c u t, tài chính, giao
thông vn t i, liên kt kinh t thông qua các FTA hin có
c+ng nh thúc }y nâng c&p các FTA  khu v6c; tích c6c
trin khai K hoch tng th ca Cng ng Vn hóa - Xã
hi ASEAN và các chng trình h'p tác chuyên ngành, u
tiên các lnh v6c y t, du l)ch, vn hóa, bình ng gii, và
tuyên truy4n nâng cao nhn thc v4 Cng ng ASEAN.
ASEAN có tm quan tr ng chin l'c i vi Vit Nam.
Mt ASEAN liên kt cht ch{ hn, oàn kt thng nh&t và
vai trò trung tâm  khu v6c, mt Cng ng ASEAN vng
mnh, ph n vinh và vì ng(i dân s{ góp phn b o m
nhng l'i ích lâu dài ca các quc gia thành viên c+ng
nh toàn th ng(i dân trong khu v6c. ASEAN ngày nay
ã là mái nhà chung ca các dân tc ông Nam Á, vi n4n
móng ch c ch n và nhng tr* ct vng vàng. Vi quyt
tâm “ m b o s6 phát trin b4n vng vì l'i ích ca các th
h hin ti và tng lai, t hnh phúc, (i sng và phúc
l'i ca nhân dân  v) trí trung tâm ca tin trình xây
d6ng cng ng”, chúng ta tin tng Cng ng ASEAN
s{ phát trin b4n vng và th)nh v'ng.
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GIÁ TR LÝ LUN VÀ THC TIN TÁC PHM
“ĐI S NG M I” C A CH TCH H CHÍ MINH

trong xây dng nông thôn mi,
đô th vn minh hin nay
NGUYỄN XUÂN THẮNG*

Tóm tắt: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” đã
có giá trị to lớn trong việc xây dựng con người, xã hội Việt Nam trước đây, góp
phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và xây
dựng nước Việt Nam mới. Ngày nay, tác phẩm “Đời sống mới” của Người vẫn còn
nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước nói chung và trong việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh nói riêng.
Summary: The thought of President Ho Chi Minh in his work “New life” was of
great value in building the Vietnamese people and society, and greatly contributed
to the victory of the resistance war against the French colonialists and the building
of a new Vietnam. Today, “New life” is still valuable to the cause of innovation,
industrialization and modernization of the country in general and the building of
cultural life, of a new countryside and of urban civilization in particular.
Từ khóa: Đời sống mới, chỉ dẫn, kế thừa, cuộc vận động, nông thôn mới, đô thị văn minh.
Key words: New life, direction, inheritance, new countryside, urban civilization.
Nhận bài: 3/8/2017; Sửa chữa: 5/8/2017; Duyệt đăng: 11/8/2017.

au ngày Cách mng Tháng Tám 1945 thành công,
nc Vit Nam mi ra (i, cùng vi yêu cu b o v
chính quy4n cách mng non tr, chng thù trong,
gic ngoài, H Chí Minh dành s6 quan tâm c bit
n vic xây d6ng (i sng mi trong nhân dân. Ng(i coi
xây d6ng (i sng mi trên các lnh v6c ca (i sng xã
hi, vi các giai tng dân c là mt bin pháp ht sc
quan tr ng, v\a có ý ngha c&p bách, v\a mang tính lâu
dài, nhm xóa b> nhng tàn tích c hi ca ch  th6c

S
*

dân phong kin, nâng cao (i sng vt ch&t và tinh thn
ca nhân dân, góp phn a công cuc v\a kháng chin,
v\a kin quc i n th ng l'i. Ng(i tr6c tip nói chuyn
và g8i nhi4u th, in biu dng và ng viên các tng
lp nhân dân các )a phng thit th6c th6c hin (i
sng mi. Ngày 3/4/1946, thay mt Chính ph, Ch t)ch
H Chí Minh ký S c lnh s 44/SL thành lp Ban Trung
ng vn ng (i sng mi, vi các tiu ban tr6c thuc
 các )a phng.

Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Tháng 3/1947, dù ang ph i tp trung tâm sc, trí tu
lãnh o toàn  ng, toàn quân và toàn dân tin hành
kháng chin chng th6c dân Pháp, nhng Ch t)ch H Chí
Minh vn dành th(i gian vit tác ph}m “(i sng mi”,
vi bút danh Tân Sinh và do Ban Trung ng vn ng (i
sng mi xu&t b n.
Mc dù ch= là quyn sách nh>, 'c vit ng n g n, súc
tích vi gn 5.800 t\, song “(i sng mi” là s6 kt tinh
và th hin tp trung nhng ni dung c b n ca t tng
H Chí Minh v4 (i sng mi và xây d6ng (i sng mi.
Nhng ni dung này 'c trình bày thành 19 m*c nh>,
ánh s th t6 La Mã, theo hình thc h>i áp, d| c, d|
hiu, d| nh và d| th6c hin. ây “là mt quyn sách nh>,
ch= rõ bc (ng (i sng mi”1,  “Làm th nào cho
(i sng ca dân ta, vt ch&t 'c y  hn, tinh thn
'c vui mnh hn. ó là m*c ích (i sng mi”2.
“(i sng mi” th6c s6 là mt tác ph}m tiêu biu ca
Ch t)ch H Chí Minh, mt vn kin cha 6ng nhng ch=
dn ht sc quý báu, có giá tr) sâu s c c v4 lý lun và
th6c ti|n trên nhi4u lnh v6c ca (i sng xã hi.

Trc ht, tác ph}m “(i sng mi” là s6 kt tinh
nhng giá tr) vn hóa truy4n thng quý báu ca dân tc
Vit Nam, 'c hình thành và hun úc trong sut chi4u
dài hàng nghìn nm l)ch s8 d6ng nc và gi nc. Trong
ó, ni bt là tinh thn yêu nc n ng nàn 'c nâng tm,
tr thành ch ngha yêu nc; là tình yêu thng, quý
tr ng con ng(i, tr ng tình làng, ngha xóm, oàn kt, g n
bó vi nhau, cùng chin th ng thiên tai, )ch h a; là tình
yêu lao ng, cn cù, ch)u thng, ch)u khó; là li sng
gi n d), tit kim, gn g+i và hòa nhp vi thiên nhiên...
“(i sng mi” nêu lên bn phn, trách nhim tham gia
xây d6ng (i sng mi ca m[i ng(i, m[i c quan, n v)
trên nm phng din là: cách n, cách mc, cách , cách
i li, cách làm vic. Ni dung ct lõi ca vic xây d6ng (i
sng mi chính là th6c hành Cn, Kim, Liêm, Chính, vi
nhng ni hàm mi mang tính cách mng, phù h'p vi
tình hình, nhim v* mi ca &t nc, nhm “xây d6ng
mt nc Vit Nam mi phú c(ng”3, (i sng c v4 vt
ch&t và tinh thn ca t&t c m i ng(i nâng cao, v\a mang
li l'i ích chung cho &t nc, dân tc, cng ng, v\a
mang li l'i ích thit th6c cho m[i ng(i, m[i gia ình. ó
là s6 k th\a, phát huy nhng giá tr) truy4n thng vn
hóa tt p ca dân tc trong bi c nh l)ch s8 mi, to cho
vn hóa Vit Nam mt dòng ch y li4n mch, không b) t
gãy, gián on.
Th hai, tác ph}m “(i sng mi” là s6 th hin sinh
ng tính h thng và nh&t quán ca t tng H Chí
Minh. Dù ng n g n, súc tích, nhng tác ph}m ã cha
6ng nhng t tng ln trong h thng t tng H Chí
Minh, 'c th hin trong nhng tác ph}m, bài vit, bài
nói trc ó và sau này. ó là t tng nh&n mnh vai trò

8 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017)

vô cùng quan tr ng ca o c và o c cách mng,
coi o c là n4n t ng tinh thn ca xã hi, là yu t gc
r| ca m[i ng(i trong mi quan h g n bó vi tài nng;
xác )nh th6c hành Cn, Kim, Liêm, Chính là mt chu}n
m6c o c cách mng, ct lõi ca (i sng mi ca con
ng(i mi Vit Nam; là yêu cu th6c hành Cn, Kim,
Liêm, Chính i vi nhng i t'ng c* th, trong nhng
môi tr(ng c* th; là yêu cu v4 s6 thng nh&t gia lý
thuyt o c và th6c hành o c, gia (i t và vic
công, gia o c (i th(ng và o c công v*. ó
c+ng là s6 th hin ch ngha yêu nc H Chí Minh, yêu
nc n ng nàn, t l'i ích ca dân tc, ca T quc lên
trên ht; là tình yêu thng nhân dân sâu s c, tr ng dân,
thân dân, d6a vào nhân dân  phát ng và t chc
phong trào cách mng. ó còn là t tng i mi trong
các lnh v6c ca (i sng xã hi, c bit là v4 vn hóa,
li sng; i mi trên quan im bin chng, v\a có s6 k
th\a truy4n thng, ng th(i loi b> nhng gì lc hu,
không còn phù h'p vi hoàn c nh c* th ca &t nc,
v\a ch t l c nhng nhân t h'p lý ca tinh hoa vn hóa
nhân loi. Ngoài ra, tác ph}m “(i sng mi” còn 4 cp
n t tng H Chí Minh v4 quân s6; v4 giáo d*c; v4 cán
b, công chc; v4 công tác tuyên truy4n...

Th ba, tác ph}m “(i sng mi” góp phn t n4n
t ng lý lun cho vic xây d6ng (i sng mi, vn hóa mi
và con ng(i mi Vit Nam trong th(i k9 mi ca &t
nc. Cùng vi s6 nghip &u tranh gi i phóng dân tc,
khai sinh ra nc Vit Nam mi c lp, t6 do, hnh phúc,
Ch t)ch H Chí Minh còn t n4n móng h i sinh dân tc
và to d6ng bc phát trin v't bc v4 ch&t, trong ó có
vic xây d6ng, giáo d*c mt tinh thn mi, mt li sng
mi cho dân tc. Ngay trong phiên h p u tiên ca Chính
ph cách mng (3/9/1945), Ng(i ã nh&n mnh mt
trong sáu nhim v* c&p bách ca chính quy4n cách mng
là: “ph i giáo d*c li nhân dân chúng ta. Chúng ta ph i
làm cho dân tc chúng ta tr nên mt dân tc d+ng c m,
yêu nc, yêu lao ng, mt dân tc xng áng vi nc
Vit Nam c lp.
Tôi 4 ngh) m mt chin d)ch giáo d*c li tinh thn
nhân dân bng cách th6c hin: CN, KIM, LIÊM, CHÍNH”4.
Xây d6ng, phát trin vn hóa, con ng(i trong i4u
kin c nc v\a kháng chin, v\a kin quc, to ra mt
s6 bin i v4 ch&t ca xã hi trên t&t c các lnh v6c, ch
yu là ph i s8a i cho h'p lý nm vic: cách n, cách
mc, cách , cách i li và cách làm vic. Tác ph}m “(i
sng mi” nêu lên yêu cu th6c hành nhng vic n, mc,
, i li, làm vic ph i th&m sâu vào m[i ng(i, m[i nhóm
ng(i, oàn th nh trong mt nhà, mt làng, mt tr(ng
h c, mt c quan, mt n v) b i, tr thành nhng
hành ng thit th6c trong (i sng hàng ngày. Ct lõi
ca nhng vic này chính là th6c hành Cn, Kim, Liêm,

N G H I Ê N

Chính. ó là nhng ph}m ch&t cao quý - “ch&t ng(i” ca
m[i con ng(i, trc ht là cán b, ng viên.

Th t, tác ph}m “(i sng mi” ca Ch t)ch H Chí
Minh góp phn vào th ng l'i ca cuc kháng chin chng
Pháp. Ch= ba tun sau ngày Ch t)ch H Chí Minh c
Tuyên ngôn c lp khai sinh ra nc Vit Nam mi, nhân
dân ta  Nam B, r i Nam Trung B ã ph i tin hành
kháng chin chng th6c dân Pháp. Ngày 19/12/1946,
cuc kháng chin bùng n trên toàn quc. Trong khi ó,
cho n trc nm 1950, dân tc Vit Nam hoàn toàn t6
l6c cánh sinh chin &u chng li nhng i quân xâm
l'c chuyên nghip, thin chin, li nm gia vòng vây
ca ch ngha  quc và các th l6c ph n cách mng.
Trong hoàn c nh ó,  ng ta và Ch t)ch H Chí Minh
xác )nh chúng ta ch= có th d6a vào sc mình, ph i nêu
cao tinh thn t6 l6c cánh sinh, nêu cao kh}u hiu: “Dân tc
trên ht. T quc trên ht”5, ph i v\a kháng chin, v\a
kin quc, g n cht gia kiên c(ng chin &u chng gic
ngoi xâm và tích c6c xây d6ng mt xã hi mi. Vi nhng
ni dung thit th6c, có sc lan t>a trong các tng lp nhân
dân, “(i sng mi” th6c s6 là tác ph}m óng vai trò v\a
là “ng(i tuyên truy4n, c ng tp th”, v\a là “ng(i t
chc tp th” cho mt phong trào yêu nc trong toàn
 ng, toàn quân, toàn dân, ó là th6c hành (i sng mi.
Có th nói, trong hoàn c nh nhân dân ta mi bc vào
cuc kháng chin chng th6c dân Pháp trên toàn quc,
ang còn ht sc khó khn, gian kh, tác ph}m “(i sng
mi” ã góp phn quan tr ng ng viên, giáo d*c và t
chc các tng lp nhân dân  các vùng mi4n, phát huy
truy4n thng tt p ca dân tc, ca con ng(i Vit
Nam, thit th6c th6c hành o c cách mng cn, kim,
liêm, chính trong (i sng hng ngày. Nh( vy, ã to
thành ngu n l6c ni sinh vô cùng mnh m{  nhân dân
ta vng vàng tin hành s6 nghip kháng chin cu quc
và kin quc ngày càng i n thành công.

Th nm, tác ph}m “(i sng mi” góp phn to lp
c s lý lun cho cuc vn ng xây d6ng nông thôn mi,
ô th) vn minh hin nay.
70 nm ã qua t\ khi “(i sng mi” ra (i, nhng
nhng giá tr) ca tác ph}m vn còn nguyên vn, c bit
là trong cuc vn ng xây d6ng nông thôn mi, ô th)
vn minh hin nay. T tng v4 m*c ích ca (i sng
mi “làm th nào cho (i sng ca dân ta, vt ch&t 'c
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y  hn, tinh thn 'c vui mnh hn”,  “ (i sng
toàn th ng bào ta có th phong lu, d i dào” và “xây
d6ng mt nc Vit Nam mi, phú c(ng” 'c nêu trong
tác ph}m vn ang soi (ng cho dân tc Vit Nam trên
hành trình xây d6ng mt nc Vit Nam xã hi ch ngha
“dân giàu, nc mnh, dân ch, công bng, vn minh”.
Vic xây d6ng (i sng mi, tp trung vào nm lnh v6c
c b n ca (i sng là: cách n, cách mc, cách , cách i
li và cách làm vic, vi nhng nhóm i t'ng c b n
trong xã hi, t\ cá nhân n t chc và bng bin pháp
ch yu là tuyên truy4n, vn ng, giáo d*c, thuyt ph*c,
c bit là thông qua vic nêu gng ng(i tt, vic tt,
vn có ý ngha th(i s6 i vi vic xây d6ng (i sng mi,
vn hóa mi và con ng(i mi Vit Nam hin nay.
Hin nay, toàn  ng, toàn quân và toàn dân ta ang
tích c6c trin khai th6c hin th ng l'i Ngh) quyt i hi
i biu toàn quc ln th XII ca  ng, Ch= th) 05 ca B
Chính tr) (khóa XII) v4 }y mnh h c tp và làm theo t
tng, o c, phong cách H Chí Minh và Ngh) quyt
Hi ngh) Ban Ch&p hành Trung ng  ng ln th t khóa
XI và khóa XII v4 công tác xây d6ng, ch=nh n  ng c
v4 chính tr), t tng, t chc và o c. Mt khác, th6c
hin ch trng ca y ban Trung ng Mt trn T quc
Vit Nam, t\ nm 2016, cuc vn ng “Toàn dân oàn
kt xây d6ng nông thôn mi, ô th) vn minh” 'c trin
khai sâu rng trong các )a phng toàn quc. Ngày
15/12/2016, Ban Bí th Trung ng  ng c+ng ã ra Ch=
th) s 10-CT/TW v4 tng c(ng s6 lãnh o ca  ng i
vi cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây d6ng nông
thôn mi, ô th) vn minh”.
Bên cnh nhng thành t6u t 'c, cuc vn ng
xây d6ng nông thôn mi, ô th) vn minh nhng nm
qua c+ng t ra nhng v&n 4 cn ph i gi i quyt, nh:
s6 sâu sát ca c&p y ng, chính quy4n; vai trò phi h'p
gia y ban Mt trn T quc các c&p và c&p y ng,
chính quy4n cùng c&p; v4 v&n 4 gi m nghèo b4n vng;
v4 công tác bình xét thi ua, khen thng  c s và khu
dân c... Mt trong nhng gi i pháp hiu qu góp phn
kh c ph*c tình hình này là tr li vi nhng ch= dn ca
H Chí Minh v4 (i sng mi và th6c hành (i sng mi,
nh&t là nhng ch= dn ca Ng(i trong tác ph}m “(i
sng mi”, coi ó là c s phng pháp lun trong vic
xây d6ng và t chc th6c hin (ng li, chính sách
trong th6c ti|n.
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GII PHÁP ĐI MI

ni dung và phng thc hot đng
ca Mt trn T quc Vit Nam
BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, việc
đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải gắn liền và
nằm trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Summary: Vietnam Fatherland Front is part of the political system. Therefore,
the renovation of the organization and its operation must be an integrated part of
the process of reforming our country's political system in the current period.
Từ khóa: Đổi mới, Mặt trận Tổ quốc, hệ thống chính trị, Việt Nam.
Key words: Reforming, Vietnam Fatherland Front, political system, Vietnam.
Nhận bài: 17/7/2017; Sửa chữa: 25/7/2017; Duyệt đăng: 28/7/2017.

Đặt vấn đề
Th6c hin ch trng ca  ng v4 i mi, hoàn thin
h thng chính tr) t\ Trung ng n c s; i mi, hoàn
thin ng b gia các t chc trong h thng chính tr)
vi i mi th ch kinh t nhm phù h'p vi ni dung
và phng thc lãnh o ca  ng, kin toàn t chc b
máy ph i g n vi hoàn thin chc nng, nhim v*, nâng
cao ch&t l'ng i ng+ cán b, công chc.
Trong h thng chính tr), Mt trn T quc Vit Nam
th6c hin và phát huy quy4n làm ch ca nhân dân nhm
mt m*c ích chung là: Ph&n &u xây d6ng mt nc Vit
Nam hoà bình, c lp, thng nh&t, dân ch và giàu mnh,
có v) trí xng áng trên tr(ng quc t. Mt trn T quc
Vit Nam có vai trò r&t quan tr ng, ó là cng c, tng
c(ng khi i oàn kt toàn dân, to nên s6 nh&t trí v4
chính tr) và tinh thn trong nhân dân, th t cht mi quan
h gia nhân dân vi  ng và Nhà nc  th6c hin
th ng l'i công cuc i mi. Hi ngh) Trung ng 4 (khóa
X) ban hành Ngh) quyt 10-NQ/TW, ngày 9/2/2007 v4 i
mi, kin toàn t chc b máy các c quan ng, )nh
hng v4 i mi t chc b máy nhà nc, Mt trn T
quc và các oàn th chính tr) - xã hi: “Kin toàn t chc
b máy ph i nhm b o m các c quan trong h thng
*

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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chính tr) hot ng có hiu l6c, hiu qu , tinh g n, kh c
ph*c tình trng quan liêu, trùng lp, ch ng chéo, ...”; “…
Kh c ph*c tình trng "hành chính hóa" ca các t chc
chính tr) - xã hi; i mi phng thc hot ng, m
b o úng tôn ch=, m*c ích… T chc, b máy ca Mt
trn T quc và các t chc chính tr) - xã hi cn 'c
kin toàn tinh g n”. Kt lun s 62-KL/TW, ngày
8/12/2009 ca B Chính tr) "v4 i mi ni dung, phng
thc hot ng ca Mt trn T quc và các oàn th
chính tr) - xã hi: “S p xp t chc b máy, cán b hot
ng chuyên trách ca Mt trn T quc Vit Nam và các
t chc chính tr) - xã hi theo hng tinh g n… Tng
c(ng s6 lãnh o ca  ng i vi vic i mi ni dung,
phng thc hot ng ca Mt trn T quc Vit Nam và
các oàn th chính tr) - xã hi. Nâng cao vai trò lãnh o
ca  ng, tính ti4n phong, gng mu ca cán b, ng
viên, phát huy tính nng ng, sáng to ca Mt trn T
quc Vit Nam và các t chc chính tr) - xã hi…”.
c bit, Ngh) quyt s 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 ca
B Chính tr) v4 “tinh gi n biên ch và c c&u li i ng+
cán b, công chc, viên chc” ã nêu: “Tinh gi n biên ch
và c c&u li i ng+ cán b, công chc, viên chc nhm
nâng cao ch&t l'ng i ng+ cán b, công chc, viên
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chc; thu hút nhng ng(i có c, có tài vào hot ng
công v* trong các c quan ng, nhà nc và t chc
chính tr) - xã hi…”; “B o m s6 lãnh o ca  ng,
qu n lý ca Nhà nc, phát huy vai trò giám sát ca c
quan dân c8, Mt trn T quc, các t chc chính tr) - xã
hi và nhân dân trong quá trình th6c hin”…

Kết quả đạt được
i mi ni dung, phng thc hot ng theo Kt
lun 62-KL/TW ã bc u nâng cao nhn thc, trách
nhim ca c&p y  ng, chính quy4n v4 v) trí, vai trò ca
Mt trn T quc và các oàn th chính tr) - xã hi trong
h thng chính tr). C&p u~  ng ã quan tâm hn n
công tác lãnh o, ch= o vic phi h'p gia chính quy4n,
các ban, ngành vi Mt trn T quc và các oàn th chính
tr) - xã hi trong trin khai th6c hin nhim v* thông qua
quy ch và chng trình phi h'p công tác. Chú tr ng
tng kt th6c ti|n. Tng c(ng kim tra vic t chc th6c
hin các Ch= th), Ngh) quyt ca  ng v4 công tác Mt trn
và các oàn th; a ni dung lãnh o công tác Mt trn
T quc và t chc chính tr) - xã hi thành mt trong
nhng tiêu chu}n ánh giá mc  hoàn thành nhim v*
ca t chc ng các c&p. Quan tâm công tác lãnh o, ch=
o và phân công cán b có trình , nng l6c uy tín sang
làm công tác Mt trn; to i4u kin  Mt trn T quc
và các oàn th chính tr) - xã hi nâng cao ch&t l'ng các
cuc vn ng, các phong trào thi ua yêu nc; chm lo
và b o v l'i ích h'p pháp, chính áng ca oàn viên, hi
viên và các tng lp nhân dân. Quan tâm cng c v4 t
chc, i mi và nâng cao ch&t l'ng tp hu&n cho cán b
Mt trn, nh&t là Trng Ban Công tác Mt trn, tp trung
tp hu&n v4 k nng, nghip v* công tác. }y mnh công
tác kim tra, công tác thi ua, khen thng, phát hin và
nhân rng các in hình tiên tin.
Vic kin toàn U~ ban Mt trn T quc Vit Nam các
c&p luôn 'c quan tâm và th6c hin úng theo i4u l
Mt trn T quc Vit Nam.
- Vic kin toàn và phát huy vai trò ca Hi ng t
v&n, Ban t v&n ca y ban Mt trn T quc Vit Nam 
các c&p 'c Ban Th(ng tr6c U~ ban Mt trn T quc
Vit Nam t\ c&p Trung ng n c s c bit quan tâm,
các Hi ng t v&n, Ban t v&n ca U~ ban Mt trn T
quc Vit Nam các c&p ã t chc nhi4u hi ngh) tham
gia óng góp ý kin vào d6 th o vn kin trình i hi
 ng toàn quc khóa XI, XII, d6 th o báo cáo chính tr)
trình i hi  ng b ca )a phng; t chc hi ngh)
tham gia óng góp ý kin vào d6 th o 4 án Lut các vn
b n di Lut, các chng trình, 4 án... hot ng ph n
bin xã hi ca Mt trn T quc Vit Nam có hiu qu
tt. Tích c6c tham gia công tác phòng, chng tham nh+ng
và th6c hành tit kim, chng lãng phí.
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- Quan tâm s p xp t chc b máy, cán b chuyên
trách ca c quan y ban Mt trn T quc Vit Nam các
c&p theo hng tinh g n, hot ng hiu l6c, hiu qu .
Coi tr ng vic kt h'p, phát huy có hiu qu i ng+ cán
b chuyên trách và các Hi ng t v&n. Quan tâm vic
quy hoch, ào to, b i d#ng i ng+ cán b Mt trn T
quc có ph}m ch&t, nng l6c và k nng vn ng nhân
dân; chú tr ng kin toàn i ng+ cán b Mt trn T quc
 t&t c các c&p. Hot ng ca các v) u~ viên U~ ban, Hi
ng t v&n, Ban t v&n ca U~ ban Mt trn T quc Vit
Nam các c&p 'c i mi, óng góp tích c6c, có hiu qu
cho công tác Mt trn.
- Ch&t l'ng, hiu qu ca các cuc vn ng, các
phong trào thi ua yêu nc do Mt trn T quc phát
ng và ch trì t\ng bc 'c nâng lên. Hot ng ca
Mt trn tp trung v4 c s và khu dân c, nhi4u )a
phng ã chú ý ch= o và phi h'p xây d6ng mô hình
mi trên t\ng lnh v6c, i sâu t\ng i t'ng, bng nhi4u
phong trào c* th, thit th6c, hiu qu .

Một số giải pháp đổi mới mô hình tổ chức
và phương thức hoạt động
}y mnh vic tuyên truy4n nâng cao nhn thc v4
v) trí, vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam trong giai
on mi
Tuyên truy4n nhm nâng cao nhn thc v4 v) trí, vai
trò Mt trn T quc Vit Nam trong th(i k9 mi không
ch= là trách nhim riêng ca Mt trn T quc Vit Nam
mà còn là trách nhim chung ca c h thng chính tr).
H thng chính tr)  nc ta hin nay, bao g m:  ng,
Nhà nc, Mt trn T quc Vit Nam, các t chc chính
tr) - xã hi, do  ng lãnh o.  ng Cng s n Vit Nam
v\a là thành viên Mt trn T quc Vit Nam v\a lãnh o
Mt trn T quc Vit Nam. Chính vì vy, vai trò lãnh o
ca  ng i vi Mt trn c+ng 'c th hin  công tác
tuyên truy4n nhm nâng cao nhn thc cho cán b, ng
viên và nhân dân nói chung v4 v) trí, vai trò Mt trn T
quc Vit Nam trong th(i k9 mi. i4u ó có ngha,  ng
ph i có k hoch không ch= 4 ra (ng li tuyên truy4n
mà còn ph i lãnh o vic t chc tuyên truy4n v4 (ng
li phát trin Mt trn. Các c quan tuyên giáo thuc h
thng ca  ng ph i cùng phi h'p vi c quan ca Nhà
nc, Mt trn T quc, các t chc chính tr) - xã hi 
làm công tác tuyên truy4n.
Trong giai on cách mng mi  nc ta hin nay, v)
trí, vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam là cn thit và
r&t quan tr ng trong xã hi nhm tp h'p, oàn kt to
ra s6 ng thun v4 chính tr), t tng cao trong xã hi,
hng vào m*c tiêu chung xây d6ng mt nc Vit Nam
hòa bình, dân giàu nc mnh, dân ch, công bng, vn
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minh. Vi c im nói trên, rõ ràng công tác tuyên
truy4n ca Mt trn T quc Vit Nam ã có nhi4u thay
i so vi giai on ca cuc cách mng dân tc dân ch
nhân dân ã qua.
Mt trn T quc Vit Nam vi t cách là ch th chính
trong công tác tuyên truy4n, cn quán trit trc tiên
ngay trong chính i ng+ cán b thuc h thng c quan
y ban Mt trn T quc Vit Nam các c&p, cùng các t
chc thành viên Mt trn. n v) Ban Tuyên giáo thuc
c quan y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam
hàng nm ph i xây d6ng k hoch, chng trình, ni
dung tuyên truy4n tham mu cho oàn Ch t)ch, Ban
Th(ng tr6c y ban Trung ng Mt trn T quc Vit
Nam. i vi nhng v&n 4 ln, quan tr ng ph i xin ý
kin y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam toàn
quc  thng nh&t chng trình, ni dung, phng pháp
tuyên truy4n và phân công t chc th6c hin.
Cn i mi phng pháp tuyên truy4n ca Mt trn
T quc Vit Nam bng vic phát huy th mnh các kênh
tuyên truy4n, nh: Báo i oàn kt, Tp chí Mt trn,
Website Mt trn T quc Vit Nam; phát huy vai trò các
ban chuyên môn làm công tác tuyên giáo trong h thng
Mt trn T quc. i4u quan tr ng là, các kênh tuyên
truy4n cn có s6 phi h'p tht cht ch{ vi nhau to nên
sc mnh và hiu qu công tác tuyên truy4n. Hn th,
các kênh tuyên tuy4n ca Mt trn cn ph i có s6 phi
h'p cht ch{ vi các kênh tuyên truy4n ca các t chc
thành viên Mt trn, các c quan ca  ng, Nhà nc.
Hàng nm, hàng quý, hàng tháng, Ban Th(ng tr6c
y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam c+ng cn
)nh hng công tác tuyên truy4n, nhm nâng cao nhn
thc v4 i oàn kt toàn dân tc và phát trin Mt trn
T quc Vit Nam cho h thng y ban Mt trn T quc
Vit Nam các )a phng. Khi h thng chính tr) và toàn
xã hi nói chung có nhn thc úng n v4 v) trí, vai trò
ca chính sách i oàn kt toàn dân tc và phát trin
Mt trn T quc Vit Nam, t\ ó cùng chung sc ph&n
&u cho mt nc Vit Nam dân giàu, nc mnh, dân
ch, công bng, vn minh.
S p xp, kin toàn mt bc t chc b máy Mt trn
T quc Vit Nam các c&p
- i vi t chc b máy c quan y ban Trung ng
Mt trn T quc Vit Nam, cn thng nh&t quan im,
nguyên t c chung là ph i vì công vic, xu&t phát t\ công
vic mà t ra t chc b máy, b trí cán b. Cn c chc
nng, nhim v* t\ng ban, n v), c quan tham mu v4 t
chc - cán b, rà soát, ánh giá cán b làm c s cho lãnh
o xem xét và quyt )nh.
Vi chc nng, nhim v* ch yu là c quan giúp vic
cho y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam, nên
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t chc b máy c quan y ban Trung ng Mt trn T
quc Vit Nam cn g n và tinh. i4u ó có ngha là, ngoài
Ban Th(ng tr6c, n v) Vn phòng làm nhim v* ph*c
v*, các ban, n v) chuyên môn 'c t chc theo sát
nhng lnh v6c, v&n 4 thuc chc nng, nhim v* ca y
ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam. i ng+ cán
b cn chuyên sâu (chuyên gia), t chc ban, n v) ch=
là u mi qu n lý, khâu ni t chc, duy trì hot ng,
Trng, Phó trng ban n v) làm nhim v* i4u hành.
C c&u biên ch m b o theo v) trí vic làm mt ban, n
v) có ít nh&t t\ 10 n 15 cán b, chuyên viên là h'p lý.
- i vi t chc b máy c quan y ban Mt trn T
quc Vit Nam các )a phng, trc ht cn có s6 thng
nh&t v4 quan im gia y ban Trung ng Mt trn T
quc Vit Nam, Ban T chc Trung ng, B Ni v*, các
b, ngành liên quan và các t=nh y, thành y nhm có s6
thng nh&t chung. Cn m b o thng nh&t ng b theo
Quy )nh s 282-Q/TW ngày 1/4/2015 ca Ban Bí th,
nu không th b trí c lp các ban chuyên môn theo
Quy )nh s 282 thì s{ b trí theo lnh v6c, ni dung.
V4 t chc b máy c quan y ban Mt trn T quc
Vit Nam c&p huyn, cn có s6 thng nh&t chung, tránh
tình trng t chc b máy hin nay không phù h'p, b trí
biên ch cán b c&p huyn còn b&t h'p lý… Vi y ban
Mt trn T quc Vit Nam c&p xã hin nay, xét v4 t chc
b máy, có nhi4u v&n 4 cn 'c nghiên cu thêm.
T chc b máy Ban Công tác Mt trn  các khu dân c,
cng ng dân c theo h thng t chc b máy Mt trn
hin nay tuy không là mt c&p, nhng li có vai trò r&t quan
tr ng trong trin khai các hot ng.  kin toàn t chc
này cn có nghiên cu thêm, trc m t r&t cn có s6 ch= o
chung  thng nh&t v4 quy mô t chc, chc nng, nhim
v* và b trí Trng, Phó ban c+ng nh b o m v4 ch 
chính sách. Có th th6c hin theo hng sau:
V4 công tác t chc ca Ban Công tác Mt trn: Tip
t*c nghiên cu, 4 xu&t vic duy trì các t chc th hin:
chi b  ng t, khu ph, Ban Công tác Mt trn và các t
chc thành viên)  khu dân c cho phù h'p vi quy mô,
to i4u kin thun l'i cho vic t chc và phi h'p
thng nh&t hành ng ca Ban Công tác Mt trn. Th(ng
xuyên cng c, kin toàn t chc Ban Công tác Mt trn
 khu dân c m b o s l'ng t\ 7-15 thành viên vi
nhi4u cá nhân tiêu biu là nhng ng(i có uy tín trong
cng ng dân c, các cá nhân s n xu&t kinh doanh gi>i.
T chc th6c hin và m b o quy trình kin toàn cng
c Ban Công tác Mt trn theo quy )nh ca i4u l Mt
trn T quc Vit Nam hin hành.
M rng và tng c(ng i ng+ cng tác viên, i ng+
cán b Mt trn không chuyên trách
M rng và tng c(ng i ng+ cng tác viên, i ng+
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cán b Mt trn không chuyên trách là mt hng i r&t
quan tr ng ca Mt trn T quc nhm b sung và kh c
ph*c tình trng t chc b máy cán b Mt trn chuyên
trách hin nay thiu và cha áp ng 'c yêu cu nhim
v*. Xét t\ tng th xã hi, ây còn là phng pháp phát
huy, tn d*ng 'c các ngu n l6c xã hi và c tit kim
v4 tài chính ngân sách.
Ni dung cn t 'c là, y ban Mt trn T quc
Vit Nam các c&p cn rà soát, l6a ch n  tin c8 m(i 'c
nhng ng(i tiêu biu có tâm huyt, trí tu, trình , có
kinh nghim, am hiu xã hi t\ t&t c các giai c&p, các
dân tc, các tôn giáo, thành phn xã hi tham gia làm y
viên y ban Mt trn T quc Vit Nam các c&p, tham gia
oàn Ch t)ch y ban Trung ng Mt trn T quc Vit
Nam, tham gia các Hi ng, Ban - t t v&n do Mt trn
T quc Vit Nam t chc. Song song, Mt trn T quc
cn quan tâm n vic m(i tham gia làm cng tác viên
không th(ng xuyên,  phát huy ht các ngu n trí tu,
ch&t xám trong xã hi.
Trc m t, có th m rng và tng c(ng i vi Hi
ng t v&n, Ban t v&n theo hng sau: i vi các t=nh,
thành ph, tùy theo tình hình, i4u kin th6c t ca m[i
)a phng  có ch trng thành lp các Hi ng t
v&n, tp trung thành lp không quá 4 Hi ng t v&n 
c&p t=nh, 2 Ban t v&n  c&p huyn, c* th là: Hi ng
t v&n, Ban t v&n v4 Dân ch - Pháp lut; v4 Kinh t và
v4 Vn hóa - Xã hi (các t=nh, thành ph có ông ng
bào dân tc thiu s, tôn giáo, ki4u bào, có (ng biên
gii... nên thành lp thêm Hi ng t v&n, Ban t v&n
v4 Dân tc - Tôn giáo, v4 i ngoi và Ki4u bào). S l'ng
m[i Hi ng t v&n, Ban t v&n c&p t=nh, nên có t\ 5 15 thành viên, c&p huyn có t\ 7 - 9 thành viên, bao g m
nhng chuyên gia gi>i, nhng ng(i là y viên y ban
Mt trn T quc ng chc hoc ã v4 hu, các chc s c
tôn giáo, ng(i tiêu biu trong các dân tc thiu s, các
ngành, các gii... có trình  am hiu sâu s c v4 Mt trn
và lnh v6c chuyên môn cn t v&n ca Hi ng, có tâm
huyt và say sa vi hot ng ca Mt trn, có kh nng
th hin ý kin, quan im, kin ngh) ca mình, có t
ch&t ca ng(i làm t v&n, nh: trung th6c, thng th n,
khách quan, không v* l'i... và có sc kh>e, th(i gian vt
ch&t hot ng trong Hi ng t v&n, Ban t v&n...
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Kin toàn mt bc công tác cán b; nâng cao trình
, nng l6c i ng+ cán b Mt trn áp ng yêu cu
ca giai on cách mng mi
Giai on cách mng hin nay òi h>i và t ra cho công
tác Mt trn r&t nhi4u v&n 4 mi, tng ng c+ng òi h>i
mt i ng+ cán b Mt trn có t duy mi nng ng, sáng
to, dám ngh dám làm  áp ng 'c yêu cu nhim v*.
Tuy nhiên, xét trên th6c t i ng+ cán b Mt trn nhi4u
nm qua cha 'c chu}n b) k, cán b Mt trn 'c b
sung t\ nhi4u ngu n, không 'c ào to c b n v4 công
tác Mt trn, ch yu làm vic theo li kinh nghim… là
mt khó khn ln cho vic xây d6ng, phát huy t chc b
máy. T chc b máy Mt trn 'c vn hành phát huy hiu
qu ch= khi có i ng+ cán b Mt trn  nng l6c, trình
 chuyên môn nghip v* và ph}m ch&t o c tt. Vic
kin toàn công tác cán b; nâng cao trình , nng l6c i
ng+ cán b Mt trn áp ng yêu cu ca giai on cách
mng mi cn quan tâm nhng ni dung sau:

Mt là, cn có s6 thng nh&t t\ các c quan tham mu
v4 t chc ca  ng, Nhà nc vi  ng oàn Mt trn T
quc Vit Nam,  phân c&p rõ ràng và gi i quyt nhng
mâu thun xung quanh các v&n 4 v4 mc  phân c&p
qu n lý, trách nhim n âu, vic t chc ch= o, kim
tra t chc th6c hin…
Hai là, i vi y ban Mt trn T quc Vit Nam c&p
)a phng yêu cu t ra cho vic t chc b máy và cán
b Mt trn c+ng òi h>i có s6 thng nh&t gia c quan y
ban Mt trn T quc Vit Nam và các s, ban, ngành, c
quan qu n lý ch= o t chc b máy và cán b Mt trn.
Ba là, thng nh&t gia Ban Th(ng tr6c y ban Trung
ng Mt trn T quc Vit Nam vi Ban Th(ng tr6c y
ban Mt trn T quc Vit Nam các )a phng v4 b máy
cán b chuyên trách. ây là v&n 4 r&t quan tr ng do có
liên quan tr6c tip n th6c hin chc nng, nhim v*,
chng trình hành ng ca Mt trn T quc Vit Nam.
Song ây là v&n 4 phc tp, liên quan n nhi4u c&p,
nhi4u ngành, có v&n 4 quan h n c c ch vn hành
chung ca h thng chính tr), có v&n 4 do l)ch s8  li.
Do vy, r&t cn 'c nghiên cu th&u áo và t\ng bc
gi i quyt, kin toàn t chc b máy cán b Mt trn T
quc Vit Nam áp ng 'c yêu cu công tác Mt trn ã
có nhi4u thay i.
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Phát huy vai trò c a các tôn giáo 
Vit Nam tham gia công tác xã hi,
t thin - thc trng và gii pháp
LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Công tác xã hội, từ thiện của các tôn giáo là một nhu cầu tự thân, là chức
năng xã hội và là truyền thống “đồng hành cùng dân tộc”, “gắn bó Đạo - Đời” của các
tôn giáo, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chương trình hành
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nói cách khác, công tác xã hội, từ thiện của các
tôn giáo là một trong những nguồn lực sẵn có của xã hội để thực hiện xã hội hóa công
tác xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tôn giáo ở Việt Nam tham gia xã hội hóa
công tác xã hội, từ thiện là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay.
Summary: Religions' social and charity work represent their self-demand and social
function. In the same manner, religions' traditions such as “being a companion with the
nation” and “combining Tao and life” are in accordance with the guidelines and policies of
the Party, State and The Agenda of Vietnam Fatherland Front. In other words, religions'
social and charity work represent one of the available social resources for spreading social
welfare. Therefore, the promotion of this self-demand and social function of religions is
an important demand and task for our current situation.
Từ khóa: Tôn giáo, tôn giáo Việt Nam, công tác xã hội, từ thiện.
Key words: Religions, Religions' Vietnam, social and charity work.
Nhận bài: 5/8/2017; Sửa chữa: 8/8/2017; Duyệt đăng: 11/8/2017.
o hoàn c nh l)ch s8  li, Vit Nam là nc
nghèo và kém phát trin, n4n t ng  xây d6ng
và phát trin xã hi r&t th&p; li ph i tr i qua
nhi4u cuc chin tranh vi nhi4u hy sinh, m&t
mát c tính mng, ca c i ca ng(i dân  giành và gi
vng c lp dân tc, thng nh&t T quc. Thêm vào ó
là thiên tai, chng ngi v4 th(i tit, khí hu nm nào
c+ng di|n ra tác ng tiêu c6c n ti4m nng phát trin
ca xã hi. Mc dù c h thng chính tr) và nhân dân ã
có nhi4u c g ng, n[ l6c và t 'c nhi4u thành t6u
quan tr ng trong xây d6ng kinh t, phát trin xã hi, c
bit là k t\ ngày th6c hin công cuc i mi (1986) n
nay, nhng trong (i sng xã hi vn còn nhi4u v&n 4
cn ph i tp trung gi i quyt  b o m an sinh, to c
s vng ch c cho s6 n )nh và phát trin, vn ti mt
xã hi mà m i ng(i 4u có (i sng d i dào v4 vt ch&t,

D

*

phong phú v4 tinh thn, vn hoá.  t 'c m*c tiêu
ó, cùng vi trách nhim ca nhà nc, các ngu n l6c
huy ng t\ xã hi có vai trò r&t quan tr ng.
Ngh) quyt i hi i biu toàn quc ln th XII ca
 ng ch= rõ: “Tip t*c hoàn thin chính sách, khuyn
khích tham gia ca cng ng, nâng cao hiu qu công
tác tr' giúp xã hi... }y mnh xã hi hóa các hot ng
vn hoá, xã hi  th6c hin b o m an sinh xã hi...
Phát trin a dng các hình thc t\ thin, }y mnh
phong trào toàn dân tham gia giúp # nhng ng(i yu
th”1. Trong các thành phn tham gia xã hi hóa công tác
xã hi, t\ thin, các tôn giáo  nc ta có vai trò ht sc
quan tr ng, góp phn thành công vic th6c hin ch
trng, chính sách xã hi hóa công tác xã hi, t\ thin
mà  ng và Nhà nc ã 4 ra.

Tiến sĩ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Tính cấp thiết của việc thực hiện chủ
trương xã hội hóa công tác xã hội ở Việt
Nam hiện nay
Theo báo cáo ca B Lao ng, Thng binh và Xã hi,
n nm 2016, s ng(i cn tr' giúp xã hi ca Vit Nam
chim hn 25% dân c trong c nc. Trong ó có kho ng
9,4 triu ng(i cao tui; 7,2 triu ng(i khuyt tt; trên
9 triu ng(i có v&n 4 sc kh>e tâm thn; 1,5 triu tr
em có hoàn c nh c bit; kho ng 1,8 triu l't h gia
ình cn 'c tr' giúp t xu&t hàng nm; 234.000 ng(i
nhi|m HIV 'c phát hin; 204.000 ng(i nghin ma tuý,
hn 48.000 ng(i bán dâm, kho ng 30.000 nn nhân b)
bo l6c, bo hành trong gia ình; ngoài ra, còn nhi4u ph*
n, tr em b) ng'c ãi, b) mua bán, b) xâm hi hoc lang
thang kim sng trên (ng ph; ng th(i, có kho ng
10% h nghèo, 5% h cn nghèo2.
n nm 2016 nc ta có 2,7 triu3 i t'ng b o tr'
xã hi ã 'c gi i quyt tr' c&p xã hi hàng tháng và c&p
th b o him y t theo quy )nh ti Ngh) )nh s
136/2013/N-CP, trong ó: 37.348 tr em m côi; 88.594
ng(i n thân nuôi con thuc h nghèo; 1,495 triu
ng(i cao tui trên 80 tui không có lng hu, tr' c&p
b o him xã hi; 90 ngàn ng(i cao tui cô n, không
ngu n nuôi d#ng; 896.644 ng(i khuyt tt nng và c
bit nng; 69.257 gia ình, cá nhân nhn chm sóc ti
cng ng; 8.185 ng(i nhi|m HIV thuc h nghèo. Mng
li các c s tr' giúp xã hi ã 'c hình thành và phát
trin trên phm vi c nc vi 413 c s tr' giúp xã hi,
trong ó có 195 c s công lp và 218 c s ngoài công
lp, g m 32 c s chm sóc ng(i cao tui, 73 c s chm
sóc ng(i khuyt tt, 141 c s chm sóc tr em, 102 c
s tng h'p, 31 c s chm sóc ng(i tâm thn và 34
trung tâm công tác xã hi. Kinh phí do ngân sách nhà
nc chi tr' giúp xã hi gn 15.000 t~ ng/nm4.
Nh vy, mc dù Nhà nc ã u t mt kho n ngân
sách ln nhng mi ch= chm lo 'c mt s l'ng r&t ít
các i t'ng cn tr' giúp xã hi. ây là mt thách thc
r&t ln, nu không có s6 chung sc, góp tay ca các t
chc, cá nhân, các thành phn trong xã hi, trong ó các
t chc tôn giáo  nc ta vi ti4m l6c r&t ln.

Cơ sở phát huy vai trò của các tôn giáo tham
gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện
Có th nói, c s  phát huy mnh m{ vai trò ca các
tôn giáo tham gia xã hi hóa công tác xã hi, t\ thin ó
là s6 tng ng gia ch trng, chính sách ca  ng và
Nhà nc vi giáo lut, giáo lý, phng thc th6c hành
o ca các tôn giáo.
V4 quan nim, giáo lut, giáo lý ca các tôn giáo i vi
công tác xã hi, t\ thin có nhng ni dung áng chú ý:
Trong giáo lý ca Pht giáo: "L*c " là sáu hnh ca B
tát (B thí, Trì gii, Nhn nh*c, Tinh t&n, Thi4n )nh, Trí
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hu), là con (ng dn n s6 giác ng. i4u u tiên trong
th6c hành "L*c " là "B thí", tc là 4 cao nhng ng(i
có lòng thng và hành ng v4 lòng thng rng ln i
vi t&t c ng(i và vt.  ng th(i, giáo lý ca Pht giáo
khuyên con ng(i th6c hành t\, bi, h=, x (T vô l'ng tâm)
 i n con (ng gi i thoát, là nhân t ch yu )nh
hng và phát trin m i hot ng vì con ng(i trong giáo
lý Pht giáo.  chc s c và ng bào Pht t8 th6c hin
hnh b thí mt cách c* th, trong c c&u t chc ca các
c&p Giáo hi Pht giáo Vit Nam có Ban T\ thin xã hi.
Hot ng t\ thin xã hi ca Công giáo d6a trên c
s Thánh kinh và Thn h c Công giáo v4 lòng bác ái; ng
th(i là mt giá tr) tt p v4 vn hoá, o c, ht nhân
tích c6c trong giáo lý ca o Công giáo. Kinh thánh c
bit nh&n mnh và khuyn khích tín
làm vic thin,
cu giúp ng(i nghèo kh, bnh tt trên c s 4 cao tình
yêu thng, bác ái.
o Tin Lành quan nim c Chúa Tr(i sáng to ra
con ng(i là vì i4u thin và  làm vic thin. Tín
o Tin Lành tin vào Chúa Tr(i, Kinh Thánh và Ân in5.
o Cao ài quan nim các tôn giáo 4u có chung mt
ngu n gc là c Cha Tr(i và 4u nhm m*c ích hng
thin con ng(i.
Pht giáo Hoà H o vi tôn ch= hành o là "h c Pht, tu
Nhân", ti gia c s th6c hin T ân: Ân T tiên cha m, Ân
&t nc, Ân Tam b o, Ân  ng bào nhân loi. Hin chng
ca Giáo hi Pht giáo Hoà H o xác )nh (ng hng hành
o là "Vì o pháp, vì Dân tc" vi tr ng tâm hot ng là
ph truy4n giáo lý và th6c hành công tác xã hi, t\ thin,
b thí. Vì vy, hot ng t\ thin, xã hi là nét p truy4n
thng và ni dung hành o ca Pht giáo Hoà H o.
Ngoài ra, các tôn giáo khác trong 15 tôn giáo  Vit
Nam nh: H i giáo, T)nh  C s Pht hi Vit Nam, o
Baha'i, o B8u Sn K9 Hng, o T Ân Hiu Ngha,
Minh s o, Minh Lý o, o Bà La môn, o Mc Môn
(Giáo hi Các Thánh hu ngày sau ca Chúa Giêsu Kitô),
Pht giáo Hiu ngha Tà Ln... 4u l&y công tác xã hi, t\
thin là mt trong nhng phng thc hành o  giáo
hóa tín , em hnh phúc, yên vui n cho con ng(i.
Nh vy, công tác xã hi, t\ thin ca các tôn giáo là
mt nhu cu t6 thân, là chc nng xã hi và là truy4n
thng “ ng hành cùng dân tc”, "g n bó o - (i" ca
các tôn giáo, phù h'p vi ch trng, chính sách ca
 ng, Nhà nc và Chng trình hành ng ca Mt trn
T quc Vit Nam. Nói cách khác, công tác xã hi, t\ thin
ca các tôn giáo là mt trong nhng ngu n l6c sn có ca
xã hi  th6c hin xã hi hóa công tác xã hi.

Những điểm đáng chú ý trong thực tiễn
về công tác xã hội, từ thiện của các tôn
giáo ở nước ta hiện nay
Trong th6c ti|n v4 công tác xã hi, t\ thin ca các tôn
giáo  nc ta hin nay có nhng im áng chú ý nh sau:
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Công tác xã hi, t\ thin ca các tôn giáo góp phn
quan tr ng vào vic th6c hin xã hi hóa công tác xã hi,
nhân o, t\ thin; góp phn gi m gánh nng v4 chi ngân
sách ca Nhà nc trong vic chm sóc, nuôi d#ng nhi4u
nhóm i t'ng b o tr' xã hi khác nhau, trong ó tp
trung là ng(i khuyt tt, tâm thn, tr em m côi và b)
b> ri, ng(i cao tui cô n, ng(i nhi|m HIV/AIDS, nn
nhân b) bo l6c, bo hành... và công tác chm sóc, giáo
d*c tr em có hoàn c nh khó khn  bc h c mm non.
Các trung tâm hot ng xã hi, c s tr' giúp xã hi,
dy ngh4, giáo d*c mm non và các hot ng xã hi, t\
thin tr6c tip vi cng ng ca các tôn giáo, v4 c b n
th6c hin y  các chc nng ca công tác xã hi: Cung
c&p các d)ch v* tip nhn, qu n lý, chm sóc, nuôi d#ng
các i t'ng b o tr' xã hi; t chc hot ng ph*c h i
chc nng, dy vn hoá, dy ngh4, giáo d*c hng nghip
và cung c&p các d)ch v* công tác xã hi; áp ng nhu cu
tr' giúp xã hi  các i t'ng có hoàn c nh khó khn,
nhu cu c&p bách ca nhng ng(i yu th trong hoàn
c nh gp tai ng, hon nn mà các c quan ca Nhà nc
và các t chc xã hi khác cha áp ng k)p.
Công tác xã hi, t\ thin, giáo d*c mm non ca các tôn
giáo hot ng theo tinh thn phi l'i nhun, mang tính
nhân vn cao c nên 'c s6 ng h tích c6c ca xã hi,
các nhà h o tâm, là s6 óng góp tích c6c ca các tôn giáo
 xây d6ng (i sng vn hoá, o c xã hi tt p.

Nhng, hin nay vic tham gia xã hi hoá công tác xã
hi, t\ thin ca các tôn giáo còn bc l mt s khó khn,
b&t cp:
+ Các c s b o tr' giúp xã hi ca các tôn giáo chuyên
cu mang, chm sóc, nuôi d#ng nhng m nh (i b&t
hnh bng tình thng yêu chân thành, nhng cha am
hiu sâu s c v4 các quy )nh ca pháp lý  b o m hot
ng có hiu qu , b4n vng. Do vy, vic th6c hin các
th t*c pháp lý v4 t chc và hot ng ca các c s này
cha 'c tt; nghip v* v4 qu n lý, chm sóc, b o tr',
nuôi dy  các c s cha ng 4u, thm chí có nhi4u ni
cha t yêu cu, quy )nh v4 pháp lý ã t ra.
+ Các c s tr' giúp xã hi ca các tôn giáo giáo th(ng
hot ng mt cách riêng r{, c lp trong tôn giáo mình,
thiu s6 kt ni mang tính h thng vi các c quan qu n
lý, phúc l'i xã hi, các c s cung c&p d)ch v* chm sóc,
tr' giúp xã hi khác. Do ó, n nay vn còn nhi4u c s
tr' giúp xã hi ca các tôn giáo ã t chc nuôi d#ng
nhi4u i t'ng b o tr' xã hi nhng cha  i4u kin
hoc cha mun thành lp c s tr' giúp xã hi theo quy
)nh. i4u này dn n không ít i t'ng sng trong các
c s này mc dù úng tiêu chu}n 'c hng các ch 
tr' c&p xã hi nh b o him y t, mi|n gi m h c phí, tr'
c&p hàng tháng... nhng cha 'c gi i quyt.
+ Ngu n kinh phí ca các c s tr' giúp xã hi ca các
tôn giáo ch yu có 'c t\ các ngu n tr' giúp ca các
cá nhân và t chc t\ thin trong xã hi nên còn thiu
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tính ch ng. Mt s trung tâm tr' giúp xã hi ca các
tôn giáo có c s vt ch&t xung c&p, thiu các trang thit
b) ph*c v*, nhng cha có i4u kin s8a cha, b sung,
nâng c&p.
+ Nhân viên công tác xã hi làm vic ti các c s tr'
giúp xã hi ca tôn giáo còn thiu v4 s l'ng, cha 'c
ào to chuyên nghip v4 công tác xã hi, thiu k nng
và phng pháp chm sóc khoa h c, h[ tr' i t'ng hòa
nhp cng ng. V4 giáo d*c mm non, giáo viên ng
lp và ng(i làm công tác qu n lý không n )nh do ph i
luân chuyn )a bàn ph*c v* th(ng xuyên theo quy )nh
ca giáo lut (Công giáo). Hoc các n tu s ca Pht giáo
ch= làm nhim v* qu n lý (Hiu trng), không th ng
lp vì trang ph*c ca ng(i n tu Pht giáo không phù
h'p vi quy )nh ca ngành giáo d*c6. ây là mt trong
nhng khó khn ln làm hn ch công tác qu n lý, i4u
hành và gi ng dy tr6c tip ca các n tu s ti các
tr(ng mm non do tôn giáo m.
+ Công tác qu n lý nhà nc i vi các c s chm
sóc, nuôi d#ng các i t'ng b o tr' ca tôn giáo còn
mang tính ch&t hành chính; cha ch ng tip cn,
hng dn, giúp # các i t'ng. Các c quan chuyên
môn liên quan  các t=nh, thành ph còn cha chú tr ng
xây d6ng k hoch kim tra, thanh tra các c s chm
sóc, nuôi d#ng i t'ng b o tr' xã hi )nh k9 và t
xu&t  k)p th(i h[ tr' v4 chuyên môn, nghip v*, ch&n
ch=nh i vi các c s hot ng cha úng quy )nh.

Kiến nghị giải pháp phát huy vai trò
của các tôn giáo tham gia công tác xã hội,
từ thiện
V4 ch trng, chính sách, gi i pháp ca công tác
qu n lý nhà nc:
Các c quan chc nng cn tip t*c c* th hóa và hoàn
hin các quy )nh pháp lý theo hng }y mnh hn na
vic trin khai các ch trng ca  ng, chính sách pháp
lut ca Nhà nc v4 phát huy vai trò các tôn giáo tham
gia xã hi hoá công tác xã hi, nhân o, t\ thin. C* th
là c* th hoá i4u 55 ca Lut Tín ng#ng, Tôn giáo v4
quy )nh vic cá nhân, t chc tôn giáo tham gia hot
ng giáo d*c, y t, b o tr' xã hi, t\ thin, nhân o7
v\a phù h'p vi pháp lut, v\a áp ng yêu cu th6c t
v4 phát huy vai trò ca các tôn giáo tham gia xã hi hoá
công tác tác xã hi, nhân o, t\ thin hin nay.
Nâng cao hiu qu công tác qu n lý nhà nc mt cách
ng b t\ Trung ng n c s bng vic rà soát, kim
tra, ch&n ch=nh, h[ tr' các hot ng ca các c s tr' giúp
xã hi do các cá nhân, t chc tôn giáo th6c hin nhm
cng c, phát trin, nâng cao ch&t l'ng công tác xã hi
ca tôn giáo, góp phn th6c hin các m*c tiêu, nhim v*
v4 xã hi hoá công tác xã hi trên phm vi toàn quc.
Tng c(ng công tác phi h'p gia B Lao
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Thng binh và Xã hi, B Y t, B Giáo d*c và ào to,
Ban Tôn giáo Chính ph và y ban Trung ng Mt trn
T quc Vit Nam, t chc Giáo hi ca các tôn giáo vi
chính quy4n các c&p trong vic qu n lý, kim tra, giám sát
hot ng ca các c s tr' giúp xã hi ca tôn giáo 
k)p th(i hng dn, th6c hin các bin pháp tháo g#
nhng vng m c v4 thành lp hoc hoàn thin th t*c
thành lp theo úng quy )nh; công tác hng dn, h[
tr' v4 chuyên môn, th6c hin chính sách ca Nhà nc
i vi các i t'ng ang 'c nuôi d#ng, chm sóc,
giáo d*c ti các c s.
T chc các hot ng chia s kinh nghim, nhân rng
mô hình th6c hin tt công tác xã hi ca các tôn giáo ra
các )a phng và các c&p ca Giáo hi; k)p th(i phát
hin, biu dng, tôn vinh các cá nhân, tp th ca các
tôn giáo ã làm tt công tác xã hi.
)nh k9 và th(ng xuyên t chc các khoá ào to, lp
tp hu&n, b i d#ng nghip v* công tác xã hi theo t\ng
lnh v6c cho các cá nhân, t chc hot ng trong các c
s hot ng xã hi, giáo d*c mm non ca các tôn giáo.
y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam phi h'p
vi các c quan chc nng liên quan 4 xu&t và trình Quc
hi d6 án Lut v4 công tác xã hi  hoàn thin v4 mt
pháp lý vic th6c hin xã hi hóa công tác xã hi nói chung
và công tác xã hi, t\ thin ca các tôn giáo nói riêng.
i vi các tôn giáo:
Trin khai tng rà soát vic t chc và hot ng ca
các trung tâm công tác xã hi, c s giáo d*c mm non
ca các tôn giáo  tìm ra nhng khó khn, vng m c
trong t chc và hot ng; nhu cu cn h[ tr' v4 chuyên
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môn, nghip v*  4 xu&t vi ngành Lao ng, Thng
binh và Xã hi, ngành Y t, ngành Giáo d*c và ào to,
Mt trn T quc Vit Nam phi h'p gi i quyt.
T chc các hi th o chia s kinh nghim, nhân rng
các mô hình vi m*c tiêu nâng cao ch&t l'ng, hiu qu
công tác xã hi ca các tôn giáo, c* th:
Công tác qu n lý, i4u hành, hot ng chuyên môn
ca các c s; phng thc liên h, phi h'p gia ng(i
i4u hành c s vi chính quy4n và các ngành chc nng
liên quan  )a phng  b o m cho c s hot ng
úng quy )nh ca pháp lut, k)p th(i gi i quyt nhng
vng m c x y ra.
Vic tip nhn, qu n lý, s8 d*ng các ngu n kinh phí,
hàng hoá do các cá nhân, t chc tài tr' cho công tác xã
hi; công khai, minh bch, úng quy )nh pháp lut và
ph*c v* công vic hiu qu .
Cùng vi nhng 't cu tr', giúp # gi i quyt nhng
khó khn t xu&t ca ng(i dân nh thiên tai, áp ng
nhu cu c&p thit trong sinh hot hng ngày ca ng(i
nghèo..., các t chc tôn giáo cn nghiên cu quy hoch
mng li trung tâm hot ng xã hi ca Nhà nc 
xây d6ng k hoch, quy hoch xây d6ng các trung tâm
công tác xã hi ca tôn giáo theo t\ng lnh v6c  tránh
s6 thiu ng b, ch ng chéo, ng th(i nâng cao hiu
qu tham gia xã hi hoá công tác xã hi, t\ thin ca
tôn giáo.
Phát huy vai trò, trách nhim ca các tôn giáo  Vit
Nam tham gia xã hi hóa công tác xã hi, t\ thin là mt
yêu cu, nhim v* quan tr ng trong tình hình hin nay.
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VAI TRÒ CA THÔNG TIN BÁO CHÍ

trong công tác lãnh đo, qun lý
 nc ta hin nay
LƯU VĂN AN*

Tóm tắt: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức
tạp, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng báo chí đã hoàn thành sứ
mệnh lịch sử của mình. Thông tin báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị,
quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đã thông tin nhanh nhạy,
đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong
nước và quốc tế; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.
Summary: In spite of the current international and regional complications &
Vietnam’s struggling economy, the Press has fulfilled its historical mission. Press
and Information services have been doing good political work under the Party’s
leadership and guidance, and have been quickly, fully and comprehensively
informing the public of political, economic and social developments in the country
and the world. They have been a truly reliable forum for all Vietnamese people.
Từ khóa: Thông tin báo chí, lãnh đạo, quản lý, phản biện xã hội, thay đổi tích cực.
Key words: Press and Information, leadership, management, social criticism, positive change.
Nhận bài: 4/8/2017; Sửa chữa: 6/8/2017; Duyệt đăng: 11/8/2017.
Báo chí ã tuyên truy4n sâu rng, có ch&t
l'ng, vi hình thc phong phú, a dng v4
nhng s6 kin tr ng i ca &t nc, nh&t là
tuyên truy4n, phân tích ni dung các Ngh)
quyt i hi  ng toàn quc, các Hi ngh) Trung ng,
Hin pháp, các lut, d6 lut, Ngh) quyt và hot ng ca
Quc hi, các ngh) )nh, vn b n pháp quy ca Chính ph,
các ch trng và quyt )nh ca các c quan  ng, Nhà
nc Trung ng và )a phng liên quan n (i sng
nhân dân. Các c quan báo chí phát huy th mnh ca các
loi hình có sáng kin m các chuyên m*c, t bài chuyên
gia, m t a àm, ph>ng v&n... nên thu hút 'c l'ng ln
công chúng. c bit, thông tin báo chí (TTBC) tuyên

1.
*

truy4n có hiu qu vic tip t*c trin khai th6c hin các
Ngh) quyt ca  ng, thu hút s6 quan tâm ca toàn  ng,
toàn dân i vi các v&n 4 tr ng i ca &t nc, ng
th(i tích c6c tuyên truy4n các gi i pháp nâng cao nng l6c
lãnh o và sc chin &u ca  ng, kh nng i4u hành
kinh t - xã hi ca Chính ph, nâng cao ni4m tin ca nhân
dân vào s6 lãnh o ca  ng, qu n lý ca Nhà nc. Các
c quan báo chí ã có nhi4u hình thc sinh ng và phong
phú nh m di|n àn, chuyên m*c, th o lun, tuyên
truy4n v4 ni dung và các n v), )a phng in hình
th6c hin Ngh) quyt i hi XII, các ngh) quyt v4 xây
d6ng ch=nh n  ng (nh Ngh) quyt Trung ng 4 (khóa
XI), Ngh) quyt Trung ng 4 (khóa XII), Ngh) quyt Trung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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ng 5 (khóa XII) ca  ng; hng ng cuc vn ng
“H c tp và làm theo t tng, o c, phong cách H
Chí Minh”; tham gia cuc thi vit v4 xây d6ng  ng (Gi i
thng Búa li4m vàng); tích c6c ng bài ph bin Hin
pháp và pháp lut mi, các vn b n pháp lý liên quan n
ông o nhân dân.

phn tip nhn, x8 lý TTBC. Vic tng h'p, phân tích TTBC
'c th6c hin hàng ngày, cùng vi các kênh thông tin
khác (báo cáo nhanh, báo cáo )nh k9 và t xu&t), tùy
theo tính ch&t và  phc tp ca v&n 4, m b o các c
quan LQL có 'c ngu n thông tin nhanh nh&t, chu}n
xác và y  nh&t.

TTBC c+ng ã góp phn xây d6ng và i4u ch=nh các
ngh) quyt, chính sách, quyt )nh  sát h'p vi th6c
ti|n. Nhng d6 th o Báo cáo Chính tr) trình i hi  ng,
d6 th o Hin pháp và nhng b lut quan tr ng, nhng
ch trng mi... 4u 'c báo chí thông tin và ng t i
các ý kin ph n h i t\ ng(i dân, nhm hoàn thin vn
b n, chính sách. Nhi4u chính sách trong quá trình th6c
hin bc l mt s hn ch hoc do hoàn c nh khách quan
phát sinh nhng v&n 4 mi, 'c báo chí ph n ánh, cung
c&p t liu, chng c cho các c quan lãnh o qu n lý
(LQL)  k)p th(i i4u ch=nh. Trên c s nghiên cu mt
cách h thng t\ nhi4u ngu n thông tin, các c quan
LQL ã xây d6ng ch trng, chính sách mi  gi i
quyt nhng v&n 4 bc xúc trong (i sng xã hi, ph*c
v* l'i ích chính áng ca nhân dân. Nh vy, TTBC th6c
s6 là kênh kim tra, giám sát hiu qu i vi hot ng
ca các c quan, cá nhân LQL. Nhng hành vi tham
nh+ng, l'i d*ng chc quy4n, nhng biu hin ”l'i ích
nhóm”, làm giàu b&t chính, l'i d*ng xe công vào vic
riêng... ca các v) quan chc 4u 'c ng(i dân hoc
nhà báo ph n ánh, ch*p nh, có y  chng c và nêu
trên báo chí  ông o công chúng 'c bit và các c
quan qu n lý cán b c&p trên ã tin hành kim im, x8
lý k~ lut. Nhi4u v* án tham nh+ng do báo chí phát hin
'c a ra xét x8 vi mc án nghiêm minh, th hin
quyt tâm ca  ng, Nhà nc ta trong công cuc &u
tranh, phòng chng tham nh+ng, làm trong sch ni b
 ng, Nhà nc, cng c ni4m tin ca ng(i dân i vi
 ng, Nhà nc và ch . Nhi4u ý kin ca ng(i dân
trên báo chí ã 'c các c quan chc nng tip thu mt
cách nghiêm túc, cu th) và tr thành ý tng, sáng kin
chính sách. TTBC c+ng i u trong cuc &u tranh chng
”t6 di|n bin”, ”t6 suy thoái” trong i ng+ cán b LQL,
&u tranh chng ”di|n bin hòa bình”, các quan im sai
trái, thù )ch, b o v (ng li, chính sách ca  ng và
Nhà nc.

Vi vai trò là n v) ch trì t chc các cuc h p báo
th(ng k9 Chính ph hàng tháng, B trng, Ch nhim
Vn phòng Chính ph là ng(i phát ngôn ca Chính ph.
Vn phòng Chính ph là u mi quan tr ng cung c&p
ngu n thông tin chính thc, chu}n xác, ch= o và )nh
hng thông tin cho báo chí  ngn chn nhng thông
tin rò r=, sai lnh, phát tán trên mng xã hi. ây c+ng là
u mi truy4n t tr6c tip ý kin ch= o c+ng nh
nhng quyt )nh quan tr ng ca Chính ph, Th tng
Chính ph v4 các v&n 4 kinh t - xã hi; tr6c tip gi i
áp, tr l(i nhng ý kin th c m c, kin ngh) ca c quan
báo chí và ca ng(i dân v4 các v&n 4 ni cm, ang gây
bc xúc trong d lun.

2. Theo ý kin ánh giá ca lãnh o Vn phòng Chính
ph, TTBC có u im là nhanh nhy, k)p th(i vì cp nht
hàng ngày, hàng gi(, trong khi thông tin báo cáo t\ các
b, ngành, )a phng và doanh nghip th(ng có  tr|
nh&t )nh. Vn phòng Chính ph th(ng xuyên n m b t,
tng h'p thông tin, phát hin nhng v&n 4, s6 vic ni
cm liên quan n công tác LQL phn ln t\ kênh TTBC,
trên c s ó báo cáo, kin ngh) lãnh o  ch= o các
c quan, ban, ngành, )a phng liên quan kim tra xác
minh và có bin pháp x8 lý, gi i quyt k)p th(i, th>a áng.
Các c quan  ng và Nhà nc th(ng thành lp b

Qua Cng Thông tin in t8 Chính ph, Vn phòng
Chính ph còn cung c&p và tip nhn TTBC và công chúng
v4 các hot ng ch yu, nhng quyt )nh quan tr ng
ca Chính ph, Th tng Chính ph, nhng s6 kin kinh
t, chính tr), xã hi ni bt mà d lun quan tâm, qua ó
)nh hng TTBC.
Ngoài vic t chc h p báo th(ng k9  to lu ng
thông tin hai chi4u, Chính ph ã hình thành mt s hot
ng mang tính ch&t tác nghip truy4n thông qua u
mi Vn phòng Chính ph nh phi h'p s n xu&t mt s
s n ph}m truy4n thông vi các c quan báo chí ln nh
chng trình “Dân h>i - B trng tr l(i, “i thoi tr6c
tuyn”, “Chính ph vi ng(i dân”, trong ó các B
trng tr6c tip tr l(i, gi i áp nhng th c m c ca
ng(i dân, doanh nghip v4 nhng v&n 4 trong phm vi
b, ngành qu n lý; ch= o mt s c quan báo chí ln
g m TTXVN, ài Truy4n hình Vit Nam và ài Ting nói
Vit Nam c8 phóng viên chuyên trách làm vic th(ng
tr6c ti Vn phòng Chính ph, ng th(i thit lp (ng
truy4n nhn, g8i vn b n qua mng riêng gia Vn phòng
Chính ph vi các c quan báo chí này  to thun l'i
trong công tác theo dõi, qu n lý, ch= o )nh hng và
trao i, tip nhn thông tin báo chí.
i vi TTBC )a phng, các c quan báo chí Trung
ng c+ng ã h[ tr' c l6c trong vic tuyên truy4n, ph
bin chính sách, bám sát th6c ti|n )a phng, ph n ánh
sinh ng m i mt (i sng xã hi, tình hình chính tr),
kinh t, an ninh, quc phòng; các in hình tiên tin
trong các phong trào thi ua, s n xu&t, t&m gng “ng(i
tt vic tt”, qua ó, giúp các c quan LQL )a phng
ch= o nhân rng các mô hình, in hình, to 'c s6
ng thun trong xã hi, góp phn c v+ nhân dân th6c
hin tt ch trng, (ng li ca  ng và chính sách,
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pháp lut ca Nhà nc, c+ng nh k hoch phát trin
kinh t - xã hi ca )a phng.
Ni dung TTBC ngày càng a dng phong phú vi
nhi4u i mi, h&p dn sinh ng, nhanh chóng và k)p
th(i hn; ph n nh y , khách quan (i sng chính
tr), kinh t - xã hi  trong nc và quc t. Nh( vy, mà
ng(i dân Vit Nam có thêm hiu bit v4 trong nc và
th gii,  tip t*c hi nhp quc t; thông qua TTBC
bn bè th gii c+ng hiu nhi4u và úng hn v4 &t nc
và con ng(i Vit Nam  thúc &y h'p tác, u t, ôi
bên cùng có l'i. ây c+ng là mt ni dung quan tr ng ca
công tác LQL.
Phng thc a tin ca TTBC c+ng r&t phong phú, t\
các hình thc báo chí truy4n thng cho n thông tin in
t8 hin i và ang phát trin nhanh chóng v4 s l'ng,
ch&t l'ng, áp ng nhu cu, òi h>i v4 thông tin ngày
càng cao ca công chúng nói chung, công tác LQL nói
riêng. Trình  i ng+ nhà báo và cng tác viên báo chí
c+ng 'c nâng cao1. Ni dung thông tin trên báo chí vi
nhng u im nh nêu trên ã góp phn nâng cao ch&t
l'ng công tác LQL ca  ng và Nhà nc, giúp &t nc
v't qua m i khó khn, th8 thách  th6c hin m*c tiêu
”dân giàu, nc mnh, dân ch, công bng, vn minh”.
S l'ng TTBC v4 LQL c+ng tng lên mnh m{. Vi th)
tr(ng hn 90 triu dân, Vit Nam 'c ánh giá là mt
trong nhng th) tr(ng công chúng báo chí ln, h&p dn
và nhi4u ti4m nng. Cùng vi s6 bùng n thông tin mang
tính ch&t quc t, vi s l'ng ln các t( báo, tp chí,
ài phát thanh, truy4n hình, cng thông tin in t8, có
th nói cha bao gi(  Vit Nam li có s6 a dng, phong
phú v4 s l'ng TTBC nh hin nay. Trên b&t k9 lnh v6c
nào c+ng có th tìm th&y nhng TTBC, thm chí nhng
tp chí chuyên kh o v4 v&n 4 ó, cung c&p thông tin cn
thit, hu ích cho nhà LQL. Báo chí không ch= là c quan
ngôn lun dành riêng cho các c quan  ng, Nhà nc,
mà còn là di|n àn ca các tng lp nhân dân. Hu ht
các c quan c&p t=nh, b, ngành, t chc xã hi 4u có c
quan báo chí; hu ht các hi ngh4 nghip, tr(ng i
h c, vin nghiên cu có tp chí chuyên ngành. S6 a
dng ca các c quan báo chí không ch= nm  s l'ng
các c quan thông t&n báo chí mà còn th hin s6 chuyên
sâu v4 lnh v6c, chuyên 4, la tui và thm chí là nhng
nhu cu riêng t.
3. Kt qu kh o sát th6c ti|n cho th&y, ba yu t ca
TTBC 'c quan tâm nhi4u nh&t trong công tác LQL là
(1)  tin cy ca thông tin, (2) Mc  phong phú ca
ni dung thông tin, (3) Mc  ph n bin xã hi ca
thông tin. T~ l l6a ch n ca cán b, ng viên ln l't
là 46%, 34,6% và 31,9% (Bi4u
1)2.
Nh vy,  tin cy ca thông tin 'c coi là yu t
quan tr ng hàng u, bi ó là c s  các nhà LQL n m
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Biểu đồ 1: Chất lượng, nội dung TTBC phục vụ công tác
LĐQL

Biểu đồ 2: Quá trình tác nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng
TTBC

Biểu đồ 3: Những thay đổi trong công tác LĐQL dưới sự tác
động của TTBC

b t th6c trng, nhn )nh tình hình  t\ ó rút ra
phng hng, cách thc, gi i pháp trong hot ng ch=
o, i4u hành ca mình. Thông tin thiu chính xác vn
còn nhi4u trên báo chí, nh&t là báo in t8, ã gây hu
qu nghiêm tr ng n ng(i dân. Ví d*, TTBC v4 n bi
b) ung th vú, m m tôm là th phm ca bnh t , nc
tng có hóa ch&t 3-MCPD; giá, u ph*, bún, trng gà,
các loi hoa qu b) ngâm t}m hóa ch&t… khin ng(i tiêu
dùng hoang mang, ng(i s n xu&t khn n, nhà qu n lý
lúng túng, b) ng.
Biu
trên cho th&y yu t quá trình tác nghip có
nh hng không nh> ti hot ng báo chí. Trong ó,
th hin rõ nh&t  o c ngh4 nghip ca nhà báo

N G H I Ê N

Biểu đồ 4: Những thay đổi tích cực ở cơ quan LĐQL do TTBC
tác động (%)

(chim 40,6%), trình  chuyên môn nghip v* ca nhà
báo (35,3%), trong khi ó t~ l mc  thng mi hóa
ca báo chí là th&p nh&t (5,9%), g&p 6,8 ln.
Nhng hình thc, ni dung ch)u s6 tác ng thay i
bao g m: thay i t duy, nhn thc v4 công tác LQL;
thay i phng thc lãnh o; và thay i v4 hình nh,
uy tín ca c quan. T~ l ln l't theo s6 ghi nhn ca
cán b, ng viên ti các c quan, t chc mà mình công
tác là 51,9%, 30,3% và 20,2% (Biu
3).
TTBC làm thay i t duy nhn thc, c* th là giúp
nhn ra khuyt im, hn ch, to ra nhn thc mi tích
c6c v4 công tác LQL. Bên cnh ó, TTBC giúp ki4m ch
tình trng tiêu c6c  c quan (23,8%), thúc }y oàn kt
ni b (21,9%); to ra phng thc phi h'p hiu qu
gia lãnh o và nhân viên (21,5%).
Sau khi c quan LQL tip nhn và x8 lý TTBC, s6 thay
i tích c6c 'c ánh giá cao nh&t là c quan nhn ra
khuyt im, hn ch, to ra nhn thc mi tích c6c hn;
sau ó là ki4m ch tình trng tiêu c6c  c quan. T duy,
nhn thc là nhân t quan tr ng tác ng n phng
cách làm vic ca c c quan, và c bit là nh hng ln
n phng thc qu n lý ca cán b LQL.

C ` U

-

L Ý

L U j N

Tóm li, TTBC trong c nc ã ph n nh y  hin
th6c khách quan, chân tht, toàn din v4 m i di|n bin
ca (i sng chính tr), kinh t - xã hi  trong nc và
quc t, v\a là di|n àn tin cy ca nhân dân. Nh( vy, mà
ng(i dân Vit Nam nâng cao nhn thc v4 m i mt, k c
tình hình th gii, hiu 'c nhng khó khn, thách thc
ca nhà LQL  chia s, c m thông và ng h. TTBC ã
không ng\ng phát huy tính ch ng, sáng to c hình
thc và ni dung n công chúng, nh&t là tuyên truy4n
các ch trng ca  ng, quyt sách ca Quc hi, gi i
pháp i4u hành kinh t - xã hi ca Chính ph nhm phát
trin kinh t, ki4m ch lm phát n )nh kinh t v mô,
m b o an sinh xã hi, nâng cao ni4m tin ca nhân dân
vào s6 lãnh o ca  ng, qu n lý ca Nhà nc. Báo chí
c+ng ã ph n ánh k)p th(i nhng nhim v* c&p bách mà
 ng, Nhà nc ang ch= o nh: phòng chng tham
nh+ng, tiêu c6c, lãng phí, tái c c&u doanh nghip nhà
nc, phát trin kinh t t nhân, tài chính ti4n t, giá c
th) tr(ng, xu&t — nhp kh}u hàng hóa, các chng trình
xây d6ng nông thôn mi, xóa ói, gi m nghèo... TTBC ã
góp phn xây d6ng  ng và chính quy4n nhà nc, ã
giám sát i ng+ cán b LQL, nhm nâng cao nng l6c
lãnh o ca  ng, qu n lý ca Nhà nc. Các ng chí
lãnh o  ng, Nhà nc ánh giá cao vai trò ca báo chí,
trong ó nh&n mnh vai trò ca TTBC i vi công tác
LQL: TTBC ã tuyên truy4n góp phn quan tr ng vào s6
thành công ca các k9 i hi  ng và nhi4u s6 kin tr ng
i ca &t nc; ã phát hin, biu dng nhng nhân t
mi, tích c6c chng tham nh+ng, lãng phí, hách d)ch c8a
quy4n  }y lùi cái x&u, làm cho xã hi 'c phát trin tt
p hn, áp ng yêu cu phát trin và hi nhp3. TTBC ã
giúp Chính ph i4u hành công tác hiu qu hn, tình hình
kinh t - xã hi, an ninh quc phòng, i ni, i ngoi 4u
có nhng tin b ng b, rõ nét; “Chính ph luôn mong
mun báo chí tip t*c không ch= thông tin v4 s6 lãnh o
ca  ng, i4u hành ca Chính ph, s6 tham gia ca nhân
dân mà làm sao  ting nói góp ý, phê bình, ph n bin ca
báo chí th6c s6 là ting nói ca nhân dân”4.

Chú thích:
1. Năm 2011, tỷ lệ nhà báo có trình độ đại học là 88%, trên đại học là 5%. Đến năm 2015, tỷ lệ này tăng lên 94% và 5,5% (Số liệu của
Bộ TT-TT).
2. Kết quả khảo sát của đề tài cấp quốc gia: “Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và
hội nhập quốc tế”, nghiệm thu năm 2017. (Biểu đồ 1, 2, 3, 4).
3. Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 16/2/2016).
4. Bài phát biểu của đồng chí Vũ Đức Đam, Báo Nhân dân, ngày 15/2/2015.

Tài liệu tham khảo:
1. Lưu Văn An (Chủ biên): Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị các nước phương Tây, Nxb. LLCT, Hà Nội 2008.
2. Đỗ Quý Doãn: Quản lý và phát triển thông tin báo chí ở Việt Nam, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. 2014.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa X về Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới,
Hà Nội. 2007.
4. Nguyễn Thế Kỷ: Công tác lãnh đạo quản lý báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2012.
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BÌNH ĐNG GII
theo quan đim Đi hi XII
ca Đng
NGUYỄN THỊ TUYẾT*

Tóm tắt: Quan điểm về bình đẳng giới không những là chủ trương, chính sách lớn của
Đảng và Nhà nước, mà còn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các chiến
lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Đây chính là cơ sở nền tảng thực
hiện chiến lược phát triển con người toàn diện, đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa
nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và hưởng thụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn
hoá và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Summary: Gender equality is not only a major guideline and policy of the Party and
the State but also an important task in Vietnam’s socio-economic development
strategies and plans. This lays the foundation for the implementation of a
comprehensive human development strategy which ensures gender equality between
men and women in terms of opportunities, participation and rewards in political,
economic, social and cultural sectors, and which contributes to the rapid sustainable
development of the country.
Từ khóa: Bình đẳng giới, phát triển con người, phá bỏ rào cản, Đại hội XII của Đảng.
Key words: Gender equality, human development, break barriers, Congress XII of the Party.
Nhận bài: 10/7/2017; Sửa chữa: 12/7/2017; Duyệt đăng: 18/7/2017.
Trong các vn b n: Cng lnh xây d6ng &t
nc trong th(i k9 quá  lên ch ngha xã
hi (b sung, phát trin nm 2011); Chin
l'c phát trin kinh t - xã hi (2011 - 2020);
hai nm th6c hin Hin pháp nm 2013 và i hi XII ca
 ng ã tip t*c khng )nh nhi4u quan im )nh hng
ca  ng ta v4 v&n 4 bình ng gii trong m i lnh v6c
nhm phát huy nhân t con ng(i trong m i lnh v6c ca
(i sng xã hi. C* th là:

1.

'c Chính ph quy )nh, B KH & CN luôn chú tr ng n
vic th6c hin tt m*c tiêu quc gia v4 bình ng gii.
i4u 4 và i4u 15 Lut Bình ng gii quy )nh v4 bình
ng trong hot ng KH & CN ghi rõ: "nam, n bình ng
trong vic tip cn, ng d*ng KH & CN, tip cn các khóa
ào to v4 KH & CN, ph bin kt qu nghiên cu KH & CN
và phát minh, sáng ch". Các ni dung ca Lut Bình ng
gii còn 'c quán trit trong vic xây d6ng và ban hành
các vn b n quy phm pháp lut v4 qu n lý KH & CN.

Th nh&t, trong ni dung phát trin ngu n nhân l6c
và khoa h c, công ngh (KH & CN)

Th6c ti|n t\ trc n nay, các nhà khoa h c nam và
n 4u bình ng tham gia công tác t v&n xác )nh, xét
duyt, tuyn ch n và ánh giá nghim thu các nhim v*
KH & CN và có quy4n 'c ng ký  tham gia các nhim

Vi vai trò là c quan qu n lý nhà nc v4 hot ng
KH & CN, trong các hot ng theo chc nng, nhim v*
*

Tiến sĩ, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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v* KH & CN vi c hi trúng tuyn nh nhau. Khi tham
gia vào hot ng KH & CN, các nhà khoa h c n c+ng
'c to m i i4u kin thun l'i  có th phát huy kh
nng sáng to, ch ng trong nghiên cu, 'c bình
ng trong vic xét, tng thng cho công trình KH & CN
xu&t s c. Các nhà khoa h c n c+ng nh nam, nu có các
công trình, thành tích khoa h c thì 4u có quy4n np
n 4 ngh) nhà Nc trao tng các gi i thng Nhà nc
và gi i thng H Chí Minh v4 KH & CN.
Nhng nm qua, v) th và nh hng ca các cán b
khoa h c n i vi s6 phát trin khoa h c hin nay có
nhi4u i mi v4 ch&t l'ng. Thông qua các hot ng do
Liên hip các Hi Khoa h c và K thut Vit Nam t chc,
nh: di|n àn khoa h c, hi th o khoa h c, i ng+ cán b
khoa h c và công ngh phát huy ti4m nng sáng to, thng
th n phát biu ý kin v4 nhng v&n 4 h tr ng liên quan
n quc k, dân sinh; ph n ánh trung th6c d lun xã hi
i vi các (ng li, ch trng, chính sách ca  ng và
Nhà nc; tham gia vào xây d6ng nhng lun c khoa h c
cho vic hoch )nh (ng li, ch trng, chính sách ca
Ð ng và Nhà nc, góp phn làm sáng t> con (ng phát
trin b4n vng ca &t nc. Tham gia óng góp ý kin
vào các d6 th o vn kin quan tr ng, nh: Báo cáo Chính
tr) trình i hi i biu toàn quc ca  ng và các Báo cáo
trình i hi  ng b c&p t=nh, thành; tham gia Ban Ch=
o và Ban Th ký xây d6ng Ngh) quyt v4 công tác trí
thc trình Hi ngh) Ban Ch&p hành Trung ng.

Th hai, trong công tác cán b
Th(i gian qua, nhn thc v4 bình ng gii và trách
nhim ca h thng chính tr) t\ lãnh o các c quan
 ng, c quan Nhà nc, các t chc chính tr) - xã hi,
cán b, công chc và ng(i dân 'c nâng lên rõ rt;
nhi4u vn b n nh ch= th), hng dn ca t chc  ng,
ngh) )nh, thông t, hng dn ca c quan Nhà nc có
liên quan v4 nhân s6, trong ó có cán b n 'c ban
hành trong các k9 i hi  ng các c&p, bu c8 Quc hi,
bu c8 Hi ng nhân dân, nhân s6 ch cht U~ ban nhân
dân các c&p và nhân s6 các b ngành liên quan n ph*
n; nhn thc v4 vai trò và trách nhim ca ph* n tham
gia chính tr) c+ng 'c nâng cao, b n thân cán b n ã
ch ng, t6 tin, n[ l6c ph&n &u vn lên; i ng+ cán
b n trong lnh v6c chính tr) nhìn chung ã phát trin
c v4 s l'ng và ch&t l'ng so vi trc ây.
T~ l n tham gia các c&p y  ng nhim k9 20152020 tng hn nhim k9 2010-2015: t~ l c&p y viên là
n  c&p xã chim 19,69% (tng 1,59%); t~ l c&p y viên
là n  c&p huyn chim 14,3% (tng 0,3%); t~ l là n
trong Ban Ch&p hành  ng b c&p t=nh chim 13,3% (tng
1,9%), trong Ban Th(ng v* là 10,75%; có 4/63 t=nh,
thành ph có Bí th là n, (chim 4,76%); Phó Bí th c&p
t=nh là n có 17 ng(i (chim 10,9%); c&p Trung ng có
3 n là y viên B Chính tr) (chim 15,7%); có 20/200 n
là y viên/y viên d6 khuyt Ban Ch&p hành Trung ng
(chim 10%)1.

Trong lãnh o, qu n lý Nhà nc, có th th&y qua
nhng s liu sau ây: Có 1 n Phó Ch t)ch nc; n gi
chc v* B trng 2/22 (9%); n Th trng 13 (9%, tng
so vi khoá trc 3,6%); t~ l n V* trng ca c quan
b và ngang b là 9,9%, n Phó V* trng là 20,7%. 
c&p t=nh có 1/63 t=nh, thành có n Ch t)ch UBND (1,6%),
Phó Ch t)ch UBND chim 10,4%. Lãnh o n trng
ngành c&p t=nh ch= t 10,5%. C&p huyn, n Ch t)ch
UBND là 3,6% (gi m 1,65% so vi nhim k9 trc); Phó
Ch t)ch UBND là 14,5% (tng 6% so vi nhim k9 trc);
lãnh o n trng ngành t 13,9%. C&p xã, t~ l n Ch
t)ch UBND là 3,42%, Phó Ch t)ch UBND là 8,8%2.
Trong c quan dân c8: T~ l n là i biu Quc hi
khóa XIII là 24,2%; Hi ng nhân c&p t=nh là 25,17%;
c&p huyn là 24,62%; c&p xã là 21,71%3. K9 h p th 11
Quc hi khóa XIII (ngày 31/3/2016) Quc hi Vit Nam
có n Ch t)ch Quc hi.
Vn kin XII ca  ng tip t*c nh&n mnh: (1) i
mi mnh m{ công tác cán b; (2) Tip t*c }y mnh th6c
hin “Chin l'c cán b th(i k9 }y mnh công nghip
hóa, hin i hóa &t nc”; (3) Tip t*c ban hành và
th6c hin các quy )nh, quy ch, c ch trong công tác
cán b, b o m tính thng nh&t, ng b và cht ch{
gia các khâu, liên thông gia các c&p; trong ó có quy
ch v4 vic ánh giá úng n, khách quan i vi cán b,
 có c s s8 d*ng, b trí cán b, ngn chn, }y lùi tình
trng chy chc, chy quy4n, chy tui, chy bng
c&p…;(4) i mi công tác bu c8 trong  ng, phng
thc tuyn ch n, b nhim cán b…  l6a ch n nhng
ng(i th6c s6 có c, có tài gi các v) trí lãnh o, c
bit là ng(i ng u; (5) Tp trung xây d6ng i ng+
cán b, nh&t là i ng+ cán b c&p chin l'c,  nng l6c
và ph}m ch&t, ngang tm nhim v*; (6) Có c ch, chính
sách phát hin, thu hút, tr ng d*ng nhân tài.

Th ba, trong công tác ph* n
Nu nh nhng ngày u sau Cách mng Tháng Tám,
quy4n bình ng ln u tiên 'c nh c ti khi ph* n
u'c tham gia bu c8 và ng c8, 'c h c hành, không
b) coi th(ng thì  các giai on sau, quy4n bình ng
'c m rng dn ra, ti quy4n 'c tham gia công tác
qu n lý xã hi, quy4n 'c tham gia t&t c các lnh v6c
hot ng xã hi nh chính tr), kinh t, vn hóa.
Nu i t'ng ca các chính sách giai on u ch= là
ph* n vi t cách là nhóm yu th trong xã hi thì càng
giai on sau, i t'ng quan tâm 'c m rng ra các
nhóm ph* n phân bit theo )a bàn sinh sng, theo tính
ch&t công vic, trình  vn hóa và nhn thc phù h'p
vi nhim v* cách mng trong th(i k9 mi.
Nu trách nhim ca công tác ph* n 'c xác )nh
trong giai on u thuc v4  ng, Chính ph thì t\ 20 nm
gn ây, nhm }y mnh hiu qu hot ng công tác ph*
n trong th(i i mi, trách nhim công tác này 'c xác
)nh thuc v4 c h thng chính tr), toàn xã hi và gia ình.
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 ng ta tip t*c nh&n mnh quan im trong Vn kin
i hi XII, ó là: “Nâng cao trình  m i mt và (i sng
vt ch&t, tinh thn ca ph* n; th6c hin tt bình ng
gii, to i4u kin cho ph* n phát trin tài nng. Nghiên
cu, b sung và hoàn thin lut pháp và chính sách i
vi lao ng n, to i4u kin và c hi  ph* n th6c
hin tt vai trò và trách nhim ca mình trong gia ình
và xã hi. Kiên quyt &u tranh chng các t nn xã hi
và x8 lý nghiêm minh theo pháp lut các hành vi bo l6c,
buôn bán, xâm hi nhân ph}m ph* n”.
2.  nâng cao hn na ch&t l'ng và hiu qu th6c
hin bình ng gii trong giai on hin nay  Vit Nam,
cn ph i:

Th nh&t, }y mnh hot ng truy4n thông, tuyên
truy4n, giáo d*c nâng cao nhn thc v4 gii và bình ng
gii cho toàn xã hi.
Tuyên truy4n thay i nhn thc lch lc v4 vai trò
ca ng(i ph* n trong nhân dân, vi mong mun em
li s6 thay i tích c6c và phá v# các khuôn mu. Truy4n
thông khách quan hóa vai trò ca ph* n, xóa b> vic
kh c h a chân dung mang tính rp khuôn v4 ph* n
truy4n thng ch= là ng(i ni tr' gi>i hoc ch= là c&p
di... T\ ó, giúp mô t v4 ph* n trí thc là i tác
bình ng và có th tr thành các nhà khoa h c, chính tr)
gia trên các lnh v6c nh nam gii.  giúp ng(i dân
hiu rõ hn ch trng, (ng li ca  ng, chính sách
và pháp lut ca Nhà nc i vi ph* n nói chung làm
c s giám sát vic th6c thi trong cuc sng.
Tip t*c }y mnh tuyên truy4n, giáo d*c ph}m ch&t
o c ca ph* n Vit Nam th(i k9 }y mnh công
nghip hóa, hin i hóa &t nc trên các phng tin
thông tin, truy4n thông  )nh hng d lun, )nh
hng t tng cho b n thân ng(i ph* n ph i t6 rèn
luyn ph}m ch&t o c trong th(i i mi.
Bên cnh ó, tng c(ng truy4n thông  xã hi nhn
thc y  hn v4 v&n 4 gii và gii tính. Nh&t thit
ph i có s6 phi h'p ng b gia 3 môi tr(ng giáo d*c
ó là: nhà tr(ng, gia ình và xã hi.

Th hai, phá b> rào c n th6c hin bình ng gii liên
quan n lut pháp, chính sách.
Cn ph i sm s8a i b sung các vn b n lut có liên

quan  m b o bình ng gii trong lnh v6c lao ng.
Trong t\ng ngành ngh4 c* th có nhng quy )nh v4 ch
 c thù v4 tui lao ng áp d*ng cho c nam và n ca
ngành ó.
Kh c ph*c tình trng quy )nh không minh bch gia
“phân bit i x8” và “u tiên, u ãi” nh vic quy )nh
tui v4 hu. Chính sách, pháp lut ph i to ra s6 bình
ng v4 c hi tip cn ngu n l6c, c hi nâng cao nng
l6c, c hi l6a ch n cho m i công dân Vit Nam, không
phân bit gii tính, úng nh tinh thn ca Hin pháp
Vit Nam và chu}n m6c quc t v4 quy4n ca ph* n theo
tinh thn Công c CEDAW và các công c quc t v4
quy4n con ng(i mà Vit Nam ã tham gia, ký kt.

Th ba, phá b> rào c n trong th6c hin bình ng gii
t\ lãnh o các c&p, các ngành.
 ph* n ngày càng khng )nh v) th ca mình
trong gia ình và xã hi, nh&t là trong hot ng chính
tr). Nâng cao v) th ca ph* n trong lnh v6c chính tr),
trong xã hi. Các c&p u~  ng, chính quy4n, oàn th cn
nhn thc úng n, y  vai trò to ln ca n trí thc
i vi s6 nghip xây d6ng phát trin kinh t, vn hóa,
xã hi ca &t nc. Th(ng xuyên kim tra giám sát vic
th6c hin (ng li ch trng ca  ng, chính sách,
pháp lut ca Nhà nc i vi công tác ph* n.
Tip t*c lãnh o th6c hin bình ng gii, m b o
kh nng tip cn bình ng nam n, tng c(ng ting
nói ca ph* n trong xây d6ng, hoch )nh c ch chính
sách, pháp lut, nh&t là c ch, chính sách pháp lut liên
quan n ph* n. Tng c(ng u t ngân sách cho
nghiên cu ng d*ng khoa h c k thut công ngh, giáo
d*c và ào to, ng th(i có c ch, chính sách ãi ng,
ng viên khuyn khích xng áng i vi n trí thc có
thành tích cao trong h c tp, công tác.

Th t, phá b> các rào c n t\ thái  t6 k9 th) ca ph*
n trong (i sng xã hi và t\ b n thân ng(i ph* n.
Trong xu th hi nhp và phát trin hin nay, ph* n
Vit Nam có nhi4u c hi và nhi4u thách thc  có th
khng )nh và phát huy vai trò ca mình. Do ó, b n thân
ph* n trc ht ph i ý thc 'c y  vai trò v4 gii
ca mình, t\ ó có th n m b t 'c nhng c hi, cùng
vi xã hi, hng ti cách ng x8 bình ng gii.

Chú thích:
1. Báo cáo số 08/BC-UBQG ngày 3/2/2016 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về kết quả hoạt động năm 2015
và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016, tr. 11-12.
2. Phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ nữ, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 10, 2013.
3. Phạm Thị Hải Chuyền: Phát biểu khai mạc Tọa đàm "Vai trò của truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp". do Ủy ban Quốc gia về bình đẳng giới phối hợp với UNDP tổ chức tại Hà Nội, ngày
25/2/2016.
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S “vô cm” c a mt s cán b
công quyn t v Thanh tra Hà Ni
M!I NG"!I CH#T LÊN LÀM VI$C
BẢO TƯỜNG - PHAN ANH TUẤN

Vụ việc tranh chấp căn phòng rộng vỏn vẹn 7,4m2 nhưng các cấp chính
quyền Hà Nội huy động cả bộ máy, loay hoay rất nhiều năm vẫn không
có cách nào giải quyết dứt điểm. Đắng cay hơn, trong quá trình xử lý,
Thanh tra Hà Nội còn thể hiện sự tắc trách, vô cảm đến độ, mời một
người đã chết đến để làm việc.
Thanh tra Hà Nội mời
người chết lên làm việc
Vic làm t c trách 'c ông Phm
V+ Tin, Trng phòng Thanh tra 1
(Thanh tra Thành ph Hà Ni) c* th
hóa bng gi&y m(i ông Ki4u Quang
Thng, s nhà 75 ph Lê H ng
Phong, qun Hà ông n  làm
vic. Th nhng, ông Ki4u Quang
Thng ã m&t trc ó hn 1 nm,
sau mt th(i gian dài chng ch i vi
bnh tt  ch( 'i s6 gi i quyt
công tâm ca UBND thành ph Hà
Ni. Trc khi nh m m t xuôi tay,
trong cn tuyt v ng, ông Thng vn
au áu n[i ni4m cho v' và àn con
th có mt ch[  n )nh, vn toàn
nhng c+ng không th6c hin 'c
Ngay phn u bui làm vic vi
bà Nguy|n Th) H i Thm - v' ông Ki4u
Quang Thng, mc dù ã xu&t trình
gi&y chng t8 ca ông Ki4u Quang
Thng, s h kh}u gia ình; tuy
nhiên, hai cán b ca Thanh tra thành
ph là bà Nguy|n Th) Th m, Phó
Trng phòng Thanh tra 1 và Thanh
tra viên Phm Minh c vn tip t*c

cách hành x8 thiu trách nhim khi
òi h>i bà Thm v4 gi&y y quy4n do
ng(i quá c  li, còn bui làm vic
có úng quy )nh hay không s{ báo
cáo, xin ý kin c&p trên gi i quyt.
Ti cuc làm vic vi T Thanh tra,
bà Thm thut li toàn b ngu n gc
nhà 75 Lê H ng Phong gia ình ang
sinh sng hin nay do S Xây d6ng
t=nh Hà Tây tm giao cho ông Ki4u
Quang Thng s8 d*ng toàn b tng 2
và phn cu thang  tng 1 thuc cn
nhà làm vic ca Ban Xây d6ng c b n
c+ theo Quyt )nh s 185 ca Giám
c S Xây d6ng t=nh Hà Tây.
Trong th(i gian này, ông Lu
Xuân Minh - ng(i 'c Ban qu n lý
khu tp th t=nh Hà Tây c+ cho m'n
mt gian tng 1 (cùng khu vi nhà
ông Ki4u Quang Thng) có n khiu
kin g8i UBND t=nh Hà Tây c+. Trong
quy4n hn và trách nhim 'c giao,
S Xây d6ng Hà Tây ban hành vn
b n s 84 tr l(i ông Lu Xuân Minh,
ng th(i ch= rõ nhi4u sai phm ca
ông này: “Vic ông Lu Xuân Minh t6
ng d n lên tng 2  là sai quy )nh

Mặc dù ông Kiều Quang Thăng đã mất
từ lâu, nhưng ông Phạm Vũ Tiến Trưởng phòng Thanh tra 1 vẫn thừa
lệnh Chánh Thanh tra Hà Nội ký giấy
mời người đã chết đến để làm việc.
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ca pháp lut và qu n lý nhà ca
t=nh (Không có quyt )nh ca c
quan qu n lý nhà cho phép). S Xây
d6ng yêu cu ông ph i d n v4 ni 
c+  tr li S Xây d6ng qu n lý b
trí cho ông Thng theo quy )nh”.
Nm 2002, sau khi có vn b n tr
l(i ca S Xây d6ng Hà Tây, ông Lu
Xuân Minh th&y mình ui lý, li4n
“xung thang” h>i m'n ông Ki4u
Quang Thng cn phòng 7,4m2 trên
tng 2 làm ni 
c. Do n tình
là ng(i cùng ngành và khi d n v4 
s{ là hàng xóm làng gi4ng, ông Thng
ch&p thun 4 ngh) ca ông Minh.
Sau ó, nhn th&y phn din tích
'c ông Minh h>i m'n x y ra nhi4u
vic b&t th(ng, gây nh hng n
an ninh trt t6 và tr) an khu ph. T\
nm 2007 n nm 2011, ông Thng
ã r&t nhi4u ln yêu cu ông Minh tr
li phn din tích 7,4m2 trên tng 2
thuc quy4n s8 d*ng ca ông Thng
nhng 4u b&t thành.
C6c chng ã, quá bc xúc trc
thái  thách thc, chây 9 ca ng(i
hàng xóm, gia ình ông Ki4u Quang
Thng và bà Nguy|n Th) H i Thm g8i
n lên UBND ph(ng Nguy|n Trãi 4
ngh) gi i quyt v* vic. Tip n,
kho ng nm 2011, ông Lu Xuân
Minh t6 nguyn tr li phn din tích
ã m'n trên tng 2.
Qua kim tra hin trng, ông
Thng và bà Thm mi hoàn toàn ngã
ng8a, b4 ngoài là ông Minh m'n cn
phòng làm ni cha
nhng k9
th6c ông này dùng vào nhi4u vic r&t
“quái n” nh t b xí  ban công,
che y s sài, gây ô nhi|m, m&t v
sinh; trong phòng là vài ba tài s n
không có giá tr) 'c  li nh mu
toan vào m*c ích khác.
Trong khi ó, vì tin tng sau khi
òi 'c cn phòng t\ ông Lu Xuân
Minh s{ ch&m dt tình trng “cm
chng lành, canh chng ng t” gia hai
gia ình, vy nhng, ông Lu Xuân
Minh li “âm thm” có n khiu kin
g8i i nhi4u c quan chc nng khin
cho cuc sng ca h ông Ki4u Quang
Thng ã nng gánh mu sinh li gp
thêm muôn vàn khó khn, tr ngi.
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Ngày 7/7/2014, Công ty TNHH
MTV Qu n lý và Phát trin nhà Hà Ni
c8 cán b n o v{ hin trng s8
d*ng khu nhà ti 75 Lê H ng Phong,
Hà ông mà các h gia ình ang s8
d*ng. Tuy nhiên, ông Thng ph n ánh
t làm vic, ông Nguy|n  c Th o chuyên viên S Xây d6ng Hà Ni ã có
d&u hiu c tình ghi sai lch h s
trong biên b n kim tra th6c )a. Theo
ó, ni dung biên b n ghi nhn cn
phòng 7,4 m2 ng tên ông Lu Xuân
Minh mà không cn xét n Quyt
)nh tm giao nhà ca Giám c S
Xây d6ng giao cho Ki4u Quang Thng
s8 d*ng. “Tôi (Thng) không nh&t trí
vn b n này vì phn din tích tng 2
ã ghi sai ch s8 d*ng th6c t cn
phòng 7,4m2 tng 2, anh Minh ã tr
và tôi ã s8 d*ng t\ nm 2011 n
nay bình th(ng” - Ông Ki4u Quang
Thng vit vào cui vn b n.

Cha ht, vn b n ca S Xây
d6ng còn cho rng, cn phòng din
tích 7,4m2 và ban công 2,6m2 là din
tích ang tranh ch&p gia h Thng
và ông Minh. Chính i4u này tr
thành cn nguyên thay i v&n 4,
bin phn din tích 'c S Xây
d6ng t=nh Hà Tây tm giao cho ông
Ki4u Quang Thng s8 d*ng úng m*c
ích, sinh sng n )nh t\ nm 2001
không có tranh ch&p thành có tranh
ch&p.  r i t\ ây, S Xây d6ng Hà
Ni ng trên d lun, ph n bác li
quyt )nh tm giao cho ông Ki4u
Quang Thng ca S Xây d6ng Hà
Tây, “khéo léo” xoay chuyn v&n 4
báo cáo, 4 ngh) UBND gi i quyt cho
h ông Lu Xuân Minh 'c phép ký
h'p ng thuê nhà  và s8 d*ng 2
phòng: Tng 1 din tích 11,2m2, tng
2 din tích 7,4m2 cng vi ban công
tng 2, din tích 2,6m2.

Nhng i4u khin ông Ki4u
Quang Thng không th ng( rng, t\
nhng sai lch trong biên b n kim
tra hin trng k trên là mt lot h
l*y mà sau này, cho n khi xung
“sui vàng” ông vn không th
nguôi ngoai vì công lý vn cha tìm
v4 gia ình ông.

Trc nhng d&u hiu sai phm
nghiêm tr ng ca S Xây d6ng Hà Ni
và oàn công tác liên ngành, khi còn
sng, ông Ki4u Quang Thng ã có
n 4 ngh) xem xét li v&n 4
nhng sau mt th(i gian dài ch( 'i,
s6 mong m>i ca gia ình ông Thng
không 'c các c&p chính quy4n tr
l(i, gi i quyt. Trái li, b> qua nhng
n ào xoay quanh cách làm vic vô
c m ca các n v) c&p di, mc cho
ting khóc than ca ng(i dân trong
v* vic “lùm xùm”, ông V+ H ng
Khanh khi ó còn ti nhim chc Phó
Ch t)ch th(ng tr6c UBND thành
ph ã ký ban hành Quyt )nh s
4416/Q-UBND ngày 25/8/2014 v4
vic thu h i, chuyn i công nng
s8 d*ng nhà, &t t\ nhà công s
thành nhà  thuc s hu nhà nc
 ký h'p ng thuê nhà  ti s 75
ph Lê H ng Phong, ph(ng Nguy|n
Trãi, qun Hà ông, Hà Ni theo
hng có l'i cho ông Lu Xuân Minh.

Ti vn b n s 5232/SXD-QLN ca
S Xây d6ng Hà Ni g8i UBND thành
ph Hà Ni ngày 23/7/2014 do Phó
Giám c s Nguy|n Quc Tu&n ký
ban hành v4 vic gi i quyt nhà ti
s 75 ph Lê H ng Phong, ph(ng
Nguy|n Trãi, qun Hà ông, Hà Ni
ã v&p ph i s6 ph n ng d di,
quyt lit t\ phía ng(i dân. D lun
cho rng, vn b n này cha 6ng r&t
nhi4u ni dung b&t nh&t so vi quyt
)nh tm giao nhà ca S Xây d6ng
Hà Tây, thm chí có d&u hiu c tình
thay i hin trng ngôi nhà, ghi sai
i t'ng s8 d*ng, ghi chênh r&t ln
s liu o v{ so ti các phn din
tích trong biên b n kim tra th6c )a
ngày 7/7/2014 ca oàn công tác
liên ngành. C* th, din tích cn
phòng to tng 2 là 24,2m2, tng
0,5m2 so vi biên b n o v{ hin
trng; din tích t6 to tng 3 là
48,2m2, tng 8,9m2 so vi biên b n
o v{ hin trng; dn n tng din
tích nhà b) tng khng lên 9,4m2.

Sau ngày ón nhn tin “sét ánh”
t\ quyt )nh ca UBND thành ph Hà
Ni, gia ình ông Ki4u Quang Thng
và bà Nguy|n Th) H i Thm hoàn toàn
suy s*p. Tuy thân mang tr ng bnh
nhng ông Thng vn còn ni4m tin
vào công lý, ông Thng không ngn
ngi gõ c8a nhi4u c quan qu n lý nhà
nc, mòn m>i i khiu ni, kêu cu
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kh p ni nhng ch= nhn 'c s6 im
lng áng s' ca các c&p chính quy4n
và các s, ban, ngành ca Hà Ni.
Nm 2015, bnh ca ông Ki4u
Quang Thng t ngt tr x&u r i qua
(i,  li ng(i v' và àn con th
di trong cn nhà không vn toàn
cùng c nguyn d dang lúc còn
sng ã không th6c hin 'c.
Quay tr li bui làm vic ngày
7/9/2016, gia Thanh tra Hà Ni vi
bà Nguy|n Th) H i Thm - ng(i v'
quá c ca ông Ki4u Quang Thng, i
vi ni dung liên quan n biên b n
kim tra hin trng ngôi nhà và vn
b n s 5232/SXD-QLN có s6 sai lch
ln v4 s liu o c din tích 'c bà
Thm nêu ra trong cuc làm vic; tuy
nhiên, v&n 4 này 'c bà Nguy|n Th)
Th m và ông Phm Minh c thng
th\ng bác b> và cho rng, t thanh
tra Hà Ni ch= có trách nhim làm rõ
nhng v&n 4 mà UBND thành ph Hà
Ni ã giao cho thanh tra và không
ch&p thun ghi 4 xu&t ca bà Nguy|n
Th) H i Thm vào biên b n làm vic.
“Ch ng tôi mòn m>i ch( 'i câu
tr l(i ca chính quy4n cho n khi
nh m m t vn không 'c gi i
quyt. K t\ ngày n th khiu
kin, nay ã 'c 2 nm, h mi m(i
tôi lên làm vic, b t nói i nói li v4
ngu n gc và quá trình s8 d*ng &t,
v&n 4 này thì vn b n pháp lý y
, h s gi&y t( ã rõ nh ban ngày
r i, có gì mà ph i trình bày nhi4u.
Trong khi ý kin, kin ngh), 4 xu&t
ca gia ình không 'c ghi vào biên
b n, nu h mun tôi nói nhng i4u
mà h mun nghe, thì h m(i tôi lên
ây làm gì. H nên thay i cách làm
vic, cách tip xúc vi ng(i dân,
úng nói úng, sai b o sai, ch c l&p
lim, che y s6 tht mà ai ai c+ng
nhn ra, c+ng hiu rõ, thì n6c c(i
l m”, bà Thm bu n bã nói.

Quyết định 4416/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

ph Hà Ni em trình lên c&p trên là
b n Báo cáo s 3947/BC-TTTP-P1
ngày 29/12/2016 do Chánh Thanh
tra Nguy|n Vn Tu&n D+ng ký ban
hành, nhng c+ng chính vn b n này
cha 6ng nhi4u ni dung b&t
th(ng ca s6 “che y” có h thng.
B n báo cáo nói trên không ch=
bác b> hoàn toàn khiu ni ca gia
ình bà Nguy|n Th) H i Thm và ông
Ki4u Quang Thng i vi i4u 2 ca
Quyt )nh s 4416/Q-UBND ngày
25/8/2014 mà còn t ng'c bà Thm,
ông Thng ã có hành vi t6 ý khóa
c8a, chim d*ng din tích 7,4m2 tng
2 nhà s 75 Lê H ng Phong là vi
phm Lut Nhà , i4u 45 Ngh) )nh
s 99/2015/N-CP.

Có hay không việc “chụm”
lại hợp thức hóa cho sai
phạm, “tố ngược” người
khiếu nại?

'c nc làm ti, Thanh tra Hà
Ni “ ” luôn cho Giám c S Xây
d6ng Hà Tây c+ là ông Nguy|n Hu
Thành ban hành Quyt )nh tm giao
s8 d*ng nhà cho ông Ki4u Quang
Thng trái th}m quy4n.  ng th(i
cho rng, v) nguyên Giám c S Xây
d6ng là nguyên nhân dn n các
khiu ni phc tp và ph i ch)u trách
nhim v4 v&n 4 này.

Kt thúc th(i gian hn 3 tháng
xác minh, th mà Thanh tra Thành

Và càng n6c c(i hn vi cách lý
gi i ca Thanh tra Hà Ni khi a ra

nhn xét, “Nhà 75 Lê H ng Phong,
ph(ng Nguy|n Trãi, qun Hà ông
có 2 tng, m[i tng có 2 phòng trên
tng din tích &t 35,7m2 trc ây
là tr* s làm vic ca Ban Xây d6ng
c b n thuc S Xây d6ng Hà Tây.
Khi cn nhà này cha 'c chuyn
i công nng s8 d*ng và cha a
vào qu n lý theo quy )nh thì S Xây
d6ng ã b trí cho các h s8 d*ng.
Nm 1989, Ban Xây d6ng c b n ã
giao cho ông Lu Xuân Minh  và
trông nom toàn b ngôi nhà (Ph i
chng n v) c&p di ca S Xây
d6ng giao cho ông Lu Xuân Minh 
thì úng lut, úng th}m quy4n? PV). Nm 1993, Giám c S Xây d6ng
ã giao cho bà Nguy|n Th) Ánh Tuyt
'c s8 d*ng phòng 9m2 ti tng 1
(gara ô tô) và nm 2001, Giám c S
Xây d6ng có Quyt )nh 185/QD-XD
tm giao cho ông Thng s8 d*ng toàn
b tng 2 và phn din tích tng 1 là
trái th}m quy4n. Ngoài ra khi giao
nhà cho ông Thng ti tng 2 có din
tích phòng 7,4m2 cho ông Minh ang
s8 d*ng nhng Giám c S Xây d6ng
không kim tra, vn giao cho ông
Thng s8 d*ng, ây là nguyên nhân
dn n tranh ch&p khiu ni phc
tp gia ông Thng và ông Minh sau
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này. Trách nhim này thuc v4 Giám
c S Xây d6ng trc ây.
Ngoài ra,  bao bin cho Quyt
)nh ca UBND thành ph Hà Ni,
Thanh tra Hà Ni cho bit, vic tranh
ch&p s8 d*ng phòng 7,4m2 tng 2
gia ông Thng và ông Minh ã 'c
UBND thành ph giao các ngành kim
tra xem xét. Sau ó, UBND thành ph
ã ban hành Quyt )nh 4416/QUBND ngày 25/8/2014 v4 vic thu h i
chuyn i công nng t\ nhà công s
sang nhà  thuc s hu nhà nc và
gi i quyt cho 3 h dân gia ình ông
Thng, ông Minh, bà Tuyt ang s8
d*ng nhà ti s 75 Lê H ng Phong
'c phép ký h'p ng thuê nhà 
(trong ó cho nhà ông Minh 'c ký
h'p ng thuê c din tích phòng
7,4m2 và 2,6m2 ban công tng 2). Giao
trách nhim cho các s, ban, ngành
th6c hin vic qu n lý, hoch )nh
din tích s8 d*ng và ký h'p ng
thuê nhà cho 3 h là úng theo quy
)nh ta) im a Kho n 2 i4u 5 Quyt
)nh
09/2007/Q-TTg
ngày
19/1/2007 ca Th tng Chính ph;
i4u 23 Ngh) )nh s 34/2013/N-CP
ngày 22/4/2013 ca Chính ph (nay
là im a, Kho n 1 i4u 40 Ngh) )nh
s 99/2015/N-CP ngày 20/10/2015).
Cui b n báo cáo, Thanh tra Hà
Ni kin ngh) UBND thành ph tip
t*c ch= o các s, ban, ngành liên
quan th6c hin i4u 3 Quyt )nh
4416/Q-UBND.
U&t nghn vi cách x8 lý v* vic
ca chính quy4n Hà Ni, bà Nguy|n
Th) H i Thm bày t> s6 búc xúc:
“Chng l{ “quyt )nh ming” ca
Ban Xây d6ng c b n li có giá tr)
pháp lý cao hn quyt )nh có d&u >
ca Giám c S Xây d6ng.  âu ra
cái lý l{, c&p di làm chui thì úng,
c&p trên ra vn b n thì trái th}m
quy4n. Nu UBND thành ph Hà Ni
vn gi nguyên quan im vn d*ng
các quy )nh ca pháp lut nh th
thì m góa, con côi nhà chúng tôi
tht chng bit trông cy vào âu
na r i”.
Quá bc bách, bà Nguy|n Th) H i
Thm ã g8i r&t nhi4u vn b n khiu
ni ti các c&p chính quy4n ca Hà
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Biên bản làm việc giữa các hộ dân sinh sống tại nhà số 75 Lê Hồng Phong, Hà Đông
với đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo phường Nguyễn Trãi.
Ni; tuy nhiên, n nay, v* vic vn
chìm sâu vào im lng.
Trong mt di|n bin gn ây, thay
vì tr l(i ca kin ngh), ph n ánh ca
công dân, Phòng Tài nguyên và Môi
tr(ng qun Hà ông ã m(i các h
dân ang sinh sng ti nhà 75 Lê
H ng Phong d6 “Hi ngh) hoch )nh
din tích nhà, &t  ca các h dân
và t chc ban giao cho Công ty TNHH
MTV Qu n lý và phát trin nhà Hà
Ni”. Ti bui làm vic, bà Nguy|n Th)
H i Thm mt ln na th hin thái
 không nh&t trí vi ni dung trong
Quyt )nh s 4416/Q-UBND ngày
25/8/2014 ca UBND thành ph Hà

Ni và yêu cu tm d\ng m i th t*c
liên quan n ký kt h'p ng thuê
nhà, vì cho rng các c quan chc
nng ã tham mu sai v4 ngu n gc
và hin trng s8 d*ng ca gia ình.
V* vic dn n khiu kin kéo
dài ã gây b&t bình trong d lun và
 quyt áp úng các khiu ni,
khiu kin ca công dân, ã n lúc
Th(ng tr6c Thành y, lãnh o
UBND thành ph cn kh}n trng
vào cuc  xác minh, làm rõ, sm
ban hành vn b n tr l(i ng(i dân
theo hng có lý, có tình, úng theo
quy )nh ca pháp lut.

A NGH QUY"T I HI %NG VÀO CUC SNG

NGH%CH LÝ TRONG Đ&U T",
khin doanh nghip “M'C C(N”
ti D án khu đô th An Dng
BẢO TƯỜNG - PHAN ANH TUẤN

Gần 2 thập kỷ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định giao đất và chấp
thuận đầu tư xây dựng dự án hồ An Dương, tiếc thay, cho đến nay, tất cả những ý
tưởng “có cánh” về một khu đô thị văn minh, hiện đại chỉ nằm bất động trên giấy
trước sự bất lực của chủ đầu tư. Những đồng vốn góp xương máu của cổ đông
tham gia đầu tư xây dựng dự án, nay vì thế cũng “nằm chết lâm sàng”.
heo tính toán s b, Công ty TNHH Xây d6ng IDC
(Công ty IDC) - ch u t d6 án khu ô th) An
Dng ã ph i hao phí s ti4n c tính hàng
trm t~ ng  san l&p h , gi i phóng mt bng,
hoàn thành mt s hng m*c công trình… ph*c v* d6
án. Trong quá trình trin khai, Công ty IDC huy ng
ht m i ngu n l6c trong và ngoài công ty, hoàn thin
án quy hoch khu ô th) mi kiu mu, quy mô, bài
b n, vn minh, hin i, mang tm nhìn dài hn. Tuy
nhiên, qua gn 30 nm th6c hin, n nay, các c&p
ngành ca Hà Ni vn chây ì thanh toán ngha v* tài
chính, chm tr| hoàn tr lãi su&t u t khin doanh
nghip lâm c nh lao ao, khn cùng, hot ng cm
ch\ng vì thiu vn kinh doanh, tái u t s n xu&t.

T

Công ty Phát trin và u t Xây d6ng có vn b n 4
ngh) UBND qun Ba ình xin 'c u t tip cho công
trình và ch)u trách nhim thanh toán khi l'ng công
vic mà T Xây d6ng Tiên Tin xã D) Nu ã thi công.

Dự án 5 “cha” 3 chủ, “treo” vẫn hoàn
“treo”

n th(i im ó, Công ty Phát trin và u t Xây
d6ng ã hoàn thành vic san l&p mt bng còn li, xây
d6ng xong h thng cng thoát nc, thanh toán ti4n
4n bù 't I cho 36 h dân. Công vic ph i d\ng li vì
thanh toán GPMB 't II gp nhi4u khó khn, mt s h
dân không ch)u di chuyn, vit n th khiu ni.

B t u th6c hin t\ nm 1989, k t\ khi UBND
ph(ng Yên Ph* ký h'p ng liên doanh vi Công ty
VACNIVA  tin hành san l&p h An Dng, th6c ch&t
vào th(i im ó toàn b kinh phí thi công công trình là
ca T Xây d6ng Tiên Tin, xã D) Nu, huyn Thch Th&t.
Tip n, nm 1990, UBND thành ph Hà Ni có quyt
)nh c&p cho UBND qun Ba ình s8 d*ng 8.400 m2 &t
ti h An Dng, ph(ng Yên Ph* vi m*c ích xây d6ng
nhà  và làm c s s n xu&t. Cùng nm, UBND qun Ba
ình ban hành công vn s 700/CV-UB không ch&p thun
h'p ng liên doanh gia UBND ph(ng Yên Ph* vi
Công ty VACNIVA.  công vic san l&p h An Dng 'c
tip t*c trin khai, qun Ba ình ã ký h'p ng san l&p
vi T Xây d6ng Tiên Tin xã D) Nu. Sau mt th(i gian,
T Xây d6ng Tiên Tin xã D) Nu v# n' do ó vic san l&p
b) gián on.  ng th(i, nhm gi i quyt v&n 4 này,

Nm 1992, Ban Qu n lý các công trình xây d6ng
(thuc UBND qun Ba ình) ký h'p ng nguyên t c s
10/H vi Công ty Phát trin và u t Xây d6ng. Tuy
nhiên, sau này, Thanh tra Thành ph Hà Ni ã phát hin
mt s sai phm ca UBND qun Ba ình và Ban Qu n lý
các công trình xây d6ng trong qu n lý u t xây d6ng.
Qua ó, kin ngh) thu h i h'p ng nguyên t c s 10
ngày 20/1/1992; hy b> h'p ng s 124/H 'c ký
gia Ban Qu n lý các công trình xây d6ng vi Công ty
Phát trin và u t Xây d6ng.

Sang nm 1996, Ban Qu n lý các công trình xây d6ng
qun Ba ình ã có công vn s 175 CV/BQL báo cáo UBND
qun Ba ình v4 kt qu làm vic ngày 26/3/1996 và ngày
17/5/1996 ca các phòng chc nng thng nh&t s ti4n
Công ty Phát trin và u t Xây d6ng ã u t là:
725.037.505 ng, ngoài ra còn hai kho n kinh phí: Chi
tr cho T Xây d6ng Tiên Tin xã D) Nu ã san l&p khi
l'ng ban u là 210.000.000 ng và chi phí cho hot
ng ca Công ty là 178.273.000 ng 4 ngh) gi i trình
làm c s xem xét.
Ngày 14/8/1996, UBND qun Ba ình g8i công vn
báo cáo UBND thành ph ni dung trên, trong ó kin
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30 cn h thu nhp th&p; din tích 5.441m2 xây d6ng
hoàn ch=nh h tng k thut khu &t, sau khi xây d6ng
xong bàn giao cho UBND thành ph  giao cho các c
quan chuyên ngành qu n lý khai thác; din tích 1.011m2
&t cho Công ty xây d6ng công trình công cng kinh
doanh và vn phòng làm vic.

Sơ đồ hiện trạng thửa đất.

D6 án mi ã qua th}m )nh ca nhi4u b, ngành
Trung ng và Th tng Chính ph phê duyt mang
nhi4u k9 v ng góp phn thay i b mt ô th) Th ô.
Khi ó,
án quy hoch 'c chính quy4n Hà Ni ánh
giá cao và các n v) ca thành ph 4u ng'i khen v4 tính
ch&t, quy mô d6 án mà Công ty IDC ngày êm vun p,
trin khai th6c hin. Khi trúng d6 án, ban lãnh o Công
ty IDC không ngn ngi “b> trng vào mt gi>”, hoàn toàn
t ni4m tin vào thành ph Hà Ni, bng vic Công ty chi
ln, th6c hin ngha v* tài chính, np ti4n mt ln vào
ngân sách vi s ti4n s8 d*ng &t 6.083.834.000 ng;
ti4n thuê &t 25 nm là 121.323.000 ng.
'c ánh giá là n v) i tiên phong tip cn loi
hình u t mi, th nhng, vi th(i gian kéo dài gn 20
nm, Công ty ch= gi i phóng mt bng 'c 7.901m2,
phn din tích còn li kho ng 6.069m2 &t cha gi i
phóng mt bng; mt s din tích &t mt h ã san l&p
trc ây b) l&n chim, h tng k thut cha hoàn thin
dn n khó khn cho ch u t và sinh hot ca ng(i
dân. Ngoài ra, do d6 án cha th6c hin xong nên mt s
ch  tài chính liên quan n ch u t cha 'c gi i
quyt dt im.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty IDC sử
dụng đất để xây dựng khu nhà ở và văn phòng làm việc tại
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
ngh) UBND thành ph thu h i din tích &t ã giao cho
UBND qun Ba ình, giao cho Công ty Phát trin và u
t Xây d6ng ( ã i tên thành Công ty TNHH Xây d6ng
IDC) 'c thuê &t hoc xây d6ng nhà   bán. Nm
1997, UBND ã quyt )nh thu h i 8.400m2 &t, ph*c
v* xây d6ng nhà tái )nh c gi i phóng mt bng,
thng nh&t trích ngân sách Thành ph thanh toán kinh
phí ã u t h'p pháp trên khu &t này.
Ngày 28/9/1999 ti Quyt )nh s 914/Q-TTg ca
Th tng Chính ph thu h i 13.970m2 &t (bao g m
8.400m2 &t do UBND qun Tây H qu n lý và 5.570m2
&t do UBND ph(ng Yên Ph* và các h dân qu n lý, s8
d*ng), giao cho Công ty IDC s8 d*ng toàn b din tích
xây d6ng nhà , h tng k thut, công trình công cng
kinh doanh và vn phòng làm vic. Trong ó, din tích
xây d6ng nhà  kinh doanh: 6.529m2; din tích xây d6ng
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ây chính là minh chng rõ ràng nh&t cho s6 b&t nh&t,
thiu quyt lit, c+ng nh thái  th( , vô c m, bàng
quan, ng ngoài cuc ca UBND thành ph Hà Ni, UBND
qun Tây H và các s, ban, ngành ca thành ph ã gián
tip }y Công ty IDC vào tình c nh muôn vàn khó khn,
gây nhi4u h l*y phi4n toái, làm tê lit hot ng s n
xu&t kinh doanh ca doanh nghip, m&t th(i gian cho
vic gi i quyt h s, th t*c kéo dài.

Chính quyền vô tâm, đẩy dự án vào
thảm cảnh?
Ngày 25/6/2001, UBND thành ph Hà Ni ã ban hành
Quyt )nh s 3563/Q-UB phê duyt phng án 4n bù,
h[ tr' cho các t chc, cá nhân  ph(ng Yên Ph*, qun
Tây H , gi i phóng mt bng khi Nhà nc thu h i &t,
giao cho Công ty IDC u t xây d6ng nhà  và vn
phòng. Theo quyt )nh này, Nhà nc có trách nhim
giao cho Công ty IDC 2.348 m2 &t ti qun Tây H  tái
)nh c cho các h dân khi gi i phóng mt bng.
Tuy nhiên, vì Nhà nc không giao 2.348 m2 &t k
trên cho Công ty IDC và c+ng không thành lp Ban h[ tr',
b i th(ng gi i phóng mt bng nên không th th6c hin
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bàn giao 6.069m2 &t còn li cho Công ty IDC mc dù Công
ty này ã np y  ti4n s8 d*ng &t.
Theo tìm hiu ca phóng viên, hin ti, trên phn
&t cha bàn giao cho Công ty IDC th6c hin d6 án có
72 h gia ình ang sinh sng, không có gi&y chng
nhn quy4n s8 d*ng &t; thm chí, ng(i dân t x t\
ni khác  v4, “nh y dù” l&n chim &t h An Dng,
l&n chim &t công trc và sau nm 1992. Các h dân
này hu ht sng trong i4u kin khó khn, nhà c8a
xp x, môi tr(ng b) ô nhi|m nghiêm tr ng. Tình trng
khu &t cha gi i phóng mt bng càng bi át hn,
nhi4u thành phn b&t h o, nghin ngp t* tp v4 ây
hút, chích hình thành khu “ chut” gia lòng Th ô
gây m&t an ninh trt t6 ti )a phng.
Theo ch u t cho bit: “Ngày 20/1/2016, Thanh
tra Chính ph có Thông báo s 148/TB-BTCDTW, khng
)nh d6 án 'c th6c hin theo úng quy )nh ca pháp
lut. Nguyên nhân ca d6 án kéo dài là do chính sách
pháp lut 'c i4u ch=nh và thay i, do không có &t
tái )nh c…  kh c ph*c hu qu làm tn th&t cho
doanh nghip, Thanh tra Chính ph ã giao cho UBND
thành ph Hà Ni ch= o Công ty IDC tip t*c trin khai
th6c hin d6 án.
Ngày 28/3/2016, Vn phòng Ch t)ch nc ban hành
s 399/VPCTN-PL-m thông báo ý kin ca Ch t)ch nc
yêu cu Ch t)ch UBND thành ph Hà Ni gi i quyt dt
im úng quy trình ca pháp lut to i4u kin cho hot
ng s n xu&t kinh doanh ca doanh nghip và báo cáo
Ch t)ch nc kt qu ”.
Tht khó lý gi i, mt v* vic t n ng, kéo dài liên
quan n &t ai, Hà Ni ã m&t ti gn 30 nm a ra m
x, phân tích, xem xét 4 ngh) ca Công ty IDC hoàn tr
li kinh phí san l&p h An Dng.
Ngày 27/5/2016, thay vì a ra phng án gi i quyt
dt im, Vn phòng UBND thành ph Hà Ni li mt ln
na cho doanh nghip n thêm “bánh v{” khi ban hành
Vn b n s 4307/VP-KT, truy4n t ý kin Phó Ch t)ch
UBND thành ph Hà Ni Nguy|n Doãn To n, giao S Tài
chính ch trì phi h'p vi C*c Thu Hà Ni, UBND các
qun Tây H , Ba ình phi h'p vi các s, ngành liên
quan làm rõ ni dung hch toán chi phí san l&p trong kt
qu hot ng kinh doanh ca Công ty IDC; s8 d*ng s
liu ca Ban Qu n lý công trình xây d6ng qun Ba ình
 xác )nh s ti4n ã u t san l&p là 725.037.505 ng
và phân b chi phí (nu có) cho các din tích &t Công ty
'c giao th6c hin d6 án.
Tr trêu thay, trong khi ch u t d6 án khu ô th)
An Dng mong m>i t\ng phút, t\ng giây h i sinh d6
án, v6c li uy tín, v) th ã m&t ca doanh nghip, nhn

Văn bản số 4370/VP-KT của Văn phòng UBND Thành phố
Hà Nội.
li thành qu sau nhi4u nm ch( 'i thì ông Nguy|n
Doãn To n li yêu cu b máy c ng k4nh, “ ng =nh”
xác minh b sung thêm vic mà 4 tháng trc ó, ông V+
H ng Khanh khi còn ti v) chc Phó Ch t)ch th(ng tr6c
UBND thành ph Hà Ni ã ch= o ti Thông báo s
04/TB-VP ngày 6/1/2016.
Cn nói thêm rng, ây không ph i là s ti4n doanh
nghip i xin thành ph, mà là trách nhim ca chính
quy4n )a phng ph i thanh toán cho Công ty IDC 
n v) này có ti4n trang tr i các chi phí ã b> ra.
Ph i chng ã n lúc Th(ng tr6c Thành y Hà Ni,
Ban Cán s6  ng UBND thành ph nhìn nhn thng vào
v&n 4, th6c s6 vào cuc quyt lit, n[ l6c tháo g# khó
khn, “ci trói” và h[ tr' ch u t th6c hin xây d6ng
d6 án khu ô th) mi An Dng, nhanh chóng hoàn li
su&t u t cho doanh nghip, thay vì b> mc d6 án
hoang hóa sut hàng ch*c nm nh hin nay gây thit
hi cho doanh nghip, lãng phí ngân sách nhà nc và
ti4n óng thu ca ng(i dân.
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LU)T TÍN NG"*NG,TÔN GIÁO
VÀ TRÁCH NHI$M
c a Mt trn T quc Vit Nam
NGÔ HỮU THẢO*

Tóm tắt: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã phản ảnh được bản chất và vị trí, vai trò của Mặt trận trong xã hội Việt
Nam nói chung và trong đời sống tôn giáo nói riêng dưới thời hiện đại. Trong đó, cái
mới của Mặt trận Tổ quốc là phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của
Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
Summary: The Law on Belief and Religion, which stipulates the responsibility of the
Vietnam Fatherland Front reflects the nature, position and role of the Front in the
Vietnamese society in general and in religious life in particular in the modern times.
Under this law, the Fatherland Front now has the new role of social critics regarding
the drafts of legal documents, plannings, plans, programs and projects related to
belief and religion issues for the socio-economic development of the State.
Từ khóa: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, đời sống tôn giáo, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc.
Key words: The Law on Belief and Religion, religious life, social criticism, Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/7/2017; Sửa chữa: 15/7/2017; Duyệt đăng: 25/7/2017.

Khái quát về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
Lut Tín ng#ng, Tôn giáo 'c Quc hi khóa XIV, k9
h p th 2 thông qua ngày 18/11/2016 là vn b n quy
phm pháp lut cao nh&t i4u ch=nh lnh v6c tín ng#ng,
tôn giáo.
Lut Tín ng#ng, Tôn giáo, nu so vi Pháp lnh Tín
ng#ng, Tôn giáo và Ngh) )nh S 92/2012/N-CP ca
Chính ph quy )nh chi tit và bin pháp thi hành Pháp
lnh Tín ng#ng, Tôn giáo, có nhi4u im mi và im b
sung. Trong ó, có 5 im mi r&t c b n nh sau:

*

Th nh&t, Lut ã m rng phm vi ch th có quy4n t6
do tín ng#ng, tôn giáo t\ “công dân” thành “m i ng(i”.
M rng phm vi ch th, Lut Tín ng#ng, Tôn giáo
ã th hin úng b n ch&t quy4n t6 do tín ng#ng, tôn
giáo là quy4n con ng(i theo Hin pháp nm 2013, thay
vì quy4n công dân nh Hin pháp trc 2013. i4u này
không ch= cho th&y v4 s6 tin b và trách nhim ca lut
pháp Vit Nam trong vic lut hóa các quy4n con ng(i
ca ng(i Vit Nam, mà còn ph n ánh s6 i mi v4 ch&t
ca nhn thc xã hi - chính tr) i vi b phn ông o

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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nhân dân có tín ng#ng, tôn giáo. T\ ó, Lut m ra v&n
4 trách nhim ca pháp lut và ca xã hi ph i tôn
tr ng, b o h và b o m quy4n t6 do tín ng#ng, tôn
giáo ca m i ng(i.
 ây, Lut ã góp phn làm bình th(ng hóa mâu
thun nhn thc gia duy vt vi duy tâm, gia vô thn
vi hu thn; góp phn hn ch s6 kích ng, thi ph ng
mâu thun ca mt s ít ng(i, a mâu thun nhn
thc, xã hi lên thành mâu thun i kháng, m&t còn.

Th hai, Lut ã dành c mt chng quy )nh v4
quy4n t6 do tín ng#ng, tôn giáo.
Chng II, vi 4 i4u, ã quy )nh v4 quy4n t6 do tín
ng#ng, tôn giáo trên các phng din: Quy4n t6 do tín
ng#ng, tôn giáo ca m i ng(i; Quy4n ca t chc tôn
giáo; Quy4n t6 do tín ng#ng, tôn giáo ca ng(i nc
ngoài c trú h'p pháp ti Vit Nam và ngha v* ca t
chc, cá nhân trong th6c hin quy4n t6 do tín ng#ng,
tôn giáo. Nhng quy )nh ó t> ra toàn din, khi ã quy
)nh c v4 quy4n và ngha v*. Nó c+ng khá c* th và v4
c b n tng t6 vi quy )nh ca lut pháp quc t v4
quy4n t6 do tín ng#ng, tôn giáo1. Lut có mt i4u (cui
Chng I), quy )nh c* th các hành vi b) nghiêm c&m
liên quan n hot ng tín ng#ng, tôn giáo và c+ng
khá sát vi nhn thc chung ca th gii ng i.
Quy )nh này ca Lut th hin mt cách c b n nh&t
chính sách ca Nhà nc tôn tr ng và b o h quy4n t6 do
tín ng#ng, tôn giáo ca m i ng(i và ã làm rõ thêm
phm vi i4u ch=nh ca Lut.

Th ba, Lut xác )nh rõ ràng, c* th hn v&n 4 t
cách pháp nhân ca t chc tôn giáo.
Lut xác )nh t cách pháp nhân ca t chc tôn giáo
là pháp nhân phi thng mi, theo ó, vic thành lp,
hot ng và ch&m dt pháp nhân phi thng mi 'c
th6c hin theo quy )nh ca lut pháp (r&t quan tr ng 
B lut Dân s6)2. ây là mt ni dung mi và c+ng là mt
v&n 4 nhn thc mi ca xã hi Vit Nam i vi lnh v6c
tôn giáo. Qua ó, Lut Tín ng#ng, Tôn giáo ã xác )nh
rõ )a v) pháp lý ca t chc tôn giáo, b o m quy4n và
ngha v* ca các t chc tôn giáo khi tham gia vào các
quan h pháp lut. Nó c+ng giúp xã hi nhn thc và
phân bit rõ hn v4 tính c thù ca t chc tôn giáo.
Quy )nh này phù h'p vi xu th qu n lý trong nhà
nc pháp quy4n, pháp lut quc t và vi th6c ti|n ca
các t chc tôn giáo. Tuy nhiên, v&n 4 này còn ph i 'c
Chính ph quy )nh chi tit và rõ ràng v4 trình t6, th t*c
c&p ng ký pháp nhân i vi t chc tôn giáo.

Th t, Lut quy )nh v4 nguyên t c vic các tôn giáo
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hot ng trong lnh v6c xu&t b n, giáo d*c, y t, b o tr'
xã hi, t\ thin, nhân o.
Lut quy )nh, các tôn giáo 'c th6c hin hot ng
xu&t b n kinh sách và xu&t b n ph}m khác v4 tín ng#ng,
tôn giáo; s n xu&t, xu&t kh}u, nhp kh}u vn hóa ph}m
tín ng#ng, tôn giáo,
dùng tôn giáo theo quy )nh ca
pháp lut v4 xu&t b n và quy )nh khác ca pháp lut.
C+ng nh vy, các tôn giáo 'c hot ng giáo d*c, y t,
b o tr' xã hi, t\ thin, nhân o theo quy )nh ca pháp
lut có liên quan3.
ây là v&n 4 'c c ng(i có và không có tôn giáo
quan tâm. Song,  các tôn giáo có th m ng các hot
ng này, nh&t là hot ng  lnh v6c giáo d*c và y t thì
ph i có th(i gian  các ch th tích l+y thêm na các i4u
kin cn và . Mt khác, chính sách, pháp lut tm v mô
trên các lnh v6c này c+ng cn có nhng b sung.

Th nm, Lut phân )nh rõ trách nhim ca các c
quan Nhà nc, Mt trn T quc Vit Nam i vi hot
ng tín ng#ng, tôn giáo và a ra vic x8 lý vi phm
pháp lut trên lnh v6c tín ng#ng, tôn giáo.
Lut Tín ng#ng, Tôn giáo ã quy )nh trách nhim,
th}m quy4n ca Chính ph, b, ngành, y ban nhân dân,
c quan qu n lý nhà nc v4 tín ng#ng, tôn giáo  các
c&p. Trách nhim th6c thi Lut Tín ng#ng, Tôn giáo ca
Mt trn T quc 'c quy )nh rõ. Trong quy )nh x8 lý
vi phm pháp lut v4 tín ng#ng, tôn giáo, Lut chú tr ng
vic x8 lý vi phm hành chính. Theo ó, Chính ph s{ xây
d6ng ngh) )nh quy )nh hành vi vi phm hành chính,
hình thc x8 pht, mc x8 pht; th}m quy4n x8 pht,
mc pht c* th và ch  áp d*ng các bin pháp x8 lý
hành chính. i vi cán b, công chc vi phm pháp lut
v4 tín ng#ng, tôn giáo, Lut c+ng ch= ra các hành vi vi
phm và s{ x8 lý k~ lut hoc truy cu trách nhim hình
s6 theo quy )nh ca pháp lut.
Quy )nh này, mt mt to ra s6 công bng t\ phng
din ch tài ca lut pháp, mt khác, làm cho ý thc trách
nhim i vi hot ng tín ng#ng, tôn giáo ca cán b,
công chc nhà nc, mà rng hn là cán b ca c h
thng chính tr) 'c nâng lên. Nhng im mi c b n
trên ây ca Lut Tín ng#ng, Tôn giáo là cn c chính 
Chính ph xây d6ng 2 ngh) )nh: Ngh) )nh quy )nh chi
tit mt s i4u và bin pháp thi hành Lut Tín ng#ng,
Tôn giáo và Ngh) )nh x8 pht vi phm hành chính trong
lnh v6c tín ng#ng, tôn giáo.

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Công tác tôn giáo ca Mt trn T quc có mt v) trí
c bit quan tr ng trong toàn b công tác tôn giáo ca
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h thng chính tr) Vit Nam. Trách nhim ca Mt trn T
quc Vit Nam trong th6c hin Lut Tín ng#ng, Tôn giáo
ã 'c quy )nh rõ trong Lut là:
1. Tp h'p ng bào theo tín ng#ng, tôn giáo và
ng bào không theo tín ng#ng, tôn giáo xây d6ng khi
i oàn kt toàn dân tc, xây d6ng và b o v T quc.
2. Ph n ánh k)p th(i ý kin, nguyn v ng, kin ngh)
ca nhân dân v4 các v&n 4 có liên quan n tín ng#ng,
tôn giáo vi c quan nhà nc có th}m quy4n.
3. Tham gia xây d6ng vn b n quy phm pháp lut v4
tín ng#ng, tôn giáo; ph n bin xã hi i vi các d6 th o
vn b n quy phm pháp lut, quy hoch, k hoch,
chng trình, d6 án phát trin kinh t - xã hi ca Nhà
nc có liên quan n tín ng#ng, tôn giáo theo quy )nh
ca pháp lut.
4. Tham gia tuyên truy4n, vn ng chc s c, chc
vic, nhà tu hành, tín , ng(i theo tín ng#ng, tôn
giáo, các t chc tôn giáo và nhân dân th6c hin pháp
lut v4 tín ng#ng, tôn giáo.
5. Giám sát hot ng ca c quan, t chc, i biu
dân c8 và cán b, công chc, viên chc trong vic th6c
hin chính sách, pháp lut v4 tín ng#ng, tôn giáo4.
Lut Tín ng#ng, Tôn giáo quy )nh trách nhim ca
Mt trn T quc Vit Nam ã ph n nh 'c b n ch&t và
v) trí, vai trò ca Mt trn trong xã hi Vit Nam nói
chung và trong (i sng tôn giáo nói riêng di th(i hin
i. Trong ó, cái mi ca Mt trn T quc là ph n bin
xã hi i vi các d6 th o vn b n quy phm pháp lut,
quy hoch, k hoch, chng trình, d6 án phát trin kinh
t - xã hi ca Nhà nc có liên quan n tín ng#ng,
tôn giáo.
 Mt trn T quc hoàn thành trách nhim trong
th6c hin Lut Tín ng#ng, Tôn giáo, Mt trn T quc các
c&p cn trin khai công tác trên t&t c nhng quy )nh
ca Lut, vi tinh thn i mi toàn din c v4 ni dung
và hình thc công tác tôn giáo.  ây, cn nh&n mnh
ti hai lnh v6c mang tính c thù và cn ct ca Mt
trn T quc hin nay, là công tác dân vn ng bào các
tôn giáo và ph n bin, giám sát trong công tác tôn giáo.
Mt trn i mi công tác dân vn chc s c tín
các tôn giáo.

, tín

Công tác tác dân vn tín , chc s c tôn giáo ch= có
hiu qu cao và thành công khi m[i cán b Mt trn n m
vng chính sách, pháp lut v4 tín ng#ng, tôn giáo và
i mi nhn thc v4 tín ng#ng, tôn giáo. ây là nhng
yêu cu mang tính tiên quyt nhng không ph i d| dàng
i vi ng(i làm công tác tôn giáo ca h thng chính
tr) nói chung và ca Mt trn T quc nói riêng. Bi vì
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hin nay ang có không ít vn b n liên quan ti chính
sách, pháp lut v4 tín ng#ng, tôn giáo; c+ng nh (i
sng tín ng#ng, tôn giáo nc ta r&t phong phú, vi 13
tôn giáo ã có t cách pháp nhân.
Nh vy, i mi  ây trc ht là i mi con ng(i
- cán b công tác tôn giáo ca Mt trn. Mt trn T quc
Vit Nam là mt t chc chính tr) - xã hi, do ó vic tìm
ch n, b i d#ng và s8 d*ng ng(i làm công tác tôn giáo
cn 'c khai thác t\ môi tr(ng chính tr) - xã hi, vn
là im c thù và n nh&t ca Mt trn. Nhn thc và
hành ng theo hng này, ngu n cán b làm công tác
tôn giáo ca Mt trn T quc ch c ch n s{ r&t a dng
và ông o. H là nhng ng(i có uy tín, tiêu biu trong
xã hi; là già làng, trng b n, trng dòng h ; là ct
cán phong trào, có hoc không có tôn giáo; là các chuyên
gia, cán b ã ngh= hu hoc ang công tác nhng có i4u
kin và t6 nguyn làm vic cho Mt trn.
Ngu n cán b làm công tác tôn giáo ca Mt trn s{
không bao gi( cn khi mà nhân dân ngày càng yêu mn,
k9 v ng  Mt trn, hn na, Hin pháp và pháp lut r&t
coi tr ng v) trí, vai trò chính tr) - xã hi ca Mt trn.
Tip theo, Mt trn các c&p cn quan tâm xây d6ng k
hoch, gi i pháp, c chin l'c và c&p bách, c t6 thân và
phi h'p i vi vic ào to, b i d#ng, s8 d*ng và qu n
lý cán b làm công tác tôn giáo,  h có kin thc v4 tôn
giáo và chuyên môn, k nng công tác tôn giáo Mt trn.
i mi dân vn ng bào tôn giáo, Mt trn cn chú
tr ng hn n vai trò ca chc s c tôn giáo và t chc tôn
giáo, t\ ó m ra mi quan h h'p tác tt vi h . Quan
h h'p tác tt òi h>i không d\ng li  “xã giao”, thm
h>i, mà quan tr ng hn là Mt trn và chc s c tôn giáo
chia s công vic vi nhau, t\ ó chia s khó khn  h'p
tác, to i4u kin hoàn thành công vic.
i mi vic ph n bin xã hi và giám sát trong công
tác tôn giáo.
Quy )nh v4 vic ph n bin xã hi ca Mt trn T
quc Vit Nam, Lut Tín ng#ng, Tôn giáo ã th ch hoá
Hin pháp, là Mt trn ph n bin xã hi i vi các d6
th o vn b n quy phm pháp lut, quy hoch, k hoch,
chng trình, d6 án phát trin kinh t - xã hi ca Nhà
nc có liên quan n tín ng#ng, tôn giáo theo quy )nh
ca pháp lut. Nh vy, không gian ph n bin xã hi là
r&t rng và ni dung ph n bin r&t h tr ng, òi h>i Mt
trn cn phát huy 'c th mnh ca mình  t chc
ph n bin có ch&t l'ng, hiu qu ; ng th(i phi h'p
cht ch{ vi Nhà nc.
Mt trn nên ch ng xây d6ng k hoch ph n bin
trên c s n m vng thông tin d6 th o vn b n pháp quy
liên quan n tín ng#ng, tôn giáo ca các c quan Nhà
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nc. Trong t chc ph n bin xã hi, vic l&y ý kin ca
Hi ng t v&n và ca các chuyên gia là r&t cn thit.
Song, Mt trn cn t chc và l&y ý kin ph n bin xã hi
ca các t chc tôn giáo qua các hình thc phong phú,
nh t chc các cuc h p theo ch 4 hoc l ng ghép ni
dung, có th do Mt trn ch trì, hoc do t chc tôn giáo.
Mt trn cn quan tâm n vic l&y ý kin ph n bin
ca tín
tôn giáo. Ph n bin không ch= d6a trên lp
lun khoa h c, mà còn d6a vào chng c th6c ti|n t\
nhân dân lao ng. Vì vy, Mt trn nên trin khai nhi4u
hình thc  nhân dân - tín
các tôn giáo ph n bin xã
hi i vi các quyt sách chính tr). Chng hn, t chc
i4u tra xã hi h c tr6c tip hoc qua các phng tin
truy4n thông, nh&t là internet. Vic này, nu có hiu bit
v4 tín
tôn giáo và có th(i gian, cách làm phù h'p, thì
tính hiu qu r&t cao, khi nâng cao 'c trình  dân trí
và tính tích c6c chính tr) ca tín
tôn giáo Vit Nam.
V4 trách nhim giám sát ca Mt trn, Lut Tín
ng#ng, Tôn giáo quy )nh trách nhim giám sát ca Mt
trn T quc là: Giám sát hot ng ca c quan, t chc,
i biu dân c8 và cán b, công chc, viên chc trong vic
th6c hin chính sách, pháp lut v4 tín ng#ng, tôn giáo5.
Giám sát ca Mt trn không mang tính quy4n l6c nhà
nc, song Mt trn ph i s8 d*ng nhng thao tác giám sát
c b n, nh theo dõi, xem xét, ánh giá hot ng ca c
quan, cá nhân qu n lý nhà nc ã th6c hin Lut Tín
ng#ng, Tôn giáo ra sao, t\ ó có quy4n và trách nhim
yêu cu, kin ngh) ti c quan có th}m quy4n x8 lý.
 giám sát có hiu qu , trong quá trình giám sát,
hoc giám sát mt công vic c* th, Mt trn cn thu thp
'c thông tin  bit vic th6c thi Lut Tín ng#ng, Tôn
giáo có hoàn thành và hoàn thành n âu, vi ch&t
l'ng th nào, qua ó giúp # h[ tr' cho ch th qu n lý
làm vic tt hn.

I

O ÀN

K"T

TO ÀN

DÂN

TC

 ph n bin xã hi và giám sát ca Mt trn T quc
Vit Nam 'c th(ng xuyên và thun l'i, Mt trn trên
c s quy )nh pháp lut ch ng to mi quan h h'p
tác, h[ tr' t\ phía các c quan Nhà nc. ây s{ là vic
d| dàng và thun l'i nu t&t c 4u t l'i ích ca nhân
dân lên trên ht, nhng trên th6c t có khi “dích d c”
hn nhi4u. Vì vy, Mt trn trc ht cn quán trit thêm
cho các cá nhân tiêu biu và các t chc thành viên ca
mình nhn thc úng b n ch&t ca ph n bin xã hi và
giám sát. Ph n bin xã hi và giám sát ca Mt trn trên
lnh v6c công tác tôn giáo ca Nhà nc chính là giúp cho
các c quan nhà nc xây d6ng, i4u ch=nh quyt sách
cho phù h'p vi th6c ti|n; là s6 tng tác, giao thoa v4
quan im, t tng gia các cng ng xã hi; nó không
ph i là ch= trích, hay phê phán mà là làm sáng t> v&n 4,
bi sc thuyt ph*c ca s6 tr i nghim kinh nghim và lý
lun;… Ph n bin xã hi và giám sát ca Mt trn là nâng
cao hiu l6c ca Nhà nc và cng c vai trò lãnh o ca
 ng. Vì vy, Nhà nc ph i to i4u kin  Mt trn T
quc Vit Nam, các t chc thành viên ca Mt trn và các
t chc xã hi khác hot ng6.
Công tác tôn giáo ca Mt trn T quc thuc v4 ni
hàm công tác dân vn - vn ng nhân dân và g n li4n
hu c vi công tác tôn giáo ca  ng, Nhà nc, h'p
thành công tác tôn giáo ca c h thng chính tr). 
Lut Tín ng#ng, Tôn giáo 'c th6c hin m b o tính
kh thi cao, Mt trn T quc Vit Nam các c&p trong khi
t chc và phát huy cao  trách nhim ca Mt trn,
nh&t là trong công tác ph n bin xã hi và giám sát i
vi các c quan Nhà nc trong vic d6 th o c+ng nh
th6c hin chính sách, pháp lut v4 tín ng#ng, tôn giáo,
thì cn ph i kt h'p vi  ng, Nhà nc trong công tác
này. T\ ó, công tác tôn giáo ca Mt trn T quc phát
huy tính ch ng, sáng to  xây d6ng và hin th6c
hoá k hoch, ni dung công tác tôn giáo phù h'p vi )a
bàn ca mình.

Chú thích:
1
2
3
4
5
6

Trên thế giới, nhất là Liên hợp quốc, khi cụ thể về quyền tự do tôn giáo thường quy định ở 3 cấp độ, là: tự do hoạt động tôn giáo
của cá nhân, tự do tôn giáo của tập thể và tự do tôn giáo của tổ chức tôn giáo.
Tham khảo Bộ luật Dân sự (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017), Chương IV: Pháp nhân, từ Điều 74 – 96.
Xem Mục 3, Điều 54 và 55 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Chương I, Điều 4.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Chương I, Điều 4.
Theo Điều 9, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, năm 2004.
2. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, năm 2016.
3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013.
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TÔN GIÁO M I

và s tác đng ca nó đn đ+i sng
xã hi ti mi.n B c - Vit Nam
NGUYỄN THỊ THÚY HƯƠNG*
NGUYỄN HỮU HỒNG**

Tóm tắt: Đến thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, các hình thái ý thức tôn giáo
khởi phát, cộng hưởng lên tính “muôn mầu” của các “hiện tượng tôn giáo mới”. Trong
phạm vi bài nghiên cứu này, chúng tôi đi sâu phân tích, lý giải về sự xuất hiện và tồn
tại các “hiện tượng tôn giáo mới” ở miền Bắc - Việt Nam như một phần phản ánh sự
tác động sâu sắc của các “hiện tượng tôn giáo mới” làm biến đổi đời sống xã hội.
Thực tế, có những người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng lòng tin của người
dân, có những hành động gây phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân, gây ảnh
hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng & Nhà nước. Do vậy, cần sớm nhận diện các “hiện
tượng tôn giáo mới” để có biện pháp quản lý hiệu quả).
Summary: In the 20th century and the early 21st century, new forms of religious
consciousness took shape to create the “variety” of the “new religious phenomena”.
Within the scope of this research, we analyze and explain the emergence and
existence of “new religious phenomena” in the North of Vietnam as a reflection of the
profound impact of “new religious phenomena” which has transformed the social life.
In fact, there are people who take advantage of faith, religions and people's beliefs
and take actions that undermine the great national unity bloc and the leadership of
the Party and the Government. Therefore, it is necessary to properly identify “new
religious phenomena” in order to develop more effective management measures.
Từ khóa: Tôn giáo, tôn giáo mới, hiện tượng, ảnh hưởng, miền Bắc Việt Nam.
Key words: Religions, new religious phenomena, influence, the North of Vietnam.
Nhận bài: 28/7/2017; Sửa chữa: 2/8/2017; Duyệt đăng: 11/8/2017.

Một số quan niệm về “hiện tượng tôn
giáo mới”
Trong nhng nm gn ây,  mi4n B c nc ta ã xu&t
hin và ang t n ti “hin t'ng tôn giáo mi”. Hin

* Thạc sĩ, Khoa Triết học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
** Học viên cao học K25, Khoa Triết học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
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t'ng tôn giáo mi 'c các nhà khoa h c i sâu nghiên
cu, vì ó c+ng là mt hin t'ng xã hi ang di|n ra 
nc ta và có nhi4u di|n bin phc tp. Theo quan im
ca GS. Inoue Nobutaka, i h c Kogakuin (Nht B n) thì
có 4 cách hiu: th nh&t, tôn giáo mi là các tôn giáo
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xu&t hin t\ u th k~ XXI; th hai, tôn giáo mi là các
tôn giáo xu&t hin trong th(i k9 Duy tân Minh Tr) ti Nht
B n n nay; th ba, tôn giáo mi là các tôn giáo xu&t
hin t\ u th k~ XX và cui cùng là tôn giáo xu&t hin
sau chin tranh th gii th 2. GS. [ Quang Hng, trong
nhng nghiên cu ca mình ã ch= ra rng, phong trào
“New Ages” xu&t hin  M nm 1967 - 1968 là s6 b t u
ca hin t'ng tôn giáo mi trên th gii1.
Tác gi V+ Vn Chung khi nghiên cu v4 “Hin t'ng
tôn giáo mi  mt s t=nh ng bng B c B hin nay”
nhn )nh: Theo ngha rng, ch= nhng ni4m tin song
song khác bit, n y sinh t\ các hin t'ng có tính ch&t
tôn giáo ca mt b phn qun chúng nhân dân do mt
ng(i, nhóm ng(i khi xng trên c s tích h'p, vay
m'n giáo lý, l| nghi ca các tôn giáo, tín ng#ng truy4n
thng  hình thành ni4m tin mang tính “h[n tp”, th6c
d*ng, vn ng theo mt xu hng khác hn vi tôn giáo
truy4n thng, ph n ánh nhng bin ng ln ca (i
sng vt ch&t - vn hóa tinh thn xã hi và nhu cu
chuyn i tâm linh ca mt nhóm ng(i trong nhng
i4u kin l)ch s8, xã hi nh&t )nh.
Nh vy, theo ngha hp, “hin t'ng tôn giáo mi”
là ni4m tin có tính ch&t tôn giáo ca mt nhóm ng(i
trong xã hi hng n m*c ích cu th lun, tin vào l6c
l'ng siêu nhiên vay m'n t\ các tôn giáo, tín ng#ng
truy4n thng  sáng to nên “ni dung mi”, khác vi
các tôn giáo, tín ng#ng truy4n thng nhm cu xin v4
sc kh>e, tài lc, cha bnh và nhng nhu cu th6c ti|n
ca xã hi hin ti2.
Còn theo chúng tôi, hin t'ng tôn giáo mi cn 'c
tip t*c i sâu nghiên cu c v4 mt lý lun và th6c ti|n
nhm cung c&p cho xã hi cái nhìn khái quát v4 v&n 4
này. T\ ó a ra nhng )nh hng úng n cho ng(i
dân và góp phn giúp các c quan qu n lý nhà nc trong
v&n 4 )nh hng, qu n lý các v&n 4 vn hóa và tôn giáo.

Một số biểu hiện của hiện tượng tôn
giáo mới
Th nh&t, v4 lãnh t* hay ng(i ng u: hu ht các
tôn giáo mi khá ging nhau  quan nim v4 ng(i sáng
lp, h ch c ch n ph i là mt ng(i ã giác ng 'c chân
lý tht s6.
Th hai, t&t c giáo lý ã có ca tôn giáo truy4n thng
ch= là nhng sai lm và không a ra con (ng gi i thoát
th6c s6 cho con ng(i. Ch= có s6 giác ng ca &ng giáo
ch và tuân theo s6 ch= (ng ca &ng giáo ch con
ng(i mi có th thoát ra kh>i bn mê.
Th ba, l| nghi trong các tôn giáo mi ch yu mang
tính ch&t tp th, có th chú tr ng s8 d*ng các k thut
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a phng tin hin i c+ng nh các th pháp tâm lý 
quan tâm n nhng tín
mi, làm cho h thích nghi
vi nhóm.

Th t, ng nhiên &ng giáo ch ca các tôn giáo
mi bao gi( c+ng theo xu hng “duy ngã c tôn”, luôn
cho tôn giáo mình là úng n nh&t và t> thái  i u
vi nhng ng(i có tôn giáo khác; không t n ti mt thái
 “bàng quan”, “không quan tâm”, có ngha là ng(i ã
theo mt tôn giáo mi nào ó thì i vi h ch= có tôn
giáo ca mình là duy nh&t, thm chí h còn tr6c tip i
u hoc k9 th) tôn giáo khác. i4u ó to ra tâm lý b&t
n trong mt b phn dân c tin theo o.
Th nm, trong giáo lý ca các tôn giáo mi t n ti 2
quan im trái ng'c: mt là c g ng dung hòa vi các lý
thuyt khoa h c, hai là t> thái  thù )ch vi khoa h c
tin b.
Th sáu, b n ch&t ca a s các tôn giáo mi không
khác gì các tôn giáo truy4n thng, nhng có im c
bit, ó là s6 quay ng'c li “tính nguyên thy” ca các
tôn giáo truy4n thng.
Các c im trên biu hin c* th trên t\ng hin
t'ng tôn giáo mi thông qua giáo lý, giáo lut và l| nghi.

Nguyên nhân của các hiện tượng tôn giáo mới
Nguyên nhân v4 vn hóa, l)ch s8: Trong cuc sng
hàng ngày, con ng(i không ch= có nhu cu v4 n, mc,
 mà còn có nhng nhu cu tinh thn. Khi &t nc bc
vào giai on hi nhp mnh m{ vi kinh t th gii,
chúng ta có nhi4u c hi tip xúc vi nhng n4n vn hóa
mi, có nhng th tt, phù h'p nhu cu phát trin ca
&t nc, nhng c+ng có nhng s n ph}m vn hóa không
tt lan tràn, nh hng tiêu c6c n (i sng tinh thn
ca ng(i dân. Các i t'ng bên ngoài mun chng phá
chúng ta ã l'i d*ng im b&t l'i này ti nhi4u khu v6c
mi4n B c nc ta, lôi kéo ng(i dân vào nhng tôn giáo
mi, nhng t chc b&t minh 'c tu n ngu n tài tr' t\
bên ngoài v4  chng phá ta.  nhng vùng (i sng vt
ch&t và tinh thn ng(i dân còn nhi4u khó khn, khi
'c áp ng nhu cu v4 vt ch&t thì h ã b&t ch&p i
theo. Nhi4u ng(i khi 'c h>i lý do, 4u tr l(i rng th(i
gian r[i không bit làm gì nên tham gia cho vui. H
không )nh hng, c+ng nh không có nhi4u kh nng 
l6a ch n cái gì hay nh&t, phù h'p nh&t cho mình, ó là
k{ h mà chúng ta cn có bin pháp gi i quyt h'p lý.
Nguyên nhân v4 mt kinh t - xã hi: Theo quan im
ca ch ngha Mác - Lênin, tôn giáo là mt phm trù l)ch
s8, ph n ánh s6 bin i ca xã hi. Trong nhng nm
v\a qua, ng(i ta ngh rng tôn giáo ã dn bin m&t khi
nhi4u hin t'ng t6 nhiên không gi i thích 'c, thì nay

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017) 37

DI N ÀN I OÀN KT TOÀN DÂN T C

khoa h c ã chng minh mt cách thuyt ph*c. Nhng
th6c t không nh vy, tôn giáo vn còn ó và bin tng
ra thiên hình vn trng. Và ng(i ta ngày càng th&y rõ
tôn giáo là mt b phn c&u thành ca xã hi, tôn giáo
ã, ang và s{ t n ti, chuyn mình  thích nghi vi
hoàn c nh mi, vi r&t nhi4u bin thái v4 hình thc ln
ni dung. Trong quá trình chuyn bin ca xã hi, tôn
giáo nói chung, ã xu&t hin nhng nhóm phái mi mang
tính ch&t tôn giáo. Khoa h c có cách gi i thích ca khoa
h c, thì tôn giáo c+ng có kiu gi i thích ca tôn giáo.
Ngày nay, ng(i ta v\a kính, li v\a s' trc nhng i
t'ng ó và biu hin kính s' ã b) che l&p di tng
tng lp lp nhng mi quan h hin i ch ng chéo, 
r i ch= biu hin ra nh là nhng ph n ng khác nhau và
phc tp vi xã hi.
Mt nguyên nhân sâu xa khác là nhng tiêu c6c, cng
thng trong xã hi ã khin các hin t'ng tôn giáo mi
xu&t hin nh mt “li4u thuc tinh thn”  tr&n an tâm
lý h . Vi c thù ca mi4n B c nc ta, thành phn dân
c phc tp, nhi4u dân tc, các tng lp dân c, xã hi
luôn bin ng, có s6 giao thoa vi các t=nh thành lân
cn c+ng nh ng(i nc ngoài. Do ó, h có nhi4u i4u
kin tip xúc vi “cái mi”, t tng mi, xu th mi,
nh&t là trong th(i i th gii phng, khoa h c công ngh
phát trin vi tc  chóng mt. Các hin t'ng tôn giáo
mi ngày nay vì th càng có xu hng phát trin, truy4n
o n nhi4u tng lp dân c khác nhau và có nhng
di|n bin vô cùng phc tp.

Ảnh hưởng của các tôn giáo mới đến đời
sống xã hội tại miền Bắc nước ta hiện nay
Th nh&t, mt s tôn giáo mi có hot ng mê tín d)
oan. Nhng i t'ng 'c cho là &ng ti cao ã l'i
d*ng trình  dân trí th&p ca ng(i dân  d* d[ h ; vì
th, có không ít ng(i tham gia các o này tr nên mê
mui, hoàn toàn tin tng vào &ng ti cao mà h tôn th(.
Th hai, hot ng ca các tôn giáo mi gây nh
hng x&u v4 kinh t, vn hóa, xã hi, thm chí là phi
nhân tính, ph n vn hóa ti nhi4u )a phng. V4 kinh

t, mt s ng(i cm u hoc có vai trò ch cht trong
nhóm ã thu ti4n trái phép ca nhng ng(i tham gia mà
không ai kim soát. Chng hn, gn ây ti Thái Bình xu&t
hin nhng in th( r&t to ca nhng ng(i nông dân,
chính quy4n )a phng ã ph i yêu cu d# b>. Tình trng
tp trung cho các hot ng truy4n o trái phép và tà
o làm nhi4u ng(i bê tr| s n xu&t, kinh doanh vì h ch(
s6 xu&t hin ca &ng siêu linh, lúc ó s{ sung sng,
không làm mà c+ng có n.., gây tâm lý hoang mang trong
qun chúng ã và ang di|n ra ti nhi4u )a phng mi4n
B c mà các c&p chính quy4n vn cha có gi i pháp ng
b  gi i quyt trit .

Th ba, nhi4u hot ng ca nhng tôn giáo mi gây
phng hi n s6 n )nh chính tr), gây chia r{ cng ng,
thm chí b) bin thành công c* ca các th l6c thù )ch.
ây là v&n 4 nghiêm tr ng nh&t mà mt s tôn giáo ang
gây ra. D6a vào s6 ch= o, s6 tài tr' v4 vt ch&t, ti4n bc
ca các th l6c thù )ch  nc ngoài, các t chc chng
phá cách mng  trong nc thông qua hot ng tôn giáo
 che m t và t chc hot ng chng phá Nhà nc, gây
s6 b&t n xã hi ti mt s vùng. Tình trng trên ít nhi4u
gây phng hi n khi oàn kt cng ng các dân tc,
nh hng n s6 lãnh o, qu n lý xã hi ca  ng, Nhà
nc...
Th t, hot ng truy4n o ca các tôn giáo mi
gây nh hng không nh> n chính sách t6 do tín
ng#ng, tôn giáo, gây khó khn cho công tác qu n lý nhà
nc, qu n lý xã hi. Các nghiên cu gn ây cho th&y, s6
phân b và l6c l'ng tham gia các nhóm “tôn giáo mi”
này tp trung phn ông là th) dân và nhng nhóm xã hi
d| b) tn thng, nh: cán b v4 hu, ph* n có tui, dân
nghèo  t=nh thành, th) xã, th) tr&n… Qua mt s hin
t'ng tôn giáo mi in hình, chúng ta nhn th&y nguy c
ti4m }n ca hin t'ng này trên c hai phng din t
tng và an ninh chính tr), an toàn xã hi. Vì vy, cn có
s6 nghiên cu y  hn v4 hin t'ng này, làm c s
khoa h c cho vic hoch )nh (ng li, phng hng
góp phn hoàn thin hn chính sách v4 tôn giáo ca  ng
và Nhà nc ta hin nay.
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Nhà nc kin to phát trin
T/ LÝ THUY#T đn TH0C TI1N
LÊ THỊ THU MAI*

Tóm tắt: “Nhà nước kiến tạo phát triển” là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong
thời gian gần đây ở Việt Nam, cả trên các diễn đàn học thuật và các hoạt động của
Nhà nước. Thuật ngữ Nhà nước kiến tạo phát triển được Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam đưa ra lần đầu tiên vào năm 2011 và được coi là một định hướng chiến lược
trong hoàn thiện hệ thống chính trị của nước ta.
Summary: “The constructive developmental state” is a term that has been used
extensively in Viet Nam recently, both in academic forums and in State activities. This
term was first introduced by the Prime Minister in 2011 and has been considered as a
strategic orientation in the improvement of our country's political system.
Từ khóa: Nhà nước, Nhà nước kiến tạo phát triển, định hướng chiến lược, hệ thống chính trị, Việt Nam.
Key words: State, the constructive developmental state, strategic orientation, political system, Vietnam.
Nhận bài: 17/7/2017; Sửa chữa: 25/7/2017; Duyệt đăng: 10/8/2017.

Nguồn gốc khái niệm
Gii h c thut quc t có s6 thng nh&t cao khi th\a
nhn “Developmental state” là thut ng u tiên nêu ra
bi Chalmers Johnson trong cun “MITI và s6 thn k9
Nht B n: Chính sách tng trng công nghip giai on
1925-1975” (MITI and the Japanese Miracle: The Growth
of Industrial Policy 1925-1975”), xu&t b n nm 19821. Khi
xem xét s6 phát trin kinh t ca Nht B n t\ nm 1925
n nm 1975 và c bit khi so sánh vi n4n kinh t M
và Anh, Johnson ã ch= ra vai trò r&t khác bit ca Chính
ph Nht B n trong vic m b o mt tc  tng trng
cao t\ sau Chin tranh th gii th hai. Johnson ã g i
nhà nc Nht B n là nhà nc kin to phát trin, nhà
nc óng vai trò tích c6c trong vic )nh hng, xây
d6ng k hoch và i4u hành n4n kinh t, dn d t hin i
hóa n4n công nghip quc gia, ph*c v* cho s6 phát trin.
c im này  phân bit vi “nhà nc ch= huy” nh
ca Liên Xô và các nc XHCN, nh&n mnh vic k hoch
tp trung và s6 can thip toàn din ca nhà nc và “nhà
nc i4u ch=nh”, nh&n mnh cnh tranh th) tr(ng và s6
i4u ch=nh nh các nc Anh, M và nhi4u nc TBCN
khác. Theo ông, nhà nc i4u ch=nh (Regulatory State)
là nhà nc qu n lý n4n kinh t ch yu thông qua các
c quan nhà nc 'c trao quy4n l6c  th6c thi các
*

chu}n m6c ca n4n kinh t nhm b o v công chúng
trc các hn ch, tiêu c6c ca th) tr(ng, nh tình trng
c quy4n, cnh tranh không lành mnh và các hình thc
lm d*ng quy4n l6c th) tr(ng khác, c+ng nh bng cách
cung c&p các d)ch v* công cng (nh an ninh quc gia,
giáo d*c, y t công cng) mà th) tr(ng không th làm
'c. Còn Nhà nc kin to phát trin (NNKTPT) li can
thip tr6c tip và sâu hn vào n4n kinh t thông qua các
bin pháp nhm thúc }y s6 phát trin ca các ngành
công nghip mi, gi m s6 xáo trn do s6 thay i u t
và l'i ích các n4n công nghip sang các n4n công nghip
mi. Vai trò can thip ca nhà nc bao g m c )nh
hng m*c tiêu phát trin nh công nghip hóa, )nh
hng xu&t kh}u và kt ni vi các c quan nhà nc ln
các doanh nghip t nhân  t 'c các m*c tiêu ó,
chính vì th ây 'c coi nh là phiên b n mnh ca mô
hình nhà nc kin to phát trin2.
Nh vy, Nhà nc kin to phát trin có th 'c )nh
ngha là nhà nc vi vai trò ch ng và tích c6c xây d6ng
và phát trin kinh t. Nhà nc u tiên cho phát trin kinh
t, tng nng su&t và kh nng cnh tranh v4 công ngh và
v4 mt qu n tr), nó 'c dn d t bi nhóm chc nghip u
tú có nng l6c qu n lý lãnh o thông qua vic hoch )nh
các chính sách công nghip và nhóm này 'c h thng

Tiến sĩ, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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chính tr) h[ tr' bng vic to ra mt kho ng t6 do cn thit
 sáng to. Thut ng “nhà nc kin to phát trin” dùng
 ch= mt mô hình phát trin nm gia h thng kinh t
t b n th) tr(ng t6 do và h thng k hoch tp trung. Mô
hình phát trin này, 'c g i là “h thng t b n k hoch
có ch\ng m6c” vi c trng là “s6 kt h'p s hu t nhân
vi s6 ch= o ca nhà nc”3.

Những đặc trưng của nhà nước kiến tạo
phát triển
NNKTPT là mt mô hình có ngu n gc t\ ông Á, s6
thành công ca nhà nc 'c xác lp  mt s quc gia
ông Á (nh Nht B n, Hàn Quc). Mô hình NNKTPT ca
Chalmers Johnson d6a trên các thit ch có nhi4u im
tng ng gia các n4n kinh t  ông Á có s6 tng trng
cao vi nhng c trng sau ây:
- Có các quy t c qu n tr) n )nh và vng ch c do gii
tinh hoa chính tr), to ra v) th tng i c lp trc các
sc ép chính tr) t\ xã hi mà có th gây tn hi ti vic
th6c hin các chính sách kinh t.
- Có s6 h'p tác cht ch{ gia khu v6c công và t (nhà
nc và doanh nghip). S6 h'p tác ó 'c b o m và
giám sát bi mt c quan chuyên trách (B Công nghip và
Thng mi Nht B n - MITI).
- Có s6 u t mnh vào giáo d*c, y t và th6c hin các
chính sách nhm b o m công bng xã hi.
- Có mt chính ph mnh, thm chí chuyên ch, song
n m rõ và vn d*ng tt các quy lut ca kinh t th) tr(ng.
Nhà nghiên cu Adrian Leftwith4 trên c s k th\a và
phát trin mt s quan im ca Chalmers Jonhson ã a
ra 6 c trng cn b n ca mô hình NNKTPT:
1. Có mt tng lp quan liêu tinh hoa gn g+i vi nhà
nc, gii tinh hoa trong nhà nc kin to phát trin có s
l'ng nh> và nhng ng(i này gn g+i vi chính quy4n, to
thành ht nhân vng ch c và oàn kt h[ tr' cho nhà nc.
2. Nhà nc có tính c lp tng i, nhà nc c lp
trc các nhóm áp l6c (các giai c&p, tng lp, quy4n l6c
mang tính )a phng) và t l'i ích quc gia trên các l'i
ích cá nhân này.
3. Nhà nc i4u phi kinh t và phát trin mt s
thit ch chuyên bit. Các thit ch này có th6c quy4n và
nng l6c k thut trong xây d6ng và áp d*ng các chính
sách phát trin.
4. Nhà nc kin to phát trin th(ng 'c thit lp
trong bi c nh xã hi dân s6 yu. Chính quy4n mnh, kim
soát cht ch{ xã hi dân s6 và không ph i bn tâm nhi4u
vi các nhóm i lp. Kinh t phát trin s{ làm cho xã hi
dân s6 dn phát trin.
5. Nhà nc kin to phát trin ít ch)u nh hng bi
các l'i ích t nhân. i4u này xu&t phát t\ vic quy4n l6c và
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s6 c lp ca nhà nc 'c cng c trc khi gii t b n
tr thành mt th l6c nh hng.
6. Nhà nc theo mô hình kin to phát trin, các quy4n
dân s6 s{ b) hn ch. ây th(ng là các quc gia phi dân
ch và có mc  chuyên ch cao. Nhng nhà nc li có
'c tính chính danh và s6 ng h ca ng(i dân nh( các
l'i ích t\ tng trng kinh t 'c phân phi tt (trong
giáo d*c, chm sóc sc kh>e và c s h tng…).

Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển
Đông Á
NNKTPT g n li4n vi nghiên cu ca Johnson v4 n4n
kinh t Nht B n sau chin tranh th gii th hai và sau này
là các nghiên cu v4 các n4n kinh t mi  châu Á. Nhà
nc kin to phát trin ã em li s6 thành công ca nhà
nc Nht B n, c+ng nh các nc NIC  ông Á và bin các
quc gia này thành các con h ông Á, c bit trong thp
k~ 1980 và 1990. Nh ã 'c nh&n mnh, t duy hin i
v4 nhà nc kin to phát trin hình thành t\ nghiên cu
kinh nghim ca nhng con h ông Á.
S6 “thn k9” ca các n4n kinh t ông Á chính là vai trò
và nng l6c ca các thit ch nhà nc trong vic thúc }y
phát trin kinh t. Nhà nc kin to phát trin thit lp
quy4n t6 ch thông qua vic to ra mt b máy quan liêu có
c trng là s6 công bng và trin v ng ngh4 nghip dài hn.
Nhng c im này làm cho các nhà nc này có n4n công
v* và công chc chuyên nghip, trung lp và n )nh. Gii
lãnh o chính tr) có cam kt v4 phát trin. Các tng lp
chính tr) nh vy tng i thanh liêm hoc s{ hn ch l'i
ích cá nhân, hn ch nn tham nh+ng. Trong mt s tr(ng
h'p, vai trò ca tng lp tinh hoa mi (gii tinh hoa nhà
nc và kinh doanh) trong kin to phát trin kinh t. 
châu Á, s6 lãnh o chính tr) có cam kt v4 phát trin th(ng
'c thúc }y bi s6 cnh tranh khu v6c, ch ngha dân tc
và mong mun 'c theo k)p vi các nc phng Tây. Có hai
yu t ni bt t\ thành công ca các NNKTPT ông Á là:
(1) Tng lp lãnh o, trong khi n m gi quy4n l6c tp
trung, ã th hin mt cam kt mnh m{ v4 xóa ói gi m
nghèo và quan tâm n vic này t\ nhng giai on u ca
s6 phát trin. S6 quan tâm này 'c tích h'p vào các chính
sách xã hi a n s6 phân phi tng i bình ng, mc
 th&t nghip th&p và tc  gi m nghèo nhanh.
(2) Tng lp lãnh o c+ng a ra tiêu chí v4 phát trin
kinh t nh là mt tiêu chí ct lõi nh&t ca hiu qu lãnh
o và là c s cho tính chính áng chính tr) ca cm
quy4n. ây chính là c s ca liên minh chính tr) rng rãi
- s6 liên minh trên c s tng trng kinh t và l'i ích phát
trin chung. Chính c s này ã m b o cho s6 n )nh
chính tr) trong th(i gian dài.
S6 can thip ca nhà nc bng chính sách vào mt s
lnh v6c quan tr ng là: th) tr(ng, công nghip, tài chính
và ngân sách, d)ch v* công và h tng nhm tng tính cnh
tranh kinh t  mô hình nhà nc kin to phát trin ca
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các nc ông Á. Theo ó, các hình thc can thip là chính
sách và th ch h[ tr' và thúc }y kinh t, hình thành tr*
ct ca n4n kinh t và xác lp phúc l'i ti thiu. im
chung ca các n4n kinh t này m rng th) tr(ng, ng
th(i duy trì nguyên t c ca th) tr(ng và duy trì vai trò ch
o ca kinh t t nhân5. Nh vy, s6 l6a ch n chính sách,
c bit là chính sách công nghip là mt trong nhng
phng cách t 'c m*c tiêu chuyn i và phát trin
kinh t ca nhà nc kin to phát trin. Chính sách công
nghip có tính chin l'c to ra c&u phn trung tâm ca mô
hình kin to phát trin. Hiu su&t kinh t cao ca nhng
n4n kinh t khu v6c ông Á phn ln là do mc  u t
r&t cao, tp trung  mt s ngành công nghip ch cht
thiu v ng s6 can thip ca Chính ph, m rng nhi4u
ngành cho cnh tranh quc t  th) tr(ng nc ngoài. Kinh
nghim Hàn Quc ã 'c chng minh v4 mt nhà nc
kin to phát trin trong hành ng. Hàn Quc 'c xem
nh là tr(ng h'p nguyên mu ca kinh t th) tr(ng 'c
i4u ch=nh, mà trong ó tính h'p lý ca th) tr(ng b) hn
ch bi các u tiên ca quá trình công nghip hóa. Chính
ph óng vai trò chin l'c trong vic huy ng l6c l'ng
trong nc và quc t và khai thác các l6c l'ng ó ph*c
v* l'i ích quc gia.
Bên cnh ó, nhà nc hin i, a dng hóa các ni
dung chính sách, không quá tp trung vào lnh v6c kinh t
có l{ là mt l6a ch n khôn ngoan vi m*c tiêu phát trin ca
nhà nc hin i là a dng và b4n vng thì chính sách
phát trin c+ng ph i a dng và b4n vng. S6 xu&t hin ca
n4n kinh t tri thc, quá trình toàn cu hóa, t6 do hóa ca
dòng vn u t có l{ tác ng làm thay i chính sách phát
trin ca mô hình nhà nc kin to phát trin. Do vy mà,
các nhà nc kin to phát trin c+ng cn có s6 thay i 
phù h'p hn vi nhng i4u kin mi ca xã hi.
Cuc khng ho ng tài chính châu Á nm 1997 ã làm
chch hng mt s ý tng v4 nhà nc kin to phát
trin thành công  ông Á (Stiglitz và Yusuf, 2001). Tuy
nhiên, theo Stiglitz và Yusuf ã ch= ra: “Nhng ng(i t
ni4m tin ca h vào th) tr(ng có xu hng làm gi m vai
trò ca chính ph trong nhng th(i k9 phát trin diu k9,
nhng h có th, nâng cao vai trò ca chính ph khi i
phó vi cuc khng ho ng nm 1997-1998. ây có th là l(i
nh c nh rng b&t k9 h thng nào s{ phát trin các chc
nng b&t th(ng theo th(i gian, i4u này có th dn ti
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khng ho ng và s6 i4u ch=nh (nh ã x y ra  các nc
OECD vào nhng nm 1970). Th6c t, các quc gia ông Á
ã h i ph*c nhanh chóng t\ cuc khng ho ng nm 1997,
nói lên sc mnh ca các n4n t ng ca các nc này, cng
c cho các h thng và các th ch chính tr) xã hi6.
Các quc gia nh Hàn Quc, ài Loan, Singapore vn
'c coi là tiêu biu cho mô hình nhà nc kin to phát
trin. Mc dù trong th k~ trc, các quc gia này ít nhi4u
th hin phng pháp qu n tr) c oán. Chính vì vy mà
nhà nc kin to phát trin  các quc gia này g n li4n vi
các ch  chuyên quy4n (Authoritarian Regimes) to nên
mô hình th ch chuyên quy4n )nh hng s6 phát trin.
Trong th ch chính tr), các nhà nc chuyên quy4n có th
to ra nhng i4u kin thun l'i hn trong vic xây d6ng
nhà nc kin to. S6 tp trung quy4n l6c  mc cao nh&t
'c coi là r&t cn thit cho nhà nc kin to phát trin 
có th huy ng nhanh nh&t các ngu n l6c và )nh hng
các quyt )nh ca th) tr(ng, dn d t n4n kinh t. Tuy
nhiên, mt s th ch chuyên quy4n không quan tâm ti
m*c tiêu phát trin (nh nhà nc Hàn Quc vào nhng nm
1950), trong khi các ch  c oán quá mc (nh tr(ng
h'p ca các nhà nc châu Phi) to ra các i4u kin b&t l'i,
bi trong i4u kin nh vy, không th có n4n công v* có
nng l6c và th}m )nh quy4n ph*c v* cho s6 phát trin. Quá
trình dân ch hóa trong vài ba thp k~ v\a qua ã góp phn
chuyn i t\ th ch chính tr) chuyên quy4n sang các n4n
chính tr) chuyn i và dân ch  nhi4u quc gia. Kinh
nghim t\ các quc gia này ã cng c thêm quan im v4
s6 tng thích và thm chí tng h[ gia dân ch hóa và
tng trng kinh t ng th(i phát trin m i mt xã hi.
Nhà nc kin to phát trin nh&n mnh vai trò kin
to phát trin thông qua vic l6a ch n chính sách công
mt cách duy lý và có k hoch, vic l6a ch n và th6c hin
nhng chính sách phát trin này do mt b máy chc
nghip c lp, chuyên nghip. Nhà nc kin to phát
trin c trng là s6 d&n thân ca nhà nc trong vic )nh
hng, xây d6ng k hoch, hoch )nh chính sách phát
trin kinh t, thông qua các công c* can thip hu hiu.
Mô hình này ã 'c kim nghim trên th6c t, qua thành
công ca các nc ông Á.  ng th(i, ây c+ng là nhng
kinh nghim quý mà Vit Nam có th tham kh o trong quá
trình xây d6ng và hoàn thin nhà nc kin to phát trin
Vit Nam.
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Nâng cao ch2t l3ng, hiu qu
công tác thi đua trong phong trào
Toàn dân bo v an ninh T quc
NGUYỄN VĂN KHẢO*

Tóm tắt: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong
thời kỳ đổi mới của đất nước, ngày 4/12/2001, Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an đã ký Nghị quyết liên tịch số
01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong
thời kỳ mới”, “phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” có tên mới là
“phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phản ánh đúng bản chất, vị trí vai
trò của phong trào trong tình hình mới.
Summary: In order to promptly meet the requirements and tasks of security and
protection in the renovation period of the country, on December 4th 2001, the
Standing Board of the Central Committee of Vietnam Fatherland Front and
Ministry of Public Security signed Joint Resolution No. 01/2001/NQLT on
“promoting the movement of the whole people to protect homeland security in the
new era”. This “mass movement to protect homeland security” with its new name
“movement of the whole people to protect homeland security” reflects its essence
and its role in the new situation.
Từ khóa: Thi đua, bảo vệ an ninh, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Công an.
Key words: Emulation, protect homeland security, Vietnam Fatherland Front, Ministry of Public Security.
Nhận bài: 2/8/2017; Sửa chữa: 7/8/2017; Duyệt đăng: 11/8/2017.
\ khi có Ngh) quyt liên t)ch s 01/2001/NQLT n
nay, phong trào toàn dân b o v an ninh T quc
luôn g n bó cht ch{ vi các phong trào thi ua và
cuc vn ng khác nh: phong trào thi ua “C
nc chung sc xây d6ng nông thôn mi” ca Chính ph;
cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây d6ng (i sng vn
hóa  khu dân c”, cuc vn ng “Ngày vì ng(i nghèo”

T
*

ca y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam; cuc
vn ng “Xây d6ng gia ình nm không, ba sch” ca Hi
ph* n; phong trào “Xung kích, tình nguyn phát trin
kinh t - xã hi và b o v T quc” ca oàn Thanh niên…
tr thành phong trào thi ua yêu nc sôi ni, rng kh p,
lôi cun 'c ông o nhân dân t6 giác, tích c6c tham gia
phòng ng\a, phát hin, &u tranh ngn chn các loi ti

Trung tướng, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.
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phm, b o v an ninh quc gia, gi gìn trt t6 an toàn xã
hi, góp phn ph*c v* c l6c vic th6c hin các nhim v*
chính tr) ca  ng và Nhà nc, to môi tr(ng thun l'i
cho s6 phát trin kinh t - xã hi ca &t nc.
Nhng nm gn
toàn dân b o v an
vng ch c, khng
trong công tác b o
xã hi:

ây, công tác xây d6ng phong trào
ninh T quc ã có bc phát trin
)nh 'c v) trí, vai trò quan tr ng
m an ninh quc gia, trt t6 an toàn

 ng, Nhà nc ban hành nhi4u ch trng, bin pháp
quan tr ng, c b n, chin l'c, to s6 chuyn bin tích
c6c v4 công tác vn ng toàn dân b o v an ninh T
quc, áp ng yêu cu nhim v* trong t\ng giai on
cách mng, nh: Ch= th) s 09-CT/TW ca Ban Bí Th v4
“Tng c(ng s6 lãnh o ca  ng i vi phong trào
toàn dân b o v an ninh T quc trong th(i k9 mi”; Pháp
lnh Công an xã; Ngh) )nh s 06/N-CP ca Chính ph
quy )nh bin pháp vn ng qun chúng b o v an ninh
quc gia, gi gìn trt t6 an toàn xã hi; Quyt )nh s
521/Q-TTg ca Th tng Chính ph quy )nh ngày 19/8
hng nm là “Ngày hi toàn dân b o v an ninh T
quc”... B Công an ban hành nhi4u ngh) quyt, ch= th),
thông t, k hoch v4 công tác xây d6ng phong trào toàn
dân b o v an ninh T quc, công tác dân vn ca l6c
l'ng công an nhân dân và công tác công an th6c hin
Chng trình m*c tiêu quc gia xây d6ng nông thôn mi.
Nhn thc ca c&p y, chính quy4n c s v4 phong trào
toàn dân b o v an ninh T quc 'c nâng cao, ã quan
tâm ch= o, xây d6ng và trin khai nhi4u chng trình,
k hoch b o m an ninh, trt t6 ti )a phng.
Phong trào toàn dân b o v an ninh T quc  các )a
bàn chin l'c, biên gii, bin o, vùng dân tc thiu s,
vùng tôn giáo, các khu kinh t tp trung và các khu ô
th) ln góp phn &u tranh làm th&t bi âm mu “di|n
bin hòa bình”, bo lon lt  ca các th l6c thù )ch.
T chc nhi4u 't vn ng nhân dân tham gia phòng
ng\a, phát hin t giác ti phm; xây d6ng gia ình, khu
dân c xã, ph(ng, c quan, doanh nghip, nhà tr(ng an
toàn v4 an ninh, trt t6; qu n lý, giáo d*c, c m hóa
nhng ng(i vi phm pháp lut ti gia ình và cng ng
dân c; thu h i v+ khí, vt liu n, công c* h[ tr'; phòng,
chng cháy, n; gi gìn trt t6 an toàn giao thông.
Các mô hình, in hình tiên tin trong phong trào
toàn dân b o v an ninh T quc 'c quan tâm xây d6ng
và nhân rng, nh: “Xây d6ng c*m liên kt b o v an
ninh, trt t6”, “Xây d6ng ph(ng, xã, c quan, n v),
nhà tr(ng an toàn không có ti phm, không có ma

túy”, “Khu dân c, xã, ph(ng, th) tr&n, c quan, doanh
nghip, nhà tr(ng an toàn v4 an ninh, trt t6”… em li
hiu qu thit th6c, mang tính xã hi hóa cao, phát huy
'c vai trò làm ch, tính tích c6c ca nhân dân trong
phòng ng\a ti phm và vi phm pháp lut; là c s 
xây d6ng cng c th trn an ninh nhân dân và th trn
quc phòng toàn dân vng ch c.
L6c l'ng chuyên trách làm công tác xây d6ng phong
trào toàn dân b o v an ninh T quc 'c quan tâm cng
c, kin toàn t\ B n công an c&p huyn. L6c l'ng
nòng ct b o v an ninh, trt t6  c s (công an xã, b o
v dân ph, B o v c quan, doanh nghip) t\ng bc
cng c, kin toàn v4 c s pháp lý, b máy t chc; hot
ng ngày mt hiu qu hn. Nhng kt qu , thành tích
xu&t s c ca l6c l'ng xây d6ng phong trào toàn dân b o
v an ninh T quc 'c  ng, Nhà nc ghi nhn và tng
thng nhi4u danh hiu cao quý nh: Huân chng Quân
công hng Ba, Huân chng B o v T quc hng Nhì,
Huân chng Chin công hng Nh&t cho C*c Xây d6ng
phong trào toàn dân b o v an ninh T quc; nhi4u tp
th, cá nhân 'c tng thng Huân, Huy chng ca
Ch t)ch nc, Bng khen ca Th tng Chính ph, ca
các b, ban, ngành và B trng B Công an; hàng trm
n v) Công an xã, Ban An ninh xã, phòng, ban, i b o
v c quan, doanh nghip 'c Nhà nc phong tng
danh hiu Anh hùng l6c l'ng v+ trang nhân dân. T\ nm
2002 n nay, B Công an ã tng 14.299 Bng khen,
tng 86.573 K~ nim chng B o v an ninh T quc cho
các tp th, cá nhân có thành tích xu&t s c trong phong
trào toàn dân b o v an ninh T quc.
Vi m*c tiêu tng c(ng, cng c và phát huy khi
i oàn kt toàn dân tc, th6c hin gi m nghèo b4n
vng, xây d6ng nông thôn mi, ô th) vn minh, ngày
15/11/2015, U~ ban Trung ng Mt trn T quc Vit
Nam ã phát ng Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây
d6ng nông thôn mi, ô th) vn minh”; ngày 15/12/2016,
Ban Bí th ra Ch= th) s 10 v4 tng c(ng s6 lãnh o ca
 ng i vi Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây d6ng
nông thôn mi, ô th) vn minh”. Ch= th) ã xác )nh rõ
trách nhim ca các c&p u~ ng, chính quy4n trong lãnh
o, ch= o và phi h'p vi y ban Mt trn T quc Vit
Nam cùng c&p t chc th6c hin có hiu qu 5 ni dung
tr ng tâm ca cuc vn ng, ó là: oàn kt tham gia
phát trin kinh t, tích c6c giúp nhau gi m nghèo b4n
vng, nâng cao (i sng, khuyn khích làm giàu chính
áng. oàn kt xây d6ng (i sng vn hóa, chm lo s6
nghip giáo d*c, phát trin ngu n nhân l6c, chm sóc sc
kho nhân dân; xây d6ng gia ình vn hóa; phát huy
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truy4n thng 4n n, áp ngha, tng thân, tng ái.
oàn kt tham gia b o v môi tr(ng, ng phó vi bin
i khí hu, xây d6ng c nh quan môi tr(ng sáng, xanh,
sch, p. oàn kt ch&p hành pháp lut, b o m trt t6
an toàn xã hi. oàn kt phát huy dân ch, tích c6c tham
gia giám sát và ph n bin xã hi, góp phn xây d6ng h
thng chính tr) c s trong sch vng mnh. Vi các ni
dung liên quan n nhi4u lnh v6c v4 kinh t - xã hi nh
vy,  cuc vn ng 'c hng ng, có sc lan to
rng rãi, mang li hiu qu thit th6c, vic th6c hin cuc
vn ng ph i 'c l ng ghép vi ni dung ca các phong
trào thi ua khác. Trong th(i gian ti cn th6c hin mt
s ni dung tr ng tâm nh sau:
1. Tip t*c quán trit th6c hin các vn b n ch= o
ca  ng, Nhà nc v4 tng c(ng s6 lãnh o ca  ng
i vi Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây d6ng nông
thôn mi, ô th) vn minh”; Ngh) quyt s 32/2016/QH14
ngày 23/11/2016 ca Quc hi v4 tip t*c nâng cao hiu
l6c, hiu qu vic th6c hin Chng trình m*c tiêu quc
gia xây d6ng nông thôn mi g n vi tái c c&u ngành
nông nghip; Ngh) quyt liên t)ch s 88/NQLT/CPCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 ca Chính ph và oàn
Ch t)ch y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam v4
phi h'p th6c hin gi m nghèo b4n vng, xây d6ng nông
thôn mi, ô th) vn minh; Ch= th) s 36/CT-TTg ngày
30/12/2016 ca Th tng Chính ph v4 }y mnh th6c
hin hiu qu , b4n vng Chng trình m*c tiêu quc gia
xây d6ng nông thôn mi giai on 2016 - 2020. Tng
c(ng công tác hng dn, kim tra, ôn c vic th6c
hin các vn b n ch= o ca l6c l'ng Công an, nh: Ch=
th) s 06/CT-BCA-C41 ngày 20/10/2016 v4 tng c(ng
công tác phòng, chng ti phm, m b o trt t6 xã hi
 )a bàn nông thôn, góp phn ph*c v* xây d6ng nông
thôn mi trong tình hình hin nay; K hoch s 134/KHBCA-V28 ngày 12/5/2016 ca B Công an v4 th6c hin
Chng trình m*c tiêu quc gia xây d6ng nông thôn mi
giai on 2016 - 2020; K hoch s 335/KH-BCA-V28 ngày
12/12/2016 ca B Công an t chc th6c hin phong trào
thi ua “C nc chung sc xây d6ng nông thôn mi”
trong l6c l'ng công an nhân dân giai on 2016 - 2020.
2. Tng c(ng công tác tuyên truy4n, vn ng nhân
dân th6c hin phong trào toàn dân b o v an ninh T
quc g n vi Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây d6ng
nông thôn mi, ô th) vn minh” và phong trào “C nc
chung sc xây d6ng nông thôn mi”, làm cho m[i ng(i
dân nâng cao ý thc v4 vai trò, trách nhim, quyt tâm
hành ng  ng h và t6 giác, tích c6c tham gia. Ni
dung tuyên truy4n v4 âm mu, hot ng di|n bin hòa
bình ca các th l6c thù )ch; phng thc, th on
hot ng ca ti phm, t nn xã hi; kt qu ni bt
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ca vic th6c hin chng trình m*c tiêu quc gia xây
d6ng nông thôn mi; tp th, cá nhân có thành tích xu&t
s c, gng ng(i tt, vic tt, nhng mô hình, in hình
tiên tin trong phong trào.
3. Phi h'p cht ch{ vi Mt trn T quc Vit Nam,
các ban, ngành, t chc, oàn th xã hi huy ng sc
mnh ca c h thng chính tr) và toàn dân tham gia
phong trào toàn dân b o v an ninh T quc và Cuc vn
ng "Toàn dân oàn kt xây d6ng nông thôn mi, ô th)
vn minh". Phi h'p t chc tp hu&n, hi th o, b i
d#ng nghip v* v4 công tác xây d6ng phong trào nhm
nâng cao trình  chuyên môn, nng l6c công tác cho cán
b, oàn viên, hi viên và l6c l'ng công an c s.
Th(ng xuyên trao i các thông tin liên quan n công
tác xây d6ng phong trào toàn dân b o v an ninh T quc,
gi m nghèo b4n vng, xây d6ng nông thôn mi, ô th)
vn minh gia l6c l'ng công an vi Mt trn T quc và
các b, ban, ngành liên quan  k)p th(i phát hin, ngn
chn các v&n 4 phc tp nh hng n tình hình an
ninh, trt t6.
4. Chú tr ng công tác xây d6ng, nhân rng xã t
chu}n an toàn v4 an ninh, trt t6 xã hi và m b o bình
yên và huyn t tiêu chí an ninh, trt t6 xã hi. Tp
trung xây d6ng và nhân rng toàn quc các mô hình, in
hình tiên tin trong phong trào toàn dân b o v an ninh
T quc. Các mô hình t6 phòng, t6 qu n, t6 b o v, t6 hòa
gi i ã phát huy hiu qu thit th6c trong công tác b o
v an ninh, trt t6 xã hi, nh: “Xây d6ng c*m liên kt
b o v an ninh, trt t6”, “Xây d6ng ph(ng, xã, c quan,
n v), nhà tr(ng an toàn không có ti phm, không có
ma tuý” góp phn phát huy 'c vai trò làm ch, tính
tích c6c ca nhân dân trong phòng ng\a ti phm và vi
phm pháp lut; làm c s  xây d6ng cng c th trn
an ninh nhân dân và th trn quc phòng toàn dân vng
ch c.
5. Phát huy vai trò nòng ct ca l6c l'ng công an các
c&p trong vic tham mu ph*c v* c&p y, chính quy4n ch=
o, t chc th6c hin có hiu qu phong trào thi ua “C
nc chung sc xây d6ng nông thôn mi”, g n vi phong
trào thi ua "Vì an ninh T quc" và Cuc vn ng "Toàn
dân oàn kt xây d6ng nông thôn mi, ô th) vn minh"
to ng l6c cho vic th6c hin các phong trào thi ua
yêu nc. Cng c, xây d6ng l6c l'ng công an xã,
ph(ng, th) tr&n và B o v dân ph phát huy vai trò làm
nòng ct trong phong trào. a kt qu th6c hin phong
trào toàn dân b o v an ninh T quc và cuc vn ng
“Toàn dân oàn kt xây d6ng nông thôn mi, ô th) vn
minh” là mt trong nhng tiêu chu}n  bình xét danh
hiu thi ua hng nm.
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“Đ+i sng mi” vi đi mi t duy và
hành đng c a Ch t!ch H" Chí Minh
HOÀNG CHÍ BẢO*

Tóm tắt: Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự nỗ lực đổi mới
tư duy và hành động “phá cái cũ lạc hậu, lỗi thời, xấu xa, hư hỏng” để “đổi ra cái
mới tiến bộ, phát triển” để “vì dân” thực sự là lẽ sống của người cách mạng.
Summary: President Ho Chi Minh’s writing entitled “New Life”, which is an effort
to innovate thinking and an action “to break the old, outdated, evil, and immoral”
to “change to the new, developed and progressive” so as to “serve the benefits of
the people” is really an ideal for the revolutionary.
Từ khóa: Đời sống mới, đổi mới tư duy, hợp lòng dân, Hồ Chí Minh.
Key words: “New Life”, innovate thinking, serve the benefits of the people, Ho Chi Minh.
Nhận bài: 3/8/2017; Sửa chữa: 5/8/2017; Duyệt đăng: 10/8/2017.

Xây dựng “Đời sống mới” theo tư tưởng
Hồ Chí Minh
Sau “L(i kêu g i toàn quc kháng chin” ngày
19/12/1946 th hin ý chí và quyt tâm s t á ca c dân
tc “thà hy sinh t&t c quyt không  m&t nc, quyt
không ch)u làm nô l”, Ch t)ch H Chí Minh ã v4 Thanh
Hóa, cn dn cán b và nhân dân ph i ra sc xây d6ng
Thanh Hóa thành mt t=nh kiu mu, v\a kháng chin v\a
kin quc, kháng chin t&t th ng  kin quc t&t thành.
C+ng vào th(i im ó, u nm 1947, Ng(i ã
nghi4n ngm vic th6c hành mt t tng ln, th6c hành
vn hóa. Bi “Vn hóa soi (ng cho quc dân i” nên
th6c hành vn hóa là làm cho vn hóa th&m sâu vào trong
kinh t và chính tr), là th6c hành (i sng mi.
Ng(i ã vit tác ph}m “(i sng mi” vi bút danh
“TÂN SINH” r&t có ý ngha, ó là Sng mi. Tác ph}m 'c
vit xong vào ngày 20/3/1947 và Ban Trung ng vn
ng (i sng mi ã xu&t b n sách này vào nm 1947 nm m u cuc kháng chin thn thánh ca dân tc
chng th6c dân Pháp xâm l'c.
ây là mt quyn sách di dng H>i - áp v4 (i sng
mi, “trình bày v n t t, rõ ràng, thit th6c, d| hiu”, “ch=
rõ bc (ng (i sng mi”. Trong L(i t6a, Ng(i nh&n
mnh: “Trong lúc kháng chin cu quc, chúng ta ph i
*

ng th(i kin quc. Th6c hành (i sng mi là mt i4u
cn kíp cho công cuc cu quc và kin quc”1. i4u áng
lu ý, Ng(i “mong ng bào ta m[i ng(i có mt quyn
(i sng mi  xem,  hiu,  th6c hành (i sng
mi”2. Ch= m&y l(i ng n g n, gi n d) này, ta ã nhn ra
t duy i mi và hành ng i mi ca Ng(i.

Th nh&t, Ng(i mong mun toàn th quc dân ng
bào ai ai c+ng quan tâm ti th6c hành (i sng mi. Ph i
bit, ph i hiu, ph i tin vào (i sng mi  th6c hành
(i sng mi.
Th hai, tác d*ng, nh hng ca th6c hành (i sng
mi s{ làm cho chúng ta tin b ln.
Nói theo ngôn ng th(i nay, ph i làm cho th6c hành
(i sng mi mang tính xã hi hóa rng ln, có hiu ng
và sc lan t>a mnh m{.
Mt trong nhng giá tr) c s c và b4n vng, vn còn
luôn luôn mi và hin i, ó là nhng kin gi i ca Ch
t)ch H Chí Minh v4 mi quan h gia c+ và mi, gia k
th\a và phát huy, gia i mi và phát trin, gia truy4n
thng và hin i.  ó có c thái  và phng pháp
'c Ng(i nêu rõ mt cách khoa h c, ng th(i vi
nhng tr i nghim sâu s c. Ng(i cho chúng ta th&y quan
nim v4 (i sng mi và c m*c ích (i sng mi.

Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.
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“(i sng mi không ph i cái gì c+ c+ng b> ht, không
ph i cái gì c+ng làm mi”. ó là tinh thn bin chng
gia k th\a và i mi. T duy H Chí Minh minh )nh
tht rõ ràng các tr(ng h'p, các tình hung ph i x8 lý
xung quanh mi quan h c+ - mi. Cái gì c+ mà x&u thì
ph i b>. Thí d*: ta ph i b> ht tính l(i bing, tham lam.
Cái gì c+ mà không x&u nhng phi4n phc thì ph i s8a
i li cho h'p lý. Thí d*: m cúng, ci h>i quá xa x=,
ta ph i gi m bt i.
Cái gì c+ mà tt, thì ph i phát trin thêm. Thí d*: ta
ph i tng thân, tng ái, tn trung vi nc, tn hiu
vi dân hn khi trc.
Cái gì mi mà hay thì ta ph i làm. Thí d*: n  cho h'p
v sinh, làm vic cho có ngn n p.
M*c ích ca (i sng mi là m*c ích i mi  phát
trin, “làm th nào cho (i sng ca dân ta, vt ch&t 'c
y  hn, tinh thn 'c vui mnh hn”.  ây ni lên
ý ngha )nh hng cho vic tìm tòi, xác )nh ch trng,
chính sách và n[ l6c hành ng th6c hin ch trng,
chính sách vì dân, hng vào cuc sng ca dân và sao
cho thun lòng dân, h'p ý dân. Lo cho dân có cuc sng
vt ch&t y  hn, (i sng tinh thn vui mnh hn. ó
là nhng giá tr) mà dân c m nhn và th* hng. Ng(i
t\ng nói, dân ch= bit n dân ch khi dân 'c n no
mc . Nc giành 'c c lp t6 do mà dân vn ói rét
c6c kh thì c lp t6 do c+ng chng  làm gì. Vì th,
chúng ta ph i làm ngay, làm cho dân có n, làm cho dân
có mc, làm cho dân có ch[ , 'c h c hành, tin b.
Làm nhng i4u c&p bách &y  không ng\ng chm lo cuc
sng cho dân,  dân xng áng là nhng ng(i ch trong
mt nc dân ch. Rõ ràng, m i ch trng, chính sách và
bin pháp mà  ng và Chính ph th6c hin 4u xoay
quanh m*c ích vì dân, ch= nh th mi h'p lòng dân.
Mun vy ph i gn dân, hiu dân, hiu rõ dân sinh,
dân tình, dân ý, dân nguyn  làm úng ý dân, không
làm i4u gì trái ý dân. Tâm nguyn và hành ng ca
Ng(i, ca Chính ph do Ng(i ng u, trc sau 4u
nh vy, nh&t quán vi m*c ích ph*c v* dân, gây d6ng
và th6c hành (i sng mi ch=  làm cho dân có t6 do và
'c hng mt (i sng hnh phúc.
áng lu ý là, Ng(i tp trung nói k v4 th6c hành (i
sng mi i vi riêng mt ng(i và trong các công s (c
quan nhà nc, các t chc công quy4n). ây chính là
quan h gia công chc vi công dân, gia chính quy4n
nhà nc ca dân vi nhân dân, liên quan tr6c tip n
v&n 4 dân ch, n ch trng, chính sách, n dùng
ng(i. Ng(i nh&n mnh n lòng yêu T quc. Vic gì l'i
cho nc, ph i ra sc làm, vic gì hi n nc, ph i ht
sc tránh. Nc là nc ca dân, do ó yêu nc thì ph i
yêu dân, thng dân. Tên Ng(i “Ái Quc” và “Ái Dân” là
vì th. Trong ng x8 và hành ng ca cán b ng viên,
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công chc, Ng(i òi h>i “Vic gì có l'i cho dân ph i ra
sc làm cho bng 'c, vic gì có hi ti dân, dù ch= mt
cái hi nh> c+ng ph i quyt tránh cho bng 'c”. ó là
quan im thân dân, vì dân, là o c và nhân vn trong
dân ch, trong chính tr) và )nh hng chính tr) cho
chính sách ca Ch t)ch H Chí Minh. Chính sách li do
con ng(i th6c hin nên m&u cht vn là cán b và o
c cán b, o c công chc và k~ lut, k~ cng trong
th6c thi công v*. Ng(i nh&n mnh ph i sn lòng công
ích, vì vic công, vì s6 nghip chung và cái ích sâu xa là
vì dân.
Nói v4 (i sng mi trong các công s - ây là mt m t
xích tr ng yu trong thit ch, th ch có quan h ti
ch&t l'ng i ng+ công chc và nh&t là quan h tr6c tip
vi dân, H Chí Minh ã ch= rõ: “T\ Ch t)ch Chính ph
cho n ng(i chy gi&y, ng(i quét d n trong mt c
quan nh> 4u là nhng ng(i n lng ca dân, làm vic
cho dân, ph i 'c dân tin cy. Vì vy nhng ng(i làm
trong các công s càng ph i làm gng (i sng mi cho
dân b t chc”.
Ng(i c nh báo, nhng ng(i trong các công s 4u có
nhi4u hoc ít quy4n hành. Nu không gi úng cn, kim,
liêm, chính thì d| tr nên h bi, bin thành sâu m t ca
dân… Ph i nh rng, dân ã l&y ti4n m hôi nc m t 
tr lng cho ta trong nhng thì gi( ó (nên làm vic
ph i úng gi(, ch n tr| v4 sm). Ai l(i bing tc là
l\a gt dân… Nh( các công s tit kim mà có l'i cho dân
r&t nhi4u. Nhng ng(i  các công s, t\ làng cho n
chính ph trung ng, 4u d| tìm d)p phát tài, hoc xoay
ti4n ca chính ph, hoc khoét *c nhân dân… Nhng
ng(i trong công s ph i l&y ch Liêm làm u.
Làm vic c+ng ph i có công tâm, công c. Ch em
ca công dùng vào vic t. Ch em ng(i t làm vic
công. Vic gì c+ng ph i công bình chính tr6c, không nên
vì t ân, t hu, t thù, t oán. Mình có quy4n dùng
ng(i thì ph i dùng nhng ng(i có tài nng, làm 'c
vic. Ch vì bà con bu bn mà kéo vào chc n chc kia.
Ch vì s' m&t )a v) mà dìm nhng k có tài nng hn
mình. Ph i trung thành vi chính ph, vi ng bào. Ch
lên mt làm quan cách mnh.
Nhng ch= dn và c nh báo trên ây cho th&y, o c
cách mng cn kim liêm chính là im then cht, ct
yu,  hàng du i vi th6c hành (i sng mi, i vi
ph}m giá, nhân cách ca nhng ng(i làm vic cho dân,
'c dân y thác và li c+ng chính do dân nuôi d#ng
nên ph i th6c s6 trong sch, ph i luôn 4 phòng nguy c
tha hóa, h h>ng.
(i sng mi và th6c hành (i sng mi chng nhng
nêu cao o c mà còn làm sáng t> b o m o c cho
kinh t và chính tr), cho s6 trong sch, liêm khit ca b
máy, ca con ng(i trong b máy, th&m sâu trong các mi
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quan h vi dân, vi ng(i, vi vic, vi toàn b hot
ng ca chính th.

giá chính sách theo phng pháp “
dân là ch th.

ó là vn hóa, vn hóa chính tr) ca lãnh o, cm quy4n,
ca ch&p chính và tham chính, trong chính tr) và nhân s6.

Các chu}n m6c o lý và pháp lý ph i 'c th6c hin
vì l'i quy4n ca dân. Mun vy, nói nh Ch t)ch H Chí
Minh cho rng ph i lên án gay g t t quan liêu, xa dân,
khinh dân, c thói ha hão, m) dân, vô trách nhim và vô
c m trc cuc sng ca dân. Không ch= lên án gay g t,
Ng(i còn òi h>i ph i nghiêm tr) nhng hành vi quan liêu
mà gây ra lãng phí, tham ô. Lãng phí là không thng dân,
tham nh+ng là n c p ca dân, có ti vi dân, vi nc,
ph i tr\ng tr) theo lut pháp nh tr\ng tr) mt ti ác.

Th6c hành vn hóa nh th mi có th xây d6ng và
th6c hin ch trng, (ng li, chính sách vì dân, vì
nhân dân ph*c v*  dân có th6c quy4n và th6c l'i mà
dân xng áng 'c hng.
ó là nhng giá tr) và ý ngha làm nên tm vóc ca tác
ph}m, th hin o c trong sáng, l{ sng cao th'ng,
hành ng tn t*y, trung th6c, sut (i vì dân, trách
nhim cao nh&t trc dân ca Ch t)ch H Chí Minh.
Tác ph}m “(i sng mi” c+ng nh “S8a i li làm
vic” (1947) và “Dân vn” (1949) cho n Di chúc (1965 1969) là s6 phát trin liên t*c, nh&t quán t tng - o
c - phong cách H Chí Minh, là s6 n[ l6c i mi t duy
và hành ng “phá cái c+ lc hu, l[i th(i, x&u xa, h
h>ng”  “ i ra cái mi tin b, phát trin”  “vì dân”
th6c s6 là l{ sng ca ng(i cách mng, là m*c ích cao
quý, thiêng liêng nh&t trong th6c hành (i sng mi, th6c
hành sng mi, còn giá tr) lâu dài, b4n vng mãi mãi.

Học tập và làm theo Tư tưởng - Đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và
thực hiện chính sách hợp lòng dân trong
tình hình hiện nay
M[i t chc b máy, m[i c quan, oàn th, m[i )a
phng và c s cho n toàn quc, t\ nhng ng(i lãnh
o, qu n lý có chc, có quy4n n m[i ng viên, công
chc, viên chc  m i c&p, m i ngành 4u ph i “tht thà
nhúng tay vào vic” nh Ch t)ch H Chí Minh ã ch= ra
trong tác ph}m “Dân vn”. Vào lúc này, cn ph i 4 cao
trách nhim bng cách xit cht k~ lut, k~ cng, n4
np, th&m nhun tinh thn “th'ng tôn pháp lut” ca
nhà nc pháp quy4n, xác lp h thng lut pháp kèm
theo ch tài  x8 lý m i vic. Chính sách h'p lòng dân
ph i là nhng chính sách làm i4u l'i cho dân, tránh i4u
hi ti dân, ph i làm minh bch thông tin và trách nhim
gi i trình c+ng nh công khai kt qu x8 lý cho dân bit,
t\ ó tôn tr ng ting nói và phán quyt t\ phía ng(i
dân. Chính sách h'p lòng dân ph i xu&t phát t\ dân và
cuc sng ca dân  không quan liêu, hình thc, ph i
hng ti dân tr6c tip  dân 'c hng l'i ích, dân
ánh giá, dân kim soát, giám sát. Dân ph i cùng vi các
c quan hoch )nh và th6c thi chính sách tham gia ánh

ng tham gia” bi

Ngoài ra, còn ph i giáo d*c cán b, ng viên, công
chc, nhng ng(i có trách nhim xây d6ng và th6c thi
chính sách theo các chu}n m6c mà Ng(i ã nêu ra, ã òi
h>i và chính Ng(i ã nêu gng th6c hành mu m6c.
Trong giáo d*c o c công chc và k~ lut công v* vào
lúc này ph i g n li4n vi vic thi hành mnh lnh ca
Ng(i “tr\ng tr) t&t c nhng k b&t liêm, b&t k chúng
là ai, làm gì,  cng v) nào” l{ công bng và o c xã
hi òi h>i nh vy.
Ph i xây d6ng và th6c thi b lut o c xã hi, o
c trong  ng, theo ó giáo d*c và thc t=nh lng tâm,
danh d6, bit tr ng liêm, tr ng dân, tr ng pháp  tr ng
liêm s=, bit t6 tr ng và t6 b o v, bit nh*c, bit x&u h
bi tham lam, b&t minh, b&t chính. T\ lâu, Ch t)ch H
Chí Minh ã thc t=nh m i cán b, ng viên i4u ó và
gi( ây chúng ta ph i ra sc th6c hin. T6u trung li, ó
là lut pháp và o c ph i tr thành sc mnh th6c s6
 b o v cái thin và tr\ng tr) cái ác, cái x&u trong b
máy, trong m[i con ng(i  ph*c v* dân, b o v dân,
làm cho t tng, m*c ích vì dân, 'c th6c hin th6c
ch&t, th6c s6, ch không tr thành l(i nói suông, b) hình
thc hóa, tr thành mt th gi di, m) dân t hi, gây
ph n c m trong dân, trong xã hi.
'c nh vy, “th6c hành (i sng mi” lúc này s{
góp phn làm cho dân tin  ng, dân theo  ng, dân ng
h, dân giúp # và dân b o v  ng, b o v ch .
Ch t)ch H Chí Minh ã nói r&t c m ng rng, “dân
ng h nhi4u thì th ng l'i nhi4u, dân ng h ít thì th ng
l'i ít, dân ng h hoàn toàn thì th ng l'i hoàn toàn”.
ó là chân lý mà c+ng là quy lut ca muôn (i ang
thc t=nh, ang thúc }y chúng ta hành ng i mi,
sáng to và trách nhim  chng nhng làm tng trng
kinh t mà còn quan tr ng hn, b4n vng hn, ó là làm
tng trng ni4m tin ca dân vi  ng ca mình.

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011.
2. Hồ Chí Minh: Sửa đổi lối làm việc (X.Y.Z, 1947).
3. Tân Sinh: Đời sống mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2015.
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Chủ tịch Ủy ban
Trung ương
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam
Trần Thanh Mẫn
cùng toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức
cơ quan Ủy ban
Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt
Nam ủng hộ đồng
bào miền núi phía
Bắc khắc phục hậu
quả mưa lũ.

Kh c ph4c hu qu
sau ma l5 ti Yên Bái
KỲ ANH
Ma l+ ti các t=nh mi4n núi phía B c gây thit hi ln
v4 ng(i và tài s n. Theo thông tin t\ Ban ch= o Trung
ng v4 Phòng chng thiên tai và Tìm kim cu nn, l+
ng và st l &t th(i gian qua ti mt s t=nh mi4n núi
phía B c làm 25 ng(i cht, 15 ng(i m&t tích, 21 ng(i
b) thng và hàng trm ngôi nhà b)  sp, h hi hoàn
toàn. Trong ó, t=nh Yên Bái là mt trong nhng )a
phng ch)u nh hng nng n4 sau cn l+. T=nh ã huy
ng 2.270 ng(i, 18 xe công trình, 90 xe ô tô các loi, 2
xu ng cu h, 6 máy bm công su&t ln tham gia công tác
tìm kim cu h, giúp nhân dân huyn Mù Cng Ch i kh c
ph*c hu qu thiên tai; t chc di d(i và b trí ni  tm
th(i cho 51 h có nhà b) cun trôi, sp  hoàn toàn.
Sáng ngày 8/8/2017, ti Hà Ni, Công oàn c quan
y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam ã t

chc quyên góp ng h ng bào mi4n núi phía B c
kh c ph*c thit hi do ma l+ gây ra, y viên Trung
ng  ng, Ch t)ch y ban Trung ng Mt trn T
quc Vit Nam Trn Thanh Mn, các Phó Ch t)ch Bùi
Th) Thanh, Trng Th) Ng c Ánh cùng toàn th cán b,
công chc, viên chc, ng(i lao ng c quan y ban
Trung ng Mt trn T quc Vit Nam ti ng h.
Trc ó, oàn công tác ca y ban Trung ng Mt
trn T quc Vit Nam do Phó Ch t)ch Trng Th) Ng c
Ánh làm trng oàn ã k)p th(i n vi vùng b) thit hi
nng n4 nh&t ca t=nh Yên Bái,  chia s, ng viên và
trao ti4n h[ tr' cho Ban Cu tr' y ban Mt trn T quc
Vit Nam t=nh Yên Bái. Mt trn nhi4u t=nh, thành ph
c+ng ã ch ng, k)p th(i tham mu cho lãnh o t
chc các oàn thm và h[ tr' tr6c tip nhng gia ình b)
thit hi do ma l+ gây ra.

Tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, nơi diễn ra sạt lở nghiêm trọng, cơn lũ tràn về đã cuốn trôi nhiều căn nhà.
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Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao tiền hỗ trợ
hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa tại xã Lao Chải.

Lực lượng quân đội đang giúp người
dân khắc phục hậu quả sau lũ quét.

-

T H  C

T I ! N

Cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ
đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tỉnh Yên Bái đã huy động 2 xuồng cứu hộ và máy bơm công suất
lớn tham gia liên tục công tác tìm kiếm cứu hộ tại hồ thủy điện xã
Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải.

Xã Kim Nọi, nơi cơn lũ bất ngờ đổ về.

N G H I  M

Thượng nguồn đổ về kéo theo rất nhiều gỗ, người dân đang
ra vớt gỗ tại hồ thủy điện xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải.

Một trường học bị thiệt hại nặng nề do lũ
quét đi qua.

Khu vực lũ quét đi qua, dòng nước chảy xiết
và kéo theo nhiều khối đá lớn.

Tỉnh Yên Bái huy động tất cả các đơn vị để tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
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Mt s gii pháp bo t n, gi gìn và
phát trin vn hóa ca các dân tc
thiu s có dân s di 1.000 ng+i
VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Để phát huy vai trò các thành viên Mặt trận trong công tác bảo tồn, giữ gìn
và phát triển văn hóa của 5 dân tộc thiểu số cần tăng cường việc phối hợp giữa các
thành viên với vai trò chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đẩy mạnh
xã hội hoá việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.
Summary: In order to promote the role of Front members in the cultural preservation,
conservation and development of 5 ethnic minorities, it is necessary to strengthen the
coordination among members under the leadership of the Central Committee of
Vietnamese Fatherland Front at all levels, and to promote the socialization of the
preservation, conservation and development of the culture of ethnic minorities.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, văn hóa dân tộc thiểu số, bảo tồn, giữ gìn, thành viên Mặt trận.
Key words: Ethnic minorities, the culture of ethnic minorities, preservation, conservation, Front members.
Nhận bài: 12/7/2017; Sửa chữa: 25/7/2017; Duyệt đăng: 2/8/2017.
c ta hin có 5 dân tc có s dân di 1.000
ng(i, ó là các dân tc Si La, Pu Péo, R Mm,
Brâu, 3 u. Theo s liu ca cuc tng i4u tra
dân s và nhà  ngày 1/4/2009, ng(i Si La có
709 ng(i, c trú  t=nh Lai Châu (tp trung  2 b n: Xeo
Hay và Xì Thau Ch i thuc xã Can H , huyn M(ng Tè)
và t=nh in Biên (sng tp trung  b n Nm Sin, xã
Chung Ch i, huyn M(ng Nhé). Ng(i Pu Péo có kho ng
687 ng(i, c trú  các huyn Ð ng Vn, Mèo Vc và Yên
Minh ca t=nh Hà Giang. Ng(i Brâu có kho ng 397 ng(i
sng tp trung  làng  k M, xã B( Y, huyn Ng c H i,
t=nh Kon Tum. Ng(i R Mm có 436 ng(i, c trú tp
trung  làng Le, xã Mo Rai, huyn Sa Thy, t=nh Kon Tum.
Ng(i 3 Ðu có 376 ng(i, sinh sng  hai b n Xp Pt và
Kim Hoà, xã Kim Ða, huyn Tng Dng, t=nh Ngh An.

N

*

 ng bào c trú ch yu  vùng sâu, vùng xa, )a hình
him tr; kinh t t6 c&p, t6 túc, c s h tng thit yu
ht sc s khai. Do các yu t l)ch s8, i4u kin t6 nhiên
khó khn, nên 5 dân tc này vn nm trong tình trng
ói nghèo, lc hu, không t6 vn lên 'c.
Nhm giúp 5 dân tc phát trin hòa nhp vi s6 phát
trin chung ca c nc, Chính ph ã ch= o xây d6ng
và th6c hin các d6 án h[ tr', phát trin 5 dân tc thiu
s r&t ít ng(i ca 5 t=nh. D6 án h[ tr' b o t n vn hóa
dân tc Si La ti 2 t=nh Lai Châu và in Biên, Nhà nc
ã u t ngân sách th6c hin d6 án là 30.559 triu ng,
kt qu sau 5 nm th6c hin d6 án (2006 - 2010), (i
sng vt ch&t, tinh thn ca ng bào Si La ti 2 t=nh ã
'c nâng lên so vi trc, s h nghèo gi m dn, 100%
h c sinh trong  tui i h c n lp y .  ng bào

Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh làm trưởng đoàn đến thăm đồng
bào dân tộc thiểu số ít người Brâu, tháng 8/2016.
ẢNH: PV
Si La ã t6 tin, m rng quan h kt hôn vi các dân tc
anh em khác, nên ã dn kh c ph*c 'c tình trng hôn
nhân cn huyt thng.  h[ tr' phát trin dân tc Si La
 M(ng Nhé, t=nh in Biên ã làm con (ng c&p phi
dài 8,6km ( u t gn 14,8 t~ ng, tiêu chu}n (ng
nông thôn loi A) cho b n Nm Xin, ni sinh sng ca
ng bào Si La ni vi trung tâm huyn M(ng Nhé, vì th
vic i li, thông thng, giao lu ca ng bào Si La ã
'c c i thin áng k, góp phn nâng cao (i sng vt
ch&t, tinh thn ca ng bào. Hàng nm, Mt trn và các
t chc oàn th  huyn M(ng Nhé (t=nh in Biên) và
M(ng Tè (t=nh Lai Châu) ã giúp #, h[ tr' vn ng
ng bào Si La t chc L| m\ng cm mi ca dân tc Si
La.  ng th(i, vn ng ng bào thông qua vai trò ca
các trng dòng h  xóa b> các h t*c lc hu, nh: th
rông gia súc, sinh con  trong nhà theo cách  ng i,
nhau  6ng trong ng na, d6ng  góc bp cho n
ngày t tên cho a tr…

Sau 5 nm trin khai D6 án “H[ tr' phát trin dân tc
Pu Péo” vi tng s vn gn 10 t~ ng ti 3 huyn:  ng
Vn, Yên Minh, B c Mê (Hà Giang), ni có ông ng bào
Pu Péo sinh sng, các công trình cu, (ng, thu~ nông,
in sinh hot, lp h c, nhà sinh hot cng ng  các )a
phng ni th* hng d6 án ã hoàn thành tin  và
a vào s8 d*ng, giúp ng bào i li d| dàng, giao lu
buôn bán, t\ng bc vn lên thoát kh>i ói nghèo. (i
sng vt ch&t, tinh thn ca dân tc Pu Péo ã có nhng
khi s c.
D6 án h[ tr' phát trin dân tc R Mm ti t=nh Kon
Tum, cuc sng ca ng bào R Mm ti làng Le ã có s6
i thay. Các hng m*c công trình, g m: (ng giao
thông, nc sinh hot, tr(ng h c... 'c u t xây
d6ng khang trang, t\ ch[ m[i gia ình ch= có vài sào lúa
ry, hin nay, tng din tích &t nông nghip gieo tr ng
ca làng Le ã lên n 132,4 ha, tng gn 41 ha so vi
nm 2004; trong ó, rung lúa nc tng t\ 14,4 ha lên
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20,4 ha. Bng ngu n vn l ng ghép t\ nhi4u chng
trình, vic phát trin cây công nghip có giá tr) kinh t
cao nhm xóa ói, gi m nghèo b4n vng 'c }y mnh.
Qua kh o sát th6c t làng Le ã tr ng 'c 30 ha cây
caosu, 20 ha b(i l(i, 1,5 ha cây xoan và mt s din tích
cây n qu 'c tr ng xen trong v(n nhà; tng àn gia
súc, gia cm hn 200 con; thu nhp bình quân ca ng(i
dân làng Le tng lên t\ 1,8 n 2,2 triu ng/nm. Làng
Le 'c công nhn là Làng vn hóa c&p t=nh.
D6 án h[ tr' phát trin dân tc Brâu ã có 9 hng m*c
công trình c s h tng khu dân c và 3 hng m*c công
trình h tng ph*c v* s n xu&t 'c xây d6ng ti làng
Ðk M. Kt qu th6c hin d6 án ã góp phn chuyn i
c c&u cây tr ng vt nuôi phù h'p theo hng phát trin
s n xu&t hàng hoá, cuc sng du canh, du c vi phng
thc “cht, t, ch c, t=a” ca ng bào Brâu t\ng bc
'c kh c ph*c. Nh( 'c tp hu&n khuyn nông khuyn lâm, ng bào ã m rng din tích &t tr ng tr t
 nâng cao mc thu nhp (din tích cây hng nm ca
c làng ã tng lên 159 ha, thu nhp bình quân u ng(i
Brâu  làng Ðk M tng t\ 0,78 triu lên 6,5 triu
ng/ng(i/nm, t~ l h nghèo gi m xung còn 15%).
y ban Mt trn T quc Vit Nam t=nh Kon Tum ã
phi h'p vi S Vn hóa - Th thao - Du l)ch t=nh trin
khai th6c hin 4 tài b o t n các l| hi truy4n thng ca
dân tc Brâu và R Mm, nh: 4 tài b o t n l| hi m
kho lúa ca dân tc R Mm nm 1998, 4 tài b o t n và
phát trin vn hóa dân tc Brâu nm 2005... Qua ó, ã
khôi ph*c 'c ngh thut t&u c ng chiêng, su tm li
các bài chiêng c, chiêng l|, chiêng hi theo c thù và
giá tr) ca các b chiêng cùng các l| hi nh l| thi tai,
l| hi n lúa mi... Thông qua vic phát huy vai trò ca
các ngh nhân, các già làng, ng(i uy tín trong cng ng
nên dân tc Brâu  làng Ðk M ã ph*c d6ng 'c c
bn l| hi chính: âm trâu cúng mùa gieo tr ng (tháng
4), m\ng lúa v4 kho (tháng 10), m\ng lúa mi (tháng
11), l| hi m\ng nm mi; gi gìn 'c b y b chiêng
Tha, nm b chiêng ng ph*c v* các l| hi truy4n thng.
Vi c thù là dân tc ch= có ting nói không có ch vit;
trang ph*c mc theo trang ph*c ca ng(i Kinh, vì vy
huyn ã m mt lp dy ngh4 dt th c}m truy4n thng
cho ng bào, vi s6 tham gia ca 20 h c viên...
i vi t=nh Ngh An, ni có ng bào 3 u sinh sng,
Mt trn t=nh ã phi h'p vi chính quy4n và các t chc
oàn th tuyên truy4n, vn ng, giúp # ng bào 3 u
phát trin s n xu&t, n )nh (i sng ti khu tái )nh c
thu~ in B n V{ ti b n Vng Môn. Hin nay b n có trên
30% h có mc sng trung bình và khá, con em 'c i
h c, t= l tr n tr(ng t 100%, c b n có 8 sinh viên
ang theo h c ti các tr(ng i h c, cao ng, b n Vng
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Môn có 1 chi b vi 18 ng viên, các t chc oàn th xã
hi duy trì hot ng, to 'c các phong trào thi ua
xây d6ng gia ình &m no, b n làng khi s c.
Tuy nhiên, c+ng ph i th\a nhn rng s6 thay i và
phát trin v4 kinh t, xã hi ca 5 dân tc cha mang
tính b4n vng, trình  dân trí th&p, h t*c và các t
nn xã hi chm 'c kh c ph*c, t= l h nghèo ca 5
dân tc vn cao nh&t so vi c nc, (i sng ng bào
còn gp nhi4u khó khn, ang ng trc nguy c suy
gi m s dân và suy thoái ch&t l'ng ging nòi do quan
h hôn nhân cn huyt thng, sc kho yu và bnh tt
nhi4u. Các giá tr) vn hóa vt th và phi vt th có s6
bin i, mai mt, nh&t là i vi các dân tc Si La, Brâu,
3 u trong khu v6c di d(i bi các d6 án thy in Lai
Châu, Sê San, B n V{. Th6c t kh o sát cho th&y bc
tranh vn hóa ca 5 dân tc, v\a có màu s c ca các yu
t vn hóa truy4n thng, v\a có màu s c ca các yu t
vn hóa mi là kt qu ca s6 hi nhp, giao lu vn hóa
vi ng(i Kinh c+ng nh mt s tc ng(i cng c khác,
có màu s c ca nhng yu t vn hóa 'c sáng to trên
c s ca c yu t vn hóa truy4n thng và ng i...
T&t c làm nên mt tng th vn hóa a dng song vn
có nét c trng tc ng(i. S6 thích nghi li sng hin
i ca 5 dân tc ã làm thay i nhanh chóng nhng giá
tr) vn hóa vt th truy4n thng nh n, , i li, phát
trin kinh t… i4u ó th hin rõ t\ vic xây d6ng nhà
 ging vi nhà ca ng(i Kinh, nh&t là sau khi trin
khai chng trình h[ tr' nhà  ã xu&t hin hàng lot
các thôn, b n vi nhà mái tôn hoc l'p bng mái úc xi
mng (ngôi nhà dài ca ng(i R Mm ch= còn trong ký
c), các tin nghi sinh hot trong các gia ình hu ht
bng
in t8, nh: ti vi, t lnh, máy vi tính, máy
in thoi, lò vi sóng, n i cm in… cho n phng
tin i li bng xe p, xe máy.
Do s6 giao thoa, xâm th6c bi vn hóa ca cng ng
các dân tc khác có s dân ông hn, s6 tip thu vn hóa,
tri thc mi ca các dân tc khác thiu ch n l c, thiu
)nh hng, ã làm cho vn hóa truy4n thng ca các dân
tc r&t ít ng(i ngày càng mai mt, nghèo nàn, xu hng
lãng quên và xa r(i b n s c vn hóa truy4n thng. Các thit
ch ca xã hi truy4n thng nông nghip xa kia không
còn m nét, khi mà các dân tc tip cn vi phng thc
s n xu&t ca các dân tc có dân s ln hn. Do s6 phát
trin ca li sng hin i hin nay, li sng giao tip
truy4n thng ca các dân tc Si La, Pu Péo, 3 u, R Mm,
Brâu 'c chuyn hoá theo hng hòa nhp vi các dân tc
khác trên cùng )a bàn sinh sng mt cách nhanh chóng.
S6 giao thoa, ng hóa v4 vn hóa ang di|n ra ngày càng
sâu s c trên các phng din vn hóa vt th (nhà , n
ung…) và phi vt th (ngôn ng, trang ph*c, l| hi…).
Vic s8 d*ng, vay m'n ngôn ng ca dân tc khác ang

K I N H

di|n ra  hu ht cng ng các dân tc r&t ít ng(i. Mt
b phn ln ng(i dân, c bit là lp tr có xu hng ngày
càng ít s8 d*ng ting m , thay vào ó là s8 d*ng ngôn
ng ca dân tc Kinh hay các dân tc khác trên )a bàn
(ting Hmông, ting Tày, Nùng, Thái…). Nhi4u giá tr) vn
hóa, vn ngh, làn iu dân ca, dân v+ truy4n thng ca
t\ng dân tc theo th(i gian b) mai mt, b) xâm th6c bi vn
hóa ca các dân tc khác hoc b) th&t truy4n. Qua kh o sát
ti mt s h gia ình ng(i Pu Péo  Hà Giang chúng tôi
th&y rng: Trc ây, ng(i Pu Péo là mt tc ng(i có n4n
vn hóa tng i phong phú vi các l| hi, phong t*c, dân
ca, truyn c 'c th hin qua h thng ch vit và ting
nói, nhng hin nay b n s c vn hóa ca ng(i Pu Péo  Hà
Giang c+ng không còn li bao nhiêu. S ng(i Pu Péo bit
rõ v4 b n s c vn hóa dân tc mình c+ng ch= còn s l'ng
r&t ít. Mt s vùng tr em dân tc Pu Péo nói ting Mông
rõ hn ting m . Các ngh4 th công truy4n thng nh
dt v i, dt th c}m, an lát… ch= còn trong tâm thc
nhng ng(i cao tui.
 phát huy vai trò thành viên Mt trn trong công
tác b o t n, gi gìn và phát trin vn hóa ca 5 dân tc
thiu s cn tng c(ng vic phi h'p gia các thành viên
vi vai trò ch trì ca y ban Mt trn T quc Vit Nam
các c&p, }y mnh xã hi hoá vic b o t n, gi gìn và
phát trin vn hóa các dân tc thiu s, tp trung vào
mt s ni dung gi i pháp sau:

Mt là, tng c(ng công tác phi h'p tuyên truy4n,
vn ng nâng cao nhn thc ca ng bào 5 dân tc
thiu s, th6c hin Cuc vn ng xây d6ng nông thôn
mi phù h'p vi nhng c im có tính c thù v4 t6
nhiên, kinh t, vn hóa, xã hi ca t\ng vùng trên c s
g n kt phát trin kinh t - xã hi i ôi vi b o t n, gi
gìn phát huy các giá tr) vn hóa truy4n thng ca dân
tc mình, song không ánh i vic phát trin kinh t
làm m&t i b n s c vn hóa tc ng(i, huy ng s6 tham
gia ca cng ng  xây d6ng cuc sng vn hóa, vn
minh, loi b> các h t*c lc hu và các t nn xã hi.
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Hai là, phát huy vai trò, ý thc t6 giác ca ch th vn
hóa, vai trò ca cng ng tham gia tích c6c trong công
tác b o t n, gi gìn, phát huy các giá tr) vn hóa truy4n
thng ca các dân tc. Cùng vi s6 quan tâm và h[ tr'
u t ca  ng và Nhà nc, Mt trn T quc, các oàn
th chính tr)- xã hi th6c hin tt công tác tuyên truy4n,
vn ng  ng bào 5 dân tc t6 ý thc gi gìn, phát
trin, b o t n vn hóa truy4n thng ca dân tc mình
cùng vi vic kh c ph*c tình trng ói nghèo, lc hu,
hòa nhp 'c vi cng ng các dân tc khác trong vùng.
Ba là, tuyên truy4n, vn ng ng bào k th\a và
phát huy các giá tr) vn hóa truy4n thng g n vi tip thu
nhng giá tr) tin b trong vn hóa ca các dân tc khác.
B o t n, gi gìn b n s c vn hóa ca dân tc mình song
ph i g n kt và m rng giao lu vi các dân tc khác,
tip thu có ch n l c cái hay, cái tin b trong vn hóa các
dân tc khác.
Bn là, )nh hng và vn ng cng ng các dân
tc g n vic gi gìn, b o t n, phát trin các giá tr), vn
hóa truy4n thng vi phát trin du l)ch. Giá tr) vn hóa
truy4n thng vt th và vn hóa phi vt th ca 5 dân tc
là tài s n vô giá ca m[i dân tc và ca m[i )a phng...
Các giá tr) vn hóa truy4n thng ca t\ng dân tc ph n
ánh sâu s c v4 c trng vn hóa, v4 ci ngu n vn hóa
ca dân tc, )a phng. Nhng giá tr) vn hóa ca các
tc ng(i tr thành mt b phn c bit trong c c&u
“tài nguyên du l)ch”  các )a phng cn 'c khai thác
g n vi b o t n vn hóa và phát trin du l)ch, d)ch v*.
Nm là, U~ ban Mt trn T quc các c&p và các t chc
thành viên tng c(ng công tác giám sát vic th6c hin
các ch trng, chính sách, pháp lut ca  ng và Nhà
nc liên quan n công tác b o t n, gi gìn và phát trin
vn hóa 5 dân tc thiu s. Giám sát vic qu n lý, i4u
phi c s vt ch&t ca các thit ch vn hóa ã xây d6ng,
kin ngh), tham gia s8a i, b sung nhng ni dung
cha phù h'p vi th6c ti|n i vi công tác b o t n, gi
gìn và phát trin vn hóa 5 dân tc.
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PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KT
và bi cnh hin nay
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Phong trào Không liên kết (KLK) được hình thành trong quá trình sụp đổ
của hệ thống thuộc địa và cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc châu Phi,
châu Á, Mỹ Latinh và các khu vực khác trên thế giới và vào thời kỳ cao điểm của
Chiến tranh Lạnh. Theo dòng chảy của lịch sử, Phong trào Không liên kết đã có
những sự điều chỉnh, hướng tới những mục tiêu mới trong hệ thống thế giới hiện đại.
Summary: The Non-Aligned Movement (NAM) was founded during the collapse of
the colonial system and the independence struggles of the peoples of Africa, Asia,
Latin America and other regions of the world and at the height of the Cold War.
Following the flow of history, the Non-Aligned Movement has made adjustments
towards new goals in the modern world system.
Nhận bài: 2/8/2017; Sửa chữa: 3/8/2017; Duyệt đăng: 11/8/2017.
ho n nay, Phong trào Không liên kt (KLK) ã có
120 thành viên (53 nc châu Phi, 26 nc M La
tinh, 37 nc châu Á, 1 nc châu Âu, 3 nc châu
i D ng), 17 quan sát viên và 10 t ch c quan
sát viên bao gm: Liên minh châu Phi, T ch c oàn kt
Nhân dân Á - Phi, Ban Th ký ca Khi Thnh vng
chung, Phong trào c lp Quc gia Hostosian, Mt trn
Gii phóng Dân tc Xã hi Ch ngha Kanak, Liên oàn
các Quc gia  Rp, T ch c Hp tác Hi giáo, Liên hp
quc, Hi ng Hòa bình Th gii và T ch c các Quc gia
Nam bán cu.

C

Phong trào c thành lp vào tháng 9/1961. Trong
nhng ngày u hình thành, hành ng ca t ch c này
óng vai trò là nhân t ch cht trong quá trình gii
phóng dân tc. Thành qu ca nó là nhiu quc gia và dân
tc  châu Á và châu Phi ã giành c t do và c lp,
thành lp hàng chc quc gia có ch quyn mi. Trong
quá trình phát trin, Phong trào KLK ã óng mt vai trò
c bn trong vi!c bo v! hòa bình và an ninh th gii.
Mt s cuc h"p trên quan im v Th gii th ba ã
c t ch c n#m 1955. Theo các nhà s$ h"c, Hi ngh
Bandung (Indonesia) gm các quc gia châu Á và châu
Phi là tin  cho vi!c hình thành Phong trào KLK. Hi
ngh ã quy t 29 v nguyên th quc gia thuc th h!
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Các nhà lãnh đạo các quốc gia đầu tiên tham gia Phong trào KLK.
ẢNH: TELESUR

lãnh  o u tiên sau th%i k& thuc a  hai châu lc
này. Các v lãnh  o ã cùng ánh giá l i các v'n  trên
th gii vào th%i im ó và a ra các chính sách chung
trong quan h! quc t.
Các nguyên t*c v mi quan h! gia các quc gia ln
và nh+ thuc Phong trào KLK c g"i là “M%i nguyên
t*c Bandung” ã c tuyên b t i Hi ngh. Các nguyên

NH4NG V8N

; QU<C T= VÀ

Hội nghị Phong trào KLK diễn ra ở Venezuela.

<I NGO>I NHÂN DÂN

ẢNH: TELESUR

t*c này c thông qua nh các mc tiêu chính và chính
sách không liên kt. Các nguyên t*c này c?ng tr thành
nhng tiêu chí thit yu cho các thành viên ca Phong
trào. ó chính là “Tinh hoa ca Phong trào” cho n u
nhng n#m 1990.

lp mt trt t kinh t quc t mi, cho phép t't c m"i
ng%i trên th gii c s$ dng tài sn và ngun tài
nguyên thiên nhiên ca quc gia mình, cung c'p nn tng
cho s thay  i c bn trong quan h! kinh t quc t và
s gii phóng kinh t ca các quc gia  Nam bán cu.

Sau 6 n#m thành lp Hi ngh Thng @nh u tiên ca
Phong trào KLK ã c t ch c t i Belgrade (Serbia). Hi
ngh có s tham d ca 25 quc gia: Afghanistan, Algeria,
Yemen, Myanmar, Cambodia, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus,
Egypt, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq,
Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Saudi Arabia, Somalia,
Sudan, Syria, Tunisia và Yugoslavia. Hi ngh ã a ra mc
tiêu hàng u ca các nc Không liên kt ó là tp trung
vào vi!c hF tr t quyt, c lp dân tc, ch quyn và toàn
vJn lãnh th ca các quc gia; chng l i ch ngha phân
bi!t chng tc; không tuân th các hi!p c quân s a
ph ng; 'u tranh chng ch ngha  quc di m"i hình
th c và biu hi!n; 'u tranh chng ch ngha thc dân,
ch ngha thc dân kiu mi; chng l i s chim óng và
thng tr ca nc ngoài; gii trZ quân b; không can thi!p
vào công vi!c ni b ca nc khác; các quc gia chung
sng hòa bình; không s$ dng hoc e d"a s$ dng v? lc
trong quan h! quc t; t#ng c%ng s c m nh ca Liên hp
quc; dân ch hóa các quan h! quc t; phát trin kinh t
- xã hi và c c'u l i h! thng kinh t quc t; hp tác quc
t trên c s bình [ng.

Vào cui nhng n#m 1980, Phong trào ã i mt vi
thách th c ln do nhng bin ng v chính tr trên th
gii. Phong trào ca các quc gia không liên kt không
th t khoanh vùng c nhng khó kh#n  hành ng
có hi!u qu trong iu ki!n chính tr b't li, các quc gia
thành viên không có s ng nh't. B't ch'p nhng tr
ng i ó, các nguyên t*c và mc tiêu ca Phong trào KLK
v^n gi c y  tính hi!u lc.

Trong nhng n#m 70, 80 ca th k] trc, Phong trào
KLK ã óng vai trò quan tr"ng trong cuc 'u tranh thit

Trong Hi ngh Thng @nh ln th 14 ca Phong trào
KLK t i Lahabana (Cuba) vào tháng 9/2006, T ng Th ký
Phong trào ã kh[ng nh l i cam kt ca các quc gia i
vi lý tng, nguyên t*c và mc ích thành lp Phong
trào cùng vi các nguyên t*c và mc ích c ghi trong
Hin ch ng ca Liên hp quc.
Nhng ng%i  ng u quc gia và chính ph các nc
thành viên cho bit, h" tin tng r`ng s v*ng mt ca hai
khi là khi xã hi ch ngha và khi t bn ch ngha khi
ó không làm gim nhu cu ho t ng ca Phong trào.
Các nhà lãnh  o c?ng kh[ng nh cn phi cng c và
khôi phc Phong trào.  làm c iu này, h" ã ng
ý t#ng c%ng các hành ng c th có s thng nh't và
oàn kt gia các thành viên, da trên vi!c tôn tr"ng s
a d ng ca mFi quc gia. H" c?ng nh'n m nh s cn
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thit phi ch ng jy m nh vai trò lãnh  o ca Phong
trào trong vi!c phi hp nF lc gia các quc gia thành
viên  gii quyt các mi e d"a toàn cu.
Mc dù Chin tranh L nh ã kt thúc, ch  Apartheid
ã b dp t*t, các quc gia ã giành c c lp nhng
v^n còn có nhng v'n  òi h+i s tham gia ca Phong
trào KLK. Nguyên nhân bi Phong trào KLK là diwn àn
duy nh't có th c't lên ting nói ca công lý và quan im
sáng sut v cuc ch y ua v? trang không ngZng ngh@
trên th gii. Thông qua diwn àn, yêu cu v mt trt t
kinh t th gii mi công b`ng h n sz c thông qua.
Phong trào KLK v^n óng vai trò là t'm lá ch*n ca Th
gii th ba chng l i áp lc tZ nhng nc ln có tham
v"ng bá quyn. Bên c nh ó, Phong trào KLK còn óng
mt vai trò quan tr"ng trong vi!c gii quyt các v'n 
ang c c th gii quan tâm, nh: khng b, suy thoái
môi tr%ng, HIV/AIDS và n n phân bi!t chng tc.
Trong h n 50 n#m phát trin, Phong trào KLK ã  t
c nhng thành tu nh giúp thúc jy vi!c nhanh
chóng giành t do ca các quc gia thuc a, giúp các
thành viên trong vi!c bo v! an ninh quc gia và toàn
vJn lãnh th . Các quc gia không liên kt c?ng ã lo i b+
c xung t gia các siêu c%ng quc. iu này ã giúp
thúc jy hòa bình và an ninh cho th gii không liên kt.
Mt ví d in hình là vi!c 8n  óng vai trò trong vi!c
gii quyt cuc chin tranh Triu Tiên, khng hong Suez
và xung t  mt s khu vc khác.
Phong trào KLK ã t o mt môi tr%ng thun li  xây
dng hòa bình, công lý, bình [ng và hp tác quc t thông
qua vi!c góp phn gii t+a các c#ng th[ng trên th gii b`ng
cách ng#n chn hai khi quân s M và Liên Xô c?.
Các quc gia không liên kt ã tham gia vào vi!c x$ lý
khng hong quc t vì h" không cam kt thc hi!n b't c
ho t ng quân s nào. Ví d, trong cuc khng hong
Berlin n#m 1961, hai nhà lãnh  o 8n  và Ghana là Nehru
và Kwame Nkrumah ã ti Moscow  làm nhi!m v hòa
bình, trong khi hai nhà lãnh  o Indonesia và Mali là
Achmad Sukarno và Modibo Keita ã ti Washington D.C, t o
mt bu không khí thun li  gii quyt khng hong.
Phong trào KLK c?ng ã tham gia vào vi!c t o ra trt
t v khoa h"c và công ngh!. Các nc thành viên ã yêu
cu xây dng mt trt t mi b`ng cách u tiên vi!c tip
cn các công ngh! tiên tin nh't và nghiên c u khoa h"c
s~n có nh mt ph ng ti!n  hàn g*n các khong cách
v công ngh! gia các nc phát trin và các nc ang
phát trin.
Tuy nhiên, có nhiu yu t cn tr s óng góp ca
các quc gia thành viên cho Phong trào KLK, d^n ti s
suy yu ca Phòng trào này. Mt trong nhng yu t ó
là s b't n v chính tr  mt s quc gia thành viên
nh cuc ni chin và o chính quân s  Cng hòa Dân
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Các vị lãnh đạo tham dự Phong trào không liên kết Hội nghị
lần thứ 16.
ẢNH: NAM NEWS NETWORK

ch Congo, Sudan, Rwanda, Burundi, Iran, Iraq. Thêm vào
ó, mi quan h! kinh t ph thuc gia Th gii th ba
và các nc thc dân trc ây c?ng khin các quc gia
thành viên ca Phong trào gp khó kh#n trong vi!c theo
u i con %ng c lp, t ch. Mt nguyên nhân khác
nh s tranh ch'p  khu vc biên gii gia các quc gia
láng ging là thành viên ca Phong trào nh Maroc và
Algeria, Hàn Quc và Triu Tiên, Ethiopia và Somalia,
Uganda và Tanzania…
S l c hu v kinh t ca mt s nc thành viên ã
gây khó kh#n cho h" trong vi!c áp ng các ngha v ca
mình trong Phong trào bi ngun lc h n ch. S khác
nhau v lý tng c?ng là nguyên nhân gây suy yu s
hp tác ca các quc gia. Bên c nh ó còn có s xung t
gia li ích quc gia vi li ích chung ca Phong trào. S
khác bi!t v quan im chính tr ca các v lãnh  o các
quc gia thành viên c?ng làm suy yu ho t ng ca
Phong trào.
Vi!t Nam tham d Hi ngh Á - Phi t i Bandung n#m
1955. T i Hi ngh, Vi!t Nam ã tích cc thúc jy oàn
kt gia các nc mi giành c lp, góp phn xác lp
nhng nguyên t*c c bn sau này tr thành các nguyên
t*c ch@  o cho ho t ng ca Phong trào KLK. TZ n#m
1970-1973, Chính ph Cách m ng Lâm th%i min Nam Vi!t
Nam ã làm quan sát viên ri tr thành thành viên ca
Phong trào (n#m 1973). n n#m 1976, t i Hi ngh ln
th 5, Vi!t Nam chính th c gia nhp Phong trào vi vai
trò là mt nc thng nh't.
Vi!t Nam luôn óng vai trò quan tr"ng trong cuc 'u
tranh ca các nc không liên kt và các nc ang phát
trin, phi hp cht chz vi các lc lng tích cc, nF lc
'u tranh cho mc tiêu hòa bình, c lp dân tc, dân
ch và tin b xã hi, tích cc tham gia các ho t ng ca
Phong trào.
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CHLB Đc - Th tr ng Startup
công ngh hàng đ u châu Âu
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Những dự án khởi nghiệp (Startup) đang xuất hiện ngày một nhiều trên
khắp châu Âu. Theo ước tính, cứ 20 phút, tại Berlin - CHLB Đức lại có một dự án
khởi nghiệp được hình thành và lĩnh vực này ước tính tạo ra hơn 100.000 việc làm
mới cho tới năm 2020.
Summary: Startup projects (or Startup) are now on the rise throughout Europe.
It is estimated that every 20 minutes there is a new startup in Berlin, Germany.
This sector is expected to create more than 100,000 new jobs by 2020.
Nhận bài: 12/7/2017; Sửa chữa: 25/7/2017; Duyệt đăng: 10/8/2017.

Văn phòng làm việc của một công ty startup ở Berlin.

ẢNH: THE NEXT WEB
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Berlin - điểm nóng của các dự án startup.

ý do cho nhng con s ngo n mc này là CHLB c
có m c chi phí và ri ro cho khi nghi!p th'p. Chi
phí v#n phòng và sinh ho t phí  Berlin r h n so
vi các thành ph khác  châu Âu. Do ó, nhng
nhà phát trin nh+ có nhiu c hi h n  t o dng d án
startup ca mình. i vi các ch s hu công ty, ây c?ng
là th tr%ng tuy!t v%i  tìm kim lao ng. Berlin thu
hút c r't nhiu ng%i tr tu i, tài n#ng và n i ây là
mt mnh 't tt  xây dng nhng i ng? a quc gia.

L

Bên c nh ó, nhng d án khi nghi!p c?ng nhn
c s ng h ca Chính ph c. Ngh vi!n Berlin ánh
giá cao vi!c phát trin các d án công ngh! mi m em
l i hi!u qu cao này. Berlin vn c bit n là thành
ph v#n hóa, du lch và có r't ít ngành công nghi!p
truyn thng. Khi nhiu công ty công ngh! c thành
lp  ây, trong ó có nhiu công ty mang tm quc t,
Chính ph c ã nhn ra tim n#ng mà th gii công
ngh! có th t o ra i vi th tr%ng vi!c làm và doanh
thu kinh doanh. Th trng Berlin Klaus Wowereit cho
bit, Hi ng thành ph ã xem xét vi!c bin tòa nhà
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ẢNH: ENTREPRENEUR

sân bay Tempelhof tr thành biu tng cho mt trung
tâm Startup kh ng l. Chính ph c c?ng cung c'p cho
nhng ng%i mi khi nghi!p c s h tng tt và nhiu
c hi tài tr.
Trong mt th%i gian dài, nn kinh t c phát trin
ch yu da vào các tp oàn ln và mt s doanh
nghi!p vZa và nh+. K tZ n#m 2005, mt ngun lc th
2 ã c hình thành và ngày càng tr nên quan tr"ng,
ã và ang t o ra vi!c làm c?ng nh giá tr ln trong lnh
vc k thut s - ó là các d án startup. Ho t ng khi
s này óng vai trò quan tr"ng trong s phát trin ca
nn kinh t c. Các công ty khi nghi!p t o ra s  i
mi trong th tr%ng vi!c làm và thúc jy s c nh tranh.
Tht khó  xác nh chính xác s lng các doanh
nghi!p tr trong lnh vc này.
Theo c tính, n#m 2016 có khong 6.000 d án khi
nghi!p  c. K tZ n#m 2012, ã có khong 80.000 vi!c
làm mi c t o ra tZ nhng d án startup này.
Vào bu i bình minh ca nn kinh t internet, ban u
các công ty th ng m i i!n t$ óng vai trò quan tr"ng,
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mang l i nhng nhn th c cho ng%i c v các v'n  k
thut s. R't nhiu ý tng c b*t ngun tZ Hoa K&.
Nhng th gii startup t i CHLB c l i có s phát trin
táo b o h n. Ngày nay, các công ty startup  c ang a
ngày càng nhiu sáng kin ra th tr%ng. Bên c nh các
khóa h"c kinh t c in, các tr%ng  i h"c ca c ã
t#ng c%ng các ch ng trình ging d y, bao gm các ch
 liên quan n startup  ào t o cho th h! tr ca quc
gia này các ph ng pháp thành lp các công ty k thut s.
Các vi!n nghiên c u ln nh Fraunhofer-Society, Max
Planck Society và Hi!p hi Helmholtz c?ng t o ra nhiu u
ãi cho nhân viên ca h"  bin nhng sáng kin sáng
t o thành nhng mô hình kinh doanh k thut s.
Ch ng trình Digital Agenda 2020 ca Chính ph
Liên bang ã cam kt xây dng mt nn kinh t - k
thut s  c nh tranh vi các nn kinh t ln trên th
gii và bin c tr thành “Quc gia phát trin k thut
s hàng u châu Âu”. K tZ n#m 1998, B Kinh t và
N#ng lng Liên bang c (BMWi) ã trao tng h"c b ng
startup có tên g"i “EXIST” cho các sinh viên và nhng
ng%i ã tt nghi!p. B này c?ng u t qu startup
công ngh! cao, cùng vi Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) và 18 nhà u t n tZ các nn kinh t trên th
gii, ã tr thành nhng nhà u t “h t ging” cho các
công ty công ngh! tr.
Berlin tr thành im nóng c bi!t cho các công ty
mi thành lp. Vào n#m 2015, có 2,1 t] Euro vn u t
c  vào các d án startup  Berlin. iu này ã bin
Berlin tr thành n i có ngun vn khi nghi!p ln nh't
châu Âu, xp th hai là London vi giá tr u t là 1,7
t] Euro, tip n là Stockholm và Paris. Doanh thu ln
nh't ca
c c?ng n`m  Berlin. Munich, Hamburg,
Cologne/Düsseldorf, Stuttgart và Frankfurt c?ng là nhng
thành ph có nhiu công ty startup ca c. Berlin thu
hút gn 34% lc lng lao ng n tZ nc ngoài, và
ang hng ti mc tiêu  t c m c trung bình so vi
các im nóng công ngh! hàng u th gii nh Tel Aviv,
New York và Thung l?ng Silicon.
Vào u n#m nay, các quc gia ln thuc EU ã lên
danh sách 5-10 d án khi nghi!p c tìm kim nhiu
nh't  mFi quc gia trong n#m 2016 vZa qua. T i CHLB
c, r't khó  li!t kê c danh sách hJp này bi s
lng các d án startup c ánh giá cao ca quc gia
này là không nh+. Di ây là 10 d án h a hJn nh't
trong các lnh vc khác nhau:

Movago
c thành lp n#m 2015, Movago là nn tng vn ti

Những nhà sáng lập Movago.

ẢNH: GRUENDERSZENE

chuyên nghi!p. D án khi nghi!p có tr s t i Berlin,
hng n mc tiêu t o nên c s vn ti thun li,
chuyên nghi!p vi giá c phi ch#ng da trên m c giá
chujn c nh và thut toán t nh tuyn. D án giúp ci
thi!n ch't lng và s minh b ch ca dch v, em l i
giá tr tt nh't cho khách hàng cá nhân c?ng nh các
doanh nghi!p. Movago ã ho t ng trên kh*p các quc
gia nh c, Áo, B@, Hà Lan, Pháp, Anh, Ailen và Ý.

Juniqe
Là mt c$a hàng trc tuyn v ngh! thut,  may

Các tác phẩm nghệ thuật được bán trên Juniqe.
ẢNH: JUNIQE

mc và ph ki!n, Juniqe có tr s t i Berlin, cung c'p
nhng b su tp các tác phjm ngh! thut do các ngh!
s c lp sáng tác trên nhiu ch't li!u khác nhau nh
poster, tranh s n du, kính, áo thun, p cho các sn
phjm công ngh! và ph ki!n dành cho gia ình. Nn
tng này cho phép các ngh! s chia s tài n#ng ca h"
vi s lng công chúng ông h n và giúp h" kim c
nhiu tin h n.
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HomeToGo

các doanh nghi!p  cung c'p các khon tín dng, các
khon vay ng*n h n. Spotcap có tr s t i Berlin và có các
v#n phòng t i nhiu thành ph ca các quc gia khác nh
Madrid, Amsterdam và Sydney.

Marley Spoon

Những nhà sáng lập HomeToGo.

ẢNH: HOMETOGO

Mt công c tìm kim d li!u ln v nhà  ã c
khi ng vào n#m 2015 có tên g"i HomeToGo. HomeToGo
có mc tiêu thu thp thông tin v nhng nhà cung c'p
c#n h và nhà  tt nh't, ch@ cn lt qua nhng dch v
mà h" cung c'p b n có th tìm kim c n i  áp ng
c úng nhu cu ca mình. Cho dù ó là mt chuyn
du lch gia ình, vi b n bè hay mt chuyn i lãng m n
dành cho hai ng%i, HomeToGo u c g*ng mang n
cho b n nhng la ch"n tt nh't.

Giao diện của Marley Spoon trên điện thoại.

ẢNH: NOMTEK

Spotcap
c thành lp vào mùa xuân n#m 2014, Marley Spoon
cung c'p các công th c n'u #n và các nguyên li!u t i
sng tZ các nông tr i vi tính linh ho t cao cho khách
hàng  h" quyt nh la ch"n món #n và th%i gian n'u.
Vi b su tp các công th c n'u #n ngon tZ kh*p n i
trên th gii, Marley Spoon mang n nhng món #n
tuy!t v%i và cm giác hào h ng mFi khi vào bp cho
khách hàng. Công ty có tr s t i Berlin và có các v#n
phòng t i Anh, Hà Lan, M và Australia.

Dubsmash
Giao diện trang chủ của Spotcap.

ẢNH: TECHCRUNCH

c thành lp tZ n#m 2014, Spotcap cho phép các
ch doanh nghi!p nh+ phát trin công vi!c kinh doanh
ca mình b`ng vi!c cung c'p nhng dch v tài chính
nhanh và linh ho t. Công ty tài chính công ngh! cao này
phát trin các quy trình ra quyt nh ph c t p mt cách
nhanh nh y h n, ánh giá hi!u su't th%i gian thc ca
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Thành lp vào n#m
2014, Dubsmash là mt ng
dng tin nh*n video cho
phép ng%i dùng t o và
chia s các o n video cá
nhân. Dubsmash giúp
ng%i dùng có th kt hp
các o n video ng*n vi
âm thanh. Ng%i dùng ng
dng la ch"n mt o n

Giao diện của Dubsmash trên
điện thoại. ẢNH: TECHCRUNCH
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video có âm thanh ví d mt cnh phim ng*n hay mt
phn ca bài phát biu, ghi hình bn thân nhép môi trong
khi ang cho ch y o n phim sau ó ng b hóa và #ng
ti lên Dub  chia s vi b n bè. ng dng này có th
thc hi!n trên h! iu hành iOS và Android.

<I NGO>I NHÂN DÂN

toàn di!n nh't cho th tr%ng qung cáo trên i!n tho i
di ng.

Giant Swarm

Movinga

Văn phòng làm việc của Giant Swarm.

Đội ngũ hỗ trợ dịch vụ của Movinga.

ẢNH: MAILPARSER

Có tr s t i Berlin, Movinga là nhà cung c'p dch v
vn chuyn trc tuyn, giúp khách hàng di chuyn vi
m c giá th'p h n 70% so vi các công ty vn ti truyn
thng. Sau khi khi nghi!p t i c, Movinga ã có mt t i
Áo, Thy S, Pháp và Anh, hi!n ang m rng quy mô 
Ý, Benelux và Scandinavia.

ẢNH: QUOBYTE

D án công ngh! phát trin tZ Cologne da trên s
ph c t p ca các sn phjm phn mm. Vi Giant Swarm,
các nhà phát trin có th so n và ch y các phn mm
phân tán  n gin và t c thì. Giant Swarm cung c'p mt
nn tng dw dàng nh dch v PaaS và LaaS.

Remerge

Zeotap

Đội ngũ sáng lập Remerge.

Hai nhà sáng lập Zeotap.

ẢNH: ZEOTAP

Mt công ty công ngh! tr, giúp các nhà khai thác
viwn thông kích ho t và kim tin tZ ngun d li!u ca
h". Nn tng ca Zeotap là t o ra mt b d li!u xác nh

ẢNH: TECHCRUNCH

Mt nn tng tiên phong c xây dng  tái thit
lp các ng dng. Nhi!m v ca Remerge là cung c'p nn
tng App-to-App hi!u qu nh't trên th gii b`ng cách
tinh gin các quy trình ph c t p và th công b`ng công
ngh! hi!n  i. Remerge c thành lp vào n#m 2014 có
v#n phòng t i Berlin và San Francisco.
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M T TRN VIT MINH
VI S MNH BO V THÀNH QU

ca Cách mng Tháng Tám 1945
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Mặt trận Việt Minh ra đời và giành được chính quyền trước hết là kết quả
của sự định hướng đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Chuyển sang thời kỳ
phát triển mới của cách mạng, hoạt động của Việt Minh lúc này là củng cố và phát
triển tổ chức Mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm chỗ dựa vững
chắc cho chính quyền và động viên nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.
Summary: The Viet Minh Front’s formation and its attainment of the government’s
power were the result of the judicious orientation of Indochinese Communist Party.
Shifting to the new phrase of revolution, Viet Minh’s activities were at that time
focused on consolidating and developing the Front’s organization, strengthening the
national unity bloc, being the strong mainstay for the government and encouraging
people to participate in building and defending the country.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám, Mặt trận Việt Minh, thành quả, đại đoàn kết toàn dân.
Key words: August Revolution, Viet Minh Front, achievement, national unity bloc.
Nhận bài: 19/7/2017; Sửa chữa: 2/8/2017; Duyệt đăng: 10/8/2017.
u n#m 1941, sau 30 n#m ra i tìm %ng c u
nc, lãnh t Nguywn Ái Quc tr v  cùng
Trung  ng lãnh  o cách m ng Vi!t Nam. Sau
mt th%i gian chujn b, Ng%i thay mt Quc t
Cng sn tri!u tp Hi ngh Trung  ng ng ln th Tám
(Khóa I) h"p tZ ngày 10 n ngày 19/5/1941 t i Pác Bó
(Cao B`ng). Hi ngh ã xem xét l i toàn b chin lc
ca ng và  ra nhng ch tr ng, quyt sách mang
tính ch't lch s$.
 hoàn thành nhi!m v và gii phóng dân tc theo
 ngh ca lãnh t Nguywn Ái Quc Hi ngh ã quyt
nh thành lp Mt trn Vi!t Minh. Khju hi!u chính ca
Vi!t Minh là: Phn Pháp, kháng Nht, liên Hoa, c lp.
Không ch@  cp n nhng v'n  thuc ch tr ng,
chính sách ca Mt trn, Hi ngh còn  ra mt cách toàn
di!n nhng v'n  thuc ni dung, nhi!m v, ph ng
th c t ch c và ho t ng ca Mt trn Vi!t Minh c?ng
nh ca các t ch c oàn th qun chúng.
*

Hi ngh nêu rõ:
Khi ngha là nhi!m v tr"ng tâm và quyt nh l'y c%
+ sao vàng 5 cánh là c% ca Mt trn Vi!t Minh và sz là
c% ca T quc khi giành c chính quyn.
Ngày 25/10/1941, Vi!t Minh công b Tuyên ngôn,
Ch ng trình và iu l!.
Ch ng trình ca Vi!t Minh nêu rõ: Mun cách m ng
gii phóng dân tc th*ng li, Vi!t Minh phi liên hi!p ht
thy các tng lp nhân dân, không phân bi!t dân tc, tôn
giáo, ng phái, xu hng chính tr giai c'p. T't c oàn
kt l i  ánh u i Pháp - Nht, giành c lp cho x s,
ng th%i phi ht s c giúp  Ai Lao và Cao Miên  cùng
thành lp ông D ng c lp ng minh.
ây là ln u tiên trong lch s$ Mt trn Dân tc thng
nh't Vi!t Nam, Mt trn trình bày rõ ràng %ng li, chính
sách, ph ng pháp tin hành và t ch c lc lng 'u
tranh  thc hi!n mc tiêu c u nc ca mình.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, tại Tuyên Quang,
ẢNH: TL
ngày 3/3/1951.
Nh% có chính sách úng, áp ng c nguy!n v"ng
tha thit ca các tng lp nhân dân mà t ch c và phong
trào Vi!t Minh phát trin nhanh chóng và lan rng ra
kh*p c nc.
Mt trn Vi!t Minh c thành lp theo sáng kin ca
lãnh t Nguywn Ái Quc ã tp hp các tng lp nhân dân,
các ng phái yêu nc, các t ch c c u quc, oàn kt
ng viên toàn dân vùng lên giành chính quyn, a Cách
m nh Tháng Tám n th*ng li, lp nên nc Vi!t Nam
Dân ch Cng hòa.
Ngày 2/9/1945, t i Qung tr%ng Ba ình lch s$ Hà
Ni ã diwn ra cuc mít tinh chào mZng Chính ph lâm
th%i nc Vi!t Nam Dân ch Cng hòa.
Thay mt Chính ph lâm th%i, Ch tch H Chí Minh
"c Tuyên ngôn c lp, tuyên b trc toàn dân và th
gii s ra %i ca nc Vi!t Nam Dân ch Cng hòa. i
biu T ng b Vi!t Minh, ng chí Nguywn L ng B`ng "c

diwn v#n khái quát vai trò, s m!nh lch s$ vinh quang
ca Mt trn Vi!t Minh trong cuc 'u tranh giành c
lp, t do cho dân tc và l%i hi!u tri!u ng bào c nc,
trong ó nêu rõ: Quyn c lp ca chúng ta còn mong
manh. Giành c chính quyn là mt vi!c khó, gi vng
chính quyn còn khó kh#n h n. Vi!t Minh sut m'y n#m
nay kiên quyt ph'n 'u, chu bao hi sinh au n mi
có c c lp. Vi!t Minh không cho th là , Vi!t Minh
bit r`ng: Nc Vi!t Nam Dân ch Cng hòa còn gp nhiu
khó kh#n nguy him. Bi vy, T ng b Vi!t Minh quyt
lãnh  o ng bào san ph[ng m"i tr lc ng gi vng
quyn c lp ã giành c, không trông ch% vào ng%i
khác, mt lòng ng h Chính ph, s~n sàng p tan k
ho ch xâm lc ca thc dân Pháp.
Khju hi!u ca toàn dân ta lúc này là: " oàn kt, ph'n
'u, cng c nn c lp".
Lúc này, ai là ng%i yêu nc u có b n phn phng
s T quc. Ng%i có tin giúp tin, k có s c giúp s c,
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ng%i có tài trí giúp tài trí. T't c phi góp s c  xây
dng lâu ài dân tc Vi!t Nam phú c%ng.
Chuyn sang th%i k& phát trin mi ca cánh m ng
chính quyn nhân dân c thành lp tZ Trung  ng n
a ph ng trong c nc, Mt trn Vi!t Minh không còn
làm ch c n#ng chính quyn nh trc. Ho t ng ca Vi!t
Minh lúc này là cng c và phát trin t ch c Mt trn,
t#ng c%ng khi  i oàn kt toàn dân, làm chF da vng
ch*c cho chính quyn và ng viên nhân dân tham gia
xây dng và bo v! 't nc.
Sau Cách m ng Tháng Tám, chính quyn non tr ca
nhân dân ta  ng trc nhng khó kh#n tng chZng
không vt qua n i. N n ói e d"a sinh m ng ca hàng
tri!u ng bào. Quân Anh c phái vào tc v? khí ca
quân Nht  min Nam, ã giúp cho thc dân Pháp n
súng, m u cuc chin tranh xâm lc Vi!t Nam tZ
23/9/1945.
 phía B*c, 180 nghìn quân Quc dân ng Trung Hoa
kéo vào em theo b"n phn cách m ng Vi!t Nam có v?
trang nh`m thc hi!n âm mu en ti là "Tiêu di!t ng
Cng sn", "phá tan Vi!t Minh".  bo v! chính quyn
cách m ng, làm th't b i m"i âm mu thâm c ca k
thù, nhi!m v c'p bách là phi cng c và m rng Vi!t
Minh. ng th%i, ng ta chuyn vào ho t ng bí mt
di danh ngha t tuyên b gii tán  tránh m?i nh"n
tin công ca k thù.
Qua nhng vi!c làm trên, c bi!t là vi vi!c ng
tuyên b t gii tán, vai trò ca Vi!t Minh trong %i sng
chính tr ca 't nc ngày càng c  cao. Vi!t Minh
- hình nh ca khi  i oàn kt toàn dân tc - có thêm
nhiu thành viên, t ch c và cá nhân mi. ó là các ng
phái chính tr, các nhân s yêu nc, nhng tri th c tiêu
biu thuc các tng lp trên ca xã hi.
 phân hóa các ng phái chính tr phn ng bám
gót quân Tng, Vi!t Minh ký Tuyên ngôn oàn kt vi
Vi!t Nam Cách m ng ng chí Hi, ký Th+a hi!p vi Vi!t
Nam Quc dân ng v vi!c thành lp Chính ph liên
hi!p... Nhiu  i biu Quc hi, B trng Chính ph là
cán b Vi!t Minh c Quc dân i hi Tân Trào bu ra
ã t nguy!n nh%ng l i 70 gh trong Quc hi cho các
t ch c, ng phái không ch@ th hi!n  o  c trong
sáng mà còn ch ng t+ chính sách trc sau nh mt ca
Vi!t Minh v  i oàn kt do Ch tch H Chí Minh lãnh
 o, ã có tác dng lôi kéo nhng ng%i do d, k c
nhng ng%i có t tng chng i, v vi nhân dân, v
vi cách m ng.
B`ng uy tín cá nhân, Ch tch H Chí minh còn quy t
c nhiu nhân vt tiêu biu ca ch  c? tham gia Mt
trn dân tc thng nh't.
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Nói v nguyên nhân thành công ca Cánh m ng Tháng
Tám, trong "Th g$i các ng chí t@nh nhà" ngày
17/9/1945, Ch tch H Chí Minh vit: "Chúng ta ã lp
nên mt ch@nh th Dân ch Cng hòa. ó là mt cuc
th*ng li xa nay cha tZng th'y trong lch s$ ta".
Vì sao có th*ng li ó? Mt phn là vì tình hình quc
t thun ti!n cho ta. Nh't là v lc lng ca toàn dân
oàn kt. T't c các dân tc, các giai c'p, các a ph ng,
các tôn giáo u n i dy theo lá c% Vi!t Minh  tranh l i
quyn c lp cho T quc.
Lc lng toàn dân ta là lc lng v  i h n ht.
Không ai chin th*ng c lc lng ó! ánh giá vai trò
ca Mt trn Vi!t Minh, Tuyên ngôn ca i hi toàn quc
thng nh't Vi!t Minh - Liên Vi!t h"p tháng 3/1951 nêu
rõ: Vi!t Minh có công ln trong vi!c xây dng khi  i
oàn kt toàn dân tc chng quân cp nc. Công  c
'y t't c m"i ng%i Vi!t Nam u phi ghi nh.
Lch s$ Vi!t Minh 10 n#m 'u tranh cho c lp, t do
ca dân tc c?ng là nhng trang s$ v vang vào bc nh't
ca dân tc Vi!t Nam.
Vi!t Minh có c nhng thành tích v vang ó trc
ht là do %ng li cách m ng nói chung và ch tr ng,
chính sách Mt trn nói riêng ca ng úng *n, sáng t o
hp lòng dân, trong ó n i bt là t tng H Chí Minh v
 i oàn kt dân tc - linh hn ca nhng ch tr ng,
%ng li ó. Uy tín to ln và s ch@  o trc tip ca Ng%i
ã t o cho nhân dân nim tin vào Mt trn Vi!t Minh.
Thành công và uy tín ca Vi!t Minh c?ng ng ngha
vi thành công và uy tín ca ng - mt ng ã thc s
hóa thân vào Mt trn, sng trong lòng dân  lãnh  o
dân làm cách m ng, vZa m bo nguyên t*c ng lãnh
 o, vZa tôn tr"ng tính c lp, t ch sáng t o, khuyn
khích và t o iu ki!n  Mt trn ho t ng có hi!u qu.
Mt trn Vi!t Minh ra %i và giành c chính quyn
trc ht là kt qu ca s nh hng úng *n ca ng
cng sn ông D ng, và s ch@  o chin lc gia hai
nhi!m v phn  và phn phong, gia dân tc và giai
c'p. ây c?ng là kt qu ca s kt hp nhun nhuywn
gia ch ngha Mác - Lênin vi ch ngha yêu nc.
Vi!t Minh còn là sn phjm ca s úc kt, k thZa mô
hình các t ch c Mt trn trc ó, song có s phát trin v
ch't trong s vn dng chin lc và sách lc liên minh
nh`m tp hp ti a các lc lng có th tp hp c.
S h'p d^n k& l ca Vi!t Minh chính là chF áp ng c
nguy!n v"ng và li ích chính áng ca các tng lp nhân
dân, làm cho m"i ng%i ai c?ng th'y rõ v trí, quyn li, trách
nhi!m ca mình trong t ch c mà mình là mt thành viên.
Vì vy, nhân dân tin tng, làm theo nhng gì mà Vi!t Minh
kêu g"i; s~n sàng hi sinh  bo v! Vi!t Minh.
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Mt trn Vit Minh vi thng li ca
Cách mng Tháng Tám và bài hc v xây
dng khi đi đoàn k t dân t c
VŨ QUANG HIỂN*

Tóm tắt: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 gắn liền với vai trò của
Mặt trận Việt Minh. Thực tiễn đó để lại những bài học quý báu về xây dựng khối
đại đoàn kết dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.
Summary: The victory of the August Revolution in 1945 was associated with the
role of the Viet Minh Front. This fact gave us precious lessons in building the
national unity bloc, and in developing and defending the country.
Từ khóa: Việt Minh, Cách mạng Tháng Tám, Mặt trận, đại đoàn kết, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
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Mặt trận thống nhất đầu tiên của dân tộc
Việt Nam
Di ách thng tr ca thc dân Pháp, 't nc m't
c lp, nhân dân m't t do. c lp t do tr thành khát
v"ng cháy b+ng ca m"i ng%i Vi!t Nam yêu nc. S
thng tr, áp b c và bóc lt càng t#ng thì s phn kháng
và 'u tranh vì s tn vong ca dân tc càng phát trin,
gay g*t v tính ch't, a d ng v ni dung và hình th c.
Trái l i, s xung t v quyn li riêng ca mFi giai c'p
trong ni b dân tc c gim thiu. Gii phóng dân tc
là mc tiêu s mt ca m"i tng lp xã hi Vi!t Nam. ó
chính là c s  thc hi!n  i oàn kt dân tc trong
cuc 'u tranh chng ch ngha thc dân.
Trong quá trình chujn b tin lên khi ngha giành
chính quyn, tZ u n#m 1941, Ch tch H Chí Minh ch@
 o xây dng thí im Mt trn Vi!t Minh  Cao B`ng
nh`m rút kinh nghi!m cho phong trào c nc.
Trên c s phân tích thái  chính tr ca các giai c'p,
tng lp trong xã hi Vi!t Nam, Hi ngh ln th 8 Ban
Ch'p hành Trung  ng ng (5/1941) xác nh mâu
thu^n ch yu òi h+i phi c gii quyt c'p bách 
Vi!t Nam là mâu thu^n gia toàn dân tc vi  quc phát
xít Pháp-Nht, bi vì di hai tng áp b c Nht - Pháp,
“quyn li ca t't c các giai c'p b cp git, vn m ng
dân tc nguy vong không lúc nào b`ng”. “Pháp - Nht
ngày nay không phi ch@ là k thù ca công nông” mà là
k thù chung ca c dân tc.

*

Hi ngh kh[ng nh: "Cn phi thay  i chin lc”,
không tin hành “cuc cách m ng t sn dân quyn, cuc
cách m ng phi gii quyt hai v'n : phn  và in a
na”, mà ch@ tin hành cuc cách m ng “gii quyt mt
v'n  cn kíp “dân tc gii phóng”.
Chin thut ca ng lúc ó là phi vn dng “mt
ph ng pháp hi!u tri!u ht s c thng thit, làm sao ánh
th c c tinh thn dân tc xa nay trong nhân dân”. Vì
th tên ca Mt trn “không th g"i nh trc là Mt trn
Thng nh't dân tc phn  ông D ng, mà phi  i ra
cái tên khác cho có tính ch't dân tc h n”.
Hi ngh ch tr ng gii quyt v'n  dân tc trong
khuôn kh tZng nc  ông D ng, thc hi!n chính
sách “dân tc t quyt” nh`m phát huy s c m nh mFi
dân tc trong cuc 'u tranh t gii phóng mình, p tan
nhng lun i!u xuyên t c ca k thù v v'n  dân tc,
ng th%i t o iu ki!n oàn kt ba dân tc Vi!t Nam,
Lào, Campuchia trong cuc 'u tranh chng k thù
chung. “Các dân tc sng trên cõi ông D ng sz tùy theo
ý mun, t ch c thành liên bang cng hòa dân ch hay
 ng riêng thành thành mt dân tc quc gia tùy ý”.
Theo tinh thn ó,  mFi quc gia trên bán o ông
D ng sz thành lp mt Mt trn riêng: Vi!t Nam c lp
ng minh, Ai Lao c lp ng minh và Cao Miên c
lp ng minh.
Tuyên ngôn ca Vi!t Minh nêu rõ ch tr ng “liên
hi!p ht thy các gii ng bào yêu nc, không phân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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bi!t giàu nghèo, già tr, trai gái, không phân bi!t tôn
giáo và xu hng chính tr, ng cùng nhau mu cuc
dân tc gii phóng và sinh tn”.

là mt cái thut. Có võ khí và tinh thn hy sinh mà không
bit ch"n th%i c hành ng thì r't có th b quân thù ánh
tan”. T ng b Vi!t Minh nêu ba iu ki!n t ng khi ngha:

Ch ng trình ca Vi!t Minh áp ng nguy!n v"ng ca
m"i gii ng bào:

“1. Hàng ng? quân thù chia rz, hoang mang n cc im;

1. Làm cho nc Vi!t Nam c hoàn toàn c lp.
2. Làm cho dân Vi!t Nam c sung sng t do.
Chính vì th, phong trào Vi!t Minh phát trin r't m nh,
mc dù b  quc - phát xít Pháp - Nht khng b g*t gao.
Vi!t Nam c lp ng minh là Mt trn Dân tc thng
nh't u tiên ca riêng dân tc Vi!t Nam, tp hp ông o
các tng lp nhân dân, các ng phái chính tr, tôn giáo và
nhng cá nhân yêu nc, có tác dng cô lp cao  k thù
 quc và tay sai  cha m?i nh"n 'u tranh vào chúng.
Trên c s lc lng cách m ng c t o ra và nuôi
d ng tZ trc, c rèn luy!n qua các phong trào cách
m ng 1930-1931 và 1936-1939, bc vào giai o n trc
tip vn ng c u nc, vi s ra %i và ho t ng ca
Mt trn Vi!t Minh, s chujn b lc lng cách m ng v
m"i mt c jy m nh.
Vi!t Minh là n i t ch c, giác ng và rèn luy!n lc lng
chính tr cho cách m ng, mt lc lng c bn và có ý ngha
quyt nh trong t ng khi ngha giành chính quyn.

Giải quyết vấn đề thời cơ, phát động
“khởi nghĩa dân tộc”
Mt cuc t ng khi ngha ch@ có th th*ng li khi có
 iu ki!n ch quan, khách quan và n ra úng th%i c .
Ngày 15/11/1942, trong Ch@ th g$i i hi  i biu Vi!t
Minh t@nh Cao B`ng , T ng b Vi!t Minh xác nh mt cuc
khi ngha  Vi!t Nam mun th*ng li “cn có hai iu ki!n:
1. K thù chúng ta là Pháp và Nht yu h[n.
2. Toàn dân ta di quyn lãnh  o ca oàn th ta 
lc lng”.
T ng b Vi!t Minh ch tr ng phi chujn b y 
iu ki!n ch quan  ón th%i c khách quan. D oán
tình hình Pháp - Nht th nào c?ng b quân ng minh
ánh b i, T ng b Vi!t Minh ch@ rõ: “nu ngày 'y chúng
ta không  s c  ng lên giành l i quyn c lp thì Anh,
M, Trung Hoa nhân ti!n ánh Nht sz em vào x ta và
dày bZa dân ta”. “C hi chúng ta tt tht. Nhng chúng
ta phi chujn b cho  lc lng thì mi li dng c
c hi tt 'y làm hoàn toàn cuc cách m ng dân tc gii
phóng ca chúng ta”.
Trong Ch@ th v s$a so n khi ngha (7/5/1944), T ng
b Vi!t Minh phân tích: “mun cho cuc khi ngha th*ng
li, không nhng ch@ t ch c ngha quân, s*m s$a võ khí và
h"c chin thut mà , còn phi la ch"n lúc nào nên n i
dy cho dw dàng th*ng li. Ch"n gi% phát ng khi ngha
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2. Các oàn th c u quc và các chin s cách m ng ã
quyt tâm n i dy git gic;
3. ông o qun chúng nhân dân ã nhi!t li!t tán
thành khi ngha, ã quyt tâm giúp i tin phong”.
“Nu ta nh`m úng th%i c , phát ng khi ngha thì
nh't nh cuc cách m ng dân tc gii phóng ca chúng
ta phi th*ng”.
Ngày 9/3/1945, Nht o chính lt  Pháp, c chim
ông D ng. Ngày 15/3/1945, Vi!t Minh kp th%i ra l%i
kêu g"i ng bào “Kháng Nht c u nc”, ch@ rõ bn ch't
hành ng ca Nht: “Gic Nht tru't quyn gic Pháp 
chim h[n nc ta làm thuc a riêng ca chúng… Chúng
không gii phóng cho dân tc ta âu”. Vi!t Minh d oán
quân ng minh s*p vào ông D ng và kêu g"i ng bào
“Kháng Nht c u nc” b`ng m"i hình th c tZ th'p n
cao: biu tình th oai, bãi công, bãi th, bãi khoá, phá các
%ng giao thông, vn ti, dây thép, kho tàng ca Nht,
ánh úp các n l, ánh chn các i quân tun tiwu.
Trong tình hình ht s c khjn tr ng, ngày 14/8/1945
T ng b Vi!t Minh công b Hi!u tri!u, kh[ng nh phát
xít Nht ã u hàng ng minh. Quân ng minh s*p
tràn vào ông D ng. “Gi% T ng khi ngha ã ánh! Dân
tc ta n lúc vùng dy cp l i quyn c lp ca
mình!”. T ng b kêu g"i: “Trc c hi có mt không hai
'y, toàn th dân tc ta phi em ht lc lng, dùng ht
can m, bao quanh  o quân Gii phóng Vi!t Nam, tung
x ng máu ra ánh u i gic Nht, òi l'y t do, h nh
phúc cho nhân dân!”. Di s lãnh  o ca ng và Mt
trn Vi!t Minh, cách m ng Vi!t Nam tin n bc nhy
v"t v  i: nhanh chóng chuyn tZ khi ngha tZng phn
lên T ng khi ngha giành chính quyn trong c nc. C
dân tc nh't t vùng dy vi s kt hp lc lng chính
tr vi lc lng v? trang, 'u tranh chính tr vi 'u
tranh v? trang trong mt cuc khi ngha toàn dân  c
nông thôn và thành th, t o ra s c m nh áp o, làm tan
rã b máy chính quyn  quc và tay sai, thit lp chính
quyn cách m ng.
Nh% có s chujn b lc lng chu áo, l i n ra úng
th%i c , cách m ng Tháng Tám ã giành c th*ng li
“nhanh, g"n, ít  máu”.
Cách m ng Tháng Tám 1945 thành công. Ngày
2/9/1945, Lw c lp c t ch c tr"ng th t i Qung
tr%ng Ba ình. Chính ph lâm th%i ra m*t quc dân.
Thay mt Chính ph lâm th%i, Ch tch H Chí Minh "c
Tuyên ngôn c lp, khai sinh ra nc Vi!t Nam Dân ch
Cng hòa, nhà nc ca nhân dân, do nhân dân và vì
nhân dân u tiên  ông Nam Á.

N H Â N

Hai bài học về xây dựng khối đại đoàn kết
dân tộc
Thc tiwn xây dng và ho t ng ca Mt trn Vi!t
Minh  l i nhiu bài h"c quý cho cách m ng Vi!t Nam.

Th nh't, kiên trì thc hi!n chin lc  i oàn kt dân
tc trên c s liên minh công nhân, nông dân và trí th c.
C s  hình thành và phát trin ca Vi!t Minh là mc
tiêu c u quc. ó là nguy!n v"ng chung ca m"i gii ng
bào, là im t ng ng ca m"i ng%i Vi!t Nam yêu nc.
Khai thác và phát huy n m c cao nh't im t ng ng là
iu ki!n  xây dng thành công khi  i oàn kt dân tc.
Trong Mt trn, có nhng lc lng xã hi khác nhau,
nh nông dân và a ch, công nhân và t sn, vi nhng li
ích riêng khác nhau, thm chí phát trin ngc chiu nhau,
nên không th tránh kh+i nhng mâu thu^n v quyn li.
Công nhân, nông dân và trí th c là nhng lc lng
xã hi ông o nh't, h#ng hái cách m ng nh't, nên phi
không ngZng xây dng và cng c khi liên minh gia
nhng lc lng này làm nn tng ca Mt trn. ó là c
s s c m nh  tp hp, tranh th nhng giai c'p và tng
lp khác trong cng ng dân tc. Chính vì th, quá trình
xây dng Mt trn là mt quá trình 'u tranh, ch không
phi là mt phép cng  n gin.
Chính s c m nh ca khi  i oàn kt dân tc ã có
s c lôi cun m"i lc lng dân tc  ng v phía Vi!t Minh,
k c nhiu quan l i trong triu ình nhà Nguywn, làm lay
chuyn và d^n ti quyt nh thoái v ca vua Bo i.
ánh giá s ki!n Bo i thoái v, trong tác phjm Bn án
ch ngha thc dân Pháp  Vi!t Nam có vit: “Ngày 30
tháng Tám, Hoàng  Bo i trnh tr"ng tuyên b tZ b+
t't c các quyn li ca ông ta. S tZ b+ nh vy là ã “hp
pháp hoá”, theo mt s truyn thng ngày nay ã c
thZa nhn trên th gii. Chính quyn cách m ng ã c
thZa nhn, hp pháp hoá mt cách v vang nh't bi s
tham gia cung nhi!t ca toàn th nhân dân Vi!t Nam”. ó
chính là ph ng th c ch'm d t s tn t i ca ch  quân
ch hàng ngàn n#m trên 't nc Vi!t Nam  chuyn sang
mt chính th mi, chính th cng hoà dân ch.
Do công nhân, nông dân và trí th c là nn tng ca Mt
trn, nên không bao gi% c hy sinh quyn li ca h",
không c th tiêu quyn 'u tranh ca h" nh`m tZng
bc ci thi!n %i sng hàng ngày, t c là không th tiêu
quyn 'u tranh ca nông dân i vi a ch hay công
nhân i vi t sn. ó là v'n  mang tính nguyên t*c
trong công tác Mt trn. Tuy nhiên, cn t ch c và lãnh
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 o cuc 'u tranh ó  m c  thích hp,  vZa bo m
quyn li ca qun chúng công, nông và trí th c, vZa áp
ng yêu cu tp hp lc lng rng rãi trong Mt trn.

Th hai, gii quyt úng *n mi quan h! gia v'n 
dân tc và v'n  giai c'p, t quyn li ca dân tc cao
h n ht thy.
Khi  i oàn kt dân tc trong Mt trn Vi!t Minh
c xây dng trên c s “quyn li ca b phn, ca giai
c'p phi t di s sinh t$, tn vong ca quc gia, ca
dân tc”, bi vì “nu không gii quyt c v'n  dân
tc gii phóng, không òi c c lp t do cho toàn
th dân tc, thì ch[ng nhng toàn th quc gia dân tc
còn chu mãi kip nga trâu, mà quyn li ca b phn,
giai c'p n v n n#m c?ng không òi l i c". Trong khi
nhi!m v gii phóng dân tc c t lên hàng u, phi
t m gác khju hi!u “cách m ng rung 't”. V'n  quyn
li ca nông dân ch@ c gii quyt  m c  thích hp.
Tháng 10/1944, H Chí Minh g$i th cho ng bào
toàn quc, nêu rõ: “Chúng ta trc phi có mt cái c c'u
 i biu cho s cho s chân thành oàn kt và hành ng
nh't trí ca toàn th quc dân ta. Mà c c'u 'y thì phi
do mt cuc Toàn quc  i biu i hi gm t't c các
ng phái cách m!nh và các oàn th ái quc trong nc
bu c$ ra. Mt c c'u nh th mi  lc lng và uy tín,
trong thì lãnh  o công vi!c c u quc, kin quc, ngoài
thì giao thi!p vi các hu bang”.
Thc hi!n s m!nh  i oàn kt dân tc ca Vi!t
Minh, khju hi!u “chính quyn công nông” c gác l i 
thành lp chính quyn nhà nc vi hình th c cng hoà
dân ch. “Chính quyn cách m ng ca nc dân ch mi
'y không phi thuc quyn riêng ca mt giai c'p nào
mà là ca chung ca toàn th dân tc, ch@ trZ có b"n tay
sai ca  quc Pháp - Nht và nhng b"n phn quc,
nhng b"n thù, không c gi chính quyn, còn ai là
ng%i dân sng trên di 't Vi!t Nam t't thy u c
mt phn tham gia gi chính quyn, phi có mt phn
nhi!m v gi l'y và bo v! chính quyn 'y”.
Theo quan im ca Mác, giai c'p vô sn có s m!nh
lch s$ th gii, nhng trc ht cn phi hoàn thành s
m!nh i vi dân tc mình, nên “phi tr thành giai c'p
dân tc”, “phi t mình tr thành dân tc”.
Kt hp nhun nhuywn v'n  giai c'p và v'n  dân
tc, gii quyt v'n  giai c'p trong v'n  dân tc, gii
quyt v'n  dân tc trên quan im giai c'p là mt
thành công ca ng và Mt trn Vi!t Minh trong s
nghi!p xây dng khi  i oàn kt dân tc, trc tip a
Cách m ng Tháng Tám n#m 1945 n thành công.

Tài liệu tham khảo:
1.
2.
3.
4.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2000.
Vũ Anh: Hồi ký Bác Hồ, Nxb. Văn học, Hà Nội. 1960.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2000.
Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội. 1997.
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Tp chí đin t Mt trn và
nhng k vng v b c đt phá
AN THẢO

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển (2001-2017), Tạp chí Mặt trận được đánh
giá là đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của
Đảng về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất. Tháng 6/2017, việc
chính thức cho ra đời Tạp chí điện tử Mặt trận đã ghi một dấu ấn đậm nét, được kỳ
vọng là một bước đi mang tính đột phá trên bước đường phát triển của Tạp chí.

hng n#m qua, T p chí Mt trn luôn bám sát
ch c n#ng, nhi!m v là mt trong các c quan
ngôn lun ca y ban Trung  ng Mt trn T
quc Vi!t Nam. T p chí xu't bn n nh 1
k&/tháng và phát hành rng rãi trên c nc.

N

Sau khi ki!n toàn c c'u t ch c, nhân s, T p chí Mt
trn ã có nhng thay  i m nh mz v c ni dung và
hình th c; vi vi!c xu't bn b mi mang nhiu nét t
phá. Mt v#n phòng khang trang, hi!n  i c?ng ã c
u t, b`ng ngun lc ch yu là xã hi hóa. Tim lc
kinh t ca T p chí c chú tr"ng t#ng c%ng,  t m c
t#ng trng g'p 10 ln so vi n#m trc ó, dù n#m 2017
i qua c 1 n$a. ây là nhng tin  quan tr"ng 
cho ra %i ca T p chí i!n t$ Mt trn, vi k& v"ng v
nhng bc t phá.
Sau 1 th%i gian chujn b, ngày 19/6/2017, t i Tr s
y ban Trung  ng Mt trn T quc Vi!t Nam, T p chí
i!n t$ Mt trn ã chính th c khai tr ng, t i a ch@
tapchimattran.vn. Theo Quyt nh s 229/GP-BTTT, ngày
22/5/2017 ca B trng B Thông tin và Truyn thông,
c'p gi'y phép ho t ng báo chí i!n t$ cho T p chí i!n
t$ Mt trn, tôn ch@, mc ích ca T p chí i!n t$ Mt
trn gm: Tuyên truyn ph bin các quan im, %ng
li ca ng v  i oàn kt dân tc, t#ng c%ng Mt trn
dân tc thng nh't trong giai o n cách m ng hi!n nay,
góp phn nâng cao trình  lý lun, thc tiwn ca c quan
Mt trn T quc các c'p nh`m thc hi!n tt ch c n#ng,
nhi!m v ca Mt trn T quc Vi!t Nam. i tng phc
v ca T p chí là h! thng c quan Mt trn T quc Vi!t
Nam và các t ch c thành viên; các c quan ng, Nhà
nc và b n "c quan tâm.
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Quyết định hoạt động Tạp chí
điện tử Mặt trận cho Tổng Biên tập Vũ Văn Tiến.
ẢNH: KỲ ANH

T p chí i!n t$ Mt trn có ni dung phong phú,
chuyn ti nhng thành tu nghiên c u lý lun v công
tác Mt trn, vi các chuyên mc: Nghiên c u, Thc tiwn,
i oàn kt, Th gii, Dân nguy!n, và c bi!t là im
nh'n Bn tin Truyn hình Mt trn, 1 tun 1 s, cung c'p
kp th%i thông tin v ho t ng ca lãnh  o y ban
Trung  ng Mt trn T quc Vi!t Nam, và các v'n  mi
phát sinh trong thc tiwn công tác Mt trn các c'p. Nói
theo TS. Lê Bá Trình - nguyên Phó Ch tch y ban Trung
 ng Mt trn T quc Vi!t Nam, “ây là mt bc tin r't
tt, bi vi iu ki!n v c ch, iu ki!n v c s vt
ch't, k thut còn h n ch nh hi!n nay, thì có th th'y
là Ban Biên tp có có r't nhiu c g*ng  hình thành
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c Bn tin này. Bn tin ã m bo c v ch't lng,
hình nh và tuyn ch"n c nhng tin th%i s áng chú
ý trong tun”.
Là mt t% t p chí i!n t$ sinh sau  mun, nhng
theo các nhà chuyên môn, T p chí i!n t$ Mt trn k
thZa c nn tng ca t% T p chí in, tích hp nhng
tính n#ng u vi!t và c kin t o bi nhng ng%i am
hiu v báo chí i!n t$... PGS.TS. Nguywn V#n Dng Trng Khoa Báo chí - H"c vi!n Báo chí và Tuyên truyn
cho r`ng, vi!c ra m*t T p chí i!n t$ Mt trn là s ki!n
quan tr"ng, ánh d'u bc phát trin mi, giúp T p chí
có iu ki!n thc hi!n tt h n các nhi!m v chính tr;
cung c'p kp th%i các thông tin v công tác Mt trn...
“T p chí in Mt trn là mt t% báo chính thng, có s c
m nh lan t+a trong cng ng v ho t ng tuyên truyn
%ng li, chính sách ca y ban Trung  ng Mt trn T
quc Vi!t Nam. Nhng s ra %i ca T p chí i!n t$ Mt
trn sz góp phn nêu c chi tit và toàn cnh h n ti
b n "c trong nc c?ng nh nc ngoài”.
y viên B Chính tr, Bí th Thành y TP. H Chí Minh
Nguywn Thi!n Nhân c?ng bày t+ vui mZng khi ch ng kin
tZng bc  i mi ca T p chí Mt trn. Nguyên Ch tch
y ban Trung  ng Mt trn T quc Vi!t Nam cho r`ng,
vi!c ra %i T p chí i!n t$ Mt trn ã cho th'y s nF lc,
c g*ng r't ln ca cán b, phóng viên, biên tp viên T p
chí Mt trn. “Tôi tin tng r`ng, T p chí Mt trn sz ngày
càng áp ng c yêu cu, nhi!m v ca ng oàn, Ban
Th%ng trc y ban Trung  ng Mt trn T quc Vi!t
Nam, ng th%i là mt kênh quan tr"ng  c$ tri c nc
nói lên ting nói ca mình và Mt trn thông qua ó giám
sát nhng v'n  c$ tri phn ánh”.
Trong khi ó, t i bu i th#m và làm vi!c vi T p chí
Mt trn cách ây cha lâu, thay mt Ban Th%ng trc
y ban Trung  ng Mt trn T quc Vi!t Nam, y viên
Trung  ng ng, Ch tch y ban Trung  ng Mt trn
T quc Vi!t Nam Trn Thanh M^n cho r`ng, song song vi
vi!c m bo công tác nghiên c u lý lun và t ng kt thc
tiwn, vi!c ra %i T p chí i!n t$ Mt trn là s ki!n quan
tr"ng, ánh d'u bc phát trin ca T p chí Mt trn nói
chung, giúp T p chí có iu ki!n thc hi!n tt h n các
nhi!m v chính tr; cung c'p kp th%i, nhanh nh y các
thông tin v công tác Mt trn các c'p.
Ch tch Trn Thanh M^n mong mun trong th%i gian
ti, T p chí Mt trn sz tip tc jy m nh công tác thông
tin tuyên truyn, m bo chiu sâu và c bi!t nêu c
nhng g ng in hình, nhng mô hình ca ng bào
dân tc vùng sâu vùng xa - nhng n i công tác thông tin
tuyên truyn cha th tip cn,  tZ ó t o s c lan t+a
trong cng ng. ng th%i, T p chí Mt trn cn kt ni
vi các t% báo, t p chí trong h! thng Mt trn  công

tác Mt trn  63 t@nh, thành ph ngày càng c tuyên
truyn sâu rng.
Trên nn tng nhng  i mi m nh mz, theo ng chí
T ng Biên tp V? V#n Tin, th%i gian ti, T p chí i!n t$
Mt trn c nh hng   t các mc tiêu t#ng
trng và thc hi!n tt nhi!m v chính tr c giao.
Rõ ràng, trong xu th phát trin ca internet và báo
m ng i!n t$, vi!c cho ra %i T p chí i!n t$ Mt trn là
mt yêu cu khách quan và ht s c cn thit, giúp T p
chí cung c'p kp th%i các thông tin mang tính lý lun v
công tác Mt trn, và nâng cao kh n#ng t ng tác vi
b n "c; góp phn nâng cao hi!u qu ho t ng ca Mt
trn các c'p.
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Bn đc vi Tp chí Mt trn
LTS: Tạp chí Mặt trận là một trong các cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Tạp chí được coi là diễn
đàn để tập hợp, trao đổi thông tin, tổng kết lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, góp
phần bồi dưỡng, nâng cao quan điểm, nhận thức và trình độ lý luận, nghiệp vụ về
công tác Mặt trận. Mới đây, Tạp chí điện tử Mặt trận đã chính thức ra mắt, tạo
nên dấu ấn và bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Tạp chí Mặt trận.
Dưới đây là ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và bạn đọc
góp ý để Tạp chí Mặt trận phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thiện Nhân
(th#m T p chí Mt trn ngày 30/6/2017)
Tôi vui mZng khi ch ng kin tZng bc  i mi ca
T p chí Mt trn và mong mun r`ng, các cán b, phóng
viên, biên tp viên sz tip tc nF lc t o bc chuyn
bin m nh mz trong ho t ng ca T p chí.
Bên c nh ó, vi!c ra %i T p chí i!n t$ Mt trn ã
cho th'y s nF lc, c g*ng r't ln ca cán b, phóng
viên, biên tp viên T p chí Mt trn.
Tôi tin tng r`ng, T p chí Mt trn sz ngày càng áp
ng c yêu cu, nhi!m v ca ng oàn, Ban Th%ng
trc y ban Trung  ng Mt trn T quc Vi!t Nam, ng
th%i là mt kênh quan tr"ng  c$ tri c nc nói lên
ting nói ca mình và Mt trn thông qua ó giám sát
nhng v'n  c$ tri phn ánh.
Tôi mong T p chí Mt trn luôn phn ánh úng hi!n
thc và tip tc óng góp cho s nghi!p  i oàn kt toàn
dân tc. Nhân ây tôi chúc T ng Biên tp và toàn th cán
b, phóng viên, biên tp viên T p chí Mt trn có nhiu
s c kh+e, có thêm nhng sáng kin, nim tin  x ng
áng vi s tin cy ca ng oàn, Ban Th%ng trc y
ban Trung  ng Mt trn T quc Vi!t Nam Vi!t Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn
(th#m T p chí Mt trn nhân dp k] ni!m 92 n#m ngày
Báo chí Cách m ng n#m 2017)
Tri qua 16 n#m hình thành và phát trin (2001-2017),
T p chí Mt trn ã thc hi!n tt tôn ch@ mc ích là
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc
ẢNH: KỲ ANH
mừng Tạp chí Mặt trận.
tuyên truyn %ng li, ch tr ng ca ng v  i oàn
kt dân tc và Mt trn dân tc thng nh't trong giai
o n cách m ng hi!n nay.
T p chí Mt trn ã không ngZng  i mi v t ch c
b máy,  i mi ni dung, hình th c c?ng nh ph ng
th c ho t ng. Song song vi vi!c m bo công tác
nghiên c u lý lun và t ng kt thc tiwn, vi!c ra %i T p
chí i!n t$ Mt trn là s ki!n quan tr"ng, ánh d'u bc
phát trin ca T p chí Mt trn nói chung, giúp T p chí
có iu ki!n thc hi!n tt h n các nhi!m v chính tr;
cung c'p kp th%i, nhanh nh y các thông tin v công tác
Mt trn các c'p.
Trong th%i gian ti, T p chí Mt trn cn tip tc jy
m nh công tác thông tin tuyên truyn, m bo chiu
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sâu và c bi!t nêu c nhng g ng in hình, nhng
mô hình ca ng bào dân tc vùng sâu vùng xa - nhng
n i công tác thông tin tuyên truyn cha th tip cn, 
tZ ó t o s c lan t+a trong cng ng.

TS. Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tôi th'y r`ng, T p chí ã thc hi!n úng  án mà
Ban Th%ng trc ã phê duy!t, phát huy c vai trò ca
mt T p chí t ng kt thc tiwn và phát trin lý lun. Cái
th 2 là hình th c T p chí Jp. Ch't lng T p chí v mt
chính tr qua theo dõi lâu nay th'y không b v'p váp.
Bên c nh ó, T p chí ã có bc tin r't ln khi ln
u tiên ra m*t T p chí i!n t$. Dù mi ra %i c vài
tháng, nhng có th th'y là T p chí i!n t$ Mt trn có
tác ng r't ln trong xã hi, c bi!t là Bn tin Truyn
hình Mt trn, ây là mt bc tin r't là tt, bi vi iu
ki!n v c ch, iu ki!n v c s vt ch't, k thut còn
h n ch nh hi!n nay, thì có th th'y là Ban Biên tp có
r't nhiu c g*ng  hình thành c Bn tin này. Bn
tin ã m bo c v ch't lng, hình nh và tuyn ch"n
c nhng tin th%i s áng chú ý trong tun a lên. Tôi
theo dõi r't th%ng xuyên phn này, ó là mt tín hi!u
r't áng mZng.
S*p ti, tôi cho r`ng T p chí cn làm th nào  th
hi!n rõ c bn ch't, ch c n#ng ca mt t% T p chí, phi
th hi!n rõ h n tính ch't t ng kt thc tiwn và phn
nghiên c u lý lun ca công tác Mt trn; v lâu dài cn
ph'n 'u v n lên thành mt t% t p chí khoa h"c, c
Hi ng Ch c danh Giáo s Nhà nc công nhn.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Theo dõi T p chí tZ ngày u, tôi th'y xét v hình
th c thì T p chí ngày mt tt h n, ch't lng gi'y và in
ngày càng Jp h n. V ni dung, thì mFi th%i k& l i có
mt yêu cu khác nhau. Th%i k& u, mang nhiu ni
dung v lch s$ và s ki!n, sau ó i nhiu v phong
trào. n hôm nay, tôi th'y ni dung T p chí ã a d ng
h n. Tuy nhiên, tôi th'y các bài v công tác t ng kt
thc tiwn còn m+ng, hi!n T p chí còn nhiu tin bài mang
tính th%i s.
Hi!n T p chí mi xung n c'p huy!n, T p chí nên
chú tr"ng cng c c'p huy!n cho tt, và c g*ng i vào
c các t ch c thành viên, ch cha nên a xung c'p
xã. Vi mt t p chí mang tính lý lun và thc tiwn, nu
vào c các t ch c thành viên thì nó sz góp phn vào
nhn th c ca các t ch c thành viên i vi Mt trn sz
tt h n.
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Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
T p chí Mt trn là mt kênh thông tin quan tr"ng i
vi công tác Mt trn, phn ánh kp th%i tâm t, nguy!n
v"ng ca các tng lp nhân dân và tuyên truyn, phn
ánh kp th%i, toàn di!n vai trò, ch c n#ng, nhi!m v ca
Mt trn T quc Vi!t Nam c?ng nh kt qu công tác Mt
trn trong c nc, qua ó ã có nhng óng góp quan
tr"ng cho s nghi!p  i oàn kt toàn dân tc.
V ni dung, hình th c, cách trình bày c in trên
gi'y cuse bóng, màu s*c Jp, hi!n  i, phù hp vi ni
dung; b cc các mc, phn ca các tin, bài… m bo
khoa h"c, hp lý; ni dung ã phn ánh toàn di!n ho t
ng ca Mt trn T quc Vi!t Nam trên t't c các lnh
vc. Ngoài ra còn có nhng bài vit có tính lý lun,
nghiên c u chuyên sâu theo các chuyên  và g*n vi
thc tiwn ca cuc sng, có hi!u qu tuyên truyn, giáo
dc cao.
 T p chí Mt trn ngày càng g*n bó rng rãi vi b n
"c nói chung và cán b Mt trn nói riêng,  ngh Ban
Biên tp quan tâm t#ng các bài vit có ni dung v nhng
lnh vc và các v'n  mà nhân dân ang quan tâm hi!n
nay; tuyên truyn, ph bin các mô hình, in hình và
kinh nghi!m công tác Mt trn, g ng ng%i tt, vi!c tt,
xây dng np sng v#n hóa mi…; ng th%i nghiên c u
b sung thêm chuyên mc v#n hóa, v#n ngh! nh`m thu
hút c gi.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Lào Cai
Tôi cho r`ng T p chí Mt trn có vai trò ht s c quan
tr"ng i vi h! thng Mt trn, bi vì i vi các cán b
Mt trn c'p t@nh, c'p huy!n, T p chí Mt trn hi!n có th
c coi nh mt cái cjm nang. Th%i gian qua, tôi th'y
T p chí Mt trn có r't nhiu  i mi, hình th c trình
bày Jp, gi'y tt. Khi i công tác xung c'p huy!n, xã,
có nhng bài phù hp có th tham kho a vào thc tiwn
là chúng tôi mang theo.
áng chú ý trong ó có nhiu bài hay, úc kt c
các kinh nghi!m, tZ lý lun n thc tiwn trong công tác
Mt trn  c s; nhiu mô hình, cách làm hay ca các cá
nhân, t ch c c #ng ti  chúng tôi tham kho, rút
kinh nghi!m.
Bn i!n t$ mi ra chúng tôi th'y r't hay, hu ích,
chúng tôi th%ng xuyên cp nht thông tin tZ ó. Chúng
tôi mong mun là T p chí Mt trn, c bn gi'y và i!n
t$ cp nht các v#n bn ch@  o, hng d^n, các k ho ch
ca Trung  ng a lên  chúng tôi dw ti!m cn.
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M! ĐC - HÀ N"I
đ y mnh hot đ ng tri ân gia đình
th ng binh, lit s và ng i có công
LÊ THƯ

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc, những năm qua, Đảng
bộ, chính quyền các cấp của huyện Mỹ Đức,
Hà Nội đã từng bước triển khai có hiệu quả
các chính sách ưu đãi người có công và
thực hiện sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã
xây dựng, sửa chữa được trên 200 nhà ở
đối với người có công bằng nguồn kinh phí
Trung ương, Thành phố, huyện và nguồn
“Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của các cấp, các
ngành của huyện.

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện Mỹ Đức mong muốn thân nhân các thương,
bệnh binh, liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên phát triển
kinh tế gia đình, trở thành tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ.

Nhờ những hỗ trợ thiết thực, nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công ở huyện Mỹ Đức đã có mức sống bằng, hoặc trên
mức trung bình của nhân dân địa phương.
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Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức cùng đại diện các ban, ngành của huyện tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ trên
địa bàn.
heo thng kê, trên a bàn huy!n M c hi!n có
2.462 gia ình li!t s; 2.172 ng%i ho t ng
kháng chin; 73 chin s cách m ng b b*t tù y;
216 bà mJ c truy tng, phong tng danh hi!u
vinh d Nhà nc Bà mJ Vi!t Nam anh hùng; 3.067 i
tng ng%i có công ang hng tr c'p th%ng xuyên.

T

Nhng n#m qua, cùng vi nhân dân c nc, huy!n M
c ã trin khai nhiu ho t ng thit thc nh phát
ng ng h Qu n n áp ngha, huy ng s chung
tay góp s c ca c cng ng  xây dng nhng ngôi nhà
'm áp ngha tình ng i, tng s tit ki!m, t ch c th#m
h+i và tng quà các MJ Vi!t Nam Anh hùng, các gia ình
li!t s, các th ng binh, b!nh binh và nhng ng%i có công
vi cách m ng,  tri ân công lao to ln ca h" i vi nn
c lp, t do và s phn thnh ca nc nhà. Nhng vi!c
làm thit thc này ã phn nào chia s vi nhng au
th ng, m't mát trong chin tranh, góp phn ng viên
các gia ình th ng binh, li!t s c?ng nh toàn dân oàn
kt ph'n khi, h#ng hái sn xu't, xây dng quê h ng.
Bên c nh s quan tâm ca các c'p y ng, chính
quyn, là s nF lc vt lên nhng au th ng m't
mát, hòa mình vào cuc sng cng ng và xã hi, tip
tc mang s c lc, trí tu!  xây dng cuc sng gia
ình 'm no, h nh phúc, góp phn xây dng quê h ng
giàu Jp. Nhiu gia ình ã có m c sng b`ng hoc trên
m c trung bình ca nhân dân a ph ng. Nhiu gia
ình  t danh hi!u Gia ình v#n hóa, luôn g ng m^u

ch'p hành các ch tr ng ca ng, chính sách, pháp
lut ca Nhà nc và a ph ng. Nhiu t'm g ng
th ng binh ã vt khó tr thành nhng doanh nhân,
ch doanh nghi!p tiêu biu có nhiu óng góp cho cng
ng và xã hi.
Ông Nguywn V#n Ho t - Phó Bí th Huy!n y, Ch tch
UBND huy!n M c kh[ng nh: ng b, chính quyn
và nhân dân huy!n M c ht s c trân tr"ng và khâm
phc nhng c g*ng ln lao ca các c'p, các ngành và
luôn chia s khó kh#n vi các MJ Vi!t Nam anh hùng, các
th ng binh, b!nh binh, các gia ình li!t s và nhng
ng%i có công vi cách m ng trong toàn huy!n.
Tuy nhiên, hi!n nay trên a bàn huy!n v^n còn mt
s th ng binh, b!nh binh, gia ình li!t s, ng%i có công
vi cách m ng có cuc sng khó kh#n, ang cn c cng
ng chúng tay góp s c  giúp h" vt qua khó kh#n
trong cuc sng. Vì vy, vi!c ch#m sóc các MJ Vi!t Nam
anh hùng, các th ng binh, b!nh binh, gia ình li!t s và
ng%i có công vi cách m ng là mt nhi!m v ht s c
quan tr"ng và cn thit, th hi!n  o lý “Ung nc nh
ngun”, òi h+i các c'p y ng, chính quyn trong toàn
huy!n phi th%ng xuyên tp trung lãnh  o, ch@  o làm
tt h n na công tác n n áp ngha, m bo thc
hi!n úng, y , chu áo các chính sách u ãi i vi
nhng ng%i có công vi cách m ng, không  xy ra tiêu
cc trong thc hi!n các chính sách ca ng; tip tc làm
tt h n công tác tu b , tôn t o các ngha trang li!t s;
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Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức và nhân dân huyện Mỹ Đức dâng hương và viếng Nghĩa trang Liệt
sĩ của huyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
phát ng sâu rng phong trào “ n n áp ngha”, toàn
dân ch#m sóc ng%i có công vi nc; t o m"i iu ki!n
thun li  các th ng binh, b!nh binh, ng%i có công,
gia ình có công tip tc phát huy ý chí t lc, t c%ng,
tích cc thi ua lao ng phát trin sn xu't, ci thi!n %i
sng và tham gia các ho t ng xã hi góp phn tích cc
vào s nghi!p xây dng quê h ng M
c ngày càng
giàu Jp, v#n minh.
 phong trào n n áp ngha trên a bàn ngày
càng thit thc, nhân v#n h n na, bà B ch Liên H ng,
Thành y viên, Bí th Huy!n y M c kêu g"i ng b
và nhân dân huy!n M c, các t ch c, cá nhân trong
và ngoài huy!n, tip tc chung tay thc hi!n phong trào
này.  ngh các c'p chính quyn và c quan ch c n#ng
làm tt mt s ni dung: Quan tâm thc hi!n tt, giáo
dc ý th c chính tr, t tng, giáo dc truyn thng
lch s$ hào hùng, s hy sinh anh d?ng ca các th h!
cha anh, kh i dy nim t hào dân tc cho các tng lp
nhân dân, c bi!t là th h! tr. Qua ó hun úc thêm ý
chí t lc, t c%ng, không ngZng ph'n 'u lao ng,
h"c tp, v n lên xây dng quê h ng giàu m nh, x ng
áng vi truyn thng và s hy sinh ca các bc tin bi.
Bên c nh ó, tip tc thc hi!n y  ch  chính sách
ca ng và Nhà nc i vi th ng b!nh binh, gia ình
chính sách, nhng ng%i có công vi cách m ng, gii
quyt d t im các h s còn tn "ng; t#ng c%ng kim
tra, thanh tra, giám sát m bo vi!c thc hi!n chính
sách vi ng%i có công úng i tng và hi!u qu. jy
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m ng công tác su tm, tìm kim, tra c u, quy tp m
li!t s v ngha trang; c?ng nh ci t o, nâng c'p ngha
trang li!t s, nhà bia trên a bàn toàn huy!n. Các c'p các
ngành trong huy!n c?ng cn jy m nh công tác xã hi
hóa ho t ng n n áp ngha  ho t ng này tr
thành ho t ng th%ng niên, hàng ngày trong cuc
sng, sinh ho t %i th%ng ca mFi ng%i. Tip tc ng
viên các gia ình chính sách tích cc tham gia các ho t
ng xã hi, v n lên b`ng ý chí, ngh lc ca bn thân,
phát trin kinh t gia ình, n nh và nâng cao %i
sng; c bi!t quan tâm n vi!c h"c tp, ào t o ngh
cho các th h! con cháu li!t s, th ng binh, b!nh binh
tr thành nhng ng%i cán b, ng%i lao ng có   c,
 tài, tip ni s nghi!p cách m ng ca cha anh. Cui
cùng, cn phát huy, nhân rng các nhân t in hình
tiêu biu trong công tác th ng binh, li!t s, phong trào
n n áp ngha; kp th%i biu d ng, khen thng
nhng nhân t mi trong các gia ình th ng binh, li!t
s, ng%i có công v n lên trong sn xu't kinh doanh,
h"c tp, công tác…
V công tác tri ân th ng binh, gia ình li!t s và
ng%i có công vi cách m ng trong th%i gian ti, lãnh  o
huy!n mong mun các gia ình chính sách, các ng chí
th ng, b!nh binh, thân nhân th ng binh, li!t s phát
huy h n na truyn thng cách m ng, truyn thng gia
ình, truyn thng b i C H, g ng m^u i u trong
các phong trào t i a ph ng, góp phn xây dng huy!n
M c ngày càng phát trin, giàu Jp và v#n minh.
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Hành trình đưa thương hiệu
“Đất Quảng” vươn ra “biển lớn”
Trong chặng đường 9 năm xây dựng và phát triển, doanh nhân Nguyễn Viết Dũng đã
chèo lái Tập đoàn Đất Quảng đạt được nhiều bước tiến thần kỳ, trở thành doanh
nghiệp tầm cỡ khu vực. Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, Tập đoàn
còn dành nhiều sự quan tâm đến trách nhiệm xã hội.
Tp oàn 't Qung c thành
lp vào ngày 08/8/2008.
Nhng d án do Tp oàn u t
ã góp phn quan tr"ng vào vi!c thay
 i di!n m o kinh t - xã hi t i
nhiu a ph ng. Trc tiên phi k
n là khu nhà  bi!t th cao c'p vi
quy mô 2,35ha t i khu ô th mi
Nam An Khánh, Hoài c, Hà Ni, có
t ng m c u t khong 600 t] ng,
d kin bàn giao a vào s$ dng
trong n#m 2017.
Các d án khác, có t ng giá tr
u t c tính khong 500 t] ng
c Tp oàn u t nh: Khu dân
c Ph Ch i!n Ng"c (giai o n 1);
%ng trc chính ô th mi i!n
Nam - i!n Ng"c (DT603 kéo dài)
c bàn giao n#m 2014; Khu ô th
Ngân Câu - Ngân Giang; Khu ô th
DATQUANG Greencity vZa thc hi!n
bàn giao xong cho t@nh Qung Nam;
Khu dân c Ph Ch i!n Ng"c (giai
o n 2) ã hoàn thành  t 90% giá
tr khi lng, d kin hoàn thành
bàn giao a vào s$ dng cui n#m
2017.
Trong n#m 2017, Tp oàn 't
Qung trin khai thc hi!n d án
Khu ô th Ng"c D ng Riverside,
Khu dân c ph ch i!n Nam B*c d
kin bàn giao a vào s$ dng quý
IV/2017 c  t doanh thu khong
400 t] ng; tip tc trin khai u
t xây dng Tuyn %ng trc chính
ô th mi i!n Nam - i!n Ng"c vi
t ng m c u t khong 70 t]; hoàn
thi!n th tc  xu't thc hi!n d
án u t theo hình th c BT Cu b*c
qua sông C Cò (%ng D?ng s i!n

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Viết Dũng chụp ảnh cùng các cán bộ, công nhân viên tại Lễ kỉ
niệm 9 năm thành lập Tập đoàn Đất Quảng.

Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam như một “thiếu nữ tuổi dậy
thì”, tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng là một vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng.
Ng"c) vi t ng giá tr u t khong 80 t]… và nhiu d án khác.
B`ng ý chí quyt tâm và ngh lc ph'n 'u không ngZng ngh@, ông Nguywn
Vit D?ng ã t ra mc tiêu và chèo lái con thuyn Tp oàn 't Qung ra bin
ln, vi các d án có t ng giá tr u t lên ti hàng ngàn t] ng.
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Thưởng thức
Thịt bò Hitachi hàng đầu Nhật Bản
tại Việt Nam
Với việc trở thành đại lý phân phối thịt bò Hitachi tại Việt Nam, Công ty Cổ phần D&A
mang tới những lựa chọn mới cho các tín đồ ẩm thực trong nước. Hợp đồng hợp tác
được ký tháng 9/2016.
n cui tháng 11/2016, D&A Vi!t Nam là  n v
u tiên  Vi!t Nam nhp khju sn phjm cao c'p
này vi mt s lng ln, theo hình th c nguyên
con  áp ng nhu cu a d ng ca ng%i tiêu
dùng Vi!t Nam và mang sn phjm thng h ng này ti
ng%i tiêu dùng vi m c giá ti u nh't.
u tháng 1/2017, c$a hàng gii thi!u sn phjm tht
bò Hitachi u tiên ã c khai tr ng t i 114 ào T'n,
Ba ình, Hà Ni.
D&A ch@ la ch"n nhng con bò  t tiêu chujn cao
nh't trong h! thng tiêu chujn ch't lng tht bò ca
Nht Bn (A4, A5)  a v th tr%ng trong nc, phc
v nhu cu thng th c ca ng%i Vi!t Nam.

Là ging bò lông en Nht Bn, ging bò Hitachi b*t
ngun tZ vùng phía B*c ca t@nh Ibaraki. Nh% s nF lc
bn b@, s tích l?y tinh hoa ca các ch trang tr i, s ci
tin k thut nuôi qua mt th%i gian dài giúp h! tiêu hóa
ca bò kh+e m nh và cho tht th m ngon h n h[n nhng
ging bò c nuôi  các vùng khác. c bi!t, bò Hitachi
c nuôi vi lo i th c #n, nc ung ã qua ch"n l"c r't
k càng và s$ dng món #n Natto - mt c sn ca t@nh
Ibaraki làm tZ u t ng lên men vi r't nhiu ch't  m
và ch't dinh d ng.
Vì vy, tht bò Hitachi c xp vào hàng “CC PHM”
trên th gii bi  ngon tuy!t ho. Hi!n nay tht bò Hitachi
ã c mt s khách s n cao c'p  Hà Ni nh Sheraton,
Marriott… s$ dng nh mt món #n thng h ng.
 BI=T THÊM THÔNG TIN, XIN LIÊN H:
Công ty C phn D&A Vi!t Nam
a ch@:
114 ào T'n, Ba ình, Hà Ni
Hotline:
0982340678
Website:
http://thitbohitachi.vn
Email:
kinhdoanh@datrading.org
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HUDLAND 10 NM XÂY DNG
VÀ PHÁT TRIN
HUDLAND được thành lập ngày 10/8/2007, do 3 cổ đông sáng lập gồm TCty Đầu tư Phát triển Nhà và
Đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng, Cty CP Đầu tư Xây dựng Thành Nam, Cty Nikko Việt Nam. Trong đó,
TCty HUD là đại diện chủ sở hữu nhà nước, nắm giữ 51% cổ phần.
10 n#m qua, HUDLAND ã trin khai thc hi!n 10 d án,
trong ó có 5 d án ã hoàn thành, bàn giao, a vào s$ dng,
vi giá tr 2.533 t] ng, t o ra 1.472 c#n h, vi 310.000 m2
sàn nhà , góp phn vào vi!c thc hi!n Chin lc phát trin
nhà  Quc gia n n#m 2020, tm nhìn n n#m 2030.
Bên c nh ó, quyn li ca các c ông luôn c bo
m ti a. C t c b`ng tin mt c duy trì tZ 15%-25%
hàng n#m. C phiu thng b`ng 100% giá tr vn góp, vn
ch s hu ã vt gn 5 ln so vi ngày u tiên thành lp,
t ng s thu óng góp vào ngân sách là 258 t] ng.
Trong nhng n#m vZa qua, mã c phiu HLD ca
HUDLAND luôn c S giao dch Ch ng khoán Hà Ni (HNX)
ánh giá cao v tính minh b ch, n nh.
Vi vi!c hoàn thành xu't s*c nhi!m v, ch@ tiêu k ho ch
SXKD hàng n#m, giai o n 2010 - 2015, tp th Cty HUDLAND
cùng các cá nhân tiêu biu xu't s*c ã c Nhà nc, Chính
ph, B Xây dng tng thng nhiu phn thng cao quý
nh Huân ch ng Lao ng h ng Ba, B`ng khen ca Th

Ban Giám đốc HUDLAND tặng hoa và quà tri ân những người đã
có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
tng Chính ph, B`ng khen ca B trng B Xây dng…
Sau 10 n#m ph'n 'u, tích l?y, gi% ây HUDLAND ã
chính th c có ngôi nhà riêng ca mình, tòa nhà HUDLAND
TOWER. Nhân dp k] ni!m 10 n#m ngày thành lp, tòa nhà
HUDLAND TOWER chính th c c khánh thành.

Lễ cắt băng khánh thành HUDLAND tower
TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017) 77

THÔNG TIN - QU NG CÁO

78 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017)

T H Ô N G

T I N

-

Q U  N G

C Á O

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017) 79

THÔNG TIN - QU NG CÁO

80 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017)

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017)

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 168 (8/2017)

