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háng 9 mùa thu gắn liền với sự kiện lịch sử kỷ niệm ngày Quốc khánh của dân tộc Việt Nam
(2/9), nhìn lại thành quả cách mạng càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đoàn kết nhân dân cả nước trong Mặt trận Việt
Minh để giải phóng dân tộc và đưa đất nước phát triển.
Đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước, Mặt trận đã và đang tiếp tục thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy hiệu quả phương thức giám sát và phản biện xã hội tạo
nên sự khởi sắc của công tác Mặt trận.
Tạp chí Mặt trận số 169 dành nhiều trang nội dung để phản ánh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp
với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017. Sách gồm có 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công
nghệ. Nhân dịp này, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc” được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát
động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động Phong trào thi đua
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gọi tắt là phong trào
thi đua "Đoàn kết sáng tạo". Phong trào được phát động tới tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ
quan, đơn vị, cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước... nhằm kết nối các phong trào thi đua
sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Những sự kiện trên đây, cùng với công tác hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục
hậu quả sau đợt lũ ống, sạt lở đất vừa qua, ngay sau đó là công tác cứu trợ các tỉnh miền Trung khắc
phục hậu quả cơn bão số 10 là những hoạt động nổi bật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, thể hiện các phong trào, cuộc vận động và hoạt động lớn của Mặt trận ngày càng thiết thực, gần
gũi với đời sống và được xã hội đánh giá cao. Tạp chí Mặt trận số tháng 9/2017 dưới góc độ nghiên cứu
lý luận và tổng kết thực tiễn, dành nhiều trang cho các bài nghiên cứu chuyên sâu, các chủ đề về Tuyên
ngôn độc lập - Bản Tuyên ngôn về các giá trị làm người; Tình đoàn kết hữu nghị giữa Mặt trận 3 nước
Việt Nam - Lào - Campuchia; Biểu dương, tôn vinh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.
Với các bài viết chuyên sâu của các tác giả, nhà quản lý, nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài hệ
thống Mặt trận, Tạp chí Mặt trận ngày càng tiệm cận với yêu cầu, quy chuẩn của tạp chí khoa học do
Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quy định, hy vọng Tạp chí Mặt trận số tháng 9/2017 cung cấp
nhiều tri thức, kinh nghiệm về công tác Mặt trận.
Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 169 đến Quý độc giả.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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Công b Sách vàng Sáng to
Vit Nam nm 2017
và phát đng Phong trào thi đua

“OÀN KT SÁNG TO”
LTS: Sáng ngày 28/8/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ
chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào
thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc
tế. Dự Lễ công bố có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; cùng lãnh đạo các bộ, ban,
ngành. Dưới đây, Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi lễ.
rong không khí c n c vui m'ng, phn khi t
chc các hot ng chào m'ng k9 nim 72 nm
Quc khánh n c Cng hòa xã hi ch ngh:a Vit
Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); hoà chung khí th
c a toàn ng, toàn dân, toàn quân ta ang ra sc thi
ua phn u thc hin th+ng li Ngh quy t i hi XII
c a ng, quy t tâm thc hin các mc tiêu, nhim v
phát tri#n kinh t - xã hi nm 2017 c a Quc hi, Chính
ph . Hôm nay, ti Th ô Hà Ni, oàn Ch tch, Ban
Th ng trc $y ban Trung ng M%t trn T quc Vit
Nam phi hp v i B Khoa h@c và Công ngh, Liên hip
các Hi Khoa h@c và KJ thut Vit Nam và các b, ngành
liên quan t chc LW công b Sách vàng Sáng to Vit Nam
nm 2017 và phát ng Phong trào thi ua oàn k t sáng
to, nâng cao nng sut, cht l ng, hiu qu, hi nhp
quc t .

T

o c a thành ph Hà Ni, thành ph HZ Chí Minh, thành
ph C\n Th và %c bit chúc m'ng các tác gi, nhóm tác
gi có công trình  c tuy#n ch@n và công b trong Sách
vàng Sáng to Vit Nam nm 2017 v5 d bui lW trang
tr@ng hôm nay.

Thay m%t $y ban Trung ng M%t trn T quc Vit
Nam và các c quan phi hp t chc bui lW, tôi nhit lit
chào m'ng các Zng chí lãnh o, nguyên lãnh o ng,
Nhà n c, M%t trn T quc Vit Nam, các b, ban, ngành,
oàn th#  Trung ng, chào m'ng các nhà khoa h@c,
lãnh o các t[nh, thành ph, các i bi#u i din lãnh

Nm 2016, Ban Th ng trc $y ban Trung ng M%t
trn T quc Vit Nam ã phi hp v i B Khoa h@c và
Công ngh, Liên hip các Hi Khoa h@c và KJ thut Vit
Nam, các b, ngành, mt s t chc thành viên, thng
nht t chc tuy#n ch@n, công b Sách vàng Sáng to Vit
Nam l\n th nht v i 71 công trình sáng ki n, sáng to
 c vinh danh nhân k9 nim 71 nm Quc khánh n c
Cng hòa xã hi ch ngh:a Vit Nam. Vic công b Sách
vàng Sáng to Vit Nam ã kp thi c v^, tôn vinh các t
chc và cá nhân có nhi5u óng góp thi t thc, hiu qu
trong hot ng khoa h@c, công ngh; Zng thi gi i
thiu, qung bá các công trình sáng to khoa h@c, công
ngh # m@i ng i dân, m@i c quan,  n v, t chc,
doanh nghip bi t, ng dng, to ng lc thi ua h ng
ng góp ph\n nâng cao nng sut, cht l ng, hiu qu
và hi nhp quc t .
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế.
ẢNH KỲ ANH

K th'a, phát huy k t qu công b Sách vàng Sáng
to Vit Nam l\n th nht, nhân k9 nim 72 nm Quc
khánh n c Cng hòa xã hi ch ngh:a Vit Nam, Sách
vàng Sáng to Vit Nam nm 2017 gZm có 72 công trình,
gii pháp sáng to khoa h@c, công ngh  c tuy#n ch@n
t' 141 công trình do các b, ban, ngành, các t chc
thành viên, các t[nh, thành ph gi i thiu và 5 ngh. ó
là nhng công trình sáng to khoa h@c - công ngh tiêu
bi#u, các d án, sáng ki n, nht là các sáng ki n có giá tr
hj tr cng Zng v5 y t , môi tr ng v5 phát tri#n kinh
t - xã hi  nhng a bàn khó khn, biên gi i, bi#n o
và  c ng dng rng rãi trong xã hi. Vic công b Sách
vàng Sáng to Vit Nam không ch[ nhm tôn vinh các nhà
khoa h@c và thành tu khoa h@c công ngh mà còn nâng
cao nhn thc và kh i dy ni5m t hào v5 trí tu Vit
Nam, tinh th\n am mê lao ng sáng to trong các t\ng
l p nhân dân; thông qua ó góp ph\n k t ni, tng
c ng, c ng c khi i oàn k t toàn dân tc vì s phát
tri#n b5n vng c a t n c.

Trong thi gian qua, các hot ng nghiên cu, sáng
to, sáng ki n có nhi5u %c i#m ni bt ó là: ông o
v5 i t ng tham gia, a dng v5 cp  sáng to t' c
sáng ki n  n phát minh. Vic t chc thành ch tr ng,
phong trào góp ph\n nh h ng giá tr, gia tng s cng
h ng trong toàn xã hi và xây dng  c vn hóa sáng
to. Hot ng sáng to c^ng rt c\n có s hj tr, t vn,
phn bin và c i5u kin c s vt cht, kJ thut # thi t
k , th| nghim các ý t ng sáng to. N u nhn  c s
hj tr ó, cht l ng c a các sn ph}m s~ rt cao, áp
ng  c yêu c\u c a công cuc công nghip hóa, hin
i hóa, phát tri#n kinh t , xã hi, gi vng n nh
chính tr, m bo quc phòng, an ninh c a mji a
ph ng và t n c.
Thm nhu\n li dy c a Ch tch HZ Chí Minh: “Sáng
ki n và kinh nghim là c a quý chung c a dân tc. Không
bi t quý tr@ng và ph bi n kinh nghim tc là lãng phí
c a dân tc”; h ng ng Phong trào thi ua “oàn k t,
sáng to, thi ua xây dng và bo v T quc”  c Th
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các
đại biểu dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo.
ẢNH KỲ ANH

t ng Chính ph , Ch tch Hi Zng Thi ua - Khen
th ng Trung ng phát ng ti i hi Thi ua yêu
n c toàn quc l\n th 9, oàn Ch tch $y ban Trung
ng M%t trn T quc Vit Nam có ch tr ng phát ng
Phong trào thi ua “oàn k t sáng to”. # thc hin ch
tr ng này, Ban Th ng trc ã t chc nhi5u cuc hi
tho, t@a àm l+ng nghe ý ki n c a các b, ban, ngành,
t chc thành viên, các c quan,  n v, a ph ng và ý
ki n góp ý tâm huy t, trách nhim c a các nhà khoa h@c,
nhà qun lý, các v trong oàn Ch tch U9 ban Trung
ng M%t trn T quc Vit Nam.

phá trong vic nâng cao nng sut, cht l ng, hiu qu.
Phát huy sc sáng to c a m@i ng i Vit Nam trong và
ngoài n c thành sc mnh sáng to c a toàn dân tc.
Quá trình thc hin Phong trào s~ góp ph\n hoàn thin
c ch , chính sách, Zng thi ng dng thành tu nghiên
cu khoa h@c - công ngh vào thc tiWn, khuy n khích
phát tri#n tài nng sáng to c a ng i Vit Nam.

Ti bui lW trang tr@ng hôm nay, thay m%t oàn Ch
tch $y ban Trung ng M%t trn T quc Vit Nam, tôi
chính thc phát ng phong trào thi ua oàn k t sáng
to t i tt c các cp, các ngành, a ph ng, c quan,
 n v, t chc, doanh nghip, cng Zng dân c ng i
Vit Nam  trong và ngoài n c, %c bit là i ng^ trí
thc, doanh nhân, thanh niên, ng i lao ng trc ti p
sn xut và kinh doanh.

# có c s ban \u trong vic tri#n khai Phong trào,
ngày 18/8/2017, Ban Th ng trc U9 ban Trung ng M%t
trn T quc Vit Nam ã ban hành 5 án s 15: T chc
Phong trào thi ua oàn k t sáng to, nâng cao nng
sut, cht l ng, hiu qu, hi nhp quc t , g@i t+t là
Phong trào thi ua oàn k t sáng to, trong ó trình bày
c th# mc tiêu, ni dung, gii pháp, t chc thc hin
c a h thng M%t trn các cp, các t chc thành viên;
phi hp trách nhim c a các b, ngành, c quan, t
chc; %c bit là h ng vào các hot ng góp ph\n thc
hin ch tr ng: Chính ph ki n to, nhân dân khi
nghip c a Th t ng Chính ph ã 5 ra.

Phong trào thi ua oàn k t sáng to nhm mc tiêu
k t ni các phong trào thi ua sáng to trong các t\ng l p
nhân dân, to nhng chuy#n bi n mnh m~, có tính t

Vic tri#n khai Phong trào thi ua “oàn k t sáng to”
s~  c thc hin có l trình c th#, v'a làm v'a rút kinh
nghim, nh k s k t, tng k t và tuyên d ng, khen
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao
giấy chứng nhận cho 72 công trình, giải pháp được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.
ẢNH KỲ ANH

th ng. Trong quá trình tri#n khai, c\n th ng xuyên i
m i cách t chc, cách làm sao cho hp dn h n, ý ngh:a
h n, hiu qu h n, tránh phô tr ng, hình thc, m bo
tính ng dng cao vào thc tiWn và mang li hiu qu
kinh t - xã hi c th#.
Chúng ta ang sng trong thi i toàn c\u hóa và hi
nhp quc t sâu rng, quc gia nào có nng lc cnh
tranh cao thì có nhi5u c hi # phát tri#n nhanh và b5n
vng. Cnh tranh gia các quc gia là s cnh tranh
nguZn tri thc, th# hin qua cht l ng nguZn nhân lc
và trình  khoa h@c công ngh. # ti p tc bZi +p sáng
ki n, sáng to tr thành mt nguZn ng lc ni sinh
quan tr@ng nht, mnh m~ nht,  a n c ta sánh vai v i
các c ng quc nm châu nh
c nguyn lúc sinh thi
c a Ch tch HZ Chí Minh kính yêu, thì vic t chc Phong
trào thi ua oàn k t sáng to và thúc }y mnh m~ các
hot ng sáng ki n, sáng to c\n  c coi là mt u tiên
mang tính chi n l c c a quc gia và c\n  c lan ta
rng rãi  n mji ng i dân Vit Nam.
V i truy5n thng oàn k t, hi u h@c, tr@ng c, tr@ng
tài c a dân tc Vit Nam, c tính thông minh, sáng to
c a ng i Vit Nam, cùng v i s quan tâm lãnh o, ch[

o th ng xuyên c a ng, Chính ph và s vào cuc
c a các cp, các ngành, các t\ng l p nhân dân, tôi tin
t ng rng, Zng bào ta c trong và ngoài n c s~ ti p
tc tng c ng, c ng c khi i oàn k t, kh i dy, phát
huy lòng t hào, t tôn dân tc, h ng ng Phong trào
thi ua oàn k t sáng to, Zng lòng, chung sc, v t
qua thách thc cùng nhau xây dng và bo v vng ch+c
T quc Vit Nam xã hi ch ngh:a, vì mc tiêu Dân giàu,
n c mnh, dân ch , công bng, vn minh.
Mt l\n na, kính chúc Zng chí NguyWn Xuân Phúc,
$y viên B Chính tr, Th t ng Chính ph ; Zng chí
NguyWn Thin Nhân, $y viên B Chính tr, Bí th Thành
y TP. HZ Chí Minh, nguyên Ch tch $y ban Trung ng
M%t trn T quc Vit Nam; Zng chí Phm Th Duyt,
nguyên $y viên Th ng v - Th ng trc B Chính tr,
nguyên Ch tch $y ban Trung ng M%t trn T quc Vit
Nam, cùng các Zng chí lãnh o các b, ban, ngành, M%t
trn T quc và các t chc thành viên và các a ph ng,
cùng tác gi, nhóm tác gi, các nhà khoa h@c có công
trình  c tuy#n ch@n, vinh danh trong Sách vàng Sáng
to Vit Nam nm 2017, cùng toàn th# quý i bi#u mnh
khe, hnh phúc và thành công.
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Luôn ghi nhớ công ơn

CA NG I
KỲ ANH

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 48 năm ngày Bác
Hồ đi xa, ngày 31/8/2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến dâng hương tưởng niệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Nhà 67, đồng chí
Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh
tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cách
mạng suốt đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc
của nhân dân.

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, nơi Người từng sống và làm việc.
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Lãnh đạo Khu di tích tặng hoa Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại
buổi dâng hương của đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng và đánh giá cao nỗ
lực của cán bộ, nhân viên Khu di tích đã có đóng góp quan trọng
trong việc gìn giữ, bảo tồn Khu di tích và giới thiệu với đồng bào
trong nước, bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại Nhà 67,
trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Khu di tích là minh
chứng sống động cho cuộc đời vĩ đại mà giản dị của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, để từ đây nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè
quốc tế hiểu thêm về cuộc đời bình dị của Người”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm ao cá Bác Hồ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng cán bộ, nhân viên
Khu di tích tiếp tục phát huy truyền thống, giúp thế hệ trẻ
Việt Nam và bạn bè thế giới hiểu thêm về công lao to lớn
của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Quân đi thc hin tt nhim v
tham gia s n xu t, xây dng kinh t ,
góp ph n phát trin kinh t - xã hi,
tng cng tim lc, th trn quc phòng
TRẦN ĐƠN*

Tóm tắt: Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là một chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân
(QĐND) Việt Nam, vừa thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vừa cho
thấy ý thức, trách nhiệm chính trị của quân đội trong việc quán triệt, thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.
Summary: Engaging in production and economic projects and joining the Party and
the people’s efforts in socio-economic development are important tasks of Vietnamese
People’s Army, a task that showcases deeply not only the nature and tradition of Uncle
Ho’s soldiers, but also their political awareness and responsibility in correctly
interpreting and implementing the Party’s guidelines on how to intergrate economic
development with national defense and vice versa.
Từ khóa: Quân đội, xây dựng kinh tế, quốc phòng với kinh tế.
Keywords: Army, economic construction, national defense with economic.
Nhận bài: 1/8/2017; Sửa chữa: 12/8/2017; Duyệt đăng: 25/8/2017.
rong hai cuc kháng chi n chng thc dân Pháp
và  quc MJ, m%c dù chi n tranh ác lit, nh ng
Quân i ta luôn nêu cao tinh th\n t lc t
c ng, tích cc tng gia, sn xut ci thin i
sng b i; tham gia sn xut xây dng hu ph ng l n
mi5n B+c, xây dng cn c hu c\n ti chj trên các vùng
chi n l c, thc hin tt ch tr ng,  ng li “v'a
kháng chi n, v'a ki n quc”, “xây dng ch ngh:a xã hi
 mi5n B+c, u tranh gii phóng dân tc  mi5n Nam”
c a ng. Sau khi t n c thng nht, quân i là lc
l ng xung kích, nòng ct, tham gia +c lc vào hàn g+n
v t th ng chi n tranh, phát tri#n KT-XH, nht là trên
các a bàn vùng sâu, vùng xa, biên gi i, hi o1.

T

Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng
kinh tế là biểu hiện sức mạnh quân - dân
Tr c nhim v xây dng và bo v T quc trong thi
k m i, nhng nm g\n ây, Quân y Trung ng, B
Quc phòng ã quán trit, c th# hóa hai nhim v chi n
*

l c và  ng li c a ng, ban hành nhi5u ngh quy t,
vn bn quy phm pháp lut, ch[ th lãnh o, ch[ o
thc hin nhim v quan tr@ng này. Tr@ng tâm là Ngh
quy t s 71/UQSTW, ngày 25/4/2002 “V5 nhim v sn
xut, xây dng kinh t c a quân i trong thi k m i ti p tc i m i, phát tri#n và nâng cao hiu qu doanh
nghip quân i”; Ngh quy t s 520-NQ/QUTW, ngày
25/9/2012 v5 “Lãnh o nhim v sn xut, xây dng
kinh t k t hp quc phòng c a quân i  n nm 2020”;
Thông t s 69/2017/TT-BQP ngày 3/4/2017 c a B Quc
phòng ban hành Quy ch qun lý hot ng sn xut, xây
dng kinh t c a quân i. Trên c s ó, nhim v sn
xut, xây dng kinh t c a quân i  c lãnh o, ch[
o ch%t ch~ và có b c phát tri#n toàn din, t k t qu
quan tr@ng c v5 KT-XH và quc phòng - an ninh. Ni bt
là, quân i ã phát huy vai trò nòng ct trong xây dng
các khu kinh t - quc phòng (KTQP), tham gia xây dng,
phát tri#n KT-XH, c ng c quc phòng - an ninh trên các
a bàn chi n l c, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, bi#n,
o, vùng cn c cách mng.  n nay, quân i ã xây

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
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dng 26 khu KTQP trên các a bàn
chi n l c, v trí tr@ng y u v5 quc
phòng, an ninh. Các tp oàn KTQP ã
phi hp v i a ph ng xây dng h
thng c s h t\ng Zng b, t chc
quy hoch, b trí li dân c , to vic
làm, i5u kin b5n vng cho hàng
trm ngàn h dân nh c lâu dài,
hình thành hàng trm i#m, cm dân
c tp trung trên vành ai biên gi i,
a bàn xung y u, to th b trí chi n
l c m i trên các a bàn, h ng
chi n l c. Zng thi, tích cc hj tr,
giúp nhân dân xóa ói gim nghèo,
phát tri#n sn xut, k t hp thc
hin công tác dân vn, xây dng c
s chính tr2.
Các doanh nghip quân i - lc
l ng ch y u trong thc hin nhim Thượng tướng Trần Đơn đến thăm và động viên cán bộ, công nhân viên tại hầm lò
v sn xut, xây dng kinh t c a xuyên vỉa 145, ở độ sâu hơn 3.000 mét của Công ty TNHH MTV 91.
quân i ã không ng'ng i m i,
ẢNH: ANH THU
phát tri#n, hi nhp, nâng cao hiu
qu sn xut, kinh doanh g+n v i thc hin nhim v trong phát tri#n KT-XH, công nghip hóa, hin i hóa
quc phòng. Các doanh nghip quân i ã ch ng v t t n c; là lc l ng nòng ct gii quy t các vn 5 khó
khó v n lên, hot ng theo úng pháp lut c a Nhà khn v5 quc phòng - an ninh, KT-XH trên các a bàn
n c, quy nh c a B Quc phòng, sn xut ngày càng chi n l c, n i biên gi i, hi o, vùng bi#n %c quy5n
nhi5u sn ph}m cht l ng cao phc v quc phòng và xã kinh t c a T quc. Thông qua sn xut, xây dng kinh
hi, to vic làm, thu nhp n nh cho hàng vn lao t , quân i ã góp ph\n i5u ch[nh li lc l ng sn xut
ng. Hin nay, có nhi5u doanh nghip quân i có trên các vùng, mi5n, phù hp v i chi n l c phát tri#n
th ng hiu, gi v trí quan tr@ng trong n5n kinh t quc KT-XH và mc tiêu quc phòng, to nên th trn KTQP
dân và là lc l ng d b mnh cho quc phòng, là i tác vng mnh trên các a bàn chi n l c, n i phên du c a
kinh t quc t có uy tín, góp ph\n tích cc vào công tác t n c, bo v T quc t' s m, t' xa; to ra nguZn c a
i ngoi và hi nhp kinh t quc t . Ch[ tính riêng nm ci vt cht áng k# cho xã hi, nguZn thu b sung cho
2016, tng doanh thu c a các doanh nghip quân i t ngân sách quc phòng, góp ph\n vào tng tr ng kinh
g\n 350 nghìn t9 Zng; li nhun tr c thu t h n 43 t , tng c ng nguZn lc cho phát tri#n. Zng thi, to
nghìn t9 Zng; np ngân sách Nhà n c h n 40 nghìn t9 ra i5u kin vt cht, kJ thut, công ngh cho xây dng
Zng. Các doanh nghip quân i ã và ang kh ng nh lc l ng, th trn, ti5m lc quc phòng, áp ng yêu
rõ v th trong n5n kinh t , óng góp tích cc vào s n c\u bo v T quc.
nh, phát tri#n kinh t v: mô, công nghip hóa, hin i
Trong nhng nm t i, n c ta ti p tc }y mnh công
hóa t n c và bo m an sinh xã hi. Bên cnh ó,
nghip hóa, hin i hóa, hi nhp quc t sâu rng, #
các  n v th ng trc,  n v s nghip công lp c^ng
góp ph\n cùng toàn ng, toàn dân thc hin th+ng li
tích cc phát huy ni lc, }y mnh tng gia, sn xut và
hai nhim v chi n l c trong thi k m i. Quân i cùng
làm mt s dch v theo quy nh. Qua ó, to nguZn thu
v i tp trung nâng cao cht l ng tng hp, sc mnh
trc ti p ci thin i sng b i và tham gia có hiu
chi n u, c\n ti p tc thc hin tt nhim v sn xut,
qu vào vic phát tri#n KT-XH trên a bàn óng quân,
xây dng kinh t , óng góp nhi5u h n na vào phát tri#n
nht là  a bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên gi i,
KT-XH, tng c ng ti5m lc, sc mnh c a t n c. Thc
hi o,...
hin mc tiêu ó, toàn quân ti p tc quán trit và }y
Thc tiWn hot ng sn xut, xây dng kinh t c a mnh thc hin Ngh quy t s 520-NQ/QUTW c a Quân y
quân i và nhng k t qu t  c ã kh ng nh: Quân Trung ng, tng c ng s lãnh o, ch[ o c a cp y,
i thc hin tt chc nng, nhim v  c giao, v'a làm ch[ huy các cp i v i nhim v sn xut, xây dng kinh
tròn vai trò nòng ct trong bo v T quc, to môi tr ng t ; %c bit, c\n }y mnh công tác tuyên truy5n, giáo
thun li cho phát tri#n KT-XH, v'a tham gia tích cc, có dc làm cho m@i cán b, chi n s: nhn thc sâu s+c h n
hiu qu vào công cuc ó. K t qu t  c trên “m%t na ý ngh:a, t\m quan tr@ng và yêu c\u c a nhim v sn
trn lao ng sn xut” nhng nm qua cho thy, quân xut, xây dng kinh t trong giai on hin nay, thy rõ
i ã thc s tr thành mt nguZn lc c a t n c vai trò nòng ct c a quân i trong vic tham gia xóa ói,

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 169 (9/2017) 11

NGHIÊN CU - LÝ LUN

gim nghèo, xây dng và phát tri#n KT-XH, c ng c quc
phòng - an ninh trên các a bàn chi n l c, vùng sâu,
vùng xa, biên gi i, hi o. Toàn quân phi thng nht
nhn thc: Tham gia sn xut, xây dng kinh t là mt
chc nng c bn, nhim v chính tr quan tr@ng, có ý
ngh:a chi n l c lâu dài, th# hin bn cht cách mng,
truy5n thng tt p c a QND Vit Nam. Ch ng, kiên
quy t u tranh v i nhng quan i#m sai trái, xuyên tc,
chng phá c a các th lc thù ch v5 vn 5 này, nhm
h thp uy tín c a quân i, chia r~ quân i và nhân
dân, làm phai m bn cht cách mng c a quân i. Trên
c s thng nht v5 nhn thc, các  n v, doanh nghip
quân i ti p tc nêu cao trách nhim trong lãnh o, ch[
o, t chc thc hin,  a hot ng sn xut, xây dng
kinh t c a quân i i vào chi5u sâu. Trong quá trình
thc hin, ti p tc quán trit và vn dng sáng to quan
i#m c a ng v5 k t hp kinh t v i quc phòng, quc
phòng v i kinh t , “k t hp tt nhim v quc phòng an ninh v i nhim v phát tri#n KT-XH”3; chp hành
nghiêm các ch tr ng,  ng li c a ng, chính sách và
pháp lut c a Nhà n c, quy nh c a B Quc phòng; ly
phát tri#n KT-XH, gi vng n nh chính tr, tng c ng
quc phòng - an ninh là mc tiêu hàng \u; Zng thi, coi
tr@ng bo v tài nguyên, môi tr ng, thc hin phát tri#n
b5n vng và ch ng hi nhp kinh t quc t .

Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh nhiệm vụ chiến lược lâu dài
Thi gian t i, B Quc phòng ch[ o kin toàn t chc
lc l ng làm nhim v sn xut, xây dng kinh t ;
nghiên cu b sung, hoàn thin c ch , chính sách, nâng
cao hiu lc, hiu qu qun lý Nhà n c trong tham gia
sn xut, xây dng kinh t c a quân i, to b c t
phá trong thc hin nhim v quan tr@ng này. Tr c h t,
ti p tc tp trung nguZn lc, }y nhanh ti n  xây dng
và nâng cao hiu qu hot ng c a các khu KTQP theo
Quy hoch tng th# xây dng và phát tri#n các khu KTQP
 n nm 2020, nh h ng  n nm 2025 ã  c Th
t ng Chính ph phê duyt; u tiên xây dng các khu
KTQP trên h ng bi#n, o; ti n hành t chc li mô hình
sn xut ti các khu KTQP... quy t tâm xây dng các khu
KTQP thành nhng i#m sáng v5 kinh t - vn hóa - xã hi
và quc phòng - an ninh trên a bàn chi n l c biên gi i,
bi#n, o. Cùng v i ó, quân i ti p tc }y mnh tham

gia phát tri#n kinh t bi#n c v5 quy mô và hình thc, tp
trung vào mt s ngành ngh5 có hiu qu, mang tính
l "ng dng, phù hp v i chc nng, nhim v, g+n v i
bo m quc phòng - an ninh trên bi#n và ven bi#n #
làm chj da tin cy cho ng dân và các lc l ng khác
phát tri#n kinh t bi#n. %c bit, toàn quân tp trung
lãnh o, ch[ o tri#n khai thc hin Ngh quy t s 425NQ/QUTW, ngày 18/5/2017 c a Quân y Trung ng “V5
s+p x p, i m i và nâng cao hiu qu hot ng c a
doanh nghip quân i  n nm 2020 và nhng nm ti p
theo” và 5 án c cu li, i m i và nâng cao hiu qu
doanh nghip quân i (khi  c Th t ng Chính ph
phê duyt), bng các gii pháp Zng b, quy t lit và
quy t tâm chính tr cao, bo m t mc tiêu, yêu c\u
ã 5 ra. Thông qua ó, nâng cao nng lc, sc cnh
tranh, hiu qu sn xut, kinh doanh, gi vng th ng
hiu doanh nghip quân i, kp thi kh+c phc trit #
nhng tZn ti, thi u sót, áp ng yêu c\u hi nhp, phát
tri#n. Các  n v th ng trc,  n v s nghip công lp
phát huy th mnh, tn dng nng lc dôi d # t chc
sn xut, xây dng kinh t phù hp v i i5u kin c th#,
nhm ci thin, nâng cao i sng vt cht, tinh th\n c a
cán b, chi n s: và ng i lao ng, tng c ng nguZn lc
quc phòng. Các  n v, doanh nghip quân i ti p tc
quán trit, thc hin nghiêm pháp lut c a Nhà n c, quy
nh c a B Quc phòng v5 qun lý, s| dng t quc
phòng vào mc ích kinh t , bo m qun lý ch%t ch~,
s| dng úng mc ích, t hiu qu cao. Bên cnh ó,
toàn quân, tr c h t là các doanh nghip c\n tng c ng
hot ng kinh t i ngoi, xúc ti n th ng mi và \u
t , tp trung vào nhng l:nh vc mà quân i có th
mnh, góp ph\n }y mnh hi nhp kinh t quc t theo
ch tr ng c a ng, Nhà n c.
Nhn thc úng chc nng, nhim v, quán trit sâu
s+c ch tr ng,  ng li c a ng, chính sách, pháp lut
Nhà n c và phát huy nhng kinh nghim, k t qu t
 c, toàn quân ti p tc phn u thc hin tt nhim v
lao ng sn xut, xây dng kinh t , xng áng là “i
quân chi n u, i quân công tác, i quân lao ng sn
xut” trong thi k m i. Qua ó, làm sâu s+c thêm bn
cht cách mng, truy5n thng c a QND Vit Nam anh
hùng, góp ph\n cùng toàn ng, toàn dân thc hin
th+ng li s nghip xây dng và bo v T quc.

Chú thích:
1. Sau năm 1975, quân đội đã chuyển 28 vạn cán bộ, chiến sĩ sang làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế.
2. Từ năm 2000 đến nay, các tập đoàn kinh tế - quốc phòng đã đỡ đầu, đón nhận hơn 101.000 hộ dân vào sinh sống, lập nghiệp; xây
dựng mới 536 điểm dân cư tập trung với hơn 32.000 hộ dân; xóa 344 thôn, bản “trắng” đảng viên; củng cố, giúp hàng nghìn chi
bộ, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đi vào hoạt động có nền nếp.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr.312.
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Hoàn thin c ch giám sát
ca Mt trn T quc, các t chc
chính tr - xã hi và nhân dân
đi vi cán b, đ ng viên
NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Nội dung giám sát cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên được quan tâm
thực hiện góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong
thực tiễn, đã thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên thông qua các cấp Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải hoàn thiện cơ chế giám sát cụ
thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác giám sát.
Summary: The personal supervision of cadres, government officials and party
members has been carried out effectively, contributing to the construction of a
clean and strong Party and Government. Practically, the personal supervision of
cadres and party members has been implemented with the support of the Vietnam
Fatherland Front and related organizations. The current problem is necessarily
improving a specific and practical supervisory mechanism to enhance the
effectiveness of supervision.
Từ khoá: Giám sát, giám sát cán bộ, đảng viên, cơ chế giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Supervision, supervision of cadres, party members, supervisory mechanism, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/9/2017; Sửa chữa: 6/9/2017; Duyệt đăng: 9/9/2017.

au h n 3 nm thc hin Quy t nh s 217/Q-TW
c a B Chính tr, công tác giám sát và phn bin xã
hi c a M%t trn T quc và các t chc chính tr
- xã hi ã t k t qu b c \u quan tr@ng. Ni
dung giám sát ã bám sát vào nhng vn 5 nhân dân
ang bc xúc, xã hi ang quan tâm; hình thc giám sát,
phn bin a dng h n, bám sát vào nguyên t+c, mc tiêu
c a giám sát, phn bin, các qui nh c a ng, pháp lut
c a Nhà n c; l+ng nghe, tng hp, phn ánh các ý ki n,
nguyn v@ng c a nhân dân. Các ý ki n, ki n ngh c a M%t
trn T quc, các t chc chính tr - xã hi ã tr thành
kênh thông tin không th# thi u c a ng, chính quy5n.

S
*

Tuy nhiên, giám sát và phn bin xã hi c^ng còn
nhi5u m%t hn ch , trong ó có ni dung giám sát cá nhân
cán b, công chc, ng viên ch a thc hin  c. ây là
vic làm khó khn, phc tp vì liên quan  n con ng i,
n u không có c ch , qui nh c th# thì s~ không thc
hin  c. Nhi5u vn 5 %t ra c\n có câu tr li rõ, trong
ó c\n phi làm rõ ti sao phi giám sát o c, li sng
c a cán b, ng viên? 5 ra qui nh liu có làm  c
không? Nên qui nh nh th nào cho thi t thc, kh thi?
C ng l:nh, i5u l ng, Hi n pháp 2013 ghi rõ: ng
Cng sn Vit Nam i bi#u trung thành li ích c a giai

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi giám sát việc thực hiện công khai
Kết luận thanh tra tại Bộ Xây dựng, tháng 5/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

cp công nhân, nhân dân lao ng và c a c dân tc,
ng g+n bó mt thi t v i nhân dân, phc v nhân dân,
chu s giám sát c a nhân dân. Ngh quy t Trung ng 4
khóa XII trong 4 nhóm gii pháp ã nhn mnh phi có
c ch , qui nh c th# # M%t trn T quc, các t chc
chính tr - xã hi giám sát o c, li sng c a cán b,
ng viên, nht là cán b ch cht, ng i ng \u. Thi
gian qua, vic th# ch các qui nh v5 giám sát, phn bin
xã hi c a M%t trn T quc, các t chc chính tr - xã hi
 c quan tâm, sau Quy t nh s 217/Q-TW và s
218/Q-TW ngày 12/12/2013 c a B Chính tr, Hi n pháp
nm 2013, Lut M%t trn T quc Vit Nam có rt nhi5u
vn bn qui nh v5 giám sát c a M%t trn T quc và các
t chc chính tr - xã hi, i t ng giám sát ghi rõ là t
chc và cá nhân. Tuy nhiên, giám sát cá nhân là cán b,
ng viên nh th nào, nht là ng i ng \u, cán b
ch cht thì ch a có c ch và qui nh c th#. Vì vy, rt
c\n thi t phi th# ch s giám sát i v i vic không  c
làm c a cán b, ng viên.
Trên thc t , nhi5u a ph ng c^ng ã thc hin
giám sát cán b, ng viên thông qua thc hin qui ch
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dân ch trong c quan,  n v, gi mi liên h n i c
trú... nh ng hiu qu ch a cao. Thc tiWn M%t trn T
quc Vit Nam ã có Quy ch phi hp công tác gia
Chính ph và U9 ban Trung ng M%t trn T quc Vit
Nam. Cn c Thông báo s 161-TB/TW ngày 16/11/2004
c a Ban Bí th Trung
ng ng (khoá IX), ngày
21/4/2006 Chính ph và $y ban Trung ng M%t trn T
quc Vit Nam ã ký k t Ngh quy t liên tch s
05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ban hành Quy ch “M%t
trn T quc Vit Nam giám sát cán b, công chc, ng
viên  khu dân c ". Quy ch này  c áp dng  mt s
xã, ph ng, th trn ti 5 t[nh, thành ph là Hà Ni,
thành ph HZ Chí Minh, các t[nh Ninh Bình, Qung Bình
và Ti5n Giang. Ngh quy t nhm tri#n khai thc hin Ngh
quy t i hi X c a ng và thi hành Lut Phòng, chng
tham nh^ng và Lut Thc hành ti t kim, chng lãng phí.
Ni dung ch y u quy nh v5 hot ng giám sát c a M%t
trn T quc Vit Nam i v i cán b, công chc, ng
viên c trú, làm vic  xã, ph ng, th trn (g@i chung là
cp xã), khu dân c và nhng cá nhân tuy  n i khác
nh ng công tác trên a bàn dân c ; giám sát hot ng

N G H I Ê N

c a c quan, t chc,  n v óng trên a bàn cp xã, tp
trung vào nhng t chc th ng xuyên ti p xúc v i dân,
ph trách nhng vic liên quan  n quy5n li c a dân.
Qua bn nm tri#n khai thc hin, 5 t[nh, thành ph làm
i#m ã nhn  c 3.123  n giám sát và ý ki n phn
ánh trc ti p c a nhân dân, trong ó t[nh Qung Bình
nhn  c 484  n th và ý ki n phn ánh, ki n ngh;
thành ph Hà Ni nhn  c 1.292  n th và ý ki n,
ki n ngh; t[nh Ti5n Giang nhn  c 616  n và ý ki n,
ki n ngh; t[nh Ninh Bình nhn  c 449  n th và ý
ki n phn ánh; thành ph HZ Chí Minh nhn  c 282
 n và ý ki n, ki n ngh. Ni dung  n th ph\n l n tp
trung phn ánh, phát hin nhng vi phm v5 qun lý t
ai, liên quan  n 5n bù, gii phóng m%t bng; trong
qun lý xây dng, v5 môi tr ng; chính sách xã hi, vi
phm quy ch dân ch  c s, bi#u hin tham nh^ng, s
còn li 5 cp  n t cách, ph}m cht o c, thái 
ng viên, cán b, công chc c a chính quy5n c s trong
vic ti p xúc gii quy t công vic c a dân, vi phm trách
nhim công v và ci cách hành chính. Tuy nhiên, trong
s  n th giám sát c a nhân dân g|i  n M%t trn, s
 n không có ch ký và a ch[ không rõ ràng c a ng i
g|i khá nhi5u. T[nh Qung Bình có t i 55  n không ký
tên; thành ph HZ Chí Minh trong tng s 91  n g|i vào
hp th giám sát và 24  n không kí tên; thành ph Hà
Ni trong tng s 1.038 v vic theo  n, th thì có 88
v ni dung không úng s thc…
Thành ph Hà Ni,  n h t tháng 5/2010, ã gii
quy t  c 1.023 v vic; c quan có th}m quy5n x| lý
cách chc giám c Công ty Xây dng và Phát tri#n h
t\ng vì vi phm trt t xây dng ô th, bãi nhim 1 phó
công an xã; t[nh Ti5n Giang trong tng s 380  n và ý
ki n phn ánh ã gii quy t  c 366 v vic; t[nh Qung
Bình, c quan có th}m quy5n ã khi#n trách 3 ng viên,
cnh cáo 2 ng viên, khai tr' khi ng 1 ng viên,
cách chc 1 hiu tr ng, bãi nhim 1 tr ng thôn, thu
hZi 19.929.500 Zng chi sai nguyên t+c; thành ph HZ
Chí Minh, c quan có th}m quy5n ã x| lý cnh cáo
chuy#n công tác khác 3 cán b, ình ch[ công tác 1 cán
b, khai tr' khi ng 1 ng viên, buc thôi vic 1 nhân
viên a chính, k9 lut 1 Ch tch $y ban nhân dân, buc
thôi vic 7 cán b, công chc có hành vi nh^ng nhiWu òi
ti5n ng i dân và k9 lut khi#n trách, cnh cáo v i 13
cán b có sai phm, 12 tr ng hp cán b, ng viên  c
nh+c nh nhn khuy t i#m và s|a cha v5 phong cách,
li sng; t[nh Ninh Bình, c quan có th}m quy5n ã x| lý
k9 lut 3 cán b thu , trong ó buc thôi vic 2 ng i, k9
lut 1 ng i, thu hZi 8.830.000 Zng; buc thôi vic, cnh
cáo ng viên i v i 1 cán b a chính xã; t[nh Ti5n
Giang, c quan có th}m quy5n ã x| lý 13 tr ng hp,
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trong ó buc thôi vic 4 cán b, công chc, chuy#n 1
tr ng hp  n c quan i5u tra…
Trong quá trình thc hin tri#n khai Quy ch , Ban
Th ng trc $y ban Trung ng M%t trn T quc Vit
Nam ã rt quan tâm  n vic ban hành vn bn h ng
dn, t chc tp hun chuyên sâu c v5 ni dung và cách
thc thc hin  n toàn b cán b chuyên trách M%t trn
ti các a ph ng. M%t trn T quc Vit Nam các cp h t
sc quan tâm  n công tác tuyên truy5n, ã có nhi5u
sáng ki n, cách làm sáng to trong quá trình tri#n khai
thc hin, phát huy tt nng lc và vai trò c a i ng^
cán b M%t trn  a ph ng. Qua 5 nm thc hin thí
i#m ti 5 t[nh, thành ph, có th# kh ng nh, ây là mt
ch tr ng úng +n c a ng, Nhà n c và M%t trn T
quc Vit Nam, phù hp v i nguyn v@ng c a nhân dân,
 c ông o các t\ng l p nhân dân quan tâm, Zng
tình và h ng ng. Tuy nhiên, trong quá trình tri#n khai
thc hin còn bc l mt s tZn ti, hn ch nht nh,
xut phát t' c nguyên nhân ch quan và khách quan,
nh : i ng^ cán b M%t trn c s trình  nng lc còn
hn ch , ch a thc s áp ng yêu c\u; Ban Công tác M%t
trn  khu dân c nhi5u n i ch a  c c ng c, kin
toàn; cán b mt s n i còn có thái  n# nang, e ngi
nên ch a mnh dn thc hin giám sát, ki n ngh. S
phi hp gia chính quy5n và M%t trn, các t chc thành
viên còn nhi5u hn ch , vic tuyên truy5n còn hình thc
và mt chi5u; các c quan, t chc,  n v doanh nghip
c a Trung ng, t[nh, huyn óng trên a bàn cp xã và
ng viên sinh hot theo Quy nh 76 c a B Chính tr
ch a  c quán trit ch tr ng giám sát c a M%t trn,
nên trong quá trình giám sát c a M%t trn còn g%p khó
khn. Kinh phí hj tr cho giám sát ch a  c quy nh
c th#. Quá trình t chc thc hin Quy ch ch tr ng
thc hin thí i#m ti 5 t[nh, thành ph sau khi tng k t
 n nay, Trung ng ch a có ch[ o v5 vic có hay không
ti p tc thc hin tri#n khai nhim v này.
M%t trn T quc và các oàn th# thc hin tt công
tác giám sát cán b, ng viên, c\n chú tr@ng i sâu vào
mt s vn 5 ch y u sau:

Mt là, rà soát các quy nh v5 phm vi, i t ng
giám sát ti Quy nh này # tránh b sót và b trùng l%p
v i các quy nh v5 hình thc giám sát ti Ngh quy t liên
tch s 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-CTUBTWMTTQVN
(g@i t+t là Ngh quy t liên tch s 403) ngày 15/6/2017
gia $y ban Th ng v Quc hi, Chính ph và oàn Ch
tch $y ban Trung ng M%t trn T quc Vit Nam. Quy
nh này c\n phân nh rõ v5 phm vi, i t ng giám sát
là cán b, viên chc, công chc, ng viên.
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Hai là, phi nêu rõ nguyên t+c, mc ích giám sát; quy
nh  a ra mt s cn c t chc giám sát nh  n khi u
ni, t cáo, ý ki n phán ánh c a ng i dân, theo 5 ngh
c a các tp th#, t chc g|i  n M%t trn T quc, các
oàn th#. Nht là c a các c quan truy5n thông, báo chí
chính thng là mt kênh quan tr@ng, kp thi phát huy
phn ánh, ti ng nói c a nhân dân, vì vy c\n  c coi là
cn c # t chc giám sát. ây chính là mt c s áng
tin cy, hiu qu và kp thi # M%t trn T quc Vit Nam
và các t chc chính tr - xã hi thc hin giám sát.
Ba là, c\n k t hp giám sát c n i làm vic và n i c
trú. Làm rõ vai trò ch trì thc hin giám sát là M%t trn
T quc Vit Nam, các t chc chính tr - xã hi phi hp
thc hin. Rõ vai trò trc ti p c a M%t trn T quc ti n i
c trú vì ây là a bàn tp hp oàn k t c a M%t trn có
Ban Công tác M%t trn khu dân c . Giám sát ti n i làm
vic ch[ rõ trách nhim c a t chc chính tr - xã hi ch
trì giám sát ti n i làm vic là Công oàn, vì Công oàn là
t chc i din bo v quy5n và li ích chính áng c a
công chc, viên chc và ng i lao ng. Zng thi, quy
nh rõ giám sát ng i ng \u, ch cht cp y, chính
quy5n a ph ng do M%t trn T quc cp trên ch trì
phi hp v i M%t trn T quc, các t chc chính tr - xã
hi cùng cp.
Bn là, ni dung giám sát c\n ch[ rõ vic thc hin
Quy nh c a Ban Chp hành Trung ng v5 nhng i5u
ng viên không  c làm (19 i5u); nhng i5u cán b,
công chc không  c làm là gì phi nêu c th#; phi có
quy nh khung c th# c a 9 bi#u hin suy thoái v5 o
c, li sng ã  c Ngh quy t Trung ng 4 (khóa XII)
quy nh là gì? Trên c s qui nh rõ, công khai cho nhân
dân bi t m i thc hin giám sát  c. V5 các hình thc
giám sát c a M%t trn T quc Vit Nam và các t chc
chính tr - xã hi ã  c quy nh ti Ngh quy t liên
tch s 403 bao gZm 4 hình thc giám sát nh sau: (1)
Nghiên cu, xem xét vn bn c a c quan có th}m quy5n;
(2) T chc oàn giám sát; (3) Thông qua hot ng c a
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát \u t c a cng
Zng; (4) Tham gia giám sát v i c quan t chc có th}m

quy5n. Không qui nh li các hình thc giám sát, c\n rà
soát và b sung cách làm giám sát có hiu qu # t'ng n i
vn dng thc hin cho tt, nh : T chc hi ngh công
khai góp ý, công khai li ha c a ng i ng \u, cán b
ch cht ti c quan,  n v và a bàn dân c , # cá nhân
 c giám sát luôn có ý thc t giác thc hin, nhân dân
giám sát gia li nói và vic làm c a cán b.

Nm là, làm rõ c ch , cách thc tri#n khai thc hin
giám sát, nht là kh+c phc hành chính, huy ng  c
s tham gia c a ng i dân, các thành viên c a M%t trn
T quc. Sau giám sát, vn bn ki n ngh  c chuy#n
 n c quan có th}m quy5n qun lý cán b, ng viên.
Quy nh rõ trách nhim, quy5n hn c a ch th# giám
sát c^ng nh trách nhim c a i t ng giám sát. Vic
quy nh tri#n khai hot ng giám sát c\n chú ý  n
nguZn lc và nhân lc hin nay còn rt hn ch # m
bo vic giám sát c a ch th# giám sát. Zng thi, quy
nh v5 trách nhim c a c quan, cá nhân sau khi thc
hin giám sát, trách nhim c a c quan, qun lý, cp
trên trc ti p c a cá nhân  c giám sát trong mt thi
gian nht nh phi tr li bng vn bn các ki n ngh
c a ch th# giám sát.
Sáu là, vic quy nh các nhim v ki#m tra, giám sát
i v i cán b, công chc, ng viên c\n phi  c rà soát
# xây dng mt cách Zng b, có s phân công, phi
hp gia quy nh v5 giám sát, ki#m tra c a ng, thanh
tra c a c quan Nhà n c và giám sát c a M%t trn T
quc Vit Nam và các t chc chính tr - xã hi. K t hp
giám sát v i vic thc hin các qui nh khác v5 trách
nhim ng i ng \u, v5 ti p xúc i thoi v i nhân
dân, v5 nhn xét, ánh giá cán b.
Giám sát cán b, ng viên là vic làm khó nh ng phi
làm tt. Giám sát c a M%t trn T quc và các oàn th# là
kênh quan tr@ng góp ph\n chng các bi#u hin “t diWn
biWn”, “t chuy#n hóa” trong ni b. N u có qui nh c
th#, quy t tâm cao c a ng trong ch[ o và t chc thc
hin; các cp y, ng i ng \u, cán b ch cht thc s
l+ng nghe, c\u th thì nht nh s~ to ra s chuy#n bi n
m i, mnh m~ trong công tác xây dng ng hin nay.
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gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
2. Bộ Chính trị (khóa VII), Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 17/11/1993 về Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống
nhất Việt Nam.
3. Bộ Chính trị (khóa X), Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
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THÀNH CÔNG VÀ THÁCH THC
trong thc hin chính sách ph cp
giáo d c, xóa mù ch  nc ta hin nay
NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Phổ cập giáo dục tiểu học, từng bước hoàn thành phổ cập giáo dục THCS là
một thành tựu to lớn của nước ta. Để có những đánh giá trung thực, khách quan về
công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã tổ chức các đoàn công tác khảo sát thực tế ở một số địa phương vùng đồng
bào dân tộc thiểu số sinh sống. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ còn gặp
nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ở các vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, cần có giải
pháp chiến lược để phát triển sự nghiệp giáo dục, nhằm huy động mọi nguồn lực của
xã hội cho phát triển giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân lao
động và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Summary: Completed universalization of primary education and step by step
completing the universalization of secondary education are a great achievement of our
country. In order to achieve reliable and valid assessments on education
universalization and illiteracy eradication, the Vietnam Fatherland Front Central
Committee has conducted field research in some ethnic areas. It has been found that
the education universalization and illiteracy eradication have been meeting with many
difficulties and challenges, especially in ethnic minority areas. Therefore, it is necessary
to have strategic solutions to develop education, to mobilize social resources for
educational development, to meet the educational demand of the working classes and
to train human resources for industrialization and modernization.
Từ khóa: Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, dân tộc thiểu số, sự nghiệp giáo dục, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Universal education, illiteracy eradication, ethnic minorities, education, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/9/2017; Sửa chữa: 6/9/2017; Duyệt đăng: 8/9/2017.

ng và Nhà n c luôn kh ng nh: “Giáo dc là
quc sách hàng \u”, vì vy, # phát tri#n s
nghip giáo dc và ào to, Ban Chp hành Trung
ng (khóa XI) ã ban hành Ngh quy t s 29NQ/TW V5 i m i cn bn, toàn din giáo dc và ào to.
Chính ph ã ban hành Ngh nh s 20/2014/N-CP, v5


*

thc hin chính sách ph cp giáo dc, xóa mù ch trên
a bàn c n c nhm ti p tc }y mnh công tác ph
cp giáo dc, xóa mù ch. Quy nh rõ v5 i5u kin bo
m, trách nhim c a các c quan; tiêu chu}n, th}m
quy5n và hZ s công nhn t chu}n ph cp giáo dc
m\m non cho tr em 5 tui, ph cp giáo dc ti#u h@c,

Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Sáng ngày 5/9/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại Trường THCS Trưng Vương
(Hà Nội).
ẢNH: KỲ ANH
ph cp giáo dc trung h@c c s và xóa mù ch. Thc
hin Ngh nh c a Chính ph , các t[nh 5u thành lp Ban
Ch[ o ph cp giáo dc, xóa mù ch  c 3 cp (t[nh,
huyn, xã), trong ó có thành ph\n tham gia c a M%t trn
và các t chc chính tr - xã hi.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
đạt được những kết quả tích cực
Theo k t qu i5u tra m i ây c a Tng cc Thng kê
và $y ban Dân tc v5 tình hình kinh t - xã hi 53 dân tc
thi#u s, tính  n ngày 1/8/2015: S l ng ng i dân
tc thi#u s t' 15 tui tr lên bi t @c, bi t vi t là
7.465.062 ng i, t 79,8%; s l ng ng i dân tc thi#u
s t' 15 tui tr lên bi t @c, bi t vi t ch ph thông là
7.416.732 ng i, t 79,2%; t9 l ng i dân tc thi#u s
có vic làm t' 15 tui tr lên ã qua ào to, t 6,2%;
t9 l h@c sinh trong  tui i h@c, i h@c úng cp t
70,2% (trong ó: cp ti#u h@c 88,9 %; cp trung h@c c s
72,6 %; cp trung h@c ph thông 32,3 %). Tng s tr ng

18 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 169 (9/2017)

h@c c a các xã vùng dân tc thi#u s là 17.722 tr ng
(trong ó: m\m non: 5.420; ti#u h@c: 5.968; trung h@c c
s: 3.652; trung h@c ph thông: 597 và tr ng ghép hai
bc h@c ti#u h@c và trung h@c c s: 293)1.
# có  c nhng k t qu trên, nhi5u nm qua, ng,
Nhà n c %c bit quan tâm u tiên cho công tác giáo dc
và ào to  vùng dân tc thi#u s, nh : Chính sách u
ãi i v i cán b qun lý và nhà giáo công tác  vùng dân
tc theo Ngh nh s 61/2006/N-CP ngày 20/6/2006
c a Chính ph ; Chính sách u ãi i v i h@c sinh dân
tc thi#u s  c thc hin theo Quy t nh s
152/2007/Q-TTg ngày 14/9/2007 c a Th t ng Chính
ph v5 h@c bng i v i h@c sinh, sinh viên h@c ti các c
s giáo dc thuc h thng giáo dc quc dân; Chính sách
v5 phát tri#n c s h t\ng, trang thi t b giáo dc v i
ch ng trình kiên c hóa tr ng, l p h@c. Ngoài ra còn có
các Ch ng trình mc tiêu Quc gia giáo dc và ào to
(D án Hj tr giáo dc mi5n núi, vùng dân tc thi#u s
và vùng có nhi5u khó khn); D án giáo dc ti#u h@c cho
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tr em có hoàn cnh khó khn; D án phát tri#n giáo dc
trung h@c c s... Trang thi t b giáo dc c^ng  c u
tiên \u t cho vùng dân tc thi#u s, nh trang thi t b
phc v ging dy và h@c tp (máy vi tính, dng c thí
nghim, sách tham kho...), cp sách giáo khoa, hj tr
h@c ph}m ti thi#u cho h@c sinh nghèo, h@c sinh có hoàn
cnh khó khn  vùng dân tc thi#u s. i v i loi hình
giáo dc ào to có tính cht chuyên bit có chính sách
riêng, nh chính sách i v i tr ng ph thông dân tc
ni trú… Các chính sách ó ã góp ph\n ng viên i
ng^ nhà giáo yên tâm công tác, cng hi n; to i5u kin
cho con em các dân tc thi#u s  n tr ng, nâng cao
cht l ng h@c tp.

Mặt trận Tổ quốc tham gia thực hiện
công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Nhm góp ph\n thc hin có hiu qu công tác ph
cp giáo dc, xóa mù ch, M%t trn và các t chc oàn
th# các cp trên a bàn c n c nói chung, a bàn vùng
dân tc thi#u s nói riêng ã tích cc phi hp v i các
ngành, các cp }y mnh công tác tuyên truy5n, vn ng
Zng bào các dân tc thc hin công tác ph cp giáo dc
trên c s g+n k t mi quan h gia gia ình, nhà tr ng,
xã hi nhm t  c các mc tiêu 5 ra trong t'ng nm
h@c, t'ng cp h@c. # có nhng ánh giá trung thc,
khách quan v5 công tác ph cp giáo dc, Ban Th ng trc
$y ban Trung ng M%t trn T quc Vit Nam ã phi hp
v i B Giáo dc và ào to kho sát ti 4 t[nh  c 3 cp
(xã, huyn, t[nh), cho thy k t qu c th# nh sau:

Qung Nam: Nm 2016, t[nh ã  c B Giáo dc và
ào to ki#m tra công nhn t chu}n ph cp giáo dc
m\m non; t chu}n giáo dc ti#u h@c mc 2; t chu}n
ph cp giáo dc trung h@c c s mc 1, t chu}n xóa
mù ch mc 1. K t qu ph cp giáo dc m\m non cho tr
em 5 tui t t9 l 99,8%. K t qu ph cp giáo dc ti#u
h@c cho tr em 6 tui vào l p 1 t t9 l 100%. T9 l tr
11 tui hoàn thành ch ng trình ti#u h@c t t9 l 97,1%.
Tng s xã  c công nhn t tiêu chu}n ph cp giáo
dc ti#u h@c mc  2 là 27/244 xã, t9 l 22,1%; mc 
3 là 217/244 xã, t9 l 88,9%. Tng s huyn  c công
nhn t chu}n ph cp giáo dc ti#u h@c mc  2 là
4/18 huyn, t9 l 21,2%; mc  3 là 14/18 huyn, t9 l
77,8%. K t qu ph cp giáo dc trung h@c c s t 92%.
Tng s xã  c công nhn t chu}n mc  1 là 17/244
xã, t9 l 7%; mc  2:116/244 xã , t9 l 47,5%; mc 
3: 111/244 xã, t9 l 45,5%. Tng s huyn  c công
nhn t ph cp mc  1: 8/18 huyn, t9 l 44,4%; mc
 2: 9/18, t9 l 50%; mc  3:1/18 xã, t9 l 5,6%. S
ng i mù ch có 27.977 ng i, t9 l 2,75%. Tng s xã
 c công nhn t chu}n xóa mù ch mc  1: 41/244
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xã, t t9 l 16,8%. Mc  2: 203/244 xã, t 83,2%.
Tng s huyn  c công nhn t chu}n xóa mù ch
100%. Mc  1 có 5/18 huyn, t t9 l 27,8%; mc 
2 có 13/18 huyn, t t9 l 72,2%

Qung Ngãi: Nm 2016, B Giáo dc và ào to công
nhn Qung Ngãi t chu}n ph cp giáo dc m\m non
cho tr em 5 tui 99,9%. K t qu ph cp giáo dc ti#u
h@c cho tr em t' 6  n 14 tui t 96,31%. Các xã  c
công nhn mc  ph cp gZm: Mc  2 có 11/184 xã;
mc  3 có 173/184 xã. Cp huyn: Mc  1 có 3/14
huyn; mc  2 có 11/14 huyn; mc  3 có 10/14
huyn. K t qu ph cp giáo dc trung h@c c s t 90%.
Cp xã: Mc  1: 58/184; mc  2: 89/184; mc 3:
36/184. Cp huyn: mc 1: 3/14, mc 2:11/14. T9 l
ng i t chu}n bi t ch trong  tui t' 15 - 60 t mc
 1, t9 l 99,75%; mc  2, t9 l 98,33%. Cp xã  c
công nhn chu}n xóa mù ch mc  1 có 41/184 xã; mc
 2 có 143/184 xã.
Cao Bng: Nm 2016, t[nh ã t k t qu ph cp giáo
dc m\m non cho tr 5 tui t 100%. Cp xã có 196/196
xã, t t9 l 100%; cp huyn có 13/13 huyn, t t9 l
100%. K t qu ph cp giáo dc ti#u h@c t9 l tr em t'
11-14 tui hoàn thành ch ng trình t t9 l 96,48%. Cp
xã t chu}n mc  1 có 2/199 xã; mc  2 có 30/199;
mc  3 có 167/199. Cp huyn: mc  1 có 13/13; mc
 2 có 6/13; mc  3 có 7/13. Nm 2016, Cao Bng  c
B Giáo dc và ào to công nhn t chu}n ph cp giáo
dc ti#u h@c mc  2. K t qu ph cp giáo dc trung
h@c c s tui t' 15-18 t 85,07%. Cp xã t t9 l t
chu}n 98,99%. Cp huyn t chu}n mc 1, t9 l 84,62%;
mc 2 t9 l 15,38%. K t qu v5 xóa mù ch t chu}n
mc  1 cho ng i t' 15 - 60 tui 95,6%. Mc  2 là
88,56%.
Hà T:nh: Nm 2017, t[nh Hà t:nh ã ánh giá mc 
chung c a toàn t[nh t chu}n ph cp giáo dc m\m non
cho tr 5 tui b5n vng, t chu}n ph cp giáo dc ti#u
h@c mc  3, t chu}n ph cp giáo dc ph thông c
s mc  2, t chu}n xóa mù ch mc  2 b5n vng.
K t qu ph cp giáo dc m\m non cho tr 5 tui hoàn
thành ch ng trình giáo dc m\m non là 99,97%. K t qu
ph cp giáo dc ti#u h@c cho tr 6 tui vào l p 1 t
99,9%, tr 11 tui hoàn thành ch ng trình ti#u h@c t
96,8%, tr 14 tui t 98,7%. Tr khuy t tt có kh nng
h@c tp  c ti p cn giáo dc t 100%. K t qu ph cp
giáo dc trung h@c c s cp xã t mc 1 có 2/262 xã,
mc 2 có 49/262 xã, mc 3 có 211/262 xã. T9 l tr t' 15
- 18 tui có bng trung h@c c s chi m t9 l 95,24%. K t
qu xóa mù ch cp xã t chu}n mc  2 là 100%, cp
huyn 100%. T9 l ng i trong  tui t' 15 - 35 bi t ch
mc  2 là 99,99%.2.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại
Trường THPT Tầm Vu, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và trao 10 bộ máy vi tính cho trường.
ẢNH: KỲ ANH

Qua kho sát thc t  các a ph ng cho thy,
chính sách  c Chính ph ban hành thi gian qua ã
thc s i vào cuc sng, to thun li cho giáo dc vùng
dân tc thi#u s, mi5n núi phát tri#n. i v i các a
ph ng vùng có ông Zng bào dân tc sinh sng, vùng
sâu vùng xa, ngành giáo dc ã m thêm nhi5u i#m l,
l p l, l p ghép… # m bo huy ng ti a s tr t i
tr ng. Các chính sách v5 phát tri#n ph cp giáo dc 
vùng dân tc ã  c các cp y, chính quy5n, M%t trn
và các t chc oàn th#  các a ph ng vùng Zng bào
dân tc t chc tri#n khai thc hin nghiêm túc, t hiu
qu, áp ng yêu c\u phát tri#n giáo dc và ào to,  c
nhân dân Zng tình, ng h. Nh ó, s nghip giáo dc
trên a bàn c n c nói chung, vùng dân tc thi#u s,
mi5n núi nói riêng  c c ng c và phát tri#n, góp ph\n
nâng cao dân trí, ào to nguZn nhân lc, thc hin công
bng trong giáo dc.
Tuy nhiên, công tác ph cp giáo dc và xóa mù ch
còn g%p nhi5u khó khn, thách thc, nht là  các vùng
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dân tc thi#u s, vì mng l i tr ng, l p, i5u kin c
s vt cht, thi t b dy h@c vn ch a áp ng yêu c\u
phát tri#n quy mô và nâng cao cht l ng giáo dc, %c
bit là  mt s tr ng chuyên bit vùng dân tc thi#u
s (vn còn thi u nhi5u phòng h@c cho các cháu m\m
non, thi u nhi5u nhà  bán trú, b p n, công trình v
sinh và các i5u kin sinh hot, h@c tp cho h@c sinh các
tr ng ph thông dân tc bán trú…), tình trng i#m
l, l p ghép, l p chZi… còn chi m t9 l cao  các xã,
huyn  vùng sâu, vùng xa, vùng %c bit khó khn. Qua
kho sát cho thy, toàn t[nh Cao Bng còn h n mt
nghìn i#m l, l p ghép nh h ng l n  n cht l ng
giáo dc và trình  giáo viên.  Lai Châu còn 1.259
phòng h@c tm, 188 phòng h@c nh, phòng h@c m n.
i ng^ giáo viên, cán b qun lý giáo dc vn còn thi u
v5 s l ng, nng lc ngh5 nghip c a mt s giáo viên
còn hn ch ; mt b phn giáo viên i sng còn khó
khn, ch a yên tâm công tác. V trí làm vic, s l ng
ng i làm vic và ch , chính sách i v i giáo viên,
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nhân viên làm vic trong các trng ph thông dân tc
ni trú, ph thông dân tc bán trú, cha phù h p v i c
thù công vic. Mt s chính sách i v i ngi dy, ngi
hc  min núi, vùng dân tc thiu s , vùng c bit khó
khn vn còn hn ch, bt cp v i t ng  c hng,
nh mc, thi gian hng, phng thc h tr … Chính
sách i v i giáo viên, cán b qun lý giáo dc  vùng
dân tc hin nay cha khuyn khích giáo viên, cán b
qun lý giáo dc tâm huyt, c ng hin cho s nghip
giáo dc và ào to. Ch  tin lng và ph cp cha
thu hút  c giáo viên tình nguyn n công tác  vùng
dân tc khó khn; ch  chính sách này  c thc hin
theo Ngh nh s 61/2006/N-CP ngày 20/6/2006 c!a
Chính ph! vn có nh"ng im bt cp i v i giáo viên
và cán b qun lý giáo dc ang công tác ti các th trn,
th xã  các t#nh vùng cao, min núi. i ng$ giáo viên
min núi cha t chu%n theo tiêu chu%n c!a B Giáo
dc và ào to c$ng chim mt t& l l n. Ti mt s vùng
sâu, vùng xa, t& l giáo viên không t chu%n lên t i
50%.  i v i các t#nh có nhiu thôn c bit khó khn
nh: Sn La 1.708 thôn; Cao B(ng 1.598 thôn; Hà Giang
1.408 thôn; Ngh An 1.175 thôn; in Biên 1.146 thôn;
Lng Sn 1.125 thôn; Lào Cai 1.007 thôn... nu Nhà n c
không có ch  h tr
i v i hc sinh nghèo. Vic trin
khai mt s chính sách v giáo dc có lúc, có ni cha
kp thi, thiu )ng b. Cht l ng giáo dc cha )ng
u, ph*n l n hc sinh dân tc thiu s khi vào l p 1
m i b+t *u làm quen v i ting ph thông nên vic tip
thu kin thc vô cùng khó khn, nht là môn ting Vit.
 i v i hc sinh dân tc thiu s vic hc ting ph
thông là hc môn “ngoi ng"”, nhng i v i giáo viên
dy bc hc này h*u ht u còn tr3, t& l giáo viên là
ngi dân tc thiu s ít, cha có kinh nghim tìm hiu
phong tc tp quán, sinh hot c!a )ng bào nên chuyn
giao tip v i ph huynh, hc sinh là mt rào cn. Công
tác qun lý giáo dc và ào to cha theo kp thc ti<n
phát trin giáo dc  vùng dân tc thiu s , min núi; s
ch# o còn thiu linh hot và mang n ng tính hành
chính; vic tham mu ban hành mt s c ch, chính
sách cha sát v i tình hình phát trin kinh t - xã hi,
c im a lý, t nhiên và tp quán, i s ng c!a )ng
bào dân tc thiu s , vic h ng dn trin khai mt s
chính sách còn cha kp thi...
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Một số giải pháp tiếp tục thực hiện
sự nghiệp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
1. Tip tc quán trit sâu s+c các Ngh quyt, Ch#
th c!a ng, chính sách c!a Nhà n c v công tác
dân tc, nâng cao nng lc hiu qu qun lý nhà n c
và cht l ng tham mu, m bo ch! trng, chính
sách  c ban hành, phù h p v i thc ti<n và nguyn
vng chính áng c!a nhân dân. Do ó, vic xây dng,
ban hành c ch chính sách c*n có s ph i h p, tham
gia c!a nhiu b, ban ngành, M t trn và các a
phng có liên quan  trin khai thc hin )ng b
và hiu qu.
2. Tng ngu)n *u t cho công tác phát trin giáo dc
 vùng biên gi i, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tc thiu
s có dân s ít. Phi có s ph i h p )ng b gi"a chính
sách c!a ng, Nhà n c v i hot ng c!a ngành giáo
dc và s óng góp c!a toàn dân cho s nghip giáo dc
 vùng )ng bào dân tc thiu s . Thc hin xã hi hóa
giáo dc  toàn dân cùng quan tâm óng góp mt cách
thit thc là mt trong nh"ng bin pháp ht sc c*n thit
trong giai on hin nay.
3. Ngành giáo dc phi xây dng chng trình, sách
giáo khoa và phng pháp dy hc phù h p v i
i
t ng hc c!a t>ng dân tc, t>ng vùng trên c s ting,
ch" vit ph thông và ting, ch" vit riêng c!a t>ng
dân tc. ào to  c i ng$ giáo viên là ngi dân tc
thiu s ti ch có trình  v s phm và kin thc
cho t>ng vùng và t>ng dân tc. Bên cnh vic ào to,
c*n xây dng ch  ãi ng và s? dng i ng$ giáo
viên và cán b qun lý giáo dc cho phù h p  h yên
tâm g+n bó v i s nghip “tr)ng ngi”  chính quê
hng c!a h.
4. @y ban M t trn T qu c các cp vùng có )ng bào
dân tc thiu s c*n tng cng ph i h p v i ngành giáo
dc tip tc rà soát các chính sách phát trin giáo dc và
ào to vùng dân tc thiu s và min núi, t> ó  xut,
kin ngh v i Qu c hi, Chính ph! và các b, ngành liên
quan s?a i, b sung, ban hành m i các chính sách phát
trin giáo dc và ào to vùng dân tc thiu s , min núi
phù h p giai on m i.

Chú thích:
1 Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số của Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc tháng 8/2015.
2 Báo cáo kết quả khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Cao Bằng, Hà Tĩnh về công tác thực hiện Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
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GII PHÁP NÂNG CAO CHT LNG
CÔNG TÁC CP Y, CHI B
nhm th c hi n có hi u qu
Ngh quy t Trung ng 4 (khóa XII)
PHẠM THỊ HOÀNG HÀ*

Tóm tắt: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một trong
những nội dung quan trọng và yêu cầu cao đối với sự nghiệp cách mạng và công
tác xây dựng Đảng hiện nay. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách
nhiệm của cấp uỷ, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng,
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng trong nội bộ là nhân tố quan
trọng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Summary: The effective implementation of the Resolution of the 12th Party
Central Committee’s 4th plenum is one of the most important tasks and is
imperative for the success of the revolution and the task of Party building today. It
is necessary to make a strong change in the awareness and responsibility of
executive committees, cells, officers and Party members regarding the fight against
ideological diversions such as “self-evasion” and “self-transformation”. This is an
important factor which helps build a strong, incorruptible Party.
Từ khóa: Tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy lùi sự suy thoái, đảng viên, cấp ủy, chi bộ, xây dựng Đảng.
Key words: Self-evasion, self-transformation, anti-recession, Party members, executive committees, cells, Party building.
Nhận bài: 2/8/2017; Sửa chữa: 12/8/2017; Duyệt đăng: 1/9/2017.

Cấp ủy, chi bộ thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
góp phần xây dựng Đảng vững mạnh
Phòng, ch ng “t di<n bin”, “t chuyn hóa” v t
tng trong cán b, ng viên là mt trong nh"ng vn 
lý lun và thc ti<n c bit quan trng liên quan n s
t)n vong c!a ng, c!a ch  xã hi ch! nghEa  n c ta.

*

Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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i hi ng toàn qu c l*n th XII ã xác nh:
“Tng cng xây dng ch#nh n ng; ngn ch n, %y
lùi s suy thoái v t tng chính tr, o c, l i s ng,
biu hin “t di<n bin”, “t chuyn hóa” trong ni b.
Tp trung xây dng i ng$ cán b, nht là i ng$ cán
b cp chin l c, ! nng lc, ph%m cht và uy tín,
ngang t*m nhim v”. Hi ngh Trung ng 4 (khóa XII)
dành s quan tâm c bit  “Nhn thc sâu s+c v
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nguy c, nhn din úng nh"ng biu hin và  ra các
gii pháp phù h p  u tranh ngn ch n, %y lùi tình
trng suy thoái v t tng chính tr, o c, l i s ng,
nh"ng biu hin “t di<n bin”, “t chuyn hóa” trong
ni b”1.
Hin nay vn còn tình trng sinh hot ng, nht là
sinh hot chi b  nhiu ni còn hình thc, n iu.
Công tác tng kt thc ti<n, nghiên cu lý lun cha có
chiu sâu, không theo kp tình hình thc t. Cha chú
trng xây dng, tuyên truyn, nhân rng nh"ng mô hình
m i, in hình tiên tin, ly tích cc %y lùi tiêu cc. Mt
s ngh quyt v xây dng, ch#nh n ng có ni dung
cha sát thc ti<n, thiu tính kh thi và thiu ch tài x?
lý. Nhiu cp !y, t chc ng, ngi ng *u các cp
quyt tâm chính tr cha cao; vic c th hóa các ngh
quyt, ch# th, kt lun c!a Ban Chp hành Trung ng,
B Chính tr, Ban Bí th thành chng trình, k hoch t
chc thc hin  mt s a phng, n v còn chung
chung, ch# o thiu quyt lit, còn trông ch, & li cp
trên; mt s cán b lãnh o, qun lý các cp, trong ó
có c cán b cp cao thiu tiên phong, gng mu. Vic
x? lý cán b, ng viên vi phm còn nng nh^, n nang,
thiu cng quyt. Cha có c ch khen thng nh"ng
tp th, cá nhân t chc thc hin ngh quyt mt cách
sáng to, có hiu qu và cha có ch tài x? lý nghiêm
nh"ng tp th, cá nhân không thc hin ho c thc hin
không nghiêm túc, nht là i v i nh"ng cán b lãnh o,
qun lý yu v nng lc, gim sút uy tín, trì tr trong
công tác, kém hiu qu trong phòng ng>a, u tranh
ch ng tham nh$ng, tiêu cc. Chm ban hành quy nh
x? lý t chc, cá nhân có biu hin suy thoái, "t di<n
bin", "t chuyn hóa".
Vic ánh giá, b trí, s? dng cán b còn n nang, cc
b. Mt s c ch, chính sách trong  bt, b nhim cán
b cha công b(ng; chính sách tin lng, nhà  cha to
 c ng lc c ng hin cho cán b, công chc.
Thc hin k& cng, k& lut c!a ng cha nghiêm,
còn có biu hin "nh^ trên, n ng d i". Công tác qun lý
cán b, ng viên còn thiu ch t ch`.
Mt s ni, cha làm t t nguyên t+c tp trung dân
ch!; thc hin t phê bình và phê bình không nghiêm,
cha có c ch  bo v ngi u tranh phê bình. S
ph i h p gi"a công tác kim tra, giám sát c!a ng v i
công tác thanh tra, kim toán, iu tra, truy t , xét x?
cha ch t ch`, x? lý cha ! nghiêm minh. Công tác u
tranh phòng, ch ng tham nh$ng, lãng phí cha t yêu
c*u; vic kê khai tài sn, thu nhp còn hình thc.

Các giải pháp để nâng cao chất lượng
cấp ủy, chi bộ
Gii pháp v công tác t tng, chính tr

Mt là, to s chuyn bin mnh m` v nhn thc,
trách nhim c!a cp u&, chi b và i ng$ cán b, ng
viên trong phòng ch ng “t di<n bin”, “t chuyn hóa”.
Trong iu kin n c ta phát trin kinh t th trng
nh h ng xã hi ch! nghEa, bên cnh m t tích cc, còn
có nh"ng tác ng tiêu cc n i s ng xã hi, kích
thích ch! nghEa cá nhân phát trin. Ch! nghEa cá nhân
c$ng là mnh t màu mf cho các th lc thù ch thúc
%y quá trình “t di<n bin”, “t chuyn hóa”, làm ni
b suy yu, mt sc  kháng, to iu kin thun l i 
tác ng, can thip, thúc %y s chuyn hóa ch 
chính tr.
 to s chuyn bin mnh m` v nhn thc, trách
nhim c!a cp u&, chi b và i ng$ cán b, ng viên,
phi kt h p ch t ch` gi"a qun lý cán b, ng viên c!a
c quan, t chc ng v i t phn u, t rèn luyn c!a
cán b, ng viên trên cng v công tác và trong cuc
s ng riêng t c!a mi ngi. Mt trong nh"ng bin pháp
quan trng hin nay là cp u& ng, cán b ch! trì, c
quan ng các cp, tr c ht là cp trên trc tip c!a c
s c*n tip tc nghiên cu, quán trit và thc hin Ngh
quyt Hi ngh Trung ng 4 (khóa XII) v tng cng
xây dng, ch#nh n ng; ngn ch n, %y lùi s suy
thoái v t tng chính tr, o c, l i s ng; tip tc
%y mnh vic Hc tp và làm theo t tng, o c,
phong cách H) Chí Minh theo tinh th*n Ch# th 05-CT/TW
c!a B Chính tr trong toàn ng và toàn xã hi. Chn
các in hình tiên tin  nhân rng, %y lùi các hin
t ng tiêu cc, làm cho vic “%y mnh hc tp và làm
theo t tng, o c, phong cách H) Chí Minh” t>ng
b c i vào chiu sâu, to ra nh"ng chu%n giá tr o c
m i có sc c v$ các t*ng l p nhân dân.
 thc hin hiu qu bin pháp này c*n phát huy vai
trò trách nhim c!a cp u& c s, bí th cp !y, bí th chi
b và i ng$ cán b, ng viên trong ó, chú trng nâng
cao ý thc trách nhim và vai trò tiên phong gng mu
c!a i ng$ cán b cp !y các cp. Nâng cao cht l ng
sinh hot chi b, ng b, thc hin nghiêm nguyên t+c
t phê bình và phê bình.

Hai là, nâng cao hiu qu c!a công tác u tranh phn
bác thông tin, quan im sai trái, thù ch.
Công tác u tranh phn bác thông tin, quan im
sai trái, thù ch, bo v nn tng t tng c!a ng
c*n phát huy sc mnh tng h p c!a c h th ng chính
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tr và sc mnh c!a toàn dân trong huy ng ngu)n lc
vt cht, kinh phí, xây dng và phát trin lc l ng
tham gia u tranh ch ng thông tin, quan im sai trái,
thù ch. Tr c ht, các cp !y, chi b c*n ch! ng mi
nh"ng nhà lý lun, chuyên gia *u ngành trên các lEnh
vc c!a i s ng chính tr - xã hi, có bn lEnh, ph%m
cht chính tr, o c cách mng và t duy nhy bén,
t#nh táo, s+c so trong u tranh phòng, ch ng thông
tin, quan im sai trái, thù ch v nói chuyn ti chi
b, ng b c!a mình nh(m cung cp thông tin, giúp
cán b, ng viên nhn din rõ nh"ng quan im sai
trái, thù ch; )ng thi nh h ng các bin pháp u
tranh phn bác thông tin, quan im sai trái, thù ch
cho cán b, ng viên.
M t khác, các cp !y, chi b c*n quan tâm ào to,
b)i dfng i ng$ báo cáo viên c!a mình trung thành v i
lý lun Mác - Lênin, t tng H) Chí Minh, có bn lEnh
chính tr v"ng vàng  có th u tranh phn bác thông
tin, quan im sai trái, thù ch.

Ba là, tng cng dân ch!, %y mnh công tác t phê
bình và phê bình trong ng.
Dân ch! trong ng c*n i tr c dân ch! ngoài xã hi.
Dân ch! trong ng c*n  c bo m trong các kw sinh
hot ng, c bit trong quá trình son tho và ban
hành cázc ch! trng, chính sách, b*u c? trong các hi
ngh, i hi c!a ng. Ch# có bo m dân ch! thc s
trong ng, bo m quan h bình {ng v trách nhim
chính tr c!a ng viên m i có th ngn ng>a  c nh"ng
sai lch trong nhn thc và trong các quyt nh thc
ti<n c!a các cp !y, t chc ng, mt trong nh"ng
nguyên nhân thúc %y “t di<n bin”, “t chuyn hóa” v
t tng trong ng.
Dân ch!, t phê bình và phê bình có quan h ch t ch`,
tác ng ln nhau. Dân ch! là tin , ng lc thúc %y
t phê bình và phê bình. Không có dân ch! thì không th
có t phê bình và phê bình úng +n; thng xuyên t
phê bình và phê bình  s?a ch"a sai l*m, khuyt im,
phát huy u im,  giúp nhau cùng tin b, phát trin,
không nói xu, bôi nh, gây mt oàn kt,  ch l i
dng phá hoi ni b ta. Cán b, ng viên phi t phê
bình và phê bình theo úng iu l ng ã quy nh,
phi tht thà, nói ht, thy ht khuyt im, hn ch, sai
l*m ã m+c phi, không  li cho khách quan; khuyt
im, sai l*m  mc  nào phi nhn trách nhim và
hình thc x? lý  mc  ó, có bin pháp s?a ch"a, kh+c
phc kp thi nh"ng thiu sót.
Các cp !y, t chc ng và mi cán b, ng viên c*n
phi nhìn th{ng vào s tht, ánh giá úng s tht,
khách quan, t soi xét li mình, tìm ra  c nh"ng u
im  phát huy và nh"ng hn ch, yu kém, khuyt
im  có bin pháp s?a ch"a, kh+c phc.  c bit, vai
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trò gng mu c!a cán b ch! ch t, nht là ngi ng
*u, có v trí ht sc quan trng. Cán b ch! ch t và
ngi ng *u dám nhìn th{ng vào s tht, gng mu
t phê bình và phê bình nghiêm túc không nh"ng có tác
dng tích cc lôi cu n cán b, ng viên trong c quan,
n v hc tp, làm theo, mà còn nhn  c s tôn trng,
kính phc c!a cán b, ng viên và qu*n chúng trong c
quan, n v. Ng c li, cán b ch! ch t và ngi ng
*u không gng mu, không nghiêm túc t phê bình và
phê bình, không tip thu phê bình, thm chí có biu hin
rn e, trù dp ngi phê bình, thì ngi ng *u không
nh"ng t ánh mt nim tin yêu, mn phc c!a ng viên
và qu*n chúng, mà còn là môi trng thun l i cho ch!
nghEa cá nhân, ch! nghEa c hi phát sinh nh"ng nhân t
mt n nh. ây là mt trong nh"ng vn  mu ch t,
có tính t phá, góp ph*n nâng cao cht l ng, hiu qu
u tranh phòng, ch ng “t di<n bin”, “t chuyn hóa”
v t tng trong ni b ng.
C*n  cao tính t giác  mi cp u&, t chc ng, c
quan nhà n c, M t trn T qu c, các oàn th chính tr
- xã hi, cán b, ng viên, công chc, nht là cán b
lãnh o, qun lý cp càng cao càng phi gng mu và
nghiêm túc t giác kim im, t phê bình và phê bình
làm gng cho cp d i noi theo. T phê bình và phê bình
phi g+n kt v i vic thc hin nhim v chính tr  c
giao, thc hin “Quy nh v nh"ng iu ng viên không
 c làm”, coi trng s góp ý, giúp f chân thành c!a
tp th, )ng chí, )ng nghip. Sau khi tin hành kim
im, t phê bình và phê bình nghiêm túc, nh"ng khuyt
im, vi phm c!a t>ng cán b, ng viên v t tng
chính tr, o c, l i s ng phi  c s?a ch"a, kh+c phc
b(ng nh"ng bin pháp tích cc, h"u hiu  %y lùi tình
trng này, kiên quyt không  “t di<n bin” xy ra kéo
dài, nghiêm trng.

B n là, nâng cao cht l ng sinh hot cp !y, i m i
phong cách lãnh o và l l i công tác c!a cp !y, bo
m oàn kt th ng nht ý chí và hành ng trong cp
!y, tr c ht là Thng v cp !y.
Quy nh rõ vai trò, chc nng, nhim v, m i quan h
lãnh o, quyn hn c!a tp th cp !y trong h th ng
chính tr và chc trách, nhim v, quyn hn c!a t>ng
cp !y viên. C*n làm cho cp !y viên n+m v"ng và thc
hin t t quy ch làm vic. )ng thi, tng kt kinh
nghim công tác, b sung và hoàn thin quy ch làm vic
c!a cp !y.
 góp ph*n nâng cao nng lc lãnh o c!a cp !y,
c*n i m i phong cách và l l i làm vic c!a cp !y.
Tr c ht, c*n xây dng chng trình hot ng toàn
khóa, chng trình công tác hàng nm, hàng quý, hàng
tháng, hàng tu*n c!a cp !y, xác nh nhim v trng
tâm, công tác cp bách cho t>ng giai on. Thc hin có
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nn np ch  thông tin, cung cp *y ! nh"ng tài
liu c*n thit  t>ng cp !y viên nghiên cu, chu%n b
tr c khi m hi ngh. Trong hi ngh c*n tp trung tho
lun, tranh lun  làm rõ nh"ng vn  trng tâm và
nh"ng ý kin còn khác nhau. Nh"ng vn  m i và khó
c*n phi ch# o làm th?, làm im, s kt, tng kt kinh
nghim tr c khi cp !y ra quyt nh chính thc. C*n
duy trì ch  phân công cp !y viên, nht là cp !y viên
thng v ph trách t>ng a bàn, t>ng c s, nh kw
hàng tháng phi xu ng thâm nhp c s, g p gf i
thoi v i ng viên và nhân dân, trc tip n+m tình hình
thc t, tâm t nguyn vng c!a cán b, ng viên và
nhân dân, phát hin nh"ng nhân t m i tích cc, nh"ng
in hình tiên tin góp ph*n nâng cao nng lc thc ti<n
c!a cp !y.
Gii pháp v công tác t chc, cán b

Mt là, nâng cao cht l ng, hiu qu công tác t
chc, cán b.
C*n hoàn thin các quy nh, c ch, chính sách v
công tác t chc, cán b  bo m u tranh, ngn
ch n có hiu qu s suy thoái c!a t chc ng, c quan
nhà n c và i ng$ cán b, ng viên, công chc. S m
ban hành và t chc thc hin nghiêm túc quy ch dân
ch!, quy ch thc hin nguyên t+c tp trung dân ch!,
quy ch v ch  phê bình và t phê bình… Hoàn ch#nh
các quy nh v b nhim, b nhim li, mi<n nhim, t>
chc, khen thng, k& lut i v i cán b, công chc.
T chc thc hin nghiêm túc quy nh c!a ng và Nhà
n c v kê khai và công khai tài sn, thu nhp c!a cán
b, công chc, ng viên; quy nh v nh"ng iu cán
b, công chc, ng viên  c làm và không  c làm.
Tip tc hoàn thin và t chc thc hin nghiêm túc quy
t+c ng x?, o c ngh nghip i v i cán b, công
chc, nht là trong nh"ng ngành ngh, lEnh vc nhy
cm, d< xy ra tham nh$ng, lãng phí, tiêu cc, gây bc
xúc trong d lun.
C*n b sung, ch#nh lý, hoàn thin quy nh pháp lut

v b*u c?. Ch  b*u c? và ch  theo nhim kw  n c
ta nói chung theo xu h ng c!a các nhà n c hin i b*u c? t do b(ng phiu kín… Tuy nhiên, vic b*u c? còn
cha nng ng, cha áp ng nh"ng òi h}i c!a thc
ti<n cuc s ng, nht là trong iu kin ng ta là ng
duy nht lãnh o, c*m quyn. G*n ây, ng ta ã ch#
o, tng cng b*u c? trc tip mt s chc danh lãnh
o, qun lý nhà n c.

Hai là, nâng cao cht l ng, hiu qu công tác kim
tra, giám sát.
Các cp !y, chi b c*n nghiên cu ban hành quyt
ngh, quy ch và t chc thc hin nghiêm túc, có kt
qu vic kim tra, giám sát i v i ngi ng *u cp u&,
t chc, c quan, n v trong vic thc hin chc trách,
nhim v, trong tu dfng, rèn luyn o c, l i s ng 
ngn ch n tình trng lm dng quyn nh(m trc l i cho
bn thân và gia ình. Vic x? lý k& lut phi úng ngi,
úng vic, kp thi, nghiêm minh, công b(ng; to ra tính
phòng ng>a và ngn ch n cao,  c cán b, ng viên và
qu*n chúng )ng tình !ng h.
T chc thc hin nghiêm túc quy ch v ch  kim
tra, giám sát công tác cán b; quy ch cht vn trong
ng; quy nh v nh"ng iu ng viên, cán b, công
chc không  c làm; quy nh v công tác kim tra c!a
t chc ng i v i vic tu dfng, rèn luyn o c c!a
cán b, quy ch giám sát trong ng; quy nh v quy t+c
ng x? c!a cán b, công chc.
C*n có c ch phát huy dân ch!, )ng thi phát huy
vai trò kim tra, giám sát c!a M t trn T qu c, các oàn
th chính tr - xã hi, c!a nhân dân, các phng tin
thông tin i chúng i v i t chc ng, c quan nhà
n c, quy ch làm vic, ch  công tác; i v i cán b,
ng viên trong vic tu dfng, rèn luyn o c, l i
s ng; kp thi biu dng, khen thng các in hình
tiêu biu; x? lý kiên quyt, nghiêm minh, dt im, công
khai các hành vi vi phm k& lut c!a ng và pháp lut
c!a Nhà n c.

Chú thích:
1

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016,
tr. 34.

Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm
2011), Nxb. CTQG, Hà Nội.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Hà Nội.
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Vn phòng Chính ph đ ngh
gii quyt v vi c doanh nghi p
“MC CN” ti d án khu đô th
An Dng
BẢO TƯỜNG - PHAN ANH TUẤN

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chuyển đơn của Công ty TNHH Xây dựng
IDC đến UBND thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định
của pháp luật.
Nhận bài: 23/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 5/9/2017.

 th, ti vn bn s 8523/VPCP-V.I ngày
14/8/2017 c!a Vn phòng Chính ph! nêu rõ: “Tp
chí M t trn thuc @y ban Trung ng M t trn
T qu c Vit Nam có vn bn s 116/CV-TCMT
ngày 25/7/2017 g?i Th! t ng Chính ph! chuyn kèm
theo n c!a Công ty TNHH Xây dng IDC, tr s ti s
30 ngõ 93 Lý Nam , phng C?a ông, qun Hoàn
Kim, thành ph Hà Ni do ông Lê Qu c Khánh làm i
din phn ánh, kin ngh mt s ni dung liên quan n
vic gii quyt dt im các t)n ti d án Khu nhà  và
vn phòng làm vic ti khu vc h) An Dng, phng
Yên Ph, qun Tây H).

C

Thc hin Quy ch làm vic c!a Chính ph!, Vn phòng
Chính ph! chuyn n trên n @y ban nhân dân thành ph
Hà Ni  xem xét, gii quyt theo quy nh c!a pháp lut”.
Tr c ó, ngày 7/8/2017, lãnh o UBND thành ph
Hà Ni ã ch# o các c quan chc nng kh%n trng gii
quyt các v ng m+c, t)n ti trong vic thc hin d án
Khu nhà  và vn phòng làm vic ti khu vc h) An
Dng, phng Yên Ph, qun Tây H), Hà Ni.
Vn bn thông báo ý kin ch# o c!a ông Nguy<n Th
Hùng, Phó Ch! tch UBND thành ph Hà Ni yêu c*u các
c quan chc nng kh%n trng gii quyt các v ng m+c,
t)n ti trong vic thc hin d án Khu nhà  và vn
phòng làm vic ti khu vc h) An Dng  c Tp chí
M t trn phn ánh.
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Văn bản số 8523/VPCP-V.I ngày 14/8/2017 của Văn phòng
Chính phủ gửi UBND thành phố Hà Nội.

KA NGHO QUYRT WI HZI [NG VÀO CUZC S]NG

Sau gần 20 năm được phê duyệt, thay vì sự xuất hiện của một
khu đô thị hiện đại, nhiều phần diện tích đất dự án đã bị “biến
tướng” thành khu ổ chuột giữa lòng Thủ đô.
Liên quan n vic gii quyt nh"ng v ng m+c trong
trin khai D án Khu nhà  và vn phòng làm vic ti khu
vc h) An Dng, phng Yên Ph, qun Tây H), UBND
thành ph ã có nhiu vn bn ch# o: v bin pháp gii
quyt, trách nhim thc hin (s 04/TB-VP ngày
06/01/2016, s 923/UBND-TNMT ngày 18/02/2016, s
339/TB-UBND ngày 15/9/2016), v ôn c thc hin (s
4307/VP-KT ngày 27/5/2016, s 5290/VP-KT ngày
28/6/2016, 3752/VP-T ngày 26/4/2017).

Văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Hùng,
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan
chức năng khẩn trương giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong
việc thực hiện dự án Khu nhà ở và văn phòng làm việc tại khu
vực hồ An Dương được Tạp chí Mặt trận phản ánh.

Ông Nguy<n Th Hùng yêu c*u các S: Tài nguyên và
Môi trng, Tài chính, Quy hoch - Kin trúc; UBND qun
Tây H) kh%n trng trin khai phân công c!a UBND thành
ph Hà Ni ti Thông báo s 339/TB-UBND ngày
15/9/2016 và các vn bn có liên quan; kim tra, h ng
dn Công ty TNHH Xây dng IDC hoàn thin h) s, làm
th! tc theo quy nh; g?i kt qu trin khai v S Tài
nguyên và Môi trng tng h p,  xut, báo cáo UBND
thành ph Hà Ni trong tháng 8/2017.

Theo ó, Vn phòng UBND thành ph Hà Ni ã ban
hành vn bn s 7452/VP-T g?i các S: Tài nguyên và
Môi trng, Tài chính, Quy hoch - Kin trúc; UBND qun
Tây H); Công ty TNHH Xây dng IDC,  truyn t ý
kin ông Nguy<n Th Hùng, Phó Ch! tch UBND thành
ph Hà Ni.

Ngoài ra, ông Hùng còn yêu c*u Công ty TNHH Xây
dng IDC có trách nhim liên h v i các S: Tài nguyên và
Môi trng, Tài chính, Quy hoch - Kin trúc; UBND qun
Tây H)   c h ng dn trin khai, hoàn thin h) s
và thc hin theo úng trình t, th! tc  c pháp lut
quy nh.
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Văn bản số 5482/QHKT-P2 ngày 19/8/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội gửi UBND thành phố Hà Nội kiến nghị giải
quyết những tồn tại vướng mắc của dự án.
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Tr c ó, Tp chí M t trn ã có lot bài phn ánh
v vic: Công ty TNHH Xây dng IDC (Công ty IDC) - ch!
*u t d án khu ô th An Dng ã phi hao phí s
tin  c tính hàng trm t& )ng  san lp h), gii
phóng m t b(ng, hoàn thành mt s hng mc công
trình… phc v d án. Trong quá trình trin khai, Công
ty IDC huy ng ht mi ngu)n lc trong và ngoài Công
ty, hoàn thin ) án quy hoch khu ô th m i kiu
mu, quy mô, bài bn, vn minh, hin i, mang t*m
nhìn dài hn. Tuy nhiên, qua g*n 30 nm thc hin,
n nay, các cp ngành c!a Hà Ni vn chm tr< thanh
toán nghEa v tài chính và hoàn tr lãi sut *u t
khin doanh nghip lâm vào cnh lao ao, kh n cùng,
hot ng c*m ch>ng vì thiu v n kinh doanh, tái *u
t sn xut.
Không nh"ng th, hu qu c!a tình trng “treo” d
án g*n 20 nm là s xut hin c!a các khu  chut, xóm
liu, xóm nhy dù, xóm ma gi"a lòng ô th. ây thng
là ni trú ng c!a nhiu thành ph*n bt ho, nghin
ngp, hút chích t> các t#nh dt v Hà Ni kim s ng
b(ng nh"ng công vic lao ng chân tay không n nh,
gây mt an ninh trt t, to ra “ im en” v t nn xã
hi.  tin cho mi sinh hot, n u ng, ng! ngh#,
nh"ng ngi này không ng*n ngi ln chim t công
h) An Dng dng nh"ng cn nhà t)i tàn, nhch nhác,
tm b , rng ch>ng 10m2  c l p b(ng mái fibro xi
mng, quây tôn nham nh, ch+p vá b(ng nh"ng mnh
g và vi bt, c?a kính vf nát. Hình thành các bãi tp
kt ph liu, thu gom rác thi, )ng nát, b c mùi hôi
th i khó chu.
Cha ht, hn 72 nóc nhà c!a 72 h dân ang c
th! ti ây hin ã xu ng cp tr*m trng, nhng
không th s?a ch"a, ci to, không  c cp “s }” vì
ây u là các trng h p n(m trên t d án nên h
ành chp nhn s ng trong cnh bí bách, tù túng su t
hàng chc nm qua. Sc s ng hin din yu t t> vài
khu nhà  mà Công ty IDC ã thc hin  c mt ph*n
tr c ây là không !  h)i sinh mt d án. Gi ây,
khu ô th m i An Dng g*n nh tr thành “ph tích”
hoang tàn.
Vic chm tr< gii quyt các công vic c!a d án su t
20 nm qua ã gây thit hi vô cùng l n cho Công ty IDC
và các c ông. Không th ch i thêm  c n"a, Công
ty IDC ã làm n c*u cu lên Chính ph!, Thanh tra Chính
ph!, UBND thành ph Hà Ni  ngh kh%n trng xem
xét, trin khai gii quyt các h) s, th! tc hành chính
liên quan n vic trin khai D án Khu nhà  và vn
phòng làm vic ti khu vc h) An Dng do Công ty IDC
làm ch! *u t.
Qua n+m b+t ngu)n tin báo chí phn ánh và thc
hin ch# o c!a lãnh o UBND thành ph Hà Ni, ngày

09/8/2017, S Quy hoch - Kin trúc Hà Ni ã t chc
trao i, làm vic v i Công ty IDC. Ti bui làm vic,
Công ty IDC  xut lp bn v` tng m t b(ng ch#nh
trang trên tng din tích t khong 5.108,08m2 bao
g)m: ph*n t có din tích 4.080,08m2 Công ty ã s?
dng xây dng công trình (3102,08m2), làm ng
(978m2) và 1.100m2 t tr ng xen k^t (trong ph*n t
7.900m2 Công ty ã  c giao bao g)m c ph*n din tích
t  c thuê 512,66m2 - khu B)  xây dng nhà .
Ph*n còn li g)m: 2.719,92m2 t ã giao nhng cha
gii phóng m t b(ng và toàn b ph*n t cha giao
6.070m2 (tng là 8.789,92m2)  ngh giao cho a
phng qun lý.
Trên c s nguyn vng c!a doanh nghip, S Quy
hoch - Kin trúc Hà Ni ã có vn bn s 5482/QHKTP2 ngày 19/8/2017 kin ngh UBND thành ph Hà Ni
chp thun v ch! trng cho phép Công ty IDC  c
s? dng khong 1.100m2 t trong xen k^t (bao g)m c
ph*n din tích t thuê - khu B khong 512,66m2) n(m
trong ph*n din tích 7.900m2 Công ty ã  c giao 
xây dng nhà  theo h ng dn ci to ch#nh trang
khu dân c hin có theo quy nh (phù h p v i Quy
hoch chung xây dng Th! ô Hà Ni n nm 2030 và
t*m nhìn n nm 2050 ã  c Th! t ng Chính ph!
phê duyt).
Trao i v i phóng viên, ông Lê Qu c Khánh - Giám
c Công ty IDC t} ra khá vui m>ng khi nh"ng  xut
c!a doanh nghip d*n  c các c quan chc nng l+ng
nghe và vào cuc x? lý. Tuy nhiên, ngi ng *u
doanh nghip ã   tui ngoài 60 này không giu ni
nh"ng lo l+ng mà g*n 30 nm qua ông ã phi i m t
nhiu l*n: “Chúng tôi ã mt tng cng g*n 30 nm 
“thai nghén” d án. Và c$ng t>ng y nm, chy r t ráo
 làm h) s, th! tc. Có nh"ng thi im, doanh
nghip phi tri qua nhiu phen iêu ng, kit qu.
n gi, chúng tôi thy li mt chút “ánh sáng cu i
ng h*m”, mong r(ng, các )ng chí lãnh o Chính
ph!, Hà Ni quan tâm, xem xét, gii quyt nhanh chóng,
thu áo mi b,  doanh nghip s m v t cn bE cc,
hoàn thành d án. Bi l`, càng kéo dài ngày nào, chi
phí i lên ngày ó, gây ra thit hi to l n cho doanh
nghip, c$ng nh ngân sách Nhà n c” - Ông Lê Qu c
Khánh tr*n tình.
Ông Lê Qu c Khánh c$ng  ngh, Thng trc
Thành !y, Ban Cán s ng UBND thành ph Hà Ni,
cùng các S, ngành liên quan kh%n trng vào cuc,
gii quyt dt im nh"ng v ng m+c, t)n ti c!a d
án, to c ch thông thóang giúp doanh nghip v t
qua khó khn, n nh sn xut, to iu kin thun l i
cho d án Khu ô th m i An Dng  c trin khai
nhanh chóng và hoàn thành theo tin  m i ã  c
ch! *u t t ra.
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YÊN ĐNH (THANH HÓA)

“Choáng” vi tài s n “khng”
ca lãnh đo xã làm giàu t mía,
cam, bi...
PHAN ANH TUẤN (tổng hợp)

Cứ ngỡ cán bộ, công chức là công bộc của dân, ấy vậy ở Thanh Hóa, vị Bí thư kiêm
Chủ tịch xã Yên Lâm, huyện Yên Định lại chọn cho mình lối sống xa hoa trong biệt
thự lộng lẫy, “xế sang” ngày ngày đưa rước... Và sự sung túc của “quan xã” trái
ngược hoàn toàn với tình cảnh người dân bị bủa vây bởi khói bụi, ô nhiễm từ nạn
khai thác, chế biến đá tại vùng trọng điểm cung ứng vật liệu xây dựng.
Nhận bài: 31/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 5/9/2017.

Choáng ngợp với tài sản “khủng”
của “quan xã”
Nh"ng ngày qua, d lun ang xôn xao v vic ông
Nguy<n Xuân Thái, Bí th ng u& kiêm Ch! tch UBND xã
Yên Lâm (huyn Yên nh, Thanh Hóa) s h"u kh i tài
sn “kh!ng” g)m bit th, t ai… Thêm vào ó là “nghi
vn”, v “quan xã” ni ting này “ch ng lng” cho ngi
thân khai thác, ch bin á ti vùng trng im cung ng
vt liu xây dng.
Yên Lâm là mt xã min núi thuc huyn Yên nh
(Thanh Hóa), v n là mt xã thu*n nông, i s ng ngi
dân còn nhiu khó khn, do ó vic lãnh o xã s h"u
tài sn kh!ng tr thành hin t ng l. Dù  c truyn
tai, nhng phi chng kin tn m+t m i thy s b th
c!a bit th gia ình ông Thái, nu không mu n nói là to
nht nhì trong vùng, n(m ngay trên trc ng t#nh l
chy qua xã Yên Lâm. Bit th gia ình ông Thái thuc
hng sang  c ánh giá là có giá tr nhiu t& )ng.
Theo mt ngu)n tin ã  c kim chng, ngoài cn
bit th này, ông Thái còn s h"u khong 30 ha t nông
- lâm nghip theo din 50 nm. Tt c nh"ng mnh t
này u n(m ti các v trí rt ^p, sát theo các trc ng
chính, theo ánh giá c!a ngi dân a phng là “không
phi ai c$ng có th s h"u  c”. Ngu)n tin này c$ng cho
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Căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư
Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Yên Lâm, huyện Yên Định,
tỉnh Thanh Hóa.
ẢNH: NGAYNAY.VN

hay ông Thái thng xuyên i li b(ng các loi ô tô +t
tin, có chic g*n 5 t& )ng. Trao i v i ngi dân trong
xã  c bit, gia ình ông Thái m i “pht” lên thi gian
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g*n ây và d lun cho r(ng ngu)n g c tài sn “kh!ng”
c!a gia ình ông có liên quan n hot ng khai thác á.
Tr li v nh"ng d lun liên quan n mình, ông
Nguy<n Xuân Thái th{ng th+n th>a nhn mình ang s
h"u mt kh i tài sn l n. V Bí th ng u& kiêm Ch! tch
UBND xã cho bit bn thân v>a công tác oàn th v>a làm
nhiu mô hình nông nghip nh tr)ng mía, tr)ng cam,
tr)ng bi…
Ngôi bit th b th  c xây trên mnh t tr c ây
mua li t> vic hóa giá c!a )n Công an. Ông Thái còn
mt mnh t th c khác c$ng mua li t> ngi dân
trong xã. V vic i li b(ng chic xe Lexus sang trng,
ông Thái cho r(ng có nhiu con, cháu s h"u rt nhiu xe
ô tô, nhng riêng cá nhân không ng tên bt c chic
xe nào c.
Ông Thái c$ng cho bit, trong bn kê khai tài sn hàng
nm ã kê khai rt chi tit, t>ng mc. V nghi vn “ch ng
lng” cho hai doanh nghip t nhân “sân sau”, ông Thái
th>a nhn Công ty Minh Thc là c!a v ch)ng em r, còn
Công ty Hoàng Minh là c!a cháu rut con ông anh trai.
Tuy nhiên, ông Thái kh{ng nh bt c cán b nào mà
ch{ng có con cháu và quan im c!a ông là mi vic u
chp hành theo úng quy nh c!a pháp lut. Liu nh"ng
kh{ng nh c!a ông Bí th kiêm Ch! tch Nguy<n Xuân
Thái có úng nh thc t ang di<n ra  xã Yên Lâm,
huyn Yên nh?1.

“Thâm cung bí sử” đằng sau những
doanh nghiệp gia đình
Xã Yên Lâm n(m trên t#nh l 518, là trc ng chính
vn chuyn á t> các m} trong huyn Yên nh ra thành
ph và chuyn i các t#nh phía B+c. Ti Yên Lâm có
khong 43 doanh nghip khai thác á, ph*n l n không
ng ký khai thu và np thu trên a bàn. Gia ình ông
Thái  c cho là s h"u hai doanh nghip khai thác á l n
nht nhì vùng, ó là Doanh nghip T nhân Xây dng
Thng mi và Sn xut Hoàng Minh và Công ty TNHH
Minh Thc. Hai doanh nghip này u do ngi thân
trong gia ình ông Thái ng tên và hot ng rt mnh
trong lEnh vc khai thác, sn xut và cung cp các m t
hàng liên quan n á.
Yên Lâm m i  c quy hoch là ni cung ng vt liu
xây dng cho t#nh Thanh Hóa và hai doanh nghip Hoàng
Minh và Minh Thc u ang s h"u nh"ng m} á thuc
din t t nht  Yên Lâm. iu áng lu ý, hot ng khai
thác á ang gây ra nh"ng him ho v môi trng cho
Yên Lâm. Ghi nhn thc t cho thy ng xá trong khu
vc u h h}ng và i li rt khó khn, nguy him do
hàng ngày các xe ch á chy su t ngày êm. Ngi dân
c$ng cho bit hai nm nay h s ng trong thm cnh ô
nhi<m môi trng tr*m trng t> bi khai thác á và xe

Công ty TNHH Minh Thức gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng từ lâu nay nhưng vẫn không bị xử lý.
ẢNH: BAOPHAPLUAT.VN

ch t, á gây ra. Ngi dân ã kêu cu nhiu ni,
nhng chính quyn xã không có ng thái tích cc gii
quyt vn nn ô nhi<m môi trng.
Th nhng trong lúc “vic công” không  c chú
trng gii quyt, thì lãnh o cao nht xã là ông Thái li
c bit u ái cho hot ng khai thác á c!a 2 doanh
nghip “ngi nhà”. M i ây, doanh nghip Hoàng Minh
còn  c cho là ã có nh"ng ng thái “áp phe” khin
mt doanh nghip có tr s ti thành ph Thanh Hóa phi
ngm ngùi nh ng li mt m} á l n dù ã trúng th*u2.
Xung quanh nh"ng phn ng c!a ngi dân và d
lun v ông Nguy<n Xuân Thái và hot ng c!a doanh
nghip ngi nhà là Công ty TNHH Minh Thc, c bit là
vic công ty này ch bin á và x n c thi trc tip ra
môi trng, ông Phm Vn Hoành, Trng phòng Tài
nguyên Khoáng sn (S Tài nguyên và Môi trng t#nh
Thanh Hóa) cho bit, Doanh nghip T nhân Xây dng
Thng mi và Sn xut Hoàng Minh vn ang hot ng,
khai thác á theo giy phép  c cp, còn Công ty TNHH
Minh Thc hin ti ã ng>ng khai thác á t> lâu. Hin
ti công ty này ly á t> Doanh nghip T nhân Xây dng
Thng mi và Sn xut Hoàng Minh  ch bin á.
“Công ty TNHH Minh Thc ã ht hn khai thác á t>
lâu và hin ti cha có giy phép khai thác á, h ch# ly
á t> bên công ty Hoàng Minh sang  ch bin á. Tr c
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ây, sau khi ht hn trong giy phép, phía công ty Minh
Thc ã xin tm d>ng khai thác á và làm th! tc xin m
rng m t b(ng m} và thm dò tr" l ng khoáng sn.
UBND t#nh c$ng ã phê duyt phng án và ch h hoàn
tt th! tc, np tin  cp giy phép m i. Vài nm tr c,
do xy ra nhiu v tai nn liên quan n vic khai thác
á nên t#nh ã không )ng ý cho khai thác kiu hàm ch
vì s` gây sp m}. Có th, h xin tm d>ng  c quan
chc nng không thu h)i m}, và trong thi gian ó h xin
m rng m t b(ng m}”, ông Hoành cho bit.
Tr li v vic ã ht hn khai thác thì phi óng c?a
m} và di chuyn toàn b c s vt cht nhng ti sao Công
ty Minh Thc vn hot ng trên khu vc m} bình thng
nh vy, ông Hoành cho bit: “Theo nguyên t+c là ht hn
trong giy phép thì phi óng c?a m} và di chuyn toàn
b c s vt cht i ni khác. Tuy nhiên, theo thm dò thì
tr" l ng m} rt l n, phi nhiu nm khai thác m i ht.
Và h xin tm d>ng  m rng thêm m t b(ng m}, bn
cht là cp phép mt m} m i có m t b(ng rng hn trên
nn tng m} c$. Bên cnh ó, m} khai thác c!a Công ty
TNHH Minh Thc không n(m trong khu vc u giá, v li
công ty c$ng có nhiu c s vt cht xây dng trên m t
b(ng m} c$ nên vic di chuyn i c$ng là iu khó khn
cho nên t#nh c$ng to iu kin cho h”.
Theo mt chuyên viên c!a Phòng Tài nguyên Khoáng sn
(S Tài nguyên và Môi trng t#nh Thanh Hóa) chia s3, khi
m} khai thác á c!a Công ty Minh Thc ã ht hn khai thác
thì làm vn bn xin tm d>ng nh Công ty Minh Thc làm
là th>a, vì nu làm th! tc m rng m} thì coi nh là cp
phép mt m} m i và làm h) s li toàn b  cp phép.
Ngày 20/9/2007, UBND t#nh Thanh Hóa ã ra Quyt
nh s 2847/Q-UBND v vic cp giy phép khai thác
khoáng sn và cho thuê t i v i Công ty TNHH Minh
Thc v i thi hn 36 tháng. Trong ó, din tích thuê
t là 37.115 mét vuông, din tích khai thác là 21.578
mét vuông, din tích khai trng là 15.537 mét
vuông.n ngày 8/12/2010, UBND t#nh Thanh Hóa tip
tc ra Quyt nh s 4371/Q-UBND v vic gia hn giy
phép khai thác, ch bin khoáng sn và cho thuê t
i v i Công ty TNHH Minh Thc theo nh quyt nh
s 2847 /Q-UBND ngày 20/9/2007 ã ký tr c ó. Thi
hn khai thác và thuê t  c gia hn n ngày
30/4/2011 thì ht hiu lc. Nh vy, Công ty TNHH
Minh Thc ã ht hn giy phép khai thác á và thuê
t t> ngày 30/4/2011.
Cho n ngày 24/4/2013, phía Công ty Minh Thc ã
có t trình xin m rng m} á và ý kin  xut c!a S
Tài nguyên và Môi trng t#nh Thanh Hóa ti Công vn s
1553/STNMT-TNKS ngày 27/5/2013. Thì lúc này, UBND
t#nh Thanh Hóa ã có Công vn s 3922/UBND-CN ngày
4/6/2013 chp nhn ch! trng cho phép Công ty Minh
Thc thm dò khoáng sn ti khu vc m} mu n m rng
và làm c s  lp d án khai thác khoáng sn trình c
quan nhà n c có th%m quyn phê duyt.
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M i ây nht, ngày 24/5/2017, UBND t#nh Thanh Hóa
ã ra Quyt nh s 1687/Q-UBND v vic phê duyt cp
quyn khai thác khoáng sn và np tin hoàn tr kinh
phí thm dò m} á vôi làm vt liu xây dng thông
thng ti núi Loáng, xã Yên Lâm, huyn Yên nh, t#nh
Thanh Hóa i v i Công ty TNHH Minh Thc.
Quyt nh s 1687/Q-UBND v vic phê duyt cp
quyn khai thác khoáng sn và np tin hoàn tr kinh
phí thm dò m} á vôi làm vt liu xây dng thông
thng ti núi Loáng, xã Yên Lâm, huyn Yên nh, t#nh
Thanh Hóa i v i Công ty TNHH Minh Thc.
Theo cách tính ti quyt nh này thì s tin cp
quyn khai thác khoáng sn i v i Công ty Minh Thc là
2,485 t& )ng v i thi hn khai thác là 30 nm, s tin
hoàn tr kinh phí thm dò là 54,119 triu )ng. Nh vy,
Công ty Minh Thc ã ht hn khai thác t> ngày
30/4/2011 và n nay ch# c*n mt s vn bn tm d>ng,
t trình, quyt nh và i Công ty Minh Thc np tin
vào là li tip tc có giy phép khai thác do UBND t#nh
Thanh Hóa cp v i m} có din tích rng hn3.

Dân sống trong hiểm hoạ ô nhiễm
Hin nay, tình trng ô nhi<m môi trng do khai thác
á ti Yên Lâm rt nghiêm trng. Nh"ng chic xe ti công
sut l n r*m r*m chy trên các tuyn ng và khói bi
ã tr thành “ c sn”  ni ây. H*u ht các c s sn
xut và ch bin á (bao g)m c 2 doanh nghip ngi
nhà v Bí th kiêm Ch! tch xã Nguy<n Xuân Thái u
cha có h th ng x? lý cht thi, x? lý bt á sau khi ch
bin, sn xut mà ch# ào các h cho n c và bt á chy
tràn lan ã gây ô nhi<m môi trng nghiêm trng, nh
hng trc tip t i sinh hot, sn xut c!a công nhân và
ngi dân quanh khu vc.
Ti thc a, máy x3, máy nghin á hot ng bi
mù mt tuôn ra, trong khi ó công nhân không có ) bo
h t i thiu, ng c li h trc tip hít khí bi này.  c
bit, bi phi là bnh thng g p phi do hàm l ng silic
(SiO2 t do) trong các công trng sn xut á  Yên Lâm
luôn cao hn nhiu l*n mc cho phép. Cha có th ng kê
c th v s ngi m+c bnh t> vn  ô nhi<m này,
nhng ngi dân xã Yên Lâm luôn mang mt ni lo l+ng
thng trc v vn  bnh tt t> vic ô nhi<m khói bi,
ngu)n n c sinh hot.
Bà Lê Th H, 46 tui, nhà n(m ngay sát trc qu c l 518
on r` vào làng ngh á Yên Lâm chia s3: Ngày nào bi
c$ng ph! kín nhà, dù ã l+p c?a kính r)i nhng c$ng
không n thua. Nói là chúng tôi n cm trn bi thì hi quá
nhng  ây úng là ch{ng bao gi sch s`  c… Theo
nh bà H, h*u ht các công ty u x th{ng n c thi ra
môi trng, ngi dân b các bnh v ng hô hp xy ra
rt nhiu c bit là tr3 nh}, ngi già… Ô nhi<m nghiêm
trng nhng vn cha có gii pháp x? lý nên ngi dân 
Yên Lâm hin ti luôn “s ng trong s hãi”4.

KA NGHO QUYRT WI HZI [NG VÀO CUZC S]NG

Chuyện khôi hài khi quan chức làm giàu
từ chăn nuôi, trồng trọt?
Trong thi gian g*n ây, hàng lot bit th, bit ph!,
tài sn “kh!ng” c!a mt s quan chc, cán b a phng
mà báo chí phn ánh luôn  c gii thích, bao bin v i
ip khúc “nuôi l n, làm thêm th i móng tay, bán chi
ót…”, vt v, mt n+ng hai sng m i có  c c ngi
nh ngày hôm nay,  c mang ra làm tm bùa h mnh
khi gii trình và ch ng ch d lun.
Nhiu ngi cho r(ng, câu chuyn ông Nguy<n Xuân
Thái, Bí th ng u& kiêm Ch! tch UBND xã Yên Lâm
(huyn Yên nh, Thanh Hóa) s h"u kh i tài sn
“kh!ng” g)m bit th, t ai là nh làm mô hình nông
nghip nh tr)ng mía, tr)ng cam, tr)ng bi… là cách
gii thích cho xong, không ai chp nhn ni. Và càng
nguy hi hn, khi ngi ng *u mt xã li ly ó làm
lý do bao bin.
T> v vic ti xã Yên Lâm (huyn Yên nh, Thanh
Hóa) cho thy, dù tình hình kinh t - xã hi  a phng
còn nhiu khó khn, nh"ng bc xúc c!a ngi dân liên
quan n ô nhi<m môi trng t> khai thác á làm vt liu
xây dng còn cha  c gii quyt dt im, nhng ông
Nguy<n Xuân Thái, Bí th ng u& kiêm Ch! tch UBND xã
vn an nhiên chn l i s ng xa hoa, kch cfm, phô trng,
hoành tráng, c bit là l i s ng i lp v i a s )ng
bào còn nghèo, ã gây ra mt s phn cm rt l n.
Nói cách khác, nh"ng ngi  c coi là công bc, là
*y t c!a dân, mà li xây cái bit th tr giá nhiu t#
)ng, s h"u hàng chc héc-ta t nông-lâm nghip, i
xe sang gi"a mt a phng còn nhiu ngi dân nghèo
thì ó là vic ht sc phn cm, th hin thái  vô cm
c!a ngi cán b, ng viên.
Ti phiên hp th 12 Ban Ch# o Trung ng, thông
ip c!a Tng Bí th: “Lò ã nóng lên r)i thì c!i ti vào
c$ng phi cháy… Cá nhân nào mu n không làm c$ng
không th  c…” là mt hình t ng rt s ng ng, rt
hay và rt thc t. Nó th hin s kiên quyt không th
gì lay chuyn trong cuc u tranh ch ng tham nh$ng
hin nay.
T> sau i hi ng l*n th XII n nay, công tác
u tranh phòng ch ng tham nh$ng t  c nhiu kt
qu quan trng, ã có không ít quan chc nhà n c,
quan chc các doanh nghip nhà n c, t> sn xut kinh

Việc khai thác đá tại Yên Lâm đang khiến cho môi trường ô
nhiễm nghiêm trọng.
ẢNH: NGAYNAY.VN

doanh n tài chính ngân hàng… l*n l t b k& lut, b
khi t , b+t giam ho c b k& lut t c ht các chc v.
 c bit, trong s ó có c cán b cp cao  Trung ng
n+m gi" nh"ng v trí quan trng c!a nn kinh t t
n c. Nh"ng ngi này “chy cht, lu)n lách, leo cao,
chui sâu” vào b máy nhà n c, dùng quyn lc tham ô
tham nh$ng, v i s tin l n trong thi gian dài. Các c
quan chc nng ã phát hin nh"ng v vic tham nh$ng
này, hn ch  c thit hi v vt cht, tin c!a nhà
n c ly li nim tin c!a ngi dân. iu ó cho thy
quyt tâm c!a ng trong cuc u tranh ch ng tham
nh$ng không có “vùng cm”.
Tr c thông tin cán b s h"u tài sn “kh!ng” t>
tr)ng mía, tr)ng cam, tr)ng bi… ã n lúc, T#nh !y,
UBND t#nh Thanh Hóa c*n ch# o các c quan chc nng
kh%n trng vào cuc, kim tra, xác minh, làm rõ nh"ng
bt thng v ngu)n g c tài sn c!a ông Nguy<n Xuân
Thái, Bí th ng u& kiêm Ch! tch UBND xã Yên Lâm
(huyn Yên nh, Thanh Hóa), c$ng nh du hiu c!a
vic “ch ng lng” cho doanh nghip ngi nhà hot
ng, khai thác á gây ô nhi<m môi trng, nh hng
t i i s ng dân sinh ti a phng.

Chú thích:
1. “Thanh Hóa: Quan xã ở biệt thự, đi siêu xe, sở hữu nhiều tài sản khủng” đăng trên Báo Pháp luật Plus số ra ngày 16/8/2017.
2. “Thanh Hóa: Quan xã ở biệt thự, đi siêu xe, sở hữu nhiều tài sản khủng?” đăng trên Tạp chí Ngày nay số ra ngày 10/8/2017.
3. “Tiếp vụ “quan xã” ở biệt thự, đi siêu xe: Đã hết hạn khai thác nhưng Công ty Minh Thức không đóng cửa mỏ” đăng trên Báo Pháp
luật Việt Nam, số ra ngày 28/8/2017.
4. “Thanh Hóa: Quan xã' lý giải có tài sản khủng nhờ làm… nông nghiệp? ”đăng trên Tạp chí Ngày nay số ra ngày 11/8/2017.
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Phát huy những giá trị văn hóa dân tộc
với tín ngưỡng, tôn giáo

TÂY NGUYÊN
NGUYỄN THỊ NGÂN*

Tóm tắt: Là địa bàn chiến lược đặc biệt trọng yếu, sự ổn định và phát triển bền
vững của Tây Nguyên đóng vai trò quan trọng trong phát triển chung của cả
nước. Để Tây Nguyên phát triển nhanh, bền vững, cần thiết phải có các cơ chế,
chính sách phát triển đặc thù, phù hợp với điều kiện của vùng, phát triển kinh tế
gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường… trong đó cần quan tâm
công tác bảo tồn, phát triển văn hóa trong mối quan hệ với vấn đề dân tộc và
tôn giáo.
Summary: As a special strategic area, the stability and sustainable development
of Tay Nguyen (The Central Highlands) play an important role in the
development of the whole country. In oder for Tay Nguyen to develop rapidly and
sustainably, it is necessary to have specific development mechanisms and policies
specifically tailored for its conditions and economic development potentials in
relation to its social and environmental protection issues of which its cultural
preservation and development in relation to its ethnic and religious issues should
be prioritized.
Từ khóa: Văn hóa, bảo tồn văn hóa, dân tộc, tôn giáo, Tây Nguyên, Việt Nam.
Key words: Culture, cultural preservation, nation, religion, Tay Nguyen, Vietnam.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 5/9/2017.

Đa dạng về văn hóa và tín ngưỡng,
tôn giáo ở Tây Nguyên
a bàn Tây Nguyên hin nay bao g)m 5 t#nh: Kon
Tum, Gia Lai, k Lk, k Nông và Lâm )ng, có din
tích t nhiên 54,477 km2 (chim 16,8% din tích c
n c), dân s g*n 5 triu ngi. Toàn vùng hin có 60
*

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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n v hành chính cp huyn, trong ó có 3 thành ph ,
6 th xã và 51 huyn; có 75 phng, 48 th trn và 592
xã, 7.186 thôn buôn (có 2.525 buôn, làng )ng bào dân
tc thiu s ).
Hin nay, ti khu vc Tây Nguyên có n 49 dân tc
cùng chung s ng, g)m 12 dân tc bn a và 37 dân tc

D I N

ÀN

t> ni khác n. Trong ó, dân tc thiu s có 375.825
ngi, chim t& l 7,48%; có 8 dân tc ít ngi chim t&
l 0,01% dân s .  c im c!a cng )ng tc ngi  Tây
Nguyên là rt a dng v ngôn ng", tâm lý, phong tc
tp quán và s phát trin không u nhau v kinh t - xã
hi. T chc xã hi duy nht  ây là làng. ó là c s tp
h p nh"ng ngi )ng tc cùng c trú, v i mt lãnh th
nht nh.
Tây Nguyên là a bàn hot ng c!a nhiu loi hình
tôn giáo ã  c công nhn v m t t chc tôn giáo,
trong ó ch! yu là Công giáo, Pht giáo, Tin Lành và Cao
ài, v i tng s 1.753.761 tín ) (chim 34,7% dân s ),
g*n 3.500 nhà tu hành, khong 840 c s th t. Nh"ng
nm qua, s l ng tín ) các tôn giáo  Tây Nguyên tng
nhanh theo t c  tng dân s . áng lu ý là tín ) ngi
dân tc thiu s tng lên rt nhanh, ch! yu theo Công
giáo và Tin Lành. Hin nay, tín ) Tin Lành ngi dân tc
thiu s là 324.135, chim 89,3% tng s ngi theo Tin
Lành c!a toàn vùng; tín ) Công giáo ngi dân tc thiu
s là 248.039, chim 30,9% tng s ngi theo Công giáo
c!a toàn vùng. Bên cnh ó, mt s hin t ng tôn giáo
m i c$ng ang phát trin  Tây Nguyên thi gian g*n ây.
Tây Nguyên là a bàn có s l ng h phái Tin Lành nhiu
nht n c. Theo s liu, các t#nh Tây Nguyên có t i 47 h
phái Tin Lành, trong s ó nhiu h phái cha  c công
nhn v m t t chc tôn giáo.
Bin i tôn giáo là hin t ng mang tính khách
quan, )ng hành cùng s phát trin c!a kinh t xã hi.
Mi thi kw, tôn giáo có s thay i  phù h p thc ti<n
xã hi.  cp  tng th các tôn giáo, bin i tôn giáo
Tây Nguyên hin nay th hin  s xut hin nhiu tôn
giáo. Nu tr c ây, ngi dân Tây Nguyên ch# có tín
ngfng truyn th ng c!a các dân tc thiu s , thì ngày
nay, h*u ht tôn giáo l n  Vit Nam ã có m t ti Tây
Nguyên. S a dng tôn giáo  Tây Nguyên do 2 nguyên
nhân c bn sau:

Th nht, vic truyn giáo c!a các tôn giáo vào vùng
)ng bào dân tc thiu s  Tây Nguyên trong nh"ng nm
g*n ây.
Tây Nguyên là mt a bàn c thù v iu kin a lý,
ngôn ng", tâm lý, phong tc tp quán, nht là tín ngfng
a th*n. Các tôn giáo nht th*n thi kw *u không d<
dàng du nhp vào ây, sau khi tìm ra phng pháp truyn
o có tính c thù c!a mình nên cu i cùng ã thu hút
 c nhiu cng )ng các dân tc theo các tôn giáo. ó
là Công giáo Tin Lành và Pht giáo v i s tín ) ông o.
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i cùng v i s truyn o c!a các tôn giáo là s bin
i c cu tín ). Nh"ng nm g*n ây, s l ng tín )
Công giáo và c bit là Tin Lành có s phát trin áng
k. Hin nay,  Tây Nguyên, Công giáo có s l ng tín )
ông nht v i 844.192 ngi (trong ó ngi dân tc
thiu s là 329.791); Pht giáo ng th hai v i 576.288
tín ); Tin Lành ng th ba v i 410.578 tín ) (trong
ó ngi dân tc thiu s là 378.140), Cao ài có 20.555
tín ).

Th hai, s di c mnh m` trong nhiu thi kw lch
s? tr c ây và c$ng nh trong giai on hin ti. Tây
Nguyên hin là a bàn có t& l dân di c ông o và
a dng.
Bc tranh dân s các t#nh khu vc Tây Nguyên th
hin rõ tính a tc ngi. T& l tng dân s c hc do di
dân  khu vc Tây Nguyên luôn chim t& l cao. Cho n
nay, ti h*u ht các t#nh khu vc Tây Nguyên, dân tc
thiu s bn a chim t& l thp so v i các dân tc di c
t> ni khác n. Ngoài s di c ông o c!a ngi Kinh
do chính sách xây dng vùng kinh t m i và mt s
nguyên nhân di dân t phát khác, h*u ht )ng bào dân
tc thiu s phía B+c di c vào Tây Nguyên vì lý do kinh
t. iu kin t ai, khí hu thun l i ã thu hút ông
o )ng bào dân tc thiu s phía B+c vào Tây Nguyên
lp nghip. S thay i c cu dân s kéo theo s thay i
vn hóa, tín ngfng và tôn giáo. Nh"ng ngi di c mang
theo vn hóa, tín ngfng và tôn giáo truyn th ng c!a
mình n vùng t m i to nên tính a dng cho vn hóa,
tín ngfng, tôn giáo ni này.

Ảnh hưởng của tôn giáo với văn hóa và
xã hội Tây Nguyên
Góp ph*n làm a dng hóa, phong phú v i s ng và
tín ngfng c!a )ng bào dân tc Tây Nguyên. Có s an
xen, tip bin nh"ng m t tích cc, phát huy các giá tr
vn hóa, o c t t ^p c!a tôn giáo trong cng )ng.
Các tôn giáo ã áp ng nhu c*u tinh th*n c!a khong 1,7
triu tín ), chim 36% dân s toàn vùng Tây Nguyên.
Riêng )ng bào các dân tc thiu s theo các tôn giáo có
hn 460.000 tín ). n nay, nim tin tôn giáo c!a )ng
bào các dân tc i v i Công giáo và Tin Lành ã tr nên
sâu s+c.
Ngoài vic áp ng nhu c*u v m t tín ngfng, o
Công giáo và Tin Lành c*n có mt ng t i cao  tôn th
thì v m t giáo lý, nh"ng iu rn  c g+n v i thc ti<n
cuc s ng, nh: thc hin ch  mt v mt ch)ng, s ng
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chung th!y, tôn trng nhau, bit tha th cho nh"ng li
l*m c!a ngi khác, không gian d i… ã góp ph*n làm
cho i s ng )ng bào h ng n nh"ng giá tr luân lý
t t ^p. Cùng v i ó là nh"ng li khuyên bo c!a các giáo
sE i v i nh"ng ngi theo o v thc hin np s ng
vn minh, tin b nh không chây li, không u ng r u,
c bc, b} nh"ng h! tc... Chính t> vic tuyên truyn,
h ng dn c!a các giáo sE mà t> nh"ng nm cu i th k&
XIX *u th k& XX, nh"ng làng theo o ã bit làm rung
n c, bit ngn sông +p p, s? dng trâu kéo cày, t
chc các hình thc sn xut tp trung, tuân th! nghiêm
túc lch thi v; nhà c?a  c xây dng khang trang, sch
s`, nh"ng tp tc n ng n v ma chay, c i xin, nh"ng
h! tc nh cht chôn chung, nh"ng kiêng c" vô lý, nn
ma lai và c nh"ng cách hành x? theo lut tc u  c
xóa b}, i s ng kinh t c!a mt b phn ngi dân có
o  c nâng lên.
Khi tôn giáo truyn vào ã góp ph*n bin i tâm lý
con ngi Tây Nguyên (ch! yu là ngi dân tc thiu
s ) t> t ti, khép kín tr nên hòa nhp hn, ci m hn,
t tin hn. Ngay c nh"ng thói quen sinh hot hàng ngày
c$ng d*n d*n thay i theo h ng khoa hc hn, v sinh
hn, tin b hn. Mt iu khác n"a, nh"ng ngi theo
o Công giáo, Tin Lành  c giáo dc, dy bo v nh"ng
tri thc khoa hc c bn, giúp cho ngi dân tc thiu s
nâng cao trình  nhn thc.
Bin i v nim tin tôn giáo c$ng là mt ch# báo quan
trng i v i tôn giáo  Tây Nguyên hin nay. Tôn giáo
hin có chiu h ng khoan dung hn,  nhiu ni tín )
Công giáo tham gia khá thng xuyên l< hi truyn th ng
c!a các dân tc thiu s hay các l< hi Pht giáo trên a
bàn và ng c li. Công giáo  Tây Nguyên, cùng xu th v i
nhiu vùng min trong c n c, chp nhn tôn kính t
tiên ti nhà. H*u ht các gia ình Công giáo có ban th
t tiên bên cnh ban th Chúa. Vào ngày gi t tiên,
ngoài r c l< ti nhà th, mt vài gia ình Công giáo còn
làm l< gi ti nhà. Tr v v i tín ngfng th cúng t tiên
là mt biu hin rõ ràng tính khoan dung tôn giáo c!a
ngi Công giáo Vit Nam.
V phng din vn hóa: Vn hóa các dân tc thiu
s ã có nh hng tr li i v i các tôn giáo. Trong
quá trình truyn giáo, qua vic thâm nhp vùng )ng
bào các tc ngi thiu s , các giáo sE Tin Lành ã  li
mt s công trình nghiên cu v dân tc hc, vn hóa
hc có giá tr. Nh"ng công trình nghiên cu, dng ch"
vit cho mt s tc ngi thiu s có giá tr v ngôn ng"
và vn hóa rt cao, là công c h"u ích không ch# cho
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vic truyn giáo, mà còn cho s tip xúc vn hóa gi"a
các tc ngi.
Mt s tôn giáo ã s? dng hình thc sinh hot cng
)ng phc v cho các nghi l< tôn giáo, nh c)ng chiêng,
iu múa, dân ca. C)ng chiêng  c s? dng h*u ht
trong l< hi truyn th ng các dân tc thiu s  Kon
Tum, t> l< hi chung c!a cng )ng n t>ng gia ình
và cá nhân, chuyn vui hay chuyn bu)n u có c)ng
chiêng chia s3. Trong l< nghi Công giáo, c)ng chiêng
 c s? dng trong các ám r c, trong và ngoài thánh
l<, khi chôn ct ngi cht ti nghEa a. Khi giám mc
kinh lý ho c thc hin thánh l<  giáo x, giáo h, i
c)ng chiêng cùng v i giáo dân ánh c)ng chiêng tip
ón long trng. i lin v i c)ng chiêng là các iu múa
 c cách iu và s? dng cho dâng l<, dâng hoa. Các
giáo sE s? dng mt s làn iu dân ca Ba Na nh hát
Xoi, hát Thri vào thánh l<. Nh"ng bài thánh ca mang âm
hng dân ca Ba Na d< hát, d< thuc, phù h p v i tâm
thc tc ngi này.
Trong các công trình kin trúc tôn giáo có s a
phng hóa nh Nhà th Chính tòa Kon Tum, Ch!ng vin
Kon Tum, v>a kt h p kiu kin trúc châu Âu, v>a mô
ph}ng kin trúc nhà rông, nhà dài c!a các dân tc Ba Na,
X ng. Các nhà th, nhà nguyn xây dng nh"ng nm
g*n ây c$ng mô ph}ng theo mô típ kin trúc nhà rông,
nh Nhà th x +k M t (xã +k M t, huyn Ngc H)i),
Nhà th x Kon Xm L$ (xã +k T Re, huyn Kon Ry)...
Cung thánh mt s nhà th  c trang trí theo phong
cách dân tc, nhà tm là mô hình nhà rông thu nh};
t ng nhà m)  c cách iu trang trí trong và ngoài
nhà th làm b t i nh"ng nét phng Tây, m nét bn
a, khin nó tr thành ngôi nhà chung thân thng c!a
cng )ng.
V phng din xã hi: Theo o Tin Lành, do  c
ging dy v np s ng, quy phm c!a mi tín ), nên
nhiu )ng bào các tc ngi thiu s ã b} i nh"ng tp
tc lc hu, thc hin ng h ng m i trong t chc
i s ng, gia ình và xã hi. ây là óng góp áng ghi
nhn c!a Tin Lành i v i mt b phn ngi thiu s
theo o. Ngi tin nhn o ã b} hút thu c, u ng r u,
cúng bái t n kém, n chi phung phí, d*n hình thành
nh"ng tp quán m i t t ^p nh gi" v sinh làng buôn
sch s` hn, c x? v i nhau thân ái hn, t chc tang ma
ít t n kém hn.
Hình thành nên cng )ng dân tc - tôn giáo, tc
ngi - tôn giáo: Tôn giáo truyn vào Tây Nguyên ã to
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nên cng )ng dân tc - tôn giáo, tc ngi - tôn giáo.
NghEa là, xut hin nh"ng cng )ng cùng theo mt tôn
giáo, bên cnh m i quan h v dân tc và huyt th ng
nh tr c ây thì bây gi có thêm m i quan h tôn giáo.
iu ó, mt m t m rng kt cu xã hi truyn th ng,
tng cng các m i quan h xã hi gi"a cá nhân v i cng
)ng, gi"a các nhóm cng )ng v i nhau.
Thúc %y vic nâng cao dân trí, khoa hc k thut,
chm sóc sc kh}e: Tôn giáo c bit là Công giáo và Tin
Lành ã có vai trò nht nh trong vic tuyên truyn ph
bin tri thc khoa hc k thut trong sn xut, ph bin
nh"ng kin thc v v sinh an toàn thc ph%m, chm sóc
sc kh}e… iu này c$ng có nghEa tôn giáo góp ph*n
phát trin con ngi, nâng cao cht l ng ngu)n nhân
lc, ci thin môi trng xã hi v n lc hu, trì tr c!a
khu vc Tây Nguyên.
Nh"ng mâu thun, xung t xã hi: Giai on *u,
o Công giáo và Tin Lành truyn vào Tây Nguyên phá vf
kt cu xã hi truyn th ng nht nh, c$ng ã gây nên
nh"ng mâu thun, xung t xã hi. Trong quá trình phát
trin o n nh"ng vùng t ngoi nên v m t tín
ngfng, Công giáo và v sau là Tin Lành ã thc hin
“phá th*n” i v i tín ngfng truyn th ng c!a )ng bào
các dân tc  Tây Nguyên.
S bin i vn hóa, tín ngfng dân tc thiu s : Mt
s nét vn hóa truyn th ng c!a các dân tc thiu s
ang t>ng b c b i thay. Tôn giáo làm thay i, bin
dng nhiu l< hi, tp tc truyn th ng t t ^p c!a các
dân tc thiu s a phng. Nhiu tín ngfng truyn
th ng các dân tc thiu s ang d*n b xóa b}. L< hi
truyn th ng không còn  c t chc theo tp tc t> xa,
mà có s pha ch gi"a yu t c$ và yu t m i, ho c  c
pha trn v i các l< nghi tôn giáo.
V m t xã hi, trong cng )ng dân c ã có s phân
hóa sâu s+c. Nh"ng mâu thun xung t xut hin d i
dng mâu thun v giá tr, v vn hóa... nhng sau ó s`
bin thành nh"ng mâu thun nht nh gi"a cng )ng
m i v i cng )ng c$, tc là cng )ng truyn th ng v i
cng )ng theo các tôn giáo. Vai trò c!a Già làng b suy
gim, thay vào ó xut hin nh"ng ngi tiêu biu m i
trong tôn giáo.
S bin i c cu tín ) trong s phát trin tôn giáo
còn do b phn ngi dân không tôn giáo c g+ng thuyt
phc tín ) c!a các tôn giáo khác ci o. Hin t ng tranh
giành tín ) gi"a các tôn giáo hay gi"a các h phái trong
cùng tôn giáo ngày càng tr nên ph bin ho c tín ) Pht
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giáo ci sang theo Công giáo và Tin Lành nhiu hn s tín
) Công giáo và Tin Lành ci sang theo Pht giáo.

Một số giải pháp để ổn định và phát triển
khu vực Tây Nguyên
 phát trin bn v"ng  khu vc Tây Nguyên, mt
trong nh"ng yu t quan trng hàng *u là gi"  c s n
nh chính tr - xã hi, không th có phát trin bn v"ng
nu nh không có s n nh chính tr - xã hi. Vì vy, c*n
tp trung thc hin mt s gii pháp sau:

Mt là, nâng cao nhn thc c!a cán b và nhân dân
các dân tc v ch! trng, chính sách c!a ng, Nhà n c
v vn hóa, dân tc, tôn giáo; c*n i m i, m rng c v
ni dung và i t ng tuyên truyn, tranh th! ngi có
uy tín trong cng )ng  nâng cao hiu qu công tác
tuyên truyn.
Hai là, trin khai thc hin có hiu qu chính sách
cho )ng bào dân tc thiu s  khu vc này. *u t v
c s h t*ng, phát trin sn xut, chuyn i c cu kinh
t nâng cao i s ng kinh t c!a )ng bào dân tc thiu
s . *u t, phát trin v vn hóa giáo dc, y t, an sinh
xã hi và cung ng dch v công  )ng bào các dân tc
 c hng l i t> các chng trình, d án t> s quan tâm
c!a ng, Nhà n c và toàn xã hi.
Ba là, bo t)n, khôi phc, phát huy các giá tr và hot
ng vn hóa, tín ngfng, tôn giáo truyn th ng. Xây
dng i s ng vn hóa và môi trng vn hóa vùng )ng
bào dân tc thiu s . G+n kt ch t ch` nh"ng hot ng
xây dng i s ng vn hóa v i nhim v phát trin kinh
t - xã hi, xây dng nông thôn m i phù h p v i t>ng
khu vc, t>ng vùng, t>ng dân tc, tôn giáo.
B n là, kin toàn i ng$ cán b chuyên trách công
tác vn hóa, dân tc, tôn giáo  các cp, các ngành, thc
hin phng châm “Dân vn khéo thì vic gì c$ng thành
công”. Tng cng công tác dân vn chính quyn làm sao
thc hin theo tinh th*n: G*n dân, trng dân, hiu dân
và có trách nhim v i dân; nghe dân nói, nói dân hiu,
làm dân tin. Tuyên truyn và vn ng các tín ) nêu cao
tinh th*n cnh giác, u tranh làm tht bi âm mu l i
dng tôn giáo c!a các th lc thù ch nh(m ch ng phá
cách mng và chia r` kh i i oàn kt toàn dân tc. Vn
ng các tín ) thc hin t t các ng h ng hành o
tin b, g+n bó gi"a o và i, phát huy nh"ng nét ^p
truyn th ng, nh"ng yu t tích cc, nh"ng im tng
)ng trong các tôn giáo.
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Hơi ấm Mặt trận

NI PHÊN DU T QUC
NGỌC QUANG - Ảnh QUANG VINH

Mường Tè, Lai Châu, một vùng đất có ý nghĩa đặc biệt về an ninh quốc phòng của
đất nước, vùng phên dậu, cực Tây của Lai Châu, là huyện có chung biên giới với Kim
Bình, Vân Nam, Trung Quốc. Tuy chỉ cách thành phố Điện Biên Phủ 200 km, nhưng
đoàn công tác đã phải di chuyển liên tục 6 giờ 30 phút qua những cung đường đèo
dốc nổi tiếng Tây Bắc bởi sự vắng vẻ, hiểm trở và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc tại xã Bum Tở.

ôm nay, con ng n v i Mng Tè nh khó
khn hn rt nhiu, vì phi v t qua nhiu im
st l t á nghiêm trng do l$ cu n, ma l n
kéo dài, nên thi gian n v i mnh t này lâu
hn nhiu so v i d kin c!a oàn công tác.

H
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Ngày 8/9/2017, oàn công tác c!a U& ban Trung ng
M t trn T qu c Vit Nam do Ch! tch Tr*n Thanh Mn
dn *u, ã n thm xã Bum T, huyn Mng Tè 
trc tip n+m b+t tình hình thit hi do ma l$, thm và
ng viên nhân dân v t qua hu qu thiên tai. ây là xã
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Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại bởi lũ lụt
tại xã Bum Tở.

c bit khó khn,  c mnh danh là vùng t “cu i tri
Tây B+c”, rng 13.900 ha v i 3253 nhân kh%u 100% là
)ng bào La H!, trong ó 92% thuc din h nghèo.
Cùng tham gia ón oàn công tác, ông Trnh Tun Anh,
Trng Ban Tuyên giáo Huyn u& Mng Tè chia s3: “Nhn
 c tin Ch! tch U& ban Trung ng M t trn T qu c Vit
Nam Tr*n Thanh Mn n thm, chúng tôi xúc ng l+m, vì
nh"ng lúc này bà con các dân tc Mng Tè ang rt c*n s
quan tâm, chia s3 v vt cht và tinh th*n c!a Trung ng
 vn lên sau nh"ng khó khn do thiên tai gây ra”.
Sau khi trc tip thm h}i tình hình thit hi c!a bà
con xã Bum T, Ch! tch Tr*n Thanh Mn ã trao quà h
tr các gia ình chu thit hi n ng n bi t ma l$ v>a
qua, )ng thi ngi ng *u M t trn T qu c Vit Nam
 ngh cp u&, chính quyn a phng c*n s m quy
hoch dân c, chuyn i mô hình sn xut, m bo t
nuôi tr)ng, sn xut  mi h gia ình sao cho phù h p
v i iu kin  a phng.
Ch! tch Tr*n Thanh Mn yêu c*u chính quyn a
phng tp trung quan tâm bo v, chm sóc sc kho3
cho bà con dân tc, tuyên truyn, vn ng và m bo

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Thanh Mẫn trao tiền cứu trợ cho tỉnh Lai Châu.
không tr3 em nào t i tui i hc mà không th t i trng.
)ng thi  ngh M t trn T qu c Vit Nam huyn
Mng Tè và xã Bum T c*n trin khai t t Cuc vn ng
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Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng với cán bộ xã Bum Tở.

“Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn m i, ô th vn
minh”, góp ph*n xây dng ng, chính quyn a phng
ngày càng v"ng mnh.
Ch! tch Tr*n Thanh Mn cho bit, v i tinh th*n lá
lành ùm lá rách, U& ban Trung ng M t trn T qu c
Vit Nam s` h tr t i a nh"ng gia ình có ngi b thit
mng, ngi b thng và mt nhà c?a trong t ma l$
xy ra v>a qua.
 chia s3 v i bà con các dân tc Lai Châu, ngay ti xã
Bum T, Ch! tch U& ban Trung ng M t trn T qu c
Vit Nam, Trng Ban Cu tr Trung ng Tr*n Thanh Mn
ã trc tip trao 300 triu )ng  góp ph*n h tr t#nh
Lai Châu v t qua khó khn do thiên tai gây ra.
Ri xã Bum T, Ch! tch Tr*n Thanh Mn ã n thm,
kim tra và ng viên cán b, chin sE )n biên phòng
Hua Bum, huyn Nm Nhùn - vùng biên vi<n cc Tây c!a
T qu c -  c giao nhim v bo v 24,67 km chiu dài
cng th qu c gia.
Th ng tá Nguy<n Vn Tính, )n trng )n biên
phòng Hua Bum cho bit, trên a bàn không xy ra
tình trng xâm canh, xâm c; các lc l ng chc nng
luôn n+m ch+c tình hình dân c thay i trên a bàn,
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kim soát ch t ch` tình hình ti phm ma tuý trong
khu vc.
Sau khi nghe báo cáo, Ch! tch Tr*n Thanh Mn bày t} vui
m>ng, ánh giá cao tinh th*n sn sàng chin u, bo v an
ninh biên gi i c!a cán b, chin sE )n biên phòng Hua Bum.
Ch! tch Tr*n Thanh Mn ã thông báo nhanh v tình
hình kinh t - xã hi c!a t n c, bày t} s xúc ng
tr c nh"ng n lc, hy sinh trong s nghip bo v an
ninh biên gi i qu c gia c!a cán b, chin sE )n biên
phòng Hua Bum.
Ngi ng *u Trung ng M t trn T qu c Vit Nam
 ngh, bên cnh nhim v hàng *u là bo v ch! quyn
biên gi i thiêng liêng c!a T qu c, u tranh phòng
ch ng ti phm, công tác i ngoi biên phòng, nh"ng
ngi lính biên phòng Hua Bum c*n bám sát thc t, dành
thi gian l+ng nghe tâm t, nguyn vng c!a bà con dân
tc trên a bàn, kt h p v i già làng, trng bn, ngi
có uy tín trong các dòng h trc tip ng viên, h tr ,
h ng dn ngi dân trên khu vc biên gi i hiu úng
ch! trng c!a ng, chính sách pháp lut c!a Nhà n c,
cùng cp u&, chính quyn, M t trn T qu c a phng
t>ng b c nâng cao cht l ng c s h t*ng giao thông,
gim t& l h nghèo trên a bàn.
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Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hua Bum.

V i tinh th*n g+n kt keo sn, tình nghEa quân v i dân, Ch! tch Tr*n
Thanh Mn mong mu n ch# huy )n biên phòng Hua Bum tip tc ph i h p
ch t ch` v i M t trn T qu c Vit Nam huyn Nm Nhùn, lên k hoch vn
ng, tuyên truyn giúp bà con ang s ng dc tuyn biên gi i h"u ngh
Vit - Trung nâng cao i s ng kinh t, vn hóa, tránh xa các h! tc, mê
tín d oan, t nn xã hi,  cao cnh giác không nghe theo k3 xu kích
ng, l i dng tham gia vào vòng xoáy c!a ma tuý và tà o.
Tr c nh"ng óng góp, hy sinh c!a cán b, chin sE )n Hua Bum, Ch! tch
Tr*n Thanh Mn ã trc tip thng “nóng” 5 ph*n quà cho 2 )ng chí có
hoàn cnh khó khn và 3 )ng chí hoàn thành xut s+c nhim v  c giao.
Nhân dp này, oàn công tác c!a U& ban Trung ng M t trn T qu c
Vit Nam ã cùng d b"a cm i oàn kt th+m m tình quân dân v i
cán b, chin sE và )ng bào các dân tc huyn Nm Nhùn ngay ti )n
biên phòng Hua Bum.
Chia tay )n biên phòng Hua Bum, phóng viên không kh}i xúc ng
khi chng kin mt chin sE quân hàm xanh ang dy mt nhóm hc sinh
dân tc Hà Nhì ôn bài, trên bng en là 2 câu ni ting c!a vua Lê Thái T:
“Biên phòng ho v trù phng l c/ Xã t+c ng tu k c?u an”. Tm dch
nghEa là: “Biên phòng mu n v"ng ch+c thì phi trù tính phng l c sn
sàng/ Gi" gìn an ninh qu c gia thì phi tính k n nh lâu dài”. Li dy
hn 500 nm tr c c!a Lê L i nh mt li nh+c nh không bao gi ht tính
thi s mà th h tin nhân mu n g?i g+m n t>ng ngi con t Vit hôm
nay và mãi mãi v sau…

Trong 8 tháng nm 2017,
trên a bàn tnh Lai
Châu ã xy ra s c
nghiêm tr ng, m a l ,
h a ho n gây ra thit h i
v ng i và tài sn. T
u tháng 4 n ngày
5/8/2017, trên a bàn
tnh Lai Châu liên tc có
m a ri rác, m a va,
m a to n rt to, gây
thit h i ln v ng i và
tài sn, làm 21 ng i
cht, 22 cn nhà b sp
và b tc mái. c tính
tng thit h i khong
165 t ng.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 169 (9/2017) 41

M T TR N VI CÁC PHONG TRÀO, CUC V N NG

Biu dng, tôn vinh Ch t ch y ban
Mt trn T quc Vi t Nam cp xã và
Trng ban Công tác Mt trn tiêu biu
toàn quc giai đon 2014-2017
TRẦN XUÂN HÀ*

Tóm tắt: Tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến của đội ngũ cán bộ
Mặt trận cơ sở (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng
ban Công tác Mặt trận) là một chủ trương có ý nghĩa quan trọng, nhằm khích lệ,
động viên kịp thời, tạo động lực để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy sáng
tạo, cống hiến. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng sẽ góp phần nâng
cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác Mặt trận.
Summary: Honoring and multiplying the advanced models of the Vietnam Father
Front’s staffs at grassroots level has been an important policy in order to properly
and motivate the advanced models to promote their creativity and dedication.
They are the Chairmen of the Vietnam Fatherland Front Committee at the
commune level and the Heads of Department of Front’s Affairs. An adequate
performance of the emulation and commendation has contributed in improving
the quality and effectiveness of the Front’s affairs.
Từ khóa: Thi đua, khen thưởng, cán bộ Mặt trận cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Emulation, commendation, Vietnam Father Front’s staffs at grassroots level, Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 1/9/2017; Sửa chữa: 5/9/2017; Duyệt đăng: 6/9/2017.
inh thi Ch! tch H) Chí Minh ã kh{ng nh “Thi
ua là yêu n c, yêu n c thì phi thi ua”, “công
vic hàng ngày chính là nn tng thi ua”. Thi ua
phi  c t chc trên tt c các lEnh vc c!a i
s ng xã hi, vic thi ua là phi  c thc hin thng
xuyên và liên tc.

S

ng, Nhà n c ã ban hành các vn bn ch# o mang
tính ch! trng, c bn toàn din to hành lang pháp lý
cho s chuyn bin tích cc trong công tác vn ng các
t*ng l p nhân dân tích cc tham gia hng ng thc hin
*

các phong trào thi ua yêu n c góp ph*n vào s nghip
xây dng và bo v T qu c.
T> quan im xây dng phong trào thi ua và công
tác khen thng phi ng viên, phát huy  c sc mnh
c!a kh i i oàn kt toàn dân tc c!a c h th ng chính
tr vào vic thc hin công cuc i m i t n c, xây
dng và bo v T qu c Vit Nam xã hi ch! nghEa, nh(m
phát huy cao  tính tích cc trong mi ngành, mi gi i,
các dân tc, các t*ng l p nhân dân, các lc l ng v$
trang, các thành ph*n kinh t, rng kh+p trong c n c,

Thạc sĩ, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam - cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.
ẢNH: THÀNH TRUNG
to ra ng lc tinh th*n, vt cht, to khí th hng hái
tham gia lao ng sn xut, xây dng và bo v T qu c.
Phát huy  c c tính c*n kim sáng to, c ng hin sc
lc, trí tu, phc v s nghip công nghip hóa, hin i
hóa t n c c!a t>ng b, ngành, a phng, t>ng n
v c s. Công tác khen thng m bo úng ngi úng
vic, mang tính nêu gng, tính giáo dc,  c d lun
)ng tình, !ng h; kiên quyt kh+c phc bnh thành
tích, hình thc trong thi ua, khen thng.
Trong thành tu chung c!a t n c, M t trn T
qu c Vit Nam ã có s óng góp quan trng. @y ban
M t trn t qu c Vit Nam các cp, c bit là M t trn
 c s ã bám sát nhim v chính tr, kinh t, xã hi
c!a t n c và a phng, ng viên, khi dy tinh
th*n thi ua yêu n c trong các t*ng l p nhân dân; làm
c*u n i a ch! trng c!a ng, chính sách, pháp lut
c!a Nhà n c n v i nhân dân; phát huy dân ch!, i
din bo v quyn và l i ích h p pháp, chính áng c!a
nhân dân; vn ng nhân dân tham gia xây dng ng,
xây dng chính quyn v"ng mnh... T hào v thành

tích chung c!a M t trn, càng trân trng nh"ng óng
góp th*m l ng, s hy sinh to l n c!a hn 1.000 cán b
M t trn c s và Ban Công tác M t trn  khu dân c
trong c n c, nh"ng cán b M t trn tuy i s ng
không ít khó khn nhng ngày êm ln ln v i phong
trào, ht lòng tn ty v i nhân dân, n cm nhà lo vic
làng, vic xã.

Công tác biểu dương Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và
Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu
toàn quốc giai đoạn 2014-2017
M t trn T qu c Vit Nam các cp và Ban Công tác
M t trn  khu dân c a Ngh quyt i hi ng toàn
qu c l*n th XII vào cuc s ng và thc hin Ngh quyt
i hi toàn qu c l*n th VIII M t trn T qu c Vit Nam
nhim kw 2004-2019; theo ó mt trong nh"ng nhim v
trng tâm c giai on là không ng>ng %y mnh, nâng
cao cht l ng Cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây
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dng nông thôn m i, ô th vn minh”; Cuc vn ng
“Ngi Vit Nam u tiên dùng hàng Vit Nam”; Phong trào
“oàn kt sáng to” và các Chng trình ph i h p th ng
nht hành ng c!a M t trn T qu c Vit Nam. Vic xây
dng kh i i oàn kt toàn dân tc là nhim v  c c
h th ng chính tr, t> c s nh"ng ngi làm công tác
M t trn luôn xác nh ly công c chính c!a mình là
công tác tuyên truyn, vn ng, tp h p các t*ng l p
nhân dân  thc hin ng l i, ch! trng c!a ng,
nghiêm ch#nh chp hành Hin pháp, pháp lut; cùng Nhà
n c chm lo, bo v nhân dân và thc hin các nhim v
phát trin kinh t, vn hóa xã hi, gi" v"ng an ninh qu c
phòng và xây dng t chc chính tr v"ng mnh.
Ghi nhn, biu dng, tôn vinh, ph bin các gng
in hình tiêu biu c!a i ng$ cán b M t trn c s,
góp ph*n c!ng c nâng cao cht l ng hot ng và hiu
qu công tác M t trn  c s, c v$ và ánh giá s óng
góp tích cc, hiu qu c!a i ng$ cán b M t trn c s
trong các phong trào thi ua yêu n c và các vn ng do
M t trn T qu c Vit Nam phát ng  góp ph*n thc
hin nhim v phát trin kinh t - xã hi, qu c phòng an ninh c!a a phng. %y mnh phong trào thi ua
trong giai on tip theo, Ban Thng trc @y ban Trung
ng M t trn T qu c Vit Nam t chc la chn 442 i
biu là Ch! tch @y ban M t trn T qu c Vit Nam cp xã
và Trng ban Công tác M t trn tiêu biu toàn qu c giai
on 2014-2017  biu dng, khen thng ti Hi ngh
toàn qu c, tiêu biu ó là:
+ Ch! tch M t trn Trng Thanh Tin, @y ban M t
trn T qu c Vit Nam xã VEnh Bình, huyn Châu Thành,
t#nh An Giang t chc t t các cuc vn ng, phong trào
an sinh trên a bàn, vn ng  c hn 11 t& )ng  h
tr 5.730 h nghèo, h tr cho 1.001 hc sinh, t ng trên
100 xe p, khám ch"a bnh mi<n phí cho 8.322 ngi
nghèo, xây và s?a 185 nhà tình thng, s?a 45km ng,
mua m i 2 xe vn chuyn vin mi<n phí.
+ Ch! tch M t trn Nguy<n Ron, @y ban M t trn T
qu c Vit Nam phng Lê L i, thành ph Quy Nhn, t#nh
Bình nh luôn  cao tinh th*n gng mu thc hin
các ch! trng, chính sách c!a ng, Nhà n c. Tuyên
truyn thc hin các cuc vn ng, phong trào  a
phng có hiu qu thit thc; ã có nh"ng mô hình, gii
pháp trin khai thc hin mang li hiu qu cao nh: S?
dng Qu “Vì ngi nghèo” h tr hiu qu cho 19 h
nghèo  phát trin kinh t t> ó a phng ã  c
công nhn là n v xóa xong h nghèo.
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+ Ch! tch M t trn Tr*n NghEa Quân, @y ban M t trn
T qu c Vit Nam xã Phú Hip, huyn Tam Nông, t#nh
)ng Tháp ch! ng, sáng to trong trin khai các nhim
v công tác. a dng hóa các hình thc tuyên truyn, vn
ng các t chc, cá nhân !ng h xây dng nhà tình
thng lên hàng t& )ng, !ng h chin sE làm nhim v
“Vì ch! quyn thiêng liêng c!a T qu c” 64.652.000 )ng.
 c bit, ã xây dng k hoch tuyên truyn phòng ng>a
ti phm hip dâm tr3 em  c trin khai hiu qu.
+ Ch! tch M t trn Hà Th Dàng, @y ban M t trn T
qu c Vit Nam phng 16, qun 4, thành ph H) Chí Minh
thng xuyên i m i phng thc, nâng cao cht l ng
hot ng ti a phng. Có sáng kin trong  xut và
trin khai thành công mô hình “Giáo h không rác”, “Giáo
h không có h nghèo”. Tuyên truyn vn ng !ng h
Qu “Vì ngi nghèo”  c 984.716.000 )ng (2010-2015)
h tr xây 23 cn nhà tình thng, 18 h nghèo, cp hc
bng 372 l t hc sinh, 770 ph*n quà cho h nghèo.
+ Ch! tch M t trn Nguy<n Th Hoa, @y ban M t trn
T qu c Vit Nam xã Bình Minh, huyn Thng Bình, t#nh
Qung Nam sáng to trong công tác tuyên truyn vn
ng nhân dân nh: g p gf trc tip ngi có uy tín, tc
trng… vn ng thc hin np s ng vn minh, huy
ng ngu)n lc !ng h Qu “Vì ngi nghèo”  chm lo
cho ngi nghèo g*n 1 t& )ng; làm t t công tác an sinh
xã hi và t chc thc hin các phong trào, các cuc vn
ng  a phng.
+ Ch! tch M t trn inh Th Thiên Th!y, @y ban M t
trn T qu c Vit Nam xã An Ninh Tây, huyn Tuy An,
t#nh Phú Yên luôn hoàn thành t t nhim v, vn ng
nhân dân hin 3.200m t, góp 560 triu )ng  làm
ng, góp ph*n làm t t công tác an sinh xã hi  a
phng.
Ch! tch M t trn c s và Trng ban Công tác M t
trn  khu dân c tiêu biu, là nh"ng cán b M t trn
*y tâm huyt và có trách nhim trong hot ng g+n
kt cng )ng. H là nh"ng ht nhân quan trng góp
ph*n xây dng, c!ng c và phát huy sc mnh kh i t
oàn kt toàn dân.

Một số kinh nghiệm của công tác Mặt trận
cơ sở
Trong giai on 2014-2017 này, toàn h th ng M t
trn ã c g+ng kh+c phc khó khn, ra sc thi ua hoàn
thành t t nhim v, nâng cao cht l ng các cuc vn
ng, các phong trào thi ua yêu n c và các hot ng
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an sinh xã hi nh vic vn ng các qu  h tr ngi
nghèo, h tr
i t ng khó khn, cùng nhau phát trin
kinh t…, a cuc s ng c!a nhân dân ngày mt n nh
và khá gi hn. Thc hin các chng trình ph i h p nh
các mô hình T t qun  khu dân c v các lEnh vc: An
ninh, môi trng, phòng ch ng tai t nn xã hi, bo v
ct m c; tham gia giám sát, phn bin các hot ng 
cng )ng; tham gia xây dng ng, xây dng chính
quyn c s… Làm  c iu ó là do có s tìm tòi, sáng
kin a vào áp dng ti a bàn c!a các )ng chí là Ch!
tch @y ban M t trn T qu c Vit Nam và Trng ban
Công tác M t trn  các xã, phng và khu dân c góp
ph*n thc hin t t chng trình ph i h p th ng nht
hành ng  c c th hàng nm do @y ban Trung ng
M t trn T qu c Vit Nam h ng dn; tiêu biu i v i 5
nhim v trng tâm c!a nm 2017:

tác và thúc %y vic hình thành H p tác xã kiu m i… 
giúp f nhau cùng phát trin kinh t h gia ình, góp
ph*n thúc %y phát trin kinh t a phng.

Phát huy dân ch!, i din, bo v quyn và l i ích
h p pháp, chính áng c!a nhân dân; giám sát và phn
bin xã hi, tham gia xây dng ng và chính quyn v"ng
mnh: Ch! tch M t trn T qu c cp xã và Trng ban
Công tác M t trn ch! ng ph i h p trin khai Quyt
nh s 217 và 218 c!a B Chính tr,  h ng dn và t
chc ký các chng trình ph i h p giám sát cp Trung
ng  phm vi toàn qu c thì  cp xã và khu dân c giám
sát các công trình *u t công ti cng )ng dân c, t
chc hi ngh tip xúc và i thoi gi"a lãnh o cp !y,
chính quyn v i nhân dân.

Nâng cao hiu qu tuyên truyn, vn ng, tp h p
các t*ng l p nhân dân, c!ng c và phát huy sc mnh i
oàn kt toàn dân tc: Tng cng công tác tip xúc, l+ng
nghe ý kin c!a nhân dân, ph i h p t chc các cuc tip
xúc c? tri  a bàn dân c, qua ó phn ánh v i c quan
ng, Nhà n c và phn ánh ti các kw hp Hi )ng
nhân dân các cp; tng cng hn vic thm h}i, tip
xúc, chia s3 khó khn và chm lo cho nh"ng hoàn cnh
khó khn, h nghèo, cho )ng bào các dân tc, tôn giáo,
nhân sE trí thc; tng cng công tác vn ng gia ình
có ngi Vit Nam  n c ngoài...

Tip tc m rng và nâng cao hiu qu, cht l ng
hot ng i ngoi nhân dân: Cán b M t trn  c s
ph i h p v i các t chc thành viên c!a M t trn tng
cng các hot ng i ngoi nhân dân, nh vic tng
cng kt nghEa, m rng hot ng giao lu nhân dân,
xây dng và bo v ng biên gi i hòa bình, h"u ngh
v i các n c có chung ng biên gi i. Các a phng có
chung ng biên gi i ã có nhiu hot ng giao lu v i
t chc M t trn các n c Lào, Campuchia nhân dp k&
nim 55 nm thit lp quan h ngoi giao Vit Nam - Lào
và k& nim 50 nm thit lp quan h ngoi giao Vit Nam
- Campuchia.

Phát huy tinh th*n sáng to và t qun c!a nhân dân,
trin khai các cuc vn ng, các phong trào thi ua yêu
n c: Ch! tch M t trn T qu c cp xã và Trng ban
Công tác M t trn phi sáng to và tích cc vn ng nhân
dân tham gia thc hin các cuc vn ng, các phong trào
c!a M t trn T qu c ch! trì phát ng nh tích cc tham
gia !ng h Qu “Vì ngi nghèo”, óng góp !ng h )ng
bào chu nh hng n ng c!a thiên tai, r!i ro, giúp f các
gia ình chính sách cùng nhau n nh cuc s ng; ph i
h p vn ng nhân dân tham gia các mô hình kinh t h p

Hoàn thin c ch, nâng cao nng lc hot ng c!a h
th ng M t trn T qu c Vit Nam áp ng yêu c*u nhim v
trong giai on m i: Phát huy vai trò c!a M t trn trong
công tác giám sát và phn bin xã hi, i din bo v quyn
và l i ích chính áng c!a nhân dân qua hot ng c!a Ban
Giám sát *u t  cng )ng và các mô hình t qun  khu
dân c. Tìm tòi phát trin  c lc l ng các chuyên gia t
vn, cng tác viên có sn ti khu dân c nh(m h tr tích
cc cho hot ng c!a M t trn ti a phng.

Tài liệu tham khảo:
1. Quốc hội (2003): Luật Thi đua, Khen thưởng (Luật này được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013).
2. Các Nghị định Chính phủ ban hành: Nghị định số 121 ngày 30/9/2005, Nghị định số 154 ngày 9/8/2004, Nghị định số 50 ngày
19/5/2006, Nghị định số 122 ngày 4/10/2005, Nghị định số 42 ngày 15/4/2010, Nghị định số 51 ngày 28/7/2010, Nghị định số 39
ngày 27/4/2012, Nghị định 65 ngày 1/7/2014, Nghị định số 85 ngày 10/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
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KINH NGHIM - THC TI N

Công tác gi m nghèo
 qun Nam T Liêm

THC TRNG VÀ GII PHÁP
ĐINH THỊ CẨM NHUNG*

Tóm tắt: Nằm ở phía Tây Nam thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm là quận có tốc độ
đô thị hóa nhanh, thu ngân sách hàng năm lớn. Vì vậy, quận rất quan tâm đến
công tác an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo bền vững. Giải pháp giảm
nghèo trên địa bàn quận từ những mô hình kinh tế hiệu quả cho thấy, công tác
giảm nghèo không chỉ của Nhà nước, mà cần huy động xã hội hóa trợ giúp hộ
nghèo, hộ cận nghèo với sự góp sức của toàn xã hội.
Summary: Located in the southwest of Hanoi, Nam Tu Liem is a district which has
a fast- paced urbanization and a large annual budget. Therefore, the district is
always concerned about the social security, especially sustainable poverty
reduction. The economic models show that the poverty reduction is not only the
responsibility of the State, but also the mobilization of the whole society in
supporting the poor and near poor households.
Từ khóa: Giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, mô hình kinh tế, an sinh xã hội, quận Nam Từ Liêm.
Key words: Poverty reduction, sustainable poverty reduction, economic models, social security, Nam Tu Liem district.
Nhận bài: 30/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 8/9/2017.

Thực trạng công tác giảm nghèo
Ti cuc tng iu tra h nghèo nm 2015 cho thy,
qun Nam T> Liêm có 388 h nghèo (t& l 0,96%). Áp
dng chu%n nghèo tip cn a chiu giai on m i 2016
- 2020, qua rà soát qun có 838 h nghèo. Nguyên nhân
vn còn h nghèo trên a bàn là do ngi nghèo thiu
kin thc, li lao ng, có thành viên m+c bnh him
nghèo. C th nh sau:
+ Nghèo do thiu v n và s? dng ngu)n v n vay cha
hiu qu (chim 17%);
*

+ Nghèo do thiu t canh tác (chim 8,74%), thiu
phng tin sn xut (chim 36,1%);
+ Nghèo do h nghèo không có trong  tui lao ng
(chim 9,79%);
+ Nghèo do trong h nghèo có thành viên m+c bnh
him nghèo (23,6%), m+c bnh khuyt tt c bit n ng
(1,28%), i t ng c bit hn các i t ng nghèo
chung khác ó là h là nh"ng ngi gánh chu nhiu khó
khn hn c v kinh t và sc kho3;

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
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+ Nghèo do li lao ng (4,9%): chim không nhiu
song c$ng là vn  c*n phi  c bàn t i. Nhn thc và
nng lc t vn lên thoát nghèo c!a các h nghèo còn
hn ch.
Mi h nghèo là mt lý do, mt nguyên nhân, mt
hoàn cnh khác nhau, vì vy, c*n phi n+m b+t hoàn cnh
c!a t>ng ngi  Nhà n c có nh"ng bin pháp, gii
pháp c th i v i t>ng trng h p, trên c s ó huy
ng sc mnh c!a toàn xã hi chung tay góp sc  công
tác gim nghèo t hiu qu.
Nguyên nhân khách quan xut phát t> iu kin phát
trin kinh t - xã hi c!a qun còn cha )ng b, t c
 ô th hóa nhanh nhng c s h t*ng giao thông
cha *y !, các dch v xã hi còn cha áp ng  c
yêu c*u, nhiu công trình h t*ng xã hi, các thit ch
công thit yu cp qun và cp phng còn thiu nh:
Trung tâm vn hóa - th dc th thao; các trng hc,
trm y t, ch dân sinh.

Giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo
 t  c mc tiêu, nhim v gim t& l h nghèo
t> 1,85% nm 2016 xu ng còn 0,82% vào cu i nm 2020,
qun Nam T> Niêm c*n tp trung thc hin mt s gii
pháp sau:

N G H I  M

-

T H  C

T I  N

ti khu dân c trong vic t chc l< hi, c i, tang…
Thc hin t t Chng trình hành ng s 27-Ctr/TU
ngày 17/2/2014 c!a Thành !y Hà Ni v thc hin Ngh
quyt s 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 v “i m i cn bn
và toàn din giáo dc và ào to”. Quan tâm thc hin t t
Chng trình mc tiêu qu c gia v y t, nâng cao cht
l ng khám, ch"a bnh và chm sóc sc kh}e nhân dân,
c bit quan tâm n các i t ng h nghèo, h có
hoàn cnh khó khn, ngi cao tui, i t ng chính
sách. Ngoài ra, kim soát t c  gia tng dân s , gim t&
l sinh con th ba, quan tâm tuyên truyn, vn ng h
nghèo ang trong  tui sinh con không sinh nhiu con
vì làm gim cht l ng cuc s ng.
Trin khai hiu qu các chính sách h tr gim nghèo
Tng cng s lãnh o, ch# o c!a các cp u& ng,
Chính quyn, các cp, các ngành, các t chc thng
xuyên tuyên truyn  nâng cao nhn thc cho nhân dân,
c bit là ngi nghèo v mc tiêu gim nghèo. Kp thi
ban hành các k hoch, vn bn ch# o, iu hành, )ng
thi h ng dn, ôn c trin khai công tác thc hin
gim nghèo trên a bàn qun.

Kh p n i h t*ng gi"a các khu ô th m i v i khu dân
c, qun s` có s cân b(ng hn trong phát trin ô th
gi"a hai b sông Nhu tránh s phân hóa giàu nghèo cao
nh hin nay. Hoàn ch#nh, phát trin h t*ng k thut.
Lp k hoch ch#nh trang h t*ng giao thông c$ và
nghiên cu thc hin xây dng m i các tuyn ng giao
thông n i lin 2 vùng c!a qun, nh: tuyn ng Tr*n
H"u Dc kéo dài qua sông Nhu n i t> khu M ình sang
Xuân Phng song song ng 32 ho c tuyn ng n i
t> qun C*u Giy sang qun Nam T> Liêm (Dch Vng Phú M - C*u Di<n)... nh(m phát trin kinh t u toàn
qun. )ng thi, quan tâm x? lý ô nhi<m và bo v môi
trng sông Nhu và không khí.

a nhim v và ch# tiêu gim nghèo vào ngh quyt,
ch# tiêu k hoch kinh t, xã hi hàng nm  tp trung
s lãnh o, ch# o xác nh công tác gim nghèo là
nhim v chung c!a c h th ng chính tr. Thc hin
giao ch# tiêu gim nghèo n t dân ph , phân công c
th cán b Hi, oàn th, các n v c s theo dõi, giúp
f h nghèo. Xây dng, trin khai các gii pháp huy
ng ngu)n lc m bo vic thc hin công tác gim
nghèo, u tiên ngu)n lc cho các phng có t& l h
nghèo cao. T chc tuyên truyn ng l i, ch! trng
c!a ng, chính sách pháp lut c!a Nhà n c v gim
nghèo, khích l h nghèo phn u vn lên thoát nghèo.
T chc các hot ng tuyên truyn ph bin giáo dc
pháp lut, t vn mi<n phí v kinh nghim vn lên thoát
nghèo c!a các h dân. Kin toàn Ban Ch# o gim nghèo
c!a qun và các phng. T chc tp hun, nâng cao k
nng cho cán b qun, phng trong vic tuyên truyn
vn ng, huy ng ngu)n lc cng )ng phc v cho
công tác gim nghèo. Tp hun vic thu thp thông tin v
công tác gim nghèo, vic thc hin các chính sách, theo
dõi giám sát, ánh giá thc hin kt qu gim nghèo.

Thc hin quy hoch )ng b và tng th các v trí
quan trng c!a qun, m bo các v trí ng giao
thông, các công trình thit ch công phc v nhu c*u
dân sinh, nh: Trm y t, trng hc, nhà vn hóa, ch
dân sinh. Tip tc c!ng c xây dng môi trng vn hóa
lành mnh, phong phú, a dng; thc hin np s ng m i

Thc hin t t các chính sách h tr ngi nghèo. Ku
tiên h tr h nghèo, h cn nghèo vay v n, h tr to
vic làm, v n dành cho ngi nghèo phát trin sn xut
thông qua tín chp c!a các hi, oàn th, giám sát quá
trình s? dng ngu)n v n vay, kp thi h ng dn h
nghèo, h cn nghèo cách làm n có hiu qu. iu tra,

Thc hin nhóm gii pháp liên quan n phát trin ô
th trên a bàn qun nh(m góp ph*n thc hin công tác
gim nghèo )ng thi m bo an sinh xã hi, nâng cao
i s ng, vt cht tinh th*n cho nhân dân
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rà soát nhu c*u tuyn dng lao ng c!a các c quan, t
chc và các doanh nghip trên a bàn qun hàng nm, 
ngh các n v u tiên tuyn dng lao ng thuc h
nghèo, h cn nghèo.
Ph i h p tuyên truyn, thông báo thông tin các phiên
giao dch vic làm lu ng, các phiên giao dch vic làm
ti Trung tâm dch v vic làm Hà Ni, im giao dch vic
làm v tinh t ti s 18 Nguy<n C Thch, phng C*u
Di<n  to iu kin cho ngi nghèo tìm vic làm, tng
thu nhp. Tng cng vn ng các doanh nghip, c
quan, n v trên a bàn có nhu c*u tuyn dng lao ng
u tiên tip nhn lao ng thuc h nghèo vào làm vic.
Trin khai các mô hình gim nghèo, h ng dn, t vn
cho h nghèo các mô hình dch v, thng mi phù h p
 sn xut, kinh doanh c bit là các ngh truyn th ng
c!a a phng góp ph*n thoát nghèo bn v"ng. Ku tiên
các h nghèo  c b trí a im kinh doanh dch v ti
các ch , trung tâm thng mi trên a bàn.
H tr h nghèo v y t, giáo dc, nhà  và k hoch
hóa gia ình.

H tr v y t: Cp th3 BHYT cho 100% h nghèo, h
cn nghèo, i t ng bo tr xã hi. Nâng cao cht l ng
khám ch"a bnh c!a các c s y t t> qun n các
phng (tng cng *u t c s vt cht, trang thit b,
nâng cao kin thc chuyên môn cho i ng$ y, bác sE...).
H tr thc hin k hoch hóa gia ình cho h nghèo.
M rng mng l i y t, thc hin xã hi hóa, m bo
chm sóc sc kh}e nhân dân, khám ch"a bnh mi<n phí
cho ngi nghèo.
H tr v giáo dc: Thc hin mi<n, gim hc phí cho
con h nghèo, h cn nghèo theo Ngh nh s
86/2015/N-CP c!a Chính ph!. Vn ng t ng sách v, )
dùng hc tp, cp hc bng cho hc sinh nghèo v t khó.
H tr xây dng, s?a ch"a nhà : Thc hin b trí kinh
phí  h tr h nghèo s?a ch"a nhà i v i nh"ng h có
nhà h h}ng n ng không có iu kin s?a ch"a t> ngu)n
ngân sách c!a trung ng và thành ph , Qu “Vì ngi
nghèo” các cp và vn ng gia ình, dòng h, cng )ng.
Thc hin *y !, kp thi các chính sách h tr , u
tiên i v i h nghèo trên c s chu%n nghèo m i theo
h ng dn c!a thành ph và các chính sách m bo an
sinh xã hi c!a Chính ph!. Tr cp thng xuyên cho các
i t ng bo tr xã hi nh: ngi già cô n, tr3 m)
côi, ngi tàn tt không ni nng ta ang sinh s ng ti
cng )ng  gim b t mt ph*n khó khn cho các h
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nghèo. m bo chi tr tr cp cho ngi già yu m au,
ngi m+c bnh him nghèo không có kh nng lao ng
 thoát nghèo theo theo quy nh UBND thành ph .

Tng cng nâng cao các hot ng giám sát, ánh
giá: Theo dõi giám sát thc hin chng trình mc tiêu
gim nghèo  qun và ti các phng giai on 2016 2020. Nâng cao nng lc, vai trò trách nhim c!a các
thành viên Ban Ch# o Gim nghèo trong công tác giám
sát, ánh giá. T chc kim tra, giám sát, ánh giá tình
hình thc hin chính sách tr giúp ngi nghèo, i
t ng bo tr xã hi ti các phng.
Quan tâm công tác xã hi hóa trong công tác gim nghèo
%y mnh vic vn ng xây dng Qu “Vì ngi
nghèo”, tp trung thc hin tháng cao im vì ngi
nghèo hàng nm, tng cng bin pháp vn ng Qu “Vì
ngi nghèo” các cp  b sung ngu)n lc h tr h
nghèo. Ph i h p v i M t trn T qu c và các oàn th vn
ng các hi viên, oàn viên tr giúp các h nghèo là
oàn viên, hi viên huy ng ngu)n lc  gim nghèo
theo ch# tiêu hàng nm.
%y mnh thúc %y sn xut kinh doanh phát trin
góp ph*n xã hi hóa công tác gim nghèo. Ci thin môi
trng *u t, thúc %y sn xut kinh doanh phát trin.
Tích cc ci thin môi trng *u t, kinh doanh; h tr
th! tc và to mi iu kin  các nhà *u t, doanh
nghip n nh sn xut kinh doanh, m rng *u t trên
a bàn qun. T chc các phiên giao dch vic làm v tinh
cung cp cho doanh nghip i t ng lao ng, )ng thi
cung cp cho i t ng tht nghip các nhu c*u tuyn
ngi c!a doanh nghip.
C quan Nhà n c c$ng tng cng g p gf, cung cp
thông tin cho doanh nghip, giúp doanh nghip tháo gf
các khó khn trong gii phóng m t b(ng, trin khai d
án. Tp trung h tr mt s ch! *u t các d án l n, có
tác ng thúc %y phát trin và chuyn dch c cu kinh
t, thúc %y phát trin ô th trên a bàn qun.

Một số mô hình ứng dụng hiệu quả
công tác giảm nghèo ở quận Nam Từ Liêm
hiện nay
ng dng mô hình chuyn giao công ngh t> làm th!
công sang tip cn máy móc khoa hc k thut

Mô hình áp dng: Ngh làm bún Phú ô, c m M< Trì
là mt trong nh"ng ngh truyn th ng lâu i  huyn T>
Liêm tr c ây (nay là qun Nam T> Liêm). Hin nay, làng
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ngh ngày càng ít nhà làm và b mai mt i rt nhiu do
phng thc sn xut th! công, không m bo v sinh
an toàn thc ph%m, an toàn lao ng. Qun ã nhn thc
 c vn  này và ã có nhiu bin pháp, gii pháp kh+c
phc mt trong ó là k hoch phân b ngu)n v n cho
Ngân hàng chính sách xã hi qun, t> ó cho vay thông
qua !y thác Hi ph n"  *u t khôi phc làng ngh,
ví d bún Phú ô v i mc vay là 3 t& )ng; )ng thi vn
ng, tuyên truyn, to iu kin và khuyn khích h
dân tip tc sn xut v i ng dng khoa hc công ngh
hin i tiên tin theo dây chuyn sn xut, có iu kin
tiêu chu%n bo m cht l ng v sinh toàn thc ph%m và
 c cp giy chng nhn ISO. UBND qun ã giao nhim
v cho phòng chuyên môn Kinh t xây dng k hoch
khôi phc làng ngh truyn th ng và có bin pháp qung
bá thng hiu, c sn c!a qun.

ánh giá: V i mc ích là to c hi cho ngi nghèo,
h nghèo có iu kin phát trin sn xut, tng thu nhp,
thoát nghèo, vn lên khá giàu, chính quyn ã h tr h
nghèo tìm vic làm, phát trin sn xut tng thu nhp
thông qua các chng trình vay v n, dy ngh. Các h
nghèo c$ng  c u tiên b trí a im kinh doanh dch
v ti các ch , trung tâm thng mi trên a bàn... Bin
pháp gim nghèo bn v"ng c!a qun là ch! ng kt n i,
to c hi cho ngi nghèo, h nghèo có iu kin tip
cn v i ngu)n v n )ng thi h ng dn ng dng khoa
hc tiên tin, phát trin sn xut, tng thu nhp phù h p
v i òi h}i khách quan c!a mt t n c ang trong thi
kw công nghip hóa - hin i hóa.
ng dng mô hình cho hi viên Hi Cu chin binh
vay v n sn xut gi}i, to vic làm, thu hút lao ng

Mô hình áp dng: Ban Gim nghèo phng ã gi i
thiu mt s hi viên, oàn viên c!a mình vay v n Ngân
hàng chính sách xã hi phát trin c s sn xut kinh
doanh. Tiêu biu nh ông Nguy<n Vn T#nh là hi viên
hi Cu Chin Binh c!a phng i M là ch! trang tri
cam canh, bi di<n, hoa ào. Trang tri c!a ông T#nh
thng xuyên có khong 25 lao ng. Cùng v i vic to
công n vic làm, ông T#nh còn dy ngh tr)ng cây, ghép
qu. Qua ó, nhiu ngi ã t lp thành công, mnh dn
ng ra tr)ng trt, kinh doanh, a gia ình thoát nghèo.
ánh giá: Mô hình  c ng dng ã gii quyt  c
công n vic làm cho lao ng trong các h nghèo nhng
hot ng theo mùa và không bn v"ng do tính cht c
thù c!a qun Nam T> Liêm ang là qun có t c  ô th
hóa nhanh nên din tích t sn xut nông nghip ngày
càng b thu h^p.

Chị Nguyễn Thị Hậu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm
chia sẻ niềm vui khi được nhận nhà mới: "Bao năm qua, giờ tôi
mới có giấc ngủ yên. May nhờ có chính quyền địa phương quan
tâm kêu gọi ủng hộ trực tiếp đến tôi".
ng dng mô hình huy ng ngu)n v n xã hi hóa
tr giúp ngi nghèo xây, s?a nhà

Mô hình áp dng: Gia ình ch Nguy<n Th Hu, h
nghèo phng i M, qun Nam T> Liêm có 2 con ang
i hc, ch)ng ã mt t> khi các cháu còn bé, bn thân ch
i ch buôn bán nh} tuw theo t>ng mùa nuôi hai cháu n
hc. Thc t, i v i h nghèo nh gia ình ch Hu, các
con ã  c h tr mi<n gim hc phí,  c cung cp in
chiu sáng... Tuy nhiên, qua n+m tình hình thc t ti
a phng  c bit hin ba m^ con ch Hu s ng trong
cn nhà lp xp ã xu ng cp tr*m trng, không có kh
nng ci to, s?a ch"a. M t trn T qu c phng, n v
thng trc Qu “Vì ngi nghèo”  c s nht trí c!a
lãnh o ng !y, UBND trích Qu “ Vì ngi nghèo” 
h tr ch Hu s?a ch"a, ci to ngôi nhà v i mc h tr
là 20 triu )ng.
ánh giá: mô hình huy ng ngu)n v n xã hi hóa
vn ng trc tip n h gia ình gii quyt  c vn 
khó khn v ngu)n v n t> Qu “Vì ngi nghèo” )ng
thi gii quyt vn  lo l+ng c!a cá nhân, t chc !ng
h s vic !ng h không n  c tn tay ngi nghèo.
Cách làm trên ã th hin s quyt tâm c!a chính quyn
a phng, s quan tâm c!a M t trn T qu c và các t
chc thành viên và s vào cuc c!a toàn xã hi.
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Mt trn Vit Nam - Lào - Campuchia

NI GN KT TÌNH HU NGH,
ĐOÀN KT GIA BA DÂN TC
ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Lịch sử là một dòng chảy liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, Việt
Nam - Lào - Campuchia cùng uống chung một dòng nước sông Mê Kông, cùng chảy theo
dòng chảy của lịch sử. Dòng sông ấy đã chứng kiến sự gắn bó keo sơn, thủy chung giữa
nhân dân ba nước, chứng kiến sự bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và
quá trình giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba
dân tộc là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách
mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.
Summary: History is a continuous flow from past to present to future. Throughout
history the peoples of Vietnam, Laos and Cambodia have been sharing the resources of
the Mekong River. The river has witnessed the adherence and mutuality between the
peoples of the three countries, as well as the perseverance and tenacity in their conquest
of nature and in the process of their national independence and country building.
Friendship and solidarity between the three nations are their law of existence and
development, a factor that guarantees the success of the cause of revolution, building
and defending the fatherland of each country in the past, at present and in the future.
Từ khóa: Dân tộc, đoàn kết dân tộc, tình hữu nghị, Mặt trận Tổ quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia.
Key words: Nation, national unity, friendship, Fatherland Front, Vietnam, Laos, Cambodia.
Nhận bài: 27/7/2017; Sửa chữa: 2/8/2017; Duyệt đăng: 10/8/2017.
ic oàn kt nhân dân, các t chc tng  ng
trong khu v c ASEAN, nh t là 3 n c: Vit Nam Lào - Campuchia s tng cng s tin cy ln nhau,
cng c tình hu ngh gia nhân dân 3 n c, thúc
y phát trin kinh t - xã hi ca mi n c, góp phn gi
gìn hòa bình, an ninh và n nh trên bán o ông Dng.
Trong thi gian qua, quan h hp tác hu ngh gia Mt
trn T quc Vit Nam v i Hi  ng Dân tc Mt trn oàn
kt Phát trin T quc Campuchia; gia Mt trn T quc
Vit Nam v i Mt trn Lào xây d ng  t n c luôn c
coi trng và !t nhi"u kt qu thit th c.

V

gia 3 t chc Mt trn ca ba n c  cùng nhau trao i,
tho lun và i n thng nh t ký kt Bn ghi nh chng
trình hp tác gia 3 t chc Mt trn ba n c. ây c#ng
chính là mc son quan trng, ánh d u s tng cng và
phát trin v" ch t trong quan h hu ngh và hp tác gia
3 t chc Mt trn ca ba n c; góp phn thit th c vào
vic không ng$ng vun %p, tng cng và phát huy truy"n
thng oàn kt hu ngh và hp tác gia Campuchia - Lào
- Vit Nam anh em trong giai o!n m i, vì s n nh, phát
trin ph n vinh ca mi n c, góp phn vào s n nh,
hp tác và phát trin trong khu v c và trên th gi i.

 áp ng yêu cu ó cn có s phi hp a phng
gia Mt trn ba n c: Vit Nam - Lào - Campuchia, ngày
30/11/2011 t!i th ô Phnômpênh, Campuchia, 3 t chc:
Mt trn Campuchia - Lào - Vit Nam phi hp t chc Hi
ngh Ch tch Mt trn ba n c. ây là Hi ngh liên tch

T!i Hi ngh ln th nh t, ba bên ã cùng nhau trao
i, tho lun, thng nh t ký kt Bn ghi nh chng
trình hp tác gia Mt trn oàn kt Phát trin T quc
Campuchia, Mt trn T quc Vit Nam, Mt trn Lào xây
d ng  t n c v i nhng ni dung:

*

Phó trưởng Ban Đối ngoại Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển
Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020.
ẢNH: KỲ ANH
1. Ba bên cùng nhau tng cng tuyên truy"n sâu
rng trong các tng l p nhân dân 4 mi n c phát huy
truy"n thng oàn kt, hu ngh và hp tác gia
Campuchia, Lào, Vit Nam vì s phát trin chung ca ba
n c c#ng nh ca mi n c.
2. Coi trng và m4 rng các hình thc giao lu hu
ngh gia các tng l p nhân dân ba n c; cùng nhau phi
hp trin khai th c hin có hiu qu chng trình hp tác
ca ba Chính ph Campuchia, Lào và Vit Nam trên các
l5nh v c, c bit là kinh t, vn hoá, khoa hc, giáo d6c,
y t, môi trng...
3. Khuyn khích các a phng ca ba n c dc theo
các tuyn biên gi i cùng nhau th%t cht oàn kt, hp tác
và tng tr ln nhau trong t t c các l5nh v c; chú trng
gi gìn an ninh, trt t khu v c biên gi i, cùng nhau xây
d ng ng biên gi i hoà bình, hu ngh;  ng thi,
khuyn khích các hình thc hp tác hu ngh gia các t
chc Mt trn và chính quy"n a phng ca ba n c.
4. Phi hp kin toàn c c u t chc và m4 rng ho!t
ng ca Hi hu ngh ca ba bên t$ c p trung ng t i
a phng. Cùng nhau xây d ng chng trình hp tác
hu ngh gia Mt trn và nhân dân ba n c, luân phiên
trao i các oàn !i biu thm và làm vic gia ba bên,
bao g m oàn c p cao, oàn cán b và oàn ca các a
phng nh8m tng cng hp tác, trao i kinh nghim,
thông tin v" tình hình và ho!t ng ca các bên.
5. Hp tác nh8m thúc y và t!o i"u kin cùng ào
t!o cán b c#ng nh th c hin nghiên cu v" công tác
Mt trn phù hp yêu cu ca các bên.

6. Cùng nhau chia s= thông tin, tài liu và hp tác
gia các bên, thúc y h tr nhân dân ba bên tích c c
tham gia các s kin và ho!t ng quc t trong khu v c
và th gi i, c bit góp phn tích c c xây d ng khu v c
áng tin cy, phát trin bình >ng trong ASEAN và châu
Á - Thái Bình Dng.
7. Ba bên thng nh t th c hin chng trình hp tác
ã ký, tip t6c gi gìn nhng kt qu ã !t c trong
s hp tác chung gia Campuchia, Lào và Vit Nam, cng
c, phát trin truy"n thng oàn kt, hu ngh tt @p
gia Campuchia, Lào và Vit Nam, không ng$ng h tr,
trao i ln nhau v" kinh nghim, tinh thn và vt ch t...
Kt thúc Hi ngh, Bn Ghi nh ã c ký kt m4 ra
mt giai o!n phát trin m i trong quan h hp tác hu
ngh ba bên, gia 3 t chc Mt trn ba n c, góp phn
vào vic gìn gi, tng cng và phát huy truy"n thng
oàn kt, hu ngh và hp tác gia Campuchia-Lào-Vit
Nam trong giai o!n m i, vì s n nh, phát trin ph n
vinh ca mi n c, góp phn vào s n nh, hp tác và
phát trin trong khu v c và trên th gi i.
Nm 2013, Hi ngh Ch tch Mt trn ba n c ln th
hai ã c t chc ngày 18/12/2013 t!i th ô Viêng
Chn (Lào), ba bên ã cùng nhau ánh giá kt qu hp tác
giai o!n 2011 - 2013 ca 3 t chc Mt trn, c6 th là:
Mt trn T quc Vit Nam, Mt trn oàn kt Phát trin
T quc Campuchia và Mt trn Lào xây d ng  t n c
phi hp t chc nhi"u ho!t ng có ý ngh5a nhân kW
nim ngày thit lp quan h ngo!i giao Vit Nam - Lào,
Vit Nam - Campuchia; hàng nm trao i oàn các c p
nh8m chia s= kinh nghim, các mô hình hay trong công
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tác Mt trn; Hai nm mt ln, ba bên luân phiên t chc
Hi ngh quc t Xây d ng ng biên gi i hoà bình, hu
ngh Vit Nam - Campuchia; Hi ngh quc t Xây d ng
ng biên gi i hoà bình hu ngh Vit Nam - Lào. Trin
khai th c hin có hiu qu chng trình hp tác và qua
th c tiYn ã tip t6c b sung nhng ni dung phù hp
hn,  ng thi ký giao  c thi ua gia Mt trn các a
phng có chung ng biên gi i gia hai n c Vit Nam
- Lào, Vit Nam - Campuchia; các tZnh có chung ng
biên gi i Vit Nam - Lào, Vit Nam - Campuchia t chc h
tr xây d ng giúp các tZnh ca b!n nhi"u trng tiu hc,
mm non và các tr!m xá; t chc khám bnh, chm sóc
sc kh[e cho nhân dân các xã vùng biên gi i; ng h
nhân dân kh%c ph6c hu qu l# l6t, thiên tai v i kinh phí
lên n nhi"u tW  ng. \ mt s a phng, Mt trn ã
phi hp v i chính quy"n và b i biên phòng t chc
kt ngh5a các thôn bn hai bên biên gi i ca hai n c.
Hi ngh ln th hai (nm 2013), ba bên ã ký Bn
ghi nh hp tác giai o!n 2013 - 2016, trong ó nh n
m!nh tip t6c trin khai, th c hin có hiu qu vic tuyên
truy"n sâu rng trong các tng l p nhân dân, phát huy
truy"n thng oàn kt, hu ngh và hp tác gia ba n c
Campuchia, Lào và Vit Nam vì s phát trin chung ca ba
n c c#ng nh vì li ích ca nhân dân mi n c.
Hi ngh Ch tch Mt trn ba n c: Campuchia - Lào Vit Nam ln th ba nm 2017 c t chc t!i Hà Ni
(Vit Nam) vào 25/6/2017 nh8m a hp tác hu ngh
gia Mt trn ba n c Campuchia - Lào - Vit Nam lên tm
cao m i, góp phn quan trng cùng v i ng, Nhà n c
ca mi n c vào vic gi vng hòa bình, n nh, hp tác
cùng phát trin i v i các n c láng gi"ng và trong khu
v c. Nm 2017 là "Nm Hu ngh Vit Nam - Campuchia",
"Nm oàn kt hu ngh Vit Nam - Lào" nhân kW nim 50
nm ngày thit lp quan h ngo!i giao Vit Nam Campuchia và 55 nm ngày thit lp quan h ngo!i giao
Vit Nam - Lào, 40 nm ngày ký Hip  c hu ngh và hp
tác Vit Nam - Lào, góp phn thit th c, có ý ngh5a sâu s%c
vào thành công ca "Nm Hu ngh Vit Nam - Campuchia"
và "Nm oàn kt hu ngh Vit Nam - Lào".
T!i Hi ngh, các !i biu ã cùng nhau ánh giá kt
qu hn 3 nm th c hin Bn ghi nh "Chng trình hp
tác gia Mt trn oàn kt phát trin T quc Campuchia,
Mt trn Lào xây d ng  t n c và Mt trn T quc Vit
Nam giai o!n 2013-2016" c ký t!i Viêng - Chn tháng
12/2013, theo ó, Mt trn ba n c thng nh t r8ng s
hp tác gia 3 bên trong các l5nh v c "u có nhng tin b
tích c c hn v i nhi"u ni dung, hình thc hp tác phong
phú, a d!ng, ngày càng i vào chi"u sâu, thit th c và
hiu qu, góp phn vào vic cng c, tng cng mi quan
h hu ngh truy"n thng, tình oàn kt c bit và s
hp tác toàn din gia 3  t n c và 3 Mt trn. Các bên
ã th c hin tt công tác tuyên truy"n, vn ng  các
tng l p nhân dân nhn thc y , sâu s%c hn v" ý
ngh5a, tm quan trng ca vic gi gìn, cng c và phát
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trin mi quan h gia Campuchia - Lào - Vit Nam. Thông
qua Chng trình hp tác ã góp phn tng cng các ho!t
ng trao i giao lu, hp tác toàn din ca ba t chc
Mt trn, các oàn th nhân dân t$ Trung ng n a
phng, nh t là các tZnh có chung ng biên gi i gia
Vit Nam - Campuchia, Vit Nam - Lào. Các ho!t ng trao
i oàn !i biu c p cao thm hu ngh; các oàn cán b
sang thm, hp tác nghiên cu, tp hu n, trao i kinh
nghim công tác Mt trn c tin hành thng xuyên,
i vào n" np; kêu gi c nhi"u t chc và cá nhân tham
gia phát trin kinh t, xã hi, h tr ngi nghèo 4 các
tZnh có chung ng biên gi i ca c ba n c, chú trng
gi gìn, bo v an ninh và trt t trên tuyn biên gi i.
T!i Hi ngh Ch tch Mt trn ba n c nm 2017, ba
bên ã tho lun, thng nh t k th$a, phát huy nhng
kt qu !t c trong hn 3 nm qua và tip t6c tng
cng hp tác thông qua ký Bn ghi nh “Chng trình
hp tác gia Mt trn oàn kt phát trin T quc
Campuchia, Mt trn Lào xây d ng  t n c và Mt trn
T quc Vit Nam giai o!n 2017 - 2020” v i 6 ni dung
c6 th là: Tip t6c y m!nh công tác tuyên truy"n;
khuyn khích các ho!t ng giao lu, kt ngh5a gia Mt
trn các a phng ca ba n c; t chc các ho!t ng
chào m$ng nhng ngày kW nim l n trong nm 2017 ca
ba n c; tng cng trao i oàn !i biu c p cao thm
hu ngh; t chc các oàn cán b sang thm, làm vic,
trao i kinh nghim công tác. Hi ngh là dp  Mt
trn ba n c cùng chia s= kinh nghim ho!t ng, cùng
xây d ng các nguyên t%c, ni dung c bn  nh h ng
cho mi quan h gia ba t chc Mt trn trong giai o!n
t$ nay n nm 2020. Mt trn mi n c cn tng cng
hn na vic t chc vn ng, tuyên truy"n sâu rng
trong các tng l p nhân dân v" truy"n thng oàn kt,
hu ngh, hp tác gia Campuchia - Lào - Vit Nam, không
 cho các th l c x u bôi nh, làm sai lch mi quan h
tt @p gia ba n c, góp phn th%t cht quan h gia ba
n c ngày càng b"n vng. Hp tác gia Mt trn ba n c
cn h ng t i m6c tiêu thúc y phát trin kinh t,
thng m!i, kt ni giao thông, u t c s4 h! tng t!i
các c^a khu ca mi n c, g%n cht v i bo m an sinh
xã hi, bo v môi trng; h ng dn các a phng 4
dc ng biên gi i ca t$ng n c trin khai hp tác,
giúp _ ln nhau trên các l5nh v c; cùng gi gìn an ninh,
trt t ng biên gi i, góp phn xây d ng ng biên
gi i hòa bình, hu ngh, n nh, phát trin. Bên c!nh ó,
t chc Mt trn ba n c cn phi hp  cùng xây d ng
cng  ng ASEAN h ng v" ngi dân; xây d ng tình hu
ngh, hiu bit ln nhau gia nhân dân các n c, nh8m
góp phn duy trì hòa bình, n nh trong khu v c và trên
th gi i, gii quyt các tranh ch p b8ng bin pháp hòa
bình trên c s4 tôn trng lut pháp quc t, tôn trng
c lp ch quy"n, không can thip vào công vic ni b
ca nhau, vì s phát trin ph n thnh và b"n vng ca các
quc gia, dân tc.
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PHÁT HUY GIÁ TR TRUY N TH NG
C A PH N LÀO

trong xây d ng đt nc
SÚT PẠ SỢT SU LI VÔNG*

Tóm tắt: Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào luôn đề cao vai trò của người phụ nữ đối với việc xây dựng gia đình, ổn định xã hội
và phát triển đất nước. Do đó, việc phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của
người phụ nữ Lào được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát
triển của phụ nữ nói riêng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung.
Summary: Over the years, the Party and Government of the Lao People’s Democratic
Republic have always promoted the role of women in family building, social stabilization
and national development. Therefore, promoting the traditional values of Lao women is
considered as one of the most important tasks in the development of women in
particular and the economic, cultural and social development of Lao in general.
Từ khóa: Phụ nữ, phụ nữ Lào, giá trị truyền thống.
Key words: Women, Lao women, traditional values.
Nhận bài: 11/7/2017; Sửa chữa: 2/8/2017; Duyệt đăng: 25/8/2017.

#ng ging nh ph6 n Vit Nam, ph6 n Lào
không chZ có nhng óng góp to l n khi  t n c
có chin tranh mà ngày nay, h ã vt qua nhng
m t mát au thng, ã và ang ra sc cng hin
tài nng và tâm huyt ca mình cho gia ình và  t n c.
Dù 4 âu, v i công vic nào và trên cng v nào, ch em
ph6 n Lào c#ng phát huy truy"n thng tt @p ca dân
tc nh yêu n c, kiên cng, m ang, có tinh thn
oàn kt, có ý chí vn lên, góp phn quan trng vào s
nghip phát trin  t n c.

C

Những giá trị truyền thống tốt đẹp của
phụ nữ Lào
Ph6 n Lào có nhi"u giá tr truy"n thng tt @p, c
hun úc trong sut chi"u dài lch s^, tr4 thành h giá tr
riêng, tiêu biu là nhng giá tr c bn nh sau:

*

Ngi ph6 n Lào luôn có tinh thn yêu n c
Tri qua các thi k` cách m!ng, ph6 n Lào luôn th
hin tinh thn yêu n c, có ý thc vt qua mi khó
khn, th^ thách trong  u tranh và bo v T quc.
Là mt  t n c láng gi"ng ca Vit Nam, lch s^ ca
Lào có nhi"u nét tng  ng v i lch s^ Vit Nam. Trong
th kW XX, cùng v i Vit Nam,  t n c Lào c#ng kiên
cng  u tranh chng l!i s xâm lc ca th c dân Pháp
và  quc Mf. Trong hai cuc kháng chin ó, ph6 n
Lào ã có nhng óng góp r t to l n. T!i !i hi toàn
quc ln th I ca Hi Liên hip ph6 n Lào, Báo cáo
chính tr ca Ban Vn ng thành lp Hi Liên hip ph6
n Lào do bà Khm-pheng Búp-ph trình bày ã kh>ng
nh: "Trong xây d ng vùng gii phóng, theo ng li
chính sách ca ng, ch em c#ng là mt l c lng to l n
ã xung phong vào mi l5nh v c công tác kinh t, vn
hóa, giáo d6c, y t ph6c v6 công vic chin  u, bo v

NCS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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và gi gìn các c quan, xí nghip...”1. Trong hai cuc
kháng chin trng k`, ph6 n Lào nói chung, cán b Hi
Ph6 n nói riêng ã nêu nhng t m gng sáng v" ch
ngh5a anh hùng cách m!ng và c ng, Chính ph trao
tng các danh hiu anh hùng tiên tin, chin s5 thi ua
và các hình thc khen th4ng cao quý khác. Phát biu
trong !i hi !i biu toàn quc ln th I ca Hi Liên
hip ph6 n Lào, Tng Bí th Cay-x[n Phôm-vi-hn ã
kh>ng nh: “Trong chin tuyn an ninh quc phòng, ph6
n Lào óng vai trò quan trng, nh t là nhn thc rõ
ngh5a v6 và quy"n li ca mình, h ã tham gia l c lng
v# trang, tip t6c ng viên thanh niên và ch ng con
thng yêu ca mình làm ngh5a v6 quân s , gia nhp các
l c lng chính quy, b i a phng, dân quân du kích
và l c lng t v,  ng thi, h c#ng ã tích c c th c
hin chính sách hu phng quân i”2. ây chính là
nhng ghi nhn ca ng và Chính ph Lào i v i vai trò
ca ph6 n Lào trong kháng chin.
K th$a nhng truy"n thng tt @p ó, ngày nay
ngi ph6 n Lào th hin lòng yêu n c 4 vic ra sc hc
tp, cng hin sc l c ca mình cho  t n c.
Luôn có ý thc vn lên, kh%c ph6c mi khó khn
trong công vic
So v i các quc gia trong khu v c, Lào vn là mt  t
n c chm phát trin, i"u kin kinh t - xã hi còn nhi"u
khó khn. Vì vy, ngi ph6 n Lào luôn có ý thc vn
lên, kh%c ph6c mi khó khn. Trong gia ình, ngi ph6
n Lào m nhim vai trò làm v, làm m@, làm ngi “ni
t ng”, thì ngoài xã hi, ngày càng có nhi"u ngi ph6 n
n%m gi v trí lãnh !o 4 các ban, ngành; làm ch các c
s4 sn xu t, kinh doanh... TZ l n tham gia lãnh !o, qun
lý trong các ngành, các l5nh v c ngày càng tng. Hin nay,
“!i biu quc hi là ph6 n chim 25%; trong huyn y
có 404  ng chí n, chim 12,34%; tZnh y có 56  ng chí
n, chim 10%; wy ban thng tr c tZnh có 8  ng chí n,
chim 4,62%; chi b các b, ban, ngành có 64  ng chí
n, chim 15%; y ban thng tr c ca chi b, ban, ngành
có 13  ng chí n, chim 16,84%. Nhìn chung, a s ph6
n Lào 4 t t c các n v, ban ngành và mi l5nh v c "u
có kh nng th c hin nhim v6 c giao”3.
Trên l5nh v c kinh t, ph6 n Lào ã phát huy tinh
thn lao ng cn cù, thông minh, sáng t!o, dám ngh5,
dám làm, nhanh chóng thích nghi v i c ch m i; xu t
hin ngày càng nhi"u n doanh nhân gi[i... Mc dù vy,
a s ph6 n Lào vn luôn có ý thc gìn gi và phát huy
nhng giá tr truy"n thng vn hóa tt @p ca dân tc,
có ý thc gìn gi h!nh phúc gia ình. Nhi"u ch em ã ch
ng tip thu khoa hc - kf thut, công ngh m i, nâng
cao trình  tay ngh" chuyên môn, th hin c nng
l c sn xu t, kinh doanh, góp phn tng thu nhp, nâng
cao i sng vt ch t và tinh thn cho ngi lao ng,
hoàn thành ngh5a v6 i v i Nhà n c, góp phn áng k
vào s tng tr4ng kinh t.
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Có tinh thn oàn kt, tng thân, tng ái
Không chZ yêu n c, có ý thc vn lên, kh%c ph6c
mi khó khn, th^ thách, ngi ph6 n Lào còn có tinh
thn oàn kt, tng thân, tng ái. Trong thi gian qua,
Hi Liên hip Ph6 n Lào ã khuyn khích ph6 n t chc
quf óng góp nh8m giúp _ nhng ph6 n có hoàn cnh
khó khn; h tr cho ph6 n 4 các vùng nông thôn, mi"n
núi c vay vn  m4 rng sn xu t, tham gia hc
ngh"... Hi Liên hip Ph6 n Lào có trách nhim giúp _
v" chuyên môn, thúc y, giám sát, i"u tra, ánh giá vic
th c hin óng góp quf t$ng giai o!n. Hin nay, Quf H
tr ph6 n ã c nhân rng ra hu ht các a phng
ca n c Cng hòa Dân ch Nhân dân Lào, tr4 thành im
tng tr ca ph6 n trong phát trin kinh t - xã hi.
Ngày nay, ngi ph6 n Lào khéo léo, kt hp hài hòa
gia công vic gia ình và xã hi, gia h!nh phúc gia ình
và s nghip. c bit i v i gia ình, "m ang" không
có ngh5a là gánh vác hu ht công vic, mà là ngh thut
t chc cuc sng gia ình, bit ng viên và khuyn
khích các thành viên chia s=, gánh vác công vic gia ình,
trên c s4 ca tình yêu thng và lòng tin cy; cùng chm
lo xây d ng mi quan h gia ình êm m, b"n vng trên
c s4 bình >ng, tôn trng ln nhau, sng vì nhau, t!o
i"u kin cho nhau phát trin.
Hin nay, ph6 n Lào "u tích c c h4ng ng các
phong trào, nh: “Thi ua 3 tt” (công dân tt, phát trin
tt, xây d ng gia ình h!nh phúc tt); “Gi[i vic n c,
m vic nhà”; “Ph6 n giúp nhau phát trin kinh t gia
ình”, “Ph6 n làm kinh t gi[i”; “Xây d ng gia ình m
no, bình >ng, tin b, h!nh phúc”.

Một số rào cản trong việc phát huy những
giá trị truyền thống tốt đẹp của người
phụ nữ Lào
Cng hòa Dân ch Nhân dân Lào ang t$ng b c xây
d ng n"n kinh t th trng làm ng l c cho s phát
trin kinh t, gii phóng sc sn xu t. Th c tiYn nhng
nm chuyn sang kinh t th trng nh h ng xã hi
ch ngh5a làm cho li ích cá nhân c quan tâm chú ý.
Li ích cá nhân ca ph6 n c khuyn khích và c
pháp lut th$a nhn. Nhng, mt trái ca kinh t th
trng làm nh h4ng n vic gi gìn nhng giá tr
truy"n thng tt @p ca ngi ph6 n Lào.
Tình tr!ng không có vic làm, cuc sng ói nghèo,
túng qun ã y ngi ph6 n i vào con ng kim
sng b8ng mi cách cho dù h bit hu qu không tt.
Ngoài ra, c#ng có nhng ngi ph6 n xu t thân t$
nhng gia ình khá gi, ua òi, n chi, có li sng
buông th, dY dãi v i bn thân, i"u ó nh h4ng n
vic gi gìn phm ch t oan trang, trung hu vn có ca
ngi ph6 n Lào. Do nh h4ng ca vic " cao giá tr
vt ch t và li sng phng Tây, không ít ph6 n coi
thng cuc sng la ôi. Trong quan nim v" hôn nhân,
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gia ình, h tr4 nên xa l! v i truy"n thng gia ình Lào,
h không xem tình yêu là th c o giá tr h!nh phúc gia
ình mà thay vào ó là giá tr ca  ng ti"n, ca nhng
i"u kin vt ch t. Chính quan nim sng ó dn n tình
tr!ng các cô gái l y ch ng n c ngoài ngày càng nhi"u,
nh t là l y ch ng ngi Thái Lan. Nhi"u cô gái 4 các vùng
nông thôn vì mun l y ch ng n c ngoài nên ã tr4
thành n!n nhân ca t n!n buôn bán ph6 n, b l$a bán
sang n c ngoài.
\ Lào vn còn nhi"u h t6c l!c hu làm cn tr4 n s
phát trin ca ngi ph6 n Lào. Mt trong nhng h t6c
ó là t t4ng "trng nam khinh n", gia tr4ng phong
kin, c oán. Chính nhng t t4ng, lY giáo phong
kin, nhng nh kin xã hi i v i ph6 n vn còn t n
t!i, chính là ci rY ca n!n b!o hành gia ình. \ Lào, cng
 ng làng xóm phn i hành ng b!o l c gia ình và
các c quan pháp lut a phng quan tâm gii quyt,
nhng có trng hp h coi là chuyn va ch!m trong gia
ình nên chZ hòa gii mt cách qua loa. Ngoài ra, do h!n
ch v" trình  nhn thc, hiu bit pháp lut ca c
ngi v và ngi ch ng nên ngi ch ng hoc không
hiu, hoc coi thng pháp lut, không bit r8ng b!o l c
v i ph6 n là vi ph!m pháp lut. Ngi v c#ng không
hiu lut pháp nên không dám  u tranh, hoc e ng!i d
lun xã hi, mun gia ình yên m nên không nh pháp
lut can thip.
Không chZ có vy, t t4ng trng nam khinh n c#ng
cn tr4 không nh[ n s phát trin ca ph6 n Lào. Th c
t cho th y, nhng ngi ph6 n là con dâu c hoc là
con dâu hay v ca ngi tr4ng h thì sc ép v" vic sinh
con trai là r t l n. Trong mi dân tc 4 Lào, gi i tính ca
a con có ý ngh5a quan trng trong vic kh>ng nh v
th ca ngi ph6 n trong gia ình và h tc nhà ch ng.
Do ó, ngi ph6 n Lào thng chu nhi"u sc ép v"
chuyn sinh = nên không có i"u kin chm sóc sc kh[e
cho bn thân và tham gia các ho!t ng xã hi khác.

Một số giải pháp chủ yếu phát huy vai trò
của phụ nữ Lào
 phát huy nhng giá tr truy"n thng tt @p ca
ngi n Lào, t$ng b c nâng cao vai trò, v th ca
ngi ph6 n trong gia ình c#ng nh trong phát trin
kinh t - xã hi, cn có nhng gii pháp ch yu sau:

Th nh t, ng, Nhà n c Lào cn tip t6c quan tâm
n ngi ph6 n b8ng vic ban hành nhng c ch,
chính sách nh8m phát huy vai trò ca ngi ph6 n Lào
trong phát trin kinh t - xã hi, nh: m4 rng c ch cho
ngi ph6 n có nng l c, có phm ch t !o c tham gia
ngày càng nhi"u vào các c quan, ban ngành; chú trng
n phát trin kinh t nh t là 4 các vùng còn nhi"u khó
khn  nâng cao i sng vt ch t và tinh thn cho
ngi ph6 n; phát trin các dch v6 giáo d6c và ào t!o,
y t  nâng cao trình  dân trí, hiu bit pháp lut cho
ph6 n, h tr ph6 n trong vic chm sóc sc kh[e, nh t
là sc kh[e sinh sn.
Th hai, gia ình và xã hi cn t!o môi trng thun
li  ngi ph6 n có th phát huy c vai trò ca mình.
Cn xóa b[ t t4ng trng nam khinh n, các thành viên
trong gia ình, nh t là ngi ch ng, ngi cha cn có thái
 tôn trng ph6 n; tích c c giúp _ ph6 n hoàn thành
tt công vic gia ình và xã hi; xóa b[ thái  coi thng,
mit th ph6 n… Vic phát huy vai trò ca ph6 n cn
c th ch hóa thành các quy nh pháp lut; kiên
quyt  u tranh chng l!i các t n!n xã hi i v i ph6 n
nh b!o hành ph6 n, buôn bán ph6 n…
Th ba, phát huy vai trò ca Hi Liên hip ph6 n các
c p trong vic tp hp, giúp _ ph6 n; tích c c tr giúp
ph6 n trong phát trin kinh t; t v n pháp lut 
ngi ph6 n hiu c vai trò, quy"n li và trách nhim
ca mình; lên ting " !t yêu cu và nguyn vng ca
hi viên v i các c p chính quy"n; bo v ngi ph6 n,
nh t là nhng ngi nghèo, ph6 n 4 vùng sâu, vùng xa
khi b xâm h!i…
Th t, bn thân ngi ph6 n phi luôn có ý thc
và n l c không ng$ng  phát huy tt vai trò ca
mình. Lào là mt  t n c có ch  phong kin t n t!i
lâu i, nên ngi ph6 n luôn b ràng buc b4i nhi"u
quy t%c, !o lut hà kh%c. Vì vy, bên c!nh vic c
ng, Nhà n c và Hi Ph6 n các c p t!o i"u kin;
bn thân ngi ph6 n Lào phi luôn có ý thc vn
lên, n l c vt qua mi khó khn th^ thách  hoàn
thành nhim v6 ca mình; luôn có ý thc bo v bn
thân và tích c c  u tranh chng l!i nhng h t6c,
nhng t n!n xã hi; ch em ph6 n Lào c#ng cn có
tinh thn tng thân tng ái, giúp _ ln nhau trong
cuc sng và công vic.

Chú thích:
1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào (1984): Văn kiện Hội nghị đại biểu phụ nữ Lào lần thứ I, Nxb. Phụ nữ, tr.11.
2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào (1984): Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Kay-sỏn - Phôm vi hản tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc
lần thứ I, Văn kiện Hội nghị đại biểu phụ nữ Lào lần thứ I, Nxb. Phụ nữ, tr.8.
3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào (2015), Đại hội đại biểu toàn quốc của Phụ nữ Lào lần thứ VII năm 2015, Nxb. Phụ nữ, tháng 10/2015, tr.25.
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Vấn nạn tham nhũng

trên th gii
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Theo một số nghiên cứu mới đây, vấn nạn tham nhũng ở gần một
nửa số quốc gia trên thế giới không được cải thiện nhiều. Thậm chí ở nhiều
quốc gia, nạn tham nhũng đang ngày càng tăng lên, gây ảnh hưởng đến
hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống giữa các dân tộc ở mọi châu lục.
Summary: According to some recent studies, corruption in nearly half of
the world’s countries has not been much reduced. Even in many countries,
corruption is on the rise, affecting almost every aspect of life among peoples
on every continent.

hng trình Phát trin Liên hp quc (UNDP) nh
ngh5a tham nh#ng nh là: “l!m d6ng chc v6,
quy"n l c cho li ích cá nhân, thông qua hi l,
tng ti"n, thao túng th trng, thiên v ngi
thân, gian ln, chuyn ti"n (hình thc hi l) hoc tham
ô”. Tham nh#ng gn nh là mt lo!i ti ph!m có t chc.
Buôn lu ma túy, buôn bán ngi, r^a ti"n, buôn bán v#
khí trái phép "u có mi liên h t i tham nh#ng. Nó xy
ra trong nhng khu v c t nhân c#ng nh công cng và
4 mi tng l p xã hi. Trong thi !i quc t hóa ngày
mt sâu rng, tham nh#ng không chZ d$ng l!i 4 vùng biên
gi i mà nó còn di chuyn nhanh chóng và dY dàng nh
vic chuyn khon ngân hàng vy.

C

i v i hàng triu ngi châu Á, tham nh#ng là mt
th c t ca cuc sng hàng ngày.  thuê mt gian hàng
trên th trng, xin gi y phép hoc ng ký cho mt a
tr= i hc, ngi ta thng phi hi l. Nhng nhu cu ó
ã làm tng chi phí cho hu ht các giao dch, t!o thêm
gánh nng mt cách không cân i cho ngi nghèo.
Phn l n, ngi nghèo ngày càng nghèo hn b4i v n n!n
tham nh#ng.
S ti"n hi l l#y k ã c UNDP và các c quan khác
 c tính t$ 30 n 45 phn trm ngân sách nhà n c
hàng nm 4 mt s n c châu Á. ây là s ti"n dành cho
các dch v6 chm sóc t!i bnh vin, ci thin ngu n n c
và các c s4 giáo d6c cho ngi dân.
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Trong những năm gần đây, vấn đề tham nhũng đã phủ bóng
đen lên chương trình nghị sự của các nước châu Âu. Hội đồng
Châu Âu kêu gọi Bồ Đào Nha cần tăng cường phòng, chống
tham nhũng đối với các nghị sĩ, thẩm phán và công tố viên.
ẢNH: THEPORTUGALNEWS

Trong vòng mt nm tr c, khong 72 trong s 158
quc gia, vùng lãnh th c nhóm giám sát quc t ca
T chc Minh b!ch Quc t (TI) i"u tra b phân lo!i là
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quc gia “tham nh#ng”, hin nay 74 trong tng s 163
quc gia, vùng lãnh th ri vào cùng nhóm này. Mt s ít
các quc gia, áng chú ý nh t là 'n , ã c g%ng t
gii phóng mình ra kh[i nhóm th c s tham nh#ng, trong
khi nhng n c khác, c bit là Iran ã t nh n sâu
mình vào nhóm ó.
T chc Minh b!ch Quc t (TI) ã a ra mt chZ s
t$ 0 n 10, bao g m các cuc i"u tra ca các chuyên
gia, các nhà nh h ng d lun, các cán b kinh doanh
và các nhà giám sát nhân quy"n ang sng, làm vic hoc
i du lch nhi"u ni t!i mi quc gia c xp lo!i. ChZ
s càng cao, thì  t n c ó càng ít tham nh#ng. ng
v trí th nh t trong nm nay, v i chZ s CPI 9,6 là Phn
Lan, Iceland và New Zealand. \ d i cùng v i im s 1,8
là Haiti.
Rõ ràng là nhng ngi theo dõi s suy thoái và dòng
chy tham nh#ng trên toàn th gi i "u th$a nhn r8ng,
bng xp h!ng này là vô cùng ch quan và bn ch t ca
tham nh#ng, c bit 4 các n c tham nh#ng nghiêm
trng nh t là có nhng khác bit rõ rt. Tuy nhiên, t t c
"u có cùng mt c im. Laurence Cockroft, mt quan
chc cao c p ca TI, nói r8ng: “B!n ang i mt v i các
xã hi ni mà n!n tham nh#ng xâm nhp vào cuc sng
hàng ngày. Hu ht chúng ta không cm nhn c nó
trong cuc sng hàng ngày ca mình. Nhng tôi ngh5 r8ng
khi chZ s mà TI a ra xung d i 3 hay d i 5, b!n s
có mt suy ngh5 khác”.

Tại Myanmar, tham nhũng diễn ra khá phổ biến. Các khoản
thanh toán trợ giúp bất hợp pháp và các khoản phí phi chính
thức đều dành cho các dịch vụ cơ bản nhất của Chính phủ.
ẢNH: AP

ChZ s d i 5 có 119 trong tng s 163 quc gia, bao
g m các quc gia, nh: Ý, Hy L!p, Nam Phi, Brazil và
Trung Quc. Bên c!nh ó, c#ng trên thang o ca TI, có
khong 47 quc gia d i chZ s 3 và c#ng có nhi"u quc
gia r t gn v i gi i h!n này.
Tham nh#ng có th diYn ra d i mt lo!t các hình
thc khác nhau. Nó có th và thng có liên quan n
cnh sát và các h thng t pháp, bao g m c vic th c
hin các hp  ng kinh doanh áng ng và các v6 kin
t6ng thng m!i khác. Nó thng liên quan n vic
chuyn mt tW l phn trm các khon ti"n t$ các d án
quan trng vào túi ca các quan chc cao c p ca Chính
ph hoc gia ình h - thng là trong các quá trình ho!t
ng có h thng. Ngoài ra, B Ngo!i giao Hoa K` ã chZ
ra r8ng, Belarus là quc gia châu Âu duy nh t còn t n t!i
ch  c tài.
Theo ánh giá, hu ht n!n tham nh#ng "u xy ra 4
các n c mà dân c ít c trang b  i phó v i hu
qu nh t - các quc gia nghèo nh t trên th gi i. \
Campuchia, ni 2/3 dân s kim c ít hn 2 ô-la mt
tháng và 1/3 dân s kim c ít hn 1 ô-la. Theo mt
quan chc ca T chc Minh b!ch Quc t cho bit, mt
“phn l n” trong s 500 triu ô-la n 600 triu ô-la
ti"n vin tr mi nm “b th t thoát vào các chi phí không

Cảnh sát vẫn tiếp tục là nhân tố trung tâm trong nạn tham
nhũng ở Haiti, mặc dù vẫn có sự tham nhũng trong hầu hết các
cơ quan Chính phủ.
ẢNH: AFP
chính thc, h thng bo tr không chính thc, thanh
toán “thun tin” b t hp pháp ca các doanh nghip và
cá nhân”.
Các khon thanh toán không theo hóa n ca t t c
mi th, t$ các dch v6 n gin nh t ca a phng n
các cuc h@n v i các vn phòng cao nh t ca quc gia,
c bit là nhng ni có s tip cn v i li nhun b t hp
pháp l n nh t, "u là nhng quy t%c có hiu l c 4 hu ht
các quc gia c i"u tra - c bit là 4 châu Phi, Trung
Á và khu v c Mf Latinh.
Nhìn chung, theo các quan chc ca T chc Minh
b!ch Quc t, các quc gia tham nh#ng nng n" nh t là
nhng quc gia có “c c u th ch c c k` yu”. Ví d6, 4
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Tại một số quốc gia ở Nam Mỹ, cảnh sát được coi là tổ chức
tham nhũng nhất, tiếp đến là các đảng chính trị thường xuyên
sử dụng cảnh sát cho mục đích chính trị.
ẢNH: BLOOMBERG

Tại Angola, một lượng lớn tiền mặt từ việc sản xuất dầu mỏ
cũng đã chảy vào túi các quan chức cao cấp của Chính phủ.

Haiti, Tng thng Jean-Bertrand Aristide ã ch!y trn khi
ng tr c cuc ni dy ni b và áp l c quc t sau khi
ông tìm cách a mt s  ng minh chính tr ca mình
vào các v trí cao nh t trong h thng pháp lý. Bên c!nh
ó, mt l c lng cnh sát tham nh#ng vn còn t n t!i 4
kh%p ni trên  t n c, càng khin Haiti mt mình ng
u 4 danh sách các n c tham nh#ng nh t.

Trong s các quc gia ít tham nh#ng nh t, nm nay
Mf ã t6t xung v trí th 20 t$ v trí th 17 vào nm
ngoái, trong khi Pháp, BZ, Iceland và Nht Bn nhy vt
qua Mf trong bng xp h!ng. Trong 10 n c ít tham
nh#ng nh t trên th gi i và hu nh không thay i, là
Phn Lan, Iceland và New Zealand, dn u là an M!ch,
Singapore và Th6y in.

Mt s n c 4 khu v c Trung Á c xp gn vào
nhóm dn u trong s các quc gia tham nh#ng nh t.
Theo báo cáo ca B Ngo!i giao Hoa K`, Turkmenistan có
Lut Chng tham nh#ng nhng chúng không có hiu qu
và n!n tham nh#ng thì tràn lan.  ng thi, khu v c gn
Tajikistan ch yu d a vào n"n kinh t buôn bán ma túy.
Mt báo cáo khác ca B Ngo!i giao Hoa K` lu ý r8ng,
“buôn lu thuc phin và heroin lan tràn 4 Afghanistan
thông qua Tajikistan vn là mt mi e da nghiêm trng
lâu dài i v i s n nh và phát trin ca Tajikistan,
làm thúc y tham nh#ng, ti ph!m b!o l c, HIV/AIDS
và bin d!ng kinh t”.

Hn na, dng nh ã có mt s ci thin trong c
ch chng tham nh#ng 4 nhi"u quc gia, c bit là 4 các
n c phát trin hn. Trong nm qua, các quc gia nh
Indonesia, Trung Quc, Philippines, Sri Lanka và Úc ã
phê chun Công  c Liên hp quc v" Chng tham nh#ng.
Tuy nhiên, Nht Bn, ng th 17 trong s các quc gia
ít tham nh#ng nh t trên th gi i và Hàn Quc, ng th
42 trong s các n c ít tham nh#ng nh t, ã không phê
chun Công  c này.

Mt quan chc ca T chc Minh b!ch Quc t cho
bit, Venezuela ri vào danh sách các n c tham nh#ng
nh t v i vic chuyn l c lng cnh sát quc gia t$ mt
c quan chng ti ph!m chuyên nghip tr c kia thành
mt t chc c s^ d6ng rng rãi cho các v n " chính
tr. Kt qu dn n s s6p  ca các c ch kim soát,
ây c#ng là c im chính ca các chính quy"n 4 nhi"u
quc gia trong danh sách các n c tham nh#ng nh t. Hn
na, theo TI, 4 Venezuela, thu nhp áng k t$ du m[
quc gia ã i th>ng vào túi ca giám c i"u hành. Mt
viên chc ca TI nói r8ng: “ó gn nh là ti"n b[ túi. Mt
phn l n thu nhp, chúng tôi ang nói n hàng triu ã
c s^ d6ng theo cách không c kim soát”.
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ẢNH: THE NEW YORK TIMES

ã có mt s hoài nghi v" vic phê chun Công  c ca
Liên hp quc ca Bangladesh, quc gia tham nh#ng ng
th 8 trên th gi i, mc dù có hy vng r8ng s chim gi
quy"n l c gn ây ca chính quy"n quân s có th giúp  t
n c này vt qua v n " tham nh#ng. Theo t New York
Times, khong 40 giám c i"u hành doanh nghip và công
chc n c này ã b b%t gi trong mt v6 truy quét chng
tham nh#ng, trong ó nhng chic siêu xe và các loài ng
vt quý him ã b tch thu trong các cuc khám xét.
T chc Minh b!ch Quc t cho r8ng, mt s n c nh
Nht Bn không phê chun Công  c, b4i “i"u ó có
ngh5a là b!n phi s%p xp toàn b h thng pháp lut 
có th ban hành t t c các quy nh ca Công  c”, trong
khi nhng quc gia khác có nhi"u áng ng hn trong
vic d@p b[ tham nh#ng l!i cho r8ng Công  c nh mt
tiêu chun ca mt thành t u trong tng lai.

NH&NG V'N ( QU)C T* VÀ )I NGO+I NHÂN DÂN

XÂY DNG H THNG
PHÚC LI XÃ HI BN VNG
 mt s quc gia
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: “Phúc lợi xã hội” là cụm từ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện
thông tin đại chúng và đóng vai trò là một bộ phận trong thu nhập quốc dân của
xã hội. Nó được sử dụng cho các chi phí như trả tiền hưu trí, các loại trợ cấp bảo
hiểm xã hội, học bổng cho học sinh, dịch vụ y tế, nhà trẻ, mẫu giáo, các công trình
công cộng cho mọi người dân. Do đó, những quốc gia có hệ thống phúc lợi xã hội
tốt sẽ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Summary: “Social Welfare”, a term often used on the mass media, is part of the
national income of society. It is used for expenses such as pension, social security,
scholarships, medical services, kindergartens and public facilities for all people.
Therefore, countries with good social welfare systems will ensure the material and
spiritual well-being for their citizens.
Hoa Kỳ
Hoa K` là quc gia có h thng phúc li xã hi l n
trên th gi i. Trên th c t, Hoa K` có mc chi tiêu cho
phúc li xã hi theo u ngi trên tng chi tiêu Chính
ph cao th 3 th gi i. Chính sách chi tiêu ca Chính ph
n c này ch yu nh%m t i nhng ngi nghèo và ngi
cao tui.
Chi tiêu cho phúc li xã hi trên u ngi ca Hoa K`
tng gn g p ôi so v i mc trung bình ca châu Âu. Nu
tính c phúc li y t và giáo d6c thì phúc li xã hi trên
u ngi ca Hoa K` cao hn hu ht các quc gia khác
trên th gi i. Chi tiêu trong vic chm sóc sc kh[e cho
ngi dân c Chính ph Hoa K` h ng n nhng
ngi cao tui, ngi có thu nhp th p, nhng ngi
trung lu và ngi lao ng ch yu d a vào bo him sc
kh[e do ngi s^ d6ng lao ng c p. Do ó, h thng
chm sóc sc kh[e ca Chính ph Hoa K` phân tán hn
các quc gia phát trin khác.
Các chng trình phúc li ca Hoa K` c phân chia
thành 13 l5nh v c l n, cung c p li ích cho các cá nhân
và gia ình có thu nhp th p. Các chng trình này !i

Chăm sóc sức khỏe cho người dân Hoa Kỳ.
ẢNH: PBS
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din cho quy"n li ca mi ngi dân Hoa K`. 13 chng
trình phúc li bao g m: Thu thu nhp âm (các khon
tín d6ng thu bao g m phn hoàn l!i c tr cho các
cá nhân và gia ình không n thu thu nhp trong
nm); SNAP (chng trình h tr th c phm dành cho
các gia ình và cá nhân có thu nhp th p); h tr nhà 4
(h tr thuê nhà, cung c p nhà 4 công cng cho ngi
vô gia c, ngi có thu nhp th p); SSI (h tr thu nhp
an sinh cho các cá nhân có thu nhp th p và ngi trên
65 tui, ngi tàn tt, mù lòa); h tr giáo d6c (h tr
5.550 USD cho các hc sinh có hoàn cnh khó khn);
TANF (chng trình tr giúp t!m thi cho các gia ình
khó khn); dinh d_ng cho tr= em (cung c p các ba n
t!i trng hc và các chng trình sau gi hc); h tr
hc phí cho hc sinh có hoàn cnh khó khn; ào t!o
vic làm (cung c p dch v6 ào t!o ngh" cho ngi dân
có thu nhp th p); WIC (h tr ph6 n, tr= s sinh và tr=
em); chm sóc tr= em; LIHEAP (Chng trình h tr nng
lng cho các gia ình có thu nhp th p); Lifeline
(Chng trình cung c p dch v6 in tho!i cho các gia
ình có thu nhp th p).

Singapore
Singapore là mt quc gia giàu có 4 khu v c ông Nam
Á và luôn c bit n b4i mc sng cao. Quc gia này
ã i m i h thng phúc li xã hi thay th cho h thng
c# theo phong cách châu Âu. T!i Singapore, mi ngi
dân "u tit kim  trang tri các chi phí v" lng hu,
nhà 4, giáo d6c, y t… ôi khi tW l tit kim ca ngi
dân Singapore cao hn n 50% trong tng thu nhp.

Người dân Singapore tiết kiệm thu nhập để trang trải các chi phí.
ẢNH: CHANNEL NEWSASIA

Australia
\ châu !i Dng, Australia là quc gia có h thng
phúc li và an sinh xã hi tt nh t khu v c và tm c_
th gi i. Trong hai thp kW qua, h thng phúc li xã hi
ca Australia ã c ci thin r t nhi"u v i s i"u chZnh
t$ quy mô nh[. Vào thi im nm 1996, gn 25% dân s
trong  tui lao ng (16-64 tui) ã nhn c các
khon tr c p. ây là các khon h tr ca Newstart và
Youth Allowance cho ngi th t nghip, ngi khuyt tt
và ngi phi nuôi con mt mình.

Hin nay, ngi lao ng d i 50 tui dành khong
20% ti"n lng và ngi s^ d6ng lao ng s óng góp 16%
vào khon tit kim ca ngi lao ng. Khon ti"n này s
c chuyn vào tài khon và c duy trì theo thi gian
cho n khi phát sinh nhu cu s^ d6ng. Mt trong nhng
nhu cu s^ d6ng khon tit kim ca ngi dân Singapore
là dành cho nhà 4. Khong 90% h gia ình 4 Singapore s4
hu nhà 4, tW l s4 hu nhà 4 cao nh t th gi i.
Trong l5nh v c chm sóc sc kh[e, Singapore ã b%t
u xây d ng h thng “Tài khon Medisave” t$ nm
1984. Khon tit kim dành cho y t ca mi ngi lao
ng s c g^i vào tài khon Medisave riêng ca t$ng
cá nhân và các cá nhân c#ng t ng tham gia bo him
các bnh him nghèo.
Bên c!nh ó, Chính ph Singapore c#ng dành s lu
tâm c bit trong vic h tr cho ngi già, ngi có thu
nhp th p và trung bình. Trong các nm qua, Chính ph
ã tip cn i v i chi tiêu tài chính ca ngi dân b8ng
vic gi mc thu th p. i"u này m bo r8ng ngu n tài
nguyên có h!n ca quc gia s n c v i nhng ngi
cn h tr nhi"u nh t.
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Người già ở Australia nhận được các khoản trợ cấp sau khi
nghỉ hưu.
ẢNH: SBS
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n nm 2014, con s này là 16,8%. S s6t gim m!nh
này là kt qu ca mt lo!t các yu t bao g m s gia tng
dân s và dân s già, thay i tW l th t nghip và th
trng lao ng, thay i trong thành phn h gia ình
và thay i trong chính sách ca Chính ph Australia.
Chính sách kích ho!t ca Australia dành cho ngi 4 
tui lao ng có m6c tiêu tng cng n l c ca nhng
ngi th t nghip  tìm kim vic làm. Lý thuyt cho th y
n l c tìm kim vic làm ca ngi th t nghip càng l n thì
c hi tìm c vic làm càng cao hn. Ngân sách quc gia
nm 2014 ã " xu t xem xét hình thc kích ho!t m!nh
m nh t ó là nhng ngi th t nghip d i 30 tui s phi
i 6 tháng m i nhn c khon tr c p ca Newstart. H
nhn c ít hn 1% tng chi tiêu ngân sách ca quc gia
nhng h ã óng góp gn 10% tng ngân sách tit kim.
i v i tr c p Wife Pension dành cho ph6 n,  tui
h tr ã tng t$ 60 lên 65. S ph6 n c h4ng tr c p
thâm niên gim áng k và c bit i v i nhng ngi
nhn c các khon tr c p ph6 thuc nh góa ph6,
nhng ngi v trong gia ình. Ngoài ra, khon h tr
cho nhng ngi nuôi con mt mình không có nhi"u thay
i so v i tr c nm 2006.

CHLB Đức
T!i châu Âu, CHLB c là mt trong nhng quc gia có
h thng phúc li xã hi toàn din nh t. Ging nh các

Người dân xếp hàng nhận hỗ trợ tại Đức.

quc gia phát trin khác, c dành mt khon chi tiêu
công l n cho phúc li xã hi khong 849 tW Euro c chi
cho phúc li trong nm 2014 (tng ng v i 29% tng
sn phm quc ni ca c).
c bit, i v i ngi th t nghip hoc không th
m bo sinh k thông qua thu nhp hoc tài sn, Chính
ph c có 3 lo!i h tr: Tr c p th t nghip c cung
c p trong mt khong thi gian nh t nh; tr c p th t
nghip II c h tr khi mà ngi dân trong  tui lao
ng ang tìm kim vic làm; h tr thu nhp c c p
cho nhng ngi không có kh nng lao ng nhng sng
v i ngi có kh nng lao ng.
Nu mt ngi trong  tui lao ng t$ chi nhn
vic làm mà không có lý do chính áng thì khon tr c p
h c nhn s gim 30% trong 3 tháng. Nu h t$ chi
công vic ln th 2, trong vòng mt nm khon tr c p c
bn s gim 60% và khon tr c p th t nghip II s b thu
h i hoàn toàn trong trng hp t$ chi công vic ln 3.
Tr c p th t nghip II có th c cung c p cho nhng
ngi có vic làm, nhng không th m bo sinh k b8ng
thu nhp.
i v i vic h tr thu nhp cho nhng ngi không
có kh nng làm vic ang sng v i ít nh t mt ngi có
kh nng làm vic s c nhn khon tr c p tng t
nh tr c p th t nghip II.

ẢNH: ZERO HEDGE
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TUYÊN NGÔN  C L P
Bn Tuyên ngôn
v các giá tr làm ngi
PHẠM NGỌC ANH*

Tóm tắt: Tuyên ngôn độc lập gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, với ý chí và khí phách của dân tộc Việt Nam “Thà hy sinh tất cả chứ quyết
không chịu làm nô lệ”. Bản Tuyên ngôn ấy thực sự là Tuyên ngôn lập quốc của dân
tộc Việt Nam trong thời hiện đại. Nó kế thừa truyền thống anh hùng, bất khuất của
ông cha ta qua mọi triều đại, tiếp nối và phát triển sức sống mãnh liệt, giá trị và bản
sắc văn hóa cũng như bản lĩnh chính trị của dân tộc ta qua hàng ngàn năm lịch sử
dựng nước và giữ nước để làm thăng hoa trí tuệ và tâm hồn Việt Nam, chân lý và đạo
lý Việt Nam trong kỷ nguyên độc lập, tự do, trong thời đại mới mang tên thời đại Hồ
Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Summary: The Declaration of Independence is associated with the fame and career
of President Ho Chi Minh which showed the will and vigor of the Vietnamese people.
In the declaration he stated: “It is better to sacrifice everything than to live in
slavery”. This Declaration is actually the Nation founding declaration of Vietnam in
modern times. It inherited the heroic tradition of our ancestors throughout all
dynasties, followed and developed the vitality, values and characters of the culture as
well as the political spirit of our nation through thousands of years. It has been
contributed to uplift the mind, soul, truth and morality of Vietnam in the era named
Ho Chi Minh era in which national independence is associated with socialism.
Từ khoá: Tuyên ngôn độc lập, độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Key words: Declaration of independence, national independence, socialism, Ho Chi Minh, Vietnam.
Nhận bài: 5/9/2017; Sửa chữa: 6/9/2017; Duyệt đăng: 8/9/2017.
h tch H Chí Minh ã t$ng nói: Trong i, Ngi ã
vit nhi"u, nhng n bây gi m i vit c mt bn
Tuyên ngôn nh vy.

C

i"u này hoàn toàn chính xác. Tuyên ngôn c lp
ngày 2 tháng 9 nm 1945 là mt trong nhng s kin
sáng chói nh t ca th kW XX. B4i vì, chính v i bn Tuyên
ngôn ó, n c Vit Nam Dân ch Cng hòa ã c khai
sinh, kh>ng nh th%ng li trn v@n ca cuc Cách m!ng
Tháng Tám. Bn Tuyên ngôn c lp là kt qu ca bao hy
sinh xng máu ca  ng bào và nhng ngi con anh
*

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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d#ng ca Vit Nam. Nó c phôi thai t$ bn Yêu sách
tám im nm 1919, Chng trình Vit Minh nm 1941
và ca nhng bn tuyên ngôn khác ca các v ti"n bi.
Bn Tuyên ngôn c lp là kt qu ca bao hy vng, g%ng
sc và tin t4ng ca hn hai mi triu nhân dân Vit
Nam. Bn Tuyên ngôn c lp ã k th$a và phát trin các
giá tr truy"n thng tt @p ca dân tc c kt tinh
qua hàng nghìn nm lch s^, mà im sáng chói là ch
ngh5a yêu n c và tinh thn dân tc; là trí tu và bn
l5nh vn hóa Vit Nam v i khát vng cháy b[ng là  u
tranh vì n"n c lp dân tc và bo v ch quy"n quc

N H Â N

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
gia, toàn v@n lãnh th. V i tinh thn ó, Tuyên ngôn c
lp, thành qu ca cuc Cách m!ng Tháng Tám, xng
áng là vn kin lch s^ vô giá, có ý ngh5a lch s^ to l n
và giá tr thi !i sâu s%c.
Tuyên ngôn c lp ca Ch tch H Chí Minh ã tuyên
b quy"n t do ca dân tc, kh>ng nh th%ng li ca
cách m!ng n c ta. Bn Tuyên ngôn ó không còn chZ
dành riêng cho dân tc Vit Nam mà còn là s c v#, li
kh>ng nh thiêng liêng ca t t c các dân tc trên th
gi i, c bit là các dân tc nhc tiu. Nh vy, có th
kh>ng nh, Tuyên ngôn c lp ca Ch tch H Chí Minh
v$a mang tính dân tc, nhân vn, v$a mang tính thi !i.
Tính thi !i y c th hin r t rõ ràng và súc tích
trong t t4ng ch !o ca bn Tuyên ngôn, ó là Tuyên
ngôn c lp ã v!ch trn bn ch t gian xo và ti ác ca
th c dân Pháp v i  ng bào ta. Nêu bt truy"n thng
nhân ái, lòng yêu c lp, t do; ý chí quyt tâm bo v
c lp t do ca dân tc Vit Nam.
Trong phn u ca bn Tuyên ngôn c lp, H Chí
Minh nêu nguyên t%c t do, bình >ng và dn chng ra
hai bn tuyên ngôn ni ting trong lch s^ nhân lo!i ca
hai n c l n là bn “Tuyên ngôn c lp 1776” ca Mf và
bn “Tuyên ngôn nhân quy"n và dân quy"n” ca Pháp. S^
d6ng hai bn tuyên ngôn này, H Chí Minh ã kh>ng nh
quy"n t do, c lp ca dân tc ta b8ng chính quan im
ca ngi Mf và ngi Pháp v" v n " này. ây là s k
th$a ht sc khéo léo, cht ch ; và t$ bn tuyên ngôn
ca Mf và Pháp, Ngi ã nêu nhng quy lut b t bin,
c th$a nhn chung v" quy"n con ngi, quy"n làm

V  T

-

S 

K I  N

ẢNH: TƯ LIỆU

ngi, khái quát lên thành quy"n c lp, t do ca c
mt dân tc.
Vic trích dn hai bn tuyên ngôn ni ting này có
d6ng ý ca Bác. Th nh t, Bác ã mn hai bn tuyên
ngôn kia  xây d ng nguyên t%c lý lun, t c s4 pháp
lý khách quan cho Tuyên ngôn c lp ca Vit Nam. Th
hai, ây là cách t ba cuc cách m!ng, ba n"n c lp,
ba bn tuyên ngôn ngang hàng nhau, th hin mt ni"m
t hào, t tôn dân tc… Th ba, Bác ã th hin mt
nguyên t%c chính tr khéo léo b8ng phng pháp “gy
ông p lng ông”, dùng ngay lý l ca i th  y
chúng vào th “t v!ch mt”.
Mt tài tình na ca Bác n8m trong ba ch “suy rng
ra”, t$ quy"n con ngi nói chung, Bác ã phát trin
thành quy"n dân tc c6 th. ây là v n " có ý ngh5a
th c tiYn to l n i v i dân tc Vit Nam, nh t là khi c
lp dân tc ang b các l c lng thù ch bao vây t
phía. ây c#ng là mi bn tâm l n nh t trong cuc i ca
Bác: “Ham mun tt bc là làm sao cho n c ta hoàn toàn
c lp, dân ta c hoàn toàn t do,  ng bào ta ai c#ng
có cm n, áo mc, ai c#ng c hc hành”. Nâng quy"n
con ngi thành quy"n dân tc là mt sáng t!o áng quý
ca Bác, th hin tâm huyt l n ca Bác dành cho dân tc
mình. Ý kin “suy rng ra” y còn là mt óng góp r t l n
và y ý ngh5a ca Bác i v i phong trào gii phóng dân
tc trên th gi i. Cng hin ni ting ca H Chí Minh là
4 ch Ngi ã phát trin quy"n li ca con ngi thành
quy"n li ca dân tc. Nh vy t t c mi dân tc "u có
quy"n t quyt l y vn mnh ca mình.
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Phn th hai, v" lý l , dn chng, ng iu  tin
công i th, Bác có cách làm riêng: Tr c ht, lý l ca
Bác bao gi c#ng ng%n gn và s%c so: “Th mà hn 80
nm nay, bn th c dân Pháp li d6ng lá c t do bình
>ng bác ái n c p n c ta, áp bc  ng bào ta. Hành
ng ca chúng trái h>n v i nhân !o và chính ngh5a”.
ChZ v i hai câu vn Bác ã lt c mt n! ch th, tng
phn gia khu hiu “t do, bình >ng, bác ái” mà Pháp
rêu rao v i th c t chà !p lên t do, c lp ca nhân
dân Vit Nam. Bn ch t ca th c dân Pháp l h>n ra: Li
nói i nghch v i vic làm, khu hiu @p là cái mt n!
ri xung  t  tr ra b mt phi nhân b t ngh5a.
V" th c t khách quan, dn chng ca Bác c#ng r t
phong phú, c6 th, chính xác, c rút ra t$ nhng s
tht không th chi cãi c 4 nhng phng din r t c
bn: Chính tr, vn hóa, kinh t; s bán r= n c ta hai ln
cho Nht, ti “git nt s ông tù chính tr 4 Yên Bái và
Cao B8ng”. ChZ mt câu “Pháp ch!y, Nht hàng, vua Bo
!i thoái v” mà cha  ng c nhng bin ng l n
nh t ca Vit Nam n^a u th kW XX, nó ã t d u ch m
ht cho mt th ch, m4 ra mt thi !i m i.
V" th c t ch quan, Bác ã vin dn. Dân tc ta nhân dân ta vn yêu chung hoà bình, khao khát t do
- c lp; t$ng kêu gi Pháp liên minh chng Nht; gan
góc chng ách nô l ca Pháp trên 80 nm...; Gan góc
ng v" phe  ng minh chng phát xít; khoan h ng v i
k= thù b th t th; giành c lp t$ tay Nht ch không
phi t$ Pháp; dân tc ta ni dy giành chính quy"n,
ánh  ch  phong kin - th c dân, lp nên ch 
Dân ch cng hoà; thoát ly quan h v i th c dân Pháp;
xoá b[ mi hip  c, mi c quy"n - c li ca Pháp
trên  t n c Vit Nam.

h4ng t do và c lp, và s tht ã thành mt n c t
do, c lp”. Và vì th, bn Tuyên ngôn ã kh>ng nh ý
chí ca ngi Vit Nam quyt bo v n"n c lp dân tc
y b8ng mi giá “Toàn th dân tc Vit Nam quyt em t t
c tinh thn và l c lng, tính m!ng và ca ci  gi
vng quy"n t do, c lp y”, c#ng có ngh5a là bo v
chân lý, quy"n sinh t n và các giá tr làm ngi!
Tuyên ngôn c lp có giá tr lý lun và th c tiYn sâu
s%c. Vit Nam ã có mt b" dày m y ngàn nm lch s^
chng ngo!i xâm hào hùng v i mt ý thc quc gia c
lp có ch quy"n thuc lo!i vng ch%c. Nhng Ch tch
H Chí Minh m i là ngi Vit Nam u tiên ã thng
nh t hai ni dung “n c c lp” và “dân t do, h!nh
phúc” làm mt. Ch  m i này c khai sinh b4i bn
Tuyên ngôn c lp ca n c Vit Nam Dân ch Cng hòa
lch s^, do chính Ch tch H Chí Minh v5 !i so!n tho
và công b.
Bn Tuyên ngôn c lp c vit và hoàn thành
trong mt thi gian r t ng%n. Nhng nh t nh Tuyên
ngôn c lp - mt vn bn chính lun hin !i v i h
thng lý l anh thép và h thng dn chng hùng h n
không th chi cãi, có sc thuyt ph6c cao - phi là kt
qu ca c mt quá trình trn tr4, suy ngm trong hành
trình tìm ng cu n c qua nhi"u quc gia trên th
gi i ca Ch tch H Chí Minh; là kt qu ca th c tiYn
lãnh !o tài tình a cách m!ng Vit Nam n th%ng li
ca Ngi. Tuyên ngôn c lp ã th hin s sáng sut,
nh!y bén và tm nhìn chin lc sâu rng, kh nng d
báo thiên tài ca Ch tch H Chí Minh; là kt qu ca
tm nhìn sâu rng, ca bao suy ngh5 trn tr4, và hn c
là ca mt t m lòng luôn luôn h ng v"  t n c, v"
nhân dân ca Ch tch H Chí Minh.

Tuyên Ngôn c lp ã hoàn toàn ph nhn vai trò
ca Pháp 4 Vit Nam.  ng thi, nêu cao tinh thn yêu
n c và truy"n thng anh d#ng ca dân tc ta; kh>ng
nh quy"n t do và s ra i ca n c Vit Nam Dân ch
Cng hòa - Mt ch  xã hi m bo các giá tr làm
ngi ã c lch s^ gi tên và th$a nhn. Bác ã t!o ra
mt biên bn lch s^ t$ s tht hin nhiên không th chi
cãi ca i sng.

Bn Tuyên ngôn c lp là mt vn kin lch s^ có giá
tr v" mi mt, nh t là v" chính tr, t t4ng.

n cui bn Tuyên ngôn, Bác a ra nhng tuyên b
v" lp trng ca dân tc Vit Nam. Có các ni dung tuyên
b quan trng: Ph nhn trit  vai trò ca th c dân
Pháp 4 Vit Nam, tuyên b lp nên ch  Dân ch Cng
hoà, yêu cu Quc t công nhn c lp, t do ca dân tc
Vit Nam: “Mt dân tc ã gan góc chng ách nô l ca
Pháp hn 80 nm nay, mt dân tc ã gan góc ng v"
phe  ng minh chng phát xít m y nm nay, dân tc ó
phi c t do! Dân tc ó phi c c lp!”

Tuyên ngôn c lp là mt vn bn pháp lý hin !i,
mang mt giá tr c bit, không chZ gi i h!n v" quy"n
c lp, t ch ca dân tc ta i v i n c láng gi"ng, mà
còn kh>ng nh v i toàn th gi i v" s ra i mt n c
Vit Nam hin !i, thoát ly ch  thuc a ca th c dân
Pháp ã u hàng và ch ngh5a phát xít Nht ã b!i trn,
 ng thi ch m dt luôn ch  quân ch t$ng t n t!i c
ngàn nm b8ng s thoái v ca ông vua cui cùng ca
tri"u ình nhà NguyYn.

Trong li kt lun, s kh>ng nh n"n c lp còn
c tng lên mt bc na: “N c Vit Nam có quy"n c

Bn Tuyên ngôn c lp còn kh>ng nh ch quy"n và
a v pháp lý ca Nhà n c Vit Nam Dân ch Cng hòa

64 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 169 (9/2017)

Nhng li trong Tuyên ngôn là kt tinh nhng giá tr tinh
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thng  u tranh b t khu t chng xâm lc và t t4ng
không có gì quý hn c lp, t do ca dân tc Vit Nam.
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và quyt tâm ca nhân dân Vit Nam trong s nghip bo
v quy"n thiêng liêng b t kh xâm ph!m. Nâng quy"n con
ngi thành quy"n dân tc là mt sáng t!o thiên tài ca
H Ch tch, th hin tâm huyt l n ca Ngi dành cho
dân tc Vit Nam và các dân tc trên th gi i. Ngi ã
phát trin quy"n li ca con ngi thành quy"n li ca
dân tc; kh>ng nh t t c mi dân tc "u có quy"n t
quyt nh l y vn mnh ca mình.
V" mt th c tiYn, s ra i bn Tuyên ngôn c lp ca
n c Vit Nam Dân ch Cng hòa th c s là mt mc son
trong lch s^ ca dân tc Vit Nam; ã kh>ng nh nhng
quy"n dân tc c bn ca dân tc Vit Nam và tr4 thành
mt cuc i tho!i l n có ý ngh5a lch s^ trng !i: Tuyên
b v i th gi i v" vic ch m dt 80 nm ô h ca th c
dân Pháp và hàng nghìn nm phong kin 4 Vit Nam;
tuyên b s ra i và yêu cu Quc t công nhn n c
Vit Nam Dân ch Cng hòa; kh>ng nh quy"n c
h4ng t do và c lp, và s tht ã thành mt n c t
do, c lp ca Vit Nam; th hin quyt tâm cao nh t
ca dân tc trong  u tranh gi gìn c lp dân tc, t
do h!nh phúc ca nhân dân.
Ngay sau LY tuyên th ca Chính ph lâm thi do Ch
tch H Chí Minh lãnh !o, Ngi nói: “c lp, t do là
ca quý báu, quý giá vô ngn, ta ã kh s4 trong bao
nhiêu nm m i giành c, cn c g%ng gi gìn, bo v”.
Ngay sau tuyên b trnh trng v i dân tc và toàn th
gi i v" quy"n bình >ng th gi i ca dân tc, quy"n mu
cu t do, sung s ng ca nhân dân và tuyên b quyt
tâm cao nh t ca dân tc Vit Nam  quyt gi gìn c
lp t do y, là nhng tuyên b anh thép khác ca
Ngi: “N c c lp mà dân không c t do h!nh phúc
thì c lp ó ch>ng có ý ngh5a gì”; “Thà hy sinh t t c
ch nh t nh không chu m t n c, không chu làm nô
l”, “Không có gì quý hn c lp, t do”... ã khích l
dân tc Vit Nam ánh th%ng các  quc to, hùng m!nh
nh t th gi i và thi !i 4 th kW XX, gi vng c lp
dân tc và ang t$ng b c mang l!i ngày càng nhi"u các
h!nh phúc to l n cho nhân dân.
Tuyên ngôn c lp ca n c Vit Nam Dân ch Cng
hòa ra i trong mt thi im trng !i và phc t!p ca
lch s^, có ý ngh5a xác lp tính hp pháp và hp hin ca
Nhà n c Vit Nam Dân ch Cng hòa; là tác phm b t h
ca H Ch tch; là bn anh hùng ca m4 u kW nguyên
m i c lp, t do và ch ngh5a xã hi ca dân tc Vit
Nam. Ngày nay, Tuyên ngôn c lp  ng thi còn có giá
tr  u tranh bác b[ nhng lý l láo xc cùng âm mu tái
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chim Vit Nam ca các l c lng thù ch, tranh th s
 ng tình rng rãi ca d lun quc t vì mt n c Vit
Nam c lp có ch quy"n toàn v@n lãnh th.
Bn Tuyên ngôn c lp không còn chZ dành riêng cho
dân tc Vit Nam mà ó còn là s c v#, li kh>ng nh
thiêng liêng ca t t c các dân tc trên th gi i, c bit
là các dân tc kém và cha phát trin. Tuyên ngôn c lp
ca n c Vit Nam Dân ch Cng hòa ã c th gi i coi
nh là Tuyên ngôn nhân quy"n ca các dân tc thuc a
trên toàn th gi i. ó là mt !o lut m i ca nhân dân
th gi i kh>ng nh quy"n t do, c lp b t kh xâm
ph!m ca các dân tc b áp bc.
Trong bi cnh ngày nay, nhng giá tr ca Tuyên
ngôn c lp 1945 ca Vit Nam: Thng nh t c lp
dân tc v i t do, h!nh phúc ca nhân dân là  ng thi
ging cao hai ngn c c lp dân tc và ch ngh5a xã
hi; thng nh t bin chng quy"n con ngi v i quy"n
dân tc, t c s4 khoa hc và n"n móng pháp lý cho
công cuc xây d ng Nhà n c ca dân, do dân và vì
dân, xác lp n"n vn hóa chính tr dân ch m i — dân
là gc; kh>ng nh quy"n t quyt và th hin quyt
tâm cao nh t ca mi dân tc trong  u tranh gi gìn
c lp dân tc;… cùng v i tinh thn  u tranh không
mt m[i và không khoan nhng cho c lp, t do ca
dân tc và quy"n sng, quy"n h!nh phúc ca con ngi
ca nhân dân và dân tc Vit Nam không chZ có ý ngh5a
lch s^, mà mãi mãi còn nguyên tính thi !i.
V i giá tr v" nhi"u mt, mà h!t nhân ct lõi là các
giá tr làm ngi, Tuyên ngôn c lp tr4 thành mt vn
kin chính tr - pháp lý và th m nhun sâu s%c các giá tr
nhân vn ca thi !i m i " cao dân ch và t do, công
b8ng và bình >ng xã hi. V i con ngi - ó là quy"n
c t n t!i th c s xng áng v i nhng con ngi t
do, quy"n c phát trin nh mt ch th nhân cách
sáng t!o, 4 ó, phm giá làm ngi c tôn trng và
nhng è nén, áp bc, b t công làm nh6c con ngi,
thng tr dân tc trong tình cnh nô l b xóa b[. i vào
lch s^ và sng mãi v i thi gian. Tuyên ngôn c lp
mang tinh thn cách m!ng trit , th m m mt trit
lý phát trin  ng thi là thông ip phát trin ca Vit
Nam trong thi !i m i. ó là mt áng thiên c hùng vn
tip ni li"n m!ch v i các áng thiên c hùng vn tr c ó
ca ông cha ta v i nhng âm h4ng hào sng ca Lý
Thng Kit, d#ng khí mãnh lit ca Trn Quc Tu n, trí
tu và nhân ngh5a ca NguyYn Trãi, trù tính nh liu vic
l n  an dân tr quc ca NguyYn Hu - Quang Trung.

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
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QUAN ĐIM C A C.MÁC
v vai trò ca khoa hc, công ngh
trong phát trin sn xut
và s vn d!ng ca Đng ta
NGUYỄN THỊ KIM HỒNG*

Tóm tắt: Khi bàn đến sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội trong
lịch sử, C.Mác luôn nhấn mạnh đến vai trò quyết định của lực lượng sản xuất, trong
đó khoa học đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Kế thừa
quan điểm đó của C.Mác, từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn đề cao vai trò của
khoa học, công nghệ; coi đó là “quốc sách hàng đầu” trong việc xây dựng cơ sở vật
chất - kỹ thuật của nền kinh tế - xã hội cho đất nước.
Summary: When discussing the mutual substitution of socio-economic forms in
history, Karl Marx always emphasized the decisive role of productive forces which
depend considerably on science for their development. Inheriting this view of Karl
Marx, since the renovation, our Party has always promoted the role of science and
technology to that of a “first priority national policy” in building the country’s socioeconomic & technological infrastructure.
Từ khóa: C.Mác, khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Key words: Karl Marx, science, technology, production development, the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 11/7/2017; Sửa chữa: 2/8/2017; Duyệt đăng: 25/8/2017.
i m6c tiêu: “Phát trin nhanh, b"n vng, ph n
 u s m a n c ta tr4 thành mt n c công
nghip theo h ng hin !i”1, ng ta ã xác
nh cn phi chú ý n vic phát huy vai trò to
l n ca khoa hc, công ngh nh8m thúc y sn xu t
phát trin, t!o ra nhng c s4 vt ch t - kf thut hin !i
cho quá trình i m i nhng nm tip theo. nh h ng
này không chZ là s k th$a quan im ca C.Mác v" vai

V
*

trò ca khoa hc, công ngh trong phát trin sn xu t
vt ch t mà còn xu t phát t$ th c tiYn phát trin kinh t
- xã hi ca n c ta hin nay.

Quan điểm của C.Mác về vai trò của khoa
học, công nghệ trong phát triển sản xuất
Khi bàn n quá trình sn xu t vt ch t, ngoài vic "
cao vai trò ca hai yu t t liu sn xu t và ngi lao

Thạc sĩ, Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
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ng, C.Mác còn nh n m!nh n vai trò ca khoa hc, coi
ó là mt trong nhng yu t quan trng thúc y s
phát trin ca sn xu t vt ch t.
B8ng nhng nghiên cu mt cách khoa hc v" tin
trình vn ng và phát trin ca xã hi loài ngi thông
qua ho!t ng sn xu t vt ch t, C.Mác ã a ra mt
phán oán: “S phát trin ca t bn c nh là chZ s
cho th y tri thc xã hi ph bin (wissen knowledge)
ã chuyn hóa n mc  nào ó thành l c lng sn
xu t tr c tip, do ó nó c#ng là chZ s cho th y nhng
i"u kin ca quá trình sng ca xã hi ã ph6c tùng
n mt mc  nào s kim soát ca trí tu ph bin
và ã c ci t!o n mc  nào không nhng d i
hình thc tri thc mà c nh là nhng c quan th c
hành xã hi tr c tip, nhng c quan tr c tip ca quá
trình sng hin th c”2. Theo C.Mác, tri thc khoa hc
ã làm cho t bn c nh, nh: nhà máy, máy móc c
dùng trong sn xu t chuyn hóa n mt mc  nh t
nh nào ó thì tr4 thành l c lng sn xu t tr c tip.
Ngh5a là, tri thc khoa hc c ng d6ng, c vt hóa
thành máy móc, thành công c6 sn xu t ca con ngi
và c ngi lao ng s^ d6ng trong quá trình sn
xu t. Do ó, nó tr4 thành l c lng sn xu t tr c tip.
i"u kin  tri thc khoa hc tr4 thành l c lng sn
xu t tr c tip c C.Mác kh>ng nh nh sau: “S phát
trin ca h thng máy móc trên con ng y chZ b%t
u khi n"n !i công nghip ã !t c mt trình 
phát trin cao hn và t t c các môn khoa hc "u c
ph6c v6 t bn, còn bn thân h thng máy móc hin có
thì có nhng ngu n l c to l n. Nh vy, phát minh tr4
thành mt ngh" c bit và i v i ngh" ó thì vic vn
d6ng khoa hc vào n"n sn xu t tr c tip t nó tr4
thành mt trong nhng yu t có tính ch t quyt nh
và kích thích”3. Lun im ca C.Mác cho th y khoa hc
tr4 thành l c lng sn xu t v i i"u kin là khoa hc
phi t n t!i d i d!ng lao ng c vt hóa thành máy
móc. i"u ó c#ng có ngh5a là khoa hc t bn thân nó
không th t!o ra b t k` tác ng nào mà phi thông qua
s vn d6ng và ho!t ng th c tiYn ca con ngi thì
khoa hc m i có th phát huy c tác d6ng ca nó.
Ph.ngghen r t " cao quan im này ca C.Mác. Trong
bài iu vn c t!i lY an táng ca C.Mác, Ph.ngghen ã
vit: “i v i C.Mác, khoa hc là mt ng l c lch s^,
mt l c lng cách m!ng”4. Kh>ng nh trên ca
Ph.ngghen xu t phát t$ vic C.Mác r t coi trng vai trò
ca khoa hc và luôn t ra yêu cu khoa hc cn phi
c vt hóa, c s^ d6ng vào ho!t ng th c tiYn m i
có th phát huy c vai trò to l n ca mình.
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Phán oán ca C.Mác v" khoa hc tr4 thành l c lng
sn xu t tr c tip cn c hiu 4 nhng khía c!nh sau:

Th nh t, khoa hc vn là mt h thng nhng tri
thc c tích l#y trong quá trình lch s^ ã c con
ngi vn d6ng vào ho!t ng sn xu t vt ch t, c
vt hóa trong các thao tác lao ng và em l!i nhng
hiu qu nh t nh. Nh vy, t$ ch là l c lng sn
xu t ti"m nng, khoa hc ã t$ng b c tham gia tr c
tip vào quá trình sn xu t, tr4 thành l c lng sn xu t
tr c tip.
Th hai, khoa hc có s g%n kt cht ch v i kf thut
và công ngh, tr4 thành c s4 lý thuyt cho các phng
tin kf thut, công ngh mà thông qua ó, khoa hc c
vt ch t hóa trong các yu t vt th ca l c lng sn
xu t. S g%n kt cht ch gia khoa hc v i kf thut và
công ngh là mt xu th t t yu ca s phát trin l c
lng sn xu t hin !i b4i khoa hc mun phát trin
nhanh chóng cn phi có s tr giúp ca công ngh hin
!i;  ng thi, mun sn xu t ra công ngh m i òi h[i
con ngi phi d a trên nhng phát minh khoa hc m i.
i"u ó chng t[ khoa hc g%n bó cht ch và là yu t
quan trng trong vic thúc y s phát trin ca l c
lng sn xu t trong thi !i ngày nay.
Th ba, gn ây, thi gian  lý thuyt khoa hc i
vào th c tiYn sn xu t ngày càng c rút ng%n l!i. Trong
nhng th kW tr c, thi gian t$ phòng thí nghim n
th c t sn xu t thng r t dài, nhng t$ cui th kW XIX
n nay, nh s phát trin không ng$ng ca khoa hc
hin !i, quá trình trên ã c rút ng%n r t nhi"u.
Th t, khoa hc c thâm nhp vào t t c các yu
t c u thành ca l c lng sn xu t. Nh có khoa hc,
con ngi ngày càng t!o ra c nhi"u i tng lao
ng nhân t!o, kh%c ph6c c h!n ch v" thi gian s^
d6ng và mt s c tính khác ca i tng lao ng t
nhiên; nhng i tng lao ng nhân t!o này c#ng
thân thin v i môi trng. C#ng nh có khoa hc mà
công c6 lao ng ngày càng c ci tin, sc lao ng
ca con ngi c gii phóng. C#ng nh ó mà trình
, tay ngh", kf nng, kf xo ca ngi lao ng không
ng$ng c nâng cao. Do ó, trong r t nhi"u nhà máy,
xí nghip, s lng nhân l c khoa hc tham gia tr c tip
vào quá trình sn xu t chim tW l ngày càng cao, vt
tri hn h>n so v i s lng lao ng làm vic c b%p
thông thng. i ng# công nhân trí thc xu t hin và
có xu h ng ngày càng gia tng c v" s lng và ch t
lng. Khoa hc c#ng ã thâm nhp vào các l5nh v c
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khác, không chZ có khoa hc công ngh - kf thut (phn
cng) mà còn có nhng ngành khoa hc qun lý, khoa
hc nhân vn… (phn m"m). Nh có khoa hc, ho!t
ng ca các nhà lãnh !o, qun lý, i"u hành sn xu t
ngày càng có hiu qu hn, góp phn quan trng trong
vic nâng cao nng su t lao ng, ch t lng và hiu
qu sn xu t.
Nh vy, khoa hc không phi là mt l c lng sn
xu t c lp, ng bên ngoài con ngi mà khoa hc chZ
có th t!o ra nhng bin i trong quá trình sn xu t
thông qua ho!t ng ca con ngi. Khoa hc ã c
thm th u vào t t c các khâu ca quá trình sn xu t,
góp phn ci tin công c6 lao ng, t!o ra nhng i
tng lao ng m i, nhng phng tin sn xu t tiên
tin, góp phn nâng cao kf nng, tay ngh", trình  cho
ngi lao ng. Trong thi !i ngày nay, khoa hc óng
vai trò quan trng vào s phát trin ca l c lng sn
xu t hin !i.

Sự vận dụng của Đảng về vai trò của khoa
học, công nghệ trong phát triển sản xuất
hiện đại ở Việt Nam hiện nay
K th$a quan im ca ch ngh5a Mác - Lênin v" vai
trò ca khoa hc i v i sn xu t vt ch t, t$ khi i m i
n nay, ng ta c#ng chú trng n vic phát trin khoa
hc, kf thut, công ngh; coi khoa hc, công ngh cùng
v i giáo d6c và ào t!o là “quc sách hàng u”. Quan
im này c th hin ngày càng rõ nét trong nhng
nm gn ây, nh t là 4 !i hi XII (nm 2016).
ánh giá v" vic phát trin kinh t - xã hi sau 30
nm i m i nói chung và 5 nm th c hin Ngh quyt
ca !i hi XI (2011 - 2016) nói riêng, ng ta c#ng ã
nh n m!nh vai trò to l n ca khoa hc, công ngh i
v i s phát trin kinh t - xã hi nói chung và phát
trin sn xu t nói riêng: “Trong nhng nm qua, khoa
hc, công ngh ã có nhng óng góp tích c c cho phát
trin kinh t - xã hi trên t t c các l5nh v c”; “Mt s
ngành khoa hc, công ngh m#i nhn ã có óng góp
tích c c trong phát trin sn xu t và tng cng quc
phòng, an ninh”5.
Trong công nghip, khoa hc, công ngh phát trin
và dn tr4 thành l c lng sn xu t tr c tip dn n s
thay i to l n ca các công c6 sn xu t trong công
nghip. V i xu th toàn cu hóa, s chuyn giao và hi
nhp quc t v" khoa hc, công ngh ã khin n"n kinh
t n c ta phát trin m!nh m . Nhng công c6 lao ng
gin n mang tính ch t tiu th công nghip ã c
thay th b8ng nhng dây chuy"n máy móc thit b ti
tân, hin !i. Sc lao ng ca con ngi c gii
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phóng, lao ng chân tay dn c thay th b4i lao ng
trí óc, lao ng gin n dn c thay th b8ng s
chuyên môn hóa ngày càng cao. Nhng s thay i l n lao
ca công c6 sn xu t ã làm cho nng su t lao ng tng
vt bc, khi lng sn phm làm ra ngày càng nhi"u và
có ch t lng cao. C#ng nh s phát trin ca công c6
sn xu t, n"n kinh t n c ta ang có s chuyn dch l n
m!nh v" c c u kinh t. Trong nhng nm gn ây, tZ
trng óng góp ca các ngành công nghip, xây d ng và
dch v6 có xu h ng tng m!nh hn so v i các ngành
nông nghip. i"u này ã c ng ta ghi nhn 4 !i hi
XII: “Công ngh sn xu t công nghip ã có b c thay
i v" trình  theo h ng hin !i. TZ trng công nghip
ch t!o, ch bin trong giá tr sn xu t công nghip tng,
tZ trng công nghip khai thác gim dn. Khu v c thng
m!i, dch v6 tng tr4ng khá”6.
Trong nông nghip, v i m6c tiêu công nghip hóa,
hin !i hóa nông nghip, nông thôn, ng và Nhà
n c ta ã ch trng tích c c ng d6ng nhng thành
t u khoa hc, công ngh hin !i vào sn xu t nông
nghip. Cùng v i vic a máy móc thit b hin !i vào
sn xu t và c ch qun lý hp lý, nng su t và ch t
lng trong sn xu t nông nghip ca n c ta ngày
càng tng. Vic c gi i hóa trong sn xu t nông nghip
c#ng ngày càng c y m!nh. Nhi"u lo!i máy móc
hin !i c a vào sn xu t nông nghip nh máy
cày b$a, máy gt, máy gieo h!t, máy s y… góp phn
áng k trong vic gii phóng sc lao ng c b%p cho
nông dân và tng nng su t lao ng. Ngành thy nông
c#ng c ci thin áng k v i vic a vào s^ d6ng
nhi"u lo!i máy bm có công su t l n có th t i tiêu
trên ph!m vi rng. Nhi"u lo!i ging lúa, ging hoa màu,
ging cây tr ng m i c a vào sn xu t v i nng
su t cao, có kh nng chng chu sâu bnh và thiên tai
tt, có ch t lng tt không chZ áp ng nhu cu trong
n c mà còn có kh nng xu t khu. N"n nông nghip
ca n c ta t$ ch l!c hu, th công ã t$ng b c c
hin !i hóa và ngày càng kh>ng nh c v trí ca
mình so v i các n c trên th gi i b8ng nhng mt
hàng nông sn xu t khu ni ting nh g!o (tính n
nay, n c ta ã ng hàng th 2 4 khu v c Châu Á và
th 3 trên th gi i v" xu t khu g!o), thy hi sn, rau
c qu… N c ta c#ng ã hình thành nhng vùng nông
nghip trong im, chuyên canh d a trên i"u kin và
u th riêng ca t$ng vùng em l!i hiu qu kinh t
r t cao. Vic ng d6ng khoa hc, công ngh vào sn
xu t nông nghip còn t!o i"u kin cho ngi nông dân
không ng$ng cp nht, tip cn v i nhng thành t u
m i nh t ca khoa hc, công ngh  ci tin công c6
lao ng nh8m nâng cao nng su t lao ng, nh vy
mà trình  ca ngi nông dân c nâng lên góp

N H Â N

phn t$ng b c nâng cao ch t lng ngu n nhân l c
nông thôn nói chung và c n c nói riêng. Vai trò ca
khoa hc, công ngh trong phát trin nông nghip hin
!i 4 n c ta ã c ng ta ghi nhn: “Công nghip
hóa, hin !i hóa nông nghip, nông thôn có nhng
b c chuyn bin, nông nghip phát trin toàn din
hn theo h ng khai thác nhng li th ca n"n nông
nghip nhit  i; ng d6ng khoa hc - công ngh và
mc  c gi i hóa c nâng lên”7.
Tuy nhiên, !i hi XII c#ng ánh giá: “Khoa hc, công
ngh cha th c s g%n kt và tr4 thành ng l c phát
trin kinh t - xã hi”8. ánh giá này d a trên th c tiYn
ca vic ng d6ng khoa hc, công ngh vào vic phát
trin l c lng sn xu t 4 Vit Nam trong thi gian qua
cha th c s có hiu qu.
Theo Báo cáo ChZ s i m i toàn cu nm 2014 ca T
chc S4 hu Trí tu Th gi i (WIPO), chZ s i m i công
ngh ca Vit Nam ng th 71/143 n c và ng th 4
trong s các n c thuc khi ASEAN. Do nhng h!n ch
trong vic nghiên cu, phát trin và ng d6ng khoa hc,
công ngh vào sn xu t c#ng nh trình  c khí hóa, t
ng hóa và tin hc hóa ca nhi"u ngành kinh t. Theo
i"u tra các doanh nghip sn xu t, ch bin, ch t!o nm
2012, khong 57% doanh nghip có công ngh th p, 31%
doanh nghip có công ngh trung bình, 12% doanh
nghip có công ngh cao9. Qua 30 nm i m i, n"n sn
xu t công nghip Vit Nam vn chZ d$ng l!i 4 trình 
gia công.
Vic ng d6ng khoa hc - kf thut - công ngh vào
sn xu t nông nghip c#ng cha c tin hành  ng b.
Máy móc thit b a vào sn xu t vn còn l!c hu so v i

V  T

-

S 

K I  N

th gi i và  l!i hu qu nng n" là s ô nhiYm môi
trng nghiêm trng. Tc  c gi i hoá trong sn xu t
nông nghip còn th p, cha  ng b và phát trin cha
toàn din. So v i các n c trong khu v c, mc  trang
b ng l c ca nông nghip Vit Nam còn th p, bình
quân !t 1,3 mã l c (CV)/ha canh tác; trong khi ó, Thái
Lan !t 4 CV/ha, Hàn Quc 4,2 CV/ha, Trung Quc 6,06
CV/ha)10.
Tr c nhng h!n ch và b t cp trong vic ng d6ng
khoa hc, công ngh vào phát trin sn xu t 4 n c ta, 4
!i hi XII, ng ta c#ng nh n m!nh cn phát trin m!nh
m khoa hc, công ngh hn na nh8m t!o ra ng l c
quan trng nh t  phát trin n"n sn xu t hin !i.
K th$a quan im ca trit hc Mác - Lênin v" vai
trò ca khoa hc trong phát trin l c lng sn xu t,
ng ta c#ng ã u tiên phát trin khoa hc, công
ngh; coi ó là quc sách hàng u cho s phát trin l c
lng sn xu t hin !i 4 Vit Nam hin nay.  phát
huy vai trò ca khoa hc, công ngh trong phát trin
l c lng sn xu t hin !i, ng ta còn a ra mt s
nh h ng c6 th nh: “Tip t6c i m i m!nh m ,
 ng b c ch qun lý, t chc ho!t ng khoa hc và
công ngh…, a nhanh tin b khoa hc - công ngh
vào ho!t ng th c tiYn”11; “y m!nh nghiên cu, ng
d6ng tin b khoa hc - công ngh và i m i sáng t!o
 nâng cao nng su t lao ng, thúc y nghiên cu
và trin khai (R&D), nhp khu công ngh m i”12. ây
là nhng nh h ng úng %n, cn thit i v i vic
phát huy vai trò to l n ca khoa hc, công ngh trong
phát trin l c lng sn xu t hin !i 4 Vit Nam trong
thi gian t i.
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CHÍNH SÁCH NHÀ

VÀ TH TRNG BT  NG SN

CH"A NÊN ĐÁNH THU
s h#u nhà  th$ 2
LÊ THƯ

Những năm gần đây, sự khởi sắc của thị trường bất động sản đã làm thay đổi bộ
mặt đô thị, cải thiện điều kiện về nhà ở cho người dân, đặc biệt là ở các đô thị.
rong bi cnh ó, có ý kin cho r8ng nên th c hin
ánh thu nhà 4 th 2 tr4 lên  h!n ch u c
và nâng cao hiu qu s d6ng  t. B4i th c t
chúng ta cha có thu tài sn hoc thu b t ng
sn nh thông l quc t, trong khi 4 nhi"u quc gia,
thu này là ngu n thu ch yu ca ngân sách.

T

Tuy vy, các chuyên gia bày t[ lo ng!i vic ánh thu
nhà 4 th 2 tr4 lên s tác ng x u t i th trng b t
ng sn, c bit là phân khúc nhà cho thuê, vn là ch
trng ang c Nhà n c khuyn khích.

Chưa phải thời điểm áp dụng việc
đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2
GS.TSKH ng Hùng Võ - nguyên Th tr4ng B Tài
nguyên & Môi trng bày t[ lo ng!i, chúng ta ang vi vã
hc h[i kinh nghim t$ quc t, trong ó có Singapore,
mà cha cân nh%c li h!i. “Trong khi chúng ta cha có
mt h thng thông tin chung thì r t khó kim soát vic
ánh thu nhà 4 th 2 tr4 lên. Do vy, nhng s%c thu
a ra trong thi im này "u phi r t thn trng.
Cùng chung quan im, ông NguyYn M!nh Hà - Phó Ch
tch Hip hi B t ng sn Vit Nam cho r8ng, vic ánh
thu vào nhà 4 th 2 thi im này là không hp lý, b4i
trong th trng b t ng sn phn kinh doanh chim tW
trng r t cao. Ông Hà a ra dn chng, các n c t bn
phát trin, nh: c, Pháp, th trng nhà 4 cho thuê
chim 70% quf nhà, trong khi 4 Vit Nam tW l này chim
trên d i 10%. “Tng th phn nhà cho thuê m i quan
trng, gi ánh nhà th 2 thì không còn nhà cho thuê na.
Hn na, nu ánh thu nhà 4 thì nên ánh vào giá tr
 t, nu ánh vào giá tr nhà thì tôi s s không còn nhà
@p, b4i ch ai d!i gì u t... xn  chu thu cao hn”.
\ phía n v nghiên cu th trng, ông Matthew
Powell - Giám c Savills Hà Ni cho r8ng, vic giao dch
nhà 4 vn 4 mc n nh, cha phi tng tr4ng quá
m!nh. Khi áp d6ng ánh thu b t ng sn th 2 th
trng s làm gim cu, gim sc mua ca nhà u t.
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Sự khởi sắc của thị trường bất động sản đã làm thay đổi bộ mặt
đô thị.
 ng tình, ông Trn Nh Trung - Phó Tng Giám c
Tp oàn Nam Cng phân tích, hin nay nhu cu s4
hu nhà 4 ca ngi dân là vô cùng l n. ánh thu nhà
4 th 2 là vô tình sit van nhu cu khng l ang ch
 mua nhà.
Trong khi ó theo ông Dennis Ng Teck Yow - Phó TG
Công ty TNHH Gamuda Land Vit Nam, chính sách thu
này, nu áp d6ng trong th c tiYn s là i"u b t li i v i
doanh nghip n c ngoài. Trong xu h ng ô th hóa,
nhi"u ngi không  ti"n mua nhà, nên chính sách thuê
nhà là cn thit. Hn na chúng ta l!i ang khuyn khích
ngi n c ngoài s4 hu nhà.

Chống đầu cơ và nâng cao hiệu quả
sử dụng đất
GS.TSKH ng Hùng Võ cho r8ng, phi ci cách s%c
thu v" s^ d6ng  t phi nông nghip, nu không thì tình
tr!ng khu ô th “ma”,  t b[ hoang s còn tip diYn. Bên

CHÍNH SÁCH NHÀ \ VÀ TH TRNG B'T NG SN

Nhiều chuyên gia khẳng định, việc thu thuế sở hữu bất động sản thứ 2 trở lên là cần thiết, nhưng chưa phải thời điểm này.

c!nh ó, phi m bo các yu t qun tr công tt, nh:
công khai, minh b!ch, ngi dân c tham gia giám sát,
tng trách nhim gii trình ca các c quan qun lý nhà
n c. Công tác quy ho!ch, i"u chZnh quy ho!ch cn có
quy trình cht ch hn. Quá trình chuyn dch  t ai
ang t!o ra nhi"u b t  ng trong xã hi c#ng là yu t
cn c xem xét.
Ông V# Vn Ph n - Phó C6c tr4ng C6c Qun lý Nhà và
Th trng b t ng sn, B Xây d ng phân tích, vic
trin khai d án cn cn c vào k ho!ch ca c quan
qun lý nhà n c và nhu cu ca th trng; ã n lúc
phi rà soát l!i các d án b t ng sn, nhng d án
không còn phù hp thì thu h i hoc i"u chZnh l!i c c u
cho phù hp v i th trng. Mt vic quan trng khác
c#ng cn tính n là xây d ng c s4 d liu qun lý b t
ng sn liên thông t$ Trung ng n a phng 
góp phn minh b!ch th trng.
Ông Dennis Ng Teck Yow - Phó TG Công ty TNHH
Gamuda Land Vit Nam cho r8ng, cn cân nh%c kf chính
sách thu này vì nó s nh h4ng n th trng. Gii
pháp hu hiu tr c m%t là Chính ph cn ban hành các
quy nh rõ ràng hn, nh t là v i các thành ph l n 
kim soát tt hn th trng, tránh u c hoc lch cung
cu. Công tác quy ho!ch c#ng cn rõ ràng, minh b!ch 
tránh tình tr!ng d oán sai th trng, nh h4ng n
cân i cung cu.

Ông Lê Vit Hi, Ch tch HQT Công ty CP Xây d ng
và Kinh doanh a c Hoà Bình nêu ý kin, Nhà n c cn
th c hin i"u chZnh thu phi nông nghip. B4i mc thu
hp lý s có tác ng lành m!nh t i th trng,  ng
thi Nhà n c có thêm ngu n thu  u t cho h! tng.
Ông Hi kh>ng nh, thu thu b t ng sn là cn thit,
nhng không phi thi im này.  ng thi, thu này
cn áp d6ng cho t t c b t ng sn, ch không chZ v i
tài sn th 2.
Trong khi ó, theo Dennis Ng Teck Yow - Phó TG
Công ty TNHH Gamuda Land Vit Nam, cn xác nh m6c
ích phát trin th trng,  ngi mua nhà có th mua
c sn phm mình mong mun và phát trin th
trng hp lý nh t. i v i công tác qun lý nhà n c,
cn minh b!ch thông tin các d án, và quan tâm n i
tng khác hàng có nhu cu th c và khách hàng n c
ngoài. Hin nay ngu n cung nhà 4 cho khách hàng n c
ngoài cha nhi"u, do ó cn có chính sách phù hp 
khuyn khích.
Kt thúc ta àm, ông NguyYn Vn Ph6ng - V6
tr4ng V6 Qun lý thu Doanh nghip l n, Tng C6c
thu kh>ng nh: “Chúng ta hãy bình t5nh r8ng,
ánh thu nhà 4 th 2 tr4 lên m i chZ là ý t4ng ca
nhóm nghiên cu B Tài chính, phi m t nhi"u thi
gian na m i có th ban hành mt chính sách thu
hoàn chZnh”. 
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TRANG A PHNG

THÀNH L P CHI B Đ NG
XÃ THANH QUANG
hanh Quang là mt xã n8m 4 phía b%c ca huyn
Nam Sách, tZnh Hi Dng, din tích t nhiên 374,82
ha, dân s có 5.467 ngi, 4 4 thôn (Linh Khê, Tng
Xá, Tông Ph, Lê Hà) và khu dân c Ch R ng.

T

Cách ây v$a tròn 70 nm, chi b ng u tiên, ti"n
thân ca ng b xã Thanh Quang c thành lp. T$ ó
n nay sut quá trình 70 nm xây d ng, phát trin và
tr4ng thành ã lãnh !o nhân dân trong xã tri qua
kháng chin y khó khn, gian kh, gn 30 nm v$a
chin  u, v$a xây d ng góp phn cùng v i nhân dân c
n c tin hành cuc kháng chin thn thánh ca dân tc
i n th%ng li hoàn toàn.  t n c c hòa bình thng
nh t. ng b ã lãnh !o nhân dân hàn g%n vt thng
chin tranh, y m!nh phát trin kinh t - vn hóa xã
hi, an ninh quc phòng, xây d ng quê hng, th c hin
công cuc i m i do ng Cng Sn Vit Nam kh4i x ng
và lãnh !o, n nay ng b và nhân dân Thanh Quang
ã !t c nhng thành t u to l n, toàn din trên t t
c các l5nh v c ca i sng xã hi.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An và các đồng chí lãnh đạo
Tỉnh, Huyện và Đảng ủy xã Thanh Quang.

Ngày 4/10/1947 t!i gia ình bà X c (thôn Tng Xá),
 ng chí NguyYn X c thay mt cho Ban Thng v6
Huyn y chZ !o và công b quyt nh thành lp chi b
ng. V i 5 ng viên trong ó có 3 ng viên chính thc
là  ng chí NguyYn X c,  ng chí NguyYn Cn (thôn
Tng Xá),  ng chí Trn Kim (thôn Linh Khê), 2 ng
viên d b là  ng chí NguyYn D c (thôn Tng Xá) và  ng
chí Trn ình Phùng (thôn Tông Ph). Chi b ng ra i,
là mt s kin lch s^, là mc son chói ngi trong quá
trình  u tranh cách m!ng ca ng b và nhân dân
Thanh Quang.
Trong các cuc kháng chin gii phóng dân tc và bo
v T quc, Thanh Quang ã ng viên hàng nghìn con
em u tú lên ng tham gia chin  u và ph6c v6 chin
 u. Trong ó có trên 800 lt ngi tham gia l c lng
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Xã Thanh Quang phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã
Thanh Quang” (tập II, 1955-2010) nhân kỷ niệm 65 năm
ngày thành lập Đảng bộ.

T R A N G

  A

P H   N G

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Linh Khê,
xã Thanh Quang.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Thanh Quang
lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

v# trang, 152  ng chí ã anh d#ng hy sinh cho tng lai
ti sáng ca dân tc, 77  ng chí thng bnh binh, 11
Bà m@ c phong tng danh hiu “M@ Vit Nam Anh
hùng” nhi"u gia ình có công v i n c. Trong hai cuc
kháng chin chng Th c dân Pháp,  quc Mf và bo v
T quc, ng b và nhân dân Thanh Quang ã c
ng, Nhà n c tng th4ng trên 500 Huân, Huy chng
các lo!i cho tp th và cá nhân. ó là ni"m vinh d t hào
ca ng b và nhân dân Thanh Quang, trong sut quá
trình chin  u và xây d ng quê hng.

2015”. Kt qu các l5nh v c kinh t - xã hi, Quc phòng
an ninh, công tác xây d ng ng !t nhi"u kt qu. Riêng
l5nh v c phát trin kinh t, nm 2016, tng giá tr sn
xu t (giá hin hành) !t 305,8 tW  ng. Tc  tng
tr4ng kinh t !t 8,8% (k ho!ch 9%) Tng sn phm
(giá c nh nm 2010) !t 157,18 tW  ng, bình quân
thu nhp 31,2 triu  ng/ngi/nm. B8ng ngu n vn
ca Nhà n c, ngân sách a phng và nhân dân óng
góp ã u t hàng ch6c tZ  ng  kin thit, xây d ng
các công trình phúc li kiên c, khang trang nh: trng
Mm non, Tiu hc, THCS; ngh5a trang lit sf, Ngh5a trang
nhân dân tp trung toàn xã; t!m y t, ng giao thông
nông thôn, ng giao thông ni  ng, kiên c hóa h
thng kênh mng ph6c v6 sn xu t; hi trng xã, tr6
s4 làm vic ca ng, chính quy"n, Nhà vn hóa thôn…
n nay, các công trình kt c u h! tng ca xã cùng v i
Khu dân c Thanh Quang - Quc Tu n ang là im nh n,
là c s4 ti"n " cho xây d ng xã tr4 thành th tr n tr c
nm 2020.

Quán trit sâu s%c Ngh quyt !i hi ng toàn quc
ln th VI, th c hin công cuc i m i do ng kh4i
x ng và lãnh !o “phát trin kinh t là nhim v6 trng
tâm, xây d ng ng là nhim v6 ch cht” ng b và
nhân dân trong xã ã phát huy truy"n thng oàn kt, n
l c ph n  u !t c nhi"u thành tích trên các l5nh v c
kinh t - xã hi, gi vng n nh tình hình nông thôn,
kinh t xã nhà phát trin nhanh a d!ng và b"n vng,
vn hóa - xã hi có nhi"u chuyn bin tin b xây d ng
kt c u h! tng t$ng b c kiên c, hin !i, công tác an
ninh quc phòng c gi vng. i sng ca nhân dân
c ci thin và nâng lên. B mt nông thôn ngày càng
i m i. Công tác xây d ng ng, chính quy"n và các
oàn th nhân dân c quan tâm chZ !o. Nm 2015, xã
hoàn thành các tiêu chí xây d ng Nông thôn m i và c
UBND tZnh công nhn “Xã !t chun Nông thôn m i nm

Ngày 4/10/1947 khi thành lp chi b m i có 5 ng
viên, n nay sau 70 nm xây d ng và phát trin, ng
b Thanh Quang ã tích l#y c nhi"u kinh nghim quý
báu, nng l c và sc chin  u ca ng b ngày càng
nâng cao, t t4ng chính tr và lp trng cách m!ng
vng vàng  nng l c  lãnh !o nhân dân trong xã
tip t6c th c hin và hoàn thành tt các nhim v6 chính
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Nam Sách dự lễ đón nhận Bằng công nhận xã Thanh Quang đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2015.
tr. Hin ng b có 328 ng viên, 176  ng chí c
nhn huy hiu ca ng, trong ó Huy hiu 65 nm tui
ng có 1  ng chí; 60 nm tui ng có 5  ng chí, Huy
hiu 55 tui ng có 11  ng chí; Huy hiu 50 nm tui
ng có 31  ng chí; Huy hiu 40 nm tui ng có 57
 ng chí, Huy hiu 30 nm tui ng có 64  ng chí.
Quá trình thành lp và lãnh !o nhân dân th c hin
nhim v6 cách m!ng, ng b luôn nhn c s quan
tâm chZ !o và lãnh !o tr c tip ca Huyn y Nam
Sách, s giúp _, bo v và ùm bc ca nhân dân, chi,
ng b Thanh Quang không ng$ng phát trin c v" s
lng và ch t lng.

Thực tiễn 70 năm xây dựng chiến đấu và
trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân
Thanh Quang đã rút ra được những bài
học kinh nghiệm đó là
Mt là, thng xuyên chm lo, xây d ng t chc c s4
ng trong s!ch, vng m!nh, th c hin tt vai trò lãnh
!o, h!t nhân chính tr 4 c s4. ng phi là ngu n t
chc, lãnh !o, là nhân t quyt nh mi th%ng li.
Hai là, ng viên phi thng xuyên tu d_ng, rèn
luyn, nêu cao tính tiên phong gng mu, tính t chc,
tính kW lut, ch p hành úng các ng li ch trng
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ca ng, chính sách pháp lut c nhà n c, không ng$ng
hc tp và rèn luyn phm ch t !o c ca ngi ng
viên, gi vng nguyên t%c tp trung dân ch, tp th lãnh
!o, cá nhân ph6 trách, c p d i ph6c tùng c p trên, th c
hin nghiêm túc ch  t phê bình và phê bình.

Ba là, phát huy và nâng cao vai trò lãnh !o tr c tip,
toàn din ca ng, không ng$ng i m i phng thc
lãnh !o ca ng, chm lo xây d ng ng trên c 3 mt:
chính tr, t t4ng và t chc. Phát huy vai trò và hiu
l c qun lý, i"u hành ca chính quy"n, s phi kt hp
ca Mt trn T quc và các oàn th nhân dân. Thng
xuyên chm lo xây d ng ng, chính quy"n, oàn th
trong s!ch vng m!nh.
Bn là, quan tâm xây d ng khi !i oàn kt toàn
dân, phát huy sc m!nh ca c h thng chính tr và
nhân dân trong xã, phát huy và th c s tôn trng quy"n
làm ch ca nhân dân, th c hin tt pháp lnh dân ch
4 c s4. Mi ch trng, Ngh quyt " ra "u phi xu t
phát t$ li ích ca tp th và nhân dân lao ng.
Nhng kt qu, thành tích v= vang và bài hc kinh
nghim ã mang l!i nhng giá tr vt ch t, tinh thn to
l n và quý giá, là ni"m vinh d , t hào ca ng b và
nhân dân Thanh Quang trong sut 70 nm xây d ng và
tr4ng thành.
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Cụm công nghiệp Dương Liễu lời giải cho bài toán môi trường
làng nghề truyền thống
Huyê2n Hoài Đức, Hà Nội hiện có hơn 50 làng nghề, trong đó có 4 làng nghề chế
biến nông sản có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường là: Dương Liễu, Minh Khai,
Cát Quế, Sơn Đồng. Đặc thù của các làng nghề này là chế biến tinh bô2t nên lượng
nước thải rất lớn, trong khi các chương trình, dự án nhằm cải thiê2n tình trạng ô
nhiễm môi trường trên địa bàn không phát huy hiê2u quả khiến cho tình trạng ô
nhiễm nhiều thời điểm trở thành vấn đề nhức nhối.
thit. Do ó, nm 2012, C6m công
nghip Dng LiYu ã chính thc
c UBND TP Hà Ni phê duyt,
trin khai. V i gn 12ha, ây là c6m
công nghip có h thng h! tng kf
thut  ng b, hin !i, nh8m t!o
mt b8ng áp ng nhu cu di di,
phát trin sn xu t ca các h làm
ngh" sn xu t, ch bin nông lâm
sn, th c phm t!i a phng, và
t$ng b c ci thin môi trng sinh
thái trong làng ngh".

oàn xã Dng LiYu hin có 25
ngành ngh" khác nhau, v i s
h gia ình tham gia làm ngh"
khong 1.100. Hin vic sn
xu t 4 ây ch yu theo mô hình h,
sn xu t ô nhiYm, do ó cn thit
phi a ra kh[i khu dân c  ci
thin môi trng,  các h có i"u
kin m4 rng quy mô sn xu t.

T

Theo ông Phí ình An - Ch tch
UBND xã Dng LiYu, huyn Hoài
c,  gii quyt nhng v n " nêu
trên, vic quy ho!ch các im, c6m
công nghip làng ngh" tp trung,
 ng b v" h! tng là yêu cu c p

Ông Phí Đình An - Chủ tịch UBND xã
Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

V i thi gian ho!t ng là 50 nm
(t$ nm 2016 - 2066), tính ch t c6m
công nghip: Chuyên ngành nông,

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Cụm công nghiệp Dương Liễu đang được hình thành.
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Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà đã được khánh thành năm 2016.
lâm sn th c phm và các ngành
công nghip, dch v6 ph6c v6 làng
ngh".  t t!i C6m công nghip này
c cho thuê theo phng thc ã
có c s4 h! tng. Trong ó:
Din tích quy mô:
+ Tng din tích quy ho!ch:
116.748 m2
+ Din tích nhà máy: 61.209 m2
+ Din tích khu Nhà i"u hành,
Trung tâm TM GTSP: 2.228 m2
+ Din tích khu kf thut dch v6:
2.681 m2
+ Din tích bn bãi  xe: 1.440 m2
+ Din tích giao thông: 37.465 m2
+ Din tích cây xanh: 11.725 m2
Phân lô: 137 lô 360 m2, 4 lô 720
m2, 3 lô 166,66 m2, 2 lô 315 m2 và
20 lô din tích khác.
áng chú ý, tháng 10/2016, UBND
TP Hà Ni ã khánh thành Nhà máy
x^ lý n c thi Cu Ngà. Nhà máy có
công su t thit k 20.000 m3/ngày
êm, s x^ lý n c thi ca nhi"u
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làng ngh" truy"n thng 4 huyn Hoài
c (Hà Ni), trong ó có C6m công
nghip Dng LiYu, tr c khi x ra
sông Nhu.
Nói v" nhng thay i sau khi di
di c s4 sn xu t ra kh[i khu dân c
c#, ông Ngô Vn Bình - mt h sn
xu t 4 xóm Thng Nh t, xã Dng
LiYu, huyn Hoài c, Hà Ni cho
bit: “Ngày tr c x4ng còn  trong
làng thì ng sá nh[ h@p, môi
trng thì không c m bo. T$
khi chuyn ra ngoài bãi, nay thuc
ph!m vi din tích ca C6m công
nghip Dng LiYu, ng sá giao
thông thun li hn, thông thoáng,
t!o cho doanh nghip sn xu t kinh
doanh, óng gói s!ch s ; bc xp
hàng thun li hn nhi"u”.
Theo ông Ph!m Xuân !i - TG
Công ty CP Tp oàn Minh Dng,
ch u t ca C6m công nghip này,
chZ ít lâu na, khi hoàn thành toàn
b phn u t h! tng, C6m công
nghip s t!o i"u kin cho các h có
mt b8ng sn xu t và x^ lý môi
trng. Tuy nhiên, khó khn mà n

v ang phi i mt hin nay, ó là
v n " gii ph[ng mt b8ng. T$ 2015,
Công ty ã th c hin các b c "n
bùi gii phóng mt b8ng, n nay !t
trên 90% khi lng công vic. T!i
C6m công nghip Dng LiYu có trên
500 h gia ình có  t ai liên quan,
Công ty ã gii quyt xong phn "n
bù cho 500 h, nhng vn còn 17 h
cha  ng thun.
Ngoài Dng LiYu, Công ty C
phn Tp oàn Minh Dng còn th c
hin d án C6m công nghip Liên
Hip t!i xã Liên Hip, huyn Phúc
Th và d án C6m công nghip Tân
Hòa, t!i xã Tân Hòa, huyn Quc Oai.
V i C6m công nghip Dng LiYu, do
cha  din tích  ph6c v6 di di
toàn b các c s4 sn xu t trong xã,
c#ng s c " xu t m4 rng hoc
xây d ng thêm c6m m i.
Mt khác,  phù hp v i xu th
phát trin và nhng thay i ca n"n
kinh t trong và ngoài n c, trong
nhng nm t i, ngoài m6c tiêu gi
vng v th trong l5nh v c u t,
xây l%p và sn xu t, Công ty C phn
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kinh nghim; các kf s, kin trúc s,
kf thut viên, công nhân kf thut
tay ngh" cao cùng v i máy móc thit
b hin !i ã và ang áp d6ng H
thng qun lý ch t lng theo tiêu
chun quc t ISO 9001:2008 trong
mi ho!t ng sn xu t kinh doanh
v i m6c tiêu h ng n s th[a mãn
cao nh t ca khách hàng, Công ty C
phn Tp oàn Minh Dng ã và
ang kh>ng nh th m!nh ca mình
trên th trng: mt nhà thu, nhà
u t chuyên nghip và là i tác
ca khách hàng trong và ngoài n c.

Ông Phạm Xuân Đại - TGĐ Công ty CP Tập đoàn Minh Dương trao đổi với lãnh
đạo xã Dương Liễu.
Tp oàn Minh Dng s tip t6c m4
rng u t xây d ng các d án v"
c6m công nghip, nhà máy sn xu t
ch bin ng# cc, nhà máy sn xu t

ch phm sinh hc ph6c v6 trong
nông nghip...
V i i ng# cán b qun lý, t
chc sn xu t, thi công có b" dày

V i s xu t hin ca C6m công
nghip Dng LiYu, trong c ch th
trng, ngi dân Dng LiYu vn
tip t6c sng c v i ngh", t hào
v" ngh" truy"n thng, và có thêm
không gian  phát trin sn xu t
ngay trên chính quê hng mình.
Nhng sn phm truy"n thng ca
làng ngh" Dng LiYu min, bánh a
và nhi"u sn phm khác tip t6c
c cung c p cho Hà Ni và nhi"u
tZnh phía B%c.

Những hình ảnh này sẽ không còn khi toàn bộ các cơ sở sản xuất được
di dời vào Cụm công nghiệp Dương Liễu.

Công ty C phn Tp oàn Minh Dng c thành
lp theo Gi y chng nhn ng ký kinh doanh s:
0103001058 do S4 K ho!ch và u t tZnh Hà Tây (c#)
c p ngày 18/02/2008 và ng ký thay i ln 4 s:
0500579875 do S4 K ho!ch và u t Hà Ni c p ngày
11/07/2016.

Công ty ho!t ng chính trong các l5nh v c:
- u t, xây d ng các khu, c6m, im công nghip.
- u t, xây d ng khu vui chi, gii trí.
- u t, xây d ng nhà 4, khu chung c, khu ô th
 bán, cho thuê.
- Sn xu t và kinh doanh tinh bt và các sn phm
t$ tinh bt.
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HOÀI ĐỨC - NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoài Đức
Điện thoại: 0433 861 210; Email: vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn
a danh Hoài c ã xu t hin t$ lâu. Theo sách “Vit s^
thông giám cng m6c” thì tên gi Hoài c có t$ nm
622 i ng, niên hiu V# c do huyn Tng Bình tách
ra làm 2 huyn: Giao ChZ và Hoài c. Tri qua các thi k`
lch s^, tên gi và a gi i ca Hoài c bin i nhi"u ln.



n tháng 11/1953, huyn Hoài c và huyn an Phng
c tách ra b4i huyn Liên B%c. Hoài c bao g m 10 xã: Kim
Chung, Th Nam, An Thng, Sn Trang, Hu Hng, Dng Cát,
!i La, Phng Sn, Vân Côn, Mã Tân.
Sau khi hoàn thành ci cách rung  t (1956), Hoài c có
thêm 2 xã m i sáp nhp v" là xã Cng Kiên và xã Vn Khê.
 ng thi  phù hp v i nhng quy nh m i v" qun lý n
v hành chính, mt s xã c tách ra, thay i l!i. Lúc này
Hoài c có 25 xã.
Ngày 20/4/1961: t!i K` hp th 2, Quc hi Khóa II, Quc
hi ã quyt nh m4 rng Hà Ni ln th nh t, mt s xã ca
huyn Hoài c (tZnh Hà ông) c sáp nhp vào Hà Ni.
Nm 1965, huyn Hoài c thuc tZnh Hà Tây m i c
thành lp do hp nh t 2 tZnh Hà ông và Sn Tây.

Trụ sở UBND huyện Hoài Đức

T$ ngày 27/12/1975, Hoài c thuc tZnh Hà Sn Bình hình
thành do sáp nhp 2 tZnh Hà Tây và Hòa Bình.

hin, kiên cng trong  u tranh cách m!ng, cn cù, sáng t!o
trong lao ng sn xu t, n nay c c u hành chính ca huyn
g m th tr n Tr!m Trôi và 19 xã: Kim Chung, c Giang, c
Thng, Yên S4, L!i Yên, Sn  ng, Minh Khai, An Khánh, An
Thng, La Phù, ông La, Vân Côn, Vân Canh, Song Phng, Cát
Qu, Di Tr!ch, Dng LiYu, Ti"n Yên, %c S4 v i din tích 82,67
km2, dân s 198.424 ngi, tng s 48.776 h, 132 thôn và
tng ng thôn. Huyn có 54 làng truy"n thng, 12 làng
ngh" truy"n thng và nhi"u di tích lch s^ vn hóa có giá tr,
trong ó có 81 di tích ã c xp h!ng c p Quc gia và c p
Thành ph.

Ngày 29/12/1978: Quc hi Khóa IV, k` hp th 4 ã quyt
nh m4 rng Hà Ni ln th 2, Hoài c cùng v i các huyn Ba
Vì, Phúc Th, an Phng, Th!ch Th t, th xã Sn Tây ca tZnh
Hà Sn Bình và 2 huyn Mê Linh, Sóc Sn ca tZnh V5nh Phú
c sáp nhp vào Hà Ni,  ng thi tip nhn 4 xã Tân Phú,
!i Thành, Cng Hòa, Tân Hòa ca huyn Quc Oai.
Tháng 8/1991: tZnh Hà Tây c tái lp, tách t$ tZnh Hà Sn
Bình. T!i k` hp th 9 Quc hi Khóa VIII ngày 12/8/1991, ranh
gi i thành ph Hà Ni c i"u chZnh, Hoài c cùng v i 4
huyn Ba Vì, Phúc Th, an Phng, Th!ch Th t, th xã Sn Tây
c tr cho tZnh Hà Tây.
Nm 1994, chuyn giao các xã Ph6ng Châu, Tiên Phng cho
huyn Chng Mf và các xã Tân Phú, !i Thành, Cng Hòa, Tân
Hòa cho huyn Quc Oai.  ng thi, th tr n Tr!m Trôi c
thành lp và tr4 thành huyn l ca huyn.
Nm 2003, chuyn xã Yên Ngh5a v" th xã Hà ông.
Nm 2006, chuyn xã Dng Ni vào thành ph Hà ông m i
c thành lp.
T$ 1/8/2008, cùng v i toàn b tZnh Hà Tây, huyn Mê Linh
ca tZnh V5nh Phúc, 4 xã ông Xuân, Tin Xuân, Yên Bình, Yên
Trung ca huyn Lng Sn, tZnh Hòa Bình, huyn Hoài c
c sáp nhp vào Hà Ni.
Trong sut quá trình hình thành và phát trin, qua nhi"u
ln tách, nhp, i"u chZnh a gi i hành chính, song Hoài c
vn c nh%c n nh mt vùng  t giàu truy"n thng vn
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Hoài c n8m trong mt mi"n  t c, có b" dày lch s^ hàng
ngàn nm, là mt trong nhng a bàn sinh t6 chính ca c dân
Vn Lang thi d ng n c, c bit trong huyn có hàng lo!t các
di tích th Lý Bí và Lý Ph6c Man, ngi có công xây d ng và bo
v Nhà n c V!n Xuân c lp vào th kW th VI nh ình Giá
Lu Xá, "n Di Tr!ch, ình chùa !i T (xã Kim Chung), quán Giá
(xã Yên S4).
Trong nhng nm v$a qua, v i nhng thun li, khó khn
an xen, tc  thay i nhanh theo quy ho!ch kinh t - xã hi
ca th ô Hà Ni n nm 2020 a huyn Hoài c tr4 thành
ô th,  t canh tác b thu h i, các khu ô th m i c hình
thành. S thay i này có nhng mt thun li song c#ng có
nhng mt khó khn và tác ng tr c tip n t t c các l5nh
v c kinh t - xã hi và tp quán ca nhân dân trên a bàn.
ng tr c nhng thách thc ó, ng b và nhân dân
huyn Hoài c ngày càng n l c ph n  u, quyt tâm th c
hin tt các m6c tiêu nhim v6 Chính tr - Kinh t - Vn hóa Xã hi mà Ngh quyt ng b huyn ã " ra.

T H ÔN G

T IN

-

Q U NG

CÁO

Cách nhận biết
thịt bò Wagyu
chính hiệu Nhật Bản
Tem bò Wagyu và những câu chuyện thú vị
Không phi lo!i bò nào 4 Nht c#ng c g%n mác "Bò
Wagyu” tr$ phi con bò ó c g%n tem có hình Mt tri
mc màu [ kèm v i dòng ch "Wagyu Japanese Beef”.
Tem bò Wagyu chính thc c ban hành rng rãi ra bên
ngoài k t$ tháng 12/2007  ngi tiêu dùng dY nhn
bit c#ng nh tôn vinh cho thng hiu ca lo!i tht cao
c p "Made in Japan” n v i Th gi i m th c thng
th$a. Chin dch tìm kim mu thit k cho bò Wagyu
c#ng nh câu khu hiu ã tn khá nhi"u chi phí và công
sc ca Chính ph Nht khi phi chn lc t$ hn 540 mu
thit k và 1.933 câu slogan c s%c c g^i v".
V i tem bò Wagyu, khách hàng c m bo mình
ang cm trên tay lo!i tht thng h!ng, là ni"m t hào
ca c dân tc Nht, là nhng gì tinh túy và tuyt ho
nh t ca tinh hoa m th c.

Bò Wagyu - "Vị vua” của sự khác biệt
Tht bò Wagyu s4 hu nhng ng vân m_ tuyt @p
nh cm th!ch xen "u trong t$ng th tht. TZ l hoàn

ho gia tht và m_ s làm ming tht tr4 nên m"m m!i,
m à hng v mà l!i không b khô nh các lo!i tht bò
thông thng khác, khin cho ming tht "nh tan ngay
u l_i". Bí quyt n8m 4 ch  dinh d_ng ca bò
Wagyu "chính hiu" vô cùng c bit, c áp d6ng
nghiêm ngt ngay t$ lúc bé cho n khi c em i git
m: cho n y  4,800 lo!i th c phm "hu c" khác
nhau trong vòng 600 ngày, mát xa 02 ln/ngày, nghe
nh!c giao h4ng, c ung bia và ru sake...
i"u h p dn th hai chính là mùi hng ca bò
Wagyu r t khác bit. Th c khách s b%t gp mùi hng r t
c trng ca loài gia súc chn th trên nhng cánh  ng
c[ l n, mt mùi thm ca v tht bò khó c_ng c bit
khi n ng lên khin các tuyn n c bt ho!t ng không
ng$ng. ó là do thc n dùng cho bò "u là thc n hu
c, không s^ d6ng thuc kháng sinh, c kim soát b8ng
công ngh hin !i theo tiêu chun "Xanh" ca B Nông
nghip Nht Bn. c bit hn, bò Wagyu còn có 1 hng
v vô cùng c trng, ó là mùi sa non thm phc và
béo ngy trên t$ng ming tht. ó là lý do t!i sao mt
ming bò Wagyu l!i có giá lên n hàng ngàn USD ngay
t!i n c s4 t!i mà vn luôn trong tình tr!ng cháy hàng.
Màu s%c [ h ng mát m%t ca bò Wagyu c#ng chính là
im c trng "mi gi" ca món n tuyt tác này. i
v i các lo!i tht [ khác thì màu s%c ch yu s là màu [
sm hoc [ ti thì v i bò Wagyu, ngoài l p vân m_
tr%ng h p dn thì màu h ng ti chính là gam màu tinh
t ca lo!i tht >ng c p th gi i.
Bò Wagyu ngày nay không chZ d$ng l!i là biu tng
ca ni"m t hào ca mt dân tc tinh hoa và y kiêu
hãnh mà ang dn c qung bá mt cách rng rãi hn
v i nhng ngi yêu m th c.  "ch!m" n hng v
tinh hoa m th c Nht mt cách sâu s%c nh t thì "hiu”
v" bò Wagyu chính là con ng ng%n nh t mà th c
khách phi tìm tòi.

Công ty D&A Vit Nam t hào là n
v u tiên 4 Vit Nam nhp khu sn
phm cao c p này v i mt s lng l n,
theo hình thc nguyên con  áp ng
nhu cu a d!ng ca ngi tiêu dùng
trong n c v i mc giá ti u nh t.

 bit thêm thông tin, xin liên h:
Công ty C phn D&A Vit Nam
a chZ: S 489 Hoàng Quc Vit, Cu Gi y, Hà Ni
Hotline : 0982340678
Website: http://thitbohitachi.vn
Email: kinhdoanh@datrading.org
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Hancorp và mục tiêu nghìn tỷ
Là một trong những DN đầu ngành với các dự án trọng điểm quốc gia đòi hỏi yêu cầu
kỹ thuật cao, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, ứng dụng các quy chuẩn xây
dựng và quản lý dự án hết sức nghiêm ngặt, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
(Hancorp) luôn là DN TOP đầu của Bộ Xây dựng hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Đặc biệt, sau cuộc cải cách cơ cấu Tổng Công ty, với những đổi mới tích cực trong
sản xuất kinh doanh đã giúp Hancorp có những bước đi vững chắc và tiếp tục khẳng
định là thương hiệu uy tín trên thị trường xây dựng Việt Nam.
Bứt phá thành công
T!i !i hi  ng c ông thng niên nm 2017, ông
u Vn Din - Tng Giám c Hancorp cho bit, nm
2016 tuy ngành Xây d ng còn gp nhi"u khó khn do u
t công và u t ca các thành phn kinh t ca xã hi
gim, nhng d i s lãnh !o, chZ !o ca HQT, s nng
n và quyt lit ca Ban Giám c i"u hành, Hancorp ã
hoàn thành vt mc nhim v6 k ho!ch !i hi  ng c
ông nm 2016 ã " ra. Trong ó, giá tr sn xu t kinh
doanh !t 3.050 tW  ng (vt 103% so v i k ho!ch), li
nhun tr c thu !t 128 tW  ng. ây là nm th 3
chuyn sang ho!t ng theo mô hình Công ty c phn,
Tng Công ty ã có nhng ch trng phù hp, nhng
b c i thích hp trong t$ng giai o!n, t$ng công trình
thi công c6 th và t$ng d án u t.
Ông Bùi Xuân D#ng - Ch tch HQT Hancorp cho bit,
nm v$a qua Tng Công ty ã trin khai u t 2.235 tW
 ng v i nhi"u d án BS c bn c trin khai t!i D
án Khu oàn ngo!i giao. Tính n 31/12/2016, Tng Công
ty ã góp vn vào DN khác là 1.281 tW  ng. Trong ó, góp
vn t!i các Công ty con, Công ty liên kt 601 tW, góp vn
t!i Công ty d án 664 tW. Nm 2016, Tng Công ty c#ng
ã nâng s ti"n thoái vn lên 240 tW  ng, HQT c#ng ã
thông qua ch trng thành lp m i 2 Công ty c phn.
Hin, Tng Công ty ã xây d ng phng án tái c c u giai
o!n 2 trình s4 hu cho ý kin th c hin.

Mục tiêu nghìn tỷ
Trong nm 2017, nhn nh th trng xây d ng vn
còn nhi"u khó khn, Ban Lãnh !o Tng Công ty ã " ra
nhng chin lc kinh doanh n nm 2020 và t m6c
tiêu nm 2017 giá tr sn xu t kinh doanh tng tr4ng
dng !t hn 3.200 tW  ng, doanh thu hn 2.900 tW
 ng, li nhun tr c thu 130 tW  ng, công tác u t
phát trin d kin 1.043 tW  ng; tip t6c tp trung vào
l5nh v c xây l%p và kinh doanh BS là th m!nh ca Tng
Công ty.
Theo ó, Tng Công ty s tp trung u t vào các d
án nhà 4 chính sách, nhà cho ngi thu nhp th p ca mt
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HANCORP được vinh danh Top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu
tiêu biểu ngành Xây dựng năm 2017
s thành ph l n nh Hà Ni, TP. H Chí Minh… và các d
án có ngu n vn u t n c ngoài. Các Công ty 100% vn
tp trung th c hin thanh quyt toán, thu h i công n và
m bo minh b!ch tài chính. Nghiên cu ng d6ng các
gii pháp khoa hc công ngh  nâng cao ch t lng, h!
giá thành, nâng cao hiu qu kinh t. c bit, chú trng
vào các d án thành phn quan trng nh D án Khu Ngo!i
giao oàn là d án thanh khon tt, góp phn chính li
nhun cho Tng Công ty trong ho!t ng sn xu t kinh
doanh. Trong thi gian t i, Tng Công ty s tp trung hoàn
thành dt im và kt thúc d án h! tng  tin hành
qung cáo d án nhà chung c v i khách hàng và các nhà
u t th phát,  ng thi tìm kim và l a chn các nhà
u t  i"u kin và phù hp, tin t i thành lp các Công
ty  u t và khai thác các d án trng hc, nhà tr=,
dch v6 th thao… t!i khu v c có ti"m nng l n này.
Ngoài ra, Hancorp s tip t6c phi hp cht ch v i
n v t v n y nhanh tin  trình UBND TP Hà Ni
phê duyt quy ho!ch chi tit và có vn bn chính thc
ch p nhn Tng Công ty là ch u t d án Khu Nhà 4
xã hi tp trung t!i xã Tiên Dng, huyn ông Anh và
c liên doanh làm ch u t d án ci t!o chung c
V5nh H và Tân Mai  !t c m6c tiêu hiu qu kinh
doanh nh ã " ra.

Công ty Cổ phần TEXO
Tư vấn và Đầu tư
Tr6 s4 chính: Tng 6, tòa nhà L!c H ng, s 85 Lê Vn Lng, Hà Ni
in tho!i: (84-24)35742183; Fax: (84-24)35746200; Web: http://texo.com.vn
Công ty C phn TEXO T v n và
u t (TEXO), ti"n thân là Công ty
C phn CONINCO T v n và u t
(CONINCO - INVEST), là mt trong
nhng công ty t v n xây d ng có uy
tín trên th trng.
Xu t phát t$ Xí nghip Xây d ng
công trình thuc Công ty T v n
Công ngh, Thit b và Kim nh xây

d ng - B Xây d ng theo quyt nh
thành lp s 161/Q-BXD do B
tr4ng B Xây d ng ký ngày
10/2/1999, tri qua nhi"u giai o!n
phát trin và tr4ng thành, ngày
8/1/2008 Công ty C phn CONINCO
T v n và u t c thành lp và là
n v tiên phong ký hp  ng
nhng quy"n thng m!i COCINCO.
Tháng 10/2012, th c hin ch trng
phát trin trong thi k` m i, Công ty
quyt nh i tên thành Công ty C
phn TEXO T v n và u t .
V i uy tín v" nng l c và kinh
nghim trong l5nh v c t v n xây
d ng, TEXO ã và ang th c hin
nhi"u d án trng im có yêu cu
kf thut, mf thut cao trên các l5nh

v c: T v n giám sát, Qun lý d án,
T v n lp h s mi thu và ánh
giá h s d thu, T v n thit k,
T v n thm tra, Chng nhn s phù
hp v" ch t lng công trình xây
d ng, Kim nh ch t lng...
Bên c!nh i ng# cán b, kf s
nng ng, giàu kinh nghim cùng v i
h thng qun lý ch t lng sn phm
t v n ca Công ty ã c T chc
TQCSI (Australia) công nhn !t tiêu
chun ISO 9001:2008, TEXO ã c
l a chn tham gia th c hin nhi"u
công trình l n trên a bàn Hà Ni và
các a phng trong c n c nh
khách s!n, chung c và vn phòng cao
c p, trung tâm thng m!i, nhà máy,
công trình giao thông...
TEXO v i phng châm "Uy tín Ch t lng - Phát trin b"n vng", t
hào ã và ang c các Ch u t
trong và ngoài n c ngày càng tin
t4ng, l a chn; t$ng b c kh>ng
nh v trí mt Công ty t v n hàng
u trên th trng xây d ng Vit
Nam và s luôn là ngi  ng hành
áng tin cy ca các nhà u t.
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