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rong những năm gần đây, Ban Công tác Mặt trận ở hơn 100.000 khu dân cư trong cả nước
và Trưởng Ban Công tác Mặt trận đã có những đóng góp to lớn trong việc tập hợp xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương và cả nước. Đáng chú ý
trong đó phải kể đến các cuộc vận động ở địa phương như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…, từ đó góp phần cải thiện đời sống
nhân dân và làm thay đổi bộ mặt đời sống ở khu dân cư.
Nhằm ghi nhận những tấm gương điển hình trong công tác này, Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2017 được tổ chức tại
Thủ đô Hà Nội từ 12-13/10. Hội nghị lần này vinh danh 442 đại biểu ưu tú với 156 đại biểu là Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và 286 đại biểu là Trưởng Ban Công tác Mặt trận, đại diện cho
hơn 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở và hơn 100.000 Trưởng Ban Công
tác Mặt trận trong cả nước.
Đây là một nội dung lớn được phản ánh trong số Tạp chí này. Đồng thời, để thiết thực chào mừng
Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), Tạp
chí Mặt trận số tháng 10 còn có các bài viết tiêu biểu về nội dung “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”…; nhiều bài viết là những nghiên cứu mới của các tác giả, các nhà
lãnh đạo, nhà nghiên cứu trong và ngoài hệ thống Mặt trận về các chủ đề liên quan đến các sự kiện trọng
tâm trong tháng 10, như: “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với công tác nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến
nghị của phụ nữ”, “Vai trò của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới”, những bài viết về kinh nghiệm công
tác Mặt trận, như: vấn đề phối hợp thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; vấn đề dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân
tộc thiểu số; Mặt trận vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa,...
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 170 (10/2017) tới đông đảo bạn đọc trong
và ngoài hệ thống Mặt trận. Đặc biệt, đây cũng là món quà ý nghĩa gửi tới các đại biểu tham dự Hội
nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận giai đoạn
2014-2017, góp phần tôn vinh các cán bộ Mặt trận ở cơ sở, dù mỗi người có cách thể hiện khác nhau,
nhưng đều thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về công tác Mặt trận để
mang lại những hiệu quả thiết thực nhất.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

NGHIÊN CU - LÝ LUN

Tng cng quan h hu ngh gia
Mt tr n T qu c Vit Nam và
Chính hip toàn qu c Trung Qu c
LÊ MẬU NHIỆM

Tóm tắt: Nhận lời mời của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp
cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị
Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 22 đến
27/9/2017. Chuyến thăm nhằm tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện
chức năng và vai trò của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh; tìm hiểu về xây dựng Đảng ở cơ sở; về hiệp thương
chính trị; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Summary: Accepting the invitation of the Chinese People's Political Consultative
Conference, the high-ranking delegation of the Central Committee of the Vietnam
Fatherland Front chaired by Vice - chairman Ms. Truong Thi Ngoc Anh visited and
worked in China from 22th to 27th September, 2017. The visit was aimed at
consulting and sharing experiences in functioning the role of the Chinese People's
Political Consultative Conference in new rural areas and civilized urban
development, the Party building at grassroots level, political consultations, and
strengthening of the friendship and cooperation between the Vietnam Fatherland
Front and the Chinese People's Political Consultative Conference.
Từ khóa: Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quan hệ hữu nghị, hợp tác, Trung
Quốc, Việt Nam.
Keywords: The Chinese People's Political Consultative Conference, the Central Committee of the Vietnam Fatherland
Front, friendship, cooperation, China, Vietnam.
Nhận bài: 28/9/2017; Sửa chữa: 29/9/2017; Duyệt đăng: 6/10/2017.

Chiu 26/9/2017, ti B:c Kinh, !ng chí Du
Chính Thanh, %y viên Thng v B Chính tr
Trung ng ng Cng sn Trung Qu c, Ch
tch Chính hip toàn qu c Trung Qu c ã tip
Phó Ch tch %y ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam
Trng Th Ng;c Ánh và oàn i bi"u c&p cao Mt tr n T
qu c Vit Nam. Cùng d, có !ng chí ng Minh Khôi, i
s c mnh toàn quyn Nc Cng hòa xã hi ch ngh3a
Vit Nam ti Nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa.

1.
*

Ti cuc gp, Phó Ch tch Trng Th Ng;c Ánh bày
t< vui m=ng trc nhng thành tu mà nhân dân Trung
Qu c ã t c trong s nghip xây dng, phát tri"n
&t nc di s lãnh o ca ng Cng sn Trung Qu c
vi ht nhân là !ng chí T ng Bí th, Ch tch nc T p
C n Bình; chúc i hi l)n th 19 ng Cng sn Trung
Qu c thành công t t ?p. Trên c s' phát tri"n lành
mnh, n nh ca quan h hai ng, hai nc trong
nhng nm qua, trong ó có quan h giao lu, hp tác

Thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc
Trung Quốc Du Chính Thanh, tháng 9/2017.
ẢNH: PV

gia Mt tr n T qu c Vit Nam và Chính hip Trung
Qu c; Phó Ch tch Trng Th Ng;c Ánh cho r@ng thi
gian ti, hai bên c)n tip tc tng cng giao lu, trao
 i oàn ' các c&p, các a phng, hp tác ào to, b!i
dJng cán b làm công tác Mt tr n, tng cng tuyên
truyn v tình hu ngh gia nhân dân hai nc, góp
ph)n vào vic cng c , tng cng quan h hu ngh Vit
Nam - Trung Qu c.
Phó Ch tch Trng Th Ng;c Ánh ã chuy"n li thm
h<i và li mi Ch tch Chính hip Du Chính Thanh thm
li Vit Nam ca %y viên Trung ng ng, Ch tch %y ban
Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam Tr)n Thanh MSn.
Ch tch Chính hip Du Chính Thanh nhit lit chào
m=ng oàn i bi"u c&p cao %y ban Trung ng Mt tr n
T qu c Vit Nam sang thm Trung Qu c, gii thiu vi
oàn v tình hình phát tri"n ca Trung Qu c thi gian
qua, trong ó có công tác chuWn b cho i hi 19 ng
Cng sn Trung Qu c. V quan h gia hai ng, hai nc,
Ch tch Chính hip Du Chính Thanh nh&n mnh ng,
Nhà nc Trung Qu c coi tr;ng quan h hu ngh vi Vit
Nam, mong mu n cùng Vit Nam tng cng giao lu, hp
tác thc ch&t trên nhiu l3nh vc, trong ó có quan h
hp tác gia Chính hip toàn qu c Trung Qu c và Mt tr n
T qu c Vit Nam, qua ó mang li li ích thit thc cho
nhân dân hai nc, óng góp cho hòa bình, n nh ca
khu vc và th gii.
2. Trong ngày 26/9, oàn i bi"u c&p cao %y ban

Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam ã có cuc hi àm
vi oàn i bi"u c&p cao Chính hip toàn qu c Trung
qu c do Phó Ch tch Mã Tiêu làm tr'ng oàn. Bu i hi
àm ã diZn ra trong b)u không khí c'i m', chân thành
vi nhiu ni dung thit thc. Hai bên ã thông báo cho
nhau v tình hình công tác Mt tr n m[i nc và nhng
óng góp ca c quan Mt tr n và Chính hip  i vi công
tác hip thng, giám sát, to diZn àn cho ngi dân,
các nhà chuyên môn tham gia vào i s ng chính tr ca
&t nc, h[ tr hot ng ca các c quan ng, Nhà
nc trong vic n:m b:t tâm t, nguyn v;ng ca ngi
dân, phát huy hiu qu chính sách ca ng và Nhà nc
trong i s ng xã hi. Hai bên c\ng trao  i v các bin
pháp c th" nh@m tng cng s giao lu, hp tác trong
thi gian ti gia Mt tr n T qu c Vit Nam và Chính
hip Trung Qu c, ' Trung ng c\ng nh gia các a
phng, góp ph)n vun :p cho quan h hu ngh gia
nhân dân hai nc.
Mt s ni dung trong hi àm ã t c, nh: Tip
tc phát tri"n t t ?p quan h hu ngh truyn th ng gia
Vit Nam và Trung Qu c, to không khí hu ngh, thin
chí, xây dng tinh th)n hi"u bit, tin c y và thái  tích
cc ca nhân dân hai nc. Hai bên trao  i, tho lu n
vic t chc Giao lu hu ngh nhân dân gia Mt tr n T
qu c Vit Nam và Chính hip toàn qu c Trung Qu c. Trao
 i ni dung liên quan n chuyn thm hu ngh, chính
thc Trung Qu c nm 2018 ca Ch tch %y ban Trung
ng Mt tr n T qu c Vit Nam Tr)n Thanh MSn. Nm
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Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc
ẢNH: PV
Trung Quốc.
2018, Trung Qu c s_ h[ tr m' 1 lp b!i dJng, ào to
ng:n hn cho 20 cán b Mt tr n T qu c Vit Nam ti
Trung Qu c, nh@m h;c t p kinh nghim v công tác hip
thng chính tr; giám sát dân ch; tham chính ngh
chính ca Chính hip và vic hàng nm tip tc trao  i
oàn c&p cao gia hai bên.
3. Trung Qu c là mt qu c gia lin k vi Vit Nam, có
din tích rng, ngi ông, có nn kinh t - xã hi phát
tri"n trong khu vc. ây là mt trong nhng nc có mô
hình t chc Mt tr n g)n gi ng vi Vit Nam. Chính vì
v y, nhng kinh nghim v t chc, hot ng, trong ó
có vic t p hp lc lng, hip thng dân ch nh@m
th ng nh&t t chc Mt tr n c xem là nhng kinh
nghim t t cho công tác Mt tr n ca Vit Nam.
Ti Trung Qu c, trc khi nc Cng hòa Nhân dân
Trung Hoa ra i, ã có hình thc Mt tr n Dân tc th ng
nh&t. Tình hình phc tp )u nhng nm 40 ca th kj
XX t ra cho Trung Qu c yêu c)u ln mu n phát tri"n thì
phi n nh tình hình chính tr. Hip thng dân ch
nh@m oàn kt m;i lc lng, ng phái dân ch ' Trung
Qu c c t ra nh mt yêu c)u t&t yu khách quan.
Di s lãnh o ca ng Cng sn Trung Qu c, ng
)u là Mao Trch ông, ã lãnh o, kêu g;i thc hin
chính sách oàn kt lâu dài b@ng vic triu t p Hi ngh
Chính tr hip thng dân ch. Tháng 9/1949, Chính hip
ã h;p i hi l)n th nh&t, tuyên b thành l p nc
Cng hòa nhân dân Trung Hoa và thông qua Hin chng
tm thi ca Chính hip.
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V thành viên ca Chính hip:
Trc nm 1954, thành viên ca Chính hip g!m có
các ng phái, các oàn th" nhân dân, các gii, quân i,
i bi"u các a phng, i bi"u c mi c bit. Sau
nm 1954, quân i và i bi"u a phng tham gia là
thành viên ca Qu c hi, thành ph)n ca Chính hip ch}
còn li 4  i tng ó là:
+ Các ng phái: Bao g!m ng Cng sn và các ng
phái dân ch.
+ Các gii trong xã hi: Có th" là mt t chc, c\ng có
th" là cá nhân.
+ Các oàn th" nhân dân: Công hi, oàn Thanh niên,
Hi Liêp hip Ph n, Hi Công thng, Hi Khoa h;c k
thu t, Hi !ng bào ài Loan, H!ng Kông, Ma Cao…
+ i bi"u c mi c bit (Cá nhân tiêu bi"u).
Các thành viên tham gia Chính hip u th" hin rõ
tính ch&t rng rãi, t p hp m;i t)ng lp, giai c&p, m;i t
chc, m;i ngành, m;i gii, m;i dân tc trong nc và
Hoa kiu ngoài nc… u có i bi"u ca mình trong
Chính hip. M;i thành viên tham gia Chính hip u phi
tri qua th tc hip thng, c Ban Thng v tin
hành các th tc hip thng " quyt nh vic tham
gia ca t chc thành viên hoc cá nhân c mi. Các
%y viên ca Chính hip u phi m bo tiêu chuWn thc
s là nhng ngi có nng lc và iu kin hot ng
thc t, có sc kh<e, t nguyn, nhit tình tham gia.
M;i thành viên tham gia Chính hip u c  cao, tôn
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Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới tại thôn Tưởng Cảng,
ẢNH: PV
TP. Tô Châu, tỉnh Giang Tô.
tr;ng, c phân công nhim v và phát huy s' trng
ca mình.
Chc nng c bn ca Uj ban toàn qu c Hi ngh
chính tr Hip thng Nhân dân Trung Qu c và Chính hip
a phng là hip thng chính tr.
V m i quan h ca Chính hip:

Quan h gia ng Cng sn vi Chính hip c xác
nh rõ là quan h gia lãnh o và b lãnh o v mt
chính tr. ng Cng sn Trung qu c thc hin vai trò
lãnh o chính tr  i vi Chính hip, nhng ng là mt
thành viên n@m trong Chính hip, tham gia các hot ng
ca Chính hip nh m;i thành viên khác, qua ó thc
hin vai trò lãnh o ca mình.
Quan h gia Chính hip vi i hi i bi"u nhân dân
(Qu c hi) và Hi !ng nhân dân các c&p là quan h ph i
hp và giám sát các hot ng ca Qu c hi, a ra nhng
sáng kin v pháp lu t và tham gia ý kin vào nhng b
lu t mà Qu c hi s_ thông qua. Các vn kin ca Qu c hi
c a ra l&y ý kin trong Hi ngh toàn th" %y ban
toàn qu c Chính hip trc khi tin hành h;p Qu c hi,
n khi h;p Qu c hi toàn th" %y viên Trung ng Chính
hip u d thính " giám sát vic Qu c hi tip thu ý
kin ca Chính hip.  a phng, các vn kin ca Hi
!ng nhân dân c\ng c a ra l&y ý kin ca Hi ngh
toàn th" %y ban Chính hip cùng c&p. Qu c hi và Hi
!ng nhân dân các c&p chu s giám sát ca Chính hip,
có trách nhim tr li các kin ngh nêu trong các  án
do Chính hip cùng c&p chuy"n n trong thi gian không

quá 6 tháng k" t= khi nh n c  án.

Quan h gia Chính hip các c&p vi chính quyn các
c&p là quan h bình  ng, hp tác, hip thng. Các báo
cáo công tác ca chính quyn, Vin Ki"m sát nhân dân, d
toán ngân sách… c a ra l&y ý kin ca Hi ngh toàn
qu c %y ban Chính hip trc khi trình bày ti Qu c hi
và Hi !ng nhân dân cùng c&p. Chính ph có trách nhim
tr li nhng kin ngh nêu trong các  án do Chính hip
chuy"n n trong thi gian không quá 6 tháng.
Quan h gia Chính hip vi các oàn th" nhân dân:
Các oàn th" nhân dân là thành viên tham gia Chính hip,
thi hành các ngh quyt ca Chính hip. Các oàn th"
nhân dân c\ng  xu&t các ý kin,  án v nhng v&n 
có liên quan n oàn th" mình và nhng v&n  chung
ca &t nc, nêu ra nhng kin ngh vi ng, Nhà nc,
Qu c hi. Các oàn th" nhân dân hip thng và ph i hp
th ng nh&t hành ng vi nhau, các oàn th" nhân dân
hot ng c l p và t ch theo yêu c)u ca công vic.
T chc và hot ng ca Chính hip là rng rãi, phát
huy c vai trò các thành viên trong vic t p hp, oàn
kt các thành ph)n xã hi. T chc Chính hip là hình
nh tng trng tiêu bi"u cho kh i i oàn kt toàn dân,
to nên s th ng nh&t a dng trong c c&u xã hi và th"
ch chính tr, di s lãnh o ca ng Cng sn Trung
Qu c. Nhng kinh nghim v t chc và hot ng ca
Chính hip Trung Qu c, c bit v t chc t p hp lc
lng là nhng kinh nghim quý cho vic t chc, hot
ng và phát huy vai trò thành viên t chc và thành
viên cá nhân ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
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Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Chính hiệp TP. Tô Châu, tỉnh Giang Tô.
ẢNH:

4. Trong thi gian thm và làm vic ti Trung Qu c,
oàn i bi"u c&p cao %y ban Trung ng Mt tr n T
qu c Vit Nam ã n thm và làm vic ' thành ph Tô
Châu, t}nh Giang Tô. Ti ây, oàn ã trao  i kinh
nghim trong công tác vi Chính hip thành ph Tô Châu;
n thm và trao  i vi Chính hip thành ph Thng
Thc (thuc thành ph Tô Châu); thm T p oàn
BOSIDENG (là t p oàn thi trang lông v\ vi hn 20.000
công nhân), thm khu công nghip Tô Châu và tìm hi"u
v&n  an sinh xã hi chm lo cho công nhân…
c bit, oàn ã n thm, tìm hi"u v xây dng nông
thôn mi ' thôn T'ng Cng, thành ph Thng Thc
(thuc thành ph Tô Châu). Thôn có din tích 3km2, có
200 h vi 900 nhân khWu. Bí th thôn T'ng Cng
Thng c Thnh cho bit: Cách ây g)n 50 nm, T'ng
Cng là vùng &t nghèo, nhân dân ói n, a ph)n nhà
tranh vách &t, bnh t t thng xuyên. Di s lãnh o
ca ng Cng sn Trung Qu c, nhân dân thôn T'ng Cng
ã oàn kt, sát vai cùng lãnh o thôn a T'ng Cng
phát tri"n vt b c. KhWu hiu ca thôn: “Làm có h'ng,
' có nhà, già c chm sóc, tr c i h;c, bnh c
cha tr” và nh hng ca thôn là phát tri"n toàn din,
hài hòa gia công nghip, nông nghip, dch v… Thôn
c chia thành 4 khu vc chính: Khu nhà ' cho 200 h
và chm sóc ngi già; khu ch bin, sn xu&t; khu chn
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nuôi, tr!ng tr;t và khu sinh thái. Hin nay, thu nh p thôn
t 50.000 NDT/ngi/nm; ngi già và tr em c tr
c&p 9.000 NDT/ngi/nm. Thôn có khu nhà ' t p trung,
khu công nghip, khu vui chi gii trí, khu chm sóc, nuôi
dJng ngi già, nhà khách, nhà h;c pháp lu t và công
viên làm ni vui chi sinh hot cng !ng… Theo các
!ng chí Chính hip thành ph Tô Châu, thôn T'ng Cng
là mt mô hình nông thôn ki"u mSu, là a ch} " các a
phng và nhân dân Trung Qu c n thm quan, h;c t p
kinh nghim. Hàng nm, các trng ng trong t}nh Giang
Tô và các t}nh, thành ph trong c nc Trung Qu c u
a h;c viên n nghiên cu mô hình nông thôn mi ti
T'ng Cng.
oàn i bi"u c&p cao %y ban Trung ng Mt tr n T
qu c Vit Nam c\ng ã n thm và tìm hi"u vic xây
dng mô hình khu dân c vn hóa ti khu dân c Ngh3a
t Lý; thm công ty Khoa h;c k thu t ki"m soát giao
thông ti Th ô B:c Kinh.
Chuyn thm và làm vic ca oàn i bi"u c&p cao
Uj ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam ti Trung
Qu c ã thành công t t ?p, góp ph)n thúc Wy quan h
hp tác, hu ngh truyn th ng gia Mt tr n T qu c
Vit Nam và Chính hip Trung Qu c nói riêng và gia
ng, nhân dân hai nc nói chung.
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Mt trn T quc Vit Nam
thc hin mc tiêu
GI M NGHÈO B N VNG
NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Thực hiện Chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2017 gắn với phát động
Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10 - 18/11/2017) và phong trào thi đua “Cả nước
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tiếp tục phát động trong hệ thống Mặt trận các cấp về thực hiện mục tiêu
chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, vận động tự nguyện
của các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn kinh tế,
các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đăng ký ủng hộ giúp đỡ người nghèo, thực hiện các
chương trình an sinh xã hội.
Summary: There are the implementation of the program “Joining hands for the poor” in
2017 in conjunction with the launch of the peak “Month for the poor” (from 17th October to
18th November) and the emulation movement “The whole country supporting the
disadvantaged, leaving no one behind”. In this process, the Vietnam Fatherland Front
Central Committee has been raising the awareness of the Front’s system at all levels on the
implementation of the sustainable poverty reduction program and the assurance of social
security in the line with the Party’s and State’s guidelines. Thereby, the member
organizations of the Front, N.G.O, economic groups, enterprises and donors have been
mobilized voluntarily to support the poor and implement social security programs.
Từ khóa: Xóa đói giảm nghèo, vì người nghèo, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Poverty reduction, for the poor, sustainable poverty reduction, social security, national unity, President Hochiminh, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/10/2017; Sửa chữa: 3/10/2017; Duyệt đăng: 6/10/2017.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực
hiện công tác giảm nghèo bền vững
C cuc i bôn ba i tìm con ng cu nc, cu
dân, Ch tch H! Chí Minh ch} có mt mc ích duy nh&t
là &t nc c l p, nhân dân &m no, hnh phúc. Vì v y,
ch} mt ngày (ngày 3/9/1945), sau khi tuyên b vi c
th gii "Bn Tuyên ngôn c l p" kh ng nh dân tc
Vit Nam giành c c l p và thc s tr' thành mt
qu c gia c l p, nhân dân ta t= a v nô l tr' thành
ngi ch &t nc.

*

Nhng ngày )u tiên khi &t nc mi giành c l p,
Ngi ã coi công vic xóa ói quan tr;ng và c&p bách nh
là dit gic. Ch tch H! Chí Minh ã nêu ra 3 nhim v c&p
bách ca Nhà nc c)n phi gii quyt, ó là: Dit gic ói,
dit gic d t, dit gic ngoi xâm. Trong lúc gic ngoi xâm
vSn cha t= b< ý nh thôn tính nc ta, Ngi t vic
gii quyt "gic ói" lên hàng )u có ý ngh3a vô cùng quan
tr;ng và c&p thit, “vì mc tiêu ca dân tc ta là ánh 
phong kin,  qu c " em li cm n, áo mc, h;c hành
cho nhân dân... nu c l p r!i mà !ng bào vSn còn ói
kh thì c l p c\ng ch ng có ý ngh3a gì”. Sau hn mt

Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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tháng giành c c l p dân tc, ngày 17/10/1945, Ch
tch H! Chí Minh ã ra li hiu triu "Toàn dân ch ng ói
nghèo" và Ngi nghiêm ch}nh thc hin b@ng cách gim
khWu ph)n n ca mình " giúp ngi nghèo.
H;c t p t t'ng ca Ngi, qua 72 nm thc hin
nhim v chin lc xây dng, bo v và phát tri"n &t
nc, ng, Nhà nc luôn nh&t quán ch trng phát
tri"n kinh t g:n vi thc hin tin b và công b@ng xã
hi, không ng=ng nâng cao i s ng v t ch&t, tinh th)n
ca nhân dân, trong ó nhim v xoá ói gim nghèo
xuyên su t trong quá trình phát tri"n kinh t - xã hi ca
&t nc. Nm 2000, Liên hp qu c ch;n ngày 17/10 hàng
nm làm ngày "Th gii ch ng ói nghèo". H'ng ng li
kêu g;i ca Liên hp qu c, Chính ph ã quyt nh l&y
ngày 17/10 hàng nm là "Ngày vì ngi nghèo" ca Vit
Nam. Thc hin chính sách xoá ói, gim nghèo, Chính
ph ã xây dng các chng trình, d án ln nh@m thu
h?p khong cách giàu nghèo gia các vùng, nh: Chng
trình phát tri"n kinh t - xã hi các xã c bit khó khn
min núi và vùng sâu vùng xa (g;i t:t là Chng trình
135); Quyt nh 134/2004/Q-TTg ca Th tng Chính
ph v mt s chính sách h[ tr &t sn xu&t, &t ', nhà
' và nc sinh hot cho h !ng bào nghèo, i s ng khó
khn; Chính sách h[ tr nhà ' cho h nghèo (Quyt nh
167/2008/Q-TTg ca Chính ph ngày 12/12/2008); Chng
trình h[ tr gim nghèo nhanh và bn vng  i vi 62 huyn
nghèo (Ngh quyt 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008)...
V n dng t t'ng H! Chí Minh v “i oàn kt dân
tc”, h'ng ng công cuc xoá ói, gim nghèo ca ng,
Nhà nc, vi vai trò là mt t chc liên minh chính tr
rng ln, ni t p hp kh i i oàn kt dân tc, ngày
17/10/2000, oàn Ch tch Uj ban Trung ng Mt tr n
T qu c Vit Nam ã phát ng Cuc v n ng "Ngày vì
ngi nghèo", tr;ng tâm v n ng xây dng Qu “Vì ngi
nghèo” " chm lo cho ngi nghèo. H@ng nm, Mt tr n
T qu c t= Trung ng n c&p xã t chc phát ng
Tháng cao i"m Vì ngi nghèo (17/10 - 18/11) nh@m
nâng cao nh n thc và thúc Wy hành ng trong c h
th ng chính tr, các t)ng lp nhân dân, các t chc, các
doanh nghip, nhng nhà ho tâm, ngi Vit Nam ' nc
ngoài, các t chc qu c t... dành s quan tâm chm lo
cho ngi nghèo; to c hi " ngi nghèo n nh cuc
s ng, vn lên thoát nghèo bn vng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các
tổ chức thành viên vận động nguồn lực
giúp đỡ người nghèo
Sau 17 nm t chc phát ng và thc hin giúp J
ngi nghèo (17/10/2000 - 30/6/2016), Mt tr n T qu c
Vit Nam các c&p ã tuyên truyn, v n ng các ngu!n lc
ng h Qu “Vì ngi nghèo", t p trung h[ tr chng
trình làm nhà “i oàn kt” và làm nhà theo Quyt nh
167 ca Chính ph. T= khi phát ng n nay, Qu "Vì
ngi nghèo" và chng trình an sinh xã hi ã tip nh n
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49.613 tj !ng, trong ó ng h qua Qu "Vì ngi
nghèo" 4 c&p hn 13.400 tj !ng, ng h trc tip
chng trình an sinh xã hi ' các a phng c 36.213
tj !ng. Mt tr n T qu c Vit Nam các c&p ã ph i hp
vi chính quyn h[ tr, xây dng, sa cha 1.482.512 cn
nhà i oàn kt cho h nghèo, c n nghèo, h khó khn;
hàng chc triu lt h nghèo c h[ tr v v n, t liu
sn xu&t; hàng ngàn công trình dân sinh (trng h;c,
trm xá, c)u dân sinh, ng giao thông nông thôn...)
c xây dng; ngi nghèo c giúp J nhân dp Tt
Nguyên án, giúp J cho con i h;c, cha bnh khi m
au n@m vin dài ngày, cu ói khi c)n thit. %y ban
Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam ã trao “B@ng ghi
công” cho 6.542 xã, phng, th tr&n; 337 qu n, huyn;
1 thành ph , 18 t}nh, thành ph ã hoàn thành chng
trình xây dng nhà i oàn kt, xóa nhà dt nát cho
ngi nghèo.
Mt tr n các t}nh, thành ph ã có nhiu sáng kin,
sáng to nhiu hình thc quyên góp phong phú nh@m huy
ng c ngu!n qu, thu hút ông o t chc trong,
ngoài nc và các t)ng lp nhân dân tích cc giúp J
ngi nghèo. i"n hình nh Mt tr n các a phng: Bà
Ra - V\ng Tàu xây dng 90 cn nhà i oàn kt, tr giá
4,3 tj !ng, sa cha 43 cn nhà i oàn kt, tr giá 600
triu !ng; Thanh Hóa phân b s tin 2,7 tj !ng xây
dng 90 nhà i oàn kt cho 90 h nghèo ti 13 huyn;
Bình Thu n xây dng 7 nhà Tình thng ti các huyn
c Linh và Hàm Thu n Nam, tr giá 350 triu !ng; Long
An h[ tr xây dng và sa cha 20 cn nhà i oàn kt,
15 cn nhà Tình thng vi s tin g)n 1,4 tj !ng; Sóc
Trng h[ tr sa cha 5 cn nhà và xây dng 1 cn nhà i
oàn kt; Bình Dng xây dng 10 cn nhà i oàn kt…
Thc hin công tác gim nghèo bn vng, Chính ph
ã ban hành “Chng trình mc tiêu qu c gia gim
nghèo bn vng giai on 2016 - 2020” và ã ph i hp
cht ch_ vi Mt tr n T qu c Vit Nam trong vic tri"n
khai thc hin b@ng vic Chính ph và oàn Ch tch %y
ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam ã ký Ngh
quyt liên tch s 88/NQLT/2016, ngày 7/10/2016 v
vic v n ng gim nghèo bn vng, xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh. Thông qua chng trình ký
kt, hai bên làm rõ trách nhim ca các c&p chính
quyn, Mt tr n T qu c và các t chc oàn th" chính
tr - xã hi t= trung ng n c s', bo m không "
sót các h nghèo mà không có s h[ tr ca các t chc
xã hi và Mt tr n T qu c các c&p. Thc hin Ngh quyt
liên tch, c&p uj ng, chính quyn và các oàn th" '
mt s t}nh, thành ph ã có quyt tâm cao cùng vi
Mt tr n T qu c Vit Nam v n ng, kêu g;i s óng
góp, ng h cho Qu “Vì ngi nghèo” và làm nhà i
oàn kt cho ngi nghèo, giúp ngi nghèo có iu
kin n nh cuc s ng, t tin vn lên thoát nghèo,
nh&t là ' vùng !ng bào dân tc thi"u s , vùng sâu,
vùng xa. Trong nhiu nm qua, tng cng hiu qu
công tác tuyên truyn sâu, rng n các t)ng lp nhân
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“ý ng, lòng dân”, phù hp vi truyn
th ng nhân ái, oàn kt ca dân tc, khi
d y tình yêu thng, giúp J lSn nhau t=
m[i cng !ng dân c cùng chm lo cho
ngi nghèo. Thông qua v n ng ã thc
hin xã hi hóa hot ng xóa ói, gim
nghèo. Cùng vi s !ng thu n ca nhân
dân c nc trong vic tr giúp ngi
nghèo, còn có s chia s ca các t chc
qu c t, ca nhân dân th gii trong vic
tip c n và gii quyt v&n  gim nghèo '
Vit Nam.
2. Mc tiêu gim nghèo bn vng
c các c&p uj ng lãnh o, ch} o
chính quyn thc hin và ph i hp vi
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn
Mt tr n t chc thc hin ã to ra sc
phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tổ chức
mnh ca c h th ng chính tr trong
vic chm lo cho ngi nghèo. Mt tr n
Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017.
ã phát huy c sc mnh cng !ng,
ẢNH: QUANG VINH
vai trò vn lên ca chính ngi nghèo,
dân thc hin trách nhim vì ngi nghèo, vào ngày thc hin có hiu qu Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt
17/10 hàng nm (Ngày vì ngi nghèo); ngày 18/11 xây dng nông thôn mi, ô th vn minh” g:n vi vic
hàng nm (Ngày truyn th ng Mt tr n T qu c Vit thc hin các chính sách ca Nhà nc v chng trình
Nam"; ngày 31/12 hàng nm (Chng trình “N i vòng gim nghèo, phát tri"n bn vng. Quá trình thc hin
tay ln” - Tt cho ngi nghèo) ã thu hút ông o Cuc v n ng ã  i mi ni dung, phng thc hot
nhng “t&m lòng ho tâm” trong và ngoài nc n ng ca Mt tr n các c&p, làm cho hot ng Mt tr n
óng góp tin, ca, công sc cho ngi nghèo.
ngày càng nng ng, sáng to và hiu qu, g:n bó m t
thit vi nhân dân. i ng\ cán b Mt tr n các c&p c
" tip tc có thêm ngu!n lc chm lo cho ngi
rèn luyn và tr'ng thành, có trách nhim và g:n bó hn
nghèo, nh&t là hin nay ti nhiu vùng sâu, vùng xa, vùng
vi công tác Mt tr n. Cuc v n ng c toàn xã hi ghi
biên gii, hi o tj l h nghèo vSn ' mc t= 35 - 40%,
nh n, vai trò v trí ca Mt tr n tip tc c nâng cao.
%y ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam tích cc ph i
hp cùng Chính ph trong vic thc hin mc tiêu gim
3. " thc hin có kt qu mc tiêu gim nghèo, c)n
nghèo thông qua Qu “Vì ngi nghèo” và các chng trình có ch trng, ni dung, chng trình và bin pháp t
an sinh xã hi. %y ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit chc thc hin mt cách khoa h;c, thit thc, phù hp
Nam ch ng ph i hp vi B Lao ng - Thng binh và vi t=ng a phng, t=ng vùng, min. Thc hin v n
Xã hi, B Thông tin - Truyn Thông, ài Truyn hình Vit ng thng xuyên, song phi có nhng t cao i"m,
Nam, ng y Kh i doanh nghip Trung ng và mt s c có tr;ng tâm v n ng và giúp J ngi nghèo phù hp.
quan liên quan t chc Chng trình truyn hình trc tip Cán b trc tip tham mu, qun lý qu v=a n:m ch:c
“Chung tay vì ngi nghèo” nm 2017 g:n vi phát ng ni dung, phng châm thc hin v=a hi"u nghip v,
“Tháng cao i"m vì ngi nghèo” (17/10 - 18/11/2017) và vic s dng ngu!n qu và các hin v t cho ngi
phong trào thi ua “C nc chung tay vì ngi nghèo - nghèo. !ng thi, thc hin thng xuyên công tác
Không " ai b b< li phía sau”. Theo ó, Chng trình ki"m tra và thông tin báo cáo nh k* ' t=ng a phng
“Chung tay vì ngi nghèo” nm 2017 truyn hình trc và trong c nc.
tip trên ài Truyn hình Vit Nam vào ngày 15/10/2017
4. Phát huy vai trò ca Mt tr n T qu c Vit Nam và
ti 2 i"m c)u Hà Ni và Thành ph H! Chí Minh.
các t chc thành viên trong thc hin nhim v gim
nghèo bn vng. Trong ó, Wy mnh thc hin phong
Một số bài học kinh nghiệm
trào gim nghèo cho các hi viên ca m[i t chc, nh:
Phát huy vai trò ca Mt tr n T qu c Vit Nam trong phong trào “Giúp Cu chin binh nghèo” ca Hi Cu
thc hin công tác gim nghèo bn vng cho hn 2,3 triu chin binh Vit Nam; “Sn xu&t kinh doanh gi<i giúp hi
h nghèo và 1,2 triu h c n nghèo theo chuWn nghèo viên nghèo” ca Hi Nông dân; phong trào “Mái &m Công
mi, Mt tr n T qu c Vit Nam các c&p c)n tip tc phát oàn” ca T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam; phong trào
huy nhng bài h;c kinh nghim, nh sau:
“Mái &m cho ph n nghèo” ca Hi Liên hip Ph n Vit
Nam... thu hút ông o các t chc, các cá nhân c trong
1. Cuc v n ng “Ngày vì ngi nghèo” do Mt tr n T
qu c Vit Nam phát ng t c kt qu do áp ng c và ngoài nc tham gia.
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HI LIÊN HIP
PH N VIT NAM

vi công tác nm bt, t p hp ý
kin, kin ngh ca ph n
NGUYỄN THỊ TUYẾT*

Tóm tắt: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong nhiều năm qua, coi công tác nắm
bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị và phản ánh tình hình tư tưởng của các tầng lớp
phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, kịp thời tham mưu, đề
xuất và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể giải
quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, góp phần chăm lo quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
Summary: Vietnam Women’s Union (VWU), at all levels, has considered the
work of seizing, gathering the comments and recommendations as well as
reflecting the situation of thought of women as one of the most important tasks.
Since then, VWU has given timely suggestions, and has participated with relevant
executive committees, authorities, departments, sectors and organizations in
dealing with the issues related to women and children to protect the rights and
legitimate interests of women.
Từ khoá: Thông tin, ý kiến, kiến nghị, phản ánh, dư luận xã hội, phụ nữ, Hội Phụ nữ Việt Nam.
Keywords: Information, comment, recommendation, reflection, public opinion, women, Vietnam Women’s Union.
Nhận bài: 5/10/2017; Sửa chữa: 5/10/2017; Duyệt đăng: 6/10/2017.
ng Cng sn Vit Nam, ngay t= khi mi thành
l p ã coi vic n:m b:t lòng dân (tâm t, nguyn
v;ng, ý chí ca nhân dân) là mt trong nhng
công vic quan tr;ng hàng )u nh@m  ra các
ch trng, ng l i cách mng phù hp vi lòng dân.
Ch tch H! Chí Minh c\ng ã vit: "Dân chúng !ng lòng


*

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
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vic gì c\ng làm c. Dân chúng không ng h, vic gì
làm c\ng không nên" hay nh "lãnh o quan tr;ng nh&t
là lãnh o t t'ng, phi hi"u t t'ng ca m[i cán b
" giúp J thit thc trong công tác; vì t t'ng thông
su t thì làm t t, t t'ng nhùng nh@ng thì không làm
c vic". Kt lu n s 100-KL/TW ngày 18/8/2014 ca
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Bằng khen cho đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ Việt Nam, tháng 3/2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

Ban Bí th Trung ng ng v vic " i mi và nâng cao
ch&t lng công tác iu tra, n:m b:t nghiên cu d lu n
xã hi (DLXH)” ã ch} rõ: "iu tra, n:m b:t nghiên cu
DLXH nh@m n:m b:t, t p hp kp thi, sát thc tâm t,
tình cm, ý chí, nguyn v;ng ca nhân dân v nhng v&n
, s kin có tính thi s trong nc và th gii, c
bit là  i vi các ch trng, chính sách ca ng và
Nhà nc; giúp các c quan lãnh o, qun lý có thêm
thông tin tham kho trong quá trình xây dng, hoàn
thin và t chc thc hin các ch trng chính sách ca
ng, pháp lu t ca Nhà nc".
Là t chc chính tr - xã hi, i din cho quyn và li
ích hp pháp, chính áng ca các t)ng lp ph n Vit
Nam, Hi Liên hip Ph n Vit Nam luôn coi tr;ng công
tác n:m b:t, t p hp ý kin, kin ngh và phn ánh tình
hình t t'ng ca các t)ng lp ph n. Vic n:m b:t và
phn ánh kp thi nhng ý kin, kin ngh ca ph n và

tham mu,  xu&t vi các c quan chc nng gii quyt
các kin ngh, nhng v&n  bc xúc ca ph n có ý
ngh3a vô cùng quan tr;ng, góp ph)n tích cc trong n
nh t t'ng xã hi, to nn tng vng ch:c cho s phát
tri"n kinh t - xã hi ca &t nc.
Thc hin Ngh quyt i hi i bi"u Ph n toàn
qu c l)n th XI, ngày 15/7/2013, oàn Ch tch Trung
ng Hi Liên hip Ph n Vit Nam ã ban hành Hng
dSn s 18/HD - CT v Công tác n:m b:t, phn ánh tình
hình t t'ng và DLXH trong các c&p Hi Ph n; Quy
nh v Hi Liên hip Ph n Vit Nam tham gia góp ý xây
dng ng, xây dng chính quyn (ngày 4/6/2014). ây
là nhng vn bn quan tr;ng ch} o xuyên su t trong
nhim k* này  i vi các c&p Hi trong công tác n:m b:t,
t p hp ý kin, kin ngh và phn ánh tình hình t t'ng,
DLXH ca các t)ng lp ph n. oàn Ch tch Trung ng
Hi Liên hip Ph n Vit Nam giao Ban Tuyên giáo là )u
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Lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2020 giữa
ẢNH: PV
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam, tháng 6/2017.
m i tham mu, chu trách nhim công tác n:m b:t tình
hình t t'ng các t)ng lp ph n; Ban Chính sách Lu t
pháp ch trì, ph i hp, theo dõi, tham mu và báo cáo kt
qu t chc thc hin Quy nh v vic Hi Liên hip Ph
n Vit Nam tham gia xây dng ng, xây dng chính
quyn. C th": n:m b:t, t p hp ý kin, kin ngh và
phn ánh tình hình t t'ng, DLXH ca các t)ng lp ph
n báo cáo Thng trc oàn Ch tch và các c quan
chc nng, !ng thi  xu&t gii pháp gii quyt kp thi
cho Thng trc oàn Ch tch Trung ng Hi Liên hip
Ph n Vit Nam; Hng dSn, theo dõi và ôn  c các
t}nh thành báo cáo tình hình t t'ng các t)ng lp ph
n và DLXH, ý kin, kin ngh ca ph n theo quy nh.
Ch ng liên lc vi Hi Liên hip Ph n các c&p " n:m
b:t nhanh tình hình t t'ng các t)ng lp ph n và
DLXH ang quan tâm, nhng ý kin, kin ngh ca ph n
 i vi các v&n  liên quan. !ng thi, oàn Ch tch
phân công các ban, n v ph i hp vi Ban Tuyên giáo
trong công tác n:m b:t, t p hp các ý kin, kin ngh ca
các t)ng lp ph n và tham mu,  xu&t vi Thng
trc oàn Ch tch các gii pháp gii quyt các v&n 
c phát hin. Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách Lu t
pháp c\ng ã phân công 1 cán b )u m i thc hin công
tác này và phân công t&t c các cán b trong Ban theo
dõi, n:m b:t, t p hp ý kin, kin ngh ca ph n theo
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a bàn t=ng cm thi ua ca Hi. Ngoài ra, i ng\ báo
cáo viên c&p Trung ng Hi c\ng là lc lng tích cc
trong công tác n:m b:t, phn ánh tình hình t t'ng ph
n và DLXH, trong quy ch hot ng i ng\ báo cáo
viên c&p Trung ng Hi ã quy nh rõ trách nhim.
Trung ng Hi ã ch} o các c&p Hi thit l p, cng
c i ng\ cán b Hi và cng tác viên thc hin công tác
n:m b:t và phn ánh tình hình t t'ng ca các t)ng lp
ph n và DLXH, rà soát, la ch;n cán b và cng tác viên
m bo tiêu chuWn, xác nh )u m i ' t=ng c&p và có k
hoch b!i dJng, gp gJ trao  i kinh nghim. Trên c s'
ó, các c&p Hi ã tri"n khai công tác n:m b:t, t p hp và
phn ánh t t'ng, ý kin, kin ngh ca các t)ng lp ph
n và báo cáo lên Hi c&p trên và c&p y trong các cuc
giao ban và theo nh k* hàng tu)n, hàng tháng, hàng
quý, trc các k* h;p Qu c hi hoc t xu&t khi có v
vic xy ra. Khi có các v&n  t xu&t hoc liên quan n
quyn li chính áng ca ph n mà cha th" báo cáo
b@ng vn bn, cán b Hi và cng tác viên g;i in trc
tip phn ánh cho Ch tch Hi Liên hip Ph n c&p trên
trc tip hoc !ng chí Thng trc oàn Ch tch Trung
ng Hi ph trách cm, Tr'ng Ban Tuyên giáo Trung
ng Hi n:m b:t " gii quyt v&n .
Các c&p Hi ph n thu th p thông tin thông qua d
lu n chung, các phng tin thông tin i chúng, các báo

N G H I Ê N

C + U

-

L Ý

L U

N

cáo, hòm th góp ý, qua  i thoi trc tip vi hi viên,
" kp thi n:m b:t, t p hp, phn ánh khách quan trung
thc các lu!ng ý kin, tâm t, tình cm, khó khn,
nguyn v;ng ca hi viên, ph n và ngi dân  i vi
chính sách, ch trng ca ng, Chính ph, chính quyn
a phng, các s kin, hin tng kinh t, chính tr,
vn hóa, xã hi, an ninh qu c phòng... ' a phng, n
v trong nc, qu c t.

+ Mt trong nhng c thù trong diZn bin tâm lý ca
ph n là dZ b lôi kéo, kích ng vì v y ph n c\ng ã
tham gia vào mt s cuc bi"u tình, t t p ông ngi.
Nh&t là, trong tình hình hin nay, các th lc thù ch
trong và ngoài nc ang hot ng vi nhiu th on
tinh vi ch ng phá ng và Nhà nc ta nên công tác n:m
b:t và nh hng t t'ng cho ph n càng gp nhiu
khó khn hn.

Các c&p Hi thng xuyên n:m b:t tình hình i s ng,
t t'ng ca ph n di nhiu hình thc, t p trung vào
nhng vùng gii phóng mt b@ng, vùng có diZn bin phc
tp v tôn giáo, vùng ph n b bão lt thiên tai... Thông
qua ó, các c&p Hi  xu&t các gii pháp và ph i hp vi
các ngành chc nng gii quyt kp thi nhiu v vic,
góp ph)n quan tr;ng vào s n nh t t'ng ca các
t)ng lp ph n, bo v quyn và li ích hp pháp, chính
áng cho ph n. Vic tip nh n, x lý gii quyt n
th c các c&p Hi thc hin kp thi, úng quy nh
ca pháp lu t. Các !ng chí lãnh o Hi Liên hip Ph
n các c&p c phân công bám sát các a bàn, theo oàn
công tác " tuyên truyn, n:m diZn bin tình hình ti c
s'; xu ng t n thôn, xã... " n:m b:t thông tin; c bit
là thu th p thông tin thông qua các hi viên nòng c t, t=
ó kp thi phn ánh nhng thông tin có giá tr cho các
c&p y, làm c s' cho nhng  xu&t, tham mu gii
quyt bc xúc ca ph n và ngi dân. Nhiu a phng
có mô hình sáng to ã ra i, tiêu bi"u nh mô hình diZn
àn "L:ng nghe ý kin hi viên", tham gia Hi !ng tip
dân (Qung Ninh); xây dng hp th in t "Tâm tình
ph n Long An", Giao ban t t'ng nh k* hàng tháng
(Ngh An, Hà Ni).

Trong thi gian ti, các c&p Hi t p trung vào mt s
hot ng tr;ng tâm sau:

Tuy nhiên, công tác n:m b:t, phn ánh tình hình t
t'ng ph n và DLXH, t p hp ý kin, kin ngh ca các
t)ng lp ph n và nhân dân trong các c&p Hi Ph n
còn có nhng hn ch nh&t nh, nh:
+ Vic n:m b:t t t'ng ph n và DLXH, ý kin, kin
ngh ca hi viên, ph n và nhân dân " phn ánh vi
nhng c&p có thWm quyn v các v vic còn cha nhy
bén, cha ch ng, cha kp thi, thiu tính thi s,
thiu tính d báo, nh hng có lúc, có ni còn b s
ràng buc vào s cho phép ca c&p y, chính quyn mi
c phn ánh lên c&p trên.
+ Vic tuyên truyn, v n ng hi viên ph n không
tham gia khiu kin ông ngi còn gp khó khn do có
nhng v vic liên quan n nhiu ngành hoc cha gii
quyt th<a áng vi mong mu n ca ngi dân.
+ i ng\ cán b Hi, c bit là c&p c s' cha có k
nng n:m b:t, t p hp và phn ánh t t'ng, ý kin, kin
ngh ca hi viên, ph n nên vic n:m b:t thông tin còn
chung chung, có lúc còn cha úng bn ch&t v&n , cha
có phng pháp phân tích x lý thông tin.

Mt là, tip tc tri"n khai thc hin có hiu qu công
tác n:m b:t t t'ng ph n và DLXH, chú tr;ng ' các
l3nh vc lao ng, vic làm, công tác quy hoch, )u t
thc hin các d án phát tri"n kinh t - xã hi ti a
phng; vic thu h!i &t, n bù, gii phóng mt b@ng,
tái nh c...; các ch trng ca ng, chính sách pháp
lu t ca Nhà nc liên quan n ph n, các phong trào,
các cuc v n ng do Hi Liên hip Ph n phát ng,
tri"n khai.
Hai là, tng cng n:m b:t tâm t, nguyn v;ng ca
hi viên, ph n thông qua nhiu hình thc khác nhau "
phát hin, phn ánh và tham mu,  xu&t gii pháp
nh@m gii quyt nhng v&n  bc xúc ca hi viên, ph
n c bit là quyt lit &u tranh vi các hành vi bo
lc, buôn bán, xâm hi nhân phWm ph n.
Ba là, t p hu&n, hng dSn k nng cho cán b Hi các
c&p, hi viên nòng c t, cng tác viên, báo cáo viên "
nâng cao ch&t lng công tác n:m b:t và phn ánh t
t'ng ph n và DLXH.
B n là, chú tr;ng công tác thông tin, nh hng t
t'ng trong cán b, ng viên và hi viên, ph n thông
qua vic t chc các hi ngh báo cáo viên, h;p giao ban
công tác tuyên giáo, bn tin nh k*, trang thông tin in
t… " thông tin tình hình thc hin các ch trng, chính
sách ln, nhng v&n  thi s c d lu n quan tâm.
Nh@m làm t t công tác n:m b:t, t p hp ý kin, kin
ngh và phn ánh tình hình t t'ng, DLXH ca các t)ng
lp ph n, trong thi gian ti, c)n tng cng s lãnh
o  i vi công tác n:m b:t, t p hp và phn ánh ý kin,
kin ngh ca ngi dân. Nâng cao trách nhim ca Ban
Tuyên giáo các t}nh, thành y trong vic ph i hp vi các
ban, ngành oàn th", trong ó có Hi Liên hip Ph n
" n:m b:t, cung c&p thông tin gii áp, nh hng
DLXH, n:m cht diZn bin t t'ng, các thông tin DLXH
kp thi báo cáo c&p y " x lý, nh&t là quan tâm i"m
nóng, nhng bc xúc, n i cm mi phát sinh. Coi tr;ng
công tác  i thoi trc tip và gii quyt nhng v&n 
bc xúc ca nhân dân trên a bàn. !ng thi, có c ch
chia s thông tin và ph i hp x lý thông tin trong h
th ng chính tr.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 170 (10/2017) 15

NGHIÊN CU - LÝ LUN

CÔNG TÁC DY VÀ HC
TING NÓI, CH VIT
ca các dân tc thiu s hin nay
HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ, chữ viết. Qua khảo sát thực
tế ở một số địa phương, nguyện vọng học tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân
tộc thiểu số là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện việc dạy và
học tiếng nói, chữ viết dân tộc gặp nhiều khó khăn và bất cập, cần có những giải
pháp để đưa chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số đi vào
cuộc sống, tránh tình trạng “mai một” tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số.
Summary: Vietnam has multiple ethnic minorities and multi-languages. By
conducting surveys in certain areas, we know that learning spoken and written
languages of ethnic minorities is a necessary desire. However, the implementation of
teaching and learning to speak and write languages of ethnic minorities has
encountered many difficulties and inadequacies. It is necessary to have solutions to
implement the policies on teaching and learning ethnic minorities’ languages and
avoiding the “loss” of the spoken and written languages of ethnic minorities over time.
Từ khóa: Dân tộc, dân tộc thiểu số, bảo tồn, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, Việt Nam.
Keywords: Minority, ethnic minority, preservation of spoken language, written language, customs and habits, Vietnam.
Nhận bài: 1/10/2017; Sửa chữa: 2/10/2017; Duyệt đăng: 5/10/2017.

Đảng, Nhà nước quan tâm bảo tồn, phát
huy việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của
các dân tộc thiểu số
Cng !ng 54 dân tc anh em cùng sinh s ng ' nc
ta c chia theo 8 nhóm ngôn ng g!m: Vit — Mng,
Môn — Khmer, Mông — Dao, Nam o, Hán — Hoa, Tng Min và nhóm Kadai. Ting nói, ch vit là mt trong
nhng c trng vn hoá vô cùng quan tr;ng ca m[i dân
tc; là mt trong ba tiêu chí quan tr;ng xác nh thành
ph)n dân tc. n nay, trong s 53 dân tc thi"u s '
Vit Nam, có 27 dân tc ã có b ch vit riêng ca mình,
nh: Tày, Thái, Hoa, Khme, Nùng, H’Mông, Giarai, Êê,
Bana, Xng, Kho, Chm, Hrê, Mnông, Raglai...
ng, Nhà nc luôn tôn tr;ng quyn m[i dân tc có
ting nói ch vit riêng, quyn bình  ng và t do phát
*

tri"n ngôn ng ca m[i dân tc. Ngay t= vn kin )u
tiên ca ng ti i hi l)n th nh&t (3/1935) ã kh ng
nh: “Các dân tc c dùng ting m?  ca mình trong
sinh hot chính tr, kinh t và vn hóa”. Quan i"m trên
c xuyên su t qua các thi k* cách mng, c tip
tc kh ng nh qua các quan i"m, ch trng, chính
sách ng và Nhà nc  i vi v&n  h;c và dy ting
nói, ch vit ca các dân tc thi"u s Vit Nam. Ngh
quyt hi ngh l)n th 5 Ban Ch&p hành Trung ng ng
(khoá VIII) v xây dng và phát tri"n nn vn hoá Vit
Nam tiên tin,  m à bn s:c dân tc nêu rõ: “Bo t!n
và phát tri"n ngôn ng, ch vit ca các dân tc. i ôi
vi vic s dng ting nói, ch vit ph thông, khuyn
khích th h tr thuc !ng bào các dân tc thi"u s h;c
t p, hi"u bit và s dng thành tho ting nói, ch vit
ca dân tc mình”. Hin pháp nc Cng hòa xã hi ch

Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát chính
ẢNH: MẠNH QUANG
sách dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk, tháng 9/2017.
ngh3a Vit Nam nm 2013, ti iu 5 ã quy nh: “Ngôn
ng qu c gia là ting Vit. Các dân tc có quyn dùng
ting nói, ch vit, gi gìn bn s:c dân tc và phát huy
nhng phong tc, t p quán, truyn th ng và vn hoá t t
?p ca mình”.(1) Thc hin ch trng, ng l i ca
ng, Hin pháp ca Nhà nc, Qu c hi ã thông qua
Lu t Giáo dc nm 2009, ti iu 7 (khon 2), ã kh ng
nh: “Nhà nc to iu kin " ngi dân tc thi"u s
c h;c ting nói, ch vit ca dân tc mình nh@m gi
gìn và phát huy bn s:c vn hóa dân tc, giúp cho h;c
sinh ngi dân tc thi"u s dZ dàng tip thu kin thc
khi h;c t p trong nhà trng và c s' giáo dc khác. Vic
dy và h;c ting nói, ch vit ca dân tc thi"u s c
thc hin theo quy nh ca Chính ph”(2).
Trong nhiu nm qua, Chính ph ã ban hành nhiu vn
bn pháp lu t qui nh v vic dy ting nói, ch vit dân
tc, nh: Ngh nh s 82/2010/N-CP ngày 15/7/2010,
Quy nh vic dy và h;c ting nói, ch vit ca dân tc
thi"u s trong các c s' giáo dc ph thông và trung tâm
giáo dc thng xuyên, ghi rõ: “Ngi dân tc thi"u s có
nguyn v;ng, nhu c)u h;c ting dân tc thi"u s . B ch
ting dân tc thi"u s c dy và h;c trong nhà trng
phi là b ch c truyn c cng !ng s dng, c
c quan chuyên môn xác nh hoc b ch ã c c&p có
thWm quyn phê chuWn. Chng trình và sách giáo khoa
ting dân tc thi"u s c biên son và thWm nh theo
quy nh ca B tr'ng B Giáo dc và ào to. Giáo viên
dy ting dân tc thi"u s t trình  chuWn ào to ca

c&p h;c tng ng, c ào to dy ting dân tc thi"u
s ti các trng cao  ng, i h;c s phm, khoa s
phm. C s' v t ch&t và thit b dy h;c ting dân tc
thi"u s theo quy nh ca B tr'ng B Giáo dc và ào
to”. Tip ó, B Giáo dc và ào to ban hành Thông t
s 36/2012/TT-BGDT, Quy nh v t chc dy h;c, ki"m
tra và c&p chng ch} ting dân tc thi"u s và Thông t
s 37/2014/TT-BGDT, ban hành Danh mc thit b dy
h;c t i thi"u ting dân tc thi"u s trong các c s' giáo
dc ph thông và trung tâm giáo dc thng xuyên.
Chính ph ã ban hành Ngh nh s 05/2011/N-CP v
Công tác dân tc, trong ó kh ng nh mt trong nhng
nguyên t:c c bn ca công tác dân tc là: “m bo vic
gi gìn ting nói, ch vit, bn s:c dân tc, phát huy
nhng phong tc, t p quán, truyn th ng và vn hóa t t
?p ca m[i dân tc”. Ngh nh ã kh ng nh: "Ting
nói, ch vit và truyn th ng vn hóa t t ?p ca các dân
tc c a vào chng trình ging dy trong các trng
ph thông, trng ph thông dân tc ni trú, ph thông
dân tc bán trú, trung tâm giáo dc thng xuyên, trung
tâm h;c t p cng !ng, trng dy ngh, trung h;c
chuyên nghip, cao  ng và i h;c phù hp vi a bàn
vùng dân tc".

Thực trạng công tác dạy và học tiếng nói
và chữ viết của các dân tộc thiểu số
Trong nhiu nm qua, mt s a phng ' vùng !ng
bào dân tc thi"u s sinh s ng ã t chc dy và h;c ting
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dân tc thi"u s cho h;c sinh các trng ni trú và cho
mt b ph n cán b, công chc, lc lng giáo viên, công
an, b i biên phòng… Mt s ài Phát thanh và Truyn
hình t= Trung ng và a phng ã s dng ngôn ng,
ch vit ca mt s dân tc thi"u s trên các phng tin
thông tin i chúng, nh: Chng trình Phát thanh ting
Tày, Thái, Dao, H’Mông, Jrai, Êê, Bana, Chm, Khme…
C nc hin có khong 20 t}nh, thành ph ang t chc
dy ting nói và ch vit dân tc thi"u s .
Nh@m ánh giá kt qu sau 6 nm tri"n khai thc
hin Ngh nh s 82/2010/N-CP, ngày 15/7/2010 ca
Chính ph v “Quy nh vic dy và h;c ting nói, ch
vit ca dân tc thi"u s trong các c s' giáo dc ph
thông và trung tâm giáo dc thng xuyên”, Hi !ng
t v&n v Dân tc ca %y ban Trung ng Mt tr n T
qu c Vit Nam ã tin hành kho sát ti mt s a
phng vùng !ng bào dân tc thi"u s sinh s ng. Qua
kho sát thc t ' mt s a phng, nguyn v;ng h;c
ting nói, ch vit ca !ng bào các dân tc là nhu c)u
c)n thit, nh&t là  i vi nhng ngi '  tu i t= 30 —
50 tu i sinh s ng ' các khu dân c, mong mu n bo t!n
ting nói, ch vit, phong tc t p quán ca dân tc
mình ang có nguy c “mai mt” hin nay. Chính ph ã
ban hành Ngh nh s 82/2010/N-CP quy nh các iu
kin dy và h;c ting nói, ch vit ca !ng bào dân
tc thi"u s , nhng v&n  t ra là tình trng thiu i
ng\ giáo viên dy ting dân tc. Hin nay, t&t c các
trng ào to v s phm trên c nc, cha có trng
nào thành l p c khoa ào to giáo viên dy ting dân
tc thi"u s . !ng thi, b sách giáo khoa dy ting dân
tc theo qui nh ca B Giáo dc và ào to cha nhiu
và cha áp ng c cho các dân tc có ting nói, ch
vit… Có r&t ít các a phng xây dng c  án
hoàn ch}nh v tri"n khai công tác biên son, in &n tài
liu ging dy ting dân tc thi"u s cho h;c sinh ' các
c&p h;c. C th" ' Sn La, tài liu ging dy ch vit ca
dân tc Thái ch} là  tài “nghiên cu, biên son chng
trình, tài liu dy ch, ting dân tc Thái t}nh Sn La”
do !ng chí Hoàng Tr;ng inh làm ch nhim (nm
2004) và  tài “thit k ph)n mm font ch Thái trên
vi tính” do thc s3 Lò Mai Cng ch nhim (nm 2006)
c Hi !ng khoa h;c t}nh Sn La nghim thu và c
áp dng thc t dy ch, ting dân tc Thái trong t}nh,
sách giáo khoa dy ch Thái cha t chuWn và thiu
sách giáo khoa nên vic t chc dy h;c ting nói, ch
vit dân tc trong các c s' giáo dc ph thông và trung
tâm giáo dc thng xuyên ca t}nh còn nhiu hn ch
và b&t c p.
Nm h;c 2016 - 2017, t}nh Sn La mi thí i"m ch;n
trng Ti"u h;c Thôm Mòn, trng Ti"u h;c Ching Ly
ca huyn Thu n Châu; trng Ti"u h;c Mng Giàng,
trng Ti"u h;c Nm Ét ca huyn Qu*nh Nhai và Trung
tâm Giáo dc ngh nghip - Giáo dc thng xuyên huyn
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Mai Sn " dy h;c ting dân tc Thái.  Hòa Bình, n
ngày 27/10/2016, %y ban nhân dân t}nh ban hành K
hoch s 118/KH-UBND v k hoch tri"n khai ng dng
B ch dân tc Mng ti t}nh Hoà Bình vi mc ích a
B ch dân tc Mng c phê chuWn vào trong i s ng
dân tc Mng ti t}nh. T}nh Lâm !ng và :c L:c c\ng
cha tri"n khai thc hin Ngh nh 82 ca Chính ph và
ch} tri"n khai vic dy ting dân tc thi"u s cho cán b
công chc, viên chc ca t}nh. Ngày 9/7/2010, Hi !ng
nhân dân t}nh :c L:c ã ban hành Ngh quyt s
03/2010/NQ-HND, v dy ting Êê trong trng Ti"u
h;c và Trung h;c c s' giai on 2010 — 2015. Nm h;c
2010 - 2011, t}nh ã a chng trình dy ting Êê lp
6, 7, 8 vào ging dy ' các trng Ph thông dân tc ni
trú c&p huyn, th xã và thành ph Buôn Ma Thut(3).
Qua kho sát cho th&y,  i vi các a phng có
nhiu dân tc sinh s ng xen k_ nhau trong mt n v
hành chính s_ r&t khó áp ng c nguyn v;ng và
nhu c)u ca !ng bào trong vic ch;n ting nói, ch
vit " dy và h;c. Do v y, các a phng ch yu thc
hin theo phng châm: “dZ làm trc, khó làm sau”
nên ch yu t p trung vào dy h;c ting nói ch vit
cho cán b, công chc, s dng cho vic tuyên truyn,
v n ng !ng bào các dân tc thc hin ch trng,
chính sách, pháp lu t ca ng và Nhà nc, kh:c phc
s b&t !ng ngôn ng trong giao tip ca cán b, công
chc trong công tác tuyên truyn, v n ng !ng bào
các dân tc. Cn c Thông t s 36/2012/TT-BGDT ca
B Giáo dc và ào to ban hành Quy nh v t chc
dy h;c, ki"m tra, c&p chng ch} ting dân tc thi"u s
và theo nhu c)u thc tiZn ti a phng, t}nh Lâm
!ng ã ch;n ging dy ting K’Ho, M và Chu Ru theo
chng trình khung ca B Giáo dc và ào to vi
phng án ch vit i kèm c t}nh biên son. Do cha
có i ng\ giáo viên ging dy theo chuWn ca B Giáo
dc và o to nên t}nh Lâm !ng ã ch;n nhng ngi
trong cng !ng am hi"u v ngôn ng và ch vit ca
dân tc mình, có trình  chuyên môn ít nh&t là t t
nghip cao  ng, i h;c " ào to thành giáo viên
dy ting dân tc cho cán b công chc. Trong nm
2008, S' Ni v t}nh Lâm !ng ã ph i hp vi Trng
Cao  ng S phm à Lt t chc lp c&p chng ch} s
phm b c 1 cho 25 ngi là giáo viên dy ting dân tc
thi"u s . n cu i nm 2012, Lâm !ng ã m' c 96
lp h;c ting K’Ho, Chu Ru và M cho 3.020 cán b công
chc, viên chc ca t}nh. Trong s này, ã t chc ki"m
tra cu i khóa và c&p 565 gi&y chng nh n, 2.310 chng
ch} ting dân tc thi"u s theo phôi chng ch} ca B
Giáo dc và ào to. Tính trung bình t= nm 2005 n
nay, m[i nm Lâm !ng m' khong 10 lp h;c, m[i lp
t= 30 - 40 h;c viên ti Trung tâm ào to B!i dJng ti
chc Lâm !ng và mt s lp ' các huyn Lâm Hà, n
Dng, Di Linh, Bo Lâm,  Huoai, am Rông, khong
trên di 400 ngi. Tuy nhiên, thc t cho th&y các
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a phng c\ng cha ánh giá c ch&t lng, hiu
qu vic h;c ting nói, ch vit dân tc ca i ng\ cán
b, công chc.
Thc trng kho sát ' các a phng cho th&y, công
tác tri"n khai thc hin vic dy và h;c ting nói, ch
vit ca !ng bào dân tc thi"u s gp r&t nhiu khó khn
và b&t c p.
1. Qua kho sát cho th&y !ng bào các dân tc có
nguyn v;ng h;c ting nói, ch vit ca dân tc mình, vì
thc t hin nay, ph)n ln !ng bào ch} bit ting nói
nhng mù ch vit và mt b ph n mù c ting, lSn ch
vit, nh&t là  i vi nhng lp ngi dân tc thi"u s tr
tu i c sinh ra và ln lên ti các thành ph , th xã …
Tuy nhiên, v&n  t ra là: Nguyn v;ng h;c ting nói,
ch vit có c áp ng không? Làm th nào " áp ng
nguyn v;ng, nhu c)u ó? Ni dung, chng trình h;c ra
sao, khi h;c xong h; tip thu c nhng gì, vic s dng
ting nói, ch vit (c bit là ch vit) ca h; trên thc
t s_ nh th nào, th m chí h; s_ c h;c loi ch nào?
 i vi !ng bào có nhiu loi ch vit, ví d: Dân tc
Mông có 2 loi ch và !ng bào có nguyn v;ng, nhu c)u
h;c ch Mông Qu c t, nên dy loi ch nào c\ng là bài
toán cha có li gii  i vi c B Giáo dc và ào to và
các t}nh ni có ông !ng bào dân tc thi"u s … Nh v y,
có th" th&y, vi yêu c)u nói trên, Uj ban nhân dân c&p
t}nh r&t khó thc hin nh@m áp ng yêu c)u thc t '
t=ng a phng, t=ng c s' giáo dc ào to.
2. B ch ting dân tc thi"u s c dy và h;c trong
nhà trng phi là b ch c truyn c cng !ng s
dng, c c quan chuyên môn xác nh hoc b ch ã
c c&p có thWm quyn phê chuWn; nhng trên thc t B
Giáo dc và ào to cha xác nh c các b ch cho t&t
c các dân tc có ting nói, ch vit, nh&t là  i vi các
nhóm phng ng khác nhau và  i vi các dân tc thi"u
s có nhiu loi ch vit khác nhau… %y ban nhân dân
các t}nh khó có th" áp ng c nguyn v;ng ca các dân
tc có ch vit " trình B Giáo dc và ào to phê duyt
và quyt nh a loi ch vit vào dy và h;c có hiu qu,
phù hp vi nguyn v;ng ca !ng bào các dân tc.
3. Quy nh giáo viên dy ting dân tc thiu s t
trình  chuWn ào to ca c&p h;c tng ng, c ào
to dy ting dân tc thi"u s ti các trng cao  ng, i
h;c s phm, khoa s phm là c)n thit nhng trên thc
t ' các a phng, s lng giáo viên t trình  chuWn
theo qui nh cha áp ng c nhu c)u là mt “rào cn”
" thc hin Ngh nh 82/2010/N-CP ca Chính ph.
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Giải pháp thực hiện chính sách dạy và học
tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số
Th nh&t, c)n tng cng công tác ph i hp gia các
b, ngành và các t chc oàn th" trong vic Wy mnh
công tác tuyên truyn, nâng cao nh n thc ca toàn xã
hi v công tác bo t!n và phát huy nhng giá tr vn
hóa các dân tc thi"u s (trong ó có ting nói, ch vit).
 i mi, nâng cao nh n thc v phát tri"n giáo dc dân
tc cho cán b và ngi dân, !ng thi th&y rõ mc ích
ca vic dy và h;c ting, ch vit là nâng cao dân trí,
bo t!n và phát tri"n vn hoá dân tc, ch không phi ch}
" bit;  cao tinh th)n t giác ca !ng bào các dân
tc trong vic bo t!n ting nói, ch vit ca dân tc
mình. a dng hoá các loi hình dy ting nói, ch vit
dân tc ti t=ng gia ình, t=ng thôn bn, thông qua i
ng\ già làng, tr'ng bn, ngi bit vit ch dân tc,
tránh tình trng “cng nh:c, hành chính hóa” trong
tuy"n tr;n i ng\ giáo viên.  i vi Mt tr n T qu c, t
chc oàn th" các c&p c)n v n ng m;i t)ng lp nhân
dân hi"u úng, hi"u rõ ích li và t)m quan tr;ng ca ch
trng dy ch dân tc trong trng ph thông " t= ó
v n ng h;c sinh tích cc tham gia h;c ch vit, ting
nói ca dân tc mình.
Th hai, Chính ph c)n t chc ánh giá mt cách khách
quan, chính xác nhng kt qu ã t c, nhng b&t c p,
khó khn, vng m:c vic thc hin Ngh nh trong thi
gian qua " iu ch}nh Ngh nh cho phù hp vi thc t
' t=ng dân tc, ' m[i a phng, m[i nhóm dân tc.
Th ba, B Giáo dc và ào to c)n tham mu giúp
Chính ph m' các khoa vn hóa và ngôn ng các dân tc
thi"u s ti các trng trung c&p, cao  ng, i h;c s
phm ' các khu vc Tây B:c, Tây Nguyên, Tây Nam b
nh@m ào to, b!i dJng i ng\ giáo viên dy ting, ch
dân tc thi"u s b sung cho các c s' ào to và các
trung tâm giáo dc thng xuyên; t chc ào to và b!i
dJng hè hàng nm cho giáo viên dy ting, ch dân tc
thi"u s . Có chính sách u tiên b!i dJng nâng cao và
chuyên sâu  i vi giáo viên c&p ti"u h;c, trung h;c c s'
có b@ng Cao  ng S phm tr' lên là ngi dân tc thi"u
s , có kin thc nh&t nh, hi"u bit v ch vit ca dân
tc mình. Sau khi ào to nâng cao và chuyên sâu, nhng
giáo viên này c b trí ging dy môn ting dân tc
phù hp ti các trng s_ to c i ng\ giáo viên áp
ng c nhu c)u ca !ng bào các dân tc. !ng thi,
nghiên cu, ci tin các b ch phù hp vi t=ng dân tc
và xu&t bn sách m bo nhu c)u h;c ting nói, ch vit
cho t=ng dân tc ' các a phng vùng dân tc.

Chú thích:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2013.
2. Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2009.
3. Báo cáo khảo sát của Hội đồng tư vấn về Dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/2017.
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A NGH QUYT I H I  NG VÀO CU C S NG

TIP TC ĐI MI
PHNG TH!C LÃNH ĐO
c a Đ ng đi v i Mt trn T quc Vit Nam
NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của Mặt trận
trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là yêu cầu có tính cấp
thiết nhằm tăng cường các phương thức tập hợp các giai tầng xã hội, đóng góp quan
trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Summary: Throughout history, the Party has always highly appreciated the role of
the Vietnam Fatherland Front in building the national unity bloc. In the current
period, the renovation of the Party’s leadership within the Vietnam Fatherland Front
is instrumental in the unification of different social layers, which plays an important
role in developing and defending our fatherland.
Từ khóa: Lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Leadership, renovate leadership method, member, the Vietnam Fatherland Front, Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 8/9/2017; Sửa chữa: 12/9/2017; Duyệt đăng: 28/9/2017.
ri qua 87 nm k" t= ngày thành l p n nay, ng
Cng sn Vit Nam ã lãnh o nhân dân tin hành
cuc cách mng dân tc dân ch nhân dân, l t 
ch  phong kin,  qu c, gii phóng dân tc,
th ng nh&t &t nc, xây dng ch  mi — ch  xã hi
ch ngh3a. c bit, t= sau khi thc hin công cuc  i mi
nm 1986 n nay, di s lãnh o ca ng, &t nc ta
ã giành c nhiu th:ng li to ln, toàn din trong s
nghip phát tri"n kinh t - xã hi, an ninh, qu c phòng.

T

Sinh thi, Ch tch H! Chí Minh ã nhiu l)n kh ng
nh “ng ta là ng c)m quyn”. Trong tác phWm
“ng kách mnh” (1927), Ngi ã kh ng nh: “Kách
mnh là vic chung ca c dân chúng ch không phi là
vic ca mt hai ngi”. ng, chính quyn mu n giành
th:ng li, phi tôn tr;ng nhân dân, da vào nhân dân
“l&y dân làm g c” ca s nghip cách mng. Ngi cn
dn: “Nc l&y dân làm g c. G c có vng thì cây mi bn.
Xây l)u th:ng li trên nn nhân dân”. V&n  c bn ca
m;i cuc cách mng là v&n  oàn kt, t p hp lc lng
ông o ca nhân dân. ng dù v3 i n âu c\ng ch}
là mt b ph n ca nhân dân. Trong bài báo “Dân v n”
*

ng trên Báo S th t, s 120, ngày 15/10/1949, Ch tch
H! Chí Minh vit: “Lc lng ca dân r&t to. Vic dân v n
r&t quan tr;ng. Dân v n kém thì vic gì c\ng kém. Dân
v n khéo thì vic gì c\ng thành công”. Ngi ch} rõ:
“Khuyt i"m to ' nhiu ni là xem khinh vic dân v n.
C mt ban hoc vài ngi, mà thng c nhng cán b
kém r!i b< mc h;. V n c thì t t, v n không c
c\ng mc. Nhng cán b khác không trông nom giúp J,
t cho mình không có trách nhim dân v n. ó là sai l)m
r&t to, r&t có hi”. Chính vì v y, vai trò ca ng c)m
quyn “tôn tr;ng và phát huy quyn làm ch ca nhân
dân, chu s giám sát ca nhân dân; da vào nhân dân "
xây dng ng” là v&n  có tính nguyên t:c, khách
quan, lch s, c nhân dân !ng tình và c hin nh
trong Hin pháp. ây c\ng là nhân t quyt nh cho m;i
th:ng li ca cách mng Vit Nam.
S mnh cao c ca Mt tr n T qu c Vit Nam là k
th=a vai trò lch s ca Mt tr n Dân tc th ng nh&t do
ng Cng sn Vit Nam và Ch tch H! Chí Minh sáng
l p, lãnh o và thc hin ng l i i oàn kt toàn
dân không phân bit dân tc, tôn giáo, giai c&p, t)ng lp

Thạc sĩ, Phó Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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và các thành ph)n kinh t, m;i gii, m;i la tu i, m;i
vùng min, ngi trong và ngoài ng; ng chc và
ngh} hu, m;i thành viên trong i gia ình các dân tc
Vit Nam sinh s ng trong và ngoài nc. Tri qua các giai
on cách mng vi nhiu hình thc t chc và tên g;i
khác nhau, Mt tr n không ng=ng ln mnh, vi vai trò
quan tr;ng là t p hp kh i i oàn kt toàn dân tc, bo
v quyn và li ích chính áng, hp pháp ca nhân dân,
tham gia xây dng ng và Nhà nc. Cng l3nh xây
dng &t nc nm 2011 ã nêu rõ: “Mt tr n T qu c
Vit Nam là t chc liên minh chính tr, liên hip t
nguyn ca t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi,
t chc xã hi và các cá nhân tiêu bi"u trong các giai c&p,
t)ng lp xã hi, các dân tc, tôn giáo và ngi Vit Nam
nh c ' nc ngoài. Mt tr n T qu c Vit Nam là mt
b ph n ca h th ng chính tr, là c s' chính tr ca
chính quyn nhân dân. ng Cng sn Vit Nam v=a là
thành viên v=a là ngi lãnh o Mt tr n. Mt tr n hot
ng theo nguyên t:c t nguyn, hip thng dân ch,
ph i hp và th ng nh&t hành ng gia các thành viên”.
Mt tr n ã có nhng óng góp to ln vào th:ng li v3 i
ca cách mng, cùng vi ng, Nhà nc tr' thành nhân
t tr ct trong h th ng chính tr nc ta.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay
Th nh&t:  phng din là thành viên, ng thc
hin trách nhim và ngh3a v theo quy nh ca iu l
Mt tr n T qu c Vit Nam; l:ng nghe ý kin Mt tr n và
cùng các t chc thành viên khác tin hành hip thng
dân ch, th ng nh&t hành ng. Tuy nhiên, ng c\ng
c coi là mt thành viên c bit ca Mt tr n, vì ng
còn có vai trò lãnh o Mt tr n T qu c Vit Nam. Vi t
cách là i tin phong ca cách mng, ng c nhân
dân, dân tc th=a nh n vai trò lãnh o. Do v y, ng
phi là t chc thành viên gng mSu nh&t trong vic
thc hin các chng trình hành ng ca Mt tr n,
nh@m t p hp kh i i oàn kt toàn dân tc, góp ph)n
xây dng và bo v T qu c.
Th hai:  phng din là ngi lãnh o, ng lãnh
o Mt tr n t= vic xây dng c c&u t chc, vai trò, v
trí, nguyên t:c hot ng ca Mt tr n T qu c Vit Nam;
ban hành các ch} th, ngh quyt ca ng " lãnh o,
nh hng v hot ng ca Mt tr n; ban hành các quy
nh, c ch " Mt tr n tin hành giám sát và phn bin
xã hi, t p hp ý kin ca nhân dân, phn ánh vi ng,
Nhà nc. Thc hin vai trò lãnh o ca mình, ng ã
c cán b, ng viên, lãnh o c&p y tham gia %y ban
Mt tr n T qu c Vit Nam các c&p và Ban Ch&p hành các
t chc oàn th" là thành viên ca Mt tr n, gi các chc
v lãnh o ch ch t ca Mt tr n và oàn th" nhân dân.
T= ó, trc tip tri"n khai các ch} th, ngh quyt ca

ng  i vi Mt tr n và l:ng nghe ý kin ca Mt tr n.
!ng thi, lãnh o c&p y tham gia Mt tr n là nhng
ngi có c, có tài, gng mSu trong thc hin các ch
trng, ng l i ca ng, chính sách, pháp lu t ca
Nhà nc, có uy tín trong nhân dân.
Trong su t quá trình  i mi " thc hin t t s mng
lch s, ng Cng sn Vit Nam ã thng xuyên chú ý
n công tác Mt tr n và tng cng s lãnh o  i vi
Mt tr n T qu c Vit Nam. Nhng thành tu ca công
cuc  i mi &t nc trong hn 30 nm qua ã chng
minh ng l i chính tr ca ng, c nhân dân ng
h, có i ng\ cán b, ng viên tin phong, g:n bó cht
ch_ vi nhân dân; th" hin mt cách )y  m i quan h
m t thit gia ng vi nhân dân và tr' thành ngu!n sc
mnh và truyn th ng quý báu ca cách mng Vit Nam.
 i mi phng thc lãnh o ca ng  i vi Mt tr n
T qu c Vit Nam trong giai on hin nay là yêu c)u có
tính c&p thit ã c kh ng nh trong Ngh quyt s 23NQ/TW ngày 12/3/2003 Hi ngh l)n th 7, Ban Ch&p
hành Trung ng ng (khóa IX) là: “ i mi phng
thc lãnh o ca ng " phát huy hn na vai trò ca
Mt tr n T qu c và các oàn th" nhân dân. Kt hp ch
 t p trung, dân ch trong ng và ch  hip thng
dân ch trong t chc Mt tr n " làm phong phú thêm
nn dân ch ' nc ta”. Vn kin i hi i bi"u toàn
qu c l)n th XII ca ng c\ng kh ng nh “ i mi
phng thc lãnh o ca ng  i vi Mt tr n T qu c
và các t chc chính tr - xã hi, tôn tr;ng nguyên t:c
hip thng dân ch trong t chc và hot ng ca Mt
tr n T qu c Vit Nam. Phát huy mnh m_ vai trò, hiu
lc ca Nhà nc và các t chc chính tr - xã hi, xây
dng h th ng chính tr hot ng nng ng, có hiu lc
và hiu qu”. Do ó, vic tip tc  i mi phng thc
lãnh o ca ng  i vi Mt tr n trong thi k* hi nh p
qu c t hin nay s_ tng cng hn na nhng phng
thc t p hp các giai t)ng xã hi, nh&t là các dân tc, các
tôn giáo và ngi Vit Nam ' nc ngoài trong kh i i
oàn kt toàn dân tc, nh@m thc hành và phát huy t t
dân ch xã hi ch ngh3a di s lãnh o ca ng. Mt
khác, trong h th ng chính tr ca nc ta, ng Cng
sn Vit Nam là ng duy nh&t c)m quyn, lãnh o &t
nc nên có nhiu nguy c dSn n tình trng thoái hóa,
bin dng quyn lc trong các c quan ng, Nhà nc.
Vì v y, Ngh quyt Trung ng 4 (khóa XII) ã ch} ra:
“Tình trng suy thoái v t t'ng chính tr, o c, l i
s ng ca mt b ph n không nh< cán b, ng viên cha
b Wy lùi, có mt, có b ph n còn diZn bin tinh vi, phc
tp hn”.
Di s lãnh o ca ng, Mt tr n T qu c và các
oàn th" nhân dân ã không ng=ng  i mi ni dung,
phng thc hot ng, t= ó t p hp kh i oàn kt toàn
dân tc, góp ph)n quan tr;ng vào công cuc xây dng và
bo v T qu c. Tuy nhiên thc t hin nay, phng thc
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lãnh o ca ng  i vi Mt tr n vSn còn bc l mt s
t!n ti, hn ch, ó là:
1. Nh n thc ca mt s c&p y ng v vai trò, v trí,
chc nng, nhim v ca Mt tr n cha )y  và toàn
din, còn coi nh? công tác Mt tr n. T= ó cha chú ý to
iu kin " Mt tr n T qu c và các oàn th" hot ng.
2. Vic th" ch hóa ch trng, ng l i ca ng v
công tác Mt tr n thành pháp lu t ca Nhà nc " thc
hin còn ch m. Trng hp khi B Chính tr (khóa XI)
ban hành Quyt nh s 217-Q/TW Quy ch giám sát và
phn bin xã hi ca Mt tr n T qu c và các oàn th"
chính tr - xã hi và Quyt nh s 218- Q/TW, ngày
12/12/2013 ca B Chính tr quy nh v vic Mt tr n T
qu c và các oàn th" chính tr - xã hi và nhân dân tham
gia góp ý xây dng ng, xây dng chính quyn, nhng
các c&p y ng ch m hng dSn tri"n khai, cha quan
tâm ch} o chính quyn ban hành c ch, chính sách c
th" to iu kin cho Mt tr n t chc thc hin.
3. T chc b máy ca c quan Mt tr n t= Trung ng
n các a phng c\ng còn nhiu b&t c p, biên ch cán
b chuyên trách ít, cha tng xng vi nhim v hin
nay. Công tác cán b chuyên trách công tác Mt tr n '
mt s a phng cha thích hp.

Một số giải pháp nhằm đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
1. Nâng cao hn na nh n thc v vai trò, v trí, chc
nng, nhim v ca Mt tr n T qu c Vit Nam trong các
c&p y ng, chính quyn và toàn th" nhân dân theo tinh
th)n Cng l3nh xây dng &t nc trong thi k* quá 
lên CNXH (b sung, phát tri"n nm 2011). c bit trong
giai on hin nay, nhim v giám sát và phn bin xã hi
ca Mt tr n và các oàn th" chính tr - xã hi c)n c
 cao hn na. To iu kin v t chc, cán b và các
c ch khác cho Mt tr n hot ng.
2. C)n th" ch hóa mt s ni dung v ch trng,
ng l i ca ng, Hin pháp ca Nhà nc, nghiên cu,
xây dng quy nh c th" v ni dung, phng thc lãnh
o ca ng  i vi h th ng chính tr nói chung và vi
Mt tr n T qu c Vit Nam nói riêng.  i mi phong cách
công tác ca cán b ng, Nhà nc, Mt tr n và oàn th"

theo phong cách H! Chí Minh, coi ây là mt yu t quan
tr;ng trong  i mi phng thc lãnh o ca ng. Ch ng
bnh hình thc, xa ri nhân dân, hách dch, ca quyn, vô
cm  i vi tâm t, nguyn v;ng ca qu)n chúng.
3. Tng cng vai trò ca Mt tr n trong công tác xây
dng ng, xây dng Nhà nc pháp quyn XHCN b@ng
vic mnh dn “trao quyn lc” nh&t nh cho Mt tr n
trên c s' nhng ch trng, chính sách quan tr;ng ca
ng, Nhà nc trc khi thông qua u phi có ý kin
phn bin, !ng thu n (iu kin b:t buc) ca Mt tr n,
sau khi Mt tr n t chc các hi ngh hip thng dân
ch và phn bin xã hi; các kt lu n, kin ngh sau giám
sát ca Mt tr n u phi c các c quan có thWm quyn
quan tâm gii quyt th<a áng, phn h!i li cho Mt tr n
và nhân dân. Các c&p y ng c)n thng xuyên quan
tâm vic ki"m tra, giám sát hot ng ca Mt tr n, tin
hành ánh giá, s kt, t ng kt các ch} th, ngh quyt
ca ng ch} o v công tác  i mi ni dung, phng
thc hot ng ca Mt tr n và các oàn th" nhân dân.
4. C)n  i mi mnh m_ công tác cán b ca ng
trong h th ng Mt tr n và các oàn th" nhân dân theo
tinh th)n Ngh quyt Trung ng 7 (khóa IX) là: “Chm lo
ào to, b!i dJng i ng\ cán b Mt tr n và các oàn
th"… C nhng cán b  tiêu chuWn sang công tác Mt
tr n và oàn th" theo ch trng luân chuy"n cán b,
qua ó phát hin nhng cán b t t " b!i dJng,  bt
vào nhng cng v lãnh o, qun lý ca ng và Nhà
nc”. Thc hin t t công tác luân chuy"n cán b Mt
tr n và các oàn th" bình  ng nh cán b làm công tác
ng, công tác chính quyn, luân chuy"n ngang t= các
c quan cùng c&p và luân chuy"n d;c t= Trung ng ti
các a phng.
5. Tng cng công tác xây dng ng, xây dng h
th ng chính tr trong sch, vng mnh; cng c nim tin
và m i quan h máu tht ca nhân dân  i vi ng và
Nhà nc. Trc m:t, t p trung thc hin t t Ngh quyt
Trung ng 4 (khóa XII) “Vê tng cng xây dng, ch}nh
 n ng; ngn chn, Wy lùi s suy thoái v t t'ng
chính tr, o c, l i s ng, nhng bi"u hin "t diZn
bin", "t chuy"n hóa" trong ni b”. Xây dng ng
ngày càng trong sch, vng mnh s_ làm tng thêm nim
tin ca nhân dân vào ng, nhân dân quyt chí i theo
ng " thc hin công cuc  i mi.

Tài liệu tham khảo:
1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2016.
2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).
3. Nghị quyết số 23-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
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Th tng giao Thanh tra Chính ph
gi"i quyt khiu n#i công dân liên
quan đn v 146 Quán Thánh
PHAN ANH TUẤN

Ngày 29/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 10360/VPCP-V.I truyền đạt ý
kiến của Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại,
kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Thùy, trú tại số 5 Đặng Dung (146 Quán Thánh, Ba
Đình, Hà Nội).
Nhận bài: 3/10/2017; Sửa chữa: 4/10/2017; Duyệt đăng: 5/10/2017.
i dung vn bn nêu rõ: “Th tng Chính ph
NguyZn Xuân Phúc nh n c n ca bà NguyZn
Th Thu Thùy (con Lit s NguyZn Qu c Th:ng),
trú ti s 5 ng Dung, qu n Ba ình, thành ph
Hà Ni khiu ni Thông báo s 610/TB-UBND ngày
22/6/2017 ca UBND thành ph Hà Ni và kin ngh gii
quyt mt s ni dung liên quan n vic x lý h th ng
thoát nc ti s nhà 146 Quán Thánh, qu n Ba ình,
thành ph Hà Ni. V vic này, Th tng Chính ph
NguyZn Xuân Phúc có ý kin ch} o:

N

Giao Thanh tra Chính ph ki"m tra, làm rõ ni dung
khiu ni, kin ngh ca bà NguyZn Th Thu Thùy; kin
ngh bin pháp gii quyt theo quy nh ca pháp lu t,
báo cáo Th tng Chính ph trc ngày 1/11/2017”.
Trc ó, ngày 27/7/2017, Ban Ni chính Trung ng
ã có vn bn s 1671/CV-BNCTW chuy"n n khiu ni,
t cáo ca bà NguyZn Th Thu Thùy n UBND thành ph
Hà Ni " xem xét, gii quyt theo úng quy nh ca
pháp lu t.
C th", ngày 21/7/2017, Ban Ni chính Trung ng
nh n c n khiu ni, t cáo  ngày 8/7/2017 ca bà
NguyZn Th Thu Thùy, thng trú ti 146 Quán Thánh s
5 ng Dung, qu n Ba ình, thành ph Hà Ni.
Ni dung n khiu ni, t cáo v vic UBND thành
ph Hà Ni ban hành vn bn s 610/TB-UBND, ngày
22/6/2017 có d&u hiu vi phm Hin pháp v quyn b&t
kh xâm phm v ch[ ', vi phm pháp lu t quy nh v
ranh gii gia các b&t ng sn và không ch&p hành các
vn bn ch} o ca Th tng Chính ph.

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ liên
quan đến vụ việc 146 Quán Thánh.
Sau khi xem xét ni dung n và cn c quy nh ca
pháp lu t v khiu ni, t cáo, Ban Ni chính Trung ng
chuy"n n khiu ni, t cáo trên n UBND thành ph Hà
Ni " xem xét, gii quyt theo quy nh ca pháp lu t.

Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.
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Xây d%ng l%c lng c t cán,
ngi có uy tín
trong cng đng các dân tc thiu s
ĐÀO ĐOAN HÙNG

Tóm tắt: Lực lượng cốt cán, người có uy tín có vai trò quan trọng đối với cộng
đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta, do họ có khả năng tác động và tập hợp
quần chúng, nhân dân. Xây dựng lực lượng cốt cán, người có uy tín là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận hiện nay.
Summary: A core force of prestigious government officials plays an important
role in building Vietnamese ethnic minority communities because they are
capable of influencing and mobilizing people. Building a core force of prestigious
government officials is one of the important tasks in people mobilization today.
Từ khóa: Cốt cán, người có uy tín, nòng cốt, dân tộc thiểu số, công tác dân vận.
Keywords: Core, prestige people, ethnic minority, people’s mobilization, people.
Nhận bài: 2/8/2017; Sửa chữa: 25/8/2017; Duyệt đăng: 1/9/2017.
it Nam là mt qu c gia a dân tc, có v trí a
chin lc quan tr;ng ' khu vc ông Nam Á và
th gii. Trong cng !ng các dân tc Vit Nam,
có 53 dân tc thi"u s , dân s 13.386.330 ngi
chim 14,6% dân s c nc, phân b trên 56/63 t}nh
thành, vùng dân tc thi"u s chim 3/4 din tích c nc.
!ng bào các dân tc thi"u s có truyn th ng lch s
oàn kt trong &u tranh ch ng gic ngoi xâm, ch ng
thiên nhiên, kh:c phc thiên tai, xây dng &t nc.
Trong kháng chin, vùng !ng bào dân tc thi"u s là cn
c a cách mng vng ch:c, ni cung c&p sc ngi, sc
ca trong kháng chin ch ng thc dân Pháp và  qu c
M xâm lc. Bc vào công cuc  i mi &t nc, !ng
bào các dân tc thi"u s luôn phát huy truyn th ng oàn
kt, yêu nc, phát tri"n kinh t - xã hi và có nhng
óng góp to ln vào s nghip cách mng ca ng.

V

Quan điểm của Đảng và kết quả xây dựng
lực lượng cốt cán, người có uy tín trong
vùng dân tộc thiểu số
Trong nhng nm qua, ng và Nhà nc ta ã có
nhiu ch trng, chính sách quan tâm và phát huy vai
*

Thạc sĩ, Phó vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương.
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ca trò lc lng c t cán trong cng !ng các dân tc
thi"u s " kp thi n:m b:t tình hình kinh t - xã hi,
qu c phòng - an ninh và tình hình nhân dân các dân tc
thi"u s . Mt trong nhng óng góp quan tr;ng cho công
tác dân tc, dân v n ca ng qua các thi k* là vai trò
ca lc lng c t cán trong công tác v n ng chính tr
qu)n chúng, nhân dân, phát tri"n kinh t - xã hi, qu c
phòng - an ninh,  i ngoi và thc hin chính sách “i
oàn kt dân tc” ' vùng !ng bào dân tc thi"u s . Tuy
nhiên, vic xây dng lc lng c t cán, nhng ngi có uy
tín tiêu bi"u và có nh h'ng trong v n ng chính tr
qu)n chúng, nhân dân ' vùng !ng bào dân tc thi"u s
cha thành quy nh c th" ca ng; c ch, chính sách
 i vi lc lng này còn nhiu b&t c p, thiu tiêu chí xác
nh, phân nh c&p  c th" v c t cán. Cha phát huy
ht c vai trò ca c t cán - là c)u n i gia ng, Nhà
nc vi nhân dân. Vic cha xây dng c lc lng c t
cán “làm nòng c t trong v n ng chính tr qu)n chúng
nhân dân”, làm nh h'ng r&t ln n công tác v n ng
nhân dân thc hin các ch trng, chính sách ca ng,
pháp lu t ca Nhà nc; công tác gi gìn an ninh chính
tr, tr t t an toàn xã hi ' vùng !ng bào dân tc thi"u
s . Vì v y, xây dng lc lng c t cán, ngi có uy tín
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Đồng chí Thào Xuân
Sùng, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó
Trưởng Ban Dân vận
Trung ương thăm hộ
gia đình dân tộc La
Hủ - Pa Vệ Sủ,
Mường Tè,
Lai Châu.
ẢNH: ĐÀO HÙNG

trong cng !ng các dân tc thi"u s là nhim v ht sc
c)n thit trong iu kin hin nay, giúp cho vic thc hin
có hiu qu ch trng, chính sách ca ng, pháp lu t
ca Nhà nc v công tác dân tc, công tác dân v n; góp
ph)n  i mi phng thc lãnh o ca ng  i vi công
tác dân tc, công tác dân v n ' vùng !ng bào dân tc
thi"u s .
ng và Nhà nc ã có nhiu vn bn quan tr;ng, nh:
Ngh quyt Trung ng 7 Ban Ch&p hành Trung ng ng
khóa IX v Công tác dân tc. Kt lu n 57-KL/TW, ngày
3/11/2009 ca B Chính tr v Công tác dân tc. Ngh quyt
Trung ng 7, Ban Ch&p hành Trung ng ng khóa XI v
Tng cng và  i mi s lãnh o ca ng  i vi công
tác dân v n trong tình hình mi. Ch} th s 49-CT/TW, ngày
20/10/2015 ca Ban Bí th Trung ng ng v Tng
cng và  i mi công tác dân v n ca ng ' vùng !ng
bào dân tc thi"u s . Kt lu n s 68-KL/TW, ngày
10/9/2013 ca Ban Bí th Trung ng ng v Xây dng
c t cán và phát huy vai trò ca ngi có uy tín trong cng
!ng ngi Hoa. Ngh quyt i hi ng t= khóa I - XII
ca ng. Ngh nh s 05/2011/N-CP, ngày 14/1/2011
ca Chính ph quy nh Chính sách  i vi ngi có uy tín
' vùng dân tc thi"u s . Ch} th s 06/2008/CT-TTg, ngày
1/2/2008 ca Th tng Chính ph v Phát huy vai trò
ngi có uy tín trong !ng bào dân tc thi"u s trong s
nghip xây dng và bo v T qu c. Quyt nh s
18/2011/Q-TTg, ngày 18/3/2011 ca Th tng Chính
ph v Chính sách  i vi ngi có uy tín trong !ng bào
dân tc thi"u s . Quyt nh s 56/2013/Q-TTg, ngày
7/10/2013 ca Th tng Chính ph v Vic sa  i, b
sung mt s iu ca Quyt nh s 18/2011/Q-TTg ca
Th tng Chính ph v Chính sách  i vi ngi có uy tín
trong vùng !ng bào dân tc thi"u s .

Nhng nm qua, vic thc hin các ch trng, chính
sách ca ng, pháp lu t ca Nhà nc v công tác dân v n,
công tác dân tc và xây dng lc lng c t cán trong cng
!ng các dân tc thi"u s ã có nhng chuy"n bin tích
cc. Theo s liu báo cáo ca %y ban Trung ng Mt tr n
T qu c Vit Nam, nm 2016 các a phng ã la ch;n
c 29.885 ngi có uy tín trong 53 dân tc thi"u s . Thc
tiZn cho th&y, vic chm lo, tranh th lc lng c t cán
trong các dân tc thi"u s ã t c nhng kt qu nh&t
nh, tuy nhiên, vic xây dng lc lng c t cán, c ch,
chính sách  i vi c t cán, ngi có uy tín trong cng !ng
các dân tc thi"u s còn nhiu hn ch. Trong khi ó, vic
tri"n khai nghiên cu chính sách v c t cán và ngi có uy
tín còn cha !ng b. Công tác qun lý, v n ng, s dng
lc lng c t cán trong cng !ng các dân tc thi"u s tri"n
khai ch m, thiu th ng nh&t, nh: Vic s kt, t ng kt
thc hin ch trng, chính sách  i vi c t cán, ngi có
uy tín; kinh nghim trong công tác v n ng chính tr, v n
ng nhân dân phát tri"n kinh t - xã hi ca c t cán trong
cng !ng các dân tc thi"u s ; Ban Dân v n Trung ng và
nhiu Ban Dân v n c&p y a phng cha xây dng c
lc lng c t cán, nòng c t dân v n trong cng !ng các
dân tc thi"u s ; vic tranh th lc lng và vic b!i dJng,
t p hu&n cha thng xuyên.
Nhng hn ch, b&t c p nêu trên do công tác tham mu
th" ch hóa quan i"m, ch trng ca ng v xây dng
và phát huy vai trò ca lc lng c t cán cha kp thi.
Vic nghiên cu xây dng tiêu chí, vic quy nh phân c&p
qun lý, phân công tranh th c t cán, ngi có uy tín cha
có s phân nh c th" v c&p . Mt khác, thiu c ch
thu hút v n ng c t cán tham gia xây dng h th ng
chính tr. Nh n thc ca mt s c&p y, chính quyn a
phng, c s' cha úng v v trí, vai trò, t)m quan tr;ng
ca c t cán trong cng !ng các dân tc thi"u s .
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Bài học kinh nghiệm trong thực hiện công
tác dân vận ở cơ sở

nng lc s' trng; quy trình la ch;n, thành ph)n c c&u
dân tc, theo l3nh vc, phm vi và mc  nh h'ng…

Th nh&t, công tác dân v n là trách nhim ca c h
th ng chính tr, ca cán b, ng viên, công chc, viên
chc, oàn viên, hi viên các oàn th" nhân dân, cán b
chin s3 lc lng v\ trang. Trong ó ng lãnh o,
chính quyn t chc thc hin, Mt tr n, oàn th" làm
tham mu, nòng c t.

3. Ni dung phát huy vai trò ca lc lng c t cán
trong cng !ng các dân tc thi"u s , c th" theo l3nh
vc, nh: t t'ng, tín ngJng, kinh t, vn hóa, truyn
th ng, lu t tc…

Th hai, v&n  dân tc và oàn kt dân tc là v&n 
chin lc c bn, lâu dài, !ng thi là v&n  c&p bách
hin nay ca cách mng Vit Nam. Các dân tc trong i gia
ình Vit Nam bình  ng, oàn kt, tng tr, giúp nhau
cùng phát tri"n, cùng nhau ph&n &u thc hin th:ng li
s nghip công nghip hóa, hin i hoá &t nc, xây
dng và bo v T qu c Vit Nam xã hi ch ngh3a. Kiên
quyt &u tranh vi m;i âm mu chia r_ dân tc.
Th ba, xây dng và phát huy vai trò ca lc lng c t
cán, ngi có uy tín trong cng !ng các dân tc thi"u s
là nh@m c th" hóa các quan i"m ca ng v c t cán,
ngi có uy tín, góp ph)n tip tc  i mi, nâng cao hiu
qu công tác dân v n và tng cng quan h m t thit
gia ng vi nhân dân ' vùng !ng bào dân tc thi"u s .
Th t, lc lng c t cán, ngi có uy tín trong cng
!ng các dân tc thi"u s làm nòng c t chính tr, giúp
cho Ban Dân v n Trung ng và các c&p y ng thng
xuyên, kp thi n:m, cung c&p thông tin v tình hình
nhân dân vùng !ng bào dân tc thi"u s và giao trách
nhim khi có v&n  phc tp xy ra; trao  i, góp ý kin
v ch trng, chính sách ca ng, Nhà nc  i vi
công tác dân v n ' vùng !ng bào dân tc thi"u s và
hot ng ca Mt tr n T qu c, các oàn th" ' vùng
!ng bào dân tc thi"u s .
Th nm, xây dng, phát huy vai trò lc lng c t
cán, ngi có uy tín tiêu bi"u v v n ng chính tr qu)n
chúng nhân dân vùng !ng bào dân tc thi"u s là ni
dung quan tr;ng trong thc hin chc nng, nhim v
ca Ban Dân v n Trung ng.

Một số giải pháp về xây dựng lực lượng
cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng
các dân tộc thiểu số
1. Tng cng m i quan h gia !ng bào các dân tc
thi"u s vi ng và Nhà nc. Nâng cao nh n thc ca
c&p uj ng, chính quyn, Mt tr n và các oàn th" nhân
dân v v trí, vai trò và t)m quan tr;ng ca lc lng c t
cán, ngi có uy tín trong cng !ng các dân tc thi"u s .
2. Xây dng lc lng c t cán, ngi có uy tín trong
cng !ng dân tc thi"u s theo các tiêu chí, tiêu chuWn,
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4. Xây dng c ch, chính sách  i vi lc lng c t
cán, ngi có uy tín trong cng !ng các dân tc thi"u s ,
nh: C ch qun lý, chính sách chm lo, thm h<i, ng
viên khen th'ng…
5. Tng cng vic lãnh o, ch} o, ki"m tra, giám
sát vic thc hin công tác xây dng lc lng c t cán
trong cng !ng các dân tc thi"u s .
Xây dng lc lng c t cán, ngi có uy tín trong
cng !ng các dân tc thi"u s nh@m phát huy vai trò
ca lc lng c t cán, ngi có uy tín trong cng !ng
các dân tc thi"u s , " t= ó tham mu cho Ban Bí th
Trung ng ng nhng gii pháp hu hiu v công tác
v n ng chính tr qu)n chúng, nhân dân, góp ph)n  i
mi công tác dân v n ca ng ' vùng !ng bào dân tc
thi"u s . Tng cng m i quan h m t thit gia ng
vi nhân dân, cng c kh i i oàn kt toàn dân tc,
kin to !ng thu n và nim tin trong xã hi.
Trong thi gian ti c)n thc hin có hiu qu xây
dng lc lng c t cán, ngi có uy tín trong cng !ng
các dân tc thi"u s .

Mt là, Ban Dân v n Trung ng c)n nghiên cu  án
trình Ban Bí th " làm c s' nghiên cu ban hành Kt
lu n v Xây dng lc lng c t cán, ngi có uy tín trong
cng !ng các dân tc thi"u s ; ph i hp vi các ban ng,
Ban Cán s ng, ng oàn, ng uj trc thuc Trung
ng thng xuyên theo dõi, ki"m tra, ôn  c, s kt,
t ng kt và nh k* báo cáo Ban Bí th kt qu thc hin.
Hai là, Ban Cán s ng, Chính ph xây dng chng
trình hành ng và ch} o các B, ngành trung ng và
c&p chính quyn ' a phng vùng dân tc thi"u s xây
dng k hoch c th" " thc hin Kt lu n; thng
xuyên theo dõi, ki"m tra, ánh giá kt qu thc hin và
kp thi iu ch}nh cho phù hp, bo m thc hin có
hiu qu Kt lu n.
Ba là, các t}nh, thành y, ng y, t chc ng, Mt
tr n T qu c và các oàn th" nhân dân vùng !ng bào dân
tc thi"u s xây dng k hoch, chng trình phù hp vi
tình hình ' t=ng a phng " tri"n khai thc hin Kt
lu n ca Ban Bí th t kt qu; hàng nm tin hành s
kt, t ng kt ánh giá kt qu gi v Ban Dân v n Trung
ng báo cáo Ban Bí th Trung ng ng.
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Quan h ph i hp
trong công tác giám sát ca
Mt tr n và các t ch&c thành viên
PHẠM THỊ HỒNG*

Tóm tắt: Phối hợp giám sát giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành
viên nói chung; trong công tác giám sát nói riêng là một trong những nội dung cơ
bản nhất trong công tác phối hợp giám sát của Mặt trận. Trong toàn bộ hoạt động,
Mặt trận luôn coi sự phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên là
yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của công tác Mặt trận. Ngược lại, các tổ chức
thành viên đã có đóng góp không nhỏ vào hiệu quả của hoạt động giám sát của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: The coordination of supervision between the Vietnam Fatherland Front
and its member in general, the supervision of the Front in particular is one of the
most fundamental aspects of the coordination of supervision of the Vietnam
Fatherland Front. Throughout all activities, the Vietnam Fatherland Front always
considers the coordination and unity of activities with its member organizations as a
core factor which determines the success of the Front’s missions. On the other hand,
the member organizations of the Front have made great contributions to the
effectiveness of the Vietnam Fatherland Front’s supervision.
Từ khóa: Giám sát, giám sát của Mặt trận, công tác phối hợp, thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: supervision, the Vietnam Fatherland Front’s supervision, coordination, member, the Vietnam Fatherland Front
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 2/10/2017.

Cơ sở chính trị, pháp lý về hoạt động giám
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Theo Hin pháp nm 2013 và Lu t Mt tr n T qu c
Vit Nam nm 2015, Mt tr n T qu c Vit Nam là t chc
liên minh chính tr, liên hip t nguyn ca t chc chính
tr, t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi và các cá
nhân tiêu bi"u trong các giai c&p, t)ng lp xã hi, dân
tc, tôn giáo, ngi Vit Nam nh c ' nc ngoài; là c
s' chính tr ca chính quyn nhân dân; i din, bo v
quyn và li ích hp pháp, chính áng ca nhân dân; t p
hp, phát huy sc mnh i oàn kt toàn dân tc, thc

*

hin dân ch, tng cng !ng thu n xã hi; giám sát xã
hi và phn bin xã hi; tham gia xây dng ng, Nhà
nc, hot ng  i ngoi nhân dân góp ph)n xây dng
và bo v T qu c. Giám sát ca Mt tr n T qu c Vit
Nam là hot ng giám sát mang tính xã hi; i din,
bo v quyn và li ích hp pháp, chính áng ca nhân
dân, kp thi phát hin và kin ngh x lý sai phm,
khuyt i"m; kin ngh sa  i, b sung chính sách, pháp
lu t; phát hin, ph bin nhng nhân t mi, các i"n
hình tiên tin và nhng mt tích cc; phát huy quyn
làm ch ca nhân dân, góp ph)n xây dng Nhà nc
trong sch, vng mnh.

Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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iu 7, Lu t Mt tr n T qu c Vit Nam quy nh các
hình thc giám sát ca Mt tr n bao g!m: 1. Nghiên cu,
xem xét các vn bn ca c quan có thWm quyn liên quan
n quyn và li ích hp pháp, chính áng ca nhân dân;
2. T chc oàn giám sát; 3. Thông qua hot ng ca Ban
Thanh tra nhân dân xã, phng, th tr&n, Ban Giám sát
)u t ca cng !ng ' c s'; 4. Tham gia hot ng giám
sát vi c quan, t chc có thWm quyn. Quy nh nêu trên
ca Hin pháp nm 2013 và Lu t Mt tr n T qu c Vit
Nam nm 2015 là s th" ch hóa ch trng ca ng:
“Mt tr n T qu c và các oàn th" nhân dân tip tc kh:c
phc tình trng hành chính hóa, phát huy vai trò nòng c t
t p hp, oàn kt nhân dân xây dng c s' chính tr ca
chính quyn nhân dân; thc hin dân ch, giám sát và
phn bin xã hi; tham gia xây dng ng, Nhà nc trong
sch, vng mnh…”; th" th" hóa Quy ch Giám sát và
phn bin xã hi ca Mt tr n T qu c Vit Nam và các
oàn th" chính tr - xã hi theo Quyt nh s 217-Q/TW
ngày 12/12/2013 ca B Chính tr (Khóa XI). Quy nh
nêu trên c\ng là kt qu th" ch hóa mt s ni dung
trong Ngh quyt s 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 ca
Qu c hi v vic l&y phiu tín nhim, b< phiu tín nhim
 i vi ngi gi chc v do Qu c hi, Hi !ng nhân dân
b)u hoc phê chuWn.

Thực trạng phối hợp giám sát của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức
thành viên
Ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c Vit Nam vi
các t chc thành viên nói chung; trong công tác giám sát
nói riêng là mt trong nhng ni dung tr;ng tâm, c bn
nh&t trong toàn b hot ng ph i hp giám sát ca Mt
tr n T qu c Vit Nam. Trong các hot ng, Mt tr n T
qu c Vit Nam luôn coi s ph i hp và th ng nh&t hành
ng vi các t chc thành viên là yu t c t lõi quyt
nh s thành công ca công tác Mt tr n. Trong ó, phi
k" n ý ngh3a và óng góp ca các t chc thành viên
nòng c t ca Mt tr n T qu c Vit Nam là T ng Liên oàn
Lao ng Vit Nam, Hi Nông dân Vit Nam, Ch tch Hi
Liên hip Ph n Vit Nam, oàn Thanh niên Cng sn
H! Chí Minh và Hi Cu chin binh Vit Nam trong vic
ph i hp giám sát vi Mt tr n T qu c Vit Nam. Lu t
Mt tr n T qu c Vit Nam ã quy nh: “Khi ph i hp và
th ng nh&t hành ng, các thành viên ca Mt tr n T
qu c Vit Nam tuân theo iu l ca Mt tr n T qu c
Vit Nam;…”.
Hot ng ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c
Vit Nam vi T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam
Ni dung ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c Vit
Nam và T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam ch yu thông
qua các phong trào, cuc v n ng ln trong công nhân
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngô Sách Thực chủ trì buổi tọa đàm về kinh nghiệm thực hiện
Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công
ẢNH: KỲ ANH
chức, đảng viên ở khu dân cư", tháng 9/2017.
viên chc, lao ng, nh: phong trào “Lao ng gi<i, lao
ng sáng to” (giám sát chính sách thi ua, khen
th'ng), “Thi ua liên kt phc v s nghip công nghip
hóa, hin i hóa nông nghip và phát tri"n nông thôn”
(giám sát thc hin chính sách, pháp lu t ca các c quan
hành chính nhà nc), cuc v n ng “Cán b, công chc
trung thành, sáng to, t n ty, gng mSu” (giám sát cán
b, công chc ' khu dân c), t chc tri"n khai cuc v n
ng “H;c t p và làm theo t t'ng o c, phong cách
H! Chí Minh”...
Thông qua vic ph i hp giám sát gia Mt tr n T
qu c Vit Nam và T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam trong
thc hin ci cách hành chính nhà nc ã góp ph)n
tuyên truyn, giáo dc và phát huy vai trò ca i ng\
cán b, công chc, viên chc, oàn viên công oàn các c&p
trong thc thi công v; Wy mnh các phong trào thi ua
yêu nc, ph&n &u hoàn thành t t nhim v chính tr,
chuyên môn nghip v c giao. Các phong trào, các cuc
v n ng do T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam phát ng
và tri"n khai t chc thc hin ã góp ph)n quan tr;ng
cùng Mt tr n T qu c Vit Nam và t chc chính tr - xã
hi khác hình thành các phong trào rng ln, a dng,
t p hp lc lng trong kh i i oàn kt toàn dân tc,
góp ph)n gi vng n nh chính tr xã hi, cng c nn
dân ch xã hi ch ngh3a, tng cng sc mnh t ng hp
ca h th ng chính tr xã hi ch ngh3a ' nc ta.
Hot ng ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c
Vit Nam vi T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam còn góp
ph)n tích cc vào vic ci thin i s ng v t ch&t và tinh
th)n, nhà ' và vic làm ca giai c&p công nhân Vit Nam,
nh kin ngh Chính ph xây dng tin lng t i thi"u
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ca ngi lao ng ã c lu t pháp hóa, nâng mc
lng t i thi"u ca ngi lao ng theo hng tin lng
t i thi"u chung tr' thành “li an toàn” cho ngi lao
ng. i s ng ca ngi công nhân gim bt khó khn
c\ng ã góp ph)n cng c lòng tin ca h;  i vi ch ,
vi ng và Nhà nc. Mt tr n T qu c Vit Nam c\ng ã
nhiu l)n kin ngh vi ng và Nhà nc v nhng bin
pháp nâng cao trình  h;c v&n, trình  chuyên môn k
thu t ca i ng\ công nhân. Tuy nhiên, nu so vi yêu
c)u Wy mnh công nghip hóa, hin i hóa thì trình 
các mt hin nay ca i ng\ công nhân cha áp ng
c; còn nu so sánh vi trình  h;c v&n và trình 
chuyên môn k thu t ca công nhân ' các nc phát tri"n
thì tj l lao ng có trình  cao ' nc ta hin còn r&t
th&p, lao ng cha qua ào to còn nhiu. iu này
khin cho ch&t lng ca giai c&p công nhân nc ta cha
th" áp ng yêu c)u n nm 2020, nc ta c bn tr'
thành mt nc công nghip hin i. ây là mt ni
dung c)n Wy mnh trong công tác ph i hp giám sát gia
Mt tr n T qu c Vit Nam và T ng Liên oàn Lao ng
Vit Nam trong thi gian ti.
Hot ng ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c
Vit Nam vi Hi Nông dân Vit Nam
Là mt t chc thành viên có b dày truyn th ng lch
s và là t chc i din cho giai c&p nông dân Vit Nam,
mt t chc có s lng hi viên ông o nh&t trong các
t chc thành viên ca Mt tr n T qu c Vit Nam. Nhng
nm qua, Hi Nông dân Vit Nam ã cùng vi Mt tr n T
qu c Vit Nam tri"n khai tích cc và có hiu qu nhiu
chng trình, g)n ây là vic ký kt thc hin Quy ch
ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c Vit Nam vi các
t chc thành viên. Trong ó, quan tr;ng nh&t là giám sát
vic thc hin cuc v n ng "Toàn dân oàn kt xây
dng nông thôn mi, ô th vn minh”.
H'ng ng chng trình ph i hp giám sát và các
cuc v n ng do Mt tr n T qu c Vit Nam phát ng,
Hi Nông dân Vit Nam ã l!ng ghép sáng to vào các
hot ng ca mình và tri"n khai có hiu qu. i"n hình
là giám sát vic thc hin v sinh an toàn thc phWm, s
dng phân bón, thu c tr= sâu úng quy nh; sn xu&t
các nông sn sch theo tiêu chuWn VietGap. Thông qua
các chng trình ph i hp giám sát ca Mt tr n T qu c
Vit Nam và Hi Nông dân Vit Nam ã em li nhiu kh'i
s:c cho nông nghip, nông thôn và nông dân Vit Nam,
t=ng bc áp ng vai trò ca Mt tr n T qu c Vit Nam
và Hi Nông dân vi tính ch&t là t chc i din cho ý
chí, nguyn v;ng, cho quyn và li ích hp pháp ca
nhân dân trong l3nh vc nông nghip, nông thôn, nông
dân. Công tác gii quyt các v&n  xã hi, xóa ói, gim
nghèo ' a phng, c Mt tr n T qu c Vit Nam và
Hi Nông dân xem là nhim v tr;ng tâm trong vic ci
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thin và nâng cao i s ng ca nông dân. Trên c s' kin
ngh qua công tác giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam
và Hi Nông dân, chính quyn c s' ' nhiu a phng
ã  ra các ngh quyt, các bin pháp, gii pháp c th",
mc tiêu rõ ràng " thc hin c ch} tiêu xóa h ói,
gim h nghèo trên a bàn nông thôn.
Thông qua vic thc hin mô hình giúp nhau làm kinh
t, xóa ói gim nghèo, chính quyn c s' ã ph i hp vi
Uj ban Mt tr n T qu c Vit Nam và Hi Nông dân thc
hin các phong trào xã hi có ý ngh3a trong cng !ng
dân c. Các phong trào, nh: n n áp ngh3a, xây dng
nhà tình ngh3a, nhà tình thng ã tr' thành phong trào
qu)n chúng sâu rng, c nhân dân ng h và ngày càng
nhân rng trong phm vi c nc. Uy tín ca Mt tr n T
qu c Vit Nam và Hi Nông dân ngày càng c nâng cao
Hot ng ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c Vit
Nam và Hi Nông dân Vit Nam ã to c s !ng thu n
xã hi xây dng Mt tr n oàn kt rng rãi, bn cht gia
ng, Nhà nc, Mt tr n T qu c Vit Nam và Hi Nông
dân Vit Nam.
Hot ng ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c
Vit Nam vi Hi Cu chin binh Vit Nam
Mt trong nhng hot ng ph i hp giám sát có
hiu qu là Mt tr n T qu c Vit Nam ph i hp vi B
Ni v và Hi Cu chin binh Vit Nam tri"n khai xác
nh ch} s hài lòng ca ngi dân, t chc trên phm
vi c nc (g;i t:t là SIPAS). Tính n tháng 12/2016,
ã có 4 b, ngành, 32 t}nh, thành ph tri"n khai chng
trình này. B Ni v ã la ch;n 6 th tc hành chính
có liên quan m t thit n i s ng ca ngi dân g!m:
C&p gi&y chng minh nhân dân, gi&y chng nh n quyn
s dng &t, gi&y phép xây dng nhà ', gi&y ng ký
kt hôn, gi&y khai sinh và chng thc. Theo ó, th tc
c&p gi&y chng nh n quyn s dng &t có tj l ngi
dân hài lòng th&p nh&t và th tc ng ký kt hôn có tj
l ngi dân hài lòng cao nh&t ' các ch} s : Tip c n
dch v, th tc hành chính, s phc v ca công chc,
kt qu gii quyt th tc hành chính.
Kt qu o lng s hài lòng ca ngi dân, t chc
 i vi s phc v ca c quan hành chính nhà nc
nm 2015 bc )u phn ánh c thc trng và ch&t
lng gii quyt th tc hành chính ca các c quan
hành chính nhà nc, c\ng nh cho th&y s mong i
ca ngi dân, t chc  i vi vic gii quyt th tc
hành chính trong thi gian ti, t= ó giúp các c quan
hành chính nhà nc xác nh các gii pháp phù hp,
khách quan nh@m kh:c phc các v&n  t!n ti. S ngi
cm th&y hài lòng v kt qu gii quyt th tc hành
chính ' 6 l3nh vc n@m trong khong 73,3-89,8% s
ngi c h<i. C&p gi&y chng nh n quyn s dng &t
là l3nh vc nh n c ánh giá th&p nh&t và l3nh vc
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c&p gi&y ng ký kt hôn c ánh giá cao nh&t. Tj l
ngi dân c h<i cm th&y hài lòng v s phc v ca
công chc ' 6 th tc là t= 74,3-87,2%. C&p gi&y chng
nh n quyn s dng &t vSn là th tc c ánh giá
th&p nh&t, c v ch&t lng công chc c\ng nh mc 
hài lòng v công chc. S hài lòng ca ngi dân, t
chc v toàn b quá trình gii quyt th tc hành chính
' 6 th tc chim 74,4-89,5% s ngi c h<i.
Hot ng ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c
Vit Nam vi Hi Liên hip Ph n Vit Nam
ó là, tham gia giám sát vic thc hin lu t pháp,
chính sách v bình  ng gii. Ngoài ra, các c&p hi ' các
b, ngành, a phng ã tích cc tham gia óng góp ý
kin  i vi các vn bn quy phm pháp lu t do a
phng ban hành và các chng trình, k hoch phát
tri"n kinh t - xã hi ca a phng. Công tác hòa gii
' c s' có s tham gia tích cc ca cán b Hi Ph n,
góp ph)n gii quyt khiu kin dt i"m ngay ti c s',
gim tình trng khiu kin vt c&p không c)n thit, tit
kim thi gian và tin bc cho nhà nc và công dân.
Thông qua hot ng ph i hp giám sát vi Mt tr n T
qu c Vit Nam trong l3nh vc giám sát vic thc hin lu t
pháp, chính sách v bình  ng gii, Hi Liên hip Ph n
Vit Nam ã ch ng tham mu cho ng, Nhà nc
thc hin các cam kt qu c t liên quan ti quyn ca
ph n và bình  ng gii mà Chính ph Vit Nam tham
gia nh Mc tiêu phát tri"n Thiên niên kj, Cng l3nh
hành ng B:c Kinh vì bình  ng, phát tri"n và hoà bình,
Công c Liên hp qu c v xóa b< m;i hình thc phân
bit  i x  i vi ph n (Công c CEDAW)...
Thông qua hot ng ph i hp giám sát vi Mt tr n
T qu c Vit Nam, Hi Liên hip Ph n Vit Nam ã tích
cc tuyên truyn nâng cao nh n thc ca cán b, hi
viên, ph n v ng l i, chính sách  i ngoi ca ng,
Nhà nc nh@m thc hin t t công tác thông tin v lu t
pháp, chính sách ca ng, Nhà nc liên quan n ph
n, tr em. Tng cng thông tin cho ph n Vit Nam v
phong trào ph n th gii, thc trng v bình  ng gii,
kinh nghim và mô hình phát tri"n hiu qu, bn vng
ca các t chc ph n trên th gii.
Trong thi gian ti, hot ng ph i hp giám sát gia
Mt tr n T qu c Vit Nam và Hi Liên hip Ph n Vit
Nam c)n hng vào vic phát huy hn na chc nng và
th mnh ca Mt tr n T qu c Vit Nam và Hi nh@m
trao  i thông tin và ph i hp cht ch_ trong t chc các
hot ng ca t=ng t chc trong tình hình mi.
Hot ng ph i hp giám sát gia Mt tr n T qu c
Vit Nam vi oàn Thanh niên Cng sn H! Chí Minh
oàn Thanh niên Cng sn H! Chí Minh là mt trong
nhng thành viên tích cc ca Mt tr n T qu c Vit
Nam có ý thc r&t cao v trách nhim ca mình trong
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vic thc hin, tham gia vào các chng trình ph i hp
công tác, ph i hp và th ng nh&t hành ng, các cuc
v n ng do Mt tr n T qu c Vit Nam kh'i xng nh
cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng i s ng
vn hóa ' khu dân c”, “Ngày vì ngi nghèo”. Các
phong trào thi ua do oàn Thanh niên Cng sn H!
Chí Minh phát ng ã c ông o thanh niên ti
kh:p m;i min &t nc h'ng ng, nh: “5 xung kích
phát tri"n kinh t - xã hi và bo v T qu c”, “4 !ng
hành vi thanh niên l p thân, l p nghip”... Thc hin
phong trào “5 xung kích phát tri"n kinh t xã hi bo
v T qu c”, oàn Thanh niên Cng sn H! Chí Minh ã
t chc nhiu chng trình tình nguyn, chin dch
tình nguyn, a thanh niên v các vùng sâu vùng xa,
các vùng khó khn " h[ tr ngi nghèo...
Các hot ng trên ã c v\, phát huy tính nng ng,
sáng to và sc tr ca thanh niên trong vic tham gia
phát tri"n kinh t - xã hi. Lc lng oàn viên thanh
niên r&t ông o, có mt ' t&t c các c quan, t chc
trong h th ng chính tr t= Trung ng n c s'; do ó
nhng ni dung và kt qu ph i hp giám sát gia Mt
tr n T qu c Vit Nam vi oàn Thanh niên Cng sn H!
Chí Minh r&t phong phú, t= giám sát hot ng ca t
chc ng, ng viên; giám sát hot ng ca c quan
dân c và i bi"u dân c (giám sát ); giám sát hot ng
thi hành pháp lu t ca các c quan hành chính nhà nc
và i ng\ cán b, công chc nhà nc; giám sát hot
ng t pháp trong các c quan t pháp.
Thông qua các hot ng này, Mt tr n T qu c Vit
Nam ã t ng hp v trình bày trc Qu c hi, kin ngh
nhng v&n  thuc trách nhim ca Qu c hi, %y ban
Thng v Qu c hi xem xét gii quyt; kin ngh Chính
ph ch} o kh:c phc nhng yu kém trong iu hành,
qun lý trên các l3nh vc ca i s ng xã hi " sm có
gii pháp kh:c phc, áp ng nhng nguyn v;ng chính
áng ca nhân dân; kin ngh Tòa án, Vin ki"m sát và
các c quan tin hành t tng kh:c phc án t!n ;ng và
nhng v iu tra, truy t , xét x oan, sai gây thit hi
cho cá nhân, t chc.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp
giám sát giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
với các tổ chức thành viên
1. Chú tr;ng tuyên truyn nâng cao nh n thc v công
tác ph i hp gia Mt tr n T qu c Vit Nam vi các t
chc thành viên trong hot ng giám sát và phn bin
xã hi. Mu n nâng cao ch&t lng và hiu qu hot ng
ca Mt tr n thì mt yêu c)u quan tr;ng t ra là, Mt
tr n c\ng nh các t chc trong Mt tr n và h th ng
chính tr nói chung phi thc s minh nh và kh ng nh
c trong thc t chc nng, nhim v ca mình, thWm
quyn và trách nhim ca mình, !ng thi la ch;n úng
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phng pháp hot ng phù hp vi c i"m ca chính
mình. ây là v&n  ln nh&t, n i b t nh&t c v lý lu n
và thc tiZn mà c\ng là v&n  khó nh&t trong công tác
mt tr n. Dân ch càng phát tri"n, nhà nc pháp quyn
càng c hoàn thin, qun lý i s ng xã hi càng i
vào hin i hóa " áp ng yêu c)u dân ch thc ch&t
và phát huy )y  quyn làm ch ca ngi dân thì
ting nói ca Mt tr n càng c coi tr;ng, vai trò ca
Mt tr n càng c  cao, b'i Mt tr n là hình nh ca
kh i i oàn kt toàn dân tc, là s th" hin trung thc
ý chí, nguyn v;ng, nhu c)u và li ích ca nhân dân nhng ngi ch và làm ch ích thc ca xã hi.
ng lãnh o, c)m quyn và Nhà nc qun lý "
nhân dân làm ch. ng và Nhà nc c)n và r&t c)n s
ch ng tham gia và tham gia có hiu qu thc ch&t ca
Mt tr n vào công tác xây dng ng, tham gia qun lý
Nhà nc, tham gia vào các hot ng t v&n, phn bin,
giám sát, ki"m tra hot ng ca các t chc ng c\ng
nh chính quyn Nhà nc, hành vi ca cán b, ng
viên, công chc, nh&t là nhng ngi làm vic trong các
c quan công quyn.
Vic giám sát thông qua công tác ph i hp gia Mt
tr n T qu c Vit Nam vi các c quan, t chc " t v&n,
phn bin, giám sát, ki"m tra  i vi ng và Nhà nc
là khách quan, t&t yu, xu&t phát t= bn ch&t ca ch 
và nn dân ch xã hi ch ngh3a mà chúng ta ang n[ lc
xây dng, t= bn ch&t, mc ích và tr;ng trách lch s ca
ng Cng sn c)m quyn. Vì v y, c)n tuyên truyn sâu
rng " xã hi hi"u rõ ch} có Mt tr n T qu c Vit Nam
(là t chc t tin hành hoc ch trì ph i hp) mi có 
iu kin c)n thit " áp ng yêu c)u và òi h<i ca
hot ng giám sát và phn bin xã hi.
2. Trên c s' quy nh ca Hin pháp nm 2013 và các
quy nh có liên quan, Nhà nc sm ban hành các vn
bn quy nh v s phân công, ph i hp, minh bch gia
các c quan thc hin chc nng l p pháp, hành pháp, t
pháp. M[i c quan trong b máy Nhà nc c)n xác nh
rõ phm vi, nhim v, trách nhim, ngh3a v, s_ to nên
hiu qu hot ng chung ca b máy Nhà nc trong
vic thc thi quyn lc nhà nc. Trong ó quy nh rõ
v s ph i hp giám sát, phn bin ca Qu c hi, i bi"u
Qu c hi (giám sát, phn bin mang tính quyn lc nhà
nc) vi s tham gia giám sát, phn bin xã hi ca Mt
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tr n T qu c Vit Nam và các c quan, t chc ca ng,
ca Nhà nc và t chc chính tr - xã hi...
3. Nhà nc ban hành các c ch, chính sách to iu
kin " nhân dân thông qua Mt tr n T qu c Vit Nam và
các t chc thành viên thc hin quyn giám sát ca mình
 i vi t chc và thc hin quyn lc nhà nc thông qua
các phng tin truyn thông i chúng. Thông tin là c
s', iu kin ca giám sát, vì giám sát phi có các chng
c, chng minh vic thc thi úng hay không úng pháp
lu t ca các c quan, cán b, công chc nhà nc. Thông
tin " nhân dân bit các quy nh, các d án và các vn bn
pháp lu t, giám sát  i vi vic thc thi quyn lc nhà
nc. Ngoài ra, thông qua kênh thông tin, ngi dân có
th" bày t< ý kin ca mình v hành vi ca các cá nhân
trong c quan công quyn và v nhng v&n  liên quan,
vì r@ng chính sách, pháp lu t ca Nhà nc không phi bao
gi c\ng phù hp vi s v n ng ca i s ng xã hi, mà
luôn phi c sa  i, b sung qua thc tiZn cuc s ng.
4. Mt tr n T qu c Vit Nam và các t chc chính tr
- xã hi, các t chc thành viên c\ng phi tích cc, ch
ng  i mi c ch t chc và phng pháp hot ng
" thc hin có hiu qu các quy ch ph i hp giám sát
và phn bin xã hi gia c quan Mt tr n T qu c Vit
Nam vi các t chc ca ng, c quan Nhà nc; c)n
coi giám sát và phn bin xã hi là mt nhu c)u c)n
thit, t&t yu trong quá trình lãnh o và iu hành
&t nc; thc hin !ng b c ch ng lãnh o, Nhà
nc qun lý, nhân dân làm ch.
5. Tng cng s lãnh o ca ng  i vi công tác
ph i hp gia Mt tr n T qu c Vit Nam vi các c
quan, t chc trong hot ng giám sát. ng tham gia
vào Mt tr n nh mt thành viên, nhng là thành viên
lãnh o, là ngi nh hng chính tr cho hot ng
ca Mt tr n. ng chu trách nhim v s lãnh o ca
mình, !ng thi làm tròn ngh3a v vi Mt tr n. Mt
tr n tip nh n s lãnh o ca ng !ng thi òi h<i
ng phi làm tròn ngh3a v vi Mt tr n. ây c\ng là
phng hng c bn ca  i mi công tác Mt tr n,
làm cho Mt tr n ngày càng t< rõ vai trò, v th ca
mình, thc s th" hin ting nói ca nhân dân, ý
nguyn ca nhân dân trong công cuc xây dng &t
nc, xây dng ng và Nhà nc, phát huy sc mnh
dân ch - oàn kt - !ng thu n xã hi.
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M T TRN VI CÁC PHONG TRÀO, CU C VN  NG

GNG SÁNG CH' T(CH 'Y BAN
M)T TR*N T QU+C VI.T NAM
cp xã và Trng Ban Công tác Mt trn
tiêu biu toàn quc giai đon 2014-2017
NGUYỄN BẮC BÌNH*

Tóm tắt: Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức
vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó phát hiện
những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Họ là những cán
bộ Mặt trận luôn sâu sát với cơ sở, là những điển hình mẫu mực có sức lan tỏa để
cộng đồng noi theo. Đồng thời, khi phát hiện những điển hình như vậy, cần tổ
chức khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ, động viên, tạo động lực để họ tiếp tục
phát huy sức sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.
Summary: It is necessary to improve the role of the Vietnam Fatherland Front in
mobilizing people to participate in patriotic emulation movements. This helps us
discover outstanding individuals among the Chairmen of the Vietnam Fatherland
Front Committee at the commune level and the Heads of Department of the Front’s
Affairs in the residential areas. They are typical cadres who always care about the
operation of the Front where they work. They are good examples for the
community to follow. At the same time, when discovering such examples, it is
necessary to commend and reward appropriately in order to encourage and
motivate them to continue promoting their creativity and dedication to the
community.
Từ khóa: Gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận.
Keywords: Good example, advanced representative, emulation, commendation, Vietnam Fatherland Front Committee
at the commune level, the Heads of Department of Front’s Affairs.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 2/10/2017.
n 30 nm  i mi &t nc, Mt tr n T qu c
Vit Nam luôn thc hin vai trò là trung tâm i
oàn kt " kêu g;i, ng viên các t)ng lp
nhân dân tham gia các phong trào thi ua yêu

H
*

nc, xây dng và bo v T qu c. Các cuc v n ng ca
Mt tr n tri"n khai trong thi gian qua nh: “Toàn dân
oàn kt xây dng i s ng vn hóa ' khu dân c”, “Ngày
vì ngi nghèo”, “Ngi Vit Nam u tiên dùng hàng Vit

Thạc sĩ, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Nam” cùng vi phong trào thi ua ca các ngành, các c&p,
c bit là hng ti phong trào xây dng nông thôn mi,
ô th vn minh, gim nghèo bn vng do ng và Nhà
nc kêu g;i là tâm i"m khi d y sc sáng to, phát huy
ni lc, tng cng oàn kt g:n bó t= m[i gia ình, m[i
cng !ng dân c. Thc tiZn cho th&y, nhim v phát
tri"n kinh t - xã hi là trung tâm, bo t!n và phát tri"n
vn hóa là nn tng, xây dng ng là then ch t c
toàn dân !ng tình thc hin em li thành công nh
ngày hôm nay.
Trong s nghip xây dng và bo v T qu c xu&t hin
r&t nhiu nhng t&m gng tâm huyt, trách nhim và
làm vic ht mình vì &t nc, vì nhân dân ca nhng
ngi làm công tác Mt tr n. Nhng t&m gng ó có sc
c v\ ln lao  i vi các t)ng lp nhân dân và óng góp
to ln xây dng kh i i oàn kt toàn dân tc. Trong ó
có các t&m gng tiêu bi"u ca Ch tch %y ban Mt tr n
T qu c Vit Nam c&p xã và Tr'ng Ban Công tác Mt tr n
' khu dân c. ó là nhng ngi ngày êm sâu sát vi c
s', trách nhim, nhit tình gây dng các phong trào ' c
s'. Thc hin Ch} th s 39-CT/TW, ngày 21/5/2004, ca
B Chính tr “v tip tc  i mi, Wy mnh phong trào
thi ua yêu nc phát hin, b!i dJng, t ng kt và nhân
rng i"n hình tiên tin”; Và Ch} th s 34-CT/TW, ngày
7/4/2014, ca B Chính tr “v tip tc  i mi công tác
thi ua khen th'ng”, h th ng Mt tr n T qu c Vit
Nam các c&p ã t p trung tri"n khai thc hin hiu qu
các phong trào thi ua yêu nc, vi nhiu ni dung,
hình thc phong phú, a dng; góp ph)n c v\, ng viên
cán b, oàn viên, hi viên và các t)ng lp nhân dân tham
gia thc hin t t công tác Mt tr n và các chng trình
phát tri"n kinh t - xã hi ' a phng.
Nh@m bi"u dng, tôn vinh các i"n hình tiên tin
trong công tác Mt tr n ' c s', Ban Thng trc Uj ban
Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam t chc Hi ngh
bi"u dng Ch tch %y ban Mt tr n T qu c Vit Nam
c&p xã và Tr'ng Ban Công tác Mt tr n tiêu bi"u toàn
qu c giai on 2014-2017, vào tháng 10/2017 ti Th ô
Hà Ni. Ban Thng trc %y ban Trung ng Mt tr n T
qu c Vit Nam, bi"u dng, tôn vinh 442 i bi"u tiêu
bi"u, t= các a phng trên toàn qu c. Trong ó, có 156
i bi"u là Ch tch %y ban Mt tr n T qu c Vit Nam
c&p xã và 286 i bi"u là Tr'ng Ban Công tác Mt tr n.
i bi"u cao tu i nh&t là ông NguyZn Vn Hu&n 78
tu i (1939), dân tc Kinh, Tr'ng Ban Công tác Mt tr n
t dân ph Giáp Tiêu, phng D3nh K, thành ph B:c
Giang, t}nh B:c Giang và ông Phùng Huy an 78 tu i
(1939), dân tc Kinh, Tr'ng ban Công tác Mt tr n t
dân ph 5, phng Trung Phng, qu n  ng a, thành
ph Hà Ni. i bi"u tr nh&t tu i là Ch tch Mt tr n
H! Vn Khu, 31 tu i (1986) dân tc Gi triêng %y ban
Mt tr n T qu c Vit Nam xã Phc Nng, huyn Phc
Sn, t}nh Qung Nam.
Nhng i"n hình u tú ti hi ngh bi"u dng này

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bùi Thị Thanh chủ trì họp báo về hội nghị 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.
ẢNH: KỲ ANH

xng áng là i din tiêu bi"u cho hàng chc nghìn Ch
tch Mt tr n T qu c Vit Nam c&p xã và hàng trm nghìn
Tr'ng Ban Công tác Mt tr n ' khu dân c. Trong iu
kin chung ca &t nc, i ng\ cán b làm công tác Mt
tr n ' c s' mc dù iu kin công tác, ch  chính sách
còn cha thc s th<a áng song vSn )y nhit huyt và
sáng to, hy sinh vic nhà vì vic làng vic nc, không
qun ngi nhng cm, s áo giúp J ngi nghèo, hóa
gii mâu thuSn, vào t=ng ngõ, gõ t=ng nhà " v n ng,
l:ng nghe và chia s tâm t nguyn v;ng ca nhân dân,
gây dng phong trào t qun trong cng !ng. Vi vai trò
và uy tín ca mình, các !ng chí Ch tch Mt tr n ' các
xã, phng, th tr&n; các !ng chí Tr'ng ban Công tác
Mt tr n ' khu dân c ã luôn t n ty vi công vic, l:ng
nghe ý kin nhân dân,  xu&t c&p y, phát huy dân ch,
ph i hp vi chính quyn gii quyt c nhiu v&n  '
c s' nh: gi gìn và phát huy bn s:c vn hóa dân tc,
bo v môi trng, góp công sc xây dng h th ng chính
tr c s' vng mnh, thc hin t t quy ch dân ch ' c
s', không ng=ng phát huy dân ch, ci thin i s ng tinh
th)n, v t ch&t ca nhân dân… T= thc tiZn hot ng,
qua nhng i"n hình, các !ng chí ã rút ra nhng bài
h;c kinh nghim c)n thit " nhân rng nhng sáng kin,
cách làm hay cho nhiu a phng trên c nc.

Một số gương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công
tác Mặt trận tiêu biểu
+ Ch tch Mt tr n Võ Vn Tháp, %y ban Mt tr n T
qu c Vit Nam xã V3nh Trng, huyn An Phú, t}nh An
Giang ã v n ng ng h Qu “Vì ngi nghèo” và h[ tr
cho ngi nghèo c 3,7 tj !ng; v n ng nhân dân
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hin 26.300m2 &t và óng góp 976 triu !ng xây dng
ngh3a trang, sa cha ng giao thông nông thôn và
giao thông ni !ng; v n ng mua xe v n chuy"n bnh
nhân, xe ti vi tr giá trên 1 tj !ng, phát huy hiu qu
3 mô hình “Xe chuy"n bnh miZn phí”; “T c&t nhà t=
thin” và “N:m go tình thng”.
+ Ch tch Mt tr n ng Vn T}nh, %y ban Mt tr n
T qu c Vit Nam xã oan Bái, huyn Hip Hòa, t}nh B:c
Giang tích cc tham gia các phong trào; tri"n khai ti các
Ban Công tác Mt tr n khu dân c ng ký các danh hiu,
nh: Làng vn hóa, gia ình vn hóa, khu dân c tiên
tin… Thc hin t t ni dung nh: Tt Vì ngi nghèo,
Ngày vì ngi nghèo… tham gia tuyên truyn 602 h
hin 45.570m2 &t; ph i hp v n ng nhân dân 5/11
thôn t chc thành công d!n in  i tha, xây dng
cánh !ng mSu 75ha. Tích cc v n ng h[ tr xây dng
c 12 nhà i oàn kt. Tích cc v n ng nhân dân
thc hin t t chính sách xã hi, tham gia giám sát, phn
bin xã hi, góp ý xây dng ng, chính quyn.
+ Tr'ng Ban Công tác Mt tr n inh Du, 63 tu i, dân
tc Banar, làng Hven, th tr&n ak P, huyn ak P, t}nh
Gia Lai ã hng dSn bà con trong làng h;c t p kinh
nghim sn xu&t, áp dng khoa h;c k thu t trong tr!ng
tr;t, chn nuôi. T= ó i s ng v t ch&t, tinh th)n ca bà
con c ci thin, làng không còn h ói, không còn
nhà tranh tre dt nát. Giúp J các h khó khn mn bò
gi ng sinh sn, cho bà con mn tin mua con gi ng, cây
gi ng trong sn xu&t.
+ Tr'ng Ban Công tác Mt tr n NguyZn Tin Nam,
thôn Tân nh, xã c Yên, huyn c Th;, t}nh Hà T3nh
sáng to, linh hot, ph i hp hiu qu gia Ban Công tác
Mt tr n vi Linh mc qun x, ban hành giáo h;, giáo x
trong công tác tuyên truyn, v n ng xây dng nông
thôn mi, quê hng giàu ?p, vn minh, an ninh nông
thôn, an ninh vùng giáo c gi vng n nh; bn thân
trc tip v n ng 148 h giáo dân hin 2142 m2 &t vn
và 3.223m2 hàng rào " làm 1.430m ng giao thông,
bình quân m[i h ng h 4,5 triu !ng; kêu g;i ng h
c 250 triu !ng, v n ng 3 h giáo dân ng h
1.500m2 &t sn xu&t và huy ng bà con giáo dân 450
ngày công " làm hi quán, sân bóng chuyn ca thôn;
v n ng nhân dân thành l p 3 mô hình chn nuôi, l:p
ng in ánh sáng tr giá trên 50 triu !ng; duy trì,
phát tri"n phong trào “khuyn h;c, khuyn tài”, thôn
luôn i )u trong phong trào bo v môi sinh, môi trng
ng làng ngõ xóm phong quang, sch s_.
+ Ch tch Mt tr n Dng Vn Hùng, %y ban Mt tr n
T qu c Vit Nam phng 8, qu n Phú Nhu n, thành ph
H! Chí Minh tuyên truyn v n ng nhân dân, !ng bào
có o, ngi dân tc tích cc tham gia các phong trào ti
a phng, nh&t là cuc v n ng “Toàn dân oàn kt
xây dng nông thôn mi, ô th vn minh”, h[ tr ngi
nghèo, công tác t= thin xã hi, ng h xây dng các loi
qu… V n ng 35/35 h dân hm 159 Hoàng Vn Th t
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nguyn hin &t " m' rng hm theo phng thc Nhà
nc và nhân dân cùng làm; 91/91 h ' các hm 270
NguyZn Tr;ng Tuy"n s 211 và s 205 Hoàng Vn Th, s
15 Trng Qu c Dung, hin &t " thc hin d án nâng
c&p ô th do Ngân hàng Th gii h[ tr cho khu dân c
có thu nh p th&p, v n ng nhân dân hm 200 NguyZn
Tr;ng Tuy"n óng góp 20,2 triu !ng; hm 28 NguyZn
Th Hu*nh ph i hp vi chính quyn v n ng nhân dân
tham gia t t phong trào qu)n chúng bo v an ninh T
qu c qua các mô hình l:p t camera ' 4 khu ph .
+ Ch tch Mt tr n TWn ng S"nh, 33 tu i, dân tc
Dao, %y ban Mt tr n T qu c Vit Nam xã Phìn Ngan,
huyn Bát Xát, t}nh Lào Cai ph i hp vi ban, ngành oàn
th", t chc thành viên tri"n khai thc hin t t các mc
tiêu Ngh quyt i hi Mt tr n T qu c Vit Nam c&p
xã; v n ng nhân dân chuy"n dch c c&u kinh t gia
ình a cây Sa nhân tím vào tr!ng nh@m xóa ói gim
nghèo, nâng cao mc s ng cho nhân dân trên a bàn. ã
có 70 % s h gia ình tham gia tr!ng cây Sa nhân, n
nay có 65 ha cho thu hoch, sn lng hàng nm t t=
13-15 t&n, các h gia ình u có thu nh p, cá bit có h
thu nh p t= 150-200 triu !ng/nm.
+ Tr'ng Ban Công tác Mt tr n Coor Dênh, 39 tu i,
dân tc C tu, thôn Vinh, xã Tà P, huyn Nam Giang,
t}nh Qung Nam là mt cán b Mt tr n thôn luôn gng
mSu i )u trong m;i hot ng ' a phng, t nguyn
b< ra hn 200 triu !ng " xây c)u; là mt ngi làm
kinh t gi<i. Luôn ch&p hành tôt hng c, qui c '
khu dân c. V n ng nhân dân thc hin tôt các cuc
v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi,
ô th vn minh”; v n ng xây dng Qu “Vì ngi
nghèo”. ã có nhiu thành tích xu&t s:c trong thc hin
Ch} th 03-CT/TW ngày 14/05/2011 ca B Chính tr và
c tng B@ng khen ca Th tng Chính ph, B Vn
hóa, Th" thao và Du lch và UBND t}nh.
+ Ch tch Mt tr n Sn Huôl, dân tc Khmer, %y ban
Mt tr n T qu c Vit Nam xã Viên Bình, huyn Tr)n ,
t}nh Sóc Trng là cán b ngi dân tc thi"u s tiêu bi"u
trong vic phát huy vai trò, trách nhim ca mình trong
xây dng và phát huy kh i i oàn kt toàn dân tc, xây
dng c s' chính tr vng mnh; v n ng !ng bào dân
tc thc hin t t các cuc v n ng, các phong trào thi
ua yêu nc nh: c 3 khu dân c u t khu dân c
vn hóa, tj l h t tiêu chuWn gia ình vn hóa t
94,79%; v n ng qu "Vì ngi nghèo" c 1,039 tj
!ng, qua ó ã h[ tr xây dng 31 cn nhà i oàn kt
vi s tin h[ tr 930 triu !ng, h[ tr giúp J h nghèo
gp khó khn, h;c sinh nghèo hiu h;c vi t ng tr giá
trên 100 triu !ng, qua ó góp ph)n gim tj l h nghèo
ca xã xu ng còn 14%.
+ Tr'ng Ban Công tác Mt tr n V= B L u, dân tc
Mông, bn Cang Kéo, xã N m Lnh, huyn S p Cp, t}nh
Sn La luôn thc hin phng châm "nghe dân nói, nói
dân hi"u, làm dân tin", tuyên truyn, v n ng nhân dân
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tham gia v n ng ng h Qu "Vì ngi nghèo", Qu " T=
thin nhân o”; v n ng nhân dân thc hin t t phong
trào toàn dân bo v an ninh T qu c, các phong trào
"Qu)n chúng tham gia t qun ng biên, ct m c và
gi gìn an ninh tr t t thôn, bn khu vc biên gii" và "T
t qun ng biên, ct m c"... c nhân dân tích cc
h'ng ng tham gia, góp ph)n gi vng an ninh chính
tr, tr t t an toàn xã hi ti c s'.
+ Ch tch Mt tr n Phm Quang n, %y ban Mt tr n
T qu c Vit Nam xã Thy Liên, huyn Thái Thy, t}nh
Thái Bình ph i hp tuyên truyn v n ng nhân dân
trong xã hin tng 19ha &t nông nghip, 85 h gia ình
t tháo dJ công trình, hin tng trên 1.000m2 &t th c
" m' rng và cng hóa h th ng ng giao thông, thy
li ni !ng theo tiêu chí nông thôn mi, góp ph)n a
xã v ích c công nh n là xã t chuWn nông thôn mi
(trc k hoch 1 nm). Thc hin t t phong trào xây
dng thi ua yêu nc xây dng “Chùa cnh 4 gng
mSu” và “X h; o 4 gng mSu”, oàn kt lng - giáo
phát tri"n kinh t.

Một số kinh nghiệm trong hoạt động Mặt
trận cơ sở
Th&m nhu)n li dy ca Ch tch H! Chí Minh “Thi ua
là yêu nc, yêu nc thì phi thi ua”, trên c s' quan
i"m ca ng, chính sách pháp lu t ca Nhà nc, %y
ban Mt tr n T qu c Vit Nam các c&p ã phát huy tinh
th)n sáng to, hng hái thi ua ca các t p th", cá nhân
trong vic t chc thc hin các phong trào, các cuc v n
ng do Mt tr n T qu c Vit Nam ch trì phát ng.
1. Chú tr;ng hn na công tác tuyên truyn, v n ng
" các t)ng lp nhân dân, oàn viên, hi viên, thành viên
ca Mt tr n T qu c Vit Nam nâng cao nh n thc và
trách nhim, t giác tham gia các phong trào thi ua yêu
nc. Mu n thi ua làm vic t t, iu quan tr;ng là c)n
phi to ra môi trng dân ch, c ch, chính sách làm
cho m;i ngi dân hng hái óng góp sc ngi, sc ca
cho li ích qu c gia và li ích m[i nhà, m[i ngi. Vi
tinh th)n “mình vì m;i ngi, m;i ngi vì mình”, t= ó
khích l tinh th)n sáng to, hin k trong sn xu&t kinh
doanh và dch v, trong t=ng vic c th" r!i m' rng các
phong trào thi ua trong t&t c các l3nh vc trong i
s ng xã hi.
2. " to ng lc thi ua, c)n phi phát huy quyn
làm ch thc s ca nhân dân, bo v quyn và li ích
hp pháp chính áng ca nhân dân, nh&t là nhng quyn
và li ích c th", sát vi i s ng h@ng ngày ca ngi
dân. Vi chc nng giám sát và phn bin xã hi ã c
pháp lu t quy nh, Mt tr n T qu c Vit Nam ch trì
ph i hp vi các lc lng xã hi tng cng các hot
ng giám sát.  c s' phi cng c , tng cng hot
ng ca Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát )u t
ca cng !ng " cho m;i công trình ca Nhà nc hay
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ca nhân dân xây dng u có vai trò óng góp, giám sát
ca ngi dân.
3. Theo t t'ng ca Bác H! “Mt t&m gng sáng có
giá tr hn mt trm bài diZn vn tuyên truyn”, t= trong
các phong trào thi ua yêu nc, c)n phi kp thi phát
hin nêu gng i"n hình, nhân i"n hình rng kh:p "
to s lan t<a, nh h'ng tích cc trong cng !ng. Mt
tr n T qu c Vit Nam ' c s' c)n chú tr;ng chm lo, phát
huy vai trò các cá nhân tiêu bi"u trong !ng bào các dân
tc, các tôn giáo trong các t)ng lp nhân dân. C)n tuyên
truyn rng rãi nhng t&m gng t t, gng tiêu bi"u uy
tín ca các già làng, tr'ng bn, cán b Mt tr n c s'
trong cng !ng " xây dng lc lng trong nhân dân
ngày càng mnh lên trong tinh th)n oàn kt “muôn
ngi mt ý chí”.
4. m bo tính dân ch, công b@ng trong bình xét
các danh hiu thi ua và hình thc khen th'ng trong các
phong trào, các cuc v n ng. Mt trong nhng v&n 
quan tr;ng nh&t trong công tác thi ua, khen th'ng hay
gp nhng vng m:c, t!n ti ó là tính công b@ng, minh
bch trong bình xét khen th'ng m bo úng thành
tích. " làm t t v&n  này, bên cnh s lãnh o sâu sát
ca C&p y, Chi b, lãnh o các n v, s th ng nh&t
trong t t'ng và hành ng trong ch} o, phát huy sc
mnh ca c t p th" trong vic ph&n &u, hng ti mc
tiêu chung là a các phong trào, các cuc v n ng i
vào hiu qu, mang li li ích ln lao cho toàn xã hi.
Gim t i a bnh thành tích, khai man thành tích, l&y
thành tích ca ngi khác làm thành tích ca mình; c
bit quan tâm ti các cá nhân trc tip lao ng, công
tác, ngi có óng góp thit thc trong t chc thc hin,
v n ng, tri"n khai có hiu qu các phong trào trong các
t)ng lp nhân dân.
Mu n làm c vic ó, b ph n thng trc làm công
tác thi ua, khen th'ng phi bám sát các quy nh ca
pháp lu t, các vn bn hng dSn có liên quan " tham
mu cho lãnh o trong quá trình xét thi ua và  ngh
khen th'ng phi cn c vào tiêu chuWn, mc  hoàn
thành các ch} tiêu công tác, nhng óng góp thit thc,
n i b t ca các cá nhân và t p th" bình xét thi ua và 
ngh khen th'ng xng áng.
5. " áp ng yêu c)u nhim v, công tác Mt tr n,
phi không ng=ng  i mi, gt b< cách làm hành chính,
hình thc; cán b Mt tr n, oàn th" các c&p phi g:n bó
sâu sát vi nhân dân. T duy công tác Mt tr n ' các c&p
phi c  i mi. Cán b ng, cán b chính quyn, cán
b Mt tr n và oàn th" l:ng nghe th&u hi"u tâm t,
nguyn v;ng ca nhân dân, phi nói lên c ting nói
ca nhân dân, phi làm cho dân tin, phi em li li ích
cho cng !ng. i ng\ cán b làm công tác Mt tr n '
c s' phi c tng cng ào to, b!i dJng, luôn b
sung lc lng mi " to ra cách ngh3 mi, cách làm mi
sáng to không ng=ng.
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M)T TR*N TP. H0 CHÍ MINH
đ i mi công tác thi đua,
khen th2ng
TRIỆU LỆ KHÁNH*

Tóm tắt: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành
phố Hồ Chí Minh đã huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân vào sự
nghiệp phát triển đất nước bằng nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua sâu
rộng. Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư” và nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh” đạt được những kết quả quan trọng.
Summary: Following the Party’s renovation strategy, the Vietnam Fatherland Front
has mobilized the strength of the national unity bloc in the development of the
country through many campaigns and extensive emulation movements. Especially,
the original campaign “All people unite to build cultural life in residential areas”, now
known as “All people unite to build new rural areas and civilized cities”, has made
comprehensive achievements.
Từ khóa: Công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua, cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố
Hồ Chí Minh.
Keywords: Emulation, commendation, emulation movement, campaign, the Vietnam Fatherland Front, Hochiminh city.
Nhận bài: 2/8/2017; Sửa chữa: 25/8/2017; Duyệt đăng: 6/9/2017.

hành ph H! Chí Minh là ô th c bit, là trung
tâm kinh t, vn hóa ca c nc. Vi din tích
2.095 km2, dân s g)n 8 triu dân, trong ó có g)n
2 triu ngi nh p c. Thành ph có 24 qu n,
huyn, 322 phng, xã, th tr&n vi 1.980 &p, khu ph .
Các hot ng trên a bàn thành ph luôn hng v c
s', c bit là a bàn dân c. Trong thi gian qua, thc
hin Thông tri 04/TTr-MTTW ngày 3/5/1995 ca Ban

T
*

Thng trc %y ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit
Nam, Ban Thng trc %y ban Mt tr n T qu c Vit Nam
Thành ph H! Chí Minh ã phát ng và tri"n khai có
hiu qu Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng i
s ng vn hóa ' khu dân c”.
Qua 20 nm (t= nm 1995-2015), Cuc v n ng “Toàn
dân oàn kt xây dng i s ng vn hóa ' khu dân c”
ã c các t)ng lp nhân dân thành ph tip nh n và

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

36 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 170 (10/2017)

MT TR

N VI CÁC PHONG TRÀO, CUC V

N NG

Người dân TP. Hồ Chí Minh thả cá trên kênh Nhiêu Lộc góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng Lễ phát động Cuộc vận động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
ẢNH: KHÁNH VÂN
tích cc h'ng ng thc hin vi nhiu gii pháp, mô
hình hiu qu. Xu&t phát t= thc tiZn Cuc v n ng ã
c nhân rng, áp ng yêu c)u ca t=ng ni dung nh
hng theo t=ng giai on do Mt tr n Trung ng tri"n
khai; tình làng ngh3a xóm; kh i oàn kt cng !ng c
m' rng, cng c và phát huy ý thc ch&p hành pháp lu t
ca nhân dân t=ng bc c nâng lên; h th ng chính
tr ' c s' c cng c . ng - chính quyn - Mt tr n
T qu c và các oàn th" g:n bó sâu s:c vi nhân dân, rút
ra nhiu kinh nghim trong quá trình lãnh o, ch} o,
ph i hp, tri"n khai thc hin cuc v n ng. Cuc v n
ng ã góp ph)n phát huy c các giá tr truyn th ng
vn hóa t t ?p ca dân tc, truyn th ng nhân ái, ngh3a
tình, thu hút c nhiu ngu!n lc xã hi " cùng thc
hin các công trình, các mc tiêu, ch} tiêu v kinh t, vn
hóa, xã hi, qu c phòng, an ninh nâng cao ch&t lng
cuc s ng ca nhân dân. Cuc v n ng ã nâng cao ý
thc t qun, chung sc xây dng kh i i oàn kt toàn
dân ngay t= khu dân c góp ph)n xây dng c s' chính
tr vng mnh g:n bó m t thit vi nhân dân, thúc Wy
phong trào thi ua yêu nc trong các t)ng lp nhân dân.

Tuy nhiên, qua 20 nm thc hin Cuc v n ng “Toàn
dân oàn kt xây dng i s ng vn hóa ' khu dân c”
c\ng ã bc l nhng hn ch, yu kém, trong ó công
tác thi ua, khen th'ng ch m c  i mi, cha c
quan tâm úng mc, các mô hình cha c theo dõi,
ánh giá và duy trì thc hin, vic bình xét và công nh n
các khu dân c thc hin t t Cuc v n ng, hay góp
ph)n xây dng khu ph , &p vn hóa còn cha thc ch&t,
còn hình thc, chy theo thành tích.
" phù hp vi mc tiêu và nhim v trong thi k*
mi, Ban Thng trc %y ban Trung ng Mt tr n T
qu c Vit Nam ã ban hành  án 04/A-MTTW và Thông
tri s 10/TTr-MTTW-BTT v tri"n khai và hng dSn thc
hin cuc v n ng mi, ó là Cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh” vi
mc ích không ng=ng cng c và phát huy kh i oàn
kt toàn dân tc, to nên sc mnh t ng hp góp ph)n
hoàn thành các mc tiêu xây dng nông thôn mi, ô th
vn minh và gim nghèo bn vng; !ng b vi phong
trào thi ua yêu nc giai on 2016 - 2020 vi ch :
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“oàn kt, sáng to, thi ua xây dng và bo v T qu c”
và nhng ni dung thi ua do Th tng Chính ph phát
ng ti i hi thi ua yêu nc toàn qu c l)n th IX.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”
Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh” c %y ban Trung ng Mt
tr n T qu c Vit Nam chính thc phát ng nhân 85
Ngày truyn th ng Mt tr n T qu c Vit Nam 18/11/2015
và c tri"n khai thc hin trong c nc. Ban Thng
trc %y ban Mt tr n T qu c Thành ph xây dng K
hoch s 94/KH-MTTQ-BTT ngày 2/8/2016 tri"n khai thc
hin Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh” giai on 2016 - 2020 trên a
bàn thành ph và t chc phát ng !ng lot trên t&t c
24 qu n, huyn vào ngày 14/8/2016; t chc các lp t p
hu&n v ni dung, phng thc t chc thc hin Cuc
v n ng cho h th ng Mt tr n t= Thành ph n c s',
c bit là các khu dân c trên a bàn Thành ph ; t
chc các hi ngh chuyên , kho sát vic thc hin Cuc
v n ng nh@m góp ph)n t=ng bc thc hin các ni
dung cuc v n ng theo mc tiêu ã  ra. Bên cnh ó,
nh@m phát huy sc mnh kh i i oàn kt toàn dân tc
trong thc hin cuc v n ng, %y ban Mt tr n T qu c,
Liên oàn Lao ng, Hi Nông dân, oàn Thanh niên, Hi
Liên hip Ph n, Hi Cu chin binh và Liên minh Hp
tác xã Thành ph ã ký kt Chng trình ph i hp thc
hin Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh” n nm 2020, nh@m th ng
nh&t công tác ph i hp và hng dSn, tri"n khai t= Thành
ph n c s', to quy ch ph i hp c th", tr;ng tâm
hng v c s', c bit là khu dân c.
Sau g)n 1 nm tri"n khai thc hin Cuc v n ng,
bc )u ã em li nhng kt qu nh&t nh, 5 ni dung
ca Cuc v n ng ã c h th ng Mt tr n thành ph
tri"n khai thc hin: công tác phát tri"n kinh t, gim
nghèo bn vng luôn c quan tâm thc hin thông qua
phát huy hiu qu ngu!n Qu vì ngi nghèo, v n ng
ngu!n lc " chm lo cho h nghèo, h c n nghèo, gia
ình có hoàn cnh khó khn, gia ình chính sách. Công
tác xây dng i s ng vn hóa, chm lo s nghip giáo
dc, phát tri"n ngu!n nhân lc, chm sóc sc kh<e nhân
dân, xây dng gia ình vn hóa luôn c h th ng Mt
tr n ph i hp vi chính quyn và các ban ngành cùng c&p
tip tc thc hin. Công tác bo v môi trng, duy trì
“15 phút vì thành ph vn minh - sch ?p” do h th ng
Mt tr n ch trì phát ng, c các khu dân c thc
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hin thng xuyên, gii quyt c r&t nhiu nhng t
i"m rác thi gây ô nhiZm, m&t m quan nhiu nm nay;
huy ng c sc dân trong các hot ng th cá ci to
môi trng nc, tr!ng cây xanh, xây dng cnh quan
xanh, sch, ?p; các tiêu chí v an toàn giao thông, tr t
t an toàn xã hi, an sinh xã hi, xây dng nông thôn
mi c chú ý a vào Quy c cng !ng dân c, a
vào tiêu chí xây dng gia ình vn hóa khu ph , &p vn
hóa xã nông thôn mi và phng vn minh ô th… qua
ó, giúp ngi dân oàn kt, chung tay, góp sc thc
hin " duy trì nhng kt qu ã t c, !ng thi tip
tc phát huy truyn th ng ngh3a tình, tinh th)n sáng to
ca ngi dân thành ph trong s nghip chung vì thành
ph H! Chí Minh vn minh - hin i - ngh3a tình.
Tuy nhiên, quá trình thc hin vSn còn mt s hn
ch, nh: công tác tuyên truyn, v n ng thc hin cuc
v n ng ' mt s a phng còn cha i vào tr;ng tâm
c th", gii pháp thc hin còn chung chung; các công
trình ng ký thc hin cha thc ch&t, cha gii quyt
nhu c)u bc thit ca a bàn dân c, vic thc hin ng
ký còn hình thc, chiu l, cha huy ng c s chung
tay ca cng !ng, sc mnh t ng hp ca nhân dân;
công tác ph i hp gia Mt tr n T qu c vi các t chc
thành viên, chính quyn ti c s' trong thc hin cuc
v n ng cha c nh n thc )y , cha phát huy
c vai trò ph i hp gia Mt tr n vi chính quyn, gia
Mt tr n vi các t chc thành viên; c bit là Ban Công
tác Mt tr n ' khu dân c vSn còn lúng túng trong công
tác tri"n khai, ph i hp thc hin.

Một số giải pháp nhằm đổi mới công tác
thi đua, khen thưởng
1. Vic t chc, tri"n khai Cuc v n ng là trách
nhim ca c h th ng chính tr, trong ó Mt tr n T
qu c là )u m i ph i hp thc hin. Do v y, Mt tr n T
qu c các c&p phi ch ng tham mu cho c&p y, huy
ng lc lng các t chc thành viên, ph i hp vi chính
quyn quán trit mc ích, ý ngh3a, t)m quan tr;ng ca
cuc v n ng trong nhân dân " ng viên nhân dân
h'ng ng nhit tình và tích cc tham gia thc hin.
2. Theo nh hng 5 ni dung ca Cuc v n ng, Mt
tr n các c&p tùy theo c trng riêng g:n vi nhng iu
kin, hoàn cnh, ni lc ca cng !ng dân c ' c s' "
ch ng ph i hp tri"n khai và m bo thc hin ngày
càng t t hn nhng ni dung ca Cuc v n ng theo nh
hng th ng nh&t phù hp vi yêu c)u ca t=ng giai on
phát tri"n và mc tiêu  i mi ca công tác Mt tr n.
3. Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th vn minh” trên c s' k th=a phát huy
hiu qu Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng i
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s ng vn hóa ' khu dân c” nhng vi hình thc mi, c
ch mi. Vì v y, c)n tng cng công tác truyn thông,
tuyên truyn v Cuc v n ng, t chc t p hu&n n các
Mt tr n và t chc thành viên các c&p.
4. Vi yêu c)u “Phát huy vai trò t qun, tính sáng
to ca cng !ng dân c trong tri"n khai t chc thc
hin Cuc v n ng”, l&y khu dân c là a bàn quan
tr;ng " tri"n khai Cuc v n ng. ây c\ng là yêu c)u
ã c thc hin có hiu qu t= Cuc v n ng “Toàn
dân oàn kt xây dng i s ng vn hóa ' khu dân c”,
ó là Cuc v n ng l&y oàn kt cng !ng là sc
mnh, l&y nâng cao ch&t lng cuc s ng ca nhân dân
làm ni dung, l&y khu dân c làm a bàn thc hin, l&y
t qun làm hình thc h;at ng, vi phng châm: Vì
li ích ca dân - thc hin b@ng sc dân, do dân t qun.
Vì v y, Mt tr n T qu c c&p t}nh, c&p huyn; xã,
phng phát huy trách nhim trong công tác hng dSn,
theo dõi, h[ tr, nh hng hot ng cho Ban Công tác
Mt tr n và thng xuyên thao sát iu kin thc t '
khu dân c "  ra nhng tiêu chí ánh giá phù hp.
Qua ó, góp ph)n ng viên và to ng lc " Ban Công
tác Mt tr n hng hái ra sc thi ua thc hin t t 5 ni
dung ca Cuc v n ng.
5. Ban Thng trc %y ban Mt tr n T qu c các c&p
th ng nh&t hng dSn khu dân c, trong t=ng nm, cùng
vi vic tri"n khai thc hin thng xuyên các ni dung
nh hng ca Cuc v n ng ã c c th" hóa phù
hp vi c trng ca a bàn, còn ch;n )u t mt s
công trình phúc li thit thc, ng:n hn " )u t thc
hin, giúp ngi dân trên a bàn th&y c kt qu c
th", qua ó h; ph&n kh'i vì bit công sc óng góp ca
h; cho khu dân c, cho công trình ã thành hin thc và
h; c\ng c h'ng thành qu ó.
6. Xây dng và cng c thng xuyên Ban Công tác
Mt tr n ' khu dân c "  sc quán trit, tri"n khai, t
chc thc hin cuc v n ng phù hp hoàn cnh c th"
và iu kin kinh t, i s ng ca cng !ng dân c.
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7. Nâng cao hiu qu công tác ph i hp vi %y ban
nhân dân cùng c&p, xây dng chng trình ph i hp c
th",  ra các ni dung g:n vi chc nng, nhim v ca
Mt tr n, thông qua ó Mt tr n v n ng nhân dân
h'ng ng thc hin góp ph)n hoàn thành các chng
trình mc tiêu qu c gia gim nghèo bn vng, xây dng
nông thôn mi.
8. Phát huy công tác ph i hp, hip thng vi các t
chc thành viên, có phân công, phân vic c th" g:n vi
chc nng, nhim v ca t chc, nh k* s kt ánh giá
công tác ph i hp và  ra công tác ph i hp trong giai
on ti phù hp vi nhim v chính tr ca t=ng t chc.
9. Mt tr n các c&p c)n có nh n thc úng v v trí, vai
trò ca công tác thi ua, khen th'ng trong vic nâng
cao hiu qu thc hin Cuc v n ng; to c s th ng
nh&t v t t'ng trong vic t chc thc hin công tác thi
ua, khen th'ng trong xuyên su t quá trình thc hin
Cuc v n ng kt hp vi vic nâng cao nh n thc, 
cao vai trò, trách nhim ca m[i cán b chuyên trách Mt
tr n  i vi công tác thi ua, khen th'ng. Vic xác l p
các tiêu chí, ch} tiêu thi ua, khen th'ng phi c th", có
tính nh lng và g:n lin vi mc tiêu ca Cuc v n
ng và nhim v chính tr ti a phng. Bên cnh ó,
c)n có nhiu hình thc tuyên dng, công nh n các khu
dân c, các t p th", cá nhân thc hin t t cuc v n ng.
10. Ban Thng trc %y ban Mt tr n T qu c các c&p
kt hp tri"n khai l!ng ghép các ch trng, ch  hàng
nm vào Cuc v n ng và huy ng sc mnh t ng hp
ca các ngành cùng h[ tr cho khu dân c; )u t ngu!n
kinh phí thc hin Cuc v n ng theo hng dSn ca Mt
tr n Trung ng và b sung h[ tr các ngu!n kinh phí
khác cho khu dân c hot ng. Kp thi tham mu c&p
y,  xu&t Hi !ng nhân dân, %y ban nhân dân kinh
phí hot ng cho Cuc v n ng, c bit là h[ tr kinh
phí hot ng cho Ban Công tác Mt tr n khu dân c, t=
ó phát huy c tính ch ng, sáng to ca Ban Công
tác Mt tr n.
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KINH NGHIM - THC TI N

NHNG YÊU C3U VÀ GI I PHÁP NÂNG
cao ch5t lng, hiu qu" công tác giám
sát ca Mt tr n
PHAN VĂN VƯỢNG*

Tóm tắt: Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tình hình mới
đòi hỏi nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát với những giải pháp thiết thực,
phù hợp với thực tiễn.
Summary: Supervision and social criticism are important tasks in the Party and the
Government building processes of the Vietnam Fatherland Front. In the new situation, it
is necessary to improve the quality and efficiency of supervision with practical solutions.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision, social criticism, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 8/9/2017; Duyệt đăng: 2/10/2017.

Yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới hoạt động
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Th nh&t, nâng cao ch&t lng và hiu qu s lãnh
o ca ng, s qun lý ca Nhà nc  i vi công tác
giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
Trong nm 2017 và các nm tip theo, B Chính tr,
Ban Bí th Trung ng ng và c&p y các c&p c)n quan
tâm s kt, t ng kt vic thc hin Quy ch Giám sát và
Phn bin xã hi (GS&PBXH) ca B Chính tr ' m;i c&p
và c nc " trên c s' ó ánh giá hiu qu vic thc
hin, tip tc  ra các ch trng, gii pháp phù hp,
hiu lc hn " tip tc quán trit và thc hin quy ch.
Wy mnh vic tuyên truyn, ph bin ch trng, chính
sách ca ng, pháp lu t ca Nhà nc v vai trò, v trí,
quyn, và trách nhim ca Mt tr n T qu c Vit Nam
trong các c quan ng, Nhà nc, Mt tr n các c&p, nh&t
là ' c&p t}nh và c s' " cán b, công chc, ng viên
hi"u )y , th ng nh&t.
C)n quan tâm lãnh o các c quan nhà nc tip tc
xây dng, hoàn thin c s' pháp lý v hot ng giám
sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam nh@m to c ch, iu
kin " Mt tr n T qu c Vit Nam thc hin chc nng
giám sát ca mình. !ng thi, các c&p y ng c)n quan
tâm lãnh o trong vic  i mi phng thc ph i hp
gia Mt tr n T qu c Vit Nam vi c quan nhà nc và

*

vi các t chc chính tr - xã hi v công tác giám sát.
ng c)n lãnh o " s ph i hp gia Mt tr n T qu c
Vit Nam vi các c quan có chc nng giám sát, thanh
tra, ki"m tra c thu n li, t kt qu cao trong vic
thc hin quyn giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam,
hn ch t i a s ch!ng chéo hoc b< sót  i tng, ni
dung c)n giám sát.

Th hai, bo m s tham gia rng rãi ca nhân dân,
ca các thành viên Mt tr n, phát huy dân ch trong hot
ng giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
Phát huy dân ch trong hot ng giám sát ca Mt
tr n T qu c Vit Nam thì  i tng, ni dung, mc ích
và yêu c)u giám sát phi c các ch th" thc hin giám
sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam bàn bc, tho lu n mt
cách dân ch, tránh m;i hình thc áp t, mnh lnh
hành chính. iu này c bit có ý ngh3a trong quá trình
%y ban Mt tr n T qu c Vit Nam tin hành hip thng,
th ng nh&t hành ng vi các t chc thành viên ca Mt
tr n cùng c&p. Mt tr n và các t chc thành viên ca
Mt tr n cùng c&p u bình  ng ngang nhau trong quá
trình bàn bc, tho lu n và hip thng. Ch} khi các t
chc này cùng !ng thu n thì m;i quyt nh trong quá
trình ph i hp giám sát mi c a ra.
 i tng chu s giám sát và các c quan, t chc, cá
nhân có liên quan trc tip trong quá trình giám sát phi
c có ý kin  i vi vic tin hành giám sát, kt lu n

Thạc sĩ, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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giám sát; có quyn c gii trình thêm v nhng v&n 
t ra trong quá trình giám sát và trong kt lu n giám
sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
Yêu c)u v dân ch trong hot ng giám sát ca Mt
tr n T qu c Vit Nam còn th" hin qua vic kt lu n giám
sát. Nhng kt lu n này không mang tính mnh lnh, b:t
buc nh kt lu n giám sát ca các c quan quyn lc
nhà nc hay kt lu n ca các c quan ki"m tra, thanh tra
khác ca ng, Nhà nc. Kt lu n này ch} mang tính
ch&t khuyn ngh,  xu&t " các c quan, t chc và cá
nhân có thWm quyn xem xét, tip thu và thc hin.
Không c bo m thc hin b@ng sc mnh cJng ch
nh các kt lu n thanh tra, ki"m sát ca c quan nhà
nc nhng nhng kt lu n giám sát úng :n ca Mt
tr n T qu c Vit Nam li c bo m thc hin b'i
“quyn lc mm” là s ng h ca d lu n xã hi, ca
truyn thông - ó c\ng là mt khía cnh có tính dân ch
ca hot ng giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
Giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam là s xem xét,
ánh giá ca Nhân dân, ca xã hi  i vi quá trình thc
hin ch trng, chính sách,  án, d án xã hi liên quan
n li ích ca m;i thành viên trong xã hi nh@m phát
hin, b sung, chng minh, kh ng nh hoc bác b< mt
ch trng, chính sách hay  án xã hi. Giám sát ca Mt
tr n T qu c Vit Nam v thc ch&t là s giám sát ca các
t)ng lp nhân dân  i vi ch trng, chính sách ca ch
th" c)m quyn. Nhân dân giám sát vi hai t cách, mt t
cách là ch th" quyn lc và mt t cách là  i tng chu
s qun lý ca quyn lc nhà nc. Nhân dân thc hin
giám sát s_ giúp nhà nc iu ch}nh chính sách phù hp
vi li ích chung. Nh v y, bn ch&t giám sát ca Mt tr n
T qu c Vit Nam là thc hành dân ch trong i s ng
chính tr - xã hi. Thc hin giám sát ca Mt tr n T qu c
Vit Nam s_ bo v c nhng li ích hp pháp, chính
áng cho s ông, to !ng thu n xã hi.

Th ba, tng cng s tham gia, ph i hp ca các t
chc thành viên, ca nhân dân và các c quan, t chc khác
trong quá trình giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
Phi có s ph i hp cht ch_ gia %y ban Mt tr n T
qu c Vit Nam các c&p vi các t chc thành viên ca Mt
tr n cùng c&p trong vic hip thng, xây dng và t
chc thc hin các chng trình ph i hp công tác nói
chung và các chng trình ph i hp giám sát nói riêng
ca c&p mình. Các chng trình này phi có s th ng nh&t
trong phân công, thc hin nhim v theo hng g:n vi
chc nng, nhim v, trách nhim ca t=ng t chc và
trên tinh th)n t nguyn, bình  ng và thin chí hp tác.
Trong quá trình hip thng, xây dng và t chc thc
hin các chng trình ph i hp công tác, ph i hp giám
sát, c)n xác nh theo nh hng:  i vi nhng  i
tng, ni dung giám sát liên quan trc tip n chc
nng, trách nhim ca %y ban Mt tr n T qu c Vit Nam
các c&p hoc liên quan n nhng v&n  chung ca qu c
gia, ca nhân dân hoc ca c a phng, ca nhân dân
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a phng thì %y ban Mt tr n T qu c Vit Nam các c&p
ch trì giám sát nhng ni dung có liên quan trc tip
n quyn và li ích hp pháp, chính áng ca oàn viên,
hi viên, quyn và trách nhim ca t chc chính tr - xã
hi nào thì t chc ó ch trì giám sát; nhng  i tng,
ni dung có liên quan trc tip n quyn và li ích hp
pháp, chính áng ca oàn viên, hi viên, quyn và trách
nhim ca các thành viên t chc khác ca Mt tr n thì
t chc ó ph i hp vi %y ban Mt tr n T qu c Vit Nam
cùng c&p " thc hin giám sát.

Th t, hot ng giám sát ca Mt tr n T qu c Vit
Nam phi bo m tính kh thi, thit thc, phù hp vi yêu
c)u, iu kin thc t và g:n vi vic áp ng nhng yêu
c)u, nguyn v;ng hp pháp, chính áng ca nhân dân.
Hot ng giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam c)n
phi t p trung hng vào nhng v&n  g:n trc tip vi
cuc s ng ca nhân dân, g:n vi các quyn và li ích hp
pháp, chính áng ca nhân dân, tr;ng tâm là nhng v&n
 ông o nhân dân quan tâm, bc xúc, c)n sm phi
c gii quyt.
Thc hin quyn giám sát c)n phi xem xét khách
quan, la ch;n chính xác nhng v&n  có ý ngh3a quan
tr;ng, bc thit nh&t, có nh h'ng và tác ng xã hi ln
nh&t trong các yêu c)u, nguyn v;ng ca nhân dân " giám
sát. Theo ó, ni dung mà Mt tr n T qu c Vit Nam tin
hành giám sát là vic thc hin các ch trng, ng l i
ca ng, chính sách, pháp lu t ca Nhà nc ca c quan,
t chc và cá nhân các c quan, t chc t= trung ng n
c s'; cán b, ng viên, i bi"u dân c, công chc, viên
chc nhà nc. Nhng ch trng, ng l i ca ng,
chính sách, pháp lu t ca Nhà nc bao hàm nhiu ni
dung v chính tr, kinh t, xã hi, an ninh, qu c phòng,  i
ngoi, nó có t)m nh h'ng mang tính quyt nh n s
phát tri"n bn vng ca &t nc. Vi t)m quan tr;ng ó,
giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam  i vi các ni
dung này là ht sc c)n thit. Hot ng này c)n phi c
tin hành liên tc, bn b} trong su t quá trình thc hin
chính sách. Vic làm này không nhng th" hin tính ch&t
dân ch trong hot ng giám sát ca Mt tr n T qu c
Vit Nam, mà còn là gii pháp cho vic phát huy trí tu ca
toàn dân tc, nâng cao tính hoàn thin và thc thi ca các
chính sách khi tri"n khai trên thc t.
Mt tr n T qu c Vit Nam phi luôn xu&t phát t= góc
 ca nhân dân " giám sát hot ng ca các ch th"
có th" có các hành vi tác ng n cuc s ng ca nhân
dân, nh h'ng trc tip n các quyn và li ích hp
pháp, chính áng ca nhân dân. ó trc ht phi là các
c quan nhà nc - nhng ch th" c nhân dân thông
qua Qu c hi y quyn cho h; thc hin quyn lc nhà
nc " phc v nhân dân. !ng thi, nhân dân c\ng
phi giám sát vic thc hin quyn lc nhà nc " bo
m r@ng các c quan này không lm dng quyn lc nhà
nc mà nhân dân ã trao cho h; " i ngc li li ích
ca nhân dân.
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Th nm, hot ng giám sát ca Mt tr n T qu c
Vit Nam c)n phi công khai, minh bch.
Tng t nh vi hot ng giám sát ca các c quan
quyn lc nhà nc, hot ng giám sát ca Mt tr n T
qu c Vit Nam c\ng phi c thc hin theo nhng cách
thc bo m c tính công khai, minh bch. Yêu c)u
này òi h<i h th ng pháp lu t phi quy nh toàn din,
)y , c th" và rõ ràng các v&n  liên quan n hot
ng giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam. ây là c s'
pháp lý không ch} cho hot ng giám sát ca Mt tr n T
qu c Vit Nam mà còn là c s' " các c quan, t chc và
nhân dân, nh&t là nhng  i tng chu s giám sát và
nhng ngi có quyn, li ích liên quan theo dõi vic Mt
tr n T qu c Vit Nam thc hin chc nng, nhim v
giám sát ca mình. Kinh nghim cho th&y, h th ng th"
ch có vai trò òn bWy  i vi t c  và ch&t lng phát
tri"n ca toàn xã hi. H th ng pháp lu t không ch} to
c s' pháp lý mà còn kích thích và nh hình chiu hng
v n ng ca các ngu!n lc xã hi. Vi s t!n ti ca mt
nhà nc pháp quyn dân ch và mt nn kinh t th
trng lành mnh, giám sát mang tính xã hi diZn ra nh
mt hin tng t&t yu, t nhiên ca i s ng dân s. S
tng tác qua li thng xuyên gia Nhà nc - th trng
- xã hi thông qua c ch giám sát xã hi giúp gim thi"u
c xung t, cng th ng xã hi, iu ch}nh nng lc
qun tr ca b máy nhà nc c\ng nh phát tri"n trách
nhim xã hi, ý thc cng !ng ' t=ng công dân.

Những giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và
nâng cao chất lượng công tác giám sát
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mt là, hoàn thin chính sách, pháp lu t v giám sát
ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
Trong nm 2017, Ban Dân v n Trung ng ph i hp vi
ng oàn, %y ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam
t chc s kt 3 nm thc hin quy ch GS&PBXH ca B
Chính tr. ây là dp " ánh giá và rút ra các bài h;c kinh
nghim,  xu&t ra phng hng và gii pháp kh:c phc
hn ch, phát huy u i"m trong vic  i mi và nâng cao
ch&t lng, hiu qu thc hin quy ch. C)n quán trit,
nâng cao nh n thc và trách nhim ca m;i c&p, m;i
ngành trong vic tham gia và to iu kin " Mt tr n T
qu c Vit Nam thc hin công tác giám sát, c)u th và thc
hin nghiêm túc các kin ngh sau giám sát ca Mt tr n
T qu c Vit Nam. !ng thi, nghiên cu vic sa  i, b
sung " hoàn thin mt bc Quy ch GS&PBXH ca B
Chính tr, tip tc hoàn thin hn c ch Mt tr n T qu c
Vit Nam và các t chc chính tr - xã hi giám sát  i vi
t chc ng và ng viên; xác nh rõ hn, c th" hn
trách nhim ca t chc và ng viên  i vi hot ng
giám sát và c ch tip thu, thc hin các kin ngh, yêu
c)u sau giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam.
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Tip tc th" ch hóa Quy ch GS&PBXH ca B Chính
tr và c th" hóa Hin pháp nm 2013, Lu t Mt tr n T
qu c Vit Nam v giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam
thành nhng quy nh c th". Ban hành Ngh quyt liên
tch gia %y ban Thng v Qu c hi, Chính ph, oàn
Ch tch %y ban Trung ng Mt tr n T qu c Vit Nam
quy nh chi tit các hình thc giám sát ca Mt tr n T
qu c Vit Nam bo m cho vic thc hin hình thc c
rõ ràng, mch lc, thông su t, có hiu qu trên c s' phát
huy kinh nghim, k th=a nhng quy nh v mt s hình
thc giám sát xã hi ã thc hin n nh, phù hp. T
chc t t vic thc hin Pháp lnh thc hin dân ch ' c
s' nm 2017, Lu t Phòng, ch ng tham nh\ng, Lu t T
cáo, Lu t Khiu ni và các vn bn có liên quan nh@m
phát huy hn na quyn dân ch ca nhân dân, tng
cng tính ch ng và các bo m cho vic thc hin
các quyn này ca nhân dân. Tiêp tuc triên khai Quy ch
“Mt tr n T qu c Vit Nam giám sát cán b, công chc,
ng viên ' khu dân c” c ban hành kèm theo Nghi
quyêt liên tich sô 05/2006/NQLT-CP-UBTU Mt tr n T
qu c Vit Nam ngày 21/4/2006 gia Chính ph và %y ban
Trung ng Mt tr n T qu c Viêt Nam.

Hai là, tng cng nghiên cu lý lu n và t ng kt thc
tiZn, nâng cao nh n thc trong toàn xã hi, tr;ng tâm là
trong h th ng chính tr v công tác giám sát ca Mt
tr n T qu c Vit Nam.
Giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam nh@m mc ích
ki"m soát hot ng ca cá nhân, t chc có thWm quyn
trong thc hin chính sách. Nhng ý kin trong giám sát
ca Mt tr n T qu c Vit Nam là nhng ý kin !ng thu n
xã hi. Vic tip thu nhng ý kin giám sát !ng ngh3a vi
tôn tr;ng dân ch, tôn tr;ng nhân dân và t&t yu có s
ng h ca ông o qu)n chúng nhân dân, ca xã hi,
góp ph)n hn ch c tình trng phn ng xã hi t
phát. Vì v y, bit l:ng nghe, tip thu ý kin trong quá
trình giám sát là iu r&t quan tr;ng " vic thc hin ch
trng, chính sách ca ng và pháp lu t ca Nhà nc
luôn phù hp vi xu th phát tri"n ca xã hi.
Giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam giúp cho cá
nhân, t chc nâng cao ý thc trách nhim, gng mSu
trong thc hin ch trng ca ng, pháp lu t ca Nhà
nc. Thông qua hot ng giám sát, phát hin nhng
nhân t mi, khuyn khích mt tích cc, kin ngh bi"u
dng, khen th'ng ngi t t, vic t t. Tính xây dng
qua các ý kin giám sát c\ng nh@m phòng ng=a, ngn
chn nhng hành vi tiêu cc, quan liêu, xa dân, thiu
trách nhim vi dân, kp thi giáo dc, x lý nhng cán
b, công chc, ng viên có sai phm, góp ph)n Wy mnh
cuc &u tranh phòng, ch ng tham nh\ng, lãng phí, quan
liêu, làm trong sch i ng\ cán b, công chc, ng viên,
góp ph)n nâng cao ch&t lng và hiu qu hot ng ca
các t chc, nh&t là nhng t chc gii quyt nhng vic
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trc tip liên quan n quyn li ca nhân dân. Mt khác,
thông qua hot ng này, vai trò, trách nhim ca Mt
tr n T qu c Vit Nam c nâng lên, m i quan h gia
ng, Nhà nc vi nhân dân c xây dng, cng c
ngày càng cht ch_.
Giám sát ca Mt tr n T qu c Vit Nam v thc ch&t là
s giám sát ca nhân dân, mang tính nhân dân sâu s:c.
Nhân dân là ch th" giám sát vi hai t cách. Th nh&t, vi
t cách là ngi ch, nhân dân có quyn giám sát  i vi
m;i hot ng ca Nhà nc. Thông qua giám sát, nhân
dân có công c hu hiu, có iu kin t t hn thc hin
quyn ki"m soát quá trình hot ng ca các cá nhân, t
chc có thWm quyn. Th hai, vi t cách là  i tng chu
s qun lý ca Nhà nc, nhân dân có quyn bo v nhng
li ích, quyn li chính áng, hp pháp ca mình trc
nhng ch trng, chính sách,  án ca Nhà nc cha
áp ng )y  hoc xâm phm các quyn li ó.
B@ng nhng l p lu n, chng c da trên c s' khoa
h;c và thc tiZn ca các lc lng xã hi, các t)ng lp
nhân dân, giám sát nh@m ki"m soát quá trình xã hi liên
quan n li ích toàn xã hi, n li ích ca ông o
nhân dân, giúp Nhà nc iu ch}nh quá trình thc thi
chính sách phù hp vi li ích chung ca xã hi. Nh v y,
bn ch&t ca giám sát là vic m' rng và thc hành dân
ch, là c trng rõ ràng ca i s ng dân ch ca xã hi.
Do ó, vic thc hin giám sát ca Mt tr n T qu c Vit
Nam không ch} có ý ngh3a em li nhng li ích chính
áng, hp pháp cho xã hi, mà còn có ý ngh3a chính tr
sâu s:c, phn ánh mt m i quan h chính tr r&t c bn
là quan h gia ng, Nhà nc vi nhân dân.

Ba là, trong t chc thc hin, Mt tr n T qu c Viêt
Nam cac câp c)n triên khai ông b cac hình thc giám
sát ã c quy nh và các hình thc giám sát khác.
Lu t Mt tr n T qu c Vit Nam nm 2015 quy nh 4
hình thc giám sát c bn ca Mt tr n T qu c Vit Nam
là: Nghiên cu, xem xét vn bn ca c quan có thWm
quyn liên quan n quyn và li ích hp pháp, chính
áng ca nhân dân; t chc oàn giám sát; thông qua
hot ng ca Ban Thanh tra nhân dân c thành l p '
c&p xã, Ban Giám sát )u t ca cng !ng; tham gia giám
sát vi c quan, t chc có thWm quyn. Tuy nhiên, hin
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nay, ' các c&p Mt tr n T qu c Vit Nam a phng và
k" c trung ng quá chú tr;ng vào hình thc giám sát
qua vic t chc oàn giám sát mà cha quan tâm thích
áng các hình thc giám sát khác. Bên cnh nhng u
i"m ca hình thc giám sát này thì nó c\ng bc l nhng
nhc i"m c)n gii quyt nh: vic ph i hp t chc
phc tp, t n kém, b trí thi gian khó; thành viên oàn
giám sát ông nhng hiu qu cha nh mong i… Vì
v y, bên cnh vic c)n tính toán li hình thc giám sát
theo oàn sao cho th t hiu qu, ch} trong nhng trng
hp thc s c)n thit, tránh t chc tràn lan theo phong
trào thì c)n chú tr;ng ti các hình thc giám sát khác
trong ó câng c bit lu ý ti hình thc nghiên cu,
xem xét vn bn ca c quan có thWm quyn liên quan
n quyn và li ích hp pháp, chính áng ca nhân dân.
ây là hình thc phù hp, hiu qu, ít t n kém và các
c&p Mt tr n u có th" tham gia.

B n là, tip tc  i mi v t chc b máy và các iu
kin bo m cho hot ng giám sát ca Mt tr n T
qu c Vit Nam.
Nói n Mt tr n là bao g!m nhiu lc lng, nhng
" làm c nhim v giám sát, Mt tr n c)n ch;n và xây
dng cho c lc lng nòng c t " v=a làm ch[ da
v=a làm nhim v tiên phong t phá. Công tác giám sát
ca Mt tr n T qu c có vai trò quan tr;ng trong xây dng
ch  dân ch hin i, không th" có dân ch trong mt
xã hi không có giám sát xã hi và ngc li. " thc
hin t t nhim v này, c)n nh n thc úng :n v trí,
vai trò ca Mt tr n T qu c Vit Nam, trên c s' ó có s
la ch;n, b trí cán b và phân b ngu!n kinh phí tng
xng. Ngu!n lc con ngi và ngu!n tài chính " thc
hin giám sát c)n c m bo và quy nh rõ trong các
vn bn quy phm pháp lu t. Mt tr n T qu c Vit Nam
c)n phát huy t i a tim nng to ln ca các t chc
thành viên và các cá nhân tiêu bi"u, các nhân s3, trí thc,
các nhà khoa h;c, các Hi !ng t v&n. !ng thi, thông
qua hot ng ca Mt tr n và các t chc thành viên,
Mt tr n t ng hp ý kin, kin ngh ca c tri và các t)ng
lp nhân dân, t p hp d lu n xã hi, ây là ngu!n thông
tin, t liu vô cùng phong phú v c lý lu n và thc tiZn
" có c s' giám sát.
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Mt tr n v n đng nhân dân

xây dựng đời sống văn hóa
NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết
nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, nhất là phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống ở cơ sở. Những năm gần đây, Mặt trận nhiều địa phương đã tích cực đổi mới
nội dung các phong trào thi đua phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập
quán, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Từ đó, nâng cao
mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương.
Summary: The Vietnam Fatherland Front at all levels plays an important role in
unifying and uniting people to build the cultural life, especially in promoting the
traditional cultural values at the grassroots. In recent years, the Front in many
localities has changed the contents of the emulation movements to consist with
cultural traditions and customs that can attract a large number of people. Thereby,
people’s appreciation of cultural values has improved and local socio-political tasks
have become more successful.
Từ khóa: Văn hóa, đời sống văn hóa, phong trào thi đua, cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Culture, cultural life, emulation movement, campaign, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 6/9/2017; Duyệt đăng: 3/10/2017.

Một số chủ trương của Đảng và Nhà nước
về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Ngh quyt Hi ngh l)n th 9 Ban Ch&p hành Trung
ng ng khóa XI (Ngh quyt s 33-NQ/TW) v xây
dng và phát tri"n vn hóa, con ngi Vit Nam áp ng
yêu c)u phát tri"n bn vng &t nc tip tc xác nh
“Vn hóa là nn tng tinh th)n ca xã hi, là mc tiêu,
ng lc phát tri"n bên vng &t nc” vi mc tiêu là
“Xây dng nn vn hóa và con ngi Vit Nam phát tri"n
toàn din, hng n chân - thin - m, th&m nhu)n tinh

*

th)n dân tc, nhân vn, dân ch và khoa h;c. Vn hoa
thc s tr' thành nên tang tinh th)n vng ch:c ca xa
hôi, là sc mnh ni sinh quan tr;ng bo m s phát
tri"n bn vng và bo v vng ch:c T qu c vì mc tiêu
dân giàu, nc mnh, dân ch, công b@ng, vn minh”.
Trên c s' ó Ngh quyt  ra 4 gii pháp tr;ng tâm là:

Mt là, tip tc  i mi phng thc lãnh o ca
ng  i vi l3nh vc vn hóa.
Các c&p y, t chc ng c)n xác nh xây dng và
phát tri"n vǎn hóa, con ngi Vit Nam là mt nhim v
quan tr;ng trong su t thi k* công nghip hóa, hin i

Thạc sĩ, Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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hóa &t nc. Tng cng công tác tuyên truyn, nâng
cao nh n thc trong ng, h th ng chính tr và toàn xã
hi v v trí, vai trò ca s nghip xây dng và phát tri"n
vn hóa, con ngi Vit Nam. M[i cán b, ng viên nêu
cao vai trò gng mSu, ng viên, t chc nhân dân thc
hin th:ng li các quan i"m, ng l i ca ng v vn
hóa và xây dng các thit ch vn hóa ' c s'.
 i mi phng thc lãnh o ca ng theo hng
v=a bo m h th ng các thit ch vn hóa ' c s' phát
tri"n úng nh hng chính tr, t t'ng ca ng, v=a
bo m quyn t do, dân ch cá nhân trong sáng to
ca m[i cng !ng trên c s' phát huy tính t giác cao
vi mc ích úng :n; kh:c phc tình trng buông l<ng
s lãnh o hoc gây lãng phí không áp ng c nhu
c)u thit thc ca i s ng nhân dân.
Phi coi tr;ng xây dng các thit ch vǎn hóa,
nghiêm túc thc thi các thit ch vn hóa t= trong ng,
trong b máy nhà nc, c quan, n v tr;ng tâm là
thc hin hiu qu phong trào “Toàn dân oàn kt xây
dng i s ng vn hóa” và Cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh” g:n
vi h;c t p và làm theo t t'ng, o c, phong cách
H! Chí Minh. Xây dng ý thc thc hin các thit ch
vn hóa trc ht trong cán b, công chc, viên chc
nhà nc, trong t=ng ng viên, hi viên; s gng mSu
ca m[i cán b, ng viên là yêu c)u quan tr;ng trong
công tác lãnh o ca ng.

Hai là, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nc
v vn hóa.
T p trung  i mi, nâng cao hiu lc, hiu qu qun
lý nhà nc v vn hóa, xây dng và thc hin các thit
ch vn hóa trong iu kin phát tri"n kinh t th trng,
hi nh p qu c t và s bùng n ca công ngh thông tin
và truyn thông. Wy nhanh vic th" ch hóa, c th" hóa
các quan i"m, ng l i ca ng v vn hóa. Hoàn
thin h th ng vn bn quy phm pháp lu t, c ch,
chính sách v vn hóa, xây dng các thit ch vn hóa
phù hp vi chuWn mc giá tr vn hóa ca t=ng cng
!ng, dân tc và nhim v phát tri"n kinh t, vn hóa xã hi và quá trình hi nh p vn hóa qu c t. iu ch}nh
và hoàn thin c ch, chính sách phù hp vi tính c
thù ca vn hóa, ngh thu t và thit ch vn hóa ' c s'
áp ng vi nhu c)u thit thc ca nhân dân. T=ng bc
hoàn thin, b sung chính sách phát tri"n hài hòa gia
kinh t vi xây dng i s ng vn hóa, x lý hài hòa m i
quan h gia phát tri"n kinh t và phát tri"n vn hóa; có
chính sách h[ tr và phát tri"n vn hóa, xây dng các
thit ch vn hóa c thù  i vi t=ng cng !ng, quan
tâm th<a áng n !ng bào dân tc thi"u s .

N G H I
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Wy mnh quá trình chuy"n  i c ch qun lý, t
chc và hot ng ca các n v s nghip vn hóa, các
hi ngh nghip trong l3nh vc vn hóa, c quan qun lý
các thit ch vn hóa ' cng !ng theo hng t ch, t
chu trách nhim theo quy nh ca pháp lu t. Thúc Wy
xã hi hóa các hot ng trong l3nh vc vn hóa.
Tng cng công tác thanh tra, giám sát hot ng
ca các loi hình vn hóa, g:n vi trách nhim cá nhân
và t chc trong vic qun lý và t chc hot ng. Phát
huy vai trò giám sát, phn bin xã hi ca các t chc xã
hi, cng !ng dân c và công dân  i vi vic t chc và
qun lý hot ng ca các loi hình thit ch vn hóa '
các a phng.
T chc hiu qu các hot ng vn hóa, tín ngJng
dân gian, lZ hi truyn th ng ca m[i a phng c s'
g:n vi các hot ng trong thc hin các thit ch vn
hóa. a dng hóa các hình thc hot ng vn hóa vi th"
dc th" thao, giáo dc truyn th ng cách mng; h;c t p
cng !ng và các hot ng xóa ói, gim nghèo; n n
áp ngh3a và các phong trào thi ua yêu nc ca các c&p,
ngành, a phng, c s'.
Ban hành h th ng các quy ch chuWn quy nh hot
ng ca các hình thc thit ch a vào áp dung  i vi
t=ng a phng.

Ba là, t p trung xây dng i ng\ cán b làm công tác
vn hóa.
T=ng c&p t p trung xây dng chin lc phát tri"n i
ng\ cán b vn hóa, i ng\ cán b làm công tác qun lý,
t chc hot ng ca các loi hình thit ch vn hóa '
c s'. Coi tr;ng vic la ch;n cán b a phng, cán b
là ngi !ng bào các dân tc, cán b có kin thc, kinh
nghim trong công tác qun lý và t chc hot ng ca
các loi hình thit ch vn hóa c s'.
Quan tâm và m' rng các hình thc ào to, b!i dJng
nghip v, k nng trong công tác qun lý và t chc
hot ng ca các loi hình thit ch. Có chính sách hp
lý khuyn khích vai trò t qun ca cng !ng dân c
trong vic t chc và hot ng các loi thit ch ' a
phng, c s'; phát huy vai trò ca ngi tiêu bi"u trong
m[i cng !ng dân c trong vic t chc, iu hành và
qun lý hot ng ca t=ng loi hình thit ch.
 xu&t các chính sách hp lý cho i ng\ cán b kiêm
nghim làm công tác qun lý và t chc hot ng  i
vi t=ng loi hình thit ch vn hóa ' cng !ng dân c.
Quy chuWn i ng\ cán b làm công tác vn hóa và qun
lý các thit ch vn hóa t= c&p xã, phng, th tr&n tr'
lên cho phù hp vi nhim v phát tri"n s nghip vn
hóa trong iu kin mi.
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B n là, tng cng ngu!n lc cho l3nh vc vn hóa:
T=ng bc hoàn thin quy chuWn v quy hoch, thit k
trong t=ng loi hình thit ch vn hóa ' c s' phù hp vi
truyn th ng vn hóa, phong tc t p quán ca t=ng vùng,
a phng, dân tc.
Xã hi hóa công tác )u t, kêu g;i s tham gia ca
nhân dân và xã hi trong vic xây dng, bo t!n và phát
huy giá tr ca t=ng loi hình thit ch vn hóa ' c s'.
T=ng bc hoàn thin a các thit ch vn hóa ' c s' tr'
thành các trung tâm sinh hot cng !ng rng rãi nh@m
thu hút m;i t)ng lp nhân dân tham gia sinh hot vn hóa,
th" dc th" thao, ni giáo dc truyn th ng cách mng,
nâng cao ý thc, trách nhim vi cng !ng, gia ình.
Thng xuyên t chc hot ng các thit ch vn
hóa g:n vi các lZ hi dân gian truyn th ng ca m[i
vùng, dân tc; xây dng sân chi, th vin, phòng ;c
sách, khu sinh thái… nh@m nâng cao mc h'ng th vn
hoá cho nhân dân; !ng thi phc v các nhim v chính
tr - xã hi ca m[i a phng.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Trong thi k*  i mi &t nc, xu&t phát t= v th,
vai trò ca Mt tr n T qu c Vit Nam, trên c s' k th=a,
phát tri"n t= cuc v n ng “i s ng mi” do Ch tch
H! Chí Minh kh'i xng nm 1946 và cuc v n ng “Xây
dng np s ng mi” do oàn Ch tch Uj ban Trung ng
Mt tr n T qu c Vit Nam khoá III phát ng nm 1980;
ngay t= tháng 5/1995, Ban Thng trc %y ban Trung
ng Mt tr n T qu c Vit Nam ã phát ng Cuc v n
ng “Toàn dân oàn kt xây dng i s ng vn hóa '
khu dân c”. Thông qua Cuc v n ng, các phong trào
thi ua yêu nc ã tr' thành các phong trào qu)n chúng
nhân dân rng kh:p vi nhiu ni dung, hình thc phong
phú c c h th ng chính tr và m;i t)ng lp nhân dân
!ng tình h'ng ng. Phong trào toàn dân thi ua phát
tri"n kinh t, làm giàu hp pháp, giúp nhau xóa ói gim
nghèo; “n n, áp ngh3a”, “U ng nc nh ngu!n”,
“Chm sóc, phng dJng ngi cao tu i”; Phong trào
“Toàn dân rèn luyn thân th" theo gng Bác H! v3 i”,
“Toàn dân bo v môi trng”, "Toàn dân bo v an ninh
T qu c", “Toàn dân tham gia phòng ng=a, t giác ti
phm, cm hoá, giáo dc, ci to ngi phm ti”; xóa b<
h tc lc h u, mê tín d oan, thc hin np s ng vn
hóa trong vic ci, vic tang, lZ hi… ã thu c nhiu
kt qu thit thc, góp ph)n cùng các c&p y ng, chính
quyn a phng gim nhanh h nghèo, nâng cao t} l
s h khá, giàu; cng c vng ch:c h th ng chính tr '
c s'; oàn kt toàn dân tc chung sc, chung lòng thc
hin th:ng li m;i nhim v chính tr, phát tri"n kinh
t, vn hóa - xã hi trên a bàn c nc. Qua cuc v n
ng “Ngày vì ngi nghèo”, tính t= tháng 9/2010 n
nay “Qu vì ngi nghèo” ' b n c&p ã tip nh n trên
13.400 tj !ng, qua ó ã xây dng, sa cha và nâng c&p
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1.482.512 cn nhà cho h nghèo; hàng nm ã h[ tr cho
hàng triu h nghèo có iu kin khám cha bnh, giúp
J con em h;c sinh h nghèo có iu kin tip tc c:p
sách n trng. Qu “n n áp ngh3a” t= khi phát
ng nm 1997 n nay các c&p ã v n ng c trên
190.863 tj !ng, góp ph)n xây mi 343.897 cn nhà, sa
cha 172.246 nhà, tng 772.666 s tit kim " chm lo
cho các h gia ình chính sách. Trong c nc ã có
121.047 xã, phng, th tr&n c công nh n thc hin
t t công tác thng binh, lit s và ngi có công vi
nc; hn 210.571 h gia ình chính sách có mc s ng
b@ng hoc cao hn mc s ng trung bình ca ngi dân '
cùng a bàn c trú. Hn 60 nghìn Nhà vn hóa, Trung
tâm vn hóa ã c )u t xây dng ' h)u kh:p các a
phng; n cu i nm 2015, trên a bàn c nc có
17.931.323/21.365.987 gia ình t danh hiu Gia ình
vn hoá, t tj l 83,9%; có 76.818/107.892 khu dân c
t danh hiu khu dân c vn hoá t tj l 71,19%. n
tháng 6/2015, trong s 125.083 thôn, làng, &p, bn, t
dân ph , khu dân c ã có 109.698 hng c, quy c
c phê duyt, chim tj l 87,7%; 6.694 hng c, quy
c ang trong quá trình phê duyt; 3.260 hng c,
quy c ang xây dng.
Qua hn 20 nm thc hin, ni dung ca Cuc v n ng
ã tri"n khai sâu rng trong i s ng nhân dân, t=ng ni
dung ca Cuc v n ng ã tr' thành các phong trào thi
ua c th" ca Mt tr n T qu c và các t chc thành viên
các c&p nh@m cùng vi c&p y ng, chính quyn các a
phng chm lo cuc s ng thit thc cho nhân dân; khi
d y mnh m_ tinh th)n oàn kt, áp ng tâm t, nguyn
v;ng ca nhân dân, hng n oàn kt m;i t)ng lp nhân
dân; xây dng, bo t!n nhng giá tr truyn th ng t t ?p
ca dân tc. Kt qu thc hin nâng cao i s ng nhân
dân, xóa ói gim nghèo, chm lo giáo dc, y t cho nhân
dân t t hn, mà còn góp ph)n to chuy"n bin tích cc
trong vic gi gìn tr t t an toàn xã hi, qu c phòng an
ninh, n nh chính tr; hun úc ý chí t lc, t cng;
khi d y tim nng và sc mnh ca m[i ngi, m[i gia
ình, m[i t p th"; g:n kt ngh3a !ng bào, to s !ng
thu n trong xã hi; cng c vng ch:c kh i “i oàn kt
toàn dân” thành sc mnh v t ch&t to ln qua các phong
trào thi ua yêu nc, góp ph)n hin thc hóa các nhim
v chính tr, ch trng, ng l i ca ng, chính sách,
pháp lu t ca Nhà nc; thc hin th:ng li nhim v
chính tr, kinh t, vn hóa - xã hi ti các a phng.

Định hướng hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam về xây dựng đời sống
văn hóa
Mt là,  i mi ni dung công tác tuyên truyn, t p
hp v n ng qu)n chúng.
 i mi t p hp, phát huy vai trò làm ch ca các t)ng
lp nhân dân trong xây dng i s ng vn hóa ' c s',
hng vào phát huy và nâng cao các giá tr vn hóa truyn
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th ng, “U ng nc nh ngu!n”, “n n áp ngh3a”,
tng thân, tng ái; xóa ói, gim nghèo, an sinh xã
hi… góp ph)n cng c tinh th)n oàn kt, g:n bó trong
t=ng cng !ng, dân tc góp ph)n thc hin th:ng li m;i
nhim v chính tr, phát tri"n kinh t - xã hi, bo m
an ninh qu c phòng, xây dng h th ng chính tr trong
sch vng mnh ' các c&p, ngành, a phng, c s'.
 i mi các phong trào thi ua yêu nc g:n vi li
ích thit thc, nhu c)u nguyn v;ng chính áng ca các
t)ng lp nhân dân làm c s' cho công tác tuyên truyn,
v n ng, t p hp nhân dân thc hin th:ng li các
phong trào thi ua yêu nc do Mt tr n T qu c, các t
chc thành viên và c&p y ng, chính quyn a phng
phát ng g:n vi thc hin xây dng nông thôn mi, ô
th vn minh và gim nghèo bn vng.
 i mi ni dung các phong trào thi ua phù hp vi
truyn th ng vn hóa, phong tc t p quán t=ng vùng,
min, dân tc, tôn giáo nh@m thu hút, t p hp ông o
các t)ng lp nhân dân, h th ng chính tr tham gia thc
hin. Quan tâm )u t h[ tr vic xây dng phong trào
ti các a phng còn gp nhiu khó khn, vùng min
núi, vùng sâu, vùng !ng bào dân tc thi"u s , tôn giáo
và biên gii, hi o.

Hai là, nâng cao ch&t lng, danh hiu các phong trào
thi ua, các cuc v n ng.
 i mi vic công nh n, bình b)u, xét công nh n các
danh hiu vn hóa trong thc hin phong trào “Toàn dân
oàn kt xây dng i s ng vn hóa” ti các cng !ng
dân c thông qua vic t chc bình b)u theo nhóm h
gia ình; qua vic l&y phiu tín nhim ca cng !ng dân
c trong vic bình ch;n, xét công nh n các danh hiu.
To chuy"n bin tích cc trong vic thc hin np s ng
vn hóa trong vic ci, vic tang, lZ hi trong m;i t)ng
lp nhân dân, g:n vi xóa b< các h tc lc h u, mê tin
d oan; các hình thc lZ hi phi vn hóa. T p trung ph i
hp b sung, hoàn thin các tiêu trí thi ua, bình xét
ánh giá trong thc hin ni dung cuc v n ng “Toàn
dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh”.
Ph i hp rà soát, hp nh&t vic bình b)u, công nh n các
danh hiu thi ua do Mt tr n T qu c, các oàn th" nhân
dân và chính quyn a phng phát ng.

Ba là, phát huy vai trò ca nhân dân trong thc hin
các cuc v n ng, các phong trào thi ua và xây dng
thit ch vn hóa: Phát huy vai trò ca các t)ng lp nhân
dân trong vic tham gia bàn bc,  xu&t các gii pháp và
quyt nh các tiêu chí trong công tác xây dng i s ng
vn hóa ' cng !ng. T chc hiu qu vic l&y ý kin
nhân dân nh&t là xóm, t dân ph khi tri"n khai phong
trào thi ua do Mt tr n T qu c, các oàn th" nhân dân
và chính quyn a phng phát ng; tri"n khai thc
hin ánh giá s hài lòng ca ngi dân v ch&t lng
i s ng vn hóa ' c s' trong vic xét công nh n kt
qu xây dng nông thôn mi, ô th vn minh.
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Cng c và nâng cao ch&t lng hot ng ca các loi
hình thit ch vn hóa ' c s', nh&t là các loi hình Nhà
vn hóa, Trung tâm vn hóa, Trung tâm th" thao, Trung
tâm h;c t p cng !ng theo hng hiu qu, thit thc,
áp ng nhu c)u, nguyn v;ng ca nhân dân. Phát huy vai
trò ca Mt tr n T qu c và các oàn th" trong vic Wy
mnh công tác xã hi hoá, v n ng các c&p, các ngành,
các doanh nghip, n v óng trên a bàn ô th và các
cá nhân, gia ình trong xây dng các thit ch vn hoá.
Khuyn khích và hng dSn m' rng các phong trào
th" dc th" thao qu)n chúng g:n vi vic hng nghip,
dy ngh, h;c t p cng !ng, hot ng vn hóa qu)n
chúng trong xây dng quy ch hot ng ca các loi
hình thit ch vn hóa c' s'.

B n là, nâng cao hiu qu vai trò giám sát ca Mt
tr n T qu c và các t)ng lp nhân dân trong thc hin
chính sách v xây dng i s ng vn hóa.
Nâng cao vai trò ca Mt tr n T qu c và các oàn th"
chính tr xã hi trong thc hin công tác giám sát thc
hin các ch trng, chính sách ca ng, quy nh ca
Nhà nc trong xây dng i s ng vn hóa ' c s';
chng trình mc tiêu v xây dng nông thôn mi, ô
th vn minh ' các a phng. Phát huy hiu qu vai trò
làm ch ca các t)ng lp nhân dân trong óng góp sc
ngi, sc ca tham gia thc hin ni dung ca Cuc v n
ng và các nhim v, mc tiêu, gii pháp v xây dng
nông thôn mi, ô th vn minh; giám sát xây dng các
thit ch vn hóa, nâng cao vai trò t ch ca nhân dân
trong vic xây dng, tu b các thit ch vn hóa.
Nâng cao vai trò giám sát ca nhân  i vi i ng\
cán b, ng viên trong thc hin np s ng vn hóa '
cng !ng dân c, thc hin np s ng vn hóa trong vic
ci, vic tang, lZ hi.

Nm là,  i mi ni dung hot ng ca Mt tr n T
qu c và các t chc thành viên trong xây dng i s ng
vn hóa.
Hip thng, ph i hp vi các t chc thành viên trong
vic hp nh&t các phong trào, danh hiu thi ua trong thc
hin ni dung cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng
nông thôn mi, ô th vn minh” trên t=ng a bàn c s'.
Tip tc  i mi công tác ph i hp gia Mt tr n T qu c
và các t chc thành viên các c&p trong thc hin ni dung
ca Cuc v n ng. Trong t=ng giai on, Mt tr n T qu c
các c&p ch trì ph i hp xây dng chng trình hành ng,
th ng nh&t ni dung, phân công trách nhim cho t=ng n
v trong thc hin các ni dung ca Cuc v n ng thành
các phong trào thi ua t= các a phng, c s'.
Phân công ph i hp m[i oàn th", t chc chu trách
nhim trong mt l3nh vc, hot ng c th" v xây dng
i s ng vn hóa và ni dung trong thc hin Cuc v n
ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th
vn minh” t= a bàn c s'.
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Nhọc nhằn những “Nữ cửu vạn”
KỲ ANH
u vn là tên g;i khác ca công vic b c vác. Công
vic nng nh;c này thng ca cánh àn ông
mnh kh<e, lc lJng. Th nhng nhng nm g)n
ây, hình nh “N cu vn” trên ng ph Hà Ni
ã không còn xa l vi m;i ngi. H; a ph)n là ch em
' các t}nh lân c n Hà Ni, vì cuc s ng, mà các ch phi
bán sc kh<e ca mình " kim tin gi v quê nhà. Ch
inh Th Thái (ng ti huyn M c, Hà Ni) k", nhà có
hai v ch!ng và ba a con, " có tin trang tri cho cuc
s ng h@ng ngày, óng tin h;c cho b;n tr, trong nhng
lúc nông nhàn, ch c:p òn gánh lên Hà Ni gánh hàng
thuê. S tin kim c sau m[i cu c hàng dù nh;c nh@n
nhng c\ng không kim c bao nhiêu, nhng thng

ch Thái và nhng n cu vn ' ây ch} thu c t= 1
ngàn !ng n 5 ngàn !ng. Ch Thái chép ming: "S
tin tuy ít, nhng ' quê tôi c\ng ch ng bit làm gì "
m[i ngày kim c vài ba chc ngàn !ng. V&t v th t
&y nhng vSn phi làm…". " có thu nh p bình quân vài
ba chc nghìn hàng ngày, các ch phi gánh ti c t&n
hàng t= t m sáng cho n t i mun, trong khi chi phí
sinh hot càng ngày càng :t <. Nhiu ch sau vài nm
làm “cu vn” ã b nhng bnh v ct s ng, nhng vì
cuc s ng mu sinh, vì nhng a con ang tu i ln c)n
nhiu chi phí mà các ch li quàng lên vai ôi quang gánh
rong ru i vi ngh “cu vn”.

Công việc nặng nhọc này thường của cánh đàn ông mạnh khỏe
lực lưỡng, thế nhưng những năm gần đây hình ảnh “Nữ cửu
vạn” trên đường phố Hà nội không còn xa lạ với mọi người. Họ
đa phần là các chị em tại các tỉnh lân cận Hà Nội.

Qua trò chuyện, tôi được biết, ngoài nỗi vất vả mưu sinh,
những nữ cửu vạn còn phải chịu nhiều điều tiếng, đôi khi bị
đối xử một cách thô bạo. Chuyện các nữ cửu vạn bị chửi, bị bạo
hành bởi những chủ hàng diễn ra như cơm bữa.

C

Chị Nguyễn Thị Mùa, 59 tuổi quê Hưng Yên cho biết “rất đông
nữ lao động ra bốc vác hàng, nhưng các đơn hàng ít hơn trước
nên thu nhập bị giảm sút nhiều”.
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Làm bốc vác ở những chốn như thế này, ngoài cái nhọc thể xác,
còn rất căng thẳng đầu óc do phải luôn nhanh tay, nhanh mắt
và khó nhất là lấy được thiện cảm của chủ hàng, từ đó có thể
kiếm được việc làm thường xuyên.

K I N H

Chị Trần Thị Gái, 54 tuổi quê Hải Dương đang ghi chép
những chuyến hàng mà mình đã chuyển cho khách.

Bữa ăn trưa của các chị chỉ khoảng dưới 10.000 đồng, thức ăn
chủ yếu là rau xanh.

Vật dụng mưu sinh của
các chị là đòn gánh và
đoạn dây thừng.

Để có thu nhập bình quân vài
ba chục nghìn hàng ngày các
chị phải gánh tới cả tấn hàng
từ tờ mờ sáng cho đến tối
muộn, trong khi chi phí sinh
hoạt càng ngày càng đắt đỏ.
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Nhiều chị đã bị những bệnh về cột sống, nhưng vì cuộc sống
mưu sinh vẫn phải oằn mình để kiếm những đồng bạc ít ỏi.

Những giấc ngủ trưa vội vàng để lấy sức cho những
chuyến hàng chiều.

Nhiều du khách trầm trồ, kính nể và muốn chụp lại những
khoảnh khắc của các nữ cửu vạn.
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40NM

Vit Nam là thành viên
chính thc ca Liên hp quc
THU ANH tổng hợp

Tóm tắt: Ngày 20/9/2017 đánh dấu sự kiện tròn 40 năm Việt Nam chính thức
gia nhập Liên hợp quốc (LHQ). Sự kiện này đã ghi dấu một chặng đường phát
triển cũng như những đóng góp không ngừng của Việt Nam.
Summary: The date 20th September, 2017 marked the 40th anniversary of
Vietnam's accession to the United Nations. This event recorded a milestone in the
development as well as the continuous contribution of Vietnam.
Nhận bài: 2/10/2017; Sửa chữa: 3/10/2017; Duyệt đăng: 6/10/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thư ký
LHQ Antonio Guterres.
ẢNH: VGP
iên hp quc là mt t chc quc t  c thành l p
n m 1945. Hi n nay, t chc này có 193 quc gia
thành viên. S m nh và ho t ng ca LHQ  c
nh h ng rõ ràng bi nhng mc ích và nguyên
tc có trong iu l thành l p hay còn gi là Hin ch ng
Liên hp quc. T nhng quyn h n  c nêu trong Hin
ch ng và c im riêng bi t mang tính quc t ca t
chc này, LHQ hành ng vì nhng vn  mà con ng i

L
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Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
ẢNH: UN

phi i mt trong th k XXI nh hòa bình, an ninh,
bin i khí h u, phát trin bn vng, nhân quyn, gii
tr quân b, khng b, nhân  o và các vn  sc kh!e,
bình "ng gii, sn xut l ng th#c và nhiu vn  khác.
LHQ cung cp mt di$n àn cho các thành viên th
hi n quan im ca h trong  i hi %ng, Hi %ng Bo
an, Hi %ng Kinh t và Xã hi cùng các c quan và y
ban khác thuc LHQ. B&ng cách t chc các cuc i tho i

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

Trụ sở Liên hợp quốc tại New York.
ẢNH: SHUTTERSTOCK

gia các thành viên và t chc các cuc àm phán, LHQ
ã tr thành ni mà chính ph các n c tìm kim s# th!a
thu n và cùng nhau gii quyt các vn  chung.
Vi t Nam chính thc gia nh p LHQ ngày 20/9/1977,
sau hn 30 n m kiên trì u tranh. Ngày 14/1/1946, ch:
4 ngày sau khi LHQ hp khóa ;u tiên t i London, Ch
tch H% Chí Minh ã nhân danh n c Vi t Nam Dân ch
Cng hòa np n xin gia nh p t chc.  có  c thành
công sau 31 n m bn b:   t nguy n vng  c tham
gia LHQ, Vi t Nam ã tri qua nhng du mc áng ghi
nh. Ngày 27/1/1973, Hi p nh Paris v Vi t Nam  c
ký kt, kh"ng nh “Hoa K< và các n c khác tôn trng
c l p ch quyn, thng nht, toàn v=n lãnh th ca
n c Vi t Nam”. Tháng 7/1975, sau khi min Nam hoàn
toàn gii phóng, mt Ngh quyt  c 123 n c b! phiu
thu n,  ngh Hi %ng Bo an xem xét ngay vi c Vi t
Nam tham gia LHQ. Dù ch a  c là thành viên chính
thc ca LHQ trong n m ó nh ng Vi t Nam ã  c  i
Hi %ng LHQ và cng %ng quc t hoan nghênh, ng
h. Tip tc 2 n m kiên trì v n ng, Vi t Nam ã chính
thc tr thành thành viên th 149 ca LHQ.
K t khi gia nh p LHQ, quan h ca Vi t Nam vi LHQ
ngày càng  c ci thi n và phát trin. Hi n nay, LHQ ã
t tr s t i Vi t Nam t i s 304 Kim Mã, Hà Ni. Tòa nhà
xanh là ni làm vi c ca các c quan LHQ t i Vi t Nam,
nh T chc Y t th gii (WHO), C quan ph n LHQ
(UN WOMEN), T chc Giáo dc, Khoa hc và V n hóa LHQ

(UNESCO), Qu@ Nhi %ng LHQ (UNICEF), Ch ng trình Phát
trin LHQ (UNDP), Hi %ng Nhân quyn LHQ (UNHRC).
Ngay sau khi tham gia LHQ, Vi t Nam ã tranh th
 c s# %ng tình và ng h ca các n c thành viên
LHQ   i hi %ng LHQ khóa 32 (1977) thông qua Ngh
quyt 32/2 kêu gi các n c, các t chc quc t vi n
tr, giúp A Vi t Nam tái thit sau chin tranh. Vi t Nam
cJng ã ch ng và tích c#c phi hp vi các n c
Không Liên Kt và ang phát trin  u tranh và bo
v các nguyên tc c bn ca Hin ch ng LHQ nh
nguyên tc v bình "ng ch quyn, không can thi p
công vi c ni b các n c, không sZ dng hay e da sZ
dng vJ l#c..., %ng thi và bo v li ích ca các n c
ang phát trin trong ó có Vi t Nam. Trong giai o n
;u mi tham gia t chc, Vi t Nam ã nh n  c vi n
tr hn 500 tri u USD t LHQ, khc phc nhng h u qu
nng n ca chin tranh và t chc khôi phc l i nn
kinh t. Rt nhiu t chc, ch ng trình ca LHQ ã tài
tr cho Vi t Nam trong các h ng mc phát trin xã hi,
y t, ch m sóc bo v bà m= và tr[ em, k ho ch hóa gia
ình, giáo dc và ào t o nh UNDP, Ch ng trình L ng
th#c th gii (WFP), UNICEF, Qu@ Dân s LHQ (UNFPA),
Cao ]y LHQ v Ng i t n n (UNHCR), và WHO.
T 1991 n nay, v th ca Vi t Nam t i Liên hp
quc tng b c  c ci thi n và nâng cao c v chiu
rng và chiu sâu. Vi t Nam tham gia tích c#c và ch ng
hn trên nhiu l^nh v#c liên quan n hoà bình an ninh,
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Vi t Nam %ng thi là thành viên Hi %ng iu hành
ca Ch ng trình Phát trin và Qu@ Dân s LHQ; thành viên
Hi %ng Kinh t - Xã hi LHQ nhi m k< 2016 - 2018; thành
viên Hi %ng Nhân quyn (nhi m k< 2014 - 2016). Tháng
6/2014, Vi t Nam l;n ;u tiên cZ l#c l ng tham gia các
ho t ng gìn gi hòa bình ca LHQ và ang tích c#c v n
ng ng cZ vào Hi %ng Bo an nhi m k< 2020 - 2021.

Việt Nam nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức như UNICEF,
UNDP, WHO.
ẢNH: UN
gii tr quân b cJng nh phát trin kinh t xã hi, dân
s và bo v môi tr ng. S# tham gia óng góp và v th
ca Vi t Nam t i LHQ phù hp vi chính sách i ngo i
c l p t# ch, rng m, a ph ng hóa, a d ng hóa các
quan h quc t, s_n sàng là b n là i tác tin c y ca các
n c. Vi t Nam tr thành thành viên chính thc ca Công
c Cm vJ khí hóa hc n m 1998; mt trong nhng n c
;u tiên ký Hi p c Cm thZ h t nhân toàn di n n m
1996; thành viên ca Hi ngh Gii tr quân b n m 1996.
Vi t Nam ã tham gia vào mt s chc v và ng cZ vào
mt s c quan ca LHQ, nh : Phó Ch tch  i Hi %ng
LHQ n m 1997, 2000 và 2003, Ch tch  i hi %ng T
chc L ng th#c và Nông nghi p khóa 33 (2005-2007);
thành viên Hi %ng Kinh t - Xã hi ca LHQ (19982000); thành viên ]y ban nhân quyn (2001-2003), thành
viên ca Hi %ng iu hành ca Ch ng trình Phát trin
và Qu@ Dân s nhi m k< 2000-2002 và thành viên ca Hi
%ng chp hành UNESCO nhi m k< 1979-1983; Phó Ch
tch Hi %ng chp hành UNESCO nhi m k< 2001-2003.
Ngoài ra, Vi t Nam c;n sm tham gia vào quá trình
chuwn b cho các hi ngh ln nh : Hi ngh kim im
Hi p c không ph bin vJ khí h t nhân n m 2000, n m
2005, n m 2010; Hi ngh v chng buôn bán bt hp
pháp vJ khí nh! n m 2001, n m 2003...
c bi t, trong khoá hp th 62  i Hi %ng LHQ,
Vi t Nam ã  c b;u vào c ng v thành viên không
th ng tr#c Hi %ng Bo an LHQ nhi m k< 2008-2009.
ây là l;n ;u tiên Vi t Nam tham gia vào c quan quan
trng nht ca LHQ v hoà bình, an ninh quc t trong
bi cnh Hi %ng Bo an phi xZ lý khi l ng công vi c
% s do xut hi n nhiu vn  an ninh phc t p, thêm
vào ó là nhng thách thc an ninh toàn c;u mi và tác
ng tiêu c#c ca cuc khng hong kinh t - tài chính
toàn c;u tr;m trng nht lch sZ th gii hi n  i.
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Hi n nay, h ng u tiên hp tác gia Vi t Nam và
các t chc LHQ  c th hi n b&ng vi c  t  c các
mc tiêu chính nêu trong Khuôn kh Hz tr phát trin
LHQ (UNDAF). Nhng mc tiêu này  c xây d#ng trên
c s mt quá trình tham vn có s# tham gia ca Chính
ph, các T chc LHQ và các i tác phát trin khác. Báo
cáo ánh giá chung ca LHQ v Vi t Nam (CCA)  c
xut bn n m 2004, Chin l c Phát trin kinh t - xã
hi ca Chính ph cùng các k ho ch hành ng ra i
t Chin l c này ã cung cp t li u phân tích cho quá
trình hình thành UNDAF. Ph ng thc phát trin d#a
trên quyn trong báo cáo CCA cJng  c áp dng trong
cách tip c n phân tích ca UNDAF. Bng tng hp kt
qu UNDAF bao g%m ba ch , ó là: các chính sách
kinh t ca Chính ph hz tr quá trình t ng tr ng
mang tính công b&ng, hòa nh p và bn vng hn; nâng
cao cht l ng cung cp các dch v xã hi và an sinh xã
hi cJng nh kh n ng tip c n công b&ng vi các dch
v này; các chính sách, lu t pháp và c cu qun tr quc
gia hz tr cho ph ng thc phát trin d#a trên quyn
nh&m th#c hi n các giá tr và mc tiêu ca Tuyên b
Thiên niên k. Nhng vn  liên ngành bao g%m tính
công b&ng và s# hòa nh p ca các nhóm dân c d$ b
tn th ng; thanh niên Vi t Nam trong thi k< chuyn
i; s# tham gia, trao quyn và trách nhi m gii trình;
và thách thc v HIV/AIDS. Ngoài ra, vn  gii cJng
 c l%ng ghép vào trong toàn b v n ki n UNDAF nh&m
 c p n nhng khuôn m{u truyn thng v vai trò
ca ph n và nam gii, và ci thi n các s li u và thông
tin  c phân tách theo gii mt cách có h thng v
các vn  gii c th.
Nhà n c và nhân dân Vi t Nam luôn trân trng s# tr
giúp có giá tr v mt v t cht và tinh th;n t LHQ trong
40 n m qua. Là mt thành viên tích c#c và có trách nhi m
i vi cng %ng quc t, Vi t Nam luôn coi mi quan h
hp tác vi LHQ là mt trong nhng u tiên hàng ;u
trong chính sách i ngo i ca mình. Trong s# ki n k
ni m 40 n m gia nh p LHQ, Ch tch n c Tr;n  i Quang
ã kh"ng nh: Vi t Nam s| t ng c ng tham gia vào các
ho t ng gìn gi hòa bình ca LHQ và hz tr nz l#c ci
cách ca LHQ h ng ti hi u qu, minh b ch và dân ch
trong mi ho t ng. Vi t Nam cam kt thúc wy các
nguyên tc c bn ca Ch ng trình LHQ và lu t pháp
quc t cJng nh quan h bình "ng, thân thi n và hp
tác gia các quc gia, m bo li ích hp pháp ca tt c
các n c, c bi t là các n c ang phát trin.
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CÁCH MNG CÔNG NGHI P L N TH 4

C h i và thách thc
đi vi nhân loi
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp đầu tiên đã khai thác nguồn năng lượng
từ hơi nước, thay thế sức mạnh cơ bắp của con người bằng máy móc. Cuộc cách
mạng lần thứ hai được đánh dấu bởi động cơ điện và dây chuyền lắp ráp, sản
xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần ba là kỷ nguyên của máy tính và tự động
hóa. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay Cách mạng công nghiệp 4.0)
đã bắt đầu từ vài năm gần đây, mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho toàn
nhân loại. Một kỷ nguyên công nghiệp lớn hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta
sống, làm việc và giao tiếp với nhau.
Summary: The 1st industrial revolution exploited energy from steam and
replaced the manpower with machinery. The 2nd revolution was marked by the
invention of electric motors, assembly lines and mass production. The 3rd
industrial revolution is the era of computers and automation. The 4th industrial
revolution (or The industrial revolution version 4.0) started few years ago and has
brought many opportunities and challenges to humankind. This great industrial
era promises to change the way we live, work and communicate.
Nhận bài: 26/9/2017; Sửa chữa: 29/9/2017; Duyệt đăng: 3/10/2017.

hái ni m Công nghi p 4.0  c  a ra vào n m
2011 t i Hi ch Hannover, gii thi u các ch ng
trình công nghi p 4.0 d# kin ca c vi mc
tiêu nâng cao nn công nghi p c khí truyn
thng ca quc gia này. Không ch: c, các n c phát
trin trên th gii trong nhng n m va qua ã có nhng
chin l c và nhng b c tin trong l^nh v#c khoa hc và
công ngh .

Cơ hội

Lch sZ ã cho thy mi cuc cách m ng công nghi p
u giúp nhân lo i phát trin và t ng n ng sut lao ng.
Tuy nhiên, nhân l#c s| tr nên d tha khi mà máy móc
thay th nhiu ho t ng ca con ng i. Cuc Cách m ng

Cách m ng công nghi p 4.0 ã chng kin s# gia t ng
ca robot làm vi c cùng công nhân trong các nhà máy, các
lo i xe t# iu khin  c b sung cho các dây chuyn
sn xut. M ng l i cm bin và công ngh truyn thông

K

công nghi p l;n th 4 ha h=n s| thay i cách chúng ta
sn xut, tiêu dùng, t o ra n ng l ng và s# giao tip.
Cuc cách m ng mi này là kt qu ca nhng tin b
công ngh và s# i mi trong nhiu l^nh v#c khoa hc
không gii h n, bao g%m: Khoa hc máy tính, công ngh
nano, k@ thu t sinh hc.
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Robot làm việc thay thế con người.
ẢNH: RACONTEUR

ã  c sZ dng  kt ni các nhà thit k vi công nhân
làm vi c t i nhà máy. Máy móc và ph;n mm thông minh
t ng tác t# ng thông qua nn tng ám mây, các thit
b  c kt ni trong thi gian th#c vi các nhà cung cp
và khách hàng.
Các công ngh thông minh hay chính xác hn là vi c
sZ dng các công ngh thông minh ã cung cp cho
ngành công nghi p sn xut nhiu tim n ng. Các k@ s
có th nh n  c phn h%i tc thi v chi phí và d# oán
hi u sut. H thng trí tu nhân t o d#a trên nn tng
ám mây có th so sánh các b ph n và quy trình  ti
u hóa hi u sut và nhng h thng máy tính  c trang
b các thu t toán cho phép robot có th v n hành trn tru
mà không c;n n s# iu khin ca nhiu ng i.
Mt báo cáo mi ây t Future Market Insights ã d#
oán r&ng, các nhà máy thông minh s|  t doanh thu 215
t USD vào n m 2025, t ng t mc 51,9 t USD n m 2014.
Theo General Electric, nhng nhà máy thông minh có th
 c nh giá t 10-15 nghìn t USD i vi GDP toàn c;u
trong vòng 20 n m ti.
Mt trong nhng ha h=n ln ca Cách m ng công
nghi p 4.0 là s# tùy bin hàng lo t, theo ó mi sn phwm
s| em l i s# hài lòng theo mong mun ca khách hàng
mà h không c;n phi b! thêm chi phí. iu này s|  c
áp dng cho tt c các l^nh v#c sn xut bao g%m c hàng
may mc, giày ch y hay th m chí c ô tô.
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Nh vi c sZ dng công ngh tùy bin này, mt nhà
sn xut có th t ng giá tr thông qua tùy ch:nh mt
ph;n. Ví d, các nhà sn xut giày ch y có th tích hp
thêm dch v thêu tên khách hàng hoc tên vit tt vào
tng ôi giày. T i thi im hi n t i, các nhà sn xut
không bit ai là ng i nh n nhng ôi giày này nh ng
trong t ng lai, mzi sn phwm s|  c s hóa cho phép
thêu tên vit tt ca khách hàng ngay trong quá trình
sn xut. CJng ging nh v y, các thit b y t có th
 c tùy ch:nh cho tng cá nhân d#a trên vi c o c th
ca h thông qua máy quét.

Thách thức
Nhng thách thc t ra cho chúng ta trong Cách
m ng công nghi p 4.0 không ch: t p trung vào vi c áp
dng các công ngh mi thông qua vi c ci tin các quy
trình c khí và robot mà nó còn òi h!i vi c ti u hóa các
l^nh v#c khác nh h u c;n, dch v khách hàng, qun lý
thông qua các h thng ph;n mm phân tích.
Cuc Cách m ng công nghi p l;n th 4 t ra thách
thc i vi các quy trình sn xut.  xây d#ng  c quy
trình sn xut tiên tin òi h!i vi c nm vng các yu t
nh o l ng, l p k ho ch ho t ng và tích hp các h
thng cJng nh nn tng mi vào h thng sn xut.
i vi các doanh nghi p va và nh! (DNVVN), c;n
bit cách qun lý ;u t công ngh và thích nghi vi các
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Trí tuệ nhân tạo - hệ thống vượt trội.
ẢNH: HUFFINGTON POST

công c hz tr mi. ;u t vào t# ng hóa và ng dng
s hóa là chìa khóa cho các DNVVN. Chuyên môn hóa công
ngh s| tr thành mt khía c nh khác bi t trong bt c
ngành công nghi p nào.
Các doanh nghi p c;n có s# hiu bit toàn di n v
khách hàng. Khách hàng ngày càng có nhiu nhu c;u c;n
 c áp ng %ng thi h cJng d$ dàng tip c n nhiu
ngu%n thông tin hn  ra quyt nh. Nm bt nhu c;u
ca khách hàng thông qua các chin l c tip th mi và

vi c phân tích d li u cJng s| là mt thZ thách ln cho
bt k< DNVVN nào.
Mt thách thc khác ca Cách m ng 4.0 n&m  công
ngh cm bin. Trên th#c t, Cuc Cách m ng công nghi p
l;n th 4 s| không th phát trin nu thiu công ngh
cm bin thông minh. Công ngh này òi h!i chúng ta
phi phát trin và sn xut các lo i máy móc có kh n ng
quan sát, phát hi n và giao tip thông minh. Khía c nh
này  c c tr ng bi vi c giám sát ca h thng sn
xut, cho phép phát hi n các lzi hoc sai sót trong quá
trình sn xut.
Cách m ng công nghi p 4.0 cJng t ra cho chúng ta
thách thc v quy trình s hóa và t# ng hóa. Nh M ng
l i thit b kt ni Internet (IoT), các quy trình s|  c
kim soát t bt k< ng dng di ng nào. Tính di ng
là yu t c bn  ci thi n thi gian, gim chi phí và
t ng c ng kh n ng truyn thông n khách hàng ca
doanh nghi p.

Những công nghệ điều khiển hiện đại.
ẢNH: TIMES HIGHER EDUCATION

Bên c nh ó, theo mt báo cáo ca Di$n àn Kinh t
Th gii, s| có mt gián o n ln trên th tr ng lao ng
khp th gii, d{n ti vi c gim ti 5 tri u vi c làm  15
nn kinh t ang pháp trin và mi ni. Theo d# oán,
nhân viên v n phòng, nhân viên hành chính s| là i
t ng ch yu mt vi c làm. Trong khi ó, s| có khong
2,1 tri u vi c làm mi  c t o ra trong l^nh v#c Khoa
hc máy tính, K@ thu t và Toán hc.
Sau nhng bt n v kinh t, th tr ng lao ng,
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Biệt thự 2 tầng của HuaShanh Tengda được ứng dụng công nghệ in 3D.

Cách m ng công nghi p 4.0 còn có th d{n n nhng
bt n v chính tr. Nu chính ph các n c không hiu
rõ và chuwn b ;y  cho làn sóng công nghi p 4.0, nguy
c xy ra bt n trên toàn c;u là hoàn toàn có th.

Thành tựu
Trong l^nh v#c Khoa hc máy tính, h thng Trí tu
nhân t o (AI) ã  c áp dng cho h;u ht các công c và
công ngh chúng ta sZ dng ngày nay. G;n ây, IBM
Watson - mt h thng máy tính  c phát trin bi IBM ã
ánh b i nhng quán quân tr c ây trong cuc thi  vui
ca M@ mang tên Jeopardy và giành gii th ng 1 tri u USD.
Ngành tài chính và mt s ngành khác ang có k ho ch sZ
dng h thng nh v y  cung cp các dch v t# ng,
thay th cho công vi c do nhng ng i có kinh nghi m và
k@ n ng m nh n tr c ây. Nhng h thng nh Cyber
Physical Systems hay Internet of Things là nhng h thng
có kh n ng kt ni sâu, nh n bit, thu th p và trao i d
li u trên c s h t;ng m ng hi n có,  c ánh giá là
nhng công ngh then cht trong l^nh v#c Khoa hc máy
tính trong cuc Cách m ng công nghi p 4.0.
Nhng tin b trong công ngh Nano cho phép chúng ta
sn xut các thit b nh! gn, có kh n ng xZ lý vi tc 
cao vi nhiu ng dng trong các l^nh v#c nh i n tZ, sinh
hc, n ng l ng và sn xut hàng tiêu dùng. iu áng nói
là hi n nay các nhà khoa hc ang c gng t o ra nhng v t
li u có th t# lp ráp. iu này không ch: nh h ng n
cách chúng ta sn xut hàng hóa trong t ng lai mà còn
giúp nh hình t ng lai ca các ngành công nghi p.
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ẢNH: DIGITAL ARTS

Công ngh Robot là l^nh v#c có sc nh h ng ln n
l^nh v#c sn xut công nghi p. S# phát trin ca công
ngh này s| cho phép chúng ta t ng kh n ng t# ng
hóa cho các nhà máy t 8% lên n 25% trong vòng 10
n m ti. Robot s| có kh n ng t ng thêm 20% kh n ng
th#c hi n nhng công vi c phc t p và không lp l i. Vào
n m 2015, Robot ã giúp Amazon v n chuyn tt c các
n hàng cho Cyber Monday.
Thêm vào ó, công ngh in 3D, mt công ngh t ng
i mi cJng thay i hoàn toàn ph ng pháp sn xut.
iu này, cho phép khách hàng t hàng sn phwm vi
kiu dàng tùy ch:nh và các công ty sn xut vi tc 
nhanh hn. Công ngh in 3D ang tin trin ngày càng
tt hn, không ch: gii h n trong vi c sn xut các sn
phwm t v t li u nh#a, hi n nay v t li u kim lo i cJng
ang  c ng dng công ngh này. HuaShanh Tengda,
mt công ty Trung Quc ã thành công vi công ngh in
3D ng dng vào tòa bi t th# 2 t;ng. Local Motors, mt
công ty ca M@ ã thành công trong vi c t o ra toàn b
xe hi b&ng công ngh in 3D.
Bên c nh ó, quy trình sn xut nhanh cJng giúp lo i
b! nhiu b c trong quá trình sn xut truyn thng.
iu này va giúp gim nhân công c;n thit và chi phí
sn xut cJng  c gim bt. Mt im khác bi t ó là vi
kh n ng di chuyn không gii h n ã giúp vi c sn xut
có th th#c hi n  bt c âu. Không còn nghi ng gì
na, ây là mt gii pháp s ch hn và thân thi n hn vi
môi tr ng bi l ng carbon thi ra thp hn h"n so vi
các ph ng pháp sn xut cJ.
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Vai trò ca ph n

trong s tng trng kinh t
 khu vc châu Á
HỒNG NHUNG

Tóm tắt: Sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh, cải thiện hiệu
quả kinh tế và nâng cao văn hóa doanh nghiệp, đều dẫn tới thúc đẩy GDP
tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong 50 năm tới, hầu hết tăng
trưởng kinh tế trên toàn thế giới được dự đoán sẽ diễn ra bên ngoài các
nước G7. Vậy, ai sẽ là động lực cho sự tăng trưởng này? Nhiều câu trả lời
đã đề cập đến vai trò của phụ nữ.
Summary: The advancement of women in doing business, improving
economic efficiency and enhancing corporate culture have all led to GDP
growth and socio-economic development. In the next 50 years, most
economic growth worldwide will take place outside the G7 countries. So,
who are the people who will be the driving force for this growth? Many
answers lead to the role of women.
Nhận bài: 2/10/2017; Sửa chữa: 3/10/2017; Duyệt đăng: 5/10/2017.
n 50 n m tr c, Charlotte Whitton, mt nhà n
quyn và là n th tr ng ;u tiên ca mt
thành ph ln  Canada ã nói r&ng: “Bt c
công vi c nào ph n m nhi m, h phi làm
gp hai l;n nam gii   c công nh n”.

H

Ph n chim 40% l#c l ng lao ng toàn c;u và h
cJng là i t ng tiêu dùng chính trên th tr ng bi h
th#c hi n ph;n ln các quyt nh mua hàng ca các h
gia ình.
Mc dù bình "ng gii  c ca ngi là mt yu t quan
trng trong mt nn kinh t thông minh và óng vai trò
không th thiu  phát trin ;y  tim n ng ca mt
t chc nh ng vi c trao quyn cho ph n v{n còn ch m
ch p, c bi t  mt s khu v#c trên th gii nh châu Á.
Ph n óng vai trò quan trng i vi các nn kinh t
châu Á, c bi t trong các l^nh v#c sn xut và dch v
ch cht nh d t may, may mc, hành chính v n phòng
và trung tâm ch m sóc khách hàng. Do c li ích v tài
chính và xã hi ca vi c cho vay vn, hz tr ph n, h;u

Phụ nữ hỗ trợ lẫn nhau chính là chìa khóa tăng trưởng kinh tế
khu vực châu Á.
(ẢNH: BLOOMBERG)
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Phụ nữ chiếm 40% lực lượng lao động toàn cầu.
(ẢNH: WORLD FINANCE)

ht các t chc tín dng vi mô u nhm vào i t ng
này. %ng thi mt nZa s dân di c trên th gii là ph
n cJng óng góp áng k vào nn kinh t châu Á b&ng
cách chuyn nhng khon thu nh p ca h v nhà.
Tuy nhiên, bt bình "ng gii v{n còn ph bin trong
khu v#c này. Nhiu ph n châu Á v{n ch a  c tip
c n vi giáo dc c bn, không  c góp ý kin vào vi c
 a ra quyt nh  chính gia ình và ni h làm vi c.
Hn th na, ph n cJng phi i mt vi nhng thách
thc áng k trong vi c bt ;u khi nghi p.
Mc dù nhiu nn kinh t châu Á ang t ng tr ng
bùng n nh ng v{n còn rt ít ph n có chz ng trong
nhng vai trò mang tính quyt nh v chính tr và kinh
t. Tuy nhiên, ph n châu Á ã t ng u n, trong
danh sách 100 ph n quyn l#c nht th gii n m 2016
do Forbes bình chn có n 24 ph n châu Á n t các
quc gia nh Trung Quc, (n , Hongkong, Singapore,
Hàn Quc, Các tiu v ng quc  R p thng nht, Vi t
Nam… Mc dù có nhiu yu t v n hóa c;n xem xét  mzi
quc gia nh ng s# gia t ng s ph n châu Á trong danh
sách này là mt du hi u tin b. Nó cho thy mt s#
chuyn i ln ang di$n ra và ph n có th  t  c
thành công b&ng cách hz tr và c vn l{n nhau trên con
 ng phát trin.
T i khu v#c ông Nam Á, ph n  các th tr ng ang
phát trin nh Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Vi t Nam
và Philippines ã có nhng b c tin trong giáo dc. T
báo cáo ca MasterCard Index v S# tin b ca Ph n
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n m 2016 có th thy hi n nay ph n  khu v#c ASEAN
ã tham gia hc  i hc nhiu hn nam gii.
Tuy nhiên, cJng t i các th tr ng ang phát trin này,
bt chp s# a d ng ca các nn v n hóa v{n còn mt
nghch lý ang t%n t i, ng n cn ph n  t  c tt c
nhng tim n ng kinh t ca h. Ph n khu v#c ASEAN
th ng th hi n n ng l#c tt hn nam gii nh ng s l ng
ph n trong l#c l ng lao ng l i ít hn. Ngay c  th
tr ng phát trin nh Singapore, t l n gii i làm là
89% nh ng ph n v{n b h n ch  ni làm vi c. H nh n
 c ít hn so vi nhng nz l#c ca h. Trung bình, thu
nh p ca ph n thp hn 10% so vi nam gii  cùng
mt v trí công vi c trong a s các ngành công nghi p.
Mc dù, n ng l#c ã  c chng minh nh ng ph n
khu v#c ông Nam Á v{n tip tc phi i mt vi nhng
thách thc trong vi c chuyn ngu%n “tài sn tri thc” ca
h thành s# trao quyn tài chính và kinh t. H th ng
phi làm nhng công vi c phi chính thc mà không  c
bo v pháp lý hoc nh n  c tr cp vi c làm. T i Vi t
Nam, ch: có 31% ph n  c tuyn dng chính thc,
trong khi 69% còn l i tham gia vào nhng công vi c
không chính thc. Ngay c  Singapore, ph n không
ch: có thu nh p thp hn nam gii mà c 10 ng i thì có
1 ng i có vi c làm không chính thc.
Bên c nh ó, vi c ;u t quá ít cho ph n có n ng
l#c cJng làm gim cht l ng lao ng và cn tr kh
n ng t ng tr ng tính c nh tranh. ;u vào vào s# tin b
ca ph n có li cho s# t ng tr ng GDP. Theo báo cáo
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Phụ nữ ASEAN trong thời đại mới.
(ẢNH: ASEAN.ORG)

v các vn  ca Ph n n m 2014 ca McKinsey, nu
mzi quc gia có tin trình cân b&ng gii phù hp thì GDP
toàn c;u có th t ng 12 nghìn t USD vào n m 2025. Nn
kinh t châu Á có th t ng tr ng 30% thu nh p bình
quân ;u ng i cho mt th h nu s# tham gia ca ph
n vào l#c l ng lao ng t ng t 57,7% lên 66,2%.
10 quc gia thuc khu v#c ASEAN v{n còn nhiu c
hi  v t qua cuc hành trình tin ti s# cân b&ng gii,
mt mc tiêu ch: có th  t  c nu nó  c xem là u
tiên cp quc gia. Tuy nhiên, nz l#c này khó có th th#c
hi n khi ch a có s# hp tác cht ch| gia khu v#c công
và t nhân.
Chính ph và các nhà ho ch nh chính sách có th
thu h=p khong cách v gii b&ng cách th#c thi cht ch|
lu t v bình "ng gii cùng vi nhng lu t chng phân
bi t i xZ hoc quy ri ni làm vi c. Khu v#c t nhân
c;n gii quyt các vn  v n hóa và t chc vn ng n cn
ph n th ng tin lên hàng ngJ lãnh  o.
Ph n ngày nay hiu r&ng vi c cân b&ng gia công
vi c và vai trò ca ph n truyn thng trong ch m sóc gia
ình, con cái là mt cuc u tranh liên tc trên toàn th
gii. Ph n c;n giúp A, h ng d{n và hz tr l{n nhau 
iu h ng nhng thách thc này trong s# phát trin ca
nn kinh t toàn c;u. “Ph n hz tr l{n nhau” chính là
chìa khóa cho t ng tr ng kinh t  khu v#c châu Á.
Mt ví d in hình ca hình thc t vn này ã  c
th#c hi n t i DuPont, Nh t Bn, ni có mt m ng l i liên
kt ph n ã t%n t i 10 n m qua. M ng l i này  c

hình thành t mt sáng kin  c thit k c bi t  hz
tr ph n tr[  t n nhng v trí cao trong công ty.
Diane Gulyas, Ch tch ca DuPont Performance Polymers
ã gp gA nhóm ph n nòng ct  Nh t Bn tng làm
vi c t i DuPont trong hn 25 n m qua,  lng nghe h
chia s[ nhng suy ngh^ v nhng vi c c;n làm   t  c
nhng v trí hàng ;u. Bà nh n nh r&ng mc dù Nh t
Bn ngày nay ã rt khác so vi 10 n m tr c nay, ph
n Nh t Bn v{n có rt nhiu th  chia s[ và giúp A
l{n nhau  t thành công trong công vi c. Nhng s# thay
i v v n hóa  c àn ông và ph n  thích ng vi
mt tr t t# th gii mi ã phn ánh r&ng l#c l ng lao
ng n óng góp vai trò quan trng vào s# thnh v ng
ca nn kinh t th gii.
Ph n có th chia s[ vi nhau v cách h sZ dng các
khon tín dng vi mô (các khon vay nh!)  bt ;u
công vi c kinh doanh. Ph n có th làm vi c cùng nhau
 thúc wy s# thay i trong giáo dc cho tr[ em gái, ây
là mt b c quan trng trong vi c nâng cao v th ca
ph n, d{n n t ng tr ng kinh t to ln hn.
Khi các công ty va và nh!  khp châu Á ã m rng
trên ph m vi toàn c;u thì h c;n ;u t nhiu hn và gii
quyt nhng vn  quan trng i vi ph n  ph n
có th tham gia ;y  vào i ngJ lãnh  o th h tip
theo. iu này cJng òi h!i s# thay i bi cnh v n hóa
ca các t chc i vi các sáng kin lãnh  o ca ph n.
Nhng thay i v n hóa nh v y có th xy ra và có s#
tùy ch:nh theo tng quc gia.
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Vai trò kinh t t nhân
trong thi k m i
LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Hội nghị Trung ương lần 5 (khóa XII) của Đảng đã xác định, kinh tế
tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Trải qua hơn 30 năm
đất nước đổi mới (1986-2017) Việt Nam mới có sự nhìn nhận đúng về vai trò
của kinh tế tư nhân. Đây là sự thay đổi về nhận thức. Để kinh tế tư nhân thật
sự trở thành động lực quan trọng thì còn rất nhiều vấn đề cần được tiếp tục
làm sáng tỏ thêm.
Summary: The Party Central Committee’s 5th meeting (of the 12th tenure)
has determined that private economy is an important motivation for economic
development. Over the last 30 years of reform (1986-2017), the Vietnamese
government has seen the true role of private economy, which is a change in
awareness. In order for the private sector to be a catalyst and driver of future
growth, many issues need to be further clarified.
Từ khóa: Kinh tế, kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường, Việt Nam.
Keywords: Economy, private economy, market economy, Vietnam.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 2/10/2017.

Cuộc trường chinh đi tìm nguồn gốc và
cách xóa bỏ bất bình đẳng xã hội
N m 1753, Vi n Hàn lâm khoa hc i-Giong (Pháp) t
chc cuc thi vi ch  “Ngu%n gc ca s# bt bình "ng
gia ng i và ng i là gì? Nó có phù hp vi lu t t# nhiên
hay không?”. Gi ng Gic Rút-xô (1712-1778), nhà Trit
hc Khai sáng Pháp ã tham gia cuc thi. Trong lu n v n
ca mình, ông kh"ng nh r&ng ngu%n gc ca s# bt bình
"ng xã hi là  ch  t hu v t ai. Ông cho r&ng
nu nh thu ban ;u có nhà tiên tri n nh ph ng i

*

cái ct mc ca mt k[ nào ó d#ng lên  ánh du vùng
t thuc quyn s hu ca nó và tuyên b r&ng y là
trò bp bm! Qu t này là quà tng ca thiên nhiên cho
loài ng i. t không phi ca riêng ai. Nó là tài sn
chung ca nhân lo i, thì các th h h u sinh s| tránh i
 c bit bao ti ác, thm ha xy ra. Nhng cuc chin
tranh nh&m mc ích c p o t t ai, tài nguyên ã
không còn lý do  ny sinh. Rút-xô kch li t phn i
ch  t hu tài sn và lên án m nh m| nhng k[ quyn
th ã ra sc bênh v#c cho s# bt bình "ng ó. Nhng
k[ quyn th bi n minh r&ng, bt bình "ng là mt quy

Luật sư, nguyên Ủy viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp mặt đoàn đại biểu doanh nhân, doanh nghiệp
Việt Nam tham dự hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, tháng 10/2017.
ẢNH: KỲ ANH

lu t t# nhiên nh bàn tay có ngón ngn, ngón dài. Theo
Rút-xô, bt bình "ng không phi là mt quy lu t t#
nhiên, mà là sn phwm ca xã hi. Nó t%n t i và phát trin
t khi xut hi n ch  t hu tài sn. Con ng i ã t o
ra s# bt bình "ng thì con ng i cJng có th xóa b! nó.
Ông phân bi t rõ hai lo i bt bình "ng gia ng i vi
ng i. ó là bt bình "ng t# nhiên nh ng i cao, k[
thp; ng i thông minh, k[ ;n n và bt bình "ng xã
hi do c ch xã hi t o nên, nh k[ giàu, ng i nghèo.
Lu n v n ca Rút-xô b gii quý tc, nhà giàu c m ghét
n t n x ng ty. B máy àn áp ráo trit truy lùng n
mc sau khi cht, ng i thân phi bí m t em chôn ông
t i góc rng d ng li$u h[o lánh  min Nam n c Ý. Trái
ng c vi gii quý tc, quan im ca Rút-xô  c nhân
dân lao ng ón chào nhi t li t. Gii quý tc càng cm
oán thì lu n im ca Rút-xô càng nhanh chóng lan rng
và truyn cm hng sôi sc cho phong trào cách m ng
nhiu n c. Cách m ng t sn Pháp thành công, di hài
ca ông  c bc em v an táng t i i n Panthéon
(Paris), ni an ngh: ca các danh nhân n c Pháp.

Xóa b! bt công, thit l p xã hi t# do, bình "ng,
bác ái là nguy n vng tha thit nht ca loài ng i.
Nh ng b&ng cách nào thì ch a có li gii áp. Lu n v n
ca Rút-xô ã làm ny sinh quan im cho r&ng xóa b! t
hu t ai, thit l p nn công hu tài sn là có th cha
lành t n gc mi t n n xã hi. Nhng ng i theo quan
im này mun nhanh chóng tri t tiêu quyn t hu cái mà h gi là ung nht ca xã hi, là nguyên nhân làm
sn sinh ra muôn vàn ti ác (!). H nóng lòng t o ra bài
thuc tr ng sinh cho loài ng i b&ng cách thit l p ch
 công hu. Nhng  i di n cho quan im cp tin nêu
trên, ã có nhiu hin k. Các mô hình xã hi “làm chung,
h ng chung, còn  c gi là thiên  ng  h gii” do
h khi x ng ch a bao gi tr thành hi n th#c. Vì v y
h  c gi là không t ng.

Những quyền cơ bản của con người
Cho n nay nhân lo i, v{n ch a tìm ra câu tr li là
làm gì và làm nh th nào  xây d#ng nên mt xã hi giàu
m nh, công b&ng, dân ch, v n minh, làm th nào  xây
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d#ng xã hi không có chin tranh, làm th nào  xóa b!
i các t n n trm c p, ^ im, tham nhJng, git ng i
và không bit bao nhiêu t n n xã hi khác. Ngn c “nhân
quyn”  c tung hô khp ni. Nh ng cho n nay, ch a
có ai  a ra  c mt mô hình nhà n c có kh n ng xây
d#ng  c mt xã hi nh các nhà không t ng m c,
nh nhng con buôn chính tr th ng ln ting rêu rao.
Giôn Lc (John Loke), trit gia ng i Anh (16321704), là mt trong nhng v^ nhân ã có nhng phát kin
mang nhiu tính hi n th#c hn c. Ông ã phác ha ra
nhng nét chính v xây d#ng nhà n c phân quyn nh&m
lo i b! nn cai tr c tài, chuyên ch. iu ni b t là
Giôn Lc cho r&ng quyn sng, quyn t# do và quyn s
hu là nhng quyn t# nhiên không th b t c o t ca
con ng i. Các quyn này không do chính quyn hay cá
nhân nào ban phát. ó là các quyn do t o hóa ban tng.
Không ai  c phép t c i mt cách trái pháp lu t các
quyn ó ca con ng i. Giôn Lc sp xp các quyn t#
nhiên ca con ng i theo th t#: Tr c ht là quyn sng.
Tip n là quyn t# do. Sau cùng là quyn s hu. ó là
các quyn c bn ca con ng i. Qu úng v y. Cht là
ht. Khi quyn sng b t c o t thì nói n các quyn
khác là vô ngh^a. Tip n là quyn t# do. Sng mà không
có t# do là sng th#c v t, sng mà nh cht. Quyn s
hu  c Giôn Lc sp xp vào cui không phi là nó kém
quan trng hn hai quyn ã nêu, mà có l| con ng i phi
có quyn sng, quyn t# do tr c r%i mi có “ch th” ca
quyn s hu. Tuy xut hi n sau, nh ng quyn s hu là
ng l#c, mc ích, ph ng ti n, iu ki n  m bo
cho quyn sng và quyn t# do  c t%n t i và phát trin.
Pháp lu t có th nêu ra nhiu iu v quyn con ng i
nh ng l i bóp ngh=t, t c o t i quyn s hu t ai
ca con ng i thì ó ch: là “bánh v|”.
Tô-mát Giép-phéc-sn, Tng thng th ba ca Hoa K<
 c lch sZ vinh danh vì ông là ng i ;u tiên ã  a các
quyn c bn ca con ng i do Giôn Lc khi x ng vào
trong Tuyên ngôn c l p n m 1776 ca n c M@. Nh ng
Giép-phéc-sn ã thay th quyn s hu b&ng quyn m u
c;u h nh phúc. ã có nhng ý kin ánh giá khác nhau
i vi vi c thay i ca Giép-phéc-sn. Có ý kin cho
r&ng ni hàm ca quyn m u c;u h nh phúc là quá rng
và có ph;n tru t ng. Mi quyn công dân nh : quyn
hc t p, quyn  c thông tin, quyn c trú, quyn l#a
chn ngh nghi p, quyn b;u cZ, ng cZ… cJng u
nhm n ích m u c;u h nh phúc. Nh ng các quyn này
không th tr thành hi n th#c nu quyn s hu b xóa
b!. Quyn công dân, còn gi là “dân quyn”  các n c
khác nhau thì rng, h=p, cao, thp khác nhau. Nh ng
quyn c bn con ng i, còn gi là “nhân quyn” ca v
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Tng thng ca n c giàu m nh nht cJng bình "ng vi
quyn con ng i ca em bé ni thâm sn cùng cc. Công
lao ln nht ca Giép-phéc-sn là ã tìm ra cách pháp lu t
hóa  m  ng cho các quyn c bn con ng i do Giôn
Lc nêu ra thâm nh p  c vào cuc sng. Tuyên ngôn
c l p n c M@ tr thành v n ki n có sc cun hút, ng
viên nhiu tri u sinh linh trên trái t ng lên u tranh
giành quyn làm ng i. Ch tch H% Chí Minh cJng ã
dùng câu m ;u ca Tuyên ngôn c l p n c M@ n m
1776 làm câu m ;u Tuyên ngôn c l p n c Vi t Nam
Dân ch Cng hòa n m 1945.

Hậu quả của những ngộ nhận, định kiến
về vai trò kinh tế tư nhân
Ch  t bn  giai o n ;u vi quan im: “mc
ích bi n minh cho ph ng ti n” và vì “siêu li nhu n”,
giai cp t bn không dng l i tr c bt k< ti ác nào. ó
là lý do khin giai cp vô sn và ông o nhân dân lao
ng c m ghét ch  t hu. Phong trào cách m ng vô
sn, cách m ng xã hi ch ngh^a, cách m ng gii phóng
dân tc ã xy ra  nhiu n c trên th gii.  các n c
khi chính quyn ca giai cp vô sn và nhân dân lao ng
 c thành l p, xu th thit l p ch  công hu  c
wy nhanh vi các hình thc ép buc hp tác hóa trong
nông nghi p và công t hp doanh trong ci t o công
th ng nghi p  c th#c thi. Kinh t t nhân b h n ch.
Công b&ng mà nói, kinh t hp tác xã ã phát huy tác
dng ca nó trong thi k< chin tranh. Vì mc ích gii
phóng giai cp, gii phóng dân tc, ng i dân s_n sàng
chp nh n mi hy sinh. Nh ng trong thi bình, ch 
bao cp ã không còn thích hp na.
Vào nhng n m 80 ca th k tr c, nn kinh t Vi t
Nam lâm vào khng hong nghiêm trng. Ngân kh eo
h=p. i sng ng i dân gp nhiu khó kh n. N m 1981,
B Chính tr (khóa VI) ban hành Ngh quyt 10 cho phép
 c khoán h trong nông nghi p theo sáng kin t n m
1968 ca %ng chí Kim Ngc, Bí th T:nh y V^nh Phúc.
T khi có Ngh quyt 10, nn kinh t Vi t Nam có nhng
nét khi sc nhanh chóng. t n c t chz thiu ói trin
miên, trong thi gian ngn ã tr thành n c xut khwu
g o nht, nhì th gii. Câu h!i  c nhiu ng i nêu ra
trong thi k< này là iu gì khin 95% công hu t ai
không m bo ni mc sng ti thiu ca ng i dân? Vì
sao ch: vi t 5%, ng i dân v{n xoay x  c  m
bo cho cuc sng bình th ng ca h? Vi c th#c hi n
Ngh quyt khoán 10 ã cung cp câu tr li rõ ràng nht
cho các nhà ho ch nh chính sách. D i thi bao cp,
ng i dân không  c toàn quyn h ng th sn phwm
do h làm ra. Tt c u t p trung v “kho” hp tác xã và
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 c phân phi l i theo ph ng thc bình quân. Ng i
gi!i, ng i siêng n ng cJng h ng nh ng i l i nhác.
Chính iu này ã tri t tiêu ng c, mc ích sn xut
ca ng i dân. Câu chuy n “ln chung thì g;y, ln riêng
thì béo”, nh mt truy n c i ra n c mt  c truyn tai
râm ran trong nhân dân. Mt tri ã lên cao, xã viên hp
tác xã còn ch a ra %ng, khi mt tri ch a khut bóng,
xã viên ã hi thúc nhau ra v. Nh ng khi  c giao t,
giao rng, khi  c quyn làm ch sn phwm ca mình thì
mi n ng l#c sn xut  c huy ng n ti a. Ng i
ng i làm vi c không k gi gic, thi tit. CJng là mnh
t y nh ng khi n&m d i quyn qun lý ca hp tác xã
thì khô c&n, b c màu, khi giao cho nông dân làm ch thì
nó tr nên màu mA. Kinh t chung c n c tr nên ph%n
thnh. N n khan him l ng th#c và hàng tiêu dùng  c
ci thi n rõ r t và t ng lên theo n m tháng.
Lê-nin có nói r&ng, chính n ng sut lao ng là yu t
quyt nh s# thng li ca các ch  chính tr, xã hi
khác nhau. S# khng hong và tan rã ca h thng các
n c thuc phe xã hi ch ngh^a xét n cùng là do n ng
sut, hi u sut lao ng thp kém và công ngh l c h u
hn các n c ph ng Tây. Mt trong nhng nguyên nhân
gây ra h u qu này là do ch: thy mt xu, mt bt c p
ca ch  t hu d{n n nhng nh kin và nhng
chính sách h n ch, cm oán mt cách võ oán i vi
kinh t t nhân.

Phát huy vai trò động lực quan trọng của
nền kinh tế tư nhân
T i Hi ngh Trung ng 5, Tng Bí th Nguy$n Phú
Trng có nói: “T chz k< th, coi nh= ã tha nh n kinh t
t nhân “là mt trong nhng ng l#c” và n nay “là mt
ng l#c quan trng” ca nn kinh t th tr ng nh
h ng xã hi ch ngh^a  n c ta. Cho n nay không ai
ph nh n vai trò ca kinh t t nhân, k c nhng ng i
bo th nht. Nh ng nhng hành vi phân bi t i xZ, gây
cn tr ho t ng ca kinh t t nhân còn xy ra khá
nhiu, trong c hai l^nh v#c hành pháp và t pháp. Nhng
quan im bo th, nhng nh kin sai l ch i vi kinh
t t nhân không bzng nhiên mt i. Nó òi h!i phi có
thi gian. Tri qua 31 n m i mi, ng và Nhà n c ã
th#c thi nhiu ch tr ng bi n pháp  khc phc nhng
h u qu do nh kin i vi vai trò kinh t t nhân gây
ra. V mt chính tr xã hi, vai trò ca gii kinh doanh ã
 c chú ý n. V mt kinh t, Nhà n c ã ban hành
nhiu chính sách v u ãi ;u t , v thu, v vay vn…
Nhng chính sách nêu trên em l i nhiu kt qu, kinh t
t nhân trong n c ã phát trin, t o ra nhiu công n
vi c làm và óng góp áng k cho ngân sách quc gia.
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Nh ng nhìn chung vai trò kinh t t nhân  Vi t Nam còn
rt khiêm tn. Tuy t  i b ph n là doanh nghi p va,
nh!, siêu nh!. Xí nghi p t nhân t;m cA quc gia, quc t
không nhiu. Các cuc iu tra kho sát ca VCCI cho bit
các doanh nghi p Vi t Nam phi np thu cao gp 4 l;n so
vi các n c ASEAN. Có 66% trong s 11.000 doanh nghi p
t nhân  c kho sát tha nh n là phi tr các chi phí
không chính thc. Ngh quyt 35 ca Chính ph quy nh
mzi n m xí nghi p ch: kim tra mt l;n. Nh ng trong th#c
t có nhiu xí nghi p trong mt n m phi tip nhiu oàn
kim tra. Ch tr ng xây d#ng “Nhà n c phc v” rt
khó  c th#c thi nu nh không có nhng thay i c
bn v chính sách, lu t pháp và v bi n pháp qun lý.

Kiến nghị:
 phát huy  c vai trò ng l#c quan trng ca kinh
t t nhân, òi h!i phi có s# vào cuc ca c hai bên:
Nhà n c và các doanh nghi p.
V phía Nhà n c: Nhà n c ã ban hành nhiu chính
sách, ngh quyt v hz tr cho xí nghi p t nhân. Nh ng
thiu sót c bn ca các v n bn ã ban hành là thiu
ch tài xZ ph t các tr ng hp gây khó d$, vòi v^nh ca
quan chc thoái hóa.
V phía các doanh nghi p: Gian l n th ng m i, c nh
tranh không lành m nh, trn thu, n thu, n óng bo
him, sn xut hàng gi, hàng nhái, sn phwm có cha
cht c h i… là iu còn xy ra trong khu v#c kinh t
t nhân. Cùng vi vi c sit cht k c ng, phép n c, c;n
 cao  o c kinh doanh trong khu v#c này. Các h sn
xut, kinh doanh, dch v c;n  c t chc l i thành
ph ng, hi, nhóm và có Quy c bo v th ng hi u
hàng hóa, phòng và chng các hành vi gian l n. Mt tr n
T quc các cp có th t chc nhng lp t p hun v  o
c kinh doanh cho các ch doanh nghi p.
Doanh nghi p t nhân, c bi t là các doanh nghi p
va, nh! và siêu nh! là nhng i t ng thuc di n yu
th v pháp lu t. Do v y h rt c;n n s# giúp A ca i
ngJ lu t s , c bi t là lu t s t vn,  giúp h cách
kinh doanh, dch v, sn xut úng pháp lu t và bo v
quyn li cho h khi có nhng tranh chp. Các xí nghi p
t nhân có th chung nhau thuê lu t s làm vi c không
th ng xuyên cho h. Lu t s s| m bo có mt khi h
c;n t vn hoc c;n có nhng dch v c th. Nh v y,
chi phí tr cho lu t s s| là iu mà các xí nghi p va và
nh! có th chu  c.
 phát huy  c ;y  vai trò ca kinh t t nhân,
òi h!i phi có nhiu bi n pháp mang tính c bn, toàn
di n hn.
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Bác s Tr n Duy Hng
v Ch tch đu tiên ca
Th đô Hà N i
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Người dân Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là lớp người xưa nay hiếm, khi nói
về Thủ đô thường hay nhắc đến bác sĩ Trần Duy Hưng với sự tự hào, lòng
ngưỡng mộ. Nhân dân Thủ đô mãi mãi nhớ ông chính là ở khía cạnh tài năng và
đức độ. Ông là một trí thức tiêu biểu, vừa là người lãnh đạo, vừa là công bộc của
dân theo đúng nghĩa. Ông là người đại diện cho thế hệ lãnh đạo Thủ đô cần,
kiệm, liêm chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân vì nước.
Summary: When Hanoians- especially the older - talk about Hanoi, they often
proudly & admiringly of Doctor Tran Duy Hung. What many people of Hanoi
Capital forever remember him for was his talent and virtues. He was a typical
intellectual, not merely a leader but also a true civil servant. He represented well
a generation of the Capital’s leaders who had diligence, economic prudence,
integrity, and impartiality and who devoted their whole lives to the people and
the country.
Từ khóa: Bác sĩ Trần Duy Hưng, trí thức tiêu biểu, người lãnh đạo, công bộc của dân, Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.
Keywords: Doctor Tran Duy Hung, typical intellectual, leader, civil servant, Hanoi capital, Vietnam.
Nhận bài: 25/8/2017; Sửa chữa: 1/9/2017; Duyệt đăng: 2/10/2017.
# hào và kính trng bác s^ Tr;n Duy H ng, v Ch
tch ;u tiên ca Th ô Hà Ni mt ph;n vì cho
n nay ông v{n là cây  i th vi nhiu k lc:
Ông là v Ch tch ;u tiên ca Th ô d i chính
th Dân ch Cng hòa. Ông là v Ch tch tr[ nht vì
khi nh m chc ông mi 33 tui. Ông là ng i m
nhi m trng trách Ch tch thành ph lâu nht, tng
cng 24 n m. Ông là v Ch tch duy nht  c Ch tch
H% Chí Minh n t n t gia trao nhi m v. Và cui cùng
ông ã  l i cho Th ô rt nhiu công trình kinh t,

T
*

v n hóa, xã hi n t ng, c bi t là trong iu ki n
chin tranh.
Tr;n Duy H ng sinh ngày 16/1/1912 t i làng Hòe Th,
xã Xuân Ph ng, nay là ph ng Ph ng Canh, qu n Nam
T Liêm, Hà Ni - mt trong 4 a danh ni ting ca Th
ô x a: Mz, La, Canh, Cót - nhng ni sn sinh ra nhiu
nhân tài cho t n c.
Ln lên, ông hc  i hc Y cùng la vi Tôn Tht
Tùng, Ph m Ngc Th ch, Nh Th Bo, Nguy$n Hu

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Thuyt... Thi sinh viên, ông tích c#c tham gia các phong
trào, các cuc v n ng xã hi. Do có uy tín ln trong
thanh niên, trong trí thc tr[ nên ông  c cZ làm lãnh
t phong trào h ng  o sinh Bc k< d i s# dìu dt ca
huynh tr ng Hoàng  o Thúy. Vi cây àn Vi-ô-lông,
ông cùng các %ng chí ca mình th ng lang thang  mt
s ch quê vào ngày ngh:, hát các bài ca yêu n c và
tuyên truyn, v n ng nhân dân h ng ng các phong
trào yêu n c do Mt tr n dân ch và sau ó là Mt tr n
Vi t Minh phát ng. Tt nghi p  i hc Y vi thành tích
xut sc, ông m phòng khám t t i s 6 ph Bông
Nhum. B nh nhân n khá ông ph;n vì th;y thuc có
tm lòng m= hin, ph;n vì vi n phí r[; i vi b nh nhân
quá nghèo, ông khám cha mi$n phí.
Phòng khám cJng là a ch: m t - ni gp gA, che giu
cán b Vi t Minh. Các nh c s^ z Nhu n, V n Cao, Nguy$n
ình Thi ã tng wn trn t i ây mzi khi b m t thám truy
lùng. ây cJng là ni cung cp thuc men cho chin khu
theo yêu c;u ca Vi t Minh.
Sau ngày Nh t o chính Pháp, Bo  i mi ông
tham gia Chính ph và làm B tr ng Thanh niên song
ông t chi.
Theo cun Lch sZ cách m ng Th ô: Cách m ng
Tháng Tám thành công, ngày 30/8/1945 Ch tch H% Chí
Minh ch ng n th m bác s^ Tr;n Duy H ng t i phòng
khám và ây cJng là ni  ca gia ình ông. Bác H% trao
cho ông trng trách: Ch tch ]y ban Hành chính Hà Ni.
Quá bt ng tr c mt s# ki n mà ch a bao gi dám
ngh^ ti, Tr;n Duy H ng th a:
- Th a C, nhi m v C trao quá ln mà tôi thì ch a
bao gi làm qun lý nên ch a có kinh nghi m.
- Th Chú t ng tôi có kinh nghi m à? Dân giao thì
mình phi nh n. ã nh n thì c gng làm cho tt.
Mun làm tt thì phi hc, hc sut i và phi oàn
kt mi ng i.
 c Bác H% tín nhi m giao vi c, bác s^ Tr;n Duy H ng
ã c gng va iu hành, va hc t p: Hc t p qua sách
v, qua cuc sng th ng ngày, hc t p t chính cuc
u tranh ca nhân dân ta  xây d#ng và bo v mt
chính quyn th#c s# ca dân, cho dân và vì dân. Ông m
nhi m chc Ch tch ]y ban Hành chính thành ph Hà
Ni  tui 33 và  vào giai o n t n c va giành  c
c l p. Bit bao khó kh n t ra buc nhân dân ta phi
v t qua: gic ói, gic dt, gic ngo i xâm. Cùng vi
nhng khó kh n t ng chng nh không th v t qua
ni, ó là s# phá ho i iên cu%ng ca bn phn ng
trong n c, ca bn Vi t Nam Quc dân ng, Vi t Quc,

Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng vẫy
chào nhân dân Hà Nội.
ẢNH: TƯ LIỆU

Vi t Cách vi s# dung túng ca quân i T ng Gii
Th ch, ca quân Anh vi danh ngh^a %ng minh vào gii
giáp quân i Nh t.  Th ô Hà Ni th ng xy ra nhng
v ám sát, bt cóc cán b Vi t Minh: %ng chí Tr;n ình
Long, cán b ca ng b chúng git h i; B tr ng B%
Xuân Lu t b chúng bn trng th ng; bác s^ Tr;n Duy
H ng cJng my l;n b bt cóc ht...
 c s# lãnh  o ca H% Ch tch, ca Trung ng và
Thành y, vi uy tín ca mình, Tr;n Duy H ng ã v n
ng, thuyt phc và quy t  c các t;ng lp nhân dân,
c bi t là nhân s^, trí thc, các nhà t sn cA ln yêu
n c tham gia vào s# nghi p kin quc và bo v thành
qu ca cuc Cách m ng Tháng Tám v^  i. Mt trong
nhng nhi m v cp bách ca chính quyn cách m ng lúc
ó, nh : Ch tch H% Chí Minh ã  ra là sm t chc
cuc Tng tuyn cZ  b;u ra Quc hi n c Vi t Nam Dân
ch Cng hòa. Trong cuc Tng tuyn cZ ;u tiên ó ca
dân tc ta, bác s^ Tr;n Duy H ng  c Mt tr n Vi t Minh
gii thi u ng cZ t i Hà Ni cùng liên danh vi Ch tch
H% Chí Minh, lu t s# VJ ình Hòe, bà Nguy$n Th Thc
Viên, bác s^ Nguy$n V n Luy n và ông Hoàng V n c.
Theo báo Cu Quc ngày 12/1/1946,  c các t;ng lp
nhân dân tín nhi m, Tr;n Duy H ng trúng cZ vi t l
cao 73,7% và ng th hai trong liên danh ch: sau Ch
tch H% Chí Minh là 98,4%.
m nhi m mt công vi c ch a có tin l trong bi
cnh thù trong, gic ngoài, trong mt thi gian ngn t
30/8/1945 n ngày toàn quc kháng chin 19/12/1946,
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]y ban Hành chính Th ô do ông ph trách ã gii
quyt  c hàng lo t nhng vn  cp bách, nh : n
nh nhân tâm sau cách m ng, oàn kt nhân dân, xây
d#ng chính quyn các cp t thành ph xung huy n,
xã, khu ph; th#c hi n chính sách phát trin kinh t
nhiu thành ph;n...
Toàn quc kháng chin, ông theo Chính ph lên chin
khu Vi t Bc và  c cZ gi chc Th tr ng B Ni v,
r%i Th tr ng B Y t. 9 n m kháng chin chng th#c
dân Pháp thành công, ngày 10/10/1945 ông tr v tip
qun Th ô vi trng trách Phó Ch tch ]y ban Quân
chính và ngày 4/11/1954  c Ch tch H% Chí Minh b
nhi m làm Ch tch ]y ban Hành chính thành ph.
Th#c hi n  ng li ca ng v phc h%i và phát
trin kinh t, d i s# iu hành ca ông, Hà Ni tr thành
ngn c ;u ca nhiu phong trào: nông nghi p  t n ng
xut lúa cao nht min Bc; ho t ng công - th ng
nghi p d{n ;u c n c; Hà Ni ban hành hàng lo t
nhng chính sách c thù  phát trin vùng rau xanh,
th#c phwm, xây d#ng nhà  cho công nhân, viên chc.
Là trí thc ;u àn, ông hiu rõ giá tr ca t;ng lp trí
thc, ông v n ng và t n dng tri t  cht xám ca trí
thc t sn nh Nguy$n TZ Trinh, Trnh V n Bô tham gia
chính quyn, sZ dng kinh nghi m và trí tu ca h vào
công cuc phát trin thành ph.
Vào nhng n m 60, ông là mt trong nhng ng i
lãnh  o dám t phá:  ra ch tr ng bán nhà cho cán
b  thành ph va có tin, cán b va có nhà  h
t# qun lý và sZa cha; ch tr ng  t nhân sn xut
mt s mt hàng thit yu ang khan him do iu ki n
chin tranh.
Ông cJng là v Ch tch có t;m nhìn xa, trông rng. Vì
v y, ã  l i cho Th ô hàng lo t nhng công trình t;m
cA v kinh t, v n hóa và xã hi: Khu công nghi p Cao Xà - Lá,  ng Thanh Niên, Công viên Thng Nht, Công
viên Th L , Cung v n hóa hu ngh Vi t Xô... thông qua
các phong trào thi ua, nhng ngày lao ng xã hi ch
ngh^a vi ph ng châm "Nhà n c và nhân dân cùng
làm", "Trung ng và a ph ng cùng lo"1.
Là ng i ca dân,  c dân mn m và tín nhi m, ông
liên tc  c b;u làm  i biu Quc hi t khóa I n
khóa VIII.
Nét c bi t ca Ch tch Tr;n Duy H ng ó là trong
rt nhiu n m ông không dùng lái xe mà t# lái xe i làm,

Bác Hồ, bác sỹ Nhữ Thế Bảo (đứng bên phải Bác Hồ) , bác sỹ
Trần Duy Hưng với các cháu thiếu niên nhi đồng Hà Nội.
ẢNH: TƯ LIỆU

t# vit các bài di$n v n, t# giao tip vi ng i n c ngoài
không c;n n phiên dch (nu cuc gp gA ó ch yu
là xã giao) vì ông thông th o nhiu ngo i ng.
Là mt lãnh  o g;n dân, sát dân, ông luôn có mt 
nhng a bàn nóng b!ng  chia s[, ng viên nhân dân.
Ng i vit bài này ã tng nhiu l;n cùng Ch tch Tr;n
Duy H ng wy xe t trên các công tr ng  ng Thanh
Niên, Công viên Thng Nht, Công viên Th L ... Và cJng
ã tng chng kin s# có mt kp thi ca v lãnh  o
cao nht ca chính quyn Th ô  Khâm Thiên, An
D ng, B nh vi n B ch Mai qua 12 ngày êm trong tr n
chin i n Biên Ph trên không chng  quc M@.
Nh n xét v bác s^ Tr;n Duy H ng,  i t ng Võ
Nguyên Giáp vit: "Mt con ng i ca nhân dân, là mt
trí thc  l i tm g ng sáng cho các th h trí thc
hôm nay và mai sau".
Ghi nh n công lao to ln ca bác s^ Tr;n Duy H ng
cho ng, Nhà n c và nhân dân, ngày 3/2/2005 Ch tch
n c tng ông Huân ch ng H% Chí Minh. Nhân dân Th
ô ã dành mt trong nhng con  ng =p nht mang
tên ông.

Chú thích:
1. Công viên Thủ Lệ được đề xuất từ thời bác sĩ Trần Duy Hưng. Chủ tịch Trần Vĩ là người nối tiếp.
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Phát triển du lịch Hà Nội
HNG ĐI BN VNG
TRÊN NHNG GIÁ TR VN HÓA
TRỊNH THỊ HẠNH*

Tóm tắt: Phát triển du lịch Hà Nội đang là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc
của chính quyền và người dân trong nhiều năm trở lại đây. Trong chiến lược phát
triển du lịch, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển du lịch văn hoá là thế mạnh, bên cạnh
đó là phát triển du lịch làng nghề, du lịch nghỉ dưỡng với những tiềm năng lớn. Bài
viết đề xuất một số hướng đi cho phát triển du lịch văn hoá của Thủ đô.
Summary: Hanoi's tourism development has always received a deep concern from
the authorities and people in recent years. In the tourism development strategy,
Hanoi aims at developing cultural tourism as a strength. Besides, trade village
tourism and leisure travel are great potential development of Hanoi. This research
will propose some directions for the development of cultural tourism of Hanoi.
Từ khóa: Du lịch, du lịch văn hóa, Thủ đô Hà Nội.
Keywords: Tourism, cultural tourism, Hanoi Capital.
Nhận bài: 25/7/2017; Sửa chữa: 12/8/2017; Duyệt đăng: 28/9/2017.

Những vấn đề đặt ra
Xét v tim n ng phát trin du lch v n hóa, Hà Ni có
mt b dày lch sZ cùng nhiu nét truyn thng áng quý
ã n sâu vào np sinh ho t ca dân c . Hà Ni cùng vi
Hi An là hai thành ph còn l u gi  c nhng np nhà
c, c bi t Hà Ni c áo vi s# an xen ca nhiu nn
v n hóa, nhiu triu  i phong kin, là ni lý t ng i
vi nhng ai mun tìm tòi, khám phá.
Hà Ni có dân c ông úc, np sinh ho t mang tính
cng %ng vi nhiu np nhà nh!, ph xá nhà cZa san sát
nên nhng lo i hình du lch ngh: d Ang vi nhu c;u tìm
n mt ni an d Ang ngh: ngi sau khi làm vi c c ng
th"ng không phi là th m nh. Du lch sinh thái nhng

*

n m g;n ây có phát trin  khu v#c ngo i thành, nh ng
do nhng yu t a lý - v n hóa nên khó hp d{n và
không th tr thành li th. Mt khác, Hà Ni là Th ô
có b dày v n hin, mc dù trong thi k< hi nh p và phát
trin nhanh chóng, nh ng li sng khwn tr ng, %n ào
náo nhi t không phù hp vi nhng c thù, cnh quan
vn có ca Hà Ni. Do v y, phát trin du lch v n hóa  Hà
Ni là th m nh. Vi c chn l#a nhng nét v n hóa c
tr ng  qung bá, cJng nh vi c qung bá v n hóa Hà Ni
nh th nào, là nhng vn  c bn c;n bàn lu n hi n
nay  t o ra hình nh Th ô ngàn n m v n hin, mt cái
nôi ca nn v n hóa Vi t. Du lch v n hóa ca Th ô Hà
Ni c;n t trên nn tng bi kin trúc c, bi ây là c
sc ca v n hóa Hà Ni có th t o u th trong du lch.

Thạc sĩ, Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội.
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Hà Nội là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, cảnh quan.
V n hóa Hà Ni có s# an xen gia nhiu di ch: v n hóa,
 c tr;m tích qua thi gian th hi n trên c khía c nh
v n hóa v t th và phi v t th, i vào tim thc, ý thc,
tâm lý ng i dân Hà Ni. Không ch: minh chng cho tng
thi k< lch sZ, các công trình kin trúc c mà còn là hi n
thân ca nhng giá tr v n hoá truyn thng.
Tr c ht, kin trúc c phn ánh c im a lý và
iu ki n sinh ho t ca ng i Vi t t ngàn i nay. Vi t
Nam thuc min khí h u nhi t i, a hình tri dài, phc
t p và h=p vi nhiu kênh r ch, sông sui, c bi t là khu
v#c %ng b&ng sông H%ng. Kin trúc c phong kin Vi t
Nam qua nhiu i th ng hài hòa g;n gJi vi thiên
nhiên và con ng i. Kin trúc cJng là s# th hi n ca tôn
giáo và tín ng Ang. Các công trình kin trúc c, dù nh!
nht, u  c thit k xây d#ng theo mt quan ni m, tín
ng Ang, ý ngh^a nào ó, nh : C;u Thê Húc  c xây d#ng
vi ý ngh^a: “biu t ng ca mt tri” có ngh^a là ón
ánh sáng ban mai v min t thánh thi n t ông sang
Tây. Vì ngh^a y nên c;u  c xây v h ng ông và  c
sn màu ! th hi n màu ca s# sng, ca mi ngu%n
h nh phúc.
S# hòa quy n ca tôn giáo vào kin trúc cJng có th
thy rõ qua các triu  i Vi t Nam, nh : Thi Lý -Tr;n,
Ph t giáo phát trin nên kin trúc ph bin là kin trúc
chùa chin, ình tháp mang hi h ng Ph t giáo. n
thi k< Nho giáo thnh hành, kin trúc l i nh h ng sâu
sc c im kin trúc Nho giáo, t nhng cách bài trí
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n hoa v n ho tit, kt cu xây d#ng… Hay nh thi
k< thuc a nZa phong kin, kin trúc theo li kin trúc
c châu Âu…
Kin trúc c  Vi t Nam và Hà Ni là s# hoà trn ca
các nn v n hoá a d ng, phong phú. ây là c im t o
nên s# c áo ca kin trúc c Hà Ni nói riêng và Vi t
Nam nói chung. Qu;n th kin trúc Hà Ni có th coi là
c áo vi s# an xen kin trúc nhiu thi k<, ca kin
trúc ph ng ông và kin trúc ph ng Tây. %ng thi,
kin trúc c không ch: có giá tr l u gi v n hoá lch sZ mà
còn có tính nh h ng cho kin trúc t ng lai. Kin trúc
c ca Hà Ni vn hình thành qua nhiu thi k<, triu  i
phong kin v{n gi nguyên giá tr nh h ng ca nó và
có xu h ng quay tr l i vi nét kin trúc truyn thng
ca dân tc.
Lu t sZa i, b sung mt s iu ca Lu t Di sn v n
hóa  c Quc hi thông qua ngày 18/6/2009  c cho
là ã có nhng b c tin v t b c. Vi c bo t%n, tu b,
phc h%i di tích ã  c quy nh rt cht ch|, vi nhng
yêu c;u c th, nh : Gi gìn ti a yu t gc cu thành
di tích; l p quy ho ch, d# án trình c quan có thwm
quyn; công b công khai quy ho ch, d# án ã  c phê
duy t t i a ph ng ni có di tích;…
Tuy nhiên, lu t sZa i, b sung mt s iu ca Lu t
Di sn, cJng còn mt s im, chúng ta c;n b sung và
làm rõ hn trong nhng l;n ch:nh sZa sau, nh : Vi c quy
nh c th các ph ng pháp chính  gi gìn, bo v các
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Cầu Nhật Tân - điểm nhấn kiến trúc ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội.
công trình kin trúc c là gia c, h n ch phc ch phc
d#ng, có th phc h%i tng ph;n và không t o ra s# l{n
ln gia yu t gc vi yu t mi xây; hay vn  phân
chia các thu t ng “danh lam thng cnh” vi “di tích
lch sZ - v n hóa”  có nhng bi n pháp qun lý c th,
phù hp vi tng lo i di tích. Mt s ni dung còn gây
tranh cãi nh “bo t%n nguyên tr ng” và “bo t%n nghiêm
ngt”, hay “yu t gc” và “yu t nguyên gc”... cJng
c;n  c mang ra xem xét.
Bên c nh ó, nhiu bt c p trong công tác bo t%n các
công trình kin trúc c xut phát t c ch phân cp qun
lý ch a rõ ràng, nh vi c có nhng công trình kin trúc
c ã  c xp h ng di tích cp quc gia nh ng l i không
nh n  c s# quan tâm ca chính quyn a ph ng do
không thuc thwm quyn qun lý ca mình, d{n n vi c
di tích b xung cp nghiêm trng. C;n  a ra nhng ch
tài xZ lý nghiêm khc nhng hành vi làm trái quyn h n
và trách nhi m ca các cá nhân, t chc có liên quan.

Kiến nghị và giải pháp
Nhóm gii pháp “bo t%n”

Nâng cao iu ki n sng cho ng i dân  khu ph c
và khu ph cJ
Tr c s# xung cp ca các công trình kin trúc c
trong khi nhu c;u ca ng i dân sng trong các công
trình này ngày càng gia t ng, vi c tìm cách ci thi n iu
ki n sinh sng ca ng i dân  c cho là gii pháp ch
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 o và lâu dài, giúp cho các công trình kin trúc c không
tip tc b bin d ng mt cách tiêu c#c. Mun gii quyt
vn  này c;n phân tích rõ các nhóm kin trúc c gn vi
dân c  có nhng hành ng c th, thit th#c.

Trin khai chi tit quy ho ch bo t%n không gian
di tích
Khi th#c hi n d# án bo t%n mt di tích nào ó, xu
h ng chung hi n nay là phi t di tích ó trong không
gian v n hoá, trong môi tr ng xã hi và cnh quan t o
nên giá tr tng hoà và c tr ng ca di tích ó. C;n gi
gìn bn sc kin trúc c trong trùng tu, tôn t o.
Hi n nay, nhiu di tích b tu sZa sai quy cách do s# thiu
hiu bit ca nhng ng i có trách nhi m và c n v thi
công. Vi c tu b di tích còn d#a vào kinh nghi m, ít d#a vào
lu t và các v n bn d i lu t, kt qu là di tích gc b bin
d ng, nht là i vi các di tích kin trúc ngh thu t.

Tip tc ;u t cho bo t%n
Vi c ;u t ngu%n vn cho công tác bo t%n các di
tích nói chung và các công trình kin trúc c nói riêng
ã  c quan tâm hn trong nhng n m g;n ây. Bên
c nh vi c cp ngân sách tr#c tip cho vi c nghiên cu
các di tích và các công trình tu b, tôn t o di tích, Nhà
n c có th t o ra hành lang pháp lý thu n li, n gin
hóa các th tc hành chính  kêu gi các doanh nghi p
tham gia ;u t , tôn t o, bo t%n các di tích, vi iu
ki n phi áp ng  c nhng yêu c;u nht nh v
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Những tòa nhà cao tầng khiến diện mạo đô thị Hà Nội hiện đại, khang trang hơn.
chuyên môn. Thành ph Hà Ni c;n qu@ t dùng  th#c
hi n giãn dân. Mt khác, vi c bo t%n, tôn t o các công
trình kin trúc c hoàn toàn có th huy ng các ngu%n
l#c t nhân dân.

ào t o ngu%n nhân l#c cho bo t%n
S# thiu ht v ngu%n nhân l#c cht l ng ang là
vn  chung cho ho t ng bo t%n, trùng tu di tích vi
c thù không nhng phi xZ lý các vn  liên quan n
các yu t k@ thu t, thwm m@ mà còn phi ng xZ phù
hp vi các yu t lch sZ, v n hóa, các c tr ng và giá
tr truyn thng. Trong ngn h n và dài h n, vi c u tiên
ào t o, phát trin ngu%n nhân l#c cho công tác bo t%n
c;n  c chú trng.

T ng c ng hp tác quc t
Hp tác quc t là nhu c;u không th thiu  c trong
ho t ng bo t%n vi các di sn v n hoá có quy mô ln
và phc t p nh các khu ô th c. Hp tác quc t trong
l^nh v#c bo t%n  c hiu theo hai khía c nh, ó là khía
c nh tài chính và khía c nh chuyên môn. Trong quá trình
hp tác, s# giúp A v tài chính ca các n c là quan
trng, nh ng áng quý hn là v kinh nghi m, ph ng
pháp và kin thc chuyên sâu v bo t%n ca các chuyên
gia n c ngoài.
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ẢNH: KỲ ANH

Nhóm gii pháp “phát huy”

Gìn gi và phát huy nét c sc riêng có ca kin trúc
c Hà Ni
Kin trúc c Vi t Nam và c bi t là Hà Ni chu nh
h ng ca nhiu nn v n hoá nên có s# pha trn và mang
dáng dp ca nhiu lo i hình kin trúc khác nhau. Tuy
nhiên, c im, iu ki n sinh sng kt hp vi óc sáng
t o ca các kin trúc s ã mang l i cho qu;n th kin
trúc c Hà Ni nhng nét c tr ng c bn:
Nét c tr ng chung là cht mc trong các công trình
kin trúc c phong kin. Cht mc th hi n  màu sc,
ho tit, kt cu ca kin trúc c phong kin;   ng nét
hoa v n trang trí tinh xo, c;u k< và ly cm hng t
thiên nhiên. Cht mc th hi n  kt cu kin trúc không
% s mà nh! nhn, v t li u gz là ch yu, th ng là
nhng lo i gz tt nh gz lim, lâu ngày v{n nguyên v=n
và ít mi mt.
V qu;n th kin trúc, nét c tr ng  Hà Ni khác
h"n nhng thành ph khác là s# pha trn ca nhiu nn
v n hoá mà ni b t là s# pha trn ca kin trúc ph ng
ông qua nhng công trình kin trúc c phong kin và
kin trúc ph ng Tây qua nhng công trình kin trúc
Pháp thuc. S# pha trn kin trúc Á - Âu trong không

N H Â N

gian nh! h=p ca ni thành Hà Ni t o nên mt không
gian thâm nghiêm c kính mà sang trng.

Xây d#ng chin l c qung bá kin trúc c Hà Ni
Qung bá kin trúc c Hà Ni c;n mt chin l c c
th vi nhng ni dung c bn nh : a d ng hoá các hình
thc qung bá du lch thông qua truyn hình; thông qua
vi c t chc các s# ki n mang tính v n hoá; thông qua
ngh thu t t o hình; thông qua các ph ng ti n v n ti;
thông qua công ngh hi n  i.

Nâng cao n ng l#c cung cp thông tin du lch
Nâng cao n ng l#c cung cp thông tin  rút ngn vi c
tip c n v n hoá Th ng Long - Hà Ni ca du khách th p
ph ng. Du khách n th m Hà Ni và i th m nhng di
tích kin trúc c vi mong mun cân b&ng s# khác bi t
v n hoá ó. Hi n nay,  nhng di tích kin trúc c thu
hút nhiu du khách, ngoài vn  nâng cao cht l ng
ca i ngJ h ng d{n viên du lch, c;n có nhng thông
tin gii thi u c bn v giá tr lch sZ, v n hoá ca di tích
và nên in ra b&ng mt s ting thông dng  ti n cho
vi c theo dõi và tìm hiu.  nhng di tích kin trúc c
nh! h=p không ti n cho vi c t nhng bng biu hoc b
gii thi u thông tin v di tích, nên ;u t nhng t ri,
s nh! gii thi u v di tích kin trúc c phát cho du

V

T

-

S 

K I  N

khách tr c khi vào tham quan, nh ng cJng c;n m bo
không nh h ng n vn  v sinh môi tr ng.

Phát trin dch v v n ti
 thu hút du lch và  t tc  t ng tr ng bn vng
thì c;n phi nâng cp cht l ng dch v v n ti, không
ch: h thng xe khách, taxi, xe bus mà c nhng h thng
v n ti  ng dài nh tàu h!a, máy bay. Phát trin dch
v v n ti v cht l ng và s l ng có ý ngh^a tr c mt
vi vi c l u thông ni a %ng thi  nâng cao cht
l ng dch v du lch.

T ng c ng hp tác quc t trong vi c qung bá hình
nh kin trúc c Hà Ni
Vi c phát huy nhng giá tr v n hoá lch sZ ca các
công trình kin trúc c Hà Ni rt c;n s# hp tác ca
nhiu quc gia, nhiu nn v n hóa khác nhau. Chính s#
khác bi t v n hoá mi khin ng i dân ca nn v n hoá
này nh n thc  c rõ nhng nét c áo ca nn v n
hóa khác mà ôi khi nhng ng i bn a ch a th cm
nh n ht  c. Tuy nhiên, vi c gìn gi và qung bá kin
trúc c Hà Ni cJng c;n t o mt khong cách nht nh
và th n trng trong vi c tip thu nhng lu%ng t t ng
n c ngoài.

KÍNH M I  C GI T MUA

TP CHÍ MT TRN NM 2018
Tạp chí Mặt trận xuất bản ngày 10 hàng tháng, khổ 20,5cm x 28,5cm; dung lượng
in 84 trang (cả bìa); in 4 màu trên giấy couche; giá 20.000 đồng/ cuốn (số thường, 1
kỳ/ 1 tháng), 40.000 đồng/ cuốn (số đặc biệt gộp tháng 1+2; tháng 6+7).
Tổng số tiền cho một bộ Tạp chí Mặt trận trong năm 2018: 240.000 đồng (8 số
thường, và 2 số đặc biệt).
Mời bạn đọc đặt mua Tạp chí Mặt trận tại các điểm bưu điện trên cả nước.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Tạp chí Mặt trận: Số 59 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
Điện thoại: 024. 6270 1758; Fax: 024. 6270 1758; Hotline: 0979 107 108.
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
Trân trọng cảm ơn.
Ban Biên tập
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URENCO:

Thc hin thu gom rác theo
hng vn minh, hin đi
Từ tháng 5/2017, tại 4 quận nội thành, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nôi
(Urenco) tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa việc thu gom, vận chuyển rác. Bên cạnh đó, Công
ty thực hiện nhiều đổi mới trong công tác vận hành, triển khai “Bỏ rác tiện lợi - Thu rác
văn minh”. Giải pháp mới góp phần tăng tính hiệu quả trong công tác thu gom rác theo
hướng văn minh, hiện đại.
heo ó, t i 4 qu n trung tâm ca Th ô là: Hoàn
Kim, ng a, Ba ình và Hai Bà Tr ng, vi c thu
nht rác ngày sZ dng xe ti nh! 500kg, v n hành
vào các khung gi: 5-7, 9-11 và 13-15 gi trên tt
c các tuyn ph. %ng thi, Công ty ct cZ công nhân
duy trì th ng tr#c v sinh  ng ph ban ngày, quét
 ng b&ng xe chuyên dng Hako, sau 22h00 công nhân
th ng tr#c tuyn i kim tra v sinh hè ph...

T

Vi c thu gom rác thi  c th#c hi n ban ngày 1 l t và
ban êm sau 20h b&ng xe cun ép, có trng ti phù hp t
1,5-13 tn. Mzi xe thu gom phi th#c hi n nghiêm các quy
nh v an toàn giao thông khi cwu rác, m bo v sinh
s ch s| thùng cha và khu v#c cwu. i vi khu v#c ngõ,
xóm xe thu gom không vào  c, ng i dân phi mang rác
ra b! vào thùng rác g;n nht hoc t t i các im  c
thng nht vi UBND ph ng và Công ty Môi tr ng ô th
Hà Ni, t i tr c cZa nhà mình t 18h30 n 20h00 hàng
ngày. Nh v y, quy trình thu gom, v n chuyn rác  c rút
ngn, công nhân VSMT không còn vt v nh tr c và
không còn phi dùng tay bc rác vn t i im t p kt, n ng
sut lao ng t ng rõ r t.
Th#c hi n theo ph ng thc này, trên 4.300 thùng rác
mi ã  c lp t t i các ph ng thuc a bàn 4 qu n.
Công ty hi n cJng ang tip tc mua thêm thùng rác nh p
khwu t Pháp, có c cu  p chân m np t o iu ki n
thu n li cho ng i dân có ni b! rác úng quy nh, m
bo thu rác v n minh theo ph ng châm 4 kín “B! rác vào
túi kín - Thùng thu cha kín - Xe v n chuyn kín - iu
 ph ng ti n m ch vòng khép kín”. B trí mzi công
nhân ph trách mt hoc mt vài tuyn ph vi s l ng
80-100 thùng thu cha rác và dn rác vn trên ph b&ng
“xe  p rác”.
Vi c làm này ã góp ph;n xóa b! hoàn toàn các im
cwu rác t p trung, h n ch áng k vi c thu gom b&ng xe
wy tay nên ã gim  c ách tc giao thông và mt m@
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quan ô th. Ng i dân có chz b! rác ti n li giúp cho
cht l ng v sinh  ng ph, ngõ xóm  c m bo,
không còn hình nh rác phát sinh c ngày. Thêm mt
hi u qu có th thy b&ng mt th ng khi  ng ph
s ch s| hn, ng i dân ra  ng gi ây cJng ít phi eo
khwu trang vì bi hay mùi rác thi hn.
 có  c kt qu trên, bên c nh công tác xây d#ng
tác phong chuyên nghi p trong công vi c ca CB - CNV
Công ty TNHH MTV Môi tr ng ô th Hà Ni thì vi c chung
tay ng h t ng i dân chính là nhân t quyt nh giúp
thành ph =p hn. Ý thc gìn gi, bo v môi tr ng, 
rác úng gi, úng ni quy nh ca ng i dân  c nâng
cao.
Trên th#c t, nhng ng i công nhân VSMT phi làm
vi c vt v trong nhng iu ki n khc nghi t  gi gìn
v sinh chung, nên h rt c;n s# chia s[, tôn trng ca
cng %ng. Vì v y, trách nhi m ca các cp chính quyn
trong thi gian ti không ch: là tuyên truyn v n ng
ng i dân b! thói xu vt rác ba bãi mà c;n có ch tài xZ
lý nghiêm các tr ng hp c tình vi ph m, vt rác ba bãi,
%ng thi bo v an toàn cho ng i công nhân VSMT.

TH Ô NG

TIN

-

Q UNG

C ÁO

Thay đi t duy hng nghip:

Cn có nhiu la chn 
th h tr không tht nghip
ĐÔNG MẠNH

Trong thời gian gần đây, tình trạng thất nghiệp của thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên
mới ra trường gia tăng đáng kể. Thậm chí, có một số trường hợp sinh viên ra trường
cả hai, ba năm vẫn không tìm được việc làm, chứ chưa nói đến chuyện tìm được
công việc đúng ngành nghề.
i bui cht vn B tr ng B Giáo dc và ào t o
Phùng Xuân Nh ,  i biu H% Th Minh (Qung Tr)
t vn : "Hi n nay có 191.000 sinh viên tt
nghi p  i hc ch a có vi c làm. Nh ng  các a
ph ng cJng có rt nhiu các tr ng  i hc, các tr ng
này v{n tip tc ào t o, gây mt cân i cung c;u. Sinh
viên ra tr ng không có vi c làm, gây lãng phí ngu%n l#c
xã hi.  ngh B tr ng cho bit gii pháp khc phc
tình tr ng này, có nên tip tc ào t o nh v y không?".
Tip ni ý kin cht vn khác là  i biu Nguy$n S@ C ng
(Ninh Thu n): "Tr c tình tr ng 191.000 sinh viên tht
nghi p, B tr ng có nói là nh n trách nhi m, r%i s| có
cách, nh ng không nói rõ ó là cách gì".

T

Qu th t, th h tr[ hi n nay va yu kin thc th#c
t ngh nghi p, l i va thiu k@ n ng, c bi t là các k@
n ng c;n thit  làm vi c. Mt s b n tr[ còn cho r&ng,
các nhà tuyn dng ch: c;n tuyn ng i có n ng l#c
chuyên môn, vi tính thành th o, ngo i ng b&ng A, B,
C… Chính vì th, các b n  xô r nhau i hc b&ng này
b&ng kia, khoá hc này khoá hc kia, nh ng các b n
không h bit r&ng, các ch doanh nghi p và công ty,
nht là các công ty n c ngoài luôn chú trng n quá
trình th#c hc “hc i ôi vi hành”, các k@ n ng làm
vi c, k@ n ng giao tip, ng xZ, k@ n ng làm vi c theo
nhóm, kh n ng l p k ho ch mc tiêu, xZ lý nhanh
nhng khó kh n trong tình hung bt ng…
Quá trình tìm vi c cJng không phi d$ dàng. Các b n
ch a t# tin vào bn thân, thiu ngh l#c và dJng cm 
 ng ;u vi nhng khó kh n, th m chí có b n còn ch a

rõ mình thích làm gì, thích làm công vi c nh th nào.
Nói th"ng ra là các b n ch a có mc ích ca cuc i…
Tuy nhiên, theo mt s nhà chuyên môn, nguyên nhân
c bn nht v{n  khâu ào t o. Các tr ng  i hc, cao "ng
còn xem nh= ph;n th#c hành mà quá t nng lý thuyt.
Ngoài ra còn do ch ng trình ào t o  các tr ng v{n theo
li t duy cJ, thiu th#c t, c s v t cht nghèo nàn… Công
tác t chc h ng nghi p cho th h tr[ còn quá s sài d{n
n tình tr ng hc không sát vi th#c t nhu c;u ca xã hi,
ca công vi c. H hc cho có l , không my mn mà và ch:
dành mt ít thi gian cho các môn hc, thiu th#c hành.
iu d^ nhiên là khi ra tr ng h không có  kin thc,
cJng ch"ng có  kinh nghi m và càng không th phát huy
n ng l#c kin thc và ca chính bn thân mình. Do ó, sinh
viên ra tr ng tht nghi p hoc làm công vi c trái ngành,
làm các công vi c chân tay cJng là h qu tt yu.

Thế hệ trẻ phải có xu thế đa dạng hoá lựa
chọn
Nh&m thúc wy các i tác m rng quy mô ;u t 
t o vi c làm cho lp tr[, nhng n m g;n ây, Chính ph,
B Giáo dc và ào t o, các t chc giáo dc ã cung cp
cho thí sinh có nhiu hn nhng ch ng trình giáo dc,
có nhiu hn nhng nh h ng v hc t p, th#c hành và
có vi c làm sau khi ra tr ng. Các b n tr[ ngày nay c;n
c p nh t liên tc nhiu xu th và a d ng hoá l#a chn
hn là ch: vào các tr ng  i hc t i Vi t Nam.
Sc m nh kt ni gia các t chc quc t, Chính ph,
ng i sZ dng lao ng và c ng i lao ng s| t o nên
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THÔNG TIN - QUNG CÁO
mt kt qu vô cùng khác bi t. “Lu t toàn c;u v vi c
làm cho thanh niên” s| cung cp cho th h tr[ chuyên
môn chính quy và nâng cao nh n thc v công vi c ca
mình. ây cJng  c xem là cách t n dng ngu%n l#c
th!a áng t c s có s_n  hình thành nên nhng iu
mi m[ hn. Xây d#ng Chính ph liêm chính, kin t o,
hành ng, phc v ng i dân và doanh nghi p.
C;n có nhiu gii pháp góp ph;n gii quyt c n c vn
 tht nghi p ca th h tr[. Mt trong s ó là vi c
phi có s# góp sc ca nhiu ngu%n l#c khác nhau cho t
n c, c bi t là các t chc Hi p hi Th ng gia, ng i
Vi t Nam  n c ngoài. Chính các t chc y, nhng con
ng i y, h ang sng, hc t p và làm vi c  n c ngoài.
H thy cái hay, cái tt, phù hp mang v áp dng cho
ng i Vi t Nam giúp cho th h tr[ có thêm l#a chn 
phát trin bn thân, hc t p và s# nghi p sau này.
Mt trong nhng t chc y là Hi p hi Th ng gia
ài Loan t i Vi t Nam, ã mang v Vi t Nam ch ng trình
phát trin kinh t mi ca ài Loan, “Chính sách H ng
Nam mi”. T i l$ nh m chc ngày 20/5/2016, bà Thái Anh
V n - lãnh  o mi ca ài Loan - ã phát biu: “B c i
;u tiên trong công cuc ci cách kinh t ó chính là t ng
c ng sc sng và tính t# ch ca nn kinh t ài Loan,
t ng c ng liên kt khu v#c và quc t, tích c#c tham gia
các hp tác kinh t song ph ng, a ph ng cJng nh các
vòng àm phán th ng m i t# do nh TPP, RCEP. %ng
thi, thúc wy Chính sách H ng Nam mi, gia t ng s# a
d ng hóa và b cc ca nn kinh t.
Ông T Minh Huy, Ch tch Hi p hi Th ng gia ài
Loan t i Vi t Nam cho bit, trc xoay kinh t mi ca ài
Loan  c h ng theo “Chính sách H ng Nam mi” hay
còn gi là “Tân H ng Nam”, bao g%m các n c n&m 
phía Nam v mt a lý ca ài Loan là Vi t Nam, Thái
Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và
Brunei.
Trong Chính sách này, ch tr ng thông qua các hp
tác giáo dc, là mt trong nhng vn   c ài Loan
quan tâm c bi t và t lên hàng ;u. Ngành Giáo dc
ài Loan th#c s# phát trin, ng th 4 t i châu Á, th
17 th gii, vi ph ng pháp ging d y hi n  i và th#c
t. Hc lý thuyt  c gn lin vi th#c hành h ng
l ng t i các doanh nghi p, ã giúp tinh th;n hc t p
ca sinh viên  c nâng cao, kin thc chuyên môn  c
t p trung, k@ n ng ngh nghi p vng chc, không có hi n
t ng lãng phí phi ào t o l i, tht nghi p sau khi tt
nghi p.
Mt trong nhng hp tác tiêu biu v giáo dc gia
Vi t Nam và ài Loan, phi k n s# hp tác mang tính
nh h ng toàn di n gia Tr ng THPT Phùng Khc
Khoan vi 27 tr ng  i hc ca ài Loan  c ngành
Giáo dc ài Loan phê duy t cp hc bng ào t o.
Công ty CP Giáo dc EZ Vi t Nam (n v có chc n ng
t vn du hc thuc h thng giáo dc ca Tr ng THPT
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Ngay sau khi nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn
đã bắt đầu thực thi “Chính sách Nam tiến mới” hay còn gọi là
“Tân Hướng Nam” (Ảnh Douwei)

Phùng Khc Khoan) là ni tip nh n mi  ng ký ca
ng i hc. Vi nhiu ngành ngh khác nhau, Công ty cung
cp nhng l#a chn vô cùng ti u cho s# phát trin hc
hành, ngh nghi p và kinh t gia ình cho th h tr[.
27 tr ng  i hc ài Loan có trách nhi m m các lp
chuyên ban dành riêng cho vi c ký kt hp tác vi Tr ng
THPT Phùng Khc Khoan. Cp hc bng, b trí vi c hc,
th#c hành chuyên ngành  c các doanh nghi p cùng ào
t o và chi tr l ng. S# kt hp liên tc gia vi c hc và
th#c hành này, mang n kin thc chuyên môn vng
vàng và k@ n ng toàn di n cho mi sinh viên. Mzi sinh
viên u  c b trí chz n , vi lch hc, th#c hành
khoa hc  c các c quan chc n ng ca ài Loan quy
nh. Sau khi tt nghi p  c Tng Hi Th ng gia ài
Loan t i Vi t Nam ón nh n và b trí vi c làm.
Mt chi tit có ý ngh^a to ln t vi c hc th#c hành
là khon l ng  c h ng ca mzi sinh viên là không h
nh!, thp nht cJng hn 1 t %ng cho 4 n m hc, ngu%n
tài chính này s| giúp A cho gia ình và bn thân ca mzi
sinh viên ngay t nhng n m hc ;u tiên. Vi c th#c
hành  c nhà tr ng b trí ngay khi sinh viên nh p
tr ng, n nh n , và c nh t i mt doanh nghi p
trong sut quá trình hc t p. n khi tt nghi p, sinh
viên  c nh c làm vi c t i ài Loan, hoc tr v Vi t
Nam  c Tng hi Th ng gia ài Loan t i Vi t Nam tip
nh n b trí công vi c úng chuyên ngành ào t o và
h ng l ng cao t i 1 trong 5.836 doanh nghi p ài Loan
t i Vi t Nam. Hoàn toàn mi$n phí dch v.
Vn  nên l#a chn h ng i này là tt c sinh viên
u  c hc, th#c hành chuyên môn th#c t, h ng
l ng th#c hành trong sut quá trình hc t p, có vi c làm
úng chuyên ngành  c ào t o vi thu nh p cao ngay
sau khi ra tr ng. ây chính là c s  “Nói không vi
tình tr ng tht nghi p sau khi ra tr ng”.
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CÔNG TY C! PH N
B"T Đ#NG S$N VI T
VIET REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Tr s: S 93 Ph Vng, P. %ng Tâm, Q. Hai Bà Tr ng, TP. Hà Ni
VPGD: P505, Tòa nhà a n ng 169 Nguy$n Ngc VJ, P. Trung Hòa, Q. C;u Giy, TP. Hà Ni
i n tho i: 0243.259.5383/Email: Bdsviet@gmail.com/Website: http://batdongsanviet.com.vn

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT GIÁ TRỊ KẾT NỐI
Công ty C ph;n Bt
ng sn Vi t là mt trong
nhng n v ;u t và cung
cp các gii pháp bt ng
sn s 1 t i Vi t Nam.
 c thành l p bi nhng
cZ nhân tr[ ca Khoa Kinh
doanh bt ng sn ca
tr ng  i hc Kinh t Quc
dân vào ngày 4 tháng 1 n m
2008, thi k< kinh t t n c
;y khó kh n và th tr ng
bt ng sn bin ng. Tuy
nhiên vi nhi t huyt ca tui
tr[, tài n ng và s# hiu bit
sâu rng trong ngành kinh
doanh bt ng sn ã giúp
Công ty khi s# thành công và
không ngng phát trin trong
các l^nh v#c v t vn bt
ng sn và môi gii bt ng
sn. Tip ni nhng thành
công trong các l^nh v#c trên,
Công ty ã m rng ho t ng
sang l^nh v#c ;u t , cho thuê
mt b&ng, qun lý và v n
hành tòa nhà và  t  c
nhng thành t#u nht nh.
Sau 1 th p k ho t ng,
n nay Công ty ã v n lên
tr thành mt n v uy tín
và chuyên nghi p v cung
cp các gii pháp thông
minh v mua, thuê nhà ,
tòa nhà v n phòng và các
sn phwm, dch v bt ng
sn tt nht ti khách hàng
trong và ngoài n c.
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Vi t;m nhìn chin l c
phát trin bn vng và khát
vng d{n ;u trong vi c
cung cp các sn phwm, dch
v bt ng sn cht l ng
tt nht ti khách hàng và
i tác trong và ngoài n c,
VRE phn u tr thành 1
công ty ;u t và kinh
doanh bt ng sn chuyên
nghi p, uy tín, n&m trong
Top 10 các công ty hàng ;u
trong l^nh v#c bt ng sn
 Vi t Nam.
Coi khách hàng là nhng
ng i thân, s m nh ca
VRE là  a n nhng gii
pháp, sn phwm, dch v bt
ng sn toàn di n, hp lý,
tit ki m thi gian, chi phí
cùng vi s# nhi t tình, t m
tâm và chân thành. %ng
thi cam kt khách hàng s|
nh n  c s# hài lòng và
nhng tri nghi m tuy t vi
nht v nhà  khi n vi
Công ty.
 hoàn thành s m nh
ca mình, lãnh  o VRE luôn
xem nhân s# là yu t ct lõi
và là tài sn quý giá ca
Công ty. Bi v y, Công ty
luôn  ra các chính sách ãi
ng tt nht cho nhân viên,
chú trng xây d#ng môi
tr ng làm vi c hi n  i,
n ng ng, khuyn khích s#
sáng t o; th ng xuyên
tham gia và t chc các khóa
ào t o nhân viên...
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Giá trị cốt lõi
Tâm: Trong bi cnh th tr ng bt ng
sn c nh tranh khc li t, VRE v{n luôn gi
vng ch Tâm nh gc r$ kinh doanh ca
mình. Công ty luôn th#c hi n nhng quy
nh, quy c và duy trì  o c ngh nghi p
và  o c xã hôi  mc  cao nht.
Trí: VRE tin r&ng: "Ni nào có ý chí ni ó
có thành công", chúng tôi coi trng vi c hc
t p và ào t o nh&m h ng n s# hoàn thi n
v n ng l#c cJng nh  o c cho mzi nhân
viên, thúc wy nhân viên dám ngh^ dám làm,
tip thu nhng kin thc k@ n ng tt nht
 t ó t o ra nhng sn phwm dch v tt
nht ti khách hàng và i tác.
Chân: Trong li ng xZ con ng i VRE luôn
 cao s# chân thành, t n ty, coi ó là mt
trong nhng nn tng kinh doanh quan
trng. "Nói li th t, làm vi c th t", chúng tôi
luôn em n cho khách hàng s# phc v t n
ty, nhng thông tin chính xác, và nhng sn phwm, dch
v tt nht.
Tín: S# tin t ng ca khách hàng, i tác chính là mc
tiêu chúng tôi h ng n. Vì v y VRE luôn luôn  cao vi c
gi ch Tín. Chúng tôi luôn th#c hi n úng,  nhng cam
kt chúng tôi ã  a ti khách hàng, i tác và c gng 
 t kt qu cao hn s# mong i ca khách hàng.

Tài: VRE luôn mong mun chiêu m và s_n sàng chi tr
mc ãi ng cao nht cho nhng nhân tài trong l^nh v#c
bt ng sn  th#c hi n mc tiêu chung ca t p th là
h ng VRE tr thành Công ty hàng ;u trong ngành.
“Tuyn dng ng i tài, ào t o ra nhân viên có n ng l#c,
phwm cht tt” luôn là u tiên ln nht ca chúng tôi.
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Sản phẩm dịch vụ
Vi quan im "dc tc bt
 t", VRE h ng n trit lý kinh
doanh là phi bn vng. Vì th
các gói sn phwm, dch v do VRE
cung cp luôn tính n yu t li
ích lâu dài, bn vng cho c
khách hàng và nhà ;u t .
Chúng tôi u tiên t p trung
chuyên sâu vào l^nh v#c bt
ng sn cho thuê các tòa nhà
v n phòng và cung cp dch v
qun lý v n hành tòa nhà 
khai thác ht các tim n ng và
nghiên cu các gii pháp cho
thuê và cung cp dch v tòa
nhà tt nht ti các i tác và
Quý khách hàng. Chúng tôi
cung cp các gii pháp cho thuê
toàn di n: L#a chn và phân
lo i k@ càng các dòng sn phwm
bt ng sn tr c khi tip th
và cho thuê; nm rõ th tr ng,
hiu nhu c;u khách hàng  t
vn và cung cp các tòa nhà
v n phòng, c n h phù hp tit
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ki m chi phí trong thi gian nhanh nht.
Vi l ng các tòa nhà v n phòng cho
thuê d%i dào, chúng tôi cam kt em n
cho khách hàng nhiu s# l#a chn phù
hp vi yêu c;u ca Quý khách hàng 

t ó Quý khách hàng có s# l#a chn
thuê tt nht. Các sn phwm tòa nhà v n
phòng chúng tôi cung cp u th!a mãn
3 tiêu chí: V trí =p, Giá hp lý, Thit k
bên trong và ngoài u chuyên nghi p,
phù hp vi tính cht v n phòng.

TH Ô NG

TIN

-

Q UNG

C ÁO

;u t kinh doanh bt ng sn; t
vn, môi gii, cho thuê bt ng sn và
qun lý vân hành tòa nhà, là các mng
Công ty chú trng phát trin và t p trung
nhân l#c nht. Trong 10 n m qua, Công ty
ã là i tác cJng nh c;u ni uy tín gia
các ch ;u t nhà n c và t nhân vi các
t chc, doanh nghi p, công ty hàng ;u
Vi t Nam  cung cp các gii pháp thuê
v n phòng, thuê nhà. VRE ã th#c hi n
thành công hn 1.500 hp %ng t vn,
môi gii bt ng sn cho các i tác trong
ó có Lotteria, Giant, Unimex, VFF… Vi
i ngJ nhân s# ln m nh và cht l ng v
tìm hiu, nghiên cu th tr ng, VRE cam
kt cung cp các dch v t vn bt ng
sn chuyên sâu, m bo s# hài lòng cho
khách hàng, m bo thông tin chính xác,
kp thi, phù hp và toàn di n.
Dch v qun lý v n hành tòa nhà  c
xem là chin l c phát trin trng tâm và
bn vng ca VRE trong nhng n m sp ti.
VRE cam kt cung cp dch v qun lý, v n
hành và khai thác tòa nhà trn gói cht
l ng cao cho ch ;u t vi s# phc v
nhi t tình, chuyên nghi p. Chúng tôi th#c
hi n công vi c v n hành, qun lý tòa nhà
c bi t chú trng n yu t v sinh s ch
s| theo tiêu chuwn Nh t Bn và dch v
ch m sóc khách hàng chu áo t nhng chi
tit nh! nht. n vi dch v qun lý v n
hành tòa nhà ca VRE, c dân s| có mt môi
tr ng sng an toàn, hi n  i và v n minh.
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