
GI�: 20.000 Đ�NG

N � I D U N G
S �  1 8 0  ( 8 / 2 0 1 8 )

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

[6] Thông cáo báo chí H�i ngh� l�n th� 14 �oàn Ch� t�ch �y
ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam

[9] Th�c tr�ng và gi�i pháp hoàn thi�n c
 ch�, nâng cao
n�ng l�c, hi�u qu� ho�t ��ng c�a M�t tr�n trong giai
�o�n m�i BÙI TH� THANH

[13] V� xây d�ng Nhà n	�c pháp quy�n v� tôn giáo

�� QUANG H�NG

[18] Phát huy vai trò ��i ng� trí th�c ��i v�i s� nghi�p xây
d�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c trong th�i k� m�i

NGUY�N V�N V!

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

[22] V� d� th�o Lu�t �
n v� hành chính - kinh t� ��c bi�t Vân
�"n, B#c Vân Phong, Phú Qu�c LÊ �$C TI%T

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

[26] M�t t ch�c b&i ��o và ��i NGUY�N H'NG D�(NG

[30] Vai trò c�a M�t tr�n T qu�c, các �oàn th) nhân dân và
t ch�c xã h�i trong qu�n tr� ��a ph	
ng hi�n nay

NGUY�N TR*NG BÌNH - NGUY�N TH� NG*C ANH

[35] Phát huy nhân t� con ng	�i Vi�t Nam theo quan �i)m
c�a ��ng NGUY�N HOÀI ANH

MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG

[39] T�ng c	�ng vai trò c�a c�ng �"ng trong phòng ng+a s.
d/ng ma túy T0 �$C NINH

[42] Ph�i h2p �3y m�nh phong trào toàn dân b�o v� an ninh
T qu�c trong tình hình m�i, gi5a M�t tr�n v�i B� Công an

NGUY�N QUANG HÒA

TỔNG BIÊN TẬP
VŨ VĂN TIẾN 

THƯ KÝ TÒA SOẠN
NGUYỄN THU THẢO

TÒA SOẠN:
59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 024. 6270 1754 
Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0979 107 108
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
Tạp chí điện tử Mặt trận:
http://tapchimattran.vn
Tài khoản: 0011001262860, Sở Giao dịch
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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

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

Đại biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ 14 (Khóa VIII).

ẢNH: QUANG VINH



KINH NGHIỆM-THỰC TIỄN

[46] M�t tr�n t6nh Lào Cai phát huy s�c m�nh ��i �oàn
k�t dân t�c trong gi�i quy�t các v7n �� xã h�i

TR�NH TH� KIM NG*C

[50] M�t s� gi�i pháp �) th�c hi�n t�t pháp lu�t v� dân
ch� c7p xã trên ��a bàn các t6nh Tây B#c hi�n nay

NGUY�N THANH HUY8N

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ 
ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

[54] T�ng c	�ng hi�u qu� c�a các ho�t ��ng t+ thi�n

H'NG NHUNG biên d�ch

[57] Xây d�ng �ông Nam Á b�n v5ng t+ h� th�ng thành
ph� thông minh

THU ANH biên d�ch

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

[60] Cách m�ng Tháng Tám 1945 - Cu�c cách m�ng c�a
tinh th�n ��i �oàn k�t dân t�c và c�a lòng dân, vì
các giá tr� làm ng	�i chân chính

PH0M NG*C ANH

[63] Bác H" và Bác Tôn - Hình �nh cao �;p c�a tình �oàn
k�t Nam - B#c m�t nhà, bi)u t	2ng thiêng liêng c�a
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c Vi�t Nam 

NGUY�N TU<N ANH

[67] T	 t	&ng yêu n	�c trong v�n hóa chính tr� truy�n
th�ng Vi�t Nam

NGUY�N TH� �NG

[70] Công nhân v�t cá ch�t, tránh gây ô nhi=m môi
tr	�ng & H" Tây K> ANH

[10]

[6]

[68]



PRICE: 20.000 VND

C O N T E N T
N O . 1 8 0  ( A U G U S T ,  2 0 1 8 )

RESEARCH - THEORY

[6] Press releases of the 14th Conference of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee Presidium

[9] Situation and solutions to complete the mechanism, and
improving operational capacity of the Vietnam
Fatherland Front system in the new period

BUI THI THANH

[13] Building the law governed State on religion
DO QUANG HUNG

[18] Improving the role of intellectuals in the cause of
building the great national unity bloc in the new era

NGUYEN VAN VE

PREVENTING AND FIGHTING AGAINST CORRUPTION AND WASTE

[22] About the draft Law on Special Administrative-Economic
Units Van Don, Bac Van Phong, Phu Quoc LE DUC TIET

NATIONAL SOLIDARITY FORUM

[26] An organization formed by Faith and Life
NGUYEN HONG DUONG

[30] The role of the Vietnam Fatherland Front, mass and social
organizations in local governance today

NGUYEN TRONG BINH - NGUYEN THI NGOC ANH

[35] Promoting the human factor following the Party’s views
NGUYEN HOAI ANH

THE VIETNAM FATHERLAND FRONT WITH MOVEMENTS AND
CAMPAIGNS

[39] Enhancing the role of community in preventing drug
abuse TA DUC NINH

[42] Coordination in promoting the movement of all people to
protect the Fatherland's security in the new situation
between the Vietnam Fatherland Front and the Ministry
of Public Security NGUYEN QUANG HOA

EDITOR-IN-CHIEF: 
VU VAN TIEN 

MANAGING EDITOR: 
NGUYEN THU THAO

OFFICE ADDRESS: 
No.59 Trang Thi street, Hoan Kiem dist,
Hanoi
Tel: 024 6270 1754; Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0979 107 108 
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com 
E-zine: http://tapchimattran.vn
Bank Account: 0011001262860,
Vietcombank Main Operation Center

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

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

Representatives at the 14th Conference of
the 8th Vietnam Fatherland Front (VFF)
Central Committee Presidium.

PHOTOJOURNALIST: QUANG VINH



EXPERIENCE - PRACTICE

[46] The Vietnam Fatherland Front of Lao Cai province
promotes the strength of the great national unity in
solving the social issues

TRINH THI KIM NGOC

[50] Some solutions to implement the law on democracy
at the commune level in the Northwest provinces
today

NGUYEN THANH HUYEN

INTERNATIONAL ISSUES AND PEOPLE'S EXTERNAL AFFAIRS

[54] Enhancing the effectiveness of charities
HONG NHUNG translation

[57] Sustainable development in Southeast Asia by
building a network of smart cities

THU ANH translation

CHARACTERS - EVENTS

[60] The August Revolution of 1945 - Revolution of the
spirit of the great national unity and the people for
true values of humanity

PHAM NGOC ANH

[63] Uncle Ho and Uncle Ton are the beautiful images of
the spirit of the North - the South solidarity, the
sacred symbols of the great national unity bloc of
Vietnam

NGUYEN TUAN ANH

[67] Patriotism and traditional political culture of
Vietnam

NGUYEN THI UNG

[70] Workers salvage dead fish, avoiding environmental
pollution in West Lake

KY ANH

[56]

[66]

[59]



L�I TÒA SO�N 
ách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang vẻ vang nhất trong lịch sử dựng nước
và giữ nước của dân tộc ta. Cuộc cách mạng đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của
thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa nước ta bước sang kỷ
nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, người Việt Nam từ thân phận

nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Với thắng lợi này, Việt Nam là nước thuộc địa đầu tiên đã đứng
lên tự giải phóng mình, có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh đòi độc lập của các dân tộc thuộc địa trên
thế giới.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Tạp chí Mặt trận có bài viết: “Cách mạng Tháng Tám 1945 -
Cuộc cách mạng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc và của lòng dân, vì các giá trị làm người chân chính”. Bài
viết đã phân tích đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin
vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; phân tích việc tổ chức, tập hợp lực lượng yêu nước trong Mặt trận dân tộc
thống nhất, trên cơ sở liên minh công - nông, tạo ra sức mạnh toàn dân để đi tới thắng lợi của cách mạng,…

Đặc biệt,  hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) -
Vị Chủ tịch đầu tiên và lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận có bài viết nhan đề
“BÁC HỒ và BÁC TÔN - Hình ảnh  cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam”. Bài viết điểm lại những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức
Thắng với cách mạng Việt Nam; đặc biệt bài viết tôn vinh về mối quan hệ giữa Bác Hồ và Bác Tôn - một biểu
tượng về tình đoàn kết dân tộc. Bài viết có nhiều ý nghĩa trong việc tuyên truyền về cuộc đời, những đóng góp
và bài học từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng...     

Bên cạnh đó, Tạp chí số này còn đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… và nhiều bài viết sâu sắc, tổng kết kinh nghiệm về công tác
Mặt trận, như: “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội trong quản trị địa
phương hiện nay”; “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
tộc trong thời kỳ mới”;…

Cũng trong số này, Chuyên mục: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp có bài viết mới để đáp lại được
sự quan tâm của bạn đọc thời gian qua. Đó là bài viết: “Về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc”, phân tích xu hướng và một số cơ sở khách quan dẫn đến sự hình thành
và hiệu quả của mô hình đặc khu, cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện hơn, khách quan hơn về vấn đề này.

Tạp chí còn có nhiều bài tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất những giải pháp thiết thực về hoạt động
của công tác Mặt trận: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”; cũng như kinh nghiệm các nước trong việc triển khai hiệu
quả các hoạt động từ thiện xã hội; về xây dựng thành phố thông minh.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Mặt trận số 180 (8/2018).

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

C
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Ngày 5/7/2018, tại Nghệ An, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (khóa VIII). Sau 1 ngày làm việc với tinh
thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14 đã hoàn thành đầy đủ các
chương trình, kế hoạch đã đề ra và thành công tốt đẹp. Ban Biên tập trân trọng
đăng toàn văn Thông cáo báo chí của Hội nghị.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
H�i ngh� l�n th� 14
Đoàn Ch� t�ch �y ban Trung 	
ng
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14 (khóa VIII), tháng 7/2018. ẢNH: QUANG VINH



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14 (khóa VIII), tháng 7/2018. ẢNH: QUANG VINH
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N G H I Ê N  C $ U  -  L Ý  L U @ N

Th�c hi�n �i�u l� M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam và
Ch	
ng trình làm vi�c toàn khoá c�a �oàn Ch� t�ch
và UJ ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam
khoá VIII, ngày 5 tháng 7 n�m 2018, t�i thành ph�

Vinh, t6nh Ngh� An �ã di=n ra H�i ngh� l�n th� 14 �oàn
Ch� t�ch UJ ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam.

�"ng chí Tr	
ng Th� Mai, UJ viên B� Chính tr�, Bí th	
Trung 	
ng ��ng, Tr	&ng Ban Dân v�n Trung 	
ng d�
H�i ngh�.

�"ng chí Tr�n Thanh M_n, Bí th	 Trung 	
ng ��ng,
Ch� t�ch UJ ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam;
�"ng chí H�u A L�nh, UJ viên Ban Ch7p hành Trung 	
ng
��ng, Phó Ch� t�ch - Tng Th	 ký UJ ban Trung 	
ng M�t
tr�n T qu�c Vi�t Nam, các Phó Ch� t�ch: Bùi Th� Thanh,
Tr	
ng Th� Ng{c Ánh, Ngô Sách Th�c cùng ch� trì và �i�u
hành H�i ngh�.

Tham d� H�i ngh� có các v� �y viên �oàn Ch� t�ch �y
ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam (khoá VIII);
��i di�n lãnh ��o �y ban nhân dân t6nh, Ban Th	�ng tr�c
�y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam t6nh Ngh� An; ��i di�n
lãnh ��o Ban Dân v�n Trung 	
ng, Tr	&ng các ban, �
n
v�, Th	�ng tr�c ��ng uJ c
 quan UJ ban Trung 	
ng M�t
tr�n T qu�c Vi�t Nam.

�"ng chí Tr�n Thanh M_n, Ch� t�ch UJ ban Trung 	
ng
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam phát bi)u khai m�c H�i ngh�.

�"ng chí Nguy=n Xuân �	�ng, Phó Bí th	 T6nh �y, Ch�
t�ch �y ban nhân dân t6nh Ngh� An thay m�t lãnh ��o
t6nh phát bi)u gi�i thi�u v� tình hình kinh t� - xã h�i và
công tác M�t tr�n c�a ��a ph	
ng.

H�i ngh� �ã �	2c nghe Phó Ch� t�ch - Tng Th	 ký H�u
A L�nh trình bày tóm t#t Báo cáo k�t qu� công tác M�t tr�n
6 tháng ��u n�m và nhi�m v/ tr{ng tâm công tác M�t tr�n
6 tháng cu�i n�m 2018; Phó Ch� t�ch Tr	
ng Th� Ng{c Ánh
trình bày �� c	
ng Báo cáo chính tr� t�i ��i h�i ��i bi)u
toàn qu�c M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam l�n th� IX (2019-
2024); Phó Ch� t�ch Bùi Th� Thanh trình bày tóm t#t T�
trình d� th�o �i�u l� M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam (s.a �i).

�ã có tng s� 15 ý ki�n phát bi)u tr�c ti�p và 40 ý
ki�n góp ý b�ng v�n b�n c�a các v� UJ viên �oàn Ch� t�ch
vào d� th�o �� c	
ng Báo cáo chính tr� c�a ��i h�i ��i
bi)u toàn qu�c M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam l�n th� IX; T�
trình v� d� th�o �i�u l� M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam (s.a
�i) và Báo cáo tình hình các t�ng l�p nhân dân 6 tháng
��u n�m 2018.

Các v� �y viên �oàn Ch� t�ch �ánh giá cao công tác
chu3n b� công phu, nghiêm túc, có ch7t l	2ng nh5ng d�
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th�o trình t�i H�i ngh�. Các ��i bi)u �ã phân tích, ki�n
ngh� v� nh5ng gi�i pháp nh�m phát huy v� th� c�a M�t
tr�n T qu�c Vi�t Nam và vai trò c�a ng	�i dân & ��a bàn
khu dân c	. Theo �ó, M�t tr�n c�n ti�p t/c �3y m�nh công
tác thông tin tuyên truy�n, tuyên truy�n mi�ng nh�m
nâng cao nh�n th�c c�a các t�ng l�p Nhân dân, nh7t là sau
m�t s� v/ vi�c t/ t�p �ông ng	�i ph�n ��i D� th�o Lu�t
�
n v� hành chính - kinh t� ��c bi�t và Lu�t An ninh
m�ng. �"ng th�i, M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam c�n cùng v�i
��ng và Nhà n	�c t�o �	2c s� �"ng thu�n trong Nhân dân.

Thay m�t B� Chính tr�, Ban Bí th	, �"ng chí Tr	
ng Th�
Mai, �y viên B� Chính tr�, Bí th	 Trung 	
ng ��ng, Tr	&ng
Ban Dân v�n Trung 	
ng �ã có bài phát bi)u quan tr{ng t�i
H�i ngh�.

H�i ngh� �ã nghe �"ng chí V	
ng V�n Nam, Tr	&ng
Ban T ch�c cán b�, UJ ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c
Vi�t Nam thay m�t t th	 ký trình bày d� th�o Ngh� quy�t
H�i ngh�, có 100% ��i bi)u d� H�i ngh� �ã bi)u quy�t
thông qua Ngh� quy�t này.

Thay m�t �oàn Ch� t�ch, Ch� t�ch �y ban Trung 	
ng
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam Tr�n Thanh M_n trân tr{ng
ti�p thu và �ánh giá cao nh5ng ý ki�n �óng góp trách
nhi�m, tâm huy�t c�a các v� ��i bi)u, �"ng th�i k�t lu�n
m�t s� v7n �� sau:

1. Tri)n khai nghiêm túc, hi�u qu� các ch� tr	
ng,
�	�ng l�i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n	�c;
nâng cao hi�u qu� c�a công tác tuyên truy�n, v�n ��ng,
t�o s� �"ng thu�n xã h�i, �) nhân dân tuy�t ��i tin
t	&ng s� lãnh ��o c�a ��ng và qu�n lý, �i�u hành c�a
Nhà n	�c, c�nh giác v�i các âm m	u, th� �o�n c�a m�t s�
ph�n t. ch�ng ��i ��ng, Nhà n	�c, l2i d/ng lòng yêu
n	�c c�a nhân dân �) kích ��ng, gây r�i làm m7t an ninh
tr�t t�, �nh h	&ng tiêu c�c ��n s� phát tri)n kinh t� - xã
h�i c�a m�i ��a ph	
ng và �7t n	�c.

2. N#m ch#c tình hình nhân dân, l#ng nghe ��y ��
nh5ng tâm t	, nguy�n v{ng c�a các t�ng l�p nhân dân;
ch�m lo t�t h
n ��i s�ng c�a nhân dân. Phát huy dân
ch�, ch� ��ng ph�i h2p gi�i quy�t nh5ng v/ vi�c ph�c
t�p phát sinh t+ c
 s&.

3. Tri)n khai hi�u qu� h
n các cu�c v�n ��ng, phong
trào thi �ua yêu n	�c. 

4. T�ng c	�ng ��i ngo�i nhân dân.

5. T ch�c th�c hi�n hi�u qu� công tác phòng, ch�ng
tham nh�ng, lãng phí và th�c hành ti�t ki�m, giám sát,
ph�n bi�n xã h�i, �i m�i cách làm, t�ng c	�ng ��i tho�i
chú tr{ng hi�u qu� c�a s� ph�i h2p gi5a các t ch�c
thành viên c�a M�t tr�n và s� tham gia c�a ng	�i dân, k�p
th�i báo cáo cho t ch�c ��ng các thông tin ��y ��,
khách quan, không né tránh. 

6. Bám sát Ch6 th� s� 17-CT/TW ngày 4/1/2018 c�a
Ban Bí th	 �) chu3n b� n�i dung v�n ki�n ��i h�i M�t
tr�n T qu�c Vi�t Nam các c7p, ��c bi�t quan tâm vi�c �i
m�i n�i dung, t ch�c ho�t ��ng, �áp �ng yêu c�u, nhi�m
v/ c�a �7t n	�c trong giai �o�n m�i. T ch�c th�c hi�n
hi�u qu� �2t thi �ua ��c bi�t chào m+ng ��i h�i M�t tr�n
T qu�c Vi�t Nam các c7p, ti�n t�i ��i h�i ��i bi)u toàn
qu�c M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam l�n th� IX. Chú tr{ng vi�c
th�c hi�n các Ngh� quy�t 18 ngày 25/10/2017 c�a Ban
Ch7p hành Trung 	
ng khóa XII v� “M�t s� v7n �� ti�p t/c
�i m�i, s#p x�p t ch�c b� máy c�a h� th�ng chính tr�
tinh g{n, ho�t ��ng hi�u l�c, hi�u qu�”.

Sau 1 ngày làm vi�c v�i tinh th�n tích c�c �i m�i v�i
trách nhi�m cao, H�i ngh� �oàn Ch� t�ch UJ ban Trung 	
ng
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam l�n th� 14 �ã hoàn thành ��y ��
các ch	
ng trình, k� ho�ch �ã �� ra và thành công t�t �;p.�

Ban Th	�ng tr�c
UJ ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam 

Quang cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14 (khóa VIII), tháng 7/2018.
ẢNH: QUANG VINH
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BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về những nội dung cốt lõi
trong cơ chế, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của mình.
Đồng thời, cũng chính là tìm kiếm biện pháp, cách thức hoàn thiện cơ chế
nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận, góp phần thực
hiện có hiệu quả cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm
chủ”, tạo động lực phát triển sự nghiệp cách mạng nước ta trong thời kỳ đổi
mới và hội nhập quốc tế. 

Summary: This article clarifies the theoretical and practical basis of the core
contents of mechanism which helps the Vietnam Fatherland Front carry out
its tasks as well as search for solutions and methods to complete the
mechanism in order to improve the operational capacity of the Front system,
contribute to the most effective implementation of the mechanism “the
Party’s leadership, the State’s governance, and the People’s ownership”, and
to create motivation for the development of the country in the renovation
and international integration period.
Từ khóa: Cách thức, cơ chế, hoàn thiện cơ chế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản
lý, Nhân dân làm chủ”, thời kỳ đổi mới.
Keywords: Methods, mechanism, completing mechanism, the Vietnam Fatherland Front, “the Party’s
leadership, the State’s governance, and the People’s ownership”, renovation period.
Nhận bài: 16/7/2018; Sửa chữa: 20/7/2018; Duyệt đăng: 1/8/2018.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong nhi�m k� qua, �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam các c7p ti�p t/c �i m�i các ho�t ��ng, phát
huy vai trò, trách nhi�m c�a mình trong h� th�ng
chính tr� và ��i s�ng xã h�i. N�i dung và ph	
ng

th�c ho�t ��ng �	2c �i m�i, th) hi�n rõ h
n tính ch7t
liên minh, chính tr�, liên hi�p t� nguy�n c�a t ch�c chính
tr�, các t ch�c chính tr� - xã h�i, t ch�c xã h�i, các cá
nhân tiêu bi)u trong giai c7p, t�ng l�p xã h�i, các dân t�c,

các tôn giáo, ng	�i Vi�t Nam & n	�c ngoài; trách nhi�m ��i
di�n, b�o v� quy�n và l2i ích h2p pháp, chính �áng c�a
nhân dân, th�c hi�n giám sát, ph�n bi�n xã h�i �ã �	2c
tri)n khai có k�t qu� b	�c ��u, �	2c nhân dân ghi nh�n.
N�m ch	
ng trình hành ��ng do ��i h�i M�t tr�n T qu�c
Vi�t Nam l�n th� VIII �� ra �ã �	2c th�c hi�n t�t, vai trò,
v� trí M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam �	2c nâng cao. Các cu�c
v�n ��ng, phong trào thi �ua thi�t th�c h
n, góp ph�n

TH�C TR�NG VÀ GI�I PHÁP
hoàn thi�n c
 ch�, nâng cao n�ng l�c,
hi�u qu� ho�t đ�ng c�a M�t tr�n 
trong giai đo�n m�i
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thúc �3y phát tri)n kinh t�, gi�i quy�t các v7n �� xã h�i,
b�o ��m qu�c phòng - an ninh, t+ng b	�c c�i thi�n và
nâng cao ��i s�ng nhân dân. Vi�c phát huy quy�n làm ch�
c�a nhân dân, tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng Nhà
n	�c ngày càng rõ h
n v� c
 ch� và ph	
ng th�c t ch�c
th�c hi�n. Nh5ng k�t qu� ��t �	2c c�a công tác M�t tr�n
trong nhi�m k� qua có ý ngh�a quan tr{ng, góp ph�n c�ng
c� và phát huy kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, t�ng c	�ng
�"ng thu�n xã h�i �) th�c hi�n th#ng l2i các nhi�m v/
kinh t� - xã h�i, qu�c phòng - an ninh, xây d�ng h� th�ng
chính tr�, gi5 v5ng n ��nh tình hình �7t n	�c.

Tuy nhiên, c�ng c�n th�ng th#n th+a nh�n, công tác
M�t tr�n c�ng còn nh5ng h�n ch�, b7t c�p. Ph	
ng th�c
v�n ��ng, t�p h2p xây d�ng kh�i �oàn k�t toàn dân v_n
ch	a theo k�p yêu c�u m�i; các cu�c v�n ��ng, phong trào
thi �ua có n
i còn hình th�c, ch	a hi�u qu�; vai trò ��i
di�n, b�o v� l2i ích chính �áng c�a nhân dân và giám sát,
ph�n bi�n xã h�i còn h�n ch�. N�ng l�c cán b� và �i�u
ki�n ho�t ��ng c�a M�t tr�n các c7p còn b7t c�p; �i m�i
c
 ch� ho�t ��ng còn g�p nhi�u khó kh�n; thi�u sáng t�o,
linh ho�t,...

��ng C�ng s�n Vi�t Nam là ng	�i lãnh ��o, �"ng th�i
là thành viên quan tr{ng c�a M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam.
��ng có vai trò lãnh ��o, ch6 ��o, �"ng th�i th�c hi�n
trách nhi�m là thành viên g	
ng m_u �) th�c hi�n có
hi�u qu� các ch	
ng trình hành ��ng do M�t tr�n T qu�c

Vi�t Nam �� ra, nh	ng & m�t s� n
i, c7p �y, cán b�, ��ng
viên còn ch	a nh�n th�c ��y ��, sâu s#c v� vai trò c�a
M�t tr�n, ch	a quan tâm �úng m�c ��i v�i công tác M�t
tr�n. S� quan tâm ch6 ��o c�a c7p �y ��ng, s� ph�i h2p
c�a chính quy�n trong vi�c b�o ��m các �i�u ki�n c
 b�n,
c�n thi�t �) M�t tr�n tri)n khai th�c hi�n các nhi�m v/
còn ch	a k�p th�i và ��y ��. Do v�y, th�c ti=n tri)n khai
nhi�m v/, trong ph	
ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i v�i
M�t tr�n, nh5ng c
 ch� �) t ch�c th�c hi�n v_n còn m�t
s� t"n t�i, h�n ch�, �ó là: 

Th� nh7t, vi�c t�p h2p, xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân t�c và t�ng c	�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân,
t�p h2p r�ng rãi m{i t�ng l�p nhân dân, b�o ��m s�
th�ng nh7t cao v� t	 t	&ng và hành ��ng, ph7n �7u th�c
hi�n có k�t qu� các ch� tr	
ng, �	�ng l�i c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n	�c, nh	ng ph	
ng th�c v�n
��ng, t�p h2p xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c
ch	a theo k�p nh5ng yêu c�u m�i trong xã h�i. Ch	a có
s� ph�i h2p gi5a công tác t�p h2p ý ki�n nhân dân, d	
lu�n xã h�i v�i công tác tuyên truy�n, v�n ��ng và ��nh
h	�ng d	 lu�n xã h�i. C
 ch� ph�i h2p gi5a M�t tr�n T
qu�c, các t ch�c �oàn th) v�i chính quy�n trong t ch�c
��i tho�i tr�c ti�p v�i nhân dân nh�m gi�i quy�t nh5ng
v7n �� b�c xúc trong th�c hi�n ch� tr	
ng, chính sách,
d� án ngay t+ c
 s& ch	a �	2c c/ th) hóa thành các v�n
b�n, các quy ��nh.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số
vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-
CT/TW của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”. ẢNH: KỲ ANH
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Th� hai, trong t ch�c phong trào thi �ua, các cu�c
v�n ��ng v_n còn ch"ng chéo, ho�c mang tính hình th�c.
M�t s� n
i, các cu�c v�n ��ng, phong trào thi �ua ch	a
t�o �	2c s� chuy)n bi�n tích c�c, ch	a c�i thi�n �	2c
nhi�u nh5ng khó kh�n, v	�ng m#c & c
 s&. Các phong
trào thi �ua yêu n	�c, các cu�c v�n ��ng do M�t tr�n T
qu�c Vi�t Nam phát ��ng, ch� trì còn thi�u c
 ch� và s�
ph�i h2p th�ng nh7t gi5a các c
 quan thu�c Chính ph� và
các t ch�c thành viên, do �ó, d_n ��n tình tr�ng trùng
l#p, ch"ng chéo, hình th�c nên tng k�t, th�ng kê thi�u
chính xác. Ch	a có ch� tài c/ th) �) quy rõ trách nhi�m
��i v�i nh5ng t ch�c, �
n v� c�a các bên liên quan khi
�) x�y ra nh5ng sai ph�m. 

Th� ba, trong ho�t ��ng giám sát, ph�n bi�n xã h�i:
c
 ch� pháp lý ch	a �	2c toàn di�n, ch� tài ho�t ��ng
ch	a �	2c b sung ��y ��, rõ ràng. Vi�c th) ch� hóa ch�
tr	
ng, �	�ng l�i c�a ��ng v� công tác M�t tr�n thành
pháp lu�t c�a Nhà n	�c �) th�c hi�n còn ch�m: Nhà n	�c
ch	a ban hành v�n b�n �) quy ��nh rõ v� c
 ch�, chính
sách c/ th) t�o �i�u ki�n cho M�t tr�n t ch�c th�c hi�n
Quy�t ��nh s� 217-Q�/TW v� Quy ch� giám sát và ph�n
bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T qu�c và các �oàn th) chính
tr� - xã h�i và Quy�t ��nh s� 218-Q�/TW, ngày
12/12/2013 c�a B� Chính tr� quy ��nh v� vi�c M�t tr�n T
qu�c và các �oàn th) chính tr� - xã h�i và nhân dân tham
gia góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n (B�
Chính tr� thì t�o c
 ch�, nh	ng l�i thi�u quy ��nh v� lu�t

pháp c�a Nhà n	�c). Nhi�u ho�t ��ng n�u các �
n v�
không th�c hi�n thì c�ng không có ch� tài x. lý, c�ng
nh	 c/ th) trách nhi�m c�a các ngành liên quan, chính
quy�n và M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam các c7p nh	 th� nào.

Th� t	, trong công tác b�u c., M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam là t ch�c duy nh7t t ch�c hi�p th	
ng �) b�u ra
c
 quan dân c. & các c7p, song ch	a có quy ��nh v� vi�c
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam gi5 v� trí ��c l�p hay là quy�n
ch� ��ng trong b�u c. �) b�o v� chính ki�n c�a mình
trong quá trình xác ��nh c
 c7u, thành ph�n, s� l	2ng và
hi�p th	
ng nhân s� �) l�p danh sách các �ng c. viên �)
b�u làm ��i bi)u Qu�c h�i, ��i bi)u H�i �"ng nhân dân các
c7p; �"ng th�i c�ng ch	a có quy ��nh làm rõ trách nhi�m
c�a H�i �"ng b�u c. các c7p nói chung và trách nhi�m c�a
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam nói riêng ��i v�i nh5ng thành
công ho�c h�n ch�, sai sót trong công tác b�u c..

M�t khác, �) th�c hi�n t�t nh5ng ch�c n�ng, nhi�m v/
m�i c�a M�t tr�n, c�n ki�n toàn t ch�c b� máy c
 quan
M�t tr�n các c7p và ��i ng� cán b� chuyên trách �� v� s�
l	2ng, b�o ��m ch7t l	2ng và c
 c7u phù h2p. �"ng th�i,
m& r�ng và t�o �i�u ki�n �) phát huy ��i ng� cán b�
không chuyên trách, chuyên gia t	 v7n, c�ng tác viên
công tác M�t tr�n cho các ho�t ��ng �a d�ng, sâu sát các
t�ng l�p nhân dân c�a M�t tr�n. M�c dù t ch�c b� máy
c
 quan chuyên trách c�a UJ ban M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam các c7p, �ã �	2c �� c�p trong m�t s� v�n b�n h	�ng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc giữa Đảng đoàn Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư.

ẢNH: KỲ ANH



Hội thảo đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể chính trị - xã hội, 
tháng 4/2018. ẢNH: KỲ ANH
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d_n c�a M�t tr�n, nh	ng còn chung chung, ch	a rõ ràng,
c/ th) và th�ng nh7t, còn ch"ng chéo v� ch�c n�ng nhi�m
v/, b� máy và biên ch� cán b� M�t tr�n do c7p �y ��a
ph	
ng cùng c7p quy�t ��nh, �i�u ki�n kinh phí, c
 ch�
v_n còn b7t c�p; ��c �i)m v� v�n hoá, xã h�i, dân t�c, tôn
giáo t+ng ��a ph	
ng có nhi�u ��c �i)m khác nhau. Vi�c
t ch�c b� máy UJ ban M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam t+ Trung
	
ng ��n c
 s& có s� th�ng nh7t chung là yêu c�u c�n
thi�t, nh	ng c�ng gây khó kh�n trong t ch�c th�c hi�n
�) phù h2p v�i tình hình, ��c �i)m riêng �áp �ng nhi�m
v/ c�a ��a ph	
ng.

Bên c�nh �ó, �i�u ki�n kinh phí, c
 ch� v_n còn b7t
c�p nh	: 1) L	2ng kinh phí cho ho�t ��ng còn r7t ít so v�i
yêu c�u nhi�m v/ c
 b�n c�a M�t tr�n hi�n nay. Kinh phí
cho ho�t ��ng s� nghi�p báo chí, �ào t�o b"i d	�ng,
nghiên c�u khoa h{c, xây d�ng c
 b�n còn quá th7p. 2)
M�t tr�n các c7p ch	a có c
 s& �ào t�o, b"i d	�ng cán b�,
c
 s&, v�n hóa, b�o tàng, nhà ngh6 d	�ng, trung tâm ho�t
��ng… 3) Không phát huy �	2c tính n�ng ��ng c�a �y
ban M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam các c7p trong huy ��ng các
ngu"n l�c xã h�i cho các ho�t ��ng giám sát, ph�n bi�n,
��m b�o an sinh xã h�i, phát tri)n t ch�c, �ào t�o, b"i
d	�ng cán b�, nâng c7p c
 s& v�t ch7t…4) ��c bi�t, ch	a
có c
 ch� tài chính thu�n l2i �) ��m b�o cho các ho�t
��ng giám sát c�a M�t tr�n �	2c ��c l�p, khách quan,
không b� tác ��ng, ràng bu�c b&i c
 ch� tài chính v�i các
c
 quan qu�n lý Nhà n	�c.

Hoàn thi�n c
 ch�, nâng cao n�ng l�c ho�t ��ng c�a
h� th�ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam �áp �ng yêu c�u
nhi�m v/ trong giai �o�n m�i là m�t trong n�m n�i dung
c�n tng k�t, �ánh giá, là c
 s& �) ph/c v/ ��i h�i ��i
bi)u toàn qu�c M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam l�n th� IX, gi�i
pháp �) hoàn thi�n c
 ch�, nâng cao n�ng l�c ho�t ��ng
c�a h� th�ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam c�n t�p trung
vào nh5ng n�i dung c
 b�n nh	: 1) Gi�i pháp v� m�t nh�n
th�c; 2) Nh5ng gi�i pháp v� nâng cao trình �� và ph	
ng
pháp xây d�ng c
 ch� và t ch�c th�c hi�n c
 ch�; 3)
Nh5ng gi�i pháp v� �i m�i n�i dung, ph	
ng th�c ho�t
��ng c�a �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam; 4) Nh5ng
gi�i pháp v� xây d�ng t ch�c b� máy và ��i ng� cán b�
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam, ��m b�o tinh g{n, ho�t ��ng
hi�u l�c và hi�u qu�.

Ti�p t/c s� m�nh l�ch s. quan tr{ng c�a M�t tr�n T
qu�c Vi�t Nam trong giai �o�n m�i v� t�p h2p, c�ng c�,
phát huy, m& r�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c; yêu
c�u v� tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n,
tham gia th�c hi�n giám sát và ph�n bi�n xã h�i, ��i di�n
b�o v� quy�n và l2i ích h2p pháp, chính �áng c�a nhân
dân, th�c hi�n an sinh xã h�i,… �) có th) th�c hi�n t�t
nh5ng ch�c n�ng, nhi�m v/ m�i c�a M�t tr�n T qu�c
Vi�t Nam,   c�n nghiên c�u c
 s& lý lu�n, tng k�t th�c
ti=n �) hoàn thi�n v� c
 ch�, t+ �ó nâng cao n�ng l�c
ho�t ��ng c�a M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam, �áp �ng yêu
c�u, nhi�m v/ trong giai �o�n m�i.�
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Tóm tắt: Việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong những thập kỷ gần đây đã
trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công cuộc đổi mới chính trị ở
nước ta. Riêng trong lĩnh vực đời sống tôn giáo, văn kiện Đại hội XII của Đảng đã
chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiên
cứu dưới đây bước đầu muốn chỉ ra một vấn đề có tính phương pháp luận, đó là,
thế nào là một Nhà nước pháp quyền về tôn giáo? Cùng đó, đưa ra một cách lý
giải theo hướng mô hình hóa một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về tôn
giáo và xem đó như một nhiệm vụ trọng yếu của quá trình tiếp tục hoàn thiện,
đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo ở nước ta.

Summary: The establishment of the law governed State in recent decades has
become one of the most important tasks of the political reform in our country.
Particularly in the field of religion, the documents of the 12th Party Congress have
clearly indicated that it is necessary to continue completing policies and laws on
belief and religion. The following research initially intends to address a
methodological issue “what is the law governed State on religion?” At the same
time, it provides an explanation, modeling a socialist law governed State on
religion and considers it as a key task of the process of further completing and
reforming guidelines and policies on religion in our country.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về tôn giáo, mô hình nhà nước tôn giáo, nhà nước thế tục,...
Keywords: A socialist law governed State on religion, model of religious State, secular State.
Nhận bài: 16/7/2018; Sửa chữa: 18/7/2018; Duyệt đăng: 1/8/2018.

Thế nào là một Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa về tôn giáo?

Nhà n	�c pháp quy�n v� tôn giáo

Nhà n	�c pháp quy�n v� tôn giáo là m�t s�n ph3m c�a
l�ch s., ra ��i trong các cu�c cách m�ng t	 s�n Âu - M�
th� kJ XVIII. Trong �ó, cùng v�i quá trình th) ch� các
quy�n con ng	�i, quy�n t� do tôn giáo b#t ��u �	2c ghi
nh�n b�ng lu�t pháp. D�n d�n, �ã hình thành nh5ng
nguyên lý c�a ch� ngh�a th� t/c, t�o nên m�t mô hình

m�i c�a các nhà n	�c trong vi�c gi�i quy�t m�i quan h�
v�i các tôn giáo. T+ �ó hình thành các nhà n	�c th� t/c,
ngh�a là nh5ng nhà n	�c phi tôn giáo. 

Nhà n	�c th� t/c là nh5ng nhà n	�c th�c thi hai
nguyên lý c
 b�n c�a ch� ngh�a th� t/c, �ó là vi�c th) ch�
hóa các quy�n t� do tôn giáo, t	 t	&ng, l	
ng tâm, �"ng
th�i th�c hi�n nguyên lý phân tách, ngh�a là th�c hi�n
trong pháp lý và th�c ti=n vi�c phân ly quy�n l�c nhà
n	�c v�i các t ch�c tôn giáo. 

* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

V� xây d�ng Nhà n�	c
pháp quy�n v� tôn giáo
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L� trình này �	2c b#t ��u t+ h� th�ng lu�t pháp & Hoa
K� sau khi tuyên b� ��c l�p, v�i �i�u kho�n tu chính án
10 trong Hi�n pháp ��u tiên. N	�c Pháp và châu Âu c�ng
có nh5ng �óng góp quan tr{ng v� �i�u này. Tiêu bi)u nh7t
là s� ra ��i B� lu�t Phân ly (1905). 

B	�c ti�n tri)n c�a nguyên lý th� t/c này ngày càng
�	2c kh�ng ��nh trong th� kJ XX, v�i v�n b�n n�n móng
là Tuyên ngôn Nhân quy�n (UDHR) t�i ��i h�i �"ng Liên
h2p qu�c vào n�m 1948, trong �ó có �i�u kho�n kinh �i)n
v� t� do tôn giáo (�i�u 18): M{i ng	�i ��u có quy�n t� do
l	
ng tâm, t	 t	&ng và tôn giáo, quy�n này bao g"m t�
do thay �i tôn giáo hay tín ng	�ng, và t� do, ho�c m�t
mình ho�c trong c�ng �"ng v�i ng	�i khác và & n
i công
c�ng hay t	 nhân, �) bi)u l� tôn giáo hay tín ng	�ng c�a
mình gi�ng d�y, th�c hành, th� cúng và th�c hi�n1.

Cho ��n nay, trong vi�c gi�i quy�t m�i quan h� nhà
n	�c v�i Giáo h�i, cái c�t lõi cho “chính sách tôn giáo”
nói chung, loài ng	�i bi�t ��n hai mô hình nhà n	�c l�n:

Mô hình nhà n	�c tôn giáo hay còn g{i là mô hình
Th�n quy�n tuy�t ��i. Lo�i nhà n	�c này hi�n không
nhi�u, trong �ó nhà n	�c v_n d�a trên quy�n l�c tôn
giáo, giáo lu�t, l7y lu�t ��o tr� lu�t ��i. Mô hình này ch�
y�u t"n t�i trong th� gi�i H"i giáo. T7t nhiên, không ph�i
m{i qu�c gia theo mô hình nhà n	�c tôn giáo ��u th�c thi
nh	 nhau nguyên t#c tôn giáo nói trên. Hi�n �ã xu7t hi�n
nh5ng mô hình nhà n	�c tôn giáo nh	ng c�ng �ã ch7p
nh�n & m�c �� nh7t ��nh ch� ngh�a th� t/c, c�ng nh	
vi�c công nh�n quy�n t� do c�a các tôn giáo khác. 

Mô hình nhà n	�c th� t/c, ngh�a là mô hình c�a các
nhà n	�c d�a trên hai nguyên t#c c
 b�n c�a ch� ngh�a
th� t/c: th�c hi�n quy�n t� do bình ��ng tôn giáo và
nguyên t#c phân ly (“phân tách”) gi5a quy�n l�c chính tr�
c�a nhà n	�c và các t ch�c tôn giáo. 

Hi�n nay, �a s� các qu�c gia trên th� gi�i ��u theo
mô hình này, vì nó �áp �ng m�t cách tng th) nhu c�u
xây d�ng nhà n	�c pháp quy�n v� tôn giáo, gi�i quy�t
t�t m�i quan h� gi5a nhà n	�c và các t ch�c tôn giáo,
n ��nh và phát tri)n b�n v5ng. 

Tính ph quát c�a mô hình nhà n	�c th� t/c là & ch�,
nó �áp �ng c
 b�n nhu c�u m�t nhà n	�c pháp quy�n v�
tôn giáo ��i v�i m{i qu�c gia, dân t�c.

Nhà n	�c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a v� tôn giáo &
Vi�t Nam

“Ti�p t/c hoàn thi�n chính sách, pháp lu�t v� tín
ng	�ng, tôn giáo phát huy nh5ng giá tr� v�n hóa, ��o ��c
t�t �;p c�a các tôn giáo”2. Dù r�ng, m�t cách hi)u th�t ��y
�� v� m�t nhà n	�c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a còn ph�i
h	�ng t�i, nh	ng ch#c ch#n nh5ng y�u tính c�a nhà n	�c
pháp quy�n & n	�c ta �	2c xác ��nh. Trong l�nh v�c tôn
giáo, c�ng nh	 trong ngôn ng5 chính tr� h{c & n	�c ta,
c�ng ch	a bao gi� có �	2c “m�t ��nh ngh�a” nhà n	�c
pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a v� tôn giáo. Lôgíc nghiên

c�u c�a chúng tôi, c�n c� nh5ng kinh nghi�m các mô hình
nhà n	�c th� t/c, k�t h2p v�i th�c ti=n chính sách tôn
giáo & n	�c ta, xin �	a ra “m�t ��nh ngh�a” sau �ây: Nhà
n	�c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a v� tôn giáo & Vi�t Nam
là m�t mô hình d�a trên ba chân ��: 1) L�a ch{n, xây
d�ng và hoàn thi�n mô hình nhà n	�c th� t/c; 2) H	�ng
t�i m�t chính sách công v� tôn giáo; 3) Tìm ki�m m�t mô
hình qu�n lý nhà n	�c v� tôn giáo thích h2p.

Chân �� th� nh7t: L�a ch{n, xây d�ng và hoàn thi�n
mô hình nhà n	�c th� t/c 

Sau h
n 200 n�m xây d�ng nhà n	�c th� t/c, th� gi�i
hi�n nay �ã có nh5ng tr�i nghi�m phong phú v� nh5ng
giá tr� có ý ngh�a toàn c�u c�a nguyên lý th� t/c, nh	ng
�"ng th�i c�ng th7y �	2c nh5ng h�n ch� c�a nó c�n �i�u
ch6nh. Tr	�c �ây, khi m�i xác l�p mô hình nhà n	�c th�
t/c, nh7t là khi th�c hi�n nguyên lý phân tách, cùng v�i
quá trình c�a tính hi�n ��i, nhi�u n	�c �ã �3y tôn giáo
vào ��i s�ng cá nhân, h�n ch� vai trò c�a nó trong ��i
s�ng xã h�i. Ng	�i ta g{i �ó là quá trình “thoát kh�i tôn
giáo”, tính hi�n ��i s� thu h;p �nh h	&ng c�a tôn giáo
nh	 cái �ích c�a nhà n	�c th� t/c. Ngày nay, s� �i�u
ch6nh là & ch�, các nhà n	�c th� t/c không nh5ng không
tuy�t ��i hóa “tôn giáo ch6 là ��i s�ng cá nhân”, mà còn
t�o �i�u ki�n �) các tôn giáo có th) �óng góp tích c�c
vào ��i s�ng xã h�i và v�n hóa.

Ngay sau th#ng l2i c�a cu�c Cách m�ng Tháng Tám
n�m 1945, m�c dù Chính ph� ta �ã ban b� nh5ng s#c l�nh
��u tiên v� v7n �� tôn giáo, nh	ng v7n �� “nhà n	�c th�
t/c” ch	a th) �	2c ��t ra.

Có th) nói, v�i S#c l�nh s� 234-SL, ngày 14/6/1955
do Ch� t�ch H" Chí Minh ký, th�c s� �ã ��t c
 s& n�n
móng cho vi�c l�a ch{n và xây d�ng mô hình nhà n	�c
th� t/c & Vi�t Nam3. Qua th�c ti=n ��i s�ng tôn giáo
nh5ng th�p kJ ti�p theo, th�m chí ngay c� trong nh5ng
n�m �i m�i cho th7y r�ng, S#c l�nh 234-SL �ã có s� l�a
ch{n �úng �#n m�t mô hình nhà n	�c thích h2p. Mô hình
	u tiên cho s� �a d�ng, tôn tr{ng các tôn giáo, còn l�i t�
ra r7t thích h2p khi lu�t pháp tôn giáo & n	�c ta nh5ng
n�m g�n �ây �ã chuy)n t+ vi�c ch6 công nh�n 6 tôn giáo
(Ph�t giáo, Công giáo, Tin Lành, H"i giáo, Cao �ài và Ph�t
giáo Hòa H�o) ��n ch� hi�n nay �ã công nh�n t�i 14 tôn
giáo và 40 t ch�c tôn giáo4…

T7t nhiên, vi�c hoàn thi�n mô hình nhà n	�c th� t/c
còn ��t ra nhi�u v7n �� khác, trong �ó then ch�t nh7t
v_n là công tác hoàn thi�n lu�t pháp tôn giáo & n	�c ta.
C�n nói thêm r�ng, vi�c l�a ch{n, xây d�ng và hoàn thi�n
mô hình nhà n	�c th� t/c còn có ý ngh�a nh	 m�t �i�u
ki�n tiên quy�t �) xây d�ng “các chân ��” ti�p theo.

Chân �� th� hai: H	�ng t�i m�t chính sách công v�
tôn giáo

N�u nh	 xây d�ng nhà n	�c th� t/c t�o nên th) ch�
nhà n	�c có kh� n�ng gi�i quy�t m�i quan h� gi5a nhà
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n	�c và tôn giáo theo h	�ng nhà n	�c pháp quy�n, thì
vi�c xây d�ng m�t chính sách công v� tôn giáo l�i có ý
ngh�a th�c ti=n c/ th). 

M�t th�c t� là t+ n�m 1945 ��n nay, tính cách “chính
sách tôn giáo” & n	�c ta v_n in d7u m�t “chính sách n�i
chính”, ch	a th) có m�t chính sách công �ích th�c v�
tôn giáo.

Chính sách tôn giáo các n	�c hi�n nay �	2c hi)u là
m�t b� ph�n c�a chính sách xã h�i nói chung, c/ th) nó
thu�c lo�i chính sách công. Ngh�a là, chính sách tôn giáo
ph�i ��m b�o nh5ng y�u t� ph bi�n c�a m�t chính sách
công nh	 tính h2p pháp, tính công khai và ph quát, là
quy�t sách c�a nhà n	�c v� nh5ng �i�u c�n ph�i làm
trong l�nh v�c tôn giáo.

Tuy v�y, c�ng c�n th7y r�ng cách hi)u và s� th�c thi
“chính sách tôn giáo” là r7t khác nhau. V�i nh5ng n	�c
v�n �ã th�c hi�n th) ch� nhà n	�c th� t/c có truy�n
th�ng, trong môi tr	�ng xã h�i dân s�, thì “chính sách
tôn giáo” �ã hòa tan trong nhi�u chính sách xã h�i và
lu�t ��nh. Ng	2c l�i, v�i nh5ng n	�c (trong �ó có Vi�t
Nam) khi xã h�i dân s� �ang hình thành thì chính sách
này t"n t�i v�i nh5ng hình th�c “��c l�p” và “riêng bi�t”,
ph�n ánh m�t công vi�c quan tr{ng c�a nhà n	�c v�i
nh5ng ph	
ng pháp qu�n lý, s� th�c thi chính sách có
nh5ng nét riêng. Tuy v�y, h	�ng chung là ph�i coi nó
nh	 m�t chính sách công và hòa nh�p v�i ti�n trình xây
d�ng nhà n	�c pháp quy�n.

Nói thêm r�ng, ��i v�i m�t s� qu�c gia, chính sách tôn
giáo ph�i tr�i qua m�t quá trình dài �) chuy)n t+ m�t
“chính sách xã h�i ��c bi�t” (n�i chính) thành m�t chính
sách công.

Chân �� th� ba: Tìm ki�m m�t mô hình qu�n lý nhà
n	�c v� tôn giáo thích h2p

Vi�c quan ni�m và th�c thi chính sách qu�n lý nhà
n	�c v� tôn giáo c�ng là m�t tiêu chí ph�n ánh s� khác
bi�t gi5a mô hình nhà n	�c th� t/c & Âu - M� và các nhà
n	�c th� t/c, n.a th� t/c hay c�n th� t/c & châu Á.

��i th), v�i các n	�c Âu - M�, vi�c qu�n lý nhà n	�c
v� tôn giáo c
 b�n theo nguyên t#c, các t ch�c tôn giáo
�ã tr& thành nh5ng thành t� c�a xã h�i dân s� và ch�u tác
��ng c�a h� th�ng lu�t pháp nh	 m{i thành ph�n xã h�i
khác. � nhi�u n	�c khu v�c này, không h� có “lu�t v�
tôn giáo” vì t7t c� �ã �	2c quy ph�m trong h� th�ng lu�t
dân s�. C�ng vì th� vi�c qu�n lý nhà n	�c v� tôn giáo ch6
còn là công vi�c c�a nh5ng c
 quan hành chính tùy thu�c
vào B� N�i v/ ho�c B� V�n hóa.

Trong khi �ó, & nhi�u n	�c châu Á (nh7t là & Vi�t Nam
và Trung Qu�c), vi�c qu�n lý nhà n	�c v� tôn giáo l�i theo
m�t mô hình khác, trong �ó nhà n	�c v_n thi�t l�p m�t
b� máy qu�n lý công tác tôn giáo. V�i nh5ng n	�c này,
bên c�nh vi�c xây d�ng mô hình nhà n	�c pháp quy�n v�
tôn giáo, ��c bi�t là thúc �3y lu�t pháp tôn giáo, thì vi�c

l�a ch{n m�t mô hình qu�n lý nhà n	�c v� tôn giáo v_n
còn là m�t �òi h�i c7p bách.

� n	�c ta, bên c�nh chân �� “nhà n	�c th� t/c” và
chân �� “m�t chính sách công v� tôn giáo” là vi�c ti�p t/c
tìm ki�m m�t mô hình qu�n lý nhà n	�c v� công tác tôn
giáo thích h2p; tr	�c m#t là nh5ng v7n �� c/ th) sau �ây:

Th� nh7t, nguyên t#c “công tác tôn giáo là trách
nhi�m c�a c� h� th�ng chính tr�” (Ngh� quy�t 24 c�a B�
Chính tr�, tháng 10/1990) t� ra h2p lý, h5u hi�u. Tuy v�y,
hi�n cho th7y s� �òi h�i ph�i th) ch� hóa, xác ��nh rõ
trách nhi�m c�a các thành viên thu�c h� th�ng chính tr�
tham gia vào công tác này là yêu c�u c7p bách.

Th� hai, Ban Tôn giáo Chính ph�, c
 quan ch�c n�ng
ch� y�u c�a Nhà n	�c trong công tác qu�n lý tôn giáo, có
h� th�ng trong c� n	�c. V7n �� ��t ra hi�n nay là ti�p t/c
tìm ki�m m�t mô hình qu�n lý thích h2p h
n, thúc �3y
m�i quan h� c�a nó v�i các thành t� c�a h� th�ng chính
tr�, c�ng nh	 vi�c xác ��nh ch�c n�ng, nhi�m v/, ph	
ng
th�c làm vi�c…

Th� ba, dù l�a ch{n b7t k� mô hình qu�n lý nhà n	�c
v� tôn giáo nh	 th� nào, chúng ta c�ng c�n �áp �ng
nh5ng nguyên t#c c
 b�n nh	, ��m b�o s� lãnh ��o c�a
��ng và Nhà n	�c, “tính cách dân t�c” c�a công tác tôn
giáo c�ng nh	 yêu c�u ngày càng cao c�a vi�c h�i nh�p
v�i nh5ng lu�t pháp, công 	�c qu�c t� v� tôn giáo.

Hoàn thiện mô hình nhà nước thế tục ở
nước ta

Vi�c chúng ta l�a ch{n mô hình nhà n	�c th� t/c 	u
tiên cho s� �a d�ng, hài hòa tôn giáo5 là �úng �#n vì nó
phù h2p v�i th�c ti=n tôn giáo và chính tr� n	�c ta. Nh5ng
n�m �i m�i v+a qua, mô hình này t� ra thích h2p khi con
s� “nh5ng tôn giáo �	2c công nh�n” t�ng lên m�t cách
h2p lý, góp ph�n t�o nên b�u không khí c&i m& trong các
tôn giáo, t�ng c	�ng s� “thân thi�n” v�i Nhà n	�c và xã
h�i. 

Hi�n nay, trong suy ngh� c�a m�t b� ph�n cán b� lãnh
��o công tác qu�n lý tôn giáo, cán b�, ��ng viên m�t s�
ban ngành cho r�ng, vi�c công nh�n ngày càng nhi�u các
t ch�c tôn giáo s� “l2i b7t c�p h�i” (h{ cho r�ng, khi
Nhà n	�c �ã “thi�t ch� hóa” và “h2p pháp hóa” các t
ch�c tôn giáo thì �ã t�ng thêm s�c m�nh cho các “�oàn
th) áp l�c”). Vì v�y, c�n có nh5ng gi�i thích, h�n ch� và
xóa b� suy ngh� này vì r�ng, m�t m�t, mô hình nhà n	�c
th� t/c mà Ch� t�ch H" Chí Minh �ã ch{n (n�m 1955)
�	
ng nhiên ph�i có lôgíc pháp lý nh	 v�y. M�t khác,
trên th�c t�, s� ch�ng ��i c�a các th� l�c thù ��ch là &
ch� khác ch� không ph�i t+ s� t�ng thêm c�a các tôn
giáo �	2c công nh�n.

M�t nhà n	�c th� t/c có giá tr� hi�n th�c ngày càng
ph�i t�o cho mình nh5ng c
 s& pháp lý, kinh nghi�m qu�n
lý thích h2p. �ây c�ng là m�t nhi�m v/ quan tr{ng, c7p
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bách khác, tr	�c h�t là vi�c Nhà n	�c ph�i ch� ��ng, ��u
t	 �úng �#n h
n cho vi�c hoàn thi�n lu�t pháp tôn giáo. 

�) th7y �	2c s� ti�n b� c�a nhà n	�c pháp quy�n và
công tác qu�n lý nhà n	�c v� tôn giáo & Vi�t Nam, xin
tham kh�o B�ng 1 d	�i �ây:

Lu�t pháp tôn giáo - khâu then ch�t c�a m�t chính
sách công v� tôn giáo

Ti�p c�n và h�i nh�p cao h
n v�i các công 	�c qu�c t�
v� tôn giáo: 

- Th) ch� hóa quy�n t� do tôn giáo (hi�n nay, v7n ��
nóng là t� do tôn giáo cho các nhóm dân t�c thi)u s�;
quy�n c�i ��o; t� do tôn giáo c�a các nhóm nh�, thi)u
s�… Ho�c v7n �� truy�n giáo, giáo d/c tôn giáo trong các

tr	�ng công,… Ngoài ra, quy�n t� do tôn giáo “trong
nh5ng b�i c�nh quy ch� ��c bi�t” (nh	 ��i v�i tù nhân,
ng	�i di dân ch	a có quy�n công dân, nh5ng t�c ng	�i
còn ch�u quy ch� lu�t t/c,…).

- Lu�t pháp tôn giáo th� gi�i v_n ph�i quan tâm ��n
nhi�m v/ quen thu�c là, ti�p t/c th) ch� hóa m�i quan h�
gi5a các t ch�c tôn giáo và nhà n	�c: ch�ng h�n, quy�n
t� quy�t; quy�n c�a các t ch�c, h�i �oàn và t	 cách pháp
nhân; m�i quan h� tài chính gi5a tôn giáo và nhà n	�c;
giáo d/c; tôn giáo và cu�c s�ng xã h�i. 

Nh5ng v7n �� c7p bách c�a vi�c “hoàn thi�n lu�t pháp
tôn giáo” (6 v7n �� c7p bách nh7t):

- Quy�n t� tr� và t� quy�t c�a các t ch�c tôn giáo
(Vi�t Nam ch	a t+ng bàn ��n).

TRUNG QU�C VI�T NAM

1. Ti�p thu mô hình Xôvi�t, ��ng tr�c ti�p qu�n lý h�
th�ng cán b� chuyên trách.

Ti�p thu mô hình Xôvi�t, thành l�p Ban Tôn giáo Chính
ph� (1955) h� th�ng c� n	�c.

2. “Thi�t ch� hóa” tôn giáo, l�p ra các t ch�c tôn giáo
yêu n	�c do Chính ph� tr�c ti�p b�o tr2 (nguyên t#c
Tam T� L�p ho�c H�i Yêu N	�c).

Không thành l�p các t ch�c tôn giáo Tam T� L�p. Ch6
thành l�p các t ch�c yêu n	�c làm c�u n�i Giáo h�i v�i
Dân t�c và Nhà n	�c (không n�m trong thi�t ch� tôn 
giáo �ó).

3. Xóa b� quan h� giáo d/c, nhân s� và tài chính c�a
Công giáo và Tin Lành v�i n	�c ngoài.

V_n cho phép có nh5ng quan h� giáo d/c nhân s� và tài
chính v�i các tôn giáo có y�u t� n	�c ngoài.

4. Th�c hi�n “qu�n lý dân ch�” v�i H"i giáo, Ph�t giáo,
và ��o giáo.

Th�c hi�n quy�n t� quy�t và t� qu�n n�i b� c�a các
tôn giáo.

5. ��ng ký v�i Nhà n	�c v� tài s�n, Chính ph� kh�ng
ch� các không gian xã h�i c�a tôn giáo, c7m các c�ng
�"ng tôn giáo cung c7p các d�ch v/ xã h�i.

B�o h� tài s�n ch� y�u (�7t �ai và c
 s& th� t�) c�a tôn
giáo. H�n ch� các t ch�c tôn giáo cung c7p các d�ch v/
xã h�i.

6. �i�u tra hình s� v�i cá nhân tôn giáo, gi�m thi)u c

s& tôn giáo. 

Qu�n lý các c
 s& tôn giáo, có nh5ng khuy�n khích
h2p lý.

7. Qu�n lý các c
 s& �ào t�o tôn giáo, các vi�n Th�n h{c
(n�i dung và quy ch� �ào t�o).

T�o �i�u ki�n h2p lý cho các c
 s& �ào t�o tôn giáo. Tôn
tr{ng n�i dung, quy ch� �ào t�o. �	a hai môn giáo d/c
l�ch s. và ��o ��c công dân vào ch	
ng trình.

8. H�n ch� xu7t b�n tài li�u tôn giáo trong xã h�i.
Nhà n	�c th�ng nh7t quan lý c
 qu�n xu7t b�n tôn giáo
nh	ng không h�n ch� 7n ph3m tôn giáo trong Giáo h�i
và xã h�i.

B�ng 1: So sánh mô hình qu�n lý tôn giáo c�a Trung Qu�c và Vi�t Nam6

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N
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- Gi�i quy�t mâu thu_n gi5a quy�n th) nhân và
quy�n pháp nhân c�a các t ch�c tôn giáo. �ây là v7n ��
m7u ch�t.

- �7t �ai và tài s�n tôn giáo.

- M�i quan h� v� tài chính gi5a nhà n	�c và các t
ch�c tôn giáo (��c bi�t v7n �� thu� tôn giáo).

- Th) ch� hóa các quan h� qu�c t� c�a các t ch�c
tôn giáo.

- S.a �i, b sung các v�n b�n lu�t pháp và h	�ng t�i
nh5ng v�n b�n khác (s.a ch5a, b sung Pháp l�nh Tín
ng	�ng, Tôn giáo (2004); nhu c�u v� m�t lu�t pháp nhân
tôn giáo hay Lu�t Tôn giáo?).

M�t s� ki�n ngh� c/ th) khác

Kho�ng 12 n�m qua (2006 - 2018), v7n �� xây d�ng
nhà n	�c pháp quy�n v� tôn giáo & Vi�t Nam �	2c tri)n
khai sâu r�ng trong khuôn kh qu�c gia và h2p tác qu�c
t�. Nh	 �ã nói & trên, công tác tôn giáo �ã có nh5ng b	�c
ti�n quan tr{ng trên c� ph	
ng di�n lý lu�n và th�c ti=n.
��c bi�t cu�i n�m 2016, khi Lu�t Tín ng	�ng, Tôn giáo
�	2c Qu�c h�i thông qua và chính th�c �	2c th�c thi vào
��u n�m 2018, �) thúc �3y l� trình này, chúng tôi xin
nêu m�t s� ki�n ngh� gi�i pháp c/ th) d	�i �ây:

1. Tuyên truy�n giáo d/c v� 3 nh�n th�c m�i trong
“v7n �� tôn giáo & Vi�t Nam”.

Kh#c ph/c nh5ng nh�n ��nh, l�i suy ngh� ch	a phù
h2p v�i m�t nhà n	�c pháp quy�n v� tôn giáo (�"ng th�i,
là vi�c kh�ng ��nh nh5ng nguyên t#c pháp lý, t	 t	&ng
H" Chí Minh và ��ng ta v� v7n �� này).

M�t k� ho�ch toàn di�n cho vi�c tuyên truy�n, giáo
d/c (k) c� v�i các tôn giáo v� v7n �� nhà n	�c th� t/c &
Vi�t Nam; tính h2p lý và hi�u n�ng c�a nó).

Lu�t pháp tôn giáo - m�t công c/ h5u hi�u và lâu dài

�) gi�i quy�t v7n �� tôn giáo trong xã h�i hi�n ��i.

2. Vi�t Nam ph�i ti�n hành công tác �i�u tra Nhân
kh3u h{c tôn giáo. �ây là m�t trong nh5ng c
 s& xã h�i
h{c và pháp lý �) hoàn thi�n, b sung chính sách tôn
giáo. Nhà n	�c ta ch	a quan tâm ho�c ch	a có �i�u ki�n.

3. Ph�i m& ngành Lu�t pháp tôn giáo (m�t l�nh v�c
mà b�n thân ngành lu�t ch	a quan tâm).

4. D�ch, gi�i thi�u các b� lu�t tôn giáo tiêu bi)u trên
th� gi�i.

5. Các �i)m nh7n trong quan h� Nhà n	�c v�i tôn giáo,
tôn giáo v�i xã h�i.

Cùng v�i vi�c s.a �i Hi�n pháp 2013 (�i�u 24), c�n
�i�u ch6nh các B� lu�t liên quan ��n tôn giáo theo h	�ng
nhà n	�c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a. Tr	�c m#t c�n có
câu tr� l�i t+ phía chính sách c�a ��ng và Nhà n	�c v� ba
l�nh v�c c�a “Tôn giáo xã h�i”, �ó là: Quy�n c�a các tôn
giáo trong 3 l�nh v�c: giáo d/c, y t� và t+ thi�n (d� tính
thêm l�nh v�c truy�n thông). C�ng c�n tính ��n “nguyên
t#c cá nhân, riêng t	” c�a s� l�a ch{n tôn giáo trong quan
h� dân s� “b7t c� s� nh#c ��n tín ng	�ng nào �ó c�a
công dân trong các gi7y t� chính th�c ��u ph�i h�y b� vô
�i�u ki�n” (Lênin, Ch� ngh�a xã h�i và tôn giáo, 1905). 

Quan tâm h
n ��n quy�n bình ��ng gi5a các tôn giáo,
nh7t là trong th�c ti=n th�c s� bình ��ng tôn giáo. 

T�o m�t cái nhìn m�i v� quy�n t� tr� và t� quy�t c�a
các tôn giáo. Bên c�nh vi�c gi5 v5ng an ninh, chính tr�,
xã h�i và quy�n l�c chính tr� c�a Nhà n	�c.

T�ng c	�ng tính chuyên nghi�p c�a vi�c so�n th�o các
v�n b�n lu�t pháp tôn giáo.

L�p H�i �"ng t	 v7n Tôn giáo c7p qu�c gia v� tôn giáo
(g"m gi�i chính tr�, qu�n lý, các nhà chuyên môn khoa
h{c, ��i di�n các tôn giáo).�

Chú thích:
1. Hiện nay có  nhiều bản dịch. Chúng tôi dựa vào bản dịch của Viện Thông tin Khoa học Xã hội, trong cuốn Quyền con người trong

thế giới hiện đại, Nxb. Khoa học xã hội, 1995, tr. 628 . Ý nghĩa phổ quát của văn kiện này là gắn quyền tự do tôn giáo với tự do lương
tâm, ý thức cũng như xác lập quyền tự do tôn giáo ở cả 3 không gian (cá nhân, gia đình và cộng đồng), chiều kích cá nhân hay cả
cộng đồng với cả 3 quyền theo đạo (hoặc không tôn giáo), hành đạo và quản đạo (quản lý nhà nước về tôn giáo).

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 101.
3. Có thể xem thêm bài Hồ Chí Minh - người đặt nền móng luật pháp tôn giáo ở nước ta, trong đó tính chất của một nhà nước thế

tục được thể hiện ở chỗ: khẳng định quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng (tự do thờ cúng); công nhận các tổ chức tôn giáo, quyền
tự quyết của các tổ chức tôn giáo… cũng như những điều khoản thể hiện nguyên tắc phân li.

4. Chúng tôi cũng đã từng nhận định rằng, với Chỉ thị 01/2005 của Chính phủ, Nhà nước đã “trả món nợ pháp lý” với các tổ chức tôn
giáo, mở ra một giai đoạn phát triển mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về tôn giáo.

5. Có 4 mô hình nhà nước thế tục hiện thực: (1) Nhà nước tôn giáo - dân tộc (nhà nước thế tục có 1 tôn giáo chủ lưu); (2) Nhà nước
tôn giáo - dân sự (như ở Mỹ, nhà nước đề cao 1 "tôn giáo" tương thân); (3) Nhà nước thế tục đa nguyên (nhà nước công nhận 1 số
tôn giáo chính, đồng thời tôn trọng tôn giáo khác); (4) Nhà nước thế tục trung lập (nhà nước không công nhận bất cứ tôn giáo
nào, mà mọi tôn giáo đều phải thực hiện nguyên lý thế tục trước nhà nước).

6. Tham luận của GS. Lưu Bành (Trung Quốc) và GS. Đỗ Quang Hưng tại Hội thảo quốc tế Tôn giáo và Pháp quyền ở Việt Nam và Đông
Nam Á năm 2012 tại Hà Nội và Bắc Kinh, 2010 - 2012.
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NGUYỄN VĂN VẺ*

Tóm tắt: Trên cả phương diện lý luận và thực tiễn đã khẳng định, đội ngũ trí thức có vai
trò, vị trí quan trọng trong liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí
thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Liên minh công - nông - trí thức là hạt nhân, là cơ sở của
khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, thu hút mọi lực lượng yêu nước, tiến bộ vào Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

Summary: In terms of theoretical and practical aspects, the intellectuals play an important
role in the alliance between the working class, the peasantry and the intellectuals under the
leadership of the Party. The alliance of the working class - the peasantry - the intellectuals
are the nucleus, the basis of the national unity bloc, gathering and attracting all patriotic
and progressive forces into the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Trí thức, liên minh công - nông - trí thức, khối đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Intellectuals, the alliance of the working class - the peasantry - the intellectuals, the great national unity bloc, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/7/2018; Sửa chữa: 16/7/2018; Duyệt đăng: 2/8/2018.

Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh và Đảng ta về vai trò của đội
ngũ trí thức trong xây dựng và phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong m{i th�i ��i, trí th�c luôn là n�n t�ng ti�n b�
xã h�i, là l�c l	2ng nòng c�t sáng t�o và truy�n bá tri
th�c. L�ch s. phát tri)n c�a nhân lo�i �ã minh ch�ng, trí
th�c có vai trò r7t l�n ��i v�i xã h�i. 

“Trí th�c là nh5ng ng	�i lao ��ng trí óc, có trình ��
h{c v7n cao v� l�nh v�c chuyên môn nh7t ��nh, có n�ng
l�c t	 duy ��c l�p, sáng t�o, truy�n bá và làm giàu tri
th�c, t�o ra nh5ng s�n ph3m tinh th�n và v�t ch7t có giá
tr� ��i v�i xã h�i”1.

Theo khái ni�m trên, trí th�c bao g"m: nh5ng ng	�i
lao ��ng trí óc, có hi)u bi�t sâu r�ng v� m�t ho�c m�t s�
l�nh v�c khoa h{c - công ngh�, v�n hóa - ngh� thu�t,
qu�n lý kinh t� - xã h�i, qu�c phòng, an ninh, ��i
ngo�i,…; th	�ng xuyên v�n d/ng nh5ng hi)u bi�t �ó �)
phát hi�n và gi�i quy�t nh5ng v7n �� lý lu�n và th�c ti=n
n�y sinh trong l�nh v�c ho�t ��ng c�a mình, vì l2i ích
chung c�a c�ng �"ng và nhu c�u nh�n th�c c�a b�n thân.

Trí th�c có th) là b7t k� ai trong xã h�i, mi=n là có hi)u
bi�t sâu r�ng và tham gia lao ��ng trí óc. Trong �ó, b�
ph�n h�t nhân c�a t�ng l�p trí th�c là: các nhà nghiên
c�u, nhà khoa h{c; các gi�ng viên ��i h{c; các bác s�,
d	2c s� cao c7p; các nhà v�n, nhà th
, nhà �iêu kh#c,
nh�c s�, h{a s�, nhà báo, các nhà qu�n lý, chuyên gia trên
các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i. 

Trí th�c có m�t s� ��c �i)m ni b�t nh	: Sáng t�o, hoài
nghi và ph�n bi�n khoa h{c, t� tr{ng, khiêm t�n, �	2c m{i
ng	�i tin yêu và quí tr{ng. Nh5ng ��c �i)m ni b�t trên �ã
kh�ng ��nh vai trò, v� trí quan tr{ng c�a ��i ng� trí th�c
trên các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i trong m{i th�i ��i.

Trên c
 s& tng k�t l�ch s. xã h�i loài ng	�i và th�c
ti=n �7u tranh cách m�ng c�a phong trào c�ng s�n và
công nhân qu�c t�, C. Mác, Ph. �ng ghen, V.I. Lênin �ánh
giá cao vai trò, v� trí c�a t�ng l�p trí th�c trong quá trình
cách m�ng c�a giai c7p vô s�n. Theo các nhà kinh �i)n c�a
ch� ngh�a Mác - Lênin, giai c7p công nhân ch6 có th) hoàn
thành s� m�ng l�ch s. toàn th� gi�i c�a mình khi liên
minh v�i các giai c7p và t�ng l�p lao ��ng khác, mà tr	�c
h�t là v�i giai c7p nông dân, ��i ng� trí th�c và lãnh ��o,
h{ ti�n hành cu�c �7u tranh cách m�ng, xóa b� tình tr�ng

* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò đ�i ng� trí th�c
đ�i v�i s� nghi�p xây d�ng kh�i đ�i đoàn
k�t toàn dân t	c trong th
i k� m�i



19TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

N G H I Ê N  C $ U  -  L Ý  L U @ N

ng	�i bóc l�t ng	�i, xây d�ng ch� ngh�a xã h�i, do nhân
dân lao ��ng làm ch�.

Trong công cu�c �7u tranh gi�i phóng và xây d�ng xã
h�i xã h�i ch� ngh�a do ��ng C�ng s�n lãnh ��o, giai c7p
công nhân, giai c7p nông dân r7t c�n ��i ng� trí th�c.
Giai c7p công nhân và nông dân t�o nên nh5ng c
 s& v�t
ch7t, �i�u ki�n sinh ho�t và làm vi�c c�n thi�t, ��t ra các
nhu c�u làm ��ng l�c cho s� tìm tòi sáng t�o, ho�t ��ng
nghiên c�u c�a trí th�c. Ng	2c l�i, các l�nh v�c ho�t ��ng
c�a công nhân, nông dân s� là môi tr	�ng �) trí th�c �em
khoa h{c k� thu�t vào ph/c v/ cu�c s�ng. Ngày nay kh�i
liên minh công nhân - nông dân - trí th�c t�i các n	�c xã
h�i ch� ngh�a �ã và �ang ti�p t/c làm thay �i các quan
h� xã h�i theo xu h	�ng �oàn k�t, hòa h2p và tr& thành
m�t ��ng l�c c�a ti�n b� xã h�i.

Dân t�c Vi�t Nam có truy�n th�ng v�n hi�n và trí th�c
luôn có vai trò, v� trí quan tr{ng trong su�t l�ch s. m7y
ngàn n�m �7u tranh gi5 n	�c và d�ng n	�c. Trí tu�, h{c
th�c, lòng yêu n	�c, tinh th�n �oàn k�t và vai trò, v� trí
c�a nh5ng trí th�c, nh5ng b�c hi�n tài & m{i th�i k�, th�i
��i phát tri)n c�a l�ch s. dân t�c là m�t trong nh5ng y�u
t� làm nên n�n v�n hi�n và truy�n th�ng ��i �oàn k�t
dân t�c. Nh�n th�c rõ ng	�i tài có vai trò, v� trí r7t quan
tr{ng ��i v�i qu�c gia và tinh th�n �oàn k�t dân t�c, ngay
t+ th�i Lý ��n nhà Tr�n, Lê,… ��u chú tr{ng �ào t�o và
tr{ng d/ng ��i ng� trí th�c g#n li�n v�i các n�n v�n minh
và �oàn k�t dân t�c. Vai trò, v� trí, trách nhi�m c�a trí
th�c ��i v�i v�n m�nh c�a dân t�c trong l�ch s. Vi�t Nam
là r7t rõ và có nhi�u t7m g	
ng sáng. V�i t7t c� tinh th�n
yêu n	�c n"ng nàn, tài n�ng và tâm huy�t, �ã có bi�t bao
b�c trí th�c �ã làm v� vang �7t n	�c, nh	: M�c ��nh Chi,
Chu V�n An, Nguy=n Trãi, Thân Nhân Trung, L	
ng Th�
Vinh, Nguy=n B6nh Khiêm, Lê Quý �ôn,…

K� t/c truy�n th�ng c�a dân t�c, trong nh5ng n�m
kháng chi�n ch�ng th�c dân Pháp xâm l	2c, ��c bi�t là t+
sau khi Cách m�ng Tháng Tám n�m 1945 thành công,
��ng, Ch� t�ch H" Chí Minh, M�t tr�n2 và Chính ph� �ã
chân thành kêu g{i và mong mu�n nh5ng ng	�i có tài
n�ng �óng góp vào s� nghi�p cách m�ng c�a dân t�c.
Nhi�u trí th�c tiêu bi)u trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
t�c �ã tích c�c �ng h�, giúp �� M�t tr�n và Chính ph� và
tham gia kháng chi�n. �ã không ít trí th�c s�ng và làm
vi�c & n	�c ngoài v� n	�c �oàn k�t trong M�t tr�n T
qu�c Vi�t Nam �) tham gia s� nghi�p kháng chi�n, ki�n
qu�c. ��i ng� trí th�c �ã cùng �"ng bào c� n	�c chi�n
�7u, hy sinh vì ��c l�p, t� do và ch� ngh�a xã h�i. Có th)
kh�ng ��nh r�ng, ��i ng� trí th�c Vi�t Nam có vai trò, v�
trí r7t quan tr{ng và �óng góp to l�n vào xây d�ng, phát
huy s�c m�nh kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, xây d�ng
và b�o v� v5ng ch#c T qu�c Vi�t Nam xã h�i ch� ngh�a.

Ch� t�ch H" Chí Minh kh�ng ��nh, trí th�c là m�t b�
ph�n quan tr{ng trong l�c l	2ng cách m�ng và là “v�n
li�ng quý báu c�a dân t�c”. Ng	�i nói: “Nh5ng ng	�i trí
th�c tham gia cách m�ng r7t quý báu cho ��ng. Không có

nh5ng ng	�i �ó thì công vi�c cách m�ng khó kh�n thêm
nhi�u”3. Ng	�i �ã h�t s�c tr{ng d/ng t�ng l�p trí th�c 	u
tú c�a dân t�c, t�o �i�u ki�n cho h{ �	2c c�ng hi�n, �	2c
th) hi�n ��y �� nh7t tài n�ng, vai trò và trách nhi�m c�a
mình trong s� nghi�p chung c�a toàn dân t�c. Hàng lo�t
trí th�c yêu n	�c, giác ng� cách m�ng �ã có m�t trong ��i
ng� cán b� lãnh ��o trung kiên, gi5 nh5ng v� trí quan
tr{ng trong b� máy ��ng, Nhà n	�c, M�t tr�n T qu�c
Vi�t Nam trong quá trình cách m�ng gi�i phóng dân t�c,
nh	: Tr�n Phú, Lê H"ng Phong, Nguy=n V�n C+, Nguy=n
��c C�nh, Hu�nh Thúc Kháng, Lê Du3n, Tr	�ng Chinh,
Nguy=n H5u Th{, Tr�nh �ình Th�o, Võ Nguyên Giáp, Ph�m
V�n �"ng,… Nhi�u trí th�c tr	&ng thành trong n	�c hay
t+ n	�c ngoài tr& v�, nh	: H" �#c Di, ��ng V�n Ng5, T�
Quang B.u, Ph�m Ng{c Th�ch, Nghiêm Xuân Yêm, Tr�n
��i Ngh�a, L	
ng ��nh C�a, Tôn Th7t Tùng, Ph�m Huy
Thông, Tr�n Duy H	ng, ��ng Thai Mai, Nguy=n �ình
Thi,… �ã �i theo cách m�ng ngay t+ nh5ng ngày ��u ��c
l�p, s�n sàng ch�u ��ng nh5ng th. thách, khó kh�n, gian
kh, hy sinh trong kháng chi�n ch�ng th�c dân, �� qu�c,
�óng góp tài n�ng, trí tu� cho s� nghi�p gi�i phóng dân
t�c, giành ��c l�p, t� do cho �7t n	�c. 

Trong 73 n�m qua, nh7t là trong th�i k� �3y m�nh
công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa và h�i nh�p qu�c t�, ��i
ng� trí th�c �ã có b	�c phát tri)n m�nh m�, kh�ng ��nh
và phát huy vai trò, v� trí là l�c l	2ng nòng c�t sáng t�o
và truy�n bá tri th�c, tr& thành ngu"n l�c ��c bi�t quan
tr{ng trong xây d�ng, phát huy s�c m�nh kh�i ��i �oàn
k�t toàn dân t�c, xây d�ng và b�o v� v5ng ch#c T qu�c. 

Kết quả xây dựng và phát huy vai trò, vị
trí đội ngũ trí thức của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 

Th�c hi�n Ngh� quy�t s� 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 c�a
Ban Ch7p hành Trung 	
ng 7 (khóa X) v� xây d�ng ��i
ng� trí th�c trong th�i k� �3y m�nh công nghi�p hóa,
hi�n ��i hóa �7t n	�c (g{i t#t là Ngh� quy�t 27-NQ/TW),
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam �ã ch6 ��o, h	�ng d_n và t
ch�c tri)n khai th�c hi�n Ngh� quy�t trong h� th�ng M�t
tr�n T qu�c Vi�t Nam và các t ch�c thành viên. Phát huy
vai trò, trách nhi�m c�a ��i ng� trí th�c tích c�c tham gia
�óng góp công s�c, trí tu� xây d�ng và phát huy s�c m�nh
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, th�c hi�n th#ng l2i công
cu�c �i m�i, �3y m�nh s� nghi�p công nghi�p hóa - hi�n
��i hóa và h�i nh�p qu�c t� c�a �7t n	�c. Ch6 ��o, h	�ng
d_n vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t g#n v�i Ngh� quy�t ��i h�i
M�t tr�n T qu�c các c7p và Ngh� quy�t ��i h�i M�t tr�n
T qu�c Vi�t Nam l�n th� VII, VIII, các ch	
ng trình ph�i
h2p và th�ng nh7t hành ��ng c�a M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam các c7p. Th	�ng xuyên ch6 ��o, h	�ng d_n �y ban
M�t tr�n T qu�c và các t ch�c thành viên M�t tr�n các
c7p t�ng c	�ng t�p h2p ��i ng� trí th�c, chú tr{ng l�a
ch{n, gi�i thi�u nh5ng trí th�c tiêu bi)u tham gia vào �y
ban M�t tr�n T qu�c các c7p và Ban Ch7p hành các t
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ch�c thành viên; l�a ch{n trí th�c tiêu bi)u tham gia H�i
�"ng t	 v7n, Ban t	 v7n c�a �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam các c7p; hi�p th	
ng gi�i thi�u �ng c. ��i bi)u Qu�c
h�i khóa XIII, XIV và ��i bi)u H�i �"ng nhân dân các c7p,
nhi�m k� 2011 - 2016 và 2016 - 2021.

�y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam các c7p và các t
ch�c thành viên M�t tr�n luôn chú tr{ng t�p h2p và phát
huy vai trò, kh� n�ng to l�n c�a ��i ng� trí th�c trong các
giai �o�n l�ch s. cách m�ng c�a ��ng, c�a dân t�c, nh7t
là trong th�i k� �3y m�nh công nghi�p hóa - hi�n ��i hóa
�7t n	�c. H� th�ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam �ã t ch�c
tuyên truy�n, v�n ��ng ��i ng� trí th�c & trong và ngoài
n	�c tích c�c tham gia �óng góp công s�c, trí tu� xây
d�ng �7t n	�c, tham gia �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam và các t ch�c �oàn th) chính tr� - xã h�i các c7p
trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c d	�i s� lãnh ��o
c�a ��ng. ��n nay, ��i ng� trí th�c trong h� th�ng M�t
tr�n T qu�c Vi�t Nam và các t ch�c thành viên �ã phát
tri)n nhanh chóng c� v� s� l	2ng và ch7t l	2ng. 

Nhi�m k� 2009 - 2014, s� l	2ng UJ viên UJ ban Trung
	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam (khóa VII) có trình �� t+
��i h{c tr& lên là 292/355 v� (chi�m tJ l� là 82,2%); t�ng
48,97% (t�ng 96 v�) so v�i nhi�m k� 2004 - 2009; trong
�ó, có 42 v� là giáo s	, phó giáo s	; 3 v� là vi�n s�; 47 v�
là ti�n s�; 22 v� là th�c s�. � c7p t6nh, s� l	2ng UJ viên
Ban Th	�ng tr�c UJ ban M�t tr�n T qu�c c7p t6nh (nhi�m
k� 2009 - 2014) có trình �� t+ ��i h{c tr& lên là 440/511
v� (chi�m tJ l� là 86,1%); trong �ó, có 2 v� ti�n s�; 17 v�
là th�c s�; 421 v� có trình �� ��i h{c. 

UJ ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam và �y
ban M�t tr�n T qu�c các t6nh, thành ph� �ã thành l�p
các H�i �"ng t	 v7n, nh�m t�p h2p, phát huy vai trò, trí
tu� c�a các nhà khoa h{c, trí th�c có uy tín & trong và
ngoài n	�c tham gia t	 v7n, �óng góp ý ki�n v�i ��ng,
Nhà n	�c, M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam. 

Hi�n có h
n 4,5 tri�u ng	�i Vi�t Nam �ang sinh s�ng,
lao ��ng, h{c t�p và công tác & h
n 109 qu�c gia và vùng
lãnh th trên th� gi�i; trên 80% & các n	�c công nghi�p
phát tri)n. Trong �ó, có trên 400.000 trí th�c ki�u bào,
chi�m g�n 10% s� ng	�i Vi�t Nam & n	�c ngoài, là chuyên
gia gi�i �ang làm vi�c & nh5ng l�nh v�c công ngh� cao
nh	: �i�n t., sinh h{c, v�t li�u m�i, hàng không v�
tr/,…; nhi�u ng	�i n#m gi5 nh5ng v� trí quan tr{ng trong
các vi�n nghiên c�u, tr	�ng ��i h{c, b�nh vi�n, công ty
kinh doanh c�a các n	�c và các t ch�c qu�c t�.

V�i ý th�c trách nhi�m, trí tu� c�a mình, ��i ng� trí
th�c trong h� th�ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam và các t
ch�c thành viên �ã có nh5ng �óng góp to l�n, góp ph�n
vào th#ng l2i c�a công cu�c �i m�i, công nghi�p hóa -
hi�n ��i hóa và h�i nh�p qu�c t� c�a �7t n	�c. Trong 10
n�m qua, ��i ng� trí th�c trong h� th�ng M�t tr�n T
qu�c Vi�t Nam �ã tham gia �óng góp vào hàng ngàn d�
án, �� tài khoa h{c c7p Nhà n	�c, c7p b�, c7p ngành và

��a ph	
ng trên các l�nh v�c, nh	: Tham gia t	 v7n, ph�n
bi�n xã h�i các ch� tr	
ng, �	�ng l�i c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n	�c; xây d�ng h� th�ng chính
tr�; t�p h2p và xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c;
�� án, d� án, ch	
ng trình phát tri)n kinh t�, v�n hóa -
xã h�i; xóa �ói gi�m nghèo; b�o v� môi tr	�ng và �ng
phó v�i bi�n �i khí h�u; truy�n bá ki�n th�c khoa h{c
và công ngh� trong các t�ng l�p nhân dân… 

T+ n�m 2016 ��n nay, Ban Th	�ng tr�c �y ban Trung
	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam �ã ph�i h2p v�i Liên hi�p
các H�i Khoa h{c và K� thu�t Vi�t Nam, B� Khoa h{c và
Công ngh� và m�t s� b�, ngành, t ch�c thành viên M�t
tr�n t ch�c tuy)n ch{n các công trình, gi�i pháp sáng
t�o khoa h{c và công ngh� trên l�nh v�c khoa h{c t�
nhiên, khoa h{c công ngh� và k� thu�t �) tuy)n ch{n,
công b� trong Sách vàng Sáng t�o Vi�t Nam �) công b� và
phát hành vào d�p Qu�c khánh 2/9 h�ng n�m. Qua �ó,
khuy�n khích, tôn vinh, bi)u d	
ng trí th�c, các nhà
khoa h{c là tác gi�, nhóm tác gi� �ã �óng góp tích c�c
cho nhi�m v/ phát tri)n kinh t� - xã h�i; kh�ng ��nh
n�ng l�c sáng t�o c�a ng	�i Vi�t Nam & trong và ngoài
n	�c trong xây d�ng và b�o v� T qu�c. Trong �ó: N�m
2016 �ã ch{n 71/88 công trình; n�m 2017 �ã ch{n 72/110
công trình; n�m 2018 �ã l�a ch{n 73/147 công trình, gi�i
pháp sáng t�o khoa h{c - công ngh� công b� trong Sách
vàng Sáng t�o Vi�t Nam. 

N�m 2017, �oàn Ch� t�ch �y ban Trung 	
ng M�t tr�n
T qu�c Vi�t Nam phát ��ng phong trào thi �ua "�oàn
k�t, sáng t�o, nâng cao n�ng su7t, ch7t l	2ng, hi�u qu�
và h�i nh�p qu�c t�” nh�m khuy�n khích, ��ng viên các
t�ng l�p nhân dân, các c
 quan, �
n v�, t ch�c, doanh
nghi�p, nh7t là ��i ng� trí th�c thi �ua h	&ng �ng m�nh
m� các ho�t ��ng sáng t�o, �	a ra sáng ki�n, tham gia
nghiên c�u khoa h{c và phát tri)n công ngh� & m{i l�nh
v�c nh�m nâng cao n�ng su7t, ch7t l	2ng, hi�u qu� và h�i
nh�p qu�c t� th#ng l2i.

Trong b�i c�nh cu�c cách m�ng công nghi�p 4.0 �ã và
�ang tác ��ng sâu r�ng, ��i ng� trí th�c bày t� mong
mu�n ��ng, Nhà n	�c, M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam ti�p
t/c �i m�i m�nh m�, toàn di�n �7t n	�c; xây d�ng và
hoàn thi�n Nhà n	�c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a c�a
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; hoàn thi�n th)
ch� n�n kinh t� th� tr	�ng theo ��nh h	�ng xã h�i ch�
ngh�a; �i m�i ph	
ng th�c lãnh ��o c�a ��ng ��i v�i
Nhà n	�c và xã h�i; t�ng c	�ng s�c m�nh ��i �oàn k�t
toàn dân t�c; chú tr{ng phát huy vai trò, trí tu� c�a ��i
ng� trí th�c th�i k� công nghi�p hóa - hi�n ��i hóa và h�i
nh�p qu�c t� c�a �7t n	�c. �ào t�o, s. d/ng ��i ng� trí
th�c, ��c bi�t là ��i ng� nhà khoa h{c g#n v�i nghiên
c�u, �ng d/ng khoa h{c �) nâng cao ch7t l	2ng, hi�u qu�
c�a n�n kinh t�, nâng cao n�ng su7t lao ��ng và giá tr�
gia t�ng c�a s�n ph3m hàng hóa Vi�t Nam. T�p trung �7u
tranh có hi�u qu� n�n tham nh�ng, lãng phí, quan liêu,
các t�i ph�m và t� n�n xã h�i. Khai thác và s. d/ng có

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N
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hi�u qu� m{i ngu"n l�c �) phát tri)n kinh t� nhanh và
b�n v5ng. Nâng cao ��i s�ng v�t ch7t, v�n hóa tinh th�n
c�a nhân dân. T�o n�n t�ng �) ��n n�m 2020 n	�c ta c

b�n tr& thành n	�c công nghi�p theo h	�ng hi�n ��i theo
Ngh� quy�t ��i h�i XII c�a ��ng �ã �� ra.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát huy vai
trò, vị trí của đội ngũ trí thức đối với sự
nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc trong thời gian tới 

Th� nh7t, M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam các c7p c�n ti�p
t/c �3y m�nh vi�c tuyên truy�n, ph bi�n và t ch�c th�c
hi�n Ngh� quy�t s� 27, phát huy vai trò, n�ng l�c, trí tu�
c�a ��i ng� trí th�c trong h� th�ng M�t tr�n �óng góp
cho s� nghi�p công nghi�p hóa - hi�n ��i hóa và h�i nh�p
qu�c t� c�a �7t n	�c, xây d�ng và phát huy s�c m�nh
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c. Ch6 ��o, h	�ng d_n vi�c
th�c hi�n Ngh� quy�t g#n v�i t ch�c ��i h�i M�t tr�n T
qu�c Vi�t Nam các c7p và ��i h�i M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam l�n th� IX, nhi�m k� 2019 - 2024 và các ch	
ng trình
ph�i h2p và th�ng nh7t hành ��ng c�a �y ban M�t tr�n
T qu�c Vi�t Nam các c7p. Th	�ng xuyên ch6 ��o, h	�ng
d_n �y ban M�t tr�n T qu�c và các t ch�c thành viên
các c7p t�ng c	�ng t�p h2p ��i ng� trí th�c, chú tr{ng l�a
ch{n, gi�i thi�u nh5ng trí th�c tiêu bi)u tham gia vào �y
ban M�t tr�n T qu�c các c7p và Ban Ch7p hành các t
ch�c thành viên; l�a ch{n trí th�c tiêu bi)u tham gia H�i
�"ng t	 v7n, Ban t	 v7n c�a �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam các c7p; hi�p th	
ng gi�i thi�u trí th�c tiêu bi)u �ng
c. �) b�u vào các c
 quan dân c. & các c7p.

Th� hai, t�ng c	�ng công tác giáo d/c chính tr� t	
t	&ng, nâng cao nh�n th�c v� ch� ngh�a Mác - Lênnin, t	
t	&ng H" Chí Minh, các ch6 th�, ngh� quy�t c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n	�c, xây d�ng ��i ng� trí
th�c trong h� th�ng M�t tr�n có b�n l�nh chính tr� v5ng
vàng, trung thành v�i s� nghi�p cách m�ng c�a ��ng và
dân t�c, vì ��c l�p dân t�c và ch� ngh�a xã h�i. �"ng th�i,
ch� ��ng �7u tranh ph�n bác các quan �i)m sai trái, âm
m	u “di=n bi�n hòa bình”, chia r� kh�i ��i �oàn k�t dân
t�c c�a các th� l�c thù ��ch.

Th� ba, xây d�ng c
 ch� t�p h2p ��i ng� trí th�c, thu
hút nh5ng nhà khoa h{c, trí th�c tiêu bi)u & trong và
ngoài n	�c tham gia vào �y ban M�t tr�n T qu�c và H�i
�"ng t	 v7n c�a M�t tr�n T qu�c các c7p. Phát huy dân
ch�, t�o môi tr	�ng c&i m& và thu�n l2i �) phát huy n�ng

l�c t	 duy c�a ��i ng� trí th�c tham gia �óng góp ý ki�n
xây d�ng �	�ng l�i, ch� tr	
ng c�a ��ng, chính sách, pháp
lu�t c�a Nhà n	�c và M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam. ��nh k�
t ch�c ��i tho�i, g�p g� trao �i v�i ��i ng� trí th�c, nhà
khoa h{c, nh7t là nh5ng nhà khoa h{c tiêu bi)u, có uy tín
& trong và ngoài n	�c; l#ng nghe, tôn tr{ng và không phân
bi�t ��i x. v�i nh5ng ý ki�n khác bi�t trong ��i ng� trí
th�c, nh	ng không trái v�i l2i ích chung c�a dân t�c, nh�m
t�p h2p �ông ��o ��i ng� trí th�c tham gia �óng góp tích
c�c vào s� nghi�p xây d�ng và phát huy kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân t�c, xây d�ng và b�o v� T qu�c. 

Th� t	, �3y m�nh các phong trào thi �ua yêu n	�c
trong ��i ng� trí th�c trong h� th�ng M�t tr�n, nh7t là
phong trào thi �ua “�oàn k�t, sáng t�o, nâng cao n�ng
su7t, ch7t l	2ng, hi�u qu� và h�i nh�p qu�c t�”, nh�m
phát huy ti�m n�ng sáng t�o c�a ��i ng� trí th�c trên các
l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i, góp ph�n th�c hi�n th#ng l2i
nhi�m v/ phát tri)n kinh t� - xã h�i, qu�c phòng, an ninh,
��i ngo�i c�a �7t n	�c. K�p th�i phát hi�n, bi)u d	
ng
nh5ng nhà khoa h{c, trí th�c tiêu bi)u có �óng góp tích
c�c vào xây d�ng và b�o v� T qu�c, xây d�ng và phát huy
s�c m�nh kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c. 

Th� n�m, v�i trách nhi�m c�a M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam
c�n ti�p t/c tham m	u, �� xu7t v�i ��ng, Nhà n	�c hoàn
thi�n c
 ch�, chính sách phát tri)n ��i ng� trí th�c, nhà
khoa h{c, nh7t là trên l�nh v�c khoa h{c t� nhiên, khoa
h{c - công ngh�; g#n ho�t ��ng nghiên c�u v�i �ng d/ng,
chuy)n giao khoa h{c - công ngh� vào s�n xu7t, nâng cao
ch7t l	2ng, hi�u qu� c�a n�n kinh t�, nâng cao n�ng su7t
lao ��ng, giá tr� gia t�ng s�n ph3m hàng hóa Vi�t Nam; s�m
kh#c ph/c tình tr�ng ��u t	 dàn tr�i, c
 ch� xin - cho trong
vi�c phân b ngu"n v�n ��u t	 phát tri)n khoa h{c - công
ngh�. Có c
 ch�, chính sách thu hút các nhà khoa h{c,
chuyên gia ��u ngành trên các l�nh v�c & trong và ngoài
n	�c v� làm vi�c t�i các c
 s& nghiên c�u khoa h{c c�a Nhà
n	�c. Nghiên c�u ban hành Lu�t Giám sát và ph�n bi�n xã
h�i c�a M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam và các t ch�c chính tr�
- xã h�i �) phát huy vai trò, trí tu� c�a ��i ng� trí th�c
trong h� th�ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam tham gia ph�n
bi�n góp ph�n xây d�ng, hoàn thi�n chính sách, pháp lu�t
c�a Nhà n	�c. Phát huy và m& r�ng dân ch�, t�o �i�u ki�n
�) ��i ng� trí th�c, nhà khoa h{c tham gia �óng góp ý ki�n
��i v�i nh5ng v7n �� l�n, quan tr{ng c�a �7t n	�c; �"ng
th�i, phê phán nh5ng thói h	, t�t x7u trái v�i giá tr� ��o
��c, truy�n th�ng v�n hóa c�a dân t�c.�
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LÊ ĐỨC TIẾT* 

Tóm tắt: Một trong những dự thảo luật được trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
Quốc hội khóa XIV là Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân
Phong, Phú Quốc. Theo cơ quan soạn thảo, Luật được chuẩn bị rất công phu và
có sự tham gia đầy đủ của các bộ, ngành có liên quan. Nhưng thật bất ngờ, khi
dự thảo Luật được đem ra trình bày trước cơ quan lập pháp và công bố cho nhân
dân cả nước biết, đã làm nảy sinh nhiều lo lắng của không ít đại biểu Quốc hội và
đông đảo cử tri cả nước. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đảm bảo chủ
quyền, an ninh quốc gia và an toàn xã hội.

Summary: One of the draft laws submitted for approval at the fifth session of the
National Assembly (14th tenure) was the draft Law on Special Administrative-
Economic Units Van Don, Bac Van Phong, Phu Quoc. According to the drafting
division, the law has been well prepared with the full involvement of relevant
ministries. But surprisingly, when the draft law was presented to the legislators
and announced to the people, it raised a lot of concerns of the National Assembly
members and electors nationwide particularly about the issues related to
assurance of sovereignty, national and social security.
Từ khóa: Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa
XIV, đại biểu Quốc hội, cử tri, Việt Nam.
Keywords: The  Law on Special Administrative-Economic Units Van Don, Bac Van Phong, Phu Quoc, the fifth session
of the National Assembly (14th tenure), National Assembly members, electors, Vietnam.
Nhận bài: 8/6/2018; Sửa chữa: 2/7/2018; Duyệt đăng: 25/7/2018.

�ông ��o ng	�i dân Vi�t Nam r7t b�n kho�n không
bi�t vì nh5ng lý do c/ th) gì mà Nhà n	�c ph�i
cùng m�t lúc ban hành Lu�t thành l�p ba khu
hành chính - kinh t� ��c bi�t & ba n
i có v� trí ��a

chính tr� quan tr{ng và nh�y c�m, nh	: Vân �"n, B#c Vân
Phong, Phú Qu�c? ��c bi�t, s� ti�n mà ngân sách Nhà
n	�c s� b� ra �) xây d�ng c
 s& h� t�ng cho ba ��c khu
kinh t� l�i vô cùng l�n. Vì v�y, tác ��ng thu�n chi�u và
trái chi�u v� an ninh, ch� quy�n, kinh t�, xã h�i, môi

tr	�ng… Nh	ng, tài li�u này c�ng ch	a �	2c công b�
công khai �) nhân dân tham gia ý ki�n và ph�n bi�n.
Ng	�i dân không ch6 b�n kho�n v� th�i h�n cho thuê �7t
mà còn nhi�u b�n kho�n, lo l#ng v� an ninh ch� quy�n
qu�c gia và an toàn xã h�i, nh	ng nhân dân ch	a �	2c
gi�i �áp m�t cách th7u �áo và ��y ��. Có th) �ó là m�t
trong nh5ng nguyên nhân khi�n cho các th� l�c thù ��ch
l2i d/ng �) xuyên t�c và kích ��ng nhân dân có nh5ng
hành vi c�c �oan.

* Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.   

V� D� th�o Lu�t Đ
n v� 
hành chính - kinh t� đ�c bi�t 
Vân Đ�n, B�c Vân Phong, Phú Qu�c 

PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ
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Làn sóng c�i cách m& c.a b�ng cách thành l�p các khu
ch� xu7t, các ��c khu kinh t� không ph�i là v7n �� m�i.
T+ nh5ng n�m cu�i n.a sau th� kJ XX và ��u th� kJ XXI
�ã bùng n cu�c cách m�ng công nghi�p l�n th� t	.(1) Các
n	�c, trong �ó có c� nh5ng n	�c �7t �ai không r�ng,
ng	�i không �ông, r7t nghèo v� tài nguyên thiên nhiên,
nh	ng do s�m b	�c vào cu�c cách m�ng công nghi�p l�n
th� t	, nên �ã có s� phát tri)n nh�y v{t. H{ là nh5ng
n	�c v�n �ã giàu m�nh, nay càng giàu thêm. Các n	�c
l�c h�u v� công ngh� v�n nghèo l�i càng nghèo cùng �ó
xu7t hi�n s� phân chia các n	�c trên th� gi�i thành ba
lo�i: các n	�c phát tri)n, các n	�c �ang phát tri)n và các
n	�c ch�m phát tri)n. �i�u tr� trêu là có nh5ng n	�c
“n�m trên ��ng vàng”, nh	ng ng	�i dân các n	�c 7y l�i
s�ng trong �ói kh, ch�t chóc, lo�n l�c, chi�n tranh tri�n
miên. �ó là lý do chính khi�n các n	�c ch�m và �ang phát
tri)n nôn nóng trong vi�c kêu g{i, m�i chào các n	�c phát
tri)n ��u t	 vào n	�c h{. Theo th�ng kê ch	a ��y �� cho
th7y, s� ��c khu kinh t� lên ��n hàng nghìn & nhi�u n	�c
châu Á, châu Phi và khu v�c M� La tinh. 

S� m& c.a h�i nh�p v�i th� gi�i �ã góp ph�n thúc �3y
n�n kinh t� c�a các n	�c ch�m và �ang phát tri)n có
nh5ng chuy)n bi�n khích l�. C
 s& h� t�ng bao g"m: h�
th�ng giao thông �	�ng b�, �	�ng th�y, �	�ng không,
các trung tâm du l�ch, khách s�n, gi�i trí, các sòng b�c, các
sân gôn, các khu b7t ��ng s�n cao c7p m{c lên. Tuy v�y,
thành công trong vi�c l�p ra các khu kinh t� ��c bi�t, các
khu ch� xu7t không nhi�u. Ch� tr	
ng " �t m& ra nhi�u
khu kinh t� ��c bi�t, nhi�u công trình ��u t	 v	2t quá
kh� n�ng qu�n lý c�a b� máy nhà n	�c, khi�n cho nhi�u
n	�c lâm vào n2 n�n không có kh� n�ng chi tr�. Tình
tr�ng an ninh, tr�t t� xã h�i tr& nên r�i ren mà không th)
ki)m soát. Nhân dân nhi�u n	�c khu v�c Thái Bình D	
ng,
châu Á, Phi, M� La tinh m7t công �n vi�c làm vì ng	�i lao
��ng n	�c ngoài " �t nh�p c	. Chính ph� các n	�c này t�
ý h�i ti�c vì không k�p nh�n ra các b_y n2 do nôn nóng
trong ��u t	. M�t s� n	�c bu�c ph�i �) cho n	�c ngoài
thuê lãnh th c�a h{ làm c�n c� quân s� trong th�i h�n
99 n�m, vì không �� s�c tr� món n2 khng l" cho vi�c vay
ti�n �) phát tri)n h� t�ng c
 s&(2).

Các n	�c t	 b�n r7t lão luy�n trong n�n kinh t� th�
tr	�ng. Trong lúc h{ �ang không bi�t ph�i làm gì v�i kh�i
l	2ng máy móc, công ngh� l�c h�u c�a n�n “công nghi�p
�ng khói” �) l�i, b�ng th7y các n	�c ch�m phát tri)n và
�ang phát tri)n là th� tr	�ng nhi�u ti�m n�ng �) h{ thanh
toán “c/c b	�u” �ang �è n�ng trên l	ng h{. Th� gi�i th�
ba tr& thành n
i �ón nh�n công ngh� l�c h�u, t� h�i h
n
là tr& thành n
i ch�a ��ng rác th�i công nghi�p3. Các n	�c
có n�n công ngh� cao l�p ra các nhà máy t�i các n	�c cho
thuê �7t �) thu l2i trong vi�c s. d/ng nhân công giá r�.

�i�u này góp ph�n t�o ra công �n vi�c làm cho ng	�i dân
& các n	�c thu�c th� gi�i th� ba. Nh	ng h{ c� tình “l�” �i
vi�c chuy)n giao công ngh� cho n	�c s& t�i. Vì v�y, giá tr�
gia t�ng trong các s�n ph3m c�a các n	�c th� gi�i th� ba
r7t th7p. Xu7t kh3u ch� y�u là xu7t kh3u nguyên li�u thô.
Công nghi�p ch� y�u là công nghi�p gia công, l#p ráp. Kim
ng�ch xu7t kh3u t�ng, nh	ng th�c t� thu nh�p bình quân
��u ng	�i hàng n�m c�a n	�c s& t�i t�ng ch�m và th7p.
Ph�n l�n l2i nhu�n r
i vào tay các nhà ��u t	 n	�c ngoài.
Ch� tr	
ng m& r�ng c.a c�a các n	�c ch�m phát tri)n �ã
giúp h{ v	
n lên thành n	�c �ang phát tri)n, nh	ng l�i
r
i ngay vào b_y n	�c có thu nh�p trung bình. S� t/t h�u
c�a các n	�c thu�c th� gi�i th� ba ngày càng xa h
n. Hình
�nh “con gà �� tr�ng vàng” b�ng cách m�i chào ��u t	 �ã
t#t ng7m trong suy ngh� c�a nhân dân và chính ph� các
n	�c ch�m phát tri)n.

�ó là nh5ng nguyên nhân khi�n cho ch� tr	
ng l�p
các khu ch� xu7t, các ��c khu kinh t� & nhi�u n	�c trên
th� gi�i nay không còn háo h�c nh	 tr	�c và �ã ch5ng
l�i. M�t s� n	�c thu�c th� gi�i th� ba �ã h�y gi7y phép
��u t	 có giá hàng tr�m tJ �ô-la, vì h{ nh�n ra nguy c

ph�i gánh ch�u nhi�u h�u qu� n�ng n� n�u ti�p t/c th�c
hi�n h2p �"ng.

Vi�t Nam là n	�c �ang phát tri)n. Ch� tr	
ng m& c.a
và phát tri)n ��c khu kinh t� xu7t hi�n ngay t+ sau �i
m�i (n�m 1986). V�ng Tàu - Côn ��o là ��c khu ��u tiên
& n	�c ta, ra ��i t+ n�m 1989 nh�m ph/c v/ phát tri)n
ngành công nghi�p d�u m� và khí ��t. H
n 33 n�m (1986-
2018), kinh t� Vi�t Nam �ã có b	�c ti�n khá dài. T+ n	�c
khan hi�m l	
ng th�c, hàng tiêu dùng, Vi�t Nam �ã tr&
thành n	�c xu7t kh3u l	
ng th�c và nhi�u m�t hàng
khác. Thu nh�p bình quân ��u ng	�i và t�c �� phát tri)n
c�a n�n kinh t� qu�c dân không ng+ng t�ng tr	&ng. ��i
s�ng c�a nhân dân �	2c c�i thi�n r7t nhi�u so v�i th�i k�
bao c7p. Nh	ng m�t khác, tr�i qua h
n ba th�p kJ, Vi�t
Nam v_n là n	�c có thu nh�p trung bình và t/t h�u so v�i
m�t s� n	�c trong vùng �ông Nam Á. N�ng su7t lao ��ng
c�a ng	�i Vi�t Nam b�ng 1/15 c�a Singapore, b�ng 1/5
c�a ng	�i Malaysia, b�ng 2/5 c�a ng	�i Thái. Ông Lý
Quang Di�u, nguyên Th� t	�ng c�a Singapore, �ã có l�n
nói r�ng, l� ra v� trí s� m�t & �ông Nam Á là c�a Vi�t Nam,
c�n c� vào tài nguyên thiên nhiên và v� trí ��a chính tr�
thu�n l2i mà n	�c này �ang n#m gi5. V�y, t�i sao Vi�t
Nam ch	a phát huy �	2c th� m�nh v�n có c�a �7t n	�c?
Câu h�i này ��n nay d	�ng nh	 v_n ch	a có s� ��u t	
nghiên c�u �) tìm l�i gi�i �áp c�n k�. 

Qua h
n ba m	
i n�m m& c.a, ��n nay nhìn l�i, Vi�t
Nam �ã không tránh kh�i m�t s� l�ch l�c nh	 nhi�u n	�c
thu�c th� gi�i th� ba �ã v7p ph�i. V�i quan �i)m thu hút
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��u t	 b�ng m{i giá, m�t s� ��a ph	
ng �ã thi�u cân nh#c
trong vi�c ch{n nhà ��u t	. M�t s� t6nh �ã �� ra nh5ng
chính sách 	u �ãi v� �7t �ai, v� thu� v	2t khung quy
��nh c�a pháp lu�t. Nhi�u nhà ��u t	 �ã � xô vào vi�c
��u t	 xây d�ng các khu ngh6 d	�ng cao c7p, nhà & cao
c7p, các sân gôn, các khu du l�ch,… vì �ây là l�nh v�c ��u
t	 �em l�i siêu l2i nhu�n ��i v�i h{. Di�n tích thu h"i �7t
&, �7t canh tác c�a ng	�i dân �) ph/c v/ cho m/c �ích
này ngày càng nhi�u. L�nh thu h"i �7t th	�ng là r7t c7p
t�p, nh	ng vi�c ��n bù thì ch	a th�a �áng, ng	�i dân b�
thu h"i �7t thì không �	2c t�o �i�u ki�n cho n
i & �	2c
t�t, nên g�p khó kh�n trong làm �n. D� án treo x�y ra
nhi�u n
i. Có nh5ng d� án b� treo ��n trên 10 n�m,…

Vi�t Nam hi�n có r7t nhi�u, có th) nói là dày ��c các
khu kinh t�. T�i 3 trung tâm l�n là: Hà N�i, �à N�ng và
Thành ph� H" Chí Minh và t7t c� các t6nh ��u �ã có nhi�u
khu kinh t�. Nh	ng th�c t�, các khu kinh t� này �ã l7p
��y các d� án ��u t	 ch	a? V�y câu h�i ti�p là li�u có c�n
thi�t m�t lúc m& thêm ba ��c khu kinh t� n5a không?
H
n n5a, v�i kinh phí xây d�ng c
 s& h� t�ng, theo tính
toán c�a c
 quan chuyên môn lên ��n 1,57 tri�u tJ �"ng
Vi�t Nam (t	
ng �	
ng v�i 75 tJ USD) ph/c v/ cho ba ��a
�i)m nêu không ph�i là ti�n c�a nhà ��u t	 b� ra mà là
ti�n t+ ngân sách Nhà n	�c. V�y l7y �âu ra ti�n �) trang
tr�i trong lúc Nhà n	�c �ang c�n r7t nhi�u kho�n ti�n
nóng b�ng khác �) phát tri)n kinh t�, nh	: kh#c ph/c
h�u qu� c�a bi�n �i khí h�u, xây d�ng �) gi�m t�i cho
các sân bay, h� th�ng giao thông �	�ng s#t, �	�ng b� �ã
quá t�i, ti�n �) c�i thi�n ��i s�ng dân sinh,… �ây là
nh5ng n�i lo không c�a riêng ai, mà là n�i lo c�a m{i
ng	�i dân Vi�t Nam. 

Ng	�i Trung Qu�c �ã ch{n Th3m Quy�n, m�t làng chài
ven bi)n nghèo kh, bi�t l�p, th�m chí b� lãng quên, làm
khu kinh t� ��c bi�t. Th3m Quy�n tr& thành m�t �ô th�
th�nh v	2ng c�a Trung Qu�c. S� �úng �#n c�a ng	�i Trung
Qu�c không ch6 & ch� h{ �ã t�o ra thêm m�t kh�i l	2ng
v�t ch7t, tài s�n khng l", mà còn & ch� cách suy ngh� c�a
h{. Ng	�i Trung Qu�c mu�n qua kinh nghi�m c�a Th3m
Quy�n, �) bi�n các khu nghèo trong toàn lãnh th r�ng
l�n c�a Trung Qu�c thành nh5ng vùng giàu có. Vì v�y, r7t
nhi�u ng	�i nói r�ng, Vi�t Nam làm ng	2c l�i khi ch{n
Vân �"n, B#c Vân Phong và Phú Qu�c là nh5ng n
i �	2c
nhìn nh�n là nh5ng hòn ng{c quý c�a �7t n	�c, là nh5ng
n
i mà ��i s�ng kinh t� c�a ng	�i dân �ã có nhi�u c�i
thi�n, là nh5ng n
i mà n�n kinh t� ��a ph	
ng �ã có
nh5ng phát tri)n khá thu�n l2i và có nhi�u tri)n v{ng. Có
ng	�i bi�n minh r�ng, n�u ch{n n
i nghèo, n
i không
thu�n ti�n v� m�t c
 s& h� t�ng thì không th) kêu g{i
�	2c nhà ��u t	? V�y, ��i v�i các m�nh �7t phì nhiêu mà
t tiên ta �ã ph�i tr�i qua nhi�u th� h� m�i c�i t�o tr&

thành �7t canh tác nuôi s�ng con ng	�i thì có c�n kêu g{i
��u t	 �) các m�nh �7t �ó tr& thành sân gôn, khách s�n,
khu ngh6 d	�ng hay không? Khu ngh6 d	�ng, khách s�n,
sòng b�c,… không t�o ra �	2c s�n ph3m công ngh� cao. 

Công nghi�p s�n xu7t nhôm và s#t thép ngày nay �	2c
xem là ngành công nghi�p tiêu t�n nhi�u n�ng l	2ng và
gây tác h�i ��n môi tr	�ng nhi�u nh7t. Trung Qu�c �ã có
ch� tr	
ng �óng c.a và h�n ch� các nhà máy khai thác,
ch� bi�n nhôm và s#t thép & n	�c h{ và h{ b� ra nhi�u
kho�n ti�n l�n �) l�p ra các nhà máy luy�n thép & các
n	�c thu�c th� gi�i th� ba và k) c� & n	�c M�. V�i m�t
m�i tên trúng nhi�u �ích, Trung Qu�c �ã thu v� nhi�u
món l2i, v+a tránh �	2c nh5ng tác h�i v� môi tr	�ng x�y
ra & n	�c h{, v+a s�n xu7t ra nhi�u s#t thép, l�i tránh
�	2c vi�c �ánh thu� bán h� giá s�n ph3m do che gi7u
�	2c ngu"n g�c xu7t x� c�a s�n ph3m. Chính sách này �ã
làm cho n	�c M� b� thâm h/t trong cán cân buôn bán và
là nguyên nhân gây ra tranh ch7p, có ng	�i g{i là chi�n
tranh th	
ng m�i gi5a M� và Trung Qu�c. Thi�t t	&ng
�i�u này s� giúp Vi�t Nam h�t s�c c�nh t6nh trong vi�c
kêu g{i ��u t	 vào nh5ng ngành công nghi�p tiêu t�n
nhi�u n�ng l	2ng và gây �nh h	&ng n�ng ��i v�i môi
tr	�ng. V/ nhà máy luy�n thép Formosa & Hà T�nh, v/
khai thác qu�ng Bô xít �) ch� bi�n nhôm & Tây Nguyên là
nh5ng ti�ng chuông báo ��ng �ã vang lên.  

�i�u mà Vi�t Nam �ang r7t c�n là s� phát tri)n c�a cách
m�ng công nghi�p 4.0, là ��i ng� lao ��ng lành ngh� có
n�ng su7t cao và các nhà qu�n lý giàu kinh nghi�m. Nh	ng
nh5ng �òi h�i này ch	a �	2c th) hi�n rõ trong d� th�o
Lu�t v� các ngành ngh� 	u tiên phát tri)n t�i các ��c khu
hành chính - kinh t� ��c bi�t: Vân �"n, B#c Vân Phong,
Phú Qu�c. Theo quy ��nh t�i �i�u 16 c�a D� th�o, danh
m/c ��u t	 & các n
i này v_n bao g"m c� các ngành ngh�
v� b7t ��ng s�n, v� du l�ch, v� khách s�n v�n có r7t nhi�u
trong các k� ho�ch thu hút ��u t	 t�i các t6nh. Ng	�i dân
lo ng�i không ph�i do s2 bóng, s2 vía, mà vì th�c tr�ng �ã
x�y ra làm dân chúng không yên. Chính quy�n ��a ph	
ng
m�t s� n
i (c7p xã, huy�n, ph	�ng, qu�n) �ã buông l�ng
vi�c qu�n lý, th�m chí không th) ti�n hành các công vi�c
ki)m tra, giám sát các ��a �i)m có �ông lao ��ng ng	�i
n	�c ngoài c	 trú. �ã có �"n biên phòng, nh5ng vùng �7t
y�u ��a c�a �7t n	�c suýt b� thu h"i �) cho ng	�i n	�c
ngoài xây d�ng khách s�n, nhà ngh6 nh	ng do nhân dân
lên ti�ng ph�n ��i nên �ã �	2c ng�n ch�n. 

Nh5ng ng	�i trông r�ng, nhìn xa th7u hi)u �	2c r�ng,
không nên bi�n Vi�t Nam thành “xã h�i tiêu dùng”, khi�n
cho con ng	�i tiêm nhi=m l�i s�ng ích kJ, ch6 bi�t h	&ng
th/ mà không quan tâm ��n vi�c dành d/m và làm giàu
thêm tài nguyên �) l�i cho các th� h� mai sau.
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Chú thích:
1. Cho đến nay, nhân loại đã trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN). Cuộc CMCN lần một là sự chuyển đổi từ nền sản

xuất thủ công sang nền sản xuất cơ giới, diễn ra vào đầu thế kỷ XVIII. Cuộc CMCN lần hai là sự chuyển đổi từ nền sản xuất cơ giới
hóa sang nền sản xuất tự động hóa, diễn ra vào cuối thế kỷ XIX. Cuộc CMCN lần ba, diễn ra vào nửa sau thế kỷ XX, là sự chuyển
đổi từ nền sản xuất tự động hóa, còn được gọi là thời kỳ công nghiệp ống khói, sang nền sản xuất điện tử với quy mô nhỏ hơn,
công nhân, nguyên liệu ít hơn nhưng đem lại năng xuất, chất lượng cao hơn. Cuộc CMCN lần bốn, diễn ra vào những thập niên
cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, với việc rô-bốt hóa quá trình sản xuất, số hóa, ứng dụng công nghệ na-nô, trí tuệ nhân tạo,…

2. Sri Lanka buộc phải để cho Trung Quốc thuê cảng biển chiến lược của nước này trong 99 năm vì không thể trả nợ vay để phát triển
hạ tầng cơ sở cho các đặc khu kinh tế của họ. Myanmar cũng đã hủy nhiều hợp đồng với Trung Quốc về xây dựng các đập thủy
điện lớn ở nước này.

3. Theo tin tức mới nhất, không ít các cảng biển của Việt Nam, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, hiện đang nan giải
vì sự tồn đọng rất nhiều container rác thải từ nước ngoài quá cảnh hoặc nhập về.

4. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện có quan hệ với 180 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm: châu Á: 44 nước, châu Âu: 46
nước; châu Mỹ: 29 nước, châu Phi: 50 nước. 

Lu�t ��c khu kinh t� c�a n	�c Nga (�i�u 6) ban hành
và áp d/ng ngày 22/6/2005 �ã quy ��nh: “Các ��c khu
kinh t� �	2c thành l�p nh�m m/c �ích phát tri)n các
ngành ch� bi�n c�a n�n kinh t�, c�a ngành công ngh�
cao, s�n xu7t các d�ng s�n ph3m m�i và phát tri)n h�
t�ng giao thông. M�i ��c khu kinh t� không quá 20 km2.
Trên lãnh th các ��c khu kinh t� không cho phép tri)n
khai các công trình thu�c qu� nhà &”. M�t câu h�i �	2c
��t ra bu�c chúng ta ph�i suy ngh�. Vì sao n	�c Nga, m�t
n	�c có di�n tích b�ng 1/6 c�a th� gi�i l�i quy ��nh di�n
tích khu kinh t� ��c bi�t & n	�c h{ không quá 20 km2 và
các công trình nhà & khách s�n, ca-si-nô b� lo�i ra kh�i
danh m/c ��u t	? Có th) tìm ra �	2c �ôi �i�u thú v� n�u
�i sâu nghiên c�u các câu h�i này.

Vi�c t�o ra nh5ng b�t phá, ��t phá �) có nh5ng b	�c
phát tri)n nh�y v{t là r7t c�n. Nh	ng không th) nóng v�i
và " �t. Thay vì kêu g{i ��u t	 các khu ngh6 d	�ng, khách
s�n, ca-si-nô,… danh m/c kêu g{i ��u t	 & khu kinh t�
��c bi�t ch6 nên t�p trung vào phát tri)n các máy móc,
s�n ph3m s. d/ng ít nguyên li�u, n�ng l	2ng mà l�i có giá
tr� gia t�ng cao. Do v�y, di�n tích dành cho các khu kinh
t� ��c bi�t, không �òi h�i ph�i quá r�ng lên ��n hàng
tr�m km2. S�n ph3m c�a công nghi�p 4.0 thay �i r7t
nhanh. Các nhà ��u t	 công ngh� cao không �òi h�i th�i
gian thuê �7t ��n hàng ch/c n�m. Th�i gian thuê �7t
không c�n thi�t kéo dài ��n 70 ho�c 99 n�m. Di�n tích
�7t �ai Phú Qu�c là 593,05 km2, x7p x6 b�ng Singapore
(712 km2). Nhà n	�c ta nên nghiên c�u k� m{i �i�u ki�n
�) t�p trung làm t�t m�t khu kinh t� ��c bi�t trong m�t
di�n tích không quá r�ng �) rút kinh nghi�m và ti�p t/c
nhân r�ng v� sau c�ng không mu�n.

Th�t �áng ti�c là �ã x�y ra nh5ng hành vi c�c �oan &
m�t s� n
i. Qua công tác �i�u tra c�a Công an, nhi�u
ng	�i có m�t trong các cu�c bi)u tình ho�c do b� �e d{a,
ho�c do b� xúi d/c, ho�c do hi�u k�, ho�c do �	2c cho

ti�n. Nh5ng th� l�c thù ��ch �ã l� m�t. D	 lu�n �òi
nghiêm tr� nh5ng k� kích ��ng, xúi d/c ch�ng phá chính
quy�n. Chúng ta không s2 vi�c b� gán ghép là vi ph�m
nhân quy�n. Không n	�c nào trên th� gi�i l�i làm ng

tr	�c vi�c các th� l�c thù ��ch ngang nhiên dùng các
hành vi b7t h2p pháp �) ch�ng ��i ch� ��. Nh	ng bi�n
pháp có hi�u qu� nh7t �) vô hi�u hóa các hành vi kích
��ng c�a các th� l�c thù ��ch là làm cho nhân dân hi)u
rõ và �"ng tình v�i ch� tr	
ng, �	�ng l�i c�a ��ng, chính
sách và pháp lu�t c�a Nhà n	�c.

Ti�p thu ý ki�n c�a nhi�u ��i bi)u Qu�c h�i và cam
k�t l#ng nghe ý ki�n c�a nhân dân, Chính ph� �ã th�ng
nh7t v�i �y ban Th	�ng v/ Qu�c h�i �ã quy�t ��nh lùi
th�i h�n thông qua d� th�o Lu�t t�i k� h{p th� n�m và
chuy)n sang k� h{p th� sáu Qu�c h�i khóa XIV. �ây là
vi�c làm �úng. Nh	ng li�u v�i th�i gian ít �i trong vài
tháng t+ nay ��n k� h{p th� sáu c�a Qu�c h�i, c
 quan
so�n th�o Lu�t, các ph	
ng ti�n thông tin ��i chúng có
�� th�i gian �) ch6nh s.a d� th�o và gi�i thích cho nhân
dân rõ m{i �i�u? Rõ ràng �ây là �i�u b7t c�p có th) th7y
tr	�c. Gánh n�ng trong vi�c, làm cho nhân dân hi)u rõ và
�"ng tình v�i ��ng và Chính ph� v� �	�ng l�i, chính
sách, ph	
ng h	�ng bi�n pháp kêu g{i ��u t	 c�a n	�c
ngoài sao cho có l2i nh7t ��i v�i �7t n	�c �	2c ��t trên
vai �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam các c7p.

�i�u c�n nh7t là c
 quan d� th�o nên có �ánh giá,
tng k�t 33 n�m m& c.a, c�i cách kinh t� v�i n�i dung ch6
ra �	2c nh5ng thành công và thi�u sót trong ch� tr	
ng
thành l�p các khu kinh t� và ��c khu kinh t�, d� ki�n
��y �� tác ��ng thu�n chi�u và ng	2c chi�u c�a vi�c ban
hành Lu�t �
n v� hành chính - kinh t� ��c bi�t �) �y ban
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam các c7p có tài li�u h	�ng d_n
�ông ��o nhân dân tham gia ý ki�n và ph�n bi�n. Ch6 có
cách làm nh	 v�y m�i ��t �	2c s� �"ng tình và th�ng
nh7t cao trong nhân dân khi ban hành Lu�t.�

P H Ò N G ,  C H � N G  T H A M  N H � N G ,  L Ã N G  P H Í



26 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG*

Tóm tắt: Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, Công giáo hai miền sum
vầy. Chiến công oai hùng của dân tộc có sự đóng góp không nhỏ của người
Công giáo, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng, tổ chức yêu nước của người
Công giáo Việt Nam - Ủy ban Liên lạc toàn quốc những người Công giáo Việt
Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, một tổ chức được sinh ra bởi ĐẠO và ĐỜI.
Bước vào thời kỳ mới, những vấn đề được đặt ra, nhằm đáp ứng việc thành lập
một tổ chức mới. Bài viết giải đáp ba nội dung: Một tổ chức bởi đạo; Một tổ chức
bởi đời; Một tổ chức gắn kết đạo và đời để phát triển.

Summary: In the spring of 1975 the country was reunified, the Catholicism of
two regions was merged. The mighty national victory had a great contribution of
Catholics, including the important role of the patriotic organization of Vietnamese
Catholics - the Nationwide Catholic Liaison Committee of Vietnamese people who
love the country, love peace. It is an organization which was formed by Faith and
Life. Entering into the new era, it is necessary to establish a new organization.
The article answers three topics: An organization by Faith; An organization by
Life; An organization that combines Faith and Life for development.
Từ khóa: Người Công giáo, Ủy ban liên lạc toàn quốc những người Công giáo Việt Nam, Cộng đồng Dân Chúa,
Sống tốt đời, đẹp đạo,…
Keywords: Catholics, the Nationwide Catholic Liaison Committee, The Christian People's Alliance, the good life,
the beautiful faith.
Nhận bài: 20/7/2018; Sửa chữa: 23/7/2018; Duyệt đăng: 2/8/2018.

Một tổ chức bởi Đạo
Ngay sau khi �7t n	�c th�ng nh7t (30/4/1975), �y

ban liên L�c toàn qu�c nh5ng ng	�i Công giáo Vi�t Nam
yêu T qu�c, yêu hòa bình (g{i t#t là �y ban Liên l�c Công
giáo toàn qu�c) v_n ti�p t/c ho�t ��ng & mi�n B#c. T�i
Tây Nam b�, m�t s� linh m/c n�m 1954 t�p k�t ra mi�n
B#c sau ngày �7t n	�c th�ng nh7t, �ã tr& v� quê thành
l�p �y ban Liên l�c Công giáo toàn qu�c t6nh H�u Giang
(n�m 1976). Thành ph� H" Chí Minh, n
i có �ông �"ng

bào Công giáo, n
i mà sau ngày gi�i phóng c�ng �"ng Dân
Chúa có r7t nhi�u ho�t ��ng thi�t th�c �óng góp cho �7t
n	�c, nên n�m 1980 gi�i Công giáo Thành ph� ra ��i �y
ban v�n ��ng ng	�i Công giáo xây d�ng và b�o v� T qu�c
Thành ph� H" Chí Minh. Ban v�n ��ng nh�n �	2c s� �ng
h� c�a Tng Giám m/c Phaolô Nguy=n V�n Bình. Ngày
7/1/1980, Tng Giám m/c Nguy=n V�n Bình g.i th	 cho
các linh m/c, tu s� nam n5 và giáo dân Thành ph�, gi�i
thi�u vi�c chu3n b� cho t ch�c này �	2c thành l�p. Th	

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

M�t t ch�c b�i Đ�O và Đ�I

DI�N �ÀN ��I �OÀN K	T TOÀN DÂN T
C



27TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

có �o�n: “Sau m�t th�i gian trên 4 n�m, gi�i Công giáo
Thành ph� H" Chí Minh chúng ta �ã tích c�c tham gia vào
công cu�c xây d�ng và b�o v� T qu�c Vi�t Nam. Tôi thi�t
t	&ng �ã t�i lúc nên có m�t t ch�c chính th�c �) phát
huy h5u hi�u h
n kh� n�ng �óng góp c�a Giáo ph�n
Thành ph� H" Chí Minh vào s� nghi�p cách m�ng chung
c�a �7t n	�c xã h�i ch� ngh�a”1.

Trong bui l= ra m#t c�a �y ban ngày 17/1/1980, Tng
Giám m/c nói: “Tôi hân hoan và c�m 
n anh ch� em linh
m/c, tu s� và giáo dân �ã khó nh{c tr�m b� ��t t�i k�t qu�
mong ch�: thành l�p �y ban V�n ��ng ng	�i Công giáo
xây d�ng và b�o v� T qu�c Thành ph� H" Chí Minh. Tôi
vui s	�ng nh�n th7y n
i anh ch� em trong �y ban V�n
��ng Công giáo - nh5ng ng	�i nhi�t thành can ��m, hi)u
r�ng th7y xa yêu Chúa mà không quên yêu n	�c, quy�t
tâm th�c hành giáo lý Kitô giáo trong công vi�c tr�n th�”.

S� �ng h� c�a v� ch� ch�n Tng Giáo ph�n, s� nhi�t
thành c�a m�t s� linh m/c, tu s�, giáo dân �ã ti�n t�i s�

ra ��i c�a �y ban t�o �à cho vi�c thành l�p m�t t ch�c
m�i, v�i ch�c n�ng, nhi�m v/ m�i. T+ 24-26/8/1983 t�i
Thành ph� H" Chí Minh, H�i ngh� m& r�ng thành l�p Ban
Trù b�, bàn th�o n�i dung, quy�t ��nh th�i gian t ch�c ��i
h�i. Và t+ ngày 8 ��n ngày 10/11/1983, t�i Hà N�i, �y
ban �oàn k�t ng	�i Công giáo Vi�t Nam xây d�ng và b�o
v� T qu�c (v� sau g{i t#t là �y ban �oàn k�t Công giáo
Vi�t Nam) chính th�c ra ��i. M�t ban lãnh ��o �	2c b�u.
��i h�i thông qua �i�u l� g"m 6 ch	
ng, 15 �i�u.

M/c �ích c�a �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam là: “�y
ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam là t ch�c �oàn k�t m{i
ng	�i Công giáo yêu n	�c Vi�t Nam” th�c hi�n nhi�m v/:

1. Góp ph�n ��ng viên lòng yêu n	�c c�a ng	�i Công
giáo cùng toàn dân tích c�c xây d�ng và b�o v� T qu�c
Vi�t Nam xã h�i ch� ngh�a.

2. Góp s�c ph7n �7u th�c hi�n �	�ng h	�ng: Giáo h�i
g#n bó v�i dân t�c, v�i T qu�c, kiên quy�t �7u tranh

D I � N  � À N  � 0 I  � O À N  K % T  T O À N  D Â N  T � C

Hội thảo “Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong tình hình mới” do Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trường ĐHKHXH&NV tổ chức, tháng 7/2018. 
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ch�ng m{i âm m	u l2i d/ng tôn giáo c�a �� qu�c và ph�n
��ng, gi5 gìn thanh danh ��o Chúa.

3. Cùng nhân dân và Kitô h5u trên th� gi�i kiên trì
�7u tranh cho hòa bình, công lý và ti�n b� xã h�i.

K) t+ khi thành l�p ��n nay, �y ban �oàn k�t Công
giáo Vi�t Nam v� ph	
ng di�n t ch�c luôn hi�p thông
tr{n v;n v�i Giáo h�i Công giáo Vi�t Nam; v� ph	
ng di�n
tôn giáo, các thành ph�n Dân Chúa tham gia �y ban, tùy
theo v� trí c�a mình, không ch6 làm tr{n ch�c n�ng, mà
còn là nh5ng t7m g	
ng tiêu bi)u gi5a c�ng �"ng Dân
Chúa; v� ph	
ng di�n m/c v/, �y ban �oàn k�t Công giáo
Vi�t Nam luôn bám sát �	�ng h	�ng c�a H�i �"ng Giám
m/c Vi�t Nam, b#t ��u t+ Th	 chung 1980 “S�ng Phúc âm
gi5a lòng dân t�c �) ph/c v/ h�nh phúc c�a �"ng bào”.
Sau này là các Th	 chung, th	 m/c v/ c�a H�i �"ng Giám
m/c Vi�t Nam, c�ng nh	 các s� ki�n c�a Giáo h�i Công
giáo Vi�t Nam �� ra. Ch�ng nh5ng th�, �y ban �oàn k�t
Công giáo Vi�t Nam còn bám sát �	�ng h	�ng c�a Vatican,
mà ng	�i ��ng ��u là Giáo hoàng thông qua các v�n ki�n.
�ón nh�n Hu7n t+ c�a ��c Thánh Cha Bênêdictô XVI nhân
�oàn Giám m/c Vi�t Nam ��n Rôma, vi�ng th�m Ad Limina
v�i l�i nh#n nh�: “B�ng ��i s�ng xây n�n trên ��c bác ái,
s� liêm chính, vi�c quý tr{ng công ích, anh ch� em giáo
dân ph�i ch�ng t� r�ng là ng	�i Công giáo t�t c�ng là
ng	�i công dân t�t”2.

Nh	 v�y, vi�c �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam ra
��i, tr	�c h�t do nhu c�u n�i t�i c�a Công giáo. 

Một tổ chức bởi Đời
�	2c sinh ra “b&i ��i”, �óng góp c�a �y ban �oàn k�t

Công giáo Vi�t Nam cho dân t�c, T qu�c, cho c�ng �"ng
là phong phú, �a d�ng v�i các l�nh v�c khác nhau: chính
tr�, kinh t�, v�n hóa - xã h�i, môi tr	�ng, an ninh - qu�c
phòng. Tuy nhiên, có th) g�p vào hai thành t�u ch� y�u:
(1) Góp ph�n xây d�ng và c�ng c� kh�i ��i �oàn k�t toàn
dân t�c; (2) Cùng toàn dân xây d�ng và b�o v� T qu�c,
b�o v� hòa bình.

Góp ph�n xây d�ng và c�ng c� kh�i ��i �oàn k�t toàn
dân t�c

V7n �� “�oàn k�t r�ng rãi ng	�i Công giáo Vi�t Nam”
��u �	2c ghi trong �i�u l� c�a các k� ��i h�i. T�i ��i h�i
V, c/m t+ và c�ng là m/c tiêu trên �	2c b sung, làm
sáng t� thêm: “�y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam có
m/c �ích t�p h2p, �oàn k�t r�ng rãi ng	�i Công giáo Vi�t
Nam trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c”. Nh	 v�y, m/c
�ích �oàn k�t c�a �y ban g"m hai n�i dung rõ r�t. Th�

nh7t, t�p h2p, �oàn k�t r�ng rãi ng	�i Công giáo Vi�t
Nam; Th� hai, �oàn k�t… ng	�i Công giáo Vi�t Nam �	2c
��t trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c. Hay nói m�t
cách khác, m/c �ích �oàn k�t… ng	�i Công giáo Vi�t Nam
là �) nh#m t�i �ích �oàn k�t toàn dân t�c. Do b&i ng	�i
Công giáo Vi�t Nam là m�t b� ph�n không th) tách r�i
c�a ngôi nhà dân t�c Vi�t Nam.

L�ch s. dân t�c Vi�t Nam là l�ch s. d�ng n	�c �i �ôi
v�i gi5 n	�c. �) th�c hi�n s� m�nh �ó, �oàn k�t toàn
dân t�c luôn ��t lên v� trí hàng ��u. Vì v�y, �oàn k�t c�ng
�"ng Công giáo, ��t trong kh�i �oàn k�t toàn dân t�c,
m�t m/c tiêu mà �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam ��t
ra và th�c hi�n là h�t s�c quan tr{ng. M/c tiêu �oàn
k�t… �	2c �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam t+ Trung
	
ng ��n ��a ph	
ng �	2c th�c hi�n v�i nhi�u n�i dung
phong phú. Cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng
��i s�ng v�n hóa & khu dân c	” do �y ban Trung 	
ng
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam phát ��ng �	2c c/ th) hóa qua
các phong trào: “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng cu�c s�ng
m�i & khu dân c	, s�ng t�t ��i, �;p ��o” do �y ban �oàn
k�t Công giáo Vi�t Nam phát ��ng. T�i nhi�u ��a ph	
ng
trong c� n	�c, gi�i Công giáo �ã th) hi�n nh5ng n�i dung
thi �ua qua các phong trào “Xây d�ng x� h{ ��o tiên
ti�n”, phong trào “T�t ��i, �;p ��o”, phong trào “Ng	�i
t�t vi�c t�t” “Các tôn giáo chung tay b�o v� môi tr	�ng
và �ng phó v�i bi�n �i khí h�u”,… làm phong phú thêm
các ho�t ��ng thi �ua yêu n	�c trong �"ng bào Công giáo
c� n	�c4. Các phong trào là t�p h2p �ông ��o ng	�i Công
giáo, h	�ng h{ t�i nh5ng vi�c làm c/ th) và thi�t th�c.
Tham gia phong trào, ng	�i Công giáo & làng quê, x�, h{
��o �	2c g�n g�i, chia s�, hi)u bi�t, t�o m�i t	
ng giao.
Riêng công tác b�o v� môi tr	�ng, �ng phó bi�n �i khí
h�u �ã ph�i h2p tri)n khai giai �o�n 2016 - 2020 v�i các
ho�t ��ng, nh	: kh�o sát, h� tr2 m�t s� mô hình �i)m;
kh�o sát, �ánh giá nhu c�u �) xây d�ng mô hình �i)m;
t�p hu7n cho ch�c s#c, nhà tu hành các tôn giáo v� �ng
phó bi�n �i khí h�u, gi�m thi)u r�i ro thiên tai và b�o
v� môi tr	�ng; giám sát vi�c th�c hi�n Ch	
ng trình ph�i
h2p và ho�t ��ng c�a các mô hình �i)m. Th�c hi�n t�t
Ch	
ng trình ph�i h2p gi5a �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam, B� Tài nguyên và Môi tr	�ng v�i các tôn giáo v� b�o
v� môi tr	�ng và �ng phó v�i bi�n �i khí h�u.

Cùng toàn dân xây d�ng và b�o v� T qu�c, b�o v�
hòa bình

Là tín �" tôn giáo �"ng th�i là công dân, ng	�i Công
giáo Vi�t Nam d	�i s� h	�ng d_n c�a �y ban �oàn k�t
Công giáo Vi�t Nam luôn ý th�c hoàn thành t�t vai trò
công dân. V�i t	 cách là thành viên c�a M�t tr�n T qu�c

DI�N �ÀN ��I �OÀN K	T TOÀN DÂN T
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Vi�t Nam, �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam tham gia
tuyên truy�n �	�ng l�i, chính sách c�a ��ng và Nhà n	�c
Vi�t Nam v� t� do tín ng	�ng, tôn giáo và th�c hi�n �úng
�	�ng l�i, chính sách c�a ��ng và Nhà n	�c Vi�t Nam v�
tôn giáo. Nh5ng lu�n �i�u tuyên truy�n, xuyên t�c �	�ng
l�i tôn giáo c�a ��ng C�ng s�n Vi�t Nam, chính sách, pháp
lu�t c�a Nhà n	�c Vi�t Nam, ��c bi�t là nh5ng hành ��ng
làm ph	
ng h�i ��n �oàn k�t l	
ng - giáo luôn �	2c �7u
tranh phê phán, �3y lùi. “Ng	�i Công giáo kh#p n
i tích
c�c h	&ng �ng các cu�c v�n ��ng và các phong trào do
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam kh&i x	�ng nh	: Phong trào
hi�n máu nhân ��o; Cu�c v�n ��ng xây d�ng n�p s�ng
v�n hóa m�i; Xóa �ói gi�m nghèo; Phong trào c�u tr2
�"ng bào b� thiên tai; Phong trào b�o v� an ninh T qu�c;
Cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng cu�c s�ng
m�i & khu dân c	”5.

Một tổ chức gắn kết Đạo - Đời - 
Định hướng phát triển

M�t t ch�c g#n k�t ��o - ��i

S� g#n k�t �	2c di=n t� nh	 là nh�p c�u, nh	 là s�
liên k�t. Song �ó ch6 là cách nhìn, cách ti�p c�n b� ngoài.
G#n k�t ��o - ��i c�n �	2c nhìn nh�n và phân tích b&i
chi�u sâu. “Ng	�i Công giáo Vi�t Nam ngày càng th7y cu�c
s�ng hài hòa gi5a ��o và ��i là vô cùng quan tr{ng và
�em l�i l2i ích cho T qu�c và Giáo h�i. Nh� có s� hài hòa
�ó, ngày càng kh#c ph/c �	2c nh5ng m�c c�m, nh5ng
hoài nghi không �áng có. S� hi�n di�n c�a phong trào
Công giáo yêu n	�c Vi�t Nam là m�t th�c t� v+a d{n
�	�ng, v+a minh ch�ng cho s� g#n bó c�a C�ng �"ng Dân
Chúa v�i s� nghi�p �7t n	�c; và t ch�c ��i di�n cho
phong trào hi�n di�n trên th�c t� �) h	�ng d_n, ��ng
viên, giúp �� phong trào theo ph	
ng châm m�t giáo h�i
s�ng g#n bó v�i dân t�c mình. Chính phong trào Công

giáo �ã góp ph�n xây d�ng s� hài hòa �ó, ��ng viên gi�i
Công giáo c� n	�c tham gia các phong trào ho�t ��ng
cách m�ng chung, tri)n khai các ch	
ng trình c/ th) v�
nhi�m v/ c�a toàn dân theo �úng tinh th�n �	�ng h	�ng
m/c v/ c�a Th	 chung ��i h�i Giám m/c Vi�t Nam 1980”6.

G#n k�t ��o - ��i, �) ng	�i Công giáo Vi�t Nam xây
d�ng và b�o v� T qu�c �	2c ti�p c�n & m�t h	�ng khác
L�i d�y c�a các v� ch� ch�n Giáo h�i Công giáo Vi�t Nam
c�ng chính là s� nhìn nh�n nh5ng ho�t ��ng th	�ng
xuyên c�a phong trào mà �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t
Nam su�t th�i gian qua th�c hi�n nhi�m v/ th� hai c�a
mình: “Góp ph�n th�c hi�n �	�ng h	�ng Giáo h�i g#n bó
v�i Dân t�c, t�ng c	�ng và c�ng c� kh�i �oàn k�t toàn
dân trên n�n t�ng truy�n th�ng ��o ��c dân t�c, c�nh
giác tr	�c âm m	u chia r�, gi5 gìn s� trong sáng c�a ��o
Thánh Chúa”7.

��nh h	�ng �) phát tri)n

N�u nh	 s� ra ��i c�a �y ban Liên l�c toàn qu�c
nh5ng ng	�i Công giáo Vi�t Nam yêu T qu�c, yêu hòa
bình t+ khi thành l�p ��n su�t quá trình t"n t�i và ��n
nay �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam khi thành l�p có
s� thu�n l2i, �ó là s� �ng h� c�a Giáo quy�n, Tng Giáo
ph�n Thành ph� H" Chí Minh. �y ban �oàn k�t Công giáo
Vi�t Nam xây d�ng và b�o v� T qu�c xác ��nh �oàn k�t &
�ây không ph�i là c�p ph�m trù ��i l�p v�i m7t �oàn k�t
mà là t�p h2p, g#n k�t ng	�i công giáo �) th�c hi�n “t�t
��i �;p ��o”, “yêu Chúa mà không quên yêu ng	�i”.

M�t t ch�c sinh ra b&i ��o và ��i, �óng góp cho ��o
và ��i, luôn hi�p thông tr{n v;n v�i Giáo h�i, là k�t n�i
��o - ��i, �y ban �oàn k�t Công giáo Vi�t Nam v_n và s�
t"n t�i, phát tri)n. Tr	�c yêu c�u và nhi�m v/ m�i c�a �7t
n	�c, �y ban ti�p t/c hoàn thi�n c
 c7u t ch�c, bám sát
��o - ��i, ��nh h	�ng cho t	
ng lai �) làm t�t h
n n5a
“th�c hành giáo lý c�a Kitô trong các công vi�c tr�n th�”.�
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Vi�c t�ng c	�ng vai trò c�a MTTQ, các �TND, các t
ch�c xã h�i trong QT�P có ý ngh�a r7t quan tr{ng.
�i m�i ph	
ng th�c ho�t ��ng c�a CQ�P, nh7t là
�i m�i c
 ch� v�n hành c�a các c
 quan hành

chính nhà n	�c (HCNN) �ang ��t ra nh5ng yêu c�u m�i
��i v�i vi�c th�c hi�n ch�c n�ng c�a MTTQ, các �TND và
các t ch�c xã h�i & ��a ph	
ng. 

Nhận thức chung về vai trò của Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ
chức xã hội trong quản trị địa phương

T+ ph	
ng di�n k�t c7u ch� th) qu�n tr�, có th) cho
r�ng, QT�P �	2c c7u thành b&i ba thành t� ch� y�u: M�t
là, h� th�ng chính quy�n l7y ��i ng� cán b�, công ch�c
làm ��i di�n và l7y các c
 quan nhà n	�c & ��a ph	
ng

làm c
 s&; Hai là, h� th�ng th� tr	�ng (doanh nghi�p) l7y
��i ng� doanh nhân làm ��i di�n và l7y t ch�c doanh
nghi�p làm c
 s&; Ba là, h� th�ng xã h�i l7y công dân làm
��i di�n và l7y t ch�c chính tr� - xã h�i, t ch�c xã h�i,
t ch�c xã h�i - ngh� nghi�p làm c
 s&. 

Trong QT�P & Vi�t Nam hi�n nay, MTTQ, các �TND, các t
ch�c xã h�i, t ch�c xã h�i - ngh� nghi�p là m�t trong
nh5ng ch� th) c�a QT�P. Trong QT�P, vai trò c�a MTTQ, các
�TND, các t ch�c xã h�i �	2c th) hi�n & các ph	
ng di�n
ch� y�u: Th� nh7t, phát tri)n chính sách công, có ngh�a là,
thông qua các ho�t ��ng nh	 nêu sáng ki�n chính sách, th�o
lu�n chính sách, tranh lu�n chính sách, t	 v7n chính sách,
giám ��nh và ph�n bi�n chính sách, các t ch�c này tham gia
vào quá trình ho�ch ��nh chính sách c�a CQ�P, �"ng th�i
ki�n ngh�, góp ý �) CQ�P �i�u ch6nh, �i m�i chính sách &

DI�N �ÀN ��I �OÀN K	T TOÀN DÂN T
C

NGUYỄN TRỌNG BÌNH*
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH **

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể nhân dân (ĐTND) và các tổ chức xã hội
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Vai trò c�a M�t tr�n T qu�c, các
đoàn th� nhân dân và t ch�c xã h�i
trong qu�n tr� đ�a ph	
ng hi�n nay 
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��a ph	
ng; Th� hai, giám sát ho�t ��ng c�a t ch�c ��ng,
các c
 quan nhà n	�c c�ng nh	 ��i ng� cán b�, công ch�c
& ��a ph	
ng; Th� ba, giám sát ho�t ��ng c�a doanh nghi�p,
nh7t là giám sát vi�c th�c hi�n trách nhi�m xã h�i c�a doanh
nghi�p; Th� t	, tham gia cung �ng d�ch v/ công và ph�i h2p
v�i chính quy�n trong vi�c gi�i quy�t các v7n �� xã h�i; Th�
n�m, m& r�ng s� tham gia c�a công dân. Th� sáu, b"i d	�ng
và giáo d/c tinh th�n, trách nhi�m công dân. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của chính quyền địa phương và yêu cầu
đặt ra đối với MTTQ, các đoàn thể nhân
dân trong QTĐP hiện nay

Trong quá trình �i m�i, v�i m/c tiêu xây d�ng m�t
n�n hành chính dân ch�, pháp quy�n, trách nhi�m, hi�u
qu�, liêm chính, ki�n t�o phát tri)n và ph/c v/. T+ ch�
tr	
ng c�a ��ng và chính sách c�a Nhà n	�c có th) th7y
n�i dung ch� y�u v� �i m�i ph	
ng th�c ho�t ��ng c�a
CQ�P g"m nh5ng ph	
ng di�n ch� y�u sau: M�t là, t�ng
c	�ng công khai và minh b�ch thông tin nh�m ��m b�o
“quy�n �	2c bi�t” c�a công dân; Hai là, t�ng c	�ng s�
tham gia c�a công dân và xã h�i vào quá trình ho�ch ��nh
chính sách v�i n�i dung ch� y�u là “b�o ��m �) nhân dân
tham gia & t7t c� các khâu c�a quá trình �	a ra nh5ng
quy�t ��nh liên quan ��n l2i ích, cu�c s�ng c�a nhân dân,
t+ nêu sáng ki�n, tham gia th�o lu�n, tranh lu�n ��n giám
sát quá trình th�c hi�n”; Ba là, t�ng c	�ng ho�t ��ng ��i
tho�i gi5a chính quy�n v�i nhân dân v�i yêu c�u là: “Các

c7p �y ��ng và chính quy�n ph�i th	�ng xuyên ��i tho�i,
l#ng nghe, h{c h�i, ti�p thu ý ki�n, gi�i quy�t các khó
kh�n, v	�ng m#c và yêu c�u chính �áng c�a nhân dân;
tin dân, tôn tr{ng, l#ng nghe nh5ng ý ki�n khác”. B�n là,
t�ng c	�ng s� tham gia �ánh giá c�a nhân dân và xã h�i
��i v�i hi�u qu� ho�t ��ng và ch7t l	2ng ph/c v/ c�a các
c
 quan HCNN & ��a ph	
ng. N�m là, hoàn thi�n c
 ch�
trách nhi�m và t�ng c	�ng giám sát vi�c th�c hi�n trách
nhi�m. V�n ki�n ��i h�i XII c�a ��ng còn nh7n m�nh vi�c
“quy ��nh trách nhi�m và c
 ch� gi�i trình c�a các c
 quan
nhà n	�c” c�ng nh	 t�ng c	�ng công tác tranh tra, ki)m
tra trong b� máy hành chính Nhà n	�c và ho�t ��ng ki)m
tra, giám sát c�a ��ng, giám sát c�a các c
 quan dân c.,
c
 quan t	 pháp, MTTQ, các �TND, các t ch�c xã h�i,
truy�n thông ��i chúng và nhân dân ��i v�i ho�t ��ng
c�a c
 quan HCNN và ��i ng� cán b�, công ch�c. Sáu là,
t�ng c	�ng s� h2p tác gi5a chính quy�n v�i xã h�i và
doanh nghi�p trong qu�n lý xã h�i và cung �ng d�ch v/
công. Nh5ng n�i dung v� �i m�i ph	
ng th�c ho�t ��ng
c�a CQ�P nh	 �ã nêu trên ��t ra yêu c�u m�i ��i v�i vi�c
nâng cao ch7t l	2ng và hi�u qu� ho�t ��ng c�a MTTQ, các
�TND và các t ch�c xã h�i trong QT�P hi�n nay. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội
trong QTĐP hiện nay

Trong công cu�c �i m�i, d	�i s� tác ��ng c�a nhi�u
nhân t�, các t ch�c xã h�i & n	�c ta phát tri)n r7t m�nh

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI), tháng 7/2018. ẢNH: KỲ ANH
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m�. ��n n�m 2015, ngoài MTTQ và 5 �TND, c� n	�c có
52.580 h�i (498 h�i ho�t ��ng ph�m vi c� n	�c và 52.082
h�i ho�t ��ng ph�m vi ��a ph	
ng), trong �ó có 8.792
h�i có tính ch7t ��c thù (28 h�i ho�t ��ng ph�m vi c�
n	�c và 8.764 h�i ho�t ��ng ph�m vi ��a ph	
ng). S�
phát tri)n c�a các t ch�c xã h�i t�o c
 s& �) thúc �3y
vi�c chuy)n �i mô hình QT�P, t�o �i�u ki�n �) các t
ch�c xã h�i tham gia có hi�u qu� h
n vào quá trình
QT�P. Th�c ti=n cho th7y, trong th�i gian qua, MTTQ, các
�TND và các t ch�c xã h�i �ã tham gia tích c�c vào
QT�P. MTTQ và các �TND tích c�c v�n ��ng nhân dân
tham gia xây d�ng và th�c hi�n Quy ch� dân ch� & c
 s&,
phát huy quy�n làm ch� tr�c ti�p trong các công vi�c &
��a ph	
ng, �"ng th�i góp ý ki�n xây d�ng ��ng, xây
d�ng chính quy�n, chú tr{ng �i m�i ph	
ng th�c ho�t
��ng, h	�ng m�nh v� c
 s&. Tuy nhiên, bên c�nh �ó,
ho�t ��ng c�a MTTQ, các �TND và các t ch�c xã h�i v_n
còn nhi�u khó kh�n, h�n ch�. S� tham gia c�a các t
ch�c này vào QT�P v�i các n�i dung nh	 phát tri)n chính
sách (nh	 nêu sáng ki�n chính sách, t	 v7n chính sách,
ph�n bi�n chính sách), �ánh giá ch7t l	2ng và hi�u qu�
ho�t ��ng c�a các c
 quan HCNN, giám sát và tham gia
cung �ng d�ch v/ công... v_n còn nhi�u h�n ch�, ch	a
�áp �ng �	2c yêu c�u và �òi h�i c�a th�c ti=n. Tr	�c yêu
c�u và nhi�m v/ ti�p t/c �i m�i ph	
ng th�c ho�t ��ng
c�a CQ�P và thúc �3y chuy)n �i mô hình QT�P hi�n nay,
�òi h�i c�n phát huy t�t h
n vai trò MTTQ, các �TND và
các t ch�c xã h�i trong QT�P, c�n quan tâm ��n m�t s�
ph	
ng di�n sau:

Th� nh7t, t�ng c	�ng xây d�ng n�ng l�c c�a các t
ch�c nghiên c�u, t	 v7n chính sách c�a MTTQ và các �TND
c�ng nh	 nâng cao n�ng l�c t	 v7n và giám ��nh chính
sách c�a các t ch�c xã h�i ngh� nghi�p. Trong l�nh v�c
chính sách công, vai trò và ch�c n�ng c�a t ch�c nghiên
c�u, t	 v7n chính sách th) hi�n & m�t s� ph	
ng di�n
nh	: 1) Nghiên c�u và �� xu7t ch� tr	
ng chính sách m�i;
2) Phân tích v7n �� chính sách và t	 v7n ph	
ng án chính
sách; 3) ph�n bi�n ��i v�i ý t	&ng chính sách và ph	
ng
án chính sách; 4) �ánh giá hi�u qu� th�c hi�n chính sách;
5) Xây d�ng m�ng l	�i chính sách, �) góp ph�n nâng cao
ch7t l	2ng tham gia xây d�ng chính sách, nh7t là ho�t
��ng ph�n bi�n xã h�i c�a các t ch�c này, MTTQ, các
�TND c�ng nh	 chính quy�n các c7p c�n quan tâm h
n
n5a ��n vi�c xây d�ng n�ng l�c cho các t ch�c nghiên
c�u; hoàn thi�n c
 ch� �) các t ch�c nghiên c�u tham
gia có hi�u qu� h
n vào ho�t ��ng t	 v7n, giám ��nh và
ph�n bi�n chính sách. 

Th� hai, k�p th�i ph�n ánh ��i v�i chính quy�n các
c7p v� nh5ng v7n �� b�c xúc, nh5ng nhu c�u, nguy�n
v{ng h2p pháp, chính �áng c�a nhân dân, qua �ó góp
ph�n nâng cao n�ng l�c �áp �ng c�a CQ�P; coi tr{ng h
n
n5a ho�t ��ng nêu sáng ki�n chính sách c�ng nh	 có
hình th�c phù h2p, kh� thi �) nhân dân th�c hi�n quy�n
nêu sáng ki�n chính sách. �) t�ng c	�ng s� ��i tho�i,
k�t n�i và t	
ng tác gi5a chính quy�n v�i MTTQ, các �TND

và các t ch�c xã h�i, ngoài vi�c �� cao trách nhi�m, tính
ch� ��ng c�a MTTQ, các �TND & ��a ph	
ng, còn �òi h�i
ng	�i ��ng ��u c7p �y, chính quy�n th�c hi�n t�t trách
nhi�m c�a mình theo tinh th�n Ngh� quy�t H�i ngh�
Trung 	
ng 4 (khóa XII), �ó là: “... ph�i th�c hi�n nghiêm
túc vi�c ti�p dân ��nh k� ho�c ��t xu7t �) ti�p nh�n
thông tin, l#ng nghe, ��i tho�i tr�c ti�p và x. lý nh5ng
ph�n ánh, ki�n ngh� c�a nhân dân, nh7t là nh5ng bi)u
hi�n suy thoái, "t� di=n bi�n", "t� chuy)n hóa" trong cán
b�, ��ng viên”. B�o ��m �) ng	�i dân & ��a ph	
ng và c

s& th�c hi�n th�o lu�n, tranh lu�n ��i v�i nh5ng chính
sách, d� án l�n, quan tr{ng c�a chính quy�n ��a ph	
ng
và c
 s&. 

Th� ba, th�c hi�n t�t ch�c n�ng ph�n bi�n xã h�i.
Ph�n bi�n xã h�i c�a MTTQ, các �TND và các t ch�c xã
h�i có vai trò quan tr{ng trong vi�c nâng cao ch7t l	2ng
chính sách, d� án do CQ�P xây d�ng, góp ph�n làm cho
chính sách, d� án công th) hi�n và duy trì t�t l2i ích
công. Th�c hi�n t�t công khai thông tin và ph�n bi�n xã
h�i trong quá trình xây d�ng và ban hành chính sách góp
ph�n ng�n ng+a hi�n t	2ng “l2i ích ��c thù”, “l2i ích
nhóm”. �) MTTQ, các �TND và các t ch�c xã h�i th�c
hi�n t�t ch�c n�ng ph�n bi�n xã h�i c�n quan tâm ��n
m�t s� v7n �� sau: 1) Các c
 quan công quy�n v�i t	 cách
ch� th) nh�n s� ph�n bi�n ph�i th�t s� mong mu�n s�
ph�n bi�n c�a MTTQ, các �TND, các t ch�c xã h�i và báo
chí; 2) ��m b�o tính công khai, minh b�ch c�a quá trình
xây d�ng chính sách c�ng nh	 công khai, minh b�ch c�a
quá trình ph�n bi�n; 3) Quy ��nh rõ quy�n và trách nhi�m
c�a ch� th) và khách th) ph�n bi�n trong quá trình ph�n
bi�n, c�ng nh	 quy ��nh rõ trình t�, hình th�c ph�n bi�n;
4) V�i t	 cách ch� th) ph�n bi�n, MTTQ, các �TND và các
t ch�c xã h�i ph�i có �� n�ng l�c, trình �� và tinh th�n
d�ng c�m, táo b�o trong ph�n bi�n. 

Th� t	, th�c hi�n t�t ch�c n�ng giám sát. �) các c

quan HCNN và ��i ng� cán b� công ch�c & ��a ph	
ng
th�c hi�n t�t trách nhi�m công v/ c�a mình, �òi h�i c�n
t�ng c	�ng s� giám sát c�a c
 quan dân c., c�a c7p trên,
c�a c
 quan t	 pháp c�ng nh	 s� giám sát c�a t ch�c
��ng, MTTQ, các �TND, các t ch�c xã h�i và báo chí ��i
v�i c
 quan HCNN. Th�i gian t�i, MTTQ, các �TND, các t
ch�c xã h�i và báo chí c�n phát huy t�t h
n ch�c n�ng và
vai trò giám sát c�a mình; xây d�ng và th�c hi�n c
 ch�
b�o v�, khuy�n khích ng	�i dân ph�n �nh, t� giác và tích
c�c �7u tranh phòng, ch�ng suy thoái, "t� di=n bi�n", "t�
chuy)n hóa”. MTTQ, các �TND c�n phát huy vai trò tích
c�c trong tham gia ki)m soát quy�n l�c, giám sát �) qu�n
lý xã h�i công khai, minh b�ch. MTTQ, các �TND, các t
ch�c xã h�i và báo chí ph�i là n
i �) ng	�i dân có th)
ph�n ánh, t� giác t�i ph�m tham nh�ng, t� giác nh5ng
ng	�i có bi)u hi�n suy thoái, tiêu c�c, nh�ng nhi=u nhân
dân. �) th�c hi�n t�t ch�c n�ng giám sát, MTTQ, các
�TND, các t ch�c xã h�i và báo chí tr	�c tiên c�n �� cao
trách nhi�m c�a mình, tích c�c và d�ng c�m trong ho�t
��ng giám sát. Các c
 quan nhà n	�c & ��a ph	
ng c�n t�
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nguy�n ��t mình d	�i s� giám sát c�a xã h�i, th�c hi�n
t�t công khai và minh b�ch thông tin; �"ng th�i, coi
tr{ng vi�c ti�p nh�n và x. lý các ý ki�n, ki�n ngh� c�a
MTTQ, các �TND, t ch�c xã h�i và báo chí t+ ho�t ��ng
giám sát, ch6 ��o các c
 quan có liên quan k�p th�i xem
xét, gi�i quy�t và ph�n h"i các ý ki�n, ki�n ngh� c�a
MTTQ, các �TND và báo chí. Bên c�nh vi�c giám sát ��i
v�i các c
 quan nhà n	�c & ��a ph	
ng và ho�t ��ng c�a
��i ng� cán b�, công ch�c, MTTQ, các �TND và các t ch�c
xã h�i c�n th�c hi�n t�t vai trò giám sát ��i v�i ho�t ��ng
c�a doanh nghi�p, nh7t là giám sát vi�c th�c hi�n trách
nhi�m xã h�i c�a doanh nghi�p. 

Th� n�m, th�c hi�n h2p tác qu�n tr� gi5a chính quy�n
và MTTQ, các �TND và các t ch�c xã h�i. Nh	 �ã �� c�p
& trên, tính hi�u qu� c�a QT�P �	2c th�c hi�n d�a trên
c
 s& m�i quan h� ph�i h2p và t	
ng tác có hi�u qu� gi5a
ba khu v�c: chính quy�n, doanh nghi�p và xã h�i. Quan
h� ph�i h2p và ��i tác gi5a ba thành t� này có m/c �ích
t�i �a hóa vi�c huy ��ng và s. d/ng ngu"n l�c c�a toàn
xã h�i, t+ �ó b�o ��m vi�c nâng cao ch7t l	2ng cu�c s�ng
c�a ng	�i dân và t�ng c	�ng l2i ích công. �) t�ng c	�ng
h2p tác qu�n tr�, v7n �� quan tr{ng ��u tiên, �ó là xác
��nh rõ và th�c hi�n �úng v� trí, vai trò, ch�c n�ng và
m�i quan h� gi5a chính quy�n, doanh nghi�p và xã h�i
phù h2p v�i kinh t� th� tr	�ng. T+ nh�n th�c này, c�n
chuy)n �i ch�c n�ng c�a CQ�P theo h	�ng CQ�P ch6
th�c hi�n nh5ng ch�c n�ng quan tr{ng mà xã h�i và th�
tr	�ng (doanh nghi�p) không th) th�c hi�n, không
mu�n th�c hi�n; “th�c hi�n xã h�i hoá t�i �a các d�ch v/
công, t�o �i�u ki�n thu�n l2i �) các nhà ��u t	 thu�c
m{i thành ph�n kinh t� tham gia cung c7p hàng hoá,
d�ch v/ công theo c
 ch� th� tr	�ng”5; t�ng c	�ng h2p
tác công - t	, phát huy ��y �� s� tham gia c�a MTTQ,
các �TND, các t ch�c xã h�i trong vi�c gi�i quy�t các
v7n �� xã h�i c�ng nh	 tham gia cung �ng d�ch v/ công.
Các v7n �� xã h�i ngày nay ��u r7t ph�c t�p, trong vi�c
gi�i quy�t các v7n �� xã h�i, tuy CQ�P gi5 vai trò r7t
quan tr{ng; nh	ng n�u ch6 d�a vào vai trò và s�c m�nh
c�a chính quy�n thì r7t khó gi�i quy�t m�t cách có hi�u
qu�. Tr	�c các v7n �� nh	 �ói nghèo, ô nhi=m môi
tr	�ng, v� sinh và an toàn th�c ph3m, tr�t t� và an toàn
xã h�i, bi�n �i khí h�u, tham nh�ng... , �òi h�i MTTQ,
các �TND và các t ch�c xã h�i c�n h2p tác v�i chính
quy�n c�ng nh	 �� cao n�ng l�c t� ch� c�a mình �)
tham gia gi�i quy�t các v7n �� nói trên. ��c bi�t, MTTQ,

các �TND và các t ch�c xã h�i & ��a ph	
ng c�n quan
tâm h
n ��n vi�c ch�m lo, b�o v� quy�n và l2i ích c�a các
nhóm y�u th� nh�m h	�ng t�i m/c tiêu công b�ng xã
h�i c�a QT�P. Ch� tr	
ng “�3y m�nh xã h�i hóa, tách
cung �ng d�ch v/ công và qu�n lý s�n xu7t kinh doanh
ra kh�i ch�c n�ng qu�n lý nhà n	�c nh�m nâng cao hi�u
l�c, hi�u qu� ho�t ��ng c�a các c
 quan qu�n lý nhà
n	�c, kh#c ph/c tình tr�ng quan liêu, c.a quy�n, sách
nhi=u, tiêu c�c c�a cán b�, công ch�c” theo tinh th�n
��i h�i XII c�a ��ng và Ngh� quy�t Trung 	
ng 4 khóa XII
s� t�o ra �i�u ki�n thu�n l2i h
n �) phát huy vai trò c�a
MTTQ, các �TND, các t ch�c xã h�i và doanh nghi�p vào
ho�t ��ng cung �ng d�ch v/ công.

Th� sáu, tham gia �ánh giá hi�u qu� ho�t ��ng và
ch7t l	2ng ph/c v/ c�a các c
 quan HCNN. Xây d�ng m�t
n�n hành chính ph/c v/, trong �ó s� hài lòng c�a công
dân là tiêu chí quan tr{ng nh7t �) �ánh giá ch7t l	2ng
và hi�u qu� ho�t ��ng. �) có th) bi�t �	2c s� ph/c v/
c�a các c
 quan HCNN có làm hài lòng công dân hay
không, �òi h�i ph�i coi tr{ng vi�c �ánh giá ��i v�i ch7t
l	2ng ph/c v/ c�a các c
 quan HCNN. Th�i gian qua,
MTTQ, các �TND và m�t s� t ch�c xã h�i �ã ��c l�p ho�c
ph�i h2p �) ti�n hành �ánh giá ��i v�i hi�u qu� ho�t
��ng và ch7t l	2ng ph/c v/ c�a các c
 quan HCNN. Ho�t
��ng này �ã có tác d/ng quan tr{ng, góp ph�n c�i thi�n
hi�u qu� và ch7t l	2ng ph/c v/ c�a các c
 quan HCNN &
��a ph	
ng. Trong th�i gian t�i, MTTQ, các �TND, các t
ch�c xã h�i c�n coi tr{ng h
n ho�t ��ng này. C/ th), t+
m/c tiêu c�a QT�P c�n thi�t k� nên các ch6 tiêu �ánh giá
toàn di�n và c/ th). Theo �ó, tiêu chí �ánh giá qu�n tr�
��a ph	
ng bao g"m: các tiêu chí v� d�ch v/ công, v� b�o
v� và th�c hi�n quy�n con ng	�i, quy�n công dân, v� s�
tham gia c�a công dân, v� m�c �� công khai và minh
b�ch trong ho�t ��ng c�a chính quy�n, v� trách nhi�m
công v/, v� tuân th� và ch7p hành pháp lu�t trong th�c
thi công v/, v� th�c tr�ng ni�m tin c�a ng	�i dân ��i
v�i các c
 quan công quy�n, v� công b�ng xã h�i, v� hi�u
qu� hành chính và liêm chính. Ho�t ��ng �ánh giá qu�n
tr� c�n có s� ph�i h2p c�a nhi�u c
 quan khác nhau,
trong �ó xác ��nh t ch�c ch�u trách nhi�m chính và c�n
�	2c b� trí ngu"n l�c �� m�c. ��c bi�t, các c
 quan công
quy�n & ��a ph	
ng c�n t�o �i�u ki�n �) các t ch�c bên
ngoài tham gia �ánh giá c�ng nh	 coi tr{ng vi�c s. d/ng
k�t qu� �ánh giá qu�n tr� �) �i�u ch6nh và �i m�i ho�t
��ng c�a mình.�
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DI�N �ÀN ��I �OÀN K	T TOÀN DÂN T
C

NGUYỄN HOÀI ANH*

Tóm tắt: Từ khi đổi mới đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định, con
người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc
phát huy nhân tố con người được coi là một nhiệm vụ trọng yếu, một khâu đột
phá chiến lược. Để phát huy nhân tố con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây
dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, cần nhận thức rõ quan điểm của
Đảng về phát huy nhân tố con người.

Summary: Since reform, the Communist Party of Vietnam has always identified
that people are the center of all socio-economic development strategies.
Therefore, promotion of the human factor is regarded as a key task, a strategic
breakthrough. In order to promote the Vietnamese human factor to meet the
requirements of building and developing the country in the new era, it is
necessary to clearly recognize the Party’s views on promoting the human factor.
Từ khóa: Con người, phát huy nhân tố con người Việt Nam, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Human, promoting the Vietnamese human factor, socio-economic development, the Communist Party of
Vietnam.
Nhận bài: 12/7/2018; Sửa chữa: 18/7/2018; Duyệt đăng: 2/8/2018.

* Thạc sĩ, Giảng viên Học viện Tài chính.

PHÁT HUY NHÂN T

CON NG��I VI�T NAM
theo quan đi�m c�a Đ�ng

Có r7t nhi�u quan �i)m khác nhau v� nhân t� con
ng	�i, nh	ng theo m�t ngh�a chung nh7t, có th)
hi)u: “Nhân t� con ng	�i là tng th) các y�u t� có
liên quan ��n con ng	�i, là s� th�ng nh7t bi�n ch�ng

gi5a các m�t ch� quan và khách quan �) t�o nên n�ng l�c,
ph3m ch7t và trí tu� c�a con ng	�i �	2c hình thành và phát
huy tác d/ng vào trong th�c ti=n s�n xu7t v�t ch7t hay quá

trình phát tri)n kinh t� - xã h�i c�a m�i c�ng �"ng, qu�c gia
trong nh5ng giai �o�n l�ch s. nh7t ��nh”1.

Xu7t phát t+ hi�n th�c khách quan, trên n�n t�ng c�a
ch� ngh�a Mác - Lênin, t+ khi �i m�i ��n nay, ��ng ta
luôn ��t con ng	�i vào v� trí trung tâm c�a m{i s� phát
tri)n và coi vi�c phát huy nhân t� con ng	�i là m�t trong
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nh5ng nhi�m v/ chi�n l	2c. Do �ó, ��ng ta �ã có nhi�u
quan �i)m, ch� tr	
ng �úng �#n v� phát huy nhân t� con
ng	�i. Quan �i)m, ch� tr	
ng c�a ��ng v� phát huy nhân
t� con ng	�i có s� phát tri)n theo h	�ng ngày càng rõ
nét và hoàn thi�n h
n qua m�i th�i k� ��i h�i. 

T�i ��i h�i ��ng toàn qu�c l�n th� VII (n�m 1991),
trong “C	
ng l�nh xây d�ng �7t n	�c trong th�i k� quá ��
lên ch� ngh�a xã h�i”, ��ng ta kh�ng ��nh: “phát huy
nhân t� con ng	�i trên c
 s& b�o ��m công b�ng, bình
��ng v� quy�n l2i và ngh�a v/ công dân; k�t h2p t�t t�ng
tr	&ng kinh t� v�i ti�n b� xã h�i; gi5a ��i s�ng v�t ch7t
và ��i s�ng tinh th�n; gi5a �áp �ng các nhu c�u tr	�c
m#t v�i ch�m lo l2i ích lâu dài; gi5a cá nhân v�i t�p th)
và c�ng �"ng xã h�i”2. Nh	 v�y, & ��i h�i này, phát huy
nhân t� con ng	�i �	2c hi)u là s� ��m b�o gi5a quy�n và
l2i ích c�a công dân; nâng cao ��i s�ng v�t ch7t và tinh
th�n cho nhân dân; �áp �ng c� nhu c�u tr	�c m#t và l2i
ích lâu dài… �ây là m�t quan �i)m khá toàn di�n m&
�	�ng cho nh5ng quan �i)m ti�n b� v� phát huy nhân t�
con ng	�i & các k� ��i h�i sau này.

� ��i h�i VIII (n�m 1996), ��ng ta kh�ng ��nh s�
nghi�p công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa & n	�c ta là m�t
quá trình phát tri)n mang tính cách m�ng sâu s#c trong
t7t c� các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i, nó không ph�i do
b7t k� l�c l	2ng siêu nhiên nào mang l�i mà là s� nghi�p
c�a qu�ng ��i qu�n chúng v�i t	 cách là ngu"n l�c quy�t
��nh. Ngu"n l�c c
 b�n, to l�n, quy�t ��nh này ph�i có
hàm l	2ng trí tu�, ph3m ch7t ngày m�t cao m�i có th)
�áp �ng �	2c s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa to
l�n này: “Nâng cao dân trí, b"i d	�ng và phát huy ngu"n
l�c to l�n c�a con ng	�i Vi�t Nam là nhân t� quy�t ��nh
th#ng l2i c�a công cu�c công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa”3.
Nhân t� con ng	�i chính là y�u t� s� m�t, là ngu"n c�i,
��ng l�c chính t�o nên l�c l	2ng s�n xu7t - nhân t� quy�t
��nh t�c �� và s� phát tri)n b�n v5ng c�a ph	
ng th�c
s�n xu7t m�i & n	�c ta trong �i�u ki�n h�i nh�p qu�c t�.
Vì th�, mu�n �3y nhanh s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n
��i hóa m�t cách b�n v5ng không th) không ch�m lo phát
tri)n con ng	�i, con ng	�i v+a là m/c tiêu, v+a là ��ng
l�c c�a s� phát tri)n.

T+ sau ��i h�i VIII, ��ng �ã ban hành nhi�u ngh�
quy�t v� nhi�u l�nh v�c liên quan tr�c ti�p ��n vi�c ch�m
sóc, b"i d	�ng và phát huy nhân t� con ng	�i. Ngh� quy�t
Trung 	
ng 2 khóa VIII (12-1996) v� ��nh h	�ng chi�n
l	2c phát tri)n giáo d/c, �ào t�o trong th�i k� công
nghi�p hóa, hi�n ��i hóa và nhi�m v/ ��n n�m 2000 �ã

th) hi�n rõ quan �i)m c�a ��ng v� phát tri)n ngu"n nhân
l�c. Ngh� quy�t nêu rõ: “L7y vi�c phát huy ngu"n l�c con
ng	�i là y�u t� c
 b�n cho s� phát tri)n nhanh và b�n
v5ng”4. M/c tiêu và nhi�m v/ c�a giáo d/c là xây d�ng
nh5ng th� h� con ng	�i thi�t tha g#n bó v�i lý t	&ng ��c
l�p dân t�c và ch� ngh�a xã h�i, �"ng th�i xác ��nh: Giáo
d/c, �ào t�o là qu�c sách hàng ��u; giáo d/c, �ào t�o là
s� nghi�p c�a toàn ��ng, c�a Nhà n	�c và c�a toàn dân;
phát tri)n giáo d/c, �ào t�o g#n v�i nhu c�u phát tri)n
kinh t� - xã h�i, nh5ng ti�n b� khoa h{ - công ngh� và
c�ng c� qu�c phòng, an ninh; th�c hi�n công b�ng xã h�i
trong giáo d/c và �ào t�o; gi5 vai trò nòng c�t c�a nhà
tr	�ng công l�p �i �ôi v�i �a d�ng hóa các lo�i hình giáo
d/c, �ào t�o, trên c
 s& Nhà n	�c th�ng nh7t qu�n lý.
Phát tri)n ngu"n l�c con ng	�i m�t cách toàn di�n v� c�
trí tu�, s�c kh�e, ��o ��c, thái ��,…; phát tri)n ngu"n
nhân l�c ph�i là s� quan tâm và trách nhi�m c�a ��ng,
Nhà n	�c và toàn xã h�i b�ng nhi�u bi�n pháp, trong �ó
giáo d/c và �ào t�o là then ch�t; m{i k� ho�ch xây d�ng,
phát tri)n kinh t� - xã h�i ph�i �	2c ��t trong m�i quan
h� không th) tách r�i v�i k� ho�ch ��u t	 cho chính s�
phát tri)n v� nhân cách, trí tu�, tình c�m, ni�m vui và
h�nh phúc c�a m�i ng	�i, m�i gia �ình và c� c�ng �"ng
Vi�t Nam, cho xây d�ng và phát tri)n ngu"n nhân l�c
nhi�u v� s� l	2ng, m�nh v� ch7t l	2ng.

��i h�i X, ��ng ta �ã xác ��nh c�n ph�i t�p trung �i
m�i toàn di�n giáo d/c và �ào t�o, ch7n h	ng giáo d/c
Vi�t Nam �) phát tri)n ngu"n nhân l�c có ch7t l	2ng cao.
Các gi�i pháp th�c thi �	2c t�p trung h
n khá c/ th):
Qu�n lý quá trình phát tri)n dân s� và ngu"n nhân l�c
trong m�i quan h� v�i phát tri)n kinh t� - xã h�i; �i m�i
ph	
ng th�c �ào t�o, phát tri)n ngu"n nhân l�c; phát
tri)n ngu"n nhân l�c g#n v�i t�o vi�c làm, t�o vi�c làm t�i
ch� thông qua phát tri)n s�n xu7t, t�p trung vào các s�n
ph3m có giá tr� kinh t� cao, xu7t kh3u... ��ng còn ti�p
t/c kh�ng ��nh: chi�n l	2c con ng	�i ph�i n�m & v� trí
trung tâm c�a chi�n l	2c phát tri)n kinh t� - xã h�i trong
th�i k� �3y m�nh công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa. M{i ch�
tr	
ng, chính sách nh�m phát huy nhân t� con ng	�i ��u
xu7t phát t+ quan �i)m cho r�ng nhân dân là ng	�i sáng
t�o ra l�ch s., là ch� nhân th�c s� c�a xã h�i, là ch� th)
c�a m{i ho�t ��ng kinh t�, v�n hóa, xã h�i và m/c tiêu
c�a toàn b� s� nghi�p cách m�ng là ph/c v/ nhân dân.

Có th) nói, ��i h�i X �ã th) hi�n t	 duy �i m�i, khoa
h{c c�a ��ng trong xây d�ng con ng	�i Vi�t Nam là xây
d�ng nhân cách c�a con ng	�i Vi�t Nam v�i n�i dung toàn
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di�n, t+ b"i d	�ng và phát tri)n th) l�c, n�ng l�c trí tu�
v�i ph	
ng pháp t	 duy khoa h{c sáng t�o, không ng+ng
nâng cao trình �� h{c v7n, v�n hóa, nh�n th�c t	 t	&ng,
th� gi�i quan, ��o ��c cách m�ng, k� th+a nh5ng tinh
hoa c�a truy�n th�ng dân t�c, �áp �ng �	2c nh5ng yêu
c�u c�a con ng	�i m�i trong xã h�i công nghi�p, v�n
minh, hi�n ��i,... Xây d�ng con ng	�i Vi�t Nam h	�ng t�i
s� phát tri)n không ch6 ch7t l	2ng cá th) con ng	�i, mà
còn là s� phát tri)n c�a c� c�ng �"ng dân t�c Vi�t Nam,
tr	�c h�t là ch7t l	2ng phát tri)n c�a giai c7p công nhân
v�i vai trò, s� m�nh d_n d#t xã h�i c�a kh�i liên minh
công - nông - trí th�c - l�c l	2ng c
 b�n nh7t c�a xã h�i.
Xây d�ng con ng	�i Vi�t Nam theo quan �i)m phát tri)n
ngu"n nhân l�c cho s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n ��i
hóa, h	�ng t�i t	
ng lai, c�n t�p trung ��u t	 c�a toàn
xã h�i vào s� nghi�p giáo d/c - �ào t�o th� h� tr� Vi�t
Nam, chu3n b� ��y �� cho h{ l�p thân, l�p nghi�p; có ��
s�c kho�, tài n�ng, ��o ��c, ý th�c và b�n l�nh chính tr�.

Báo cáo tng k�t m�t s� v7n �� lý lu�n - th�c ti=n qua
20 n�m �i m�i (1986 - 2006), ��ng ta ti�p t/c kh�ng
��nh: “Con ng	�i là v�n quý nh7t, phát tri)n con ng	�i
v�i t	 cách v+a là ��ng l�c, v+a là m/c tiêu c�a cách
m�ng, c�a s� nghi�p �i m�i �7t n	�c; g#n v7n �� nhân
t� con ng	�i v�i tinh th�n nhân v�n nh�m t�o �i�u ki�n
cho con ng	�i phát tri)n toàn di�n, s�ng trong m�t xã
h�i công b�ng và nhân ái v�i nh5ng quan h� xã h�i lành
m�nh. Con ng	�i và s� phát tri)n con ng	�i �	2c ��t vào
v� trí trung tâm c�a chi�n l	2c kinh t� - xã h�i, m& r�ng
c
 h�i, nâng cao �i�u ki�n cho con ng	�i phát tri)n”5.

Trong Chi�n l	2c phát tri)n kinh t� - xã h�i 2011-
2015, ��ng ta xác ��nh: t�ng tr	&ng kinh t� nhanh và
b�n v5ng; nâng cao rõ r�t hi�u qu� và s�c c�nh tranh c�a
n�n kinh t�; con ng	�i là trung tâm c�a chi�n l	2c phát
tri)n, �"ng th�i là ch� th) phát tri)n; t�o chuy)n bi�n
m�nh v� giáo d/c và �ào t�o, khoa h{c và công ngh�,
phát huy nhân t� con ng	�i. ��i h�i XI c�a ��ng nêu rõ
m/c tiêu tng quát là: “��n n�m 2020 n	�c ta c
 b�n tr&
thành n	�c công nghi�p theo h	�ng hi�n ��i”. �) ��t
�	2c m/c tiêu �ó, ��ng �ã xác ��nh ba khâu ��t phá
chi�n l	2c, trong �ó “Phát tri)n nhanh ngu"n nhân l�c,
nh7t là ngu"n nhân l�c ch7t l	2ng cao” �	2c coi là khâu
��t phá th� hai. �"ng th�i, ��i h�i XI �	a ra quan �i)m
phát huy nhân t� con ng	�i trên c
 s& “M& r�ng dân ch�,
phát huy t�i �a nhân t� con ng	�i, coi con ng	�i là ch�
th), ngu"n l�c ch� y�u và là m/c tiêu c�a s� phát tri)n”6.
Ngh� quy�t s� 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 c�a H�i ngh�
Trung 	
ng 8 (khóa XI) c�a ��ng v� �i m�i c�n b�n, toàn

di�n giáo d/c và �ào t�o, �ã ch6 rõ: “Giáo d/c và �ào t�o
là qu�c sách hàng ��u, là s� nghi�p c�a ��ng, Nhà n	�c
và c�a toàn dân. ��u t	 cho giáo d/c là ��u t	 phát tri)n,
�	2c 	u tiên �i tr	�c trong các ch	
ng trình, k� ho�ch
phát tri)n kinh t� - xã h�i”. Ngh� quy�t s� 33-NQ/TW ngày
9/6/2014 c�a H�i ngh� Trung 	
ng 9 (khóa XI) v� xây
d�ng và phát tri)n v�n hóa, con ng	�i Vi�t Nam �áp �ng
yêu c�u phát tri)n b�n v5ng �7t n	�c ti�p t/c kh�ng
��nh: Xây d�ng n�n v�n hóa và con ng	�i Vi�t Nam phát
tri)n toàn di�n, h	�ng ��n chân - thi�n - m�, th7m
nhu�n tinh th�n dân t�c, nhân v�n, dân ch� và khoa h{c.
V�n hóa th�c s� tr& thành n�n t�ng tinh th�n v5ng ch#c
c�a xã h�i, là s�c m�nh n�i sinh quan tr{ng b�o ��m s�
phát tri)n b�n v5ng và b�o v� v5ng ch#c T qu�c vì m/c
tiêu dân giàu, n	�c m�nh, dân ch�, công b�ng, v�n minh. 

� ��i h�i XII, ��ng ta kh�ng ��nh: “Th�c hi�n nhi�m
v/ xây d�ng con ng	�i �áp �ng yêu c�u c�a th�i k� công
nghi�p hóa, hi�n ��i hóa và h�i nh�p qu�c t� có b	�c
chuy)n bi�n quan tr{ng: g#n nhi�m v/ xây d�ng v�n hóa,
con ng	�i v�i nhi�m v/ xây d�ng và phát tri)n �7t n	�c;
g#n xây d�ng môi tr	�ng v�n hóa v�i xây d�ng con ng	�i;
b	�c ��u hình thành nh5ng giá tr� m�i v� con ng	�i v�i
các ph3m ch7t v� trách nhi�m xã h�i, ý th�c công dân,
dân ch�, ch� ��ng, sáng t�o, khát v{ng v	
n lên”7. T+
nh�n ��nh này, có th) nh�n th7y thành t�u to l�n c�a
n	�c ta trong th�i gian qua trong phát tri)n con ng	�i là
�ã xây d�ng �	2c m�t h� giá tr� m�i c�a con ng	�i Vi�t
Nam hi�n nay.

K� th+a quan �i)m c�a các k� ��i h�i tr	�c, nh7t là
t+ H�i ngh� Trung 	
ng 9 khóa XI (tháng 5/2014); xu7t
phát t+ th�c ti=n phát tri)n con ng	�i Vi�t Nam trong
th�i gian qua; & ��i h�i XII, ��ng ta �ã �	a ra m/c tiêu
tng quát v� xây d�ng, phát tri)n con ng	�i nh	 sau:
“Xây d�ng và phát tri)n con ng	�i Vi�t Nam phát tri)n
toàn di�n �áp �ng yêu c�u phát tri)n b�n v5ng �7t n	�c
và b�o v� v5ng ch#c T qu�c xã h�i ch� ngh�a”8. � Ngh�
quy�t ��i h�i XII, ��ng ta �ã g#n nhân t� con ng	�i g#n
v�i xây d�ng v�n hoá làm n�n t�ng tinh th�n v�i hàm ý
v�n hoá và con ng	�i là c�p �ôi bi�n ch�ng, trong �ó con
ng	�i là ch� th) sáng t�o v�n hoá và th/ h	&ng các giá
tr�, s�n ph3m v�n hoá. Ngoài ra, y�u t� con ng	�i �� c�p
l�n này là nh5ng con ng	�i r7t c/ th), con ng	�i ph�i có
nhân cách, ��o ��c, trí tu�, n�ng l�c, k� n�ng, trách
nhi�m xã h�i,… vi�c xây d�ng con ng	�i ph�i thông qua
ho�t ��ng th�c ti=n, c/ th) c�a t+ng ng	�i, ch� không
nói chung chung. Trong 6 nhi�m v/ tr{ng tâm c�a nhi�m
k� ��i h�i XII, ��ng ta �ã ch6 rõ nh5ng nhi�m v/ c/ th)
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c�a vi�c phát huy nhân t� con ng	�i nh	: “Phát huy
nhân t� con ng	�i trong m{i l�nh v�c c�a ��i s�ng xã
h�i; t�p trung xây d�ng con ng	�i v� ��o ��c, nhân
cách, l�i s�ng, trí tu� và n�ng l�c làm vi�c; xây d�ng môi
tr	�ng v�n hóa lành m�nh”9.

��i h�i XII kh�ng ��nh: “Xây d�ng con ng	�i Vi�t Nam
phát tri)n toàn di�n ph�i tr& thành m�t m/c tiêu c�a
chi�n l	2c phát tri)n. �úc k�t và xây d�ng h� giá tr� v�n
hóa và h� giá tr� chu3n m�c c�a con ng	�i Vi�t Nam th�i
k� công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa và h�i nh�p qu�c t�; t�o
môi tr	�ng và �i�u ki�n �) phát tri)n v� nhân cách, ��o
��c, trí tu�, n�ng l�c sáng t�o, th) ch7t, tâm h"n, trách
nhi�m xã h�i, ngh�a v/ công dân, ý th�c tuân th� pháp
lu�t”10. ��ng ta c�ng kh�ng ��nh c�n �3y m�nh phát tri)n
giáo d/c và �ào t�o �) phát tri)n toàn di�n con ng	�i:
“Giáo d/c là qu�c sách hàng ��u. Phát tri)n giáo d/c và
�ào t�o nh�m nâng cao dân trí, �ào t�o nhân l�c, b"i
d	�ng nhân tài”11. �ây là quan �i)m mà ��ng ta luôn
nh7t quán, mang tính ��nh h	�ng chi�n l	2c trong xây
d�ng, phát tri)n con ng	�i Vi�t Nam. �) phát huy �	2c
vai trò c�a giáo d/c và �ào t�o trong phát tri)n toàn di�n
con ng	�i, m{i ho�t ��ng c�a h� th�ng giáo d/c và �ào
t�o c�n ph�i h	�ng vào vi�c xây d�ng, phát tri)n con
ng	�i Vi�t Nam có th� gi�i quan khoa h{c, trí tu� và ��o
��c; g#n v�i th�c hi�n quy�n con ng	�i, quy�n và ngh�a
v/ công dân, nâng cao trí l�c và k� n�ng s�ng, �áp �ng
yêu c�u c�a th�i k� �3y m�nh công nghi�p hoá, hi�n ��i

hoá, c�a n�n kinh t� th� tr	�ng ��nh h	�ng xã h�i ch�
ngh�a và h�i nh�p qu�c t�, c�a kinh t� tri th�c và xã h�i
h{c t�p, c�a s� nghi�p xây d�ng và b�o v� v5ng ch#c T
qu�c Vi�t Nam. ��ng ta c�ng kh�ng ��nh mu�n phát huy
nhân t� con ng	�i c�n ph�i bi�t �7u tranh ch�ng l�i s�
suy thoái, xu�ng c7p v� ��o ��c v� con ng	�i có th) phát
tri)n m�t cách toàn di�n: “�7u tranh phê phán, �3y lùi cái
x7u, cái ác, th7p hèn, l�c h�u; ch�ng các quan �i)m, hành
vi sai trái, tiêu c�c �nh h	&ng x7u ��n xây d�ng n�n v�n
hóa, làm tha hóa con ng	�i. Có gi�i pháp ng�n ch�n và
�3y lùi s� xu�ng c7p v� ��o ��c xã h�i, kh#c ph/c nh5ng
m�t h�n ch� c�a con ng	�i Vi�t Nam”12.

Nh5ng quan �i)m c�a ��ng v� phát huy nhân t� con
ng	�i trong su�t ch�ng �	�ng phát tri)n có tác ��ng r7t
l�n ��n vi�c phát huy nhân t� con ng	�i trong giai �o�n
hi�n nay. Nh� có nh5ng ch� tr	
ng, chính sách c�a ��ng
và Nhà n	�c, trình �� dân trí ngày càng cao, ��i s�ng c�a
ng	�i dân �	2c c�i bi�n rõ nét, con ng	�i �	2c t�o �i�u
ki�n phát tri)n toàn di�n, c� v� th) ch7t l_n tinh th�n; c�
v� th) l�c, trí l�c và tâm l�c. ��ng ta luôn luôn th) hi�n
s� quan tâm, coi con ng	�i là v�n quý nh7t, ch�m lo cho
h�nh phúc c�a con ng	�i là m/c tiêu ph7n �7u cao nh7t
c�a ch� �� ta. Th�c hi�n l�i d�y c�a Ch� t�ch H" Chí Minh:
“Vì l2i ích m	�i n�m thì ph�i tr"ng cây, vì l2i ích tr�m n�m
thì ph�i tr"ng ng	�i” �ã luôn tr& thành t	 t	&ng xuyên
su�t trong toàn b� s� nghi�p cách m�ng c�a ��ng ta.�
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Ch� tr	
ng nh7t quán mang tính chi�n l	2c c�a
��ng và Nhà n	�c ta trong cu�c chi�n ch�ng ma
túy là trách nhi�m c�a toàn ��ng, toàn dân, c�a
m{i c7p, m{i ngành, m{i c
 quan, �
n v� và t

ch�c xã h�i. �) phòng ch�ng ma túy ��t �	2c các m/c
tiêu mà Chính ph� �� ra trong Ch	
ng trình Phòng, ch�ng
ma túy ��n n�m 2020, h� th�ng chính tr� c�n �i m�i n�i
dung và �3y m�nh công tác tuyên truy�n, giáo d/c
phòng, ch�ng ma tuý trong ��ng, c
 quan Nhà n	�c và

nhân dân v�i nhi�u hình th�c thích h2p, phong phú �)
m{i ng	�i nh�n th�c rõ m�i hi)m ho� t+ ma tuý, tính c7p
bách c�a công tác phòng, ch�ng ma tuý & n	�c ta hi�n
nay. T+ �ó, t� giác, tích c�c tham gia �7u tranh phòng,
ch�ng t� n�n ma tuý; h� tr2, giúp �� ng	�i sau �i�u tr�
nghi�n ma tuý tái hoà nh�p c�ng �"ng.

M�t n�m sau khi tr& thành thành viên c�a 3 Công 	�c
qu�c t� v� ki)m soát ma túy c�a Liên h2p qu�c, vi�c

TẠ ĐỨC NINH* 

Tóm tắt: Để đạt được thành công trong công tác phòng, chống ma túy trong đó có
sự đóng góp to lớn của các đoàn thể xã hội, các tổ chức chính trị, các tổ chức cá
nhân nằm ngoài hệ thống cơ quan Nhà nước. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng phối hợp chặt chẽ với cơ quan,
chính quyền trong việc vận động các đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia phòng,
chống ma túy. 

Summary: To achieve success in prevention and fighting against drug abuse it is
necessary to gather the great contributions of socio-political organizations,
organizations and individuals outside the system of the State. In particular, the
Vietnam Fatherland Front Central Committee at all levels and its member
organizations are working closely with their agencies and authorities in mobilizing
their members to actively participate in prevention and fighting against drug abuse. 
Từ khóa: Công tác phòng, chống ma túy, cộng đồng, “xã hội hóa” công tác phòng, chống ma túy, các tổ chức thành viên, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..
Keywords: Prevention and fighting against drug abuse, socialization of drug abuse prevention, member organizations, the
Vietnam Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 2/7/2018; Sửa chữa: 18/7/2018; Duyệt đăng: 2/8/2018.

* Đại tá, Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia Phòng, chống ma túy - Bộ Công an.

T�ng c	�ng vai trò c�a 
c�ng đ�ng trong phòng ng!a 
s" d#ng ma túy 

M�T TR�N V�I CÁC PHONG TRÀO, CU
C V�N �
NG
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thành l�p m�t �y ban có nhi�m v/ ch6 ��o, �i�u ph�i ho�t
��ng phòng, ch�ng ma túy các b�, ngành, ��a ph	
ng v�i
tên g{i �y ban Qu�c gia phòng, ch�ng ma túy. Nhi�m v/
phòng ng+a l�m d/ng ma túy �ã tr& thành m�t ph�n
không th) thi�u �	2c trong các ch	
ng trình, k� ho�ch
l�n c�a Chính ph�, nh	: Ch	
ng trình hành ��ng phòng,
ch�ng ma túy các giai �o�n t+ 1998 - 2005; các Ch	
ng
trình m/c tiêu qu�c gia v� phòng, ch�ng và ki)m soát ma
túy giai �o�n 2006 - 2015 và Chi�n l	2c qu�c gia v�
phòng, ch�ng và ki)m soát ma túy ��n n�m 2020, t�m
nhìn 2030. Th�c t� này �ã làm cho công vi�c “phòng” và
“ch�ng” ma túy ngày càng cân b�ng h
n, phù h2p h
n v�i
xu th� c�a th� gi�i.  

�) ��t �	2c m/c tiêu “ki�m ch�, ng�n ch�n h	�ng t�i
�3y lùi t� n�n ma túy ra kh�i ��i s�ng xã h�i”, nhi�u hình
th�c phòng ng+a �ã �	2c �"ng lo�t tri)n khai, nh	:
phòng ng+a ban ��u nh�m vào nhóm ��i t	2ng là nh5ng
ng	�i ch	a bao gi� liên quan ��n ma túy; phòng ng+a
chuyên bi�t, nh�m vào nh5ng ��i t	2ng có nguy c
 m#c
nghi�n cao. 

Do tính ��c thù c�a bi�n pháp phòng ng+a ban ��u là
cho phép �"ng th�i m�t l	2ng l�n ��i t	2ng ti�p c�n các

thông tin v� phòng, ch�ng ma túy c�n chuy)n t�i, hình
th�c phòng ng+a này �ã góp ph�n quan tr{ng trong vi�c
ng�n ch�n ��u vào c�a t� n�n ma túy. Thông qua nhi�u
ho�t ��ng b� ni, nh	: tuyên truy�n  qua �ài, báo, t� r
i,
pa-nô, áp phích, t{a �àm, mít tinh, ra quân,… nhi�u thông
tin b ích v� di=n bi�n tình hình t� n�n ma túy, ch�
tr	
ng, chính sách c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a
Nhà n	�c v� l�nh v�c phòng, ch�ng ma túy, ��c bi�t là
thông tin v� tác h�i c�a các lo�i ma túy. Công tác ph bi�n,
giáo d/c ý th�c tuân th� pháp lu�t giúp m{i ng	�i nâng
cao nh�n th�c v� pháp lu�t và t� tránh xa t� n�n ma túy. 

Vi�c th	�ng xuyên c�i ti�n n�i dung và ph	
ng pháp
tuyên truy�n �ã ph�n nào t�ng tính h7p d_n, s�c lan t�a,
góp ph�n nâng cao ch7t l	2ng và hi�u qu� c�a công tác
phòng ng+a t� n�n ma túy. Có th) th7y r7t rõ s� chuy)n
bi�n này qua vi�c ngày càng có s� l"ng ghép các n�i dung
tuyên truy�n v�i các ho�t ��ng th) thao, v�n hóa & c
 s&
ho�c các ho�t ��ng bi)u di=n v�n ngh�, “sân kh7u hóa”
công tác tuyên truy�n phòng, ch�ng ma túy. Trong h�
th�ng giáo d/c, vi�c l"ng ghép công tác tuyên truy�n
phòng, ch�ng ma túy v�i các ho�t ��ng ngo�i khóa c�a
h{c sinh, sinh viên, �oàn viên thanh niên, ho�c d	�i d�ng

Đại tá Tạ Đức Ninh, Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy trao đổi tại lớp tập huấn tuyên truyền
phòng, chống ma túy, tháng 11/2017. ẢNH: PV
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các cu�c thi tìm hi)u pháp lu�t v� phòng, ch�ng ma túy
c�ng nh�n �	2c s� h	&ng �ng r7t tích c�c. Nh5ng vi�c
làm này �ã làm cho m�t công vi�c tr	�c �ây th	�ng �	2c
xem là “khô c�ng”, “khó ti�p thu” tr& thành công vi�c d=
�i vào lòng ng	�i và có s�c c�m hóa t�t h
n. 

�y ban M�t tr�n T qu�c các c7p (MTTQ) và các t ch�c
thành viên nh	: �oàn Thanh niên C�ng s�n H" Chí Minh,
Trung 	
ng H�i Liên hi�p Ph/ n5 Vi�t Nam, Tng Liên
�oàn Lao ��ng Vi�t Nam, H�i Nông dân Vi�t Nam, H�i C�u
chi�n binh và các t ch�c kinh t� - xã h�i khác ngày càng
ph�i h2p ch�t ch� v�i các c
 quan, chính quy�n các c7p
trong vi�c v�n ��ng, giáo d/c �oàn viên, h�i viên c�a
mình tích c�c tham gia công tác phòng, ch�ng t�i ph�m
và phòng, ch�ng t� n�n ma túy. Cu�c v�n ��ng “Toàn dân
�oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, �ô th� v�n minh” và
phong trào “Toàn dân b�o v� an ninh T qu�c” do �y ban
Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam ch� trì ph�i h2p
v�i các b�, ngành ch6 ��o �ã góp ph�n ��m b�o tr�t t�,
an toàn xã h�i & nhi�u ��a ph	
ng. V�i trên 700 mô hình
phòng, ch�ng ma túy và phòng, ch�ng t�i ph�m �	2c
tri)n khai trong giai �o�n 2012 - 2015, nh	: “Khu dân c	
không có t�i ph�m”; “Câu l�c b� phòng ch�ng t�i ph�m”;
“Câu l�c b� tui tr� v�i pháp lu�t”; “Câu l�c b� giáo d/c

�"ng ��ng”, “Gia �ình không có ng	�i nghi�n ma túy”;
“Dòng h{ không có ng	�i m#c t� n�n xã h�i”; ''X� h{ tiên
ti�n, gia �ình công giáo g	
ng m_u'', ''S�ng t�t ��i, �;p
��o”, “T an ninh nhân dân”, “��i xung kích an ninh”,
“Khu dân c	 an toàn lành m�nh, không có t� n�n ma
tuý”, "C
 quan, �
n v� không có ng	�i nghi�n ma tuý",...
V�i trên ch/c ngàn bui tuyên truy�n cho hàng ch/c tri�u
l	2t ng	�i do các t ch�c này ti�n hành và hàng ngàn l�p
t�p hu7n nâng cao n�ng l�c phòng, ch�ng ma túy cho cán
b� & c
 s& m�t m�t �ã góp ph�n t�o chuy)n bi�n sâu s#c
v� nh�n th�c v� tác h�i nhi�u m�t c�a t� n�n ma túy
trong c�ng �"ng, m�t khác �ã hình thành m�t h� th�ng
tuyên truy�n viên r�ng kh#p & các ��a ph	
ng.

Trong nh5ng n�m g�n �ây, h� th�ng M�t tr�n T qu�c
các c7p �ã chú tr{ng xây d�ng các k� ho�ch th�c hi�n
công tác giám sát vi�c thi hành n�i dung Lu�t Phòng,
ch�ng ma túy c�a các c
 quan ch�c n�ng; giám sát vi�c
c7p, phát và h� tr2 thu�c cai nghi�n thay th� ma túy b�ng
Methadone & các c
 s& y t�; ph�i h2p ki�n ngh� �� xu7t
m& r�ng các hình th�c xã h�i hóa trong công tác cai
nghi�n, ph/c h"i sau cai & c�ng ��ng… Qua ho�t ��ng
giám sát �ã t+ng b	�c làm rõ thêm vi�c ph�i h2p v�i M�t
tr�n T qu�c và các �oàn th) chính tr� - xã h�i trong công

Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội (thôn Xuân Khanh, xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) các học viên được học nghề
và được giúp đỡ hòa nhập cộng đồng.

ẢNH: KỲ ANH.
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Tài liệu tham khảo:
1. Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
2. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011-2015, Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
4. Báo cáo số: 473/BC-MTTW-BTT ngày 28/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tổng kết việc

thi hành Luật phòng, chống ma túy.

tác tuyên truy�n; gi�i pháp phòng, ch�ng ma tuý trong
h{c sinh, sinh viên; v7n �� gi�i quy�t vi�c làm, tái hoà
nh�p c�ng �"ng cho ng	�i sau cai nghi�n; tham gia ki�n
ngh�, �� xu7t c
 ch�, chính sách phù h2p �) �ào t�o ��i
ng� cán b�, xây d�ng ��i ng� c�ng tác viên, gi�i thi�u
vi�c làm cho ng	�i nghi�n sau cai phù h2p v�i t+ng ��a
ph	
ng. Tính trong 4 n�m (2013 - 2017), Ban Th	�ng tr�c
�y ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam �ã ph�i
h2p v�i B� Công an t ch�c 18 h�i ngh� t�p hu7n và trao
�i kinh nghi�m trong công tác phòng, ch�ng t�i ph�m,
ma túy & c�ng �"ng dân c	 cho cán b� M�t tr�n, Công an
xã và các t ch�c thành viên c�a M�t tr�n c�a 47 t6nh,
thành ph�. T ch�c 2 h�i ngh� t{a �àm v� công tác phòng,
ch�ng ma túy trong �"ng bào Công giáo t�i huy�n Giao
Th�y, t6nh Nam ��nh và trong �"ng bào các dân t�c thi)u
s� t�i huy�n T	
ng D	
ng, t6nh Ngh� An. T ch�c 2 h�i
ngh� t�p hu7n v� công tác phòng, ch�ng t�i ph�m; phòng,
ch�ng ma túy và t� n�n xã h�i cho 10 t6nh, trong �ó 5
t6nh mi�n núi phía B#c (t�i t6nh Lào Cai) và 5 t6nh Tây
Nguyên (t�i t6nh Kon Tum). Ph�i h2p v�i B� Y t� và B�
Lao ��ng - Th	
ng binh và Xã h�i t ch�c 6 l�p t�p hu7n
cho cán b� M�t tr�n T qu�c 154 xã, ph	�ng, th� tr7n
tr{ng �i)m thu�c 25 t6nh, thành ph� trong th�c hi�n
phòng, ch�ng các lo�i t�i ph�m, ma túy, t� n�n xã h�i,
m�i dâm và HIV/AIDS.

T�i các ��a ph	
ng, nhi�u mô hình hay ho�t ��ng hi�u
qu� �ã và �ang �	2c nhân r�ng, nh	: Mô hình “T liên
gia”, “T t� qu�n”, “Dòng h{ an toàn”, “Câu l�c b� tìm
hi)u pháp lu�t”, “Câu l�c b� phòng, ch�ng t�i ph�m”,
“Câu l�c b� giáo d/c �"ng ��ng”, “Nhà tr{ v�n hoá”, “C/m
liên k�t an toàn v� an ninh, tr�t t�”, “Xây d�ng ph	�ng,
xã, c
 quan, doanh nghi�p, tr	�ng h{c không có ma túy”,
“Gia �ình hòa thu�n, thôn, xóm bình yên”, “Khu dân c	
an toàn lành m�nh, không có t�i ph�m và t� n�n ma túy”,
“C/m tàu an toàn”, “Xóm chài bình yên”,… góp ph�n
quan tr{ng trong gi5 v5ng an ninh chính tr�, tr�t t� an
toàn xã h�i t�i các ��a ph	
ng trong th�i gian qua.

Cùng v�i vi�c phòng ng+a cho toàn xã h�i, th�i gian
g�n �ây, công tác phòng ng+a chuyên bi�t dành cho
nhóm ��i t	2ng có nguy c
 cao �ã �	2c các c7p, các

ngành, ��a ph	
ng dành nhi�u s� quan tâm h
n tr	�c.
Thông qua các ho�t ��ng t	 v7n nhóm, t	 v7n cá nhân,
ti�p c�n tr�c ti�p v�i “nhóm thanh niên �	�ng ph�”,…
các k� n�ng c�n thi�t nh	: k� n�ng nh�n bi�t và �ánh
giá nguy c
 m#c nghi�n, cách th�c hóa gi�i các v	�ng
m#c v� tâm lý trong cu�c s�ng, k� n�ng t+ ch�i các cám
d�,... th	�ng có trong các nhóm ��i t	2ng “có nguy c

m#c nghi�n cao” �ã giúp h{ �	a ra các quy�t ��nh �úng
�#n, b�o v� h{ tr	�c s� t7n công c�a t� n�n ma túy.

Công tác phòng, ch�ng ma túy & n	�c ta �ang trong
giai �o�n r7t khó kh�n, quy�t li�t. Ho�t ��ng c�a t�i ph�m
ma túy ch	a có d7u hi�u thuyên gi�m. Nhi�u lo�i ma túy,
��c bi�t là nhóm ma túy tng h2p, các ch7t h	�ng th�n
m�i �ang có xu h	�ng lan r�ng, tác ��ng ��n nhi�u nhóm
��i t	2ng, nhi�u ��a bàn,… không cho phép chúng ta xem
nh; công tác tuyên truy�n phòng, ch�ng ma túy nói riêng,
ho�t ��ng phòng ng+a l�m d/ng ma túy nói chung, c�n
th�c hi�n các gi�i pháp m�i cho công tác này.

Tr	�c h�t, nêu cao nh�n th�c v� t�m quan tr{ng c�a
công tác phòng ng+a t� n�n ma túy trong chi�n l	2c
chung v� phòng, ch�ng ma túy. Th�c hi�n tháng hành
��ng phòng, ch�ng ma tuý t+ ngày 1-30/6/2018 v�i ch�
�� "Hãy b�o v� th� h� tr� tr	�c hi)m h{a ma túy".

Th� hai, c�n ti�p t/c nâng cao h
n n5a ch7t l	2ng c�a
công tác tuyên truy�n nh�m phát huy hi�u qu� ��u t	;
tránh dàn tr�i, phô tr	
ng hình th�c. �) h� tr2 cho các c

quan, ban ngành và ��a ph	
ng trong công tác này, C
 quan
th	�ng tr�c v� phòng, ch�ng ma túy c�n �	2c quan tâm,
��u t	 h
n n5a �) có nh5ng chuyên gia �� t�m v� kh� n�ng
��nh h	�ng cho công tác tuyên truy�n, công tác t	 v7n,…

Th� ba, c�n kh3n tr	
ng  �	a  ch� tr	
ng “xã h�i hóa”
công tác phòng, ch�ng ma túy c�a Chính ph� thành
nh5ng hành ��ng thi�t th�c qua �ó huy ��ng các ngu"n
l�c ti�m tàng trong xã h�i vào công tác này. Kh3n tr	
ng
rà soát và có bi�n pháp tháo g� nh5ng khó kh�n, v	�ng
m#c v� c
 ch�, v� quy ��nh pháp lu�t. B sung quy ��nh
Nhà n	�c khuy�n khích, h� tr2 các ho�t ��ng t� qu�n
trong công tác phòng, ch�ng ma túy & c�ng �"ng dân c	
do nhân dân th�c hi�n.�
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NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ
trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống
chính trị; là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, công tác
vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện
pháp cơ bản, quan trọng, vừa cấp bách, vừa chiến lược, lâu dài và được tiến
hành thực hiện từ mỗi địa phương, cơ sở.

Summary: Protecting national security and preserving social order and safety is
a key and regular task of the whole Party, the people, the army, and the political
system. It is the cause of the people, by the people, for the people. Therefore,
the mobilization of the people to participate in the movement of all people to
protect the national security is a fundamental, important, urgent, strategic and
long-term measure which is implemented by each locality and unit.
Từ khóa: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vận động nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.
Keywords: Protection of national security, maintenance of social order and safety, mobilization of the people,
movement of the entire people to protect the national security.
Nhận bài: 5/7/2018; Sửa chữa: 11/7/2018; Duyệt đăng: 25/7/2018.

Ph�i h�p đy m�nh phong trào 
toàn dân b�o v� an ninh T� qu�c
trong tình hình m�i, gi$a M�t tr�n
v�i B� Công an

* Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nh�m c/ th) n�i dung c�a Ch6 th� s� 09-CT/TW
ngày 1/12/2011 c�a Ban Bí th	, B� Công an v�i
Ban Th	�ng tr�c �y ban Trung 	
ng M�t tr�n T
qu�c Vi�t Nam và các t ch�c thành viên �ã ký

Ch	
ng trình ph�i h2p s� 09/CTr-BCA-MTTW v� “�3y
m�nh phong trào toàn dân b�o v� an ninh T qu�c trong
tình hình m�i”. M/c tiêu tr{ng tâm c�a Ch	
ng trình ph�i
h2p là: “Nâng cao h
n n5a công tác lãnh ��o, ch6 ��o c�a
các c7p �y ��ng, chính quy�n, trách nhi�m c�a M�t tr�n

T qu�c Vi�t Nam, các t ch�c thành viên và Công an các
c7p nh�m huy ��ng s�c m�nh tng h2p c�a c� h� th�ng
chính tr� và c�a toàn dân tham gia xây d�ng phong trào
toàn dân b�o v� an ninh T qu�c. Phát huy dân ch�, nâng
cao ý th�c trách nhi�m, n�ng l�c c�a cán b�, ��ng viên,
�oàn viên, h�i viên và nhân dân; �a d�ng hóa n�i dung,
hình th�c công tác xây d�ng phong trào toàn dân b�o v�
an ninh T qu�c phù h2p, r�ng kh#p t+ Trung 	
ng ��n
c
 s&. G#n k�t phong trào toàn dân b�o v� an ninh T



43TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

M � T  T R @ N  V � I  C Á C  P H O N G  T R À O ,  C U � C  V @ N  � � N G

qu�c v�i các cu�c v�n ��ng, các phong trào cách m�ng
khác c�a ��ng, Nhà n	�c, ph/c v/ nhi�m v/ phát tri)n
kinh t� - xã h�i, nâng cao ��i s�ng v�t ch7t và tinh th�n
c�a nhân dân. C�ng c� và nâng cao vai trò nòng c�t c�a
l�c l	2ng Công an nhân dân, phát huy vai trò c�a M�t
tr�n T qu�c và các t ch�c thành viên trong tham m	u
ph/c v/ c7p �y, chính quy�n th�c hi�n phong trào toàn
dân b�o v� an ninh T qu�c trong tình hình m�i”.

M�i �
n v� thành viên tham gia th�c hi�n Ch	
ng
trình ph�i h2p �ã phát huy vai trò, trách nhi�m trong quá
trình tri)n khai th�c hi�n, t�p trung tham m	u cho các
c7p �y ��ng, ph�i h2p v�i chính quy�n và h� th�ng chính
tr� tri)n khai các gi�i pháp ��m b�o an ninh chính tr�,
tr�t t� an toàn xã h�i, góp ph�n ng�n ch�n, �3y lùi và
ki�m ch� ho�t ��ng c�a các lo�i t�i ph�m, t� n�n xã h�i
t+ ��a bàn c
 s&. T�p trung tuyên truy�n nâng cao nh�n
th�c cho các t�ng l�p nhân dân trong th�c hi�n nhi�m v/
b�o v� an ninh T qu�c, coi �ó là ngh�a v/ và quy�n l2i

nh�m b�o v� s� bình yên cho cá nhân, gia �ình và c�ng
�"ng. Xây d�ng tinh th�n c�nh giác cách m�ng, trách
nhi�m và n�ng l�c b�o v� an ninh, tr�t t� c�a m{i ng	�i
trong vi�c ch7p hành pháp lu�t; ch� ��ng phòng ng+a,
phát hi�n �7u tranh ng�n ch�n m{i ho�t ��ng “di=n bi�n
hòa bình”, “b�o lo�n l�t �” và âm m	u th� �o�n phá
ho�i c�a các th� l�c thù ��ch, góp ph�n gi5 v5ng an ninh
chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i, ph/c v/ �#c l�c cho công
cu�c xây d�ng và b�o v� T qu�c. 

N�i dung c�a Ch	
ng trình ph�i h2p �ã �	2c b sung
và c/ th) hóa phù h2p v�i t+ng ��a bàn, t+ng ��i t	2ng,
t+ng b	�c �i sâu vào các c
 quan, �
n v� và m{i c�ng
�"ng dân c	. Trên các ��a bàn c
 s&, l�c l	2ng Công an
viên, Ban Công tác M�t tr�n, các chi h�i, chi �oàn tích
c�c bám dân, bám ��a bàn �) xây d�ng phong trào; c�ng
c�, duy trì và nhân r�ng mô hình t� qu�n v� an ninh tr�t
t�; phát huy vai trò ng	�i có uy tín, già làng, tr	&ng b�n
trong vi�c �7u tranh phòng, ch�ng các ho�t ��ng vi ph�m

Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. ẢNH: PV
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M�T TR�N V�I CÁC PHONG TRÀO, CU
C V�N �
NG

pháp lu�t; nâng cao tinh th�n c�nh giác, k�p th�i phát
hi�n, ng�n ch�n m{i ho�t ��ng gây chia r�, kích ��ng
làm m7t an ninh chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i t�i m�i
c�ng �"ng dân c	. Trong t+ng ��a bàn dân c	, t dân ph�,
h� gia �ình ý th�c t� qu�n v� an ninh tr�t t�, t� b�o v�
tài s�n c�a gia �ình, t� qu�n lý con, em và ng	�i thân
không vi ph�m pháp lu�t, m#c các t� n�n xã h�i; nhi�u
��a bàn dân c	, h� gia �ình �ã ch� ��ng l#p ��t các h�
th�ng camera an ninh; v�n ��ng ��u t	, nâng c7p các h�
th�ng chi�u sáng vào ban �êm; th�c hi�n các bi�n pháp
“�i g.i, v� xin”. Trong các �
n v�, c
 quan, doanh nghi�p,
nhà tr	�ng �ã t�p trung xây d�ng và th�c hi�n quy ��nh
an toàn v� an ninh tr�t t�; c�ng c� và nâng cao ho�t ��ng
c�a các t b�o v�, ��i thanh niên sao ��, t thanh niên
xung kích,... trong gi5 gìn an ninh tr�t t�. Tích c�c ph�i
h2p v�i các ngành ch�c n�ng c�a các ��a ph	
ng n#m
tình hình, b�o ��m an ninh, tr�t t�, an toàn c
 quan,
doanh nghi�p t�ng c	�ng các bi�n pháp t� b�o v� v�t t	,
trang thi�t b�, tài s�n trong c
 quan, doanh nghi�p, nhà
tr	�ng g#n v�i các ho�t ��ng ��m b�o bí m�t Nhà n	�c,
phòng, ch�ng cháy, n và tai n�n nghiêm tr{ng.

Phong trào “Toàn dân b�o v� an ninh T qu�c” có nhi�u
mô hình hay ho�t ��ng hi�u qu� ti�p t/c �	2c duy trì và
nhân r�ng, nh	: “Hi�p s� �	�ng ph�”, “T liên gia”, “T t�
qu�n”, “Dòng h{ an toàn”, “Câu l�c b� tìm hi)u pháp lu�t”,
“Câu l�c b� phòng, ch�ng t�i ph�m”, “Câu l�c b� giáo d/c
�"ng ��ng”, “Nhà tr{ v�n hoá”, “C/m liên k�t an toàn v�
an ninh, tr�t t�”,… Mô hình: “H� t� phòng, s� nhà t�
qu�n” c�a ph	�ng Lý Thái T, qu�n Hoàn Ki�m, thành ph�
Hà N�i tri)n khai t+ n�m 1997 và ti�p t/c �	2c duy trì hi�u
qu� trong m�i h� gia �ình. Mô hình “Qu�n lý, c�m hóa,
giáo d/c, giúp �� ng	�i l�m l�i t�i c�ng ��ng dân c	” 5+1
& thành ph� H" Chí Minh (công an, M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam, H�i Liên hi�p Ph/ n5, �oàn Thanh niên, H�i Ng	�i
cao tui giúp �� m�t ng	�i l�m l�) �	2c tng k�t và tri)n
khai th�c hi�n �"ng lo�t & các qu�n, huy�n trên ��a bàn
thành ph�. Mô hình chi H�i “An toàn v� an ninh tr�t t�”
c�a xã C	 M'gar, huy�n C	 M'Gar, t6nh �#k L#c. Mô hình
“Ti�ng k�ng an ninh” & các thôn thu�c xã K� Xuân, huy�n
K� Anh, t6nh Hà T�nh. Mô hình “Qu�n lý, giáo d/c, giúp ��
ng	�i ch7p hành xong án ph�t tù, �i c
 s& giáo d/c b#t
bu�c, tr	�ng giáo d	�ng tr& v� ��a ph	
ng” t�i các t6nh
Hòa Bình, V�nh Long, Phú Th{, Hà Nam, Bình Thu�n, Tây
Ninh, Nam ��nh và Qu�ng Ninh. Mô hình “Doanh nhân h�
tr2 v�n cho ng	�i ch7p hành xong án ph�t tù, ng	�i hoàn
l	
ng n ��nh cu�c s�ng” t�i các t6nh Kiên Giang, An
Giang, �"ng Nai, Bình D	
ng và Cao B�ng... 

Qua �ánh giá k�t qu� 5 n�m th�c hi�n Ch	
ng trình
ph�i h2p, c� n	�c �ã có 344.897 l	2t khu dân c	; 33.857

l	2t xã, ph	�ng, th� tr7n và 327.064 c
 quan, doanh
nghi�p ��t chu3n “An toàn v� an ninh, tr�t t�”. Có 1.882
Ban, 15.656 T b�o v� dân ph� v�i 72.456 thành viên; có
37.371 ��i dân phòng v�i trên 409.287 thành viên; có
111.649 T hòa gi�i v�i tng s� 661.183 hòa gi�i viên; có
309.391 b�o v� c
 quan, doanh nghi�p... ho�t ��ng hi�u
qu�. Tính riêng n�m 2017, qu�n chúng nhân dân �ã giúp
các c
 quan ch�c n�ng �i�u tra, khám phá 42.577 v/
ph�m pháp hình s�, b#t, x. lý 83.475 ��i t	2ng, ��t tJ l�
80.41% (cao h
n 2,47% so v�i n�m 2016), tri�t phá 2.450
n�ng nhóm t�i ph�m. B#t gi5 21.471 v/ ph�m t�i v� ma
túy v�i 32.950 ��i t	2ng; b#t và v�n ��ng ��u thú 6.002
��i t	2ng truy nã; tr2 giúp 517 tr	�ng h2p là n�n nhân
b� mua bán tái hòa nh�p c�ng �"ng.

�) Ch	
ng trình ph�i h2p s� 09/CTr-BCA-MTTW ��t
�	2c m/c tiêu �� ra, Công an v�i M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam và các t ch�c thành viên các c7p ti�p t/c �i m�i n�i
dung, hình th�c, ph	
ng th�c ho�t ��ng trong th�c hi�n
Ch	
ng trình ph�i h2p v�i các n�i dung tr{ng tâm sau:

M�t là, t�p trung tham m	u v�i c7p �y ��ng, chính
quy�n t�ng c	�ng công tác lãnh ��o, ch6 ��o th�c hi�n
hi�u qu� n�i dung Ngh� quy�t s� 25 ngày 3/6/2013 c�a
Ban Ch7p hành Trung 	
ng ��ng (khoá XI) v� t�ng c	�ng
s� �i m�i c�a ��ng ��i v�i công tác dân v�n trong tình
hình m�i; Ngh� quy�t s� 28 c�a Ban Ch7p hành Trung
	
ng ��ng (khóa XI) v� Chi�n l	2c b�o v� T qu�c trong
tình hình m�i; Chi�n l	2c qu�c gia phòng, ch�ng t�i ph�m
giai �o�n 2016 - 2025 và ��nh h	�ng ��n n�m 2030 và
Ch	
ng trình ph�i h2p s� 09/CTr-BCA-MTTW, ngày
1/8/2013 gi5a B� Công an v�i Ban Th	�ng tr�c �y ban
Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam và các t ch�c
thành viên v� “�3y m�nh phong trào toàn dân b�o v� an
ninh T qu�c trong tình hình m�i” g#n v�i th�c hi�n Ngh�
quy�t Trung 	
ng 4 (khóa XII) vê� t�ng c	�ng xây d�ng,
ch6nh ��n ��ng; ng�n ch�n, �3y lùi s� suy thoái v� t	
t	&ng chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng, nh5ng bi)u hi�n "t�
di=n bi�n", "t� chuy)n hóa" trong n�i b� và �3y m�nh
vi�c h{c t�p và làm theo t	 t	&ng, ��o ��c, phong cách
H" Chí Minh trong toàn h� th�ng chính tr� t+ Trung 	
ng
��n các ��a ph	
ng.

Hai là, �i m�i n�i dung, ph	
ng pháp tuyên truy�n,
v�n ��ng nh�m nâng cao c�nh giác cách m�ng; ý th�c
th�c thi, ch7p hành pháp lu�t trong ��i ng� cán b�, ��ng
viên và qu�n chúng nhân dân; tích c�c tham gia b�o v�
��ng, b�o v� chính quy�n, gi5 gìn bí m�t Nhà n	�c. T�ng
c	�ng s� �"ng thu�n trong nhân dân, c�ng c� v5ng ch#c
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân, �oàn k�t gi5a các dân t�c,
tôn giáo v�i xây d�ng n�n qu�c phòng toàn dân, th� tr�n
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an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân b�o v� an
ninh T qu�c” ��m b�o s� n ��nh v� chính tr� và tr�t t�
an toàn xã h�i ph/c v/ cho s� phát tri)n c�a m�i ��a
ph	
ng và �7t n	�c.

Ba là, g#n th�c hi�n phong trào “Toàn dân b�o v� an
ninh T qu�c” và phong trào “Toàn dân tham gia b�o v�
ch� quy�n lãnh th, an ninh biên gi�i qu�c gia trong tình
hình m�i” v�i cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây
d�ng nông thôn m�i, �ô th� v�n minh”. L"ng ghép hi�u
qu� n�i dung c�a phong trào v�i nhi�m v/ phát tri)n kinh
t�, v�n hóa - xã h�i, an sinh xã h�i, nâng cao ��i s�ng
tinh th�n, v�t ch7t cho nhân dân; xóa �ói gi�m nghèo,
gi�i quy�t vi�c làm, giúp nhau làm giàu chính �áng,…
góp ph�n gi�m thi)u tình tr�ng phát sinh t�i ph�m và tái
ph�m t�i trong xã h�i.

B�n là, nâng cao ch7t l	2ng công tác ph�i h2p trong
xây các mô hình phòng, ch�ng t�i ph�m, t� n�n xã h�i t+
các thôn, xóm, t dân ph� t�p trung cho các ��a bàn tr{ng
�i)m, ph�c t�p v� an ninh tr�t t�, an toàn xã h�i. T ch�c
tng k�t, �ánh giá và nhân r�ng các mô hình trong th�c
hi�n phong trào “Toàn dân b�o v� an ninh T qu�c” hi�u
qu� & m�i ��a ph	
ng. Ti�p t/c nâng cao vai trò làm ch�

c�a m{i t�ng l�p nhân dân, �i m�i n�i dung, bi�n pháp
nh�m thu hút s� tham gia c�a m�i ng	�i dân, t+ng gia
�ình, ng	�i uy tín & c�ng �"ng dân c	, ch�c s#c các tôn
giáo trong th�c hi�n phong trào “Toàn dân b�o v� an ninh
T qu�c”; phòng ng+a, t� giác ��i v�i các lo�i t�i ph�m;
c�m hóa, giáo d/c ng	�i ph�m t�i, ng	�i m#c t� n�n xã
h�i, ng	�i mãn h�n tù, ��c xá, thanh thi�u niên h	 t�i gia
�ình và c�ng �"ng dân c	, t�o ra th� tr�n toàn dân trong
công tác phòng, ch�ng t�i ph�m ngay t+ ��a bàn c
 s&,
góp ph�n chuy)n hóa tích c�c trên các ��a bàn ph�c t�p
v� an ninh tr�t t�.

N�m là, t�ng c	�ng các ho�t ��ng n#m b#t tình hình
d	 lu�n trong qu�n chúng nhân dân và công tác d� báo,
�� xu7t th�c hi�n Ch	
ng trình ph�i h2p phù h2p v�i
t+ng giai �o�n. C�ng c�, nâng cao ch7t l	2ng ho�t ��ng
c�a các l�c l	2ng làm công tác gi5 gìn an ninh tr�t t�, các
chi h�i, chi �oàn & t+ng ��a bàn c
 s&; t ch�c hi�u qu�
các di=n �àn qu�n chúng nhân dân tham gia phòng,
ch�ng t�i ph�m; di=n �àn xây d�ng l�c l	2ng Công an,
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam và các t ch�c thành viên
trong s�ch v5ng m�nh, t+ng b	�c �áp �ng v�i yêu c�u,
nhi�m v/ trong th�c hi�n phong trào “Toàn dân b�o v� an
ninh T qu�c” th�i k� m�i.�

Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thực hiện 
Chương trình phối hợp. ẢNH: PV
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Trong s� các t6nh thu�c vùng cao Tây B#c, Lào Cai
�	2c coi là m�t “m�nh �7t vàng” v�i nhi�u l2i th�
và ti�m n�ng. Sau h
n 25 n�m tái l�p t6nh, v�i tinh
th�n �oàn k�t, sáng t�o, ��ng b� và nhân dân Lào

Cai �ã d�a vào s�c mình, t+ng b	�c gi�i quy�t nh5ng khó
kh�n �ang có, �	a n�n kinh t� c�a ��a ph	
ng phát tri)n
toàn di�n c� v� b� r�ng và chi�u sâu, theo h	�ng công -
nông nghi�p và d�ch v/ du l�ch, t�o d�ng m�t v� th� m�i
cho ��a ph	
ng, �"ng th�i góp ph�n quan tr{ng vào s�
phát tri)n chung c�a �7t n	�c. 

Theo báo cáo c�a các huy�n, thành ph�, n�m 2017,
t6nh Lào Cai có 7.798 h� thoát nghèo, t	
ng �ng gi�m
5,6% h� nghèo c�a t6nh. Nh� �	2c h	&ng th/ các ch	
ng
trình, d� án c�a Nhà n	�c, nh	 Ngh� quy�t 30a, Ch	
ng
trình 135, 134, Ch	
ng trình M/c tiêu qu�c gia xây d�ng
nông thôn m�i… ��n nay, h� t�ng thi�t y�u c�a các ��a

ph	
ng trong t6nh v� c
 b�n �	2c ��u t	 xây d�ng, nh	
�i�n l	�i qu�c gia, �	�ng giao thông nông thôn, n	�c
sinh ho�t... Công tác ��nh canh ��nh c	 b	�c ��u ��t
nhi�u k�t qu�, t+ng b	�c n ��nh ��i s�ng c�a các c�ng
�"ng & vùng cao, vùng ��c bi�t khó kh�n trên ��a bàn
t6nh. Công tác dân t�c, tôn giáo & ��a ph	
ng c�ng �	2c
��ng b�, chính quy�n t6nh Lào Cai ��c bi�t coi tr{ng góp
ph�n n ��nh chính tr�, phát tri)n kinh t�, b�o ��m tr�t
t�, an toàn xã h�i, xây d�ng kh�i �oàn k�t toàn dân. 

Một số thách thức lớn về xã hội

Cu�c chi�n ch�ng �ói nghèo

Nhìn v� tng th), m�c dù Lào Cai có nhi�u n� l�c gi�m
nghèo, song ��n nay, Lào Cai v_n thu�c nhóm các t6nh
nghèo nh7t c�a c� n	�c. Cu�i n�m 2017, toàn t6nh còn

M�t tr�n t%nh Lào Cai phát huy 
s�c m�nh đ�i đoàn k�t dân t	c 
trong gi�i quy�t các v�n đ� xã h	i

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TRỊNH THỊ KIM NGỌC*

Tóm tắt: Lào Cai là tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển
kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, hiện Lào Cai còn đối mặt với những khó
khăn trong cuộc chiến chống đói nghèo; nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống; tệ nạn ma túy... Trong nhiều năm qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính
quyền, Mặt trận tỉnh đã từng bước giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần phát
triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương.

Summary: Lao Cai is a mountainous province with high potential and
advantages in local socio-economic development. However, Lao Cai still faces a
number of difficulties in the fight against poverty, child marriage and close
relative marriage, and drug abuse. In recent years, with the Party committees,
local authorities, the Front of Lao Cai province has gradually solved social
issues, contributing to sustainable socio-economic development in the locality.
Từ khóa: Các vấn đề xã hội, phát triển theo hướng nhanh và bền vững, đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai.
Keywords: Social issues, fast and sustainable development, great national unity, new rural construction, civilized
city, the Vietnam Fatherland Front of Lao Cai province.
Nhận bài: 20/7/2018; Sửa chữa: 23/7/2018; Duyệt đăng: 1/8/2018.
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tng s� 36.037 h� nghèo, chi�m 21,9% và 17.486 h� c�n
nghèo chi�m 10,63%. Huy�n có tJ l� h� nghèo cao nh7t
t6nh là B#c Hà v�i tJ l� 38,9%; toàn t6nh v_n còn 43 xã có
tJ l� h� nghèo t+ 50%-69%, trong �ó, xã D�n Thàng,
huy�n Bát Xát có tJ l� h� nghèo trên 70%. M�c dù t6nh
Lào Cai �ã có nhi�u n� l�c trong giáo d/c �ào t�o và ch�m
sóc s�c kh�e c�ng �"ng, nh	ng do h�n ch� v� thu nh�p
bình quân ��u ng	�i và tJ l� nghèo còn cao, nên 10 n�m
tr& l�i �ây, ch6 s� HDI c�a t6nh v_n nhìn chung còn r7t
th7p, x�p h�ng HDI c�a giai �o�n 1999-2009 ch6 ��t
57/63 t6nh thành c�a c� n	�c. 

N�n t�o hôn và hôn nhân c�n huy�t th�ng

V7n �� t�o hôn và hôn nhân c�n huy�t th�ng trong c�ng
�"ng �ang t"n t�i khá ph bi�n. Theo báo cáo c�a các ��a
ph	
ng và rà soát c�a Ban Dân t�c t6nh, tình tr�ng t�o hôn
& Lào Cai t+ n�m 2015 ��n tháng 9/2017 không có chi�u
h	�ng gi�m �i, mà �ang di=n bi�n gia t�ng & m�t s� huy�n.
Trong 3 n�m (t+ 2015 ��n tháng 9/2017) toàn t6nh có 1.828
tr	�ng h2p t�o hôn. S� l	2ng t�o hôn th	�ng n�m & ��
tui ph bi�n t+ 16-19 tui ��i v�i nam; t+ 14 - 17 tui ��i
v�i n5 (th�m chí 13 tui); trong s� nh5ng ng	�i t�o hôn thì
có c� nh5ng ng	�i �ang �i h{c, �i�u ki�n s�ng xa gia �ình,
thi�u s� qu�n lý, giáo d/c c�a gia �ình, qu�n lý c�a nhà
tr	�ng, tác ��ng c�a môi tr	�ng giáo d/c nh	 phim �nh,
internet,... �ã �nh h	&ng ��n tâm sinh lý c�a các em.

T�o hôn và hôn nhân c�n huy�t th�ng v�n �	2c coi là
h� t/c l�c h�u làm suy gi�m �áng k) ch7t l	2ng ngu"n

nhân l�c c�a ��a ph	
ng. T�o hôn là nguyên nhân c�a
nghèo �ói, th7t h{c, suy gi�m ch7t l	2ng cu�c s�ng và
các gia �ình có ng	�i t�o hôn th	�ng r
i vào cái vòng
lu3n qu3n “�ói nghèo - th7t h{c - t�o hôn”.  �ây là m�t
trong nh5ng l�c c�n ��i v�i s� phát tri)n kinh t� - xã h�i
c�a vùng dân t�c và s� phát tri)n b�n v5ng c�a �7t n	�c. 

T� n�n ma túy

Tình hình t�i ph�m nói chung, t�i ph�m mua bán, v�n
chuy)n trái phép ch7t ma túy gia t�ng và di=n bi�n ph�c
t�p v�i ph	
ng th�c, th� �o�n ngày càng tinh vi, manh
��ng. Heroin th	�ng �	2c các ��i t	2ng v�n chuy)n trái
phép t+ Lào qua các t6nh �i�n Biên v� Lào Cai t�p k�t, r"i
�	a sang Trung Qu�c tiêu th/. Còn ma túy tng h2p t+
Trung Qu�c l�i �	2c th3m l�u v� Lào Cai, r"i �	a �i tiêu
th/ t�i các t6nh, thành ph� trong c� n	�c. Nh	 v�y, Lào
Cai tr& thành n
i tiêu th/ và c�ng là �i)m t�p k�t, v�n
chuy)n ma túy qua biên gi�i Vi�t - Trung. Ma túy kéo theo
m�t lo�t các t�i ph�m nh	: tr�m c#p, gi�t ng	�i, chi�m
�o�t tài s�n,... và r7t nhi�u các lo�i b�nh t�t nguy hi)m,...

Hi�n nay, Lào Cai có tJ l� 489 ng	�i nghi�n/100.000
ng	�i dân, cao g7p 2,8 l�n so v�i tJ l� 176 ng	�i
nghi�n/100.000 dân c�a c� n	�c). Trong �ó, nhóm ng	�i
nghi�n ma túy ngày càng tr� hóa, t+ 20-30 tui chi�m
85%, tJ l� ng	�i có ti�n án ti�n s� c�ng t�ng. Hình th�c
s. d/ng ma túy ch� y�u là hít heroin và tiêm chích, �i�u
�ó khi�n cho ��i t	2ng nhi=m HIV trên ��a bàn t�ng theo.
Ph�n l�n ng	�i nghi�n ��u tham gia buôn bán v�n

Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thăm và tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán 2018. ẢNH: QUANG VINH
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chuy)n, tàng tr5 trái phép ma túy. Có ��n 85% ng	�i
nghi�n thu�c di�n nghèo �ói, khó kh�n, không có công
�n vi�c làm nên tJ l� tái nghi�n trong t6nh là trên 90%. 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai
trong giải quyết các vấn đề xã hội 

Tích c�c �i ��u trong công tác xóa �ói gi�m nghèo 

Ngay t+ ��u n�m 2017, M�t tr�n T qu�c các c7p �ã
tri)n khai ho�t ��ng kh�o sát n#m b#t nhu c�u h� nghèo,
h� c�n nghèo, h� có hoàn c�nh khó kh�n v� nhà &, v� �7t
s�n xu7t,... trong toàn t6nh, t+ �ó �� xu7t nh5ng gi�i pháp
c/ th) h� tr2 c�ng �"ng, nh	: vay v�n xây d�ng, s.a ch5a
nhà &; h� tr2 h{c bng và ph	
ng ti�n �i h{c cho các em
h{c sinh ng	�i dân t�c thi)u s� vùng khó kh�n; gi�i thi�u
vi�c làm, h� tr2 ��t xu7t, h� tr2 th	�ng xuyên cho c�ng
�"ng g�p thiên tai.... Thông qua các ho�t ��ng t�i ��a bàn,
M�t tr�n T qu�c các c7p �ã xây d�ng nhi�u mô hình trong
c�ng �"ng dân c	, nh	: t tr2 giúp ng	�i nghèo v� v�n,
giúp �� ngày công, con gi�ng, k� thu�t ch�n nuôi, tr"ng
tr{t, gi�i thi�u vi�c làm... V�n ��ng nhân dân �3y m�nh
chuy)n d�ch c
 c7u kinh t� trong nông nghi�p �	a các lo�i
cây tr"ng, v�t nuôi có giá tr� kinh t� cao vào s�n xu7t, d�n
hình thành vùng lúa n�ng su7t, ch7t l	2ng. C�ng t+
ngu"n v�n tín d/ng, nhi�u mô hình xóa �ói gi�m nghèo
�ã �	2c xây d�ng thành công, mang l�i hi�u qu� cao và
thu nh�p n ��nh cho nhi�u h� gia �ình. 

M�t tr�n T qu�c các c7p �ã ph�i h2p v�i các t ch�c
thành viên tuyên truy�n, v�n ��ng nhân dân �óng góp
b�ng nhi�u hình th�c, nh	: tham gia hi�n �7t, hi�n k�,
hi�n công, góp v�t t	 xây d�ng �	�ng giao thông nông
thôn, giao thông n�i �"ng, xây d�ng ngh�a trang, nhà v�n
hoá thôn, b�n, các khu vui ch
i gi�i trí, công trình công
c�ng,... K�t qu� �ã có hàng tr�m héc - ta �7t �	2c nhân
dân t� nguy�n �óng góp làm �	�ng, làm công trình công
c�ng, hàng v�n ngày công �óng góp xây d�ng nông thôn
m�i. Hi�n nay, toàn t6nh th�c hi�n �	2c 252 km �	�ng
giao thông nông thôn; v�n ��ng nhân dân xây d�ng 1.415
nhà tiêu h2p v� sinh, 583 chu"ng tr�i gia súc h2p v� sinh,
1.436 h� rác, 78 mô hình nhà s�ch, v	�n �;p; huy ��ng
các c
 quan, �
n v�, t�p th), doanh nghi�p, nhân dân
tham gia t� nguy�n �óng góp xây d�ng nông thôn m�i v�i
tng s� ti�n m�t 1.642,15 tri�u �"ng, 121.579 m2 �7t,
54.278,5 công lao ��ng và nhi�u hi�n v�t khác. Các �oàn
th) các c7p tuyên truy�n v�n ��ng nhân dân duy trì mô
hình nhà s�ch v	�n �;p, v� sinh �	�ng làng ngõ xóm,
kh
i thông c�ng rãnh; Mô hình “T an ninh t� qu�n” &
các xã c�a huy�n và thành ph� Lào Cai �	2c tri)n khai
nhân r�ng,… Các ho�t ��ng c�a cu�c v�n ��ng v+a phát
huy ngu"n l�c v�t ch7t ch�m lo giúp �� h� nghèo, c�n
nghèo, h� có hoàn c�nh ��c bi�t khó kh�n v	
n lên thoát
nghèo, �"ng th�i kh
i d�y và phát huy m�nh m� tinh th�n

�oàn k�t giúp �� nhau trong c�ng �"ng dân c	, nh�m
nâng cao ��i s�ng v�t ch7t, tinh th�n c�a nhân dân.

H	&ng �ng phong trào thi �ua “Lào Cai chung s�c xây
d�ng nông thôn m�i”, M�t tr�n T qu�c tuyên truy�n v�
n�i dung xây d�ng mô hình h2p tác xã ki)u m�i, qua �ó
v�n ��ng nhân dân tham gia các t h2p tác, h2p tác xã
nông nghi�p ki)u m�i, h� tr2 t ch�c liên k�t gi5a các h2p
tác xã và h� nông dân v�i doanh nghi�p �) phát tri)n các
chu�i liên k�t có s�c c�nh tranh và hi�u qu�, phát tri)n
kinh t� nông nghi�p theo h	�ng công ngh� cao, kinh t�
trang tr�i, tích c�c chuy)n �i c
 c7u s�n xu7t �) không
ng+ng nâng cao n�ng su7t lao ��ng và hi�u qu� kinh t�. 

Công tác v�n ��ng xây d�ng Qu� “Vì ng	�i nghèo” và
h� tr2 ng	�i nghèo v	
n lên trong cu�c s�ng �ã �	2c �y
ban M�t tr�n T qu�c các c7p tích c�c tri)n khai nh�m góp
ph�n th�c hi�n các m/c tiêu v� gi�m nghèo b�n v5ng. Ban
v�n ��ng “Ngày vì ng	�i nghèo” t6nh �ã t ch�c h�i ngh�
�ánh giá k�t qu� th�c hi�n v�n ��ng Qu� vì ng	�i nghèo
n�m 20171, xây d�ng k� ho�ch h	�ng d_n các ��a ph	
ng,
�
n v� v�n ��ng �ng h� “Qu� vì ng	�i nghèo” n�m 20182;
tính ��n ngày 12/6/2017 “Qu� vì ng	�i nghèo” & t6nh �ã
thu �	2c 1.033.394.137 �"ng; Ban v�n ��ng Qu� “Vì ng	�i
nghèo” c7p t6nh phân b 1 tJ 490 tri�u �"ng h� tr2 cho 8
huy�n và 5 t ch�c �oàn th) chính tr� - xã h�i t6nh3 (h�
tr2 làm m�i 38 nhà ��i �oàn k�t và s.a ch5a 35 nhà & cho
h� nghèo)4; ph�i h2p cùng �oàn công tác c�a Ban Dân v�n
Trung 	
ng th�m và t�ng quà cho 50 h� nghèo là dân t�c
thi)u s� t�i xã Thanh Bình, huy�n M	�ng Kh	
ng v�i tng
s� ti�n 50 tri�u �"ng �	2c trích t+ ngu"n Qu� “Vì ng	�i
nghèo” c�a Trung 	
ng h� tr2. 

UJ ban M�t tr�n T qu�c t6nh Lào Cai �ã ph�i h2p v�i
H�i Ch5 th�p �� t6nh, �ài Phát thanh Truy�n hình t6nh t
ch�c Ch	
ng trình “T�t cho ng	�i nghèo” n�m 2018 v�i
s� tham gia c�a 158 các �
n v�, doanh nghi�p và các cá
nhân �ng h� T�t cho ng	�i nghèo (g"m ti�n m�t, quà...)
trên 9,2 tJ �"ng. UJ ban M�t tr�n T qu�c các c7p ph�i
h2p v�i các t ch�c thành viên và các c
 quan, ban,
ngành, doanh nhi�p, �
n v� t ch�c các �oàn th�m h�i
chúc t�t và t�ng quà các t�p th), cá nhân, h� tr2 gia �ình
chính sách, ng	�i có công, các h� gia �ình có hoàn c�nh
khó kh�n... trên ��a bàn t6nh. K�t qu� trong d�p T�t
Nguyên �án M�u Tu7n n�m 2018 toàn t6nh các �
n v�, t
ch�c, cá nhân trao t�ng 91.940 xu7t quà (g"m ti�n m�t,
hi�n v�t) cho các ��i t	2ng chính sách, �
n v� tr�c t�t và
trao t�ng trong d�p T�t các công trình xây d�ng nh	: Nhà
v�n hóa, trang thi�t b�… tr� giá 50.817,96 tri�u �"ng5. 

M�t tr�n T qu�c cùng các t ch�c thành viên tham
gia giám sát 193,005 t7n g�o cho 3.204 h� (12.867 nhân
kh3u) t�i 7 huy�n: B#c Hà, M	�ng Kh	
ng, V�n Bàn, B�o
Yên, Sa Pa, B�o Th#ng, Si Ma Cai6. 



49TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

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

�3y m�nh v�n ��ng xóa b� các h� t/c hôn nhân trong
c�ng �"ng 

M�t tr�n T qu�c t6nh ph�i h2p v�i các t ch�c thành
viên tri)n khai nhi�u cu�c kh�o sát, �i�u tra v� th�c tr�ng
c�a t� n�n t�i các ��a ph	
ng và ��c bi�t trong c�ng �"ng
các dân t�c thi)u s�. Trên c
 s& �ó, l�p k� ho�ch tuyên
truy�n, ph bi�n pháp lu�t trong l�nh v�c hôn nhân và gia
�ình t�i các c�ng �"ng; tri)n khai nhi�u l�p t�p hu7n
nâng cao nh�n th�c cho ch� em v� vi�c “Làm m; an toàn”;
v� “Quy�n �	2c h{c” c�a ch� em gái; ch6 rõ nh5ng h� l/y
khôn l	�ng c�a vi�c t�o hôn và hôn nhân c�n huy�t
th�ng �nh h	&ng nghiêm tr{ng ��n th� h� t	
ng lai c�a
gia �ình và ch7t l	2ng dân s�. �	a ra các b�ng ch�ng
khoa h{c v� nh5ng d� t�t b3m sinh, ch�m phát tri)n, suy
dinh d	�ng, t. vong s
 sinh cao khi nh5ng tr� em �	2c
sinh ra t+ các c�p b� m; t�o hôn; �nh h	&ng l�n ��n s�
phát tri)n kinh t� - xã h�i c�a gia �ình, vùng kinh t� c�a
t6nh và kinh t� c� n	�c nói chung.   

Tham gia tích c�c công tác v�n ��ng phòng ch�ng t�
n�n ma túy t�i c�ng �"ng

M�t tr�n các c7p t6nh Lào Cai ph�i h2p v�i các �oàn
th) t�i ��a ph	
ng th	�ng xuyên v�n ��ng ng	�i dân th�c
hi�n phong trào toàn dân �oàn k�t phòng ch�ng t� n�n xã
h�i. M�t trong nh5ng vi�c mà M�t tr�n các c7p v�n ��ng
bà con nhân dân h	&ng �ng ��u tiên �ó là t� giác khai báo
trung th�c v�i Ban công tác M�t tr�n trên ��a bàn dân c	
v� thành viên c�a gia �ình �ang nghi�n ma túy ho�c có
d7u hi�u nghi�n. M�t tr�n các c7p �ã th	�ng xuyên t
ch�c các bui tuyên truy�n v� tác h�i c�a ma túy, chia s�
tâm t	 nhà có ng	�i nghi�n hút, bàn cách tháo g�, d�y d�
con cái... M�i gia �ình ph�i có trách nhi�m theo dõi nh5ng
��i t	2ng nghi�n hút trong khu dân c	, k�p th�i phát hi�n

và báo cáo v�i chính quy�n c
 s& nh5ng hi�n t	2ng kh�
nghi có liên quan t�i buôn bán v�n chuy)n và tàng tr5 ma
túy... Ban Công tác M�t tr�n trên ��a bàn dân c	 v�n ��ng
t+ng gia �ình cam k�t thông báo k�p th�i các d7u hi�u
nghi�n hút c�a con em mình, �ây là m�t trong nh5ng ho�t
��ng mang tính ng�n ng+a cao. 

Trong nh5ng n�m qua, công tác tham gia tuyên truy�n
v�n ��ng, �7u tranh phòng, ch�ng t�i ph�m v� ma túy
trên ��a bàn �ã phát huy �	2c s�c m�nh tng h2p c�a các
ngành, �oàn th) và qu�n chúng nhân dân tích c�c tham
gia phong trào toàn dân b�o v� an ninh T qu�c. Các c7p
�y chính quy�n, �oàn th), c
 quan, doanh nghi�p ��u xác
��nh rõ h
n trách nhi�m c�a mình trong công tác phòng,
ch�ng ma túy & ��a ph	
ng. Nhân dân �	2c tuyên truy�n
nâng cao nh�n th�c và có ý th�c ch7p hành pháp lu�t t�t,
tinh th�n c�nh giác �	2c nâng cao, s�n sàng tham gia
phòng, ch�ng t�i ph�m, bài tr+ t� n�n xã h�i & c
 s&.

V�i nhi�u l2i th� mang tính ��c thù, cùng nhi�u ti�m
n�ng phát tri)n, t6nh Lào Cai có th) phát tri)n theo
h	�ng nhanh và b�n v5ng. ��ng b� và nhân dân t6nh Lào
Cai �ang t+ng b	�c bi�n nh5ng l2i th� phát tri)n thành
nh5ng l2i th� c�nh tranh, �	a t6nh tr& thành trung tâm
kinh t�, xã h�i và v�n hóa c�a toàn vùng Tây B#c, c�ng
nh	 toàn khu v�c trung du và mi�n núi phía B#c. Trong
�ó, M�t tr�n T qu�c t6nh và các c7p & ��a ph	
ng luôn
là n
i t�p h2p các t ch�c thành viên và �ông ��o qu�n
chúng nhân dân th�c hi�n t�t cu�c v�n ��ng “Xây d�ng
nông thôn m�i, �ô th� v�n minh”. Nh5ng n� l�c c�a M�t
tr�n T qu�c t6nh Lào Cai �ã góp ph�n n ��nh chính tr�,
c�ng c� qu�c phòng, gi5 v5ng an ninh và ch� quy�n biên
gi�i, góp ph�n t�o c
 s& cho Lào Cai có �à �) phát tri)n
cao h
n trong giai �o�n ti�p theo.�

Chú thích:
1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng Bằng khen của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho 25 tập thể và cá nhân có

thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2018…
2. Theo kế hoạch Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh, năm 2018 vận động 3 cấp trên 6 tỷ đồng. Dự kiến cấp tỉnh chi hơn 2 tỷ

đồng. Trong đó: hỗ trợ sửa chữa và làm mới 73 nhà Đại đoàn kết (trong đó làm mới 38 nhà, sửa chữa 35 nhà); hỗ trợ vật tư con giống
20 hộ; hỗ trợ học sinh nghèo 600 em; hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nghèo: 200 hộ. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đoàn Thanh niên tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong
tỉnh (mỗi đơn vị làm 2 nhà Đại đoàn kết).

4. Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Thắng làm mới Nhà đại đoàn kết: 19 nhà; hỗ trợ sửa chữa 2 tạm: 15 nhà; sửa chữa 1 tạm: 23 nhà, với
tổng kinh phí hỗ trợ là 685 triệu đồng. 

5. Quà của Chủ tịch nước tặng 3.940 suất, trị giá 790,6 triệu đồng; ngân sách của tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ người có công, người
cao tuổi, các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các đồn biên phòng với tổng số xuất quà là: 43.447 suất, trị giá 13.952,7 triệu đồng; Quà
của các huyện, thành phố: 7.049 suất quà, trị giá 1.894,3 triệu đồng; Quà của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh: 255 suất quà,
trị giá 110,4 triệu đồng; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ, với tổng số là: 37.249 suất quà, trị giá 34.069,96 triệu đồng. Phối
hợp đoàn công tác Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà cho 100 hộ nghèo xã Tả Van, huyện Sa Pa và
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với tổng số tiền 160 triệu đồng...

6. Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Lào Cai, tháng 6/2018.
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Trong nh5ng n�m qua, trên ��a bàn các t6nh Tây B#c,
d	�i s� lãnh ��o tr�c ti�p c�a Ban ch6 ��o Tây B#c
cùng Ban lãnh ��o c�a các t6nh, chính quy�n c7p xã
�ã tích c�c tri)n khai th�c hi�n Ch6 th� s� 30-CT/TW

c�a Ban Ch7p hành Trung 	
ng ��ng, Ngh� ��nh s�
29/1998/N�-CP, Ngh� ��nh s� 79/N�-CP ngày 7/7/2003
c�a Chính ph� v� xây d�ng và th�c hi�n Quy ch� dân ch�

& xã, ph	�ng, th� tr7n và Pháp l�nh Th�c hi�n dân ch� &
xã, ph	�ng, th� tr7n n�m 2007. Nh� v�y, vi�c th�c hi�n
pháp lu�t v� dân ch� c
 s& xã, ph	�ng, th� tr7n trên ��a
bàn các t6nh Tây B#c �ã thu �	2c nh5ng k�t qu� �áng
khích l�, không khí dân ch� và ý th�c ch7p hành pháp
lu�t c�a nhân dân �	2c nâng lên rõ r�t. K�p th�i kh
i d�y
s�c sáng t�o c�a nhân dân trong phát tri)n kinh t�, n

* NCS, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên.

M	t s� gi�i pháp
đ� th�c hi�n t�t pháp lu�t v� dân
ch� c�p xã  trên đ�a bàn 
CÁC T&NH TÂY B'C HI(N NAY

NGUYỄN THANH HUYỀN*

Tóm tắt: Đến nay, trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, các Ban Chỉ đạo thực hiện
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được củng cố, kiện
toàn. Việc thực hiện tốt dân chủ cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các
tỉnh Tây Bắc đã thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá,
giáo dục, y tế, thể thao, tác động tích cực đến việc xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh.

Summary: So far, in the Northwest provinces, the Steering Committees for
the implementation of Ordinance on exercise of democracy in communes,
wards and townships have been consolidated and strengthened. The good
implementation of democracy at communes, wards and townships in the
Northwest provinces has accelerated the process of socialization in the fields
of culture, education, health and sports, positively impacting the construction
of new rural, urban civilization.
Từ khóa: Pháp luật, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, xã hội hoá, văn hoá, giáo dục, y tế, thể
thao, nông thôn mới, đô thị văn minh, các tỉnh khu vực Tây Bắc.
Keywords: Laws, Ordinance on the exercise of democracy in communes, wards, townships, socialization, culture,
education, health, sport, new rural areas, civilized towns, Northwest provinces.
Nhận bài: 9/7/2018; Sửa chữa: 11/7/2018; Duyệt đăng: 25/7/2018.
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��nh chính tr� - xã h�i, t�ng c	�ng �oàn k�t, c�i thi�n dân
sinh, nâng cao dân trí, ng�n ch�n tình tr�ng quan liêu,
tham nh�ng, góp ph�n th�c hi�n t�t m/c tiêu “dân giàu,
n	�c m�nh, xã h�i công b�ng, dân ch�, v�n minh”. ��n
nay, trên ��a bàn các t6nh Tây B#c, 100% Ban ch6 ��o th�c
hi�n Pháp l�nh th�c hi�n dân ch� & xã, ph	�ng, th� tr7n
�ã �	2c c�ng c�, ki�n toàn.

Vi�c th�c hi�n t�t dân ch� c
 s& xã, ph	�ng, th� tr7n
trên ��a bàn các t6nh Tây B#c �ã thúc �3y nhanh quá trình
xã h�i hoá các l�nh v�c v�n hoá, giáo d/c, y t�, th) thao,
tác ��ng m�nh ��n vi�c xây d�ng nông thôn m�i, xây
d�ng ��i s�ng v�n hoá & khu dân c	. Vi�c xây d�ng quy
	�c, h	
ng 	�c v�i nh5ng n�i dung sát v�i th�c ti=n,
theo h	�ng v�n minh, ti�n b�, có tác ��ng tích c�c ��n
phát tri)n các l= h�i truy�n th�ng c�a �"ng bào Tây B#c,
gi5 gìn �	2c t�p quán t�t �;p trong c�ng �"ng dân c	. 

Chính quy�n c
 s& & các t6nh Tây B#c c�ng ngày càng
�	2c �i m�i v� t ch�c và ho�t ��ng. Phong cách, l� l�i
làm vi�c c�a ��i ng� cán b�, công ch�c t+ng b	�c �	2c
chuyên nghi�p. Vi�c th�c hi�n ch� tr	
ng c�i cách hành
chính c�a Nhà n	�c b	�c ��u th�c hi�n có k�t qu�, h�n
ch� m�t b	�c tình tr�ng phô tr	
ng, hình th�c, hành
chính hoá. Qua �ó, góp ph�n quan tr{ng vào vi�c xây

d�ng ��ng, b� máy chính quy�n & c
 s& ngày càng trong
s�ch, v5ng m�nh, ho�t ��ng có hi�u qu�, làm gi�m b�t t�
quan liêu, m�nh l�nh, c.a quy�n, nâng cao ý th�c, trách
nhi�m ph/c v/ nhân dân c�a ��i ng� cán b�, công ch�c
c7p xã.

Nh5ng n�i dung công khai hóa theo ph	
ng châm
“dân bi�t, dân bàn, dân giám sát” �	2c c7p �y, chính
quy�n các ��a ph	
ng th�c hi�n có hi�u qu�, quy�n làm
ch� c�a nhân dân �	2c phát huy trên t7t c� các l�nh v�c
c�a ��i s�ng. Vi�c xây d�ng quy 	�c làng, thôn, khu ph�
v�n hóa, bình xét h� gia �ình v�n hóa, quy ��nh m�c
�óng góp xây d�ng, l7y phi�u tín nhi�m các ch�c danh
ch� ch�t c�a xã... ��u �	2c �	a ra l7y ý ki�n c�a nhân
dân �) nhân dân bàn và quy�t ��nh tr�c ti�p. Hi�n nay,
trên ��a bàn các t6nh Tây B#c có trên 80% thôn, b�n, t
dân ph� �ã xây d�ng và b sung quy 	�c, h	
ng 	�c �	2c
các c7p có th3m quy�n phê duy�t và tri)n khai th�c hi�n.
Toàn vùng Tây B#c �ã có trên 76% s� gia �ình �	2c công
nh�n là gia �ình v�n hoá. Th�c hi�n dân ch� g#n li�n v�i
vi�c th�c hi�n các chính sách xã h�i, trong n�m qua toàn
vùng �ã gi�i quy�t vi�c làm cho kho�ng trên 12.000 l	2t
lao ��ng, nhân dân �óng góp Qu� ��n 
n �áp ngh�a �	2c
trên 20 tJ �"ng. Th�c t� minh ch�ng & n
i nào chính
quy�n c7p xã v5ng m�nh, t ch�c th�c hi�n t�t pháp lu�t
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v� dân ch�, thì kinh t� - xã h�i phát tri)n m�nh và quá
trình công nghi�p hóa - hi�n ��i hóa �	2c th�c hi�n m�t
cách tu�n t�, h2p v�i xu th� chung c�a th�i ��i. Ng	2c
l�i, n�u chính quy�n c7p xã y�u kém, dân ch� b� vi ph�m
thì kinh t� kém phát tri)n, ��i s�ng nhân dân g�p khó
kh�n, công nghi�p hóa - hi�n ��i hóa g�p nhi�u c�n tr&
ph�c t�p. 

Tuy nhiên, m�c dù ��ng và Nhà n	�c quan tâm cho
vùng Tây B#c nhi�u chính sách 	u tiên �) phát tri)n kinh
t� - xã h�i, ��m b�o v� qu�c phòng, an ninh, nh	ng Tây
B#c v_n là vùng nghèo, c
 c7u kinh t� chuy)n d�ch ch�m,
ch	a hi�u qu�, ch	a phát huy �	2c ti�m n�ng l2i th� c�a
vùng. K�t c7u h� t�ng kinh t�, xã h�i còn nhi�u b7t c�p.
Thu nh�p bình quân ��u ng	�i ch6 b�ng ½ m�c bình quân
chung toàn qu�c. Tây B#c v_n là ��a bàn ph�c t�p v� ma
túy. Trong tri)n khai th�c hi�n pháp lu�t v� dân ch� c7p
xã trên ��a bàn các t6nh Tây B#c, c�ng �ã b�c l� không ít
khó kh�n, thách th�c do tác ��ng tiêu c�c c�a c
 ch� th�
tr	�ng, c�a h�i nh�p kinh t� qu�c t� và nh5ng h�n ch�,
y�u kém trong quá trình lãnh ��o c�a m�t s� c7p uJ
��ng, h�n ch�, y�u kém trong quá trình qu�n lý nhà n	�c

c�a chính quy�n c7p xã. Có n
i, có lúc c7p uJ ��ng và
chính quy�n còn lúng túng trong th�c hi�n dân ch�, ch	a
th�c s� n#m ch#c n�i dung c�a pháp lu�t v� dân ch� nên
n�i dung, hình th�c công khai t�i nhân dân ch	a �	2c
th�c hi�n ��y ��, làm cho dân ch� & nh5ng n
i �ó tr&
thành hình th�c. V_n còn m�t s� ít cán b� ch	a phân bi�t
công vi�c nào �	a ra dân bàn, công vi�c nào �) dân giám
sát, ki)m tra. Ch	a �� cao vai trò c�a nhân dân, ch	a phát
huy vai trò c�a các t ch�c nhân dân t� qu�n và ng	�i
��ng ��u các t ch�c nhân dân t� qu�n. M�t s� cán b�,
��ng viên ch	a g	
ng m_u trong xây d�ng n�p s�ng v�n
hóa, nh7t là trong vi�c c	�i, tang l= �ã làm �nh h	&ng
��n ti�n trình th�c hi�n dân ch� và xây d�ng ��i s�ng
v�n hóa & khu dân c	. C�ng có n
i chính quy�n c7p xã
còn xem nh; ho�c né tránh ��i phó v�i nh5ng b�c xúc
c�a nhân dân. 

�) phát huy nh5ng k�t qu� �ã ��t �	2c, kh#c ph/c có
hi�u qu� nh5ng m�t còn t"n t�i, h�n ch� trong vi�c th�c
hi�n pháp lu�t v� dân ch� c
 s& c�a chính quy�n c7p xã,
trong th�i gian t�i, c�n th�c hi�n �"ng b� các gi�i pháp sau:

Các tỉnh khu vực Tây Bắc thực hiện dân chủ gắn liền với việc thực hiện các chính sách xã hội. ẢNH: QUANG VINH
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M�t là, c�ng c� ki�n toàn h� th�ng chính tr� & c7p xã
c�a các t6nh Tây B#c. Xác ��nh xây d�ng ��ng b�, chi b�
c
 s& th�c s� là h�t nhân chính tr�, lãnh ��o toàn di�n các
nhi�m v/ & c7p xã; th	�ng xuyên c�ng c� ki�n toàn các
chi b� trên ��a bàn dân c	; nâng cao ch7t l	2ng sinh ho�t
c�a c7p �y, chi b�, ��ng b� theo quy ��nh c�a �i�u l�
��ng; k�p th�i gi�i quy�t v	�ng m#c phát sinh trong dân
c	, không �) phát sinh �i)m nóng, tình tr�ng khi�u ki�n
�ông ng	�i, v	2t c7p, l2i d/ng dân ch� �) làm m7t tr�t
t� chính tr� ��a ph	
ng. Nâng cao ch7t l	2ng ho�t ��ng
c�a chính quy�n c7p xã & các t6nh Tây B#c, b#t ��u t+
trình �� n�ng l�c, qu�n lý �i�u hành c�a ��i ng� cán b�
c7p xã; xây d�ng ��i ng� công ch�c c7p xã �� ph3m ch7t,
n�ng l�c, �áp �ng �	2c yêu c�u nhi�m v/. �i m�i t
ch�c và ph	
ng th�c ho�t ��ng c�a M�t tr�n T qu�c và
các t ch�c �oàn th) c7p xã & các t6nh Tây B#c, ��m b�o
phát huy vai trò c�a M�t tr�n T qu�c và các t ch�c �oàn
th) trong th�c hi�n pháp lu�t v� dân ch�, tránh hành
chính hóa, phát huy �	2c vai trò nòng c�t t�p h2p, �oàn
k�t nhân dân; tham gia xây d�ng ��ng, chính quy�n
trong s�ch, v5ng m�nh; nâng cao ho�t ��ng c�a Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát c�ng �"ng dân c	.

Hai là, th�c hi�n t�t m�i quan h� gi5a chính quy�n
c7p xã v�i c�ng �"ng t� qu�n & thôn, b�n, t dân ph�
trong th�c hi�n pháp lu�t dân ch�. C�n nâng cao n�ng l�c
công tác, vai trò trách nhi�m c�a ��i ng� cán b� t� qu�n,
bên c�nh �ó, c�n s� quan tâm, t�o �i�u ki�n, k�p th�i ch6
��o gi�i quy�t nh5ng khó kh�n, v	�ng m#c c�a chính
quy�n c7p xã. T�p trung rà soát �) xây d�ng �	2c ��i ng�
cán b� t� qu�n, l�a ch{n nhân s� th�c s� g	
ng m_u,
nhi�t tình, trách nhi�m, có uy tín trong c�ng �"ng dân
c	, bi)u d	
ng khen th	&ng k�p th�i nh5ng g	
ng cán b�
t� qu�n làm t�t.

Ba là, nâng cao ��i s�ng v�t ch7t, tinh th�n cho nhân
dân trên ��a bàn các t6nh Tây B#c, ��c bi�t là vùng cao,
vùng sâu, vùng ��c bi�t khó kh�n. Theo �ó, t�p trung
xây d�ng ��u t	 c
 s& h� t�ng thi�t y�u: �i�n, �	�ng,

tr	�ng, tr�m, th�y l2i và c�n có c
 ch� ki)m soát tính
hi�u qu� c�a các công trình, d� án ��u t	 �ó. Quan tâm
phát tri)n du l�ch v�n hóa ��a ph	
ng �) phát huy ti�m
n�ng du l�ch, t�ng thu nh�p và nâng cao ch7t l	2ng ��i
s�ng tinh th�n cho nhân dân. T�p trung xây d�ng ��i
s�ng v�n hóa m�i và b�o ��m nhu c�u sinh ho�t v�n hóa
c�a �"ng bào dân t�c, b�o t"n và phát huy tinh hoa v�n
hóa truy�n th�ng. Ti�p t/c th�c hi�n chính sách tri th�c
tr� �) t�ng c	�ng cho các xã vùng cao, vùng sâu, vùng
��c bi�t khó kh�n.

B�n là, phát huy vai trò c�a già làng, tr	&ng dòng h{,
ng	�i có uy tín trong vi�c th�c hi�n pháp lu�t v� dân ch�
& c7p xã trên ��a bàn các t6nh Tây B#c. C7p �y, chính
quy�n c7p xã c�n tranh th� phát huy vai trò c�a ��i ng�
này trong quá trình th�c hi�n pháp lu�t dân ch� c�ng
nh	 trong vi�c t ch�c phát tri)n kinh t� - xã h�i nói
chung. Tích c�c v�n ��ng h{ tham gia các ho�t ��ng t�
qu�n c�a thôn, b�n, t dân ph� và có kinh phí �) h� tr2
làm công tác v�n ��ng qu�n chúng nhân dân tham gia
vào th�c hi�n t�t pháp lu�t dân ch� trong các t dân ph�,
thôn, b�n. 

N�m là, c�ng c� v5ng ch#c qu�c phòng, an ninh, ��m
b�o tr�t t� an toàn xã h�i trên ��a bàn các t6nh Tây B#c.
C�n ti�p t/c tri)n khai có hi�u qu� các ch� tr	
ng, ngh�
quy�t, ch6 th�, �� án c�a ��ng và Nhà n	�c v� ��m b�o an
ninh - qu�c phòng cho các t6nh Tây B#c. T ch�c t�t vi�c
n#m tình hình, phân tích d� báo �úng tình hình, ��c bi�t
n#m t+ xa, bên ngoài và t�i c
 s& �) có �� xu7t c/ th), k�p
th�i, có ��i sách ch� ��ng. Ti�p t/c th�c hi�n ch	
ng
trình qu�c gia v� phòng ch�ng t�i ph�m, tuyên truy�n
v�n ��ng nhân dân tham gia, phát hi�n, t� giác t�i ph�m,
qu�n lý, c�m hóa, giáo d/c ng	�i vi ph�m pháp lu�t. Tri)n
khai, th�c hi�n �"ng b�, có hi�u qu� Ngh� quy�t Trung
	
ng 8 khóa XI v� Chi�n l	2c b�o v� T qu�c và xây d�ng
quy ch� ph�i h2p gi5a l�c l	2ng quân ��i, công an v� ��m
b�o an ninh qu�c gia và xây d�ng th� tr�n an ninh nhân
dân g#n v�i th� tr�n qu�c phòng toàn dân.�
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- 2010; 2010-2015.
4. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai (2010), Báo cáo tổng

kết 10 năm thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
5. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai (2012), Báo cáo tổng kết thực

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  từ năm 2007- 2012.
6. Các Báo cáo của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh : Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh

trật tự; Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo tổng kết 17 năm
việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
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Không ít l�n chúng ta b#t g�p nh5ng ho�t ��ng t+
thi�n n�ng v� “�ánh bóng hình �nh” �	2c t
ch�c r�m r�, phô tr	
ng, ph�n c�m, nh	: bi)n
tên �
n v� trao quà to, ghi giá tr� quà b�ng ti�n,

yêu c�u ng	�i �	2c trao quà phát bi)u, quay phim, ch/p
hình… Và nhi�u ng	�i không kh�i th#c m#c, li�u nh5ng
món quà, kho�n ti�n t+ thi�n có th�c s� ��n tay ng	�i
dân? Hay nh	 vi�c quen nh�n ti�n, quà t+ thi�n có khi�n
nhi�u ng	�i ch6 ng"i m�t ch� và nh�n nh5ng món �" t+
thi�n, t+ ngày này sang ngày khác? Nh5ng món quà
chúng ta làm t+ thi�n có th�c s� là nh5ng th� ng	�i nh�n
c�n?... Có r7t nhi�u câu h�i ��t ra v� tính hi�u qu� c�a
các ho�t ��ng t+ thi�n.

Thông qua m�t s� nghiên c�u và phân tích, các nhà
ho�t ��ng xã h�i �ã �	a ra ý t	&ng v� lý thuy�t thay �i,
t+ �ó phát tri)n các chi�n l	2c t+ thi�n và �o l	�ng s� tác

��ng c�a các chi�n l	2c này. C�n t�o ra môi tr	�ng thu�n
l2i trong �ó các t ch�c t+ thi�n ho�t ��ng và t	
ng tác
l_n nhau. M�i quan h� gi5a các t ch�c t+ thi�n và các
nhà n	�c �ã tr& nên thi�u g#n k�t trong nh5ng n�m g�n
�ây. Do �ó, c�n phát tri)n h
n n5a t�p trung vào các
ngành, nh	: y t�, t	 pháp, v�n hóa và giáo d/c. 

Nhi�u cách ti�p c�n m�i �	2c �	a ra �ã làm thay �i
nh�n th�c v� t+ thi�n. M�t ví d/ �i)n hình là & châu Phi,
cách ti�p c�n truy�n th�ng �) gi�i quy�t các v7n �� khó
kh�n c�a châu l/c �en �ó là thông qua vi�n tr2. �i�u này
t�o ra m�t chu k� ph/ thu�c c�a ng	�i dân và c� các
chính ph�. M�t cách ti�p c�n t�t h
n �ã �	2c �	a ra �ó
là tài tr2 cho các d� án t	 nhân vì l2i nhu�n. Theo �ó,
nh5ng liên doanh này s� t�o ra s� thay �i l�n có h�
th�ng và b�n v5ng h
n cho c�ng �"ng.

T�ng c	�ng hi�u qu�
c�a các ho�t đ�ng t! thi�n

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Từ thiện hay các hoạt động từ thiện từ lâu đã trở nên quen thuộc
trong đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Từ thiện là hành
động trợ giúp người yếu kém nâng cao cải thiện cuộc sống thông qua nhiều
hình thức như quyên góp, hiến tặng bằng tiền, vật phẩm, thời gian hay cứu trợ
nhân đạo, xóa đói giảm nghèo… Mặc dù, hoạt động từ thiện mang ý nghĩa nhân
văn vô cùng tốt đẹp tuy nhiên, một số quan niệm, cách tiếp cận không đúng đã
làm giảm hiệu quả của hoạt động này.

Summary: Charities or charitable activities have been familiar in social life of all
countries in the world. Charity is an act of helping the poor and the weak people
to improve their lives through various forms such as donations of money, items,
time or humanitarian relief, and poverty reduction. Although charity has a great
humanitarian meaning, some misconceptions and inaccurate approaches reduce
the effectiveness of it.
Từ khóa: Từ thiện, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, cải thiện cuộc sống, trẻ em vùng cao, tổ chức từ thiện.
Keywords: Charity, poverty reduction, sustainable development, improve life, upland children, charity
organizations.
Nhận bài: 11/7/2018; Sửa chữa: 16/7/2018; Duyệt đăng: 25/7/2018.
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V�i cách ti�p c�n truy�n th�ng, các t ch�c t+ thi�n
�ã mang ��n cho hàng tri�u ng	�i dân trên kh#p Châu
Phi l	
ng th�c, s� ch�m sóc s�c kh�e, �ng phó kh3n c7p
và giáo d/c. Tuy nhiên, �i)m y�u c�a nh5ng s� h� tr2
này là không �em l�i k�t qu� b�n v5ng. Chính vì th� mà
châu Phi v_n liên ti�p nh�n �	2c s� vi�n tr2 n�m này qua
n�m khác, hi�n tr�ng ��i s�ng ng	�i dân v_n ch	a có s�
thay �i �áng k). �i�u mà châu l/c này th�c s� c�n �ó
chính là m�t môi tr	�ng chính tr�, kinh t� và xã h�i b�n
v5ng �) có th) t� cung - t� c7p.

Th�c t� cho th7y, vi�c k�t n�i các t ch�c t+ thi�n v�i
khu v�c t	 nhân �) phát tri)n kinh t� là cách hi�u qu�
nh7t �) xây d�ng ngu"n l�c cho n�n kinh t� ��a ph	
ng,
��m b�o s� phát tri)n b�n v5ng. Các nhà t+ thi�n, t ch�c
phi l2i nhu�n, t ch�c phi chính ph� có th) h� tr2 các
doanh nghi�p và ng	�i dân ��a ph	
ng trong vi�c khai
thác các tài nguyên hi�n có �) t�o ra s� thay �i l�n.

Ngân hàng United Bank for Africa �ã thành l�p m�t t
ch�c tài chính hi�n �ang ph/c v/ g�n 7 tri�u khách hàng,
thông qua 750 chi nhánh t�i 18 qu�c gia châu Phi, �"ng
th�i cung c7p vi�c làm tr�c ti�p và gián ti�p cho 20.000
ng	�i dân. Doanh nghi�p hi�n �ang �óng góp vào vi�c
phát tri)n vi�c làm, k� n�ng, xây d�ng m�t c
 s& h� t�ng
tài chính tích h2p nh�m t�o thu�n l2i cho phát tri)n
th	
ng m�i và ��u t	.

L7y ví d/ v� vi�c khai thác n	�c s�ch, n�u m�t qu� t+
thi�n ��u t	 vào vi�c �ào m�t cái gi�ng m�i, l7y n	�c s�ch
cho ng	�i dân, nh	ng không ai ch�u trách nhi�m v� vi�c
b�o v� ch7t l	2ng n	�c thì s� có lúc ng	�i dân s� không
còn n	�c s�ch �) dùng và gi�ng n	�c s� b� b� hoang. Do
�ó, c�n có nh5ng ngu"n l�c �) duy trì và c�i thi�n tính
b�n v5ng và tác ��ng lâu dài c�a ho�t ��ng t+ thi�n.

Các doanh nghi�p th	
ng m�i ��a ph	
ng t�i châu Phi
�ã ch�ng minh tính b�n v5ng c�a mình nhi�u h
n so v�i
các d� án t+ thi�n. �i�u này c�ng ch�ng minh m�t quan
ni�m sai l�m r�ng, các n�n kinh t� �ang phát tri)n ph/
thu�c vào vi�n tr2 - t�c là h{ không th) có các ngu"n l�c
�) h� tr2 các doanh nghi�p th	
ng m�i.

M�t cách ti�p c�n t�t h
n �	2c �	a ra là h2p tác v�i
các c�ng �"ng �) s. d/ng tr2 c7p tài tr2, nh�m gi�m r�i
ro cho các nhà ��u t	 thâm nh�p vào các th� tr	�ng �ang
phát tri)n b�ng cách tài tr2 cho các liên doanh t	 nhân,
vì l2i nhu�n. 

�ã ��n lúc c�n có s� thay �i mang tính tri�t h{c v�
cách vi�n tr2 �ang �	2c tri)n khai trên kh#p th� gi�i.
Hi�u qu� c�a ho�t ��ng t+ thi�n nói chung có th) �	2c
c�i thi�n �áng k) thông qua vi�c áp d/ng 3 nguyên lý
chính sau �ây: 

Th� nh7t, t�p trung vào s� giàu có c�a xã h�i. Trong
nhi�u l�nh v�c phát tri)n truy�n th�ng, các mô hình phi
l2i nhu�n có tri)n v{ng t�ng tr	&ng dài h�n h�n ch� h
n
so v�i các mô hình vì l2i nhu�n. Các mô hình vì l2i nhu�n
có th) cung c7p cùng m�t d�ch v/ cho c�ng �"ng, nh	ng
h{ t�n d/ng các lu"ng doanh thu t�i thi)u c�a doanh
nghi�p �) ��m b�o tính b�n v5ng cao h
n cho xã h�i.
Ngay c� nh5ng dòng l2i nhu�n nh� có th) �	2c tái ��u t	
tr& l�i vào t ch�c �) xây d�ng n�ng l�c và cung c7p thêm
hàng hóa và d�ch v/, c�ng nh	 thuê thêm nhân công, tr�
l	
ng cao h
n cho ng	�i lao ��ng và mua s#m thêm hàng
hóa, d�ch v/ h� tr2 các ho�t ��ng c�a mình. 

Th� hai, tri)n khai các qu� không ch6 vì các tác ��ng
ng#n h�n, mà vì nh5ng s� thay �i có h� th�ng. T�o ra giá
tr� cho c�ng �"ng nên �	2c coi là m/c tiêu chính cho m{i
ho�t ��ng t+ thi�n, vì nó t�o ra ngu"n l�c �) gi�i quy�t

Giáo dục chính là một trong những cách hỗ trợ hiệu quả nhất.
ẢNH: BUILD AFRICA



Đại diện các bộ, ngành trao tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
ẢNH: KỲ ANH
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các v7n �� trong t	
ng lai và gi�m kh� n�ng ph/ thu�c
lâu dài.

Th� ba, t�p trung vào tính b�n v5ng lâu dài. N�u l7y
t�ng tr	&ng b�n v5ng và thay �i làm m/c tiêu thì các
ch	
ng trình t+ thi�n ph�i �	2c l�a ch{n và thi�t k� ��c
bi�t cho các m/c tiêu �ó. 

Thay vì nh5ng con s� v� s� ng	�i dân nh�n �	2c ti�n
và các v�t ph3m t+ thi�n m�i n�m, thì các nhà h�o tâm
nên báo cáo v� s� �óng góp c�a h{ trong vi�c t�o ra các
gi�i pháp lâu dài cho ng	�i dân. 

Hi�n nay các doanh nghi�p Vi�t Nam ho�t ��ng t+ thi�n
d�a trên 3 l�nh v�c chính: giúp �� ng	�i có hoàn c�nh khó
kh�n, c�u tr2 thiên tai, xóa �ói gi�m nghèo,… và tuân
theo nh5ng mô tuýp truy�n thông không sáng t�o, không
��u t	 th�i gian �) tìm ra nh5ng gi�i pháp m�i m� và
phong phú h
n. Ph�n l�n công ty s. d/ng ti�n m�t làm
ph	
ng th�c làm nhân ��o, t+ thi�n. R7t ít công ty ch�u s.
d/ng th�i gian c�a nhân viên làm công tác xã h�i và phát
tri)n c�ng �"ng, m�c dù �ây là ph	
ng th�c ti�m n�ng
nh7t và mang l�i hi�u qu� toàn di�n. Bên c�nh �ó, m�i
quan h� gi5a các doanh nghi�p và các t ch�c xã h�i & Vi�t
Nam ch	a th�c s� g#n k�t. Các t ch�c xã h�i không ��
th3m quy�n ��ng ra t ch�c, �i�u ph�i cu�c h{p v�i các
bên liên quan, nên khó gi�i quy�t nh5ng cách hi)u khác

nhau và �òi h�i ch	a �úng t+ doanh nghi�p tài tr2. Hi�n
ch	a có m�t ��o lu�t c/ th) hóa quy�n c�a các t ch�c xã
h�i �	2c quy ��nh trong Hi�n pháp v� vi�c tham gia qu�n
lý nhà n	�c và xã h�i, d_n ��n c�ng �"ng và doanh nghi�p
có nh5ng cách hi)u khác nhau. Chính s� hi)u bi�t và m�i
quan h� gi5a doanh nghi�p và các t ch�c xã h�i �ang là
c�n tr& cho ho�t ��ng t+ thi�n hi�n nay. Do �ó, c�n s� h2p
tác t+ các bên là nhà n	�c, doanh nghi�p, các t ch�c xã
h�i và s� �ng h� c�a c�ng �"ng; hoàn thi�n các quy ��nh
pháp lu�t v� thu�, tài chính, trách nhi�m xã h�i và ph
bi�n r�ng rãi các quy ��nh này t�i doanh nghi�p.

Thêm vào �ó, �) ng�n ch�n th�c tr�ng l2i d/ng các
ho�t ��ng t+ thi�n, phát huy nh5ng ch	
ng trình ho�t
��ng, phong trào tình nguy�n, t+ thi�n xã h�i �ích th�c
c�n nâng cao hi�u qu� qu�n lý nhà n	�c. Các c7p, ngành,
c
 quan, �
n v�, th�c hi�n qu�n lý ��i v�i t+ng ho�t
��ng, ch	
ng trình t+ thi�n xã h�i trong ph�m vi th3m
quy�n; c7p �y, chính quy�n, M�t tr�n và �oàn th) t+ ��a
bàn dân c	 tr& lên s� giám sát và tuyên truy�n v� ho�t
��ng t+ thi�n xã h�i & ��a ph	
ng...

�) t�ng hi�u qu� c�a các ho�t ��ng t+ thi�n, m�i cá
nhân, m�i doanh nghi�p, m�i t ch�c, m�i chính ph� c�n
thay �i quan ni�m và cách ti�p c�n c�a mình, h	�ng ��n
tính b�n v5ng v� kinh t� và xã h�i.�
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Vào tháng 5 v+a qua, Chính ph� 10 n	�c thành
viên ASEAN �ã phê duy�t vi�c tham gia M�ng l	�i
Thành ph� thông minh c�a 26 thành ph� trong
khu v�c. �ây c�ng là ti�n �� quan tr{ng trong

vi�c xây d�ng m�t �ông Nam Á phát tri)n b�n v5ng trong
t	
ng lai không xa.

D� ki�n ��n n�m 2030, 90 tri�u ng	�i dân �ông Nam
Á s� s�ng trong các �ô th� l�n. Các thành ph� trung bình
v�i dân s� t+ 200 ngàn ��n 2 tri�u ng	�i �	2c d� báo s�
t�ng tr	&ng 40%. Tuy nhiên, �ô th� hóa nhanh chóng
c�ng �em l�i nhi�u th. thách cho các qu�c gia trong khu
v�c b&i nó có tác ��ng ��n các v7n �� quan tr{ng nh	

Xây d�ng Đông Nam Á b�n v�ng t�
h� th�ng thành ph� thông minh

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Thành phố thông minh hay đô thị thông minh là một hệ thống hữu cơ tổng thể
được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hành xử
thông minh như con người. Đối với chính quyền, thành phố thông minh sẽ đáp ứng nhu
cầu dự báo phát triển chính xác hơn và thông qua xây dựng chính quyền điện tử, kết nối
chia sẻ thông tin dữ liệu nhằm gia tăng hiệu quả điều hành trên các lĩnh vực.

Summary: A smart city or smart metropolis is a whole organic system, connected by
multiple component systems with artificial intelligence systems that can behave
intelligently as human beings. For government, building e-government smart city will
meet the demand of forecasting the growth more accurately. Data sharing systems will
help increase the effectiveness of operation in many fields.
Từ khóa: Thành phố thông minh, đô thị thông minh, hệ thống trí tuệ nhân tạo, Việt Nam, Đông Nam Á.
Keywords: Smart city, smart metropolis, artificial intelligence systems, Vietnam, Southeast Asia.
Nhận bài: 11/7/2018; Sửa chữa: 16/7/2018; Duyệt đăng: 25/7/2018.

Các vị lãnh đạo các
quốc gia ASEAN
tại Hội nghị thượng
đỉnh ASEAN lần
thứ 32.
ẢNH: NATIONAL
MULTIMEDIA
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t#c ngh�n giao thông, ch7t l	2ng n	�c, không khí, �ói
nghèo, b7t bình ��ng gia t�ng, phân bi�t thành th� v�i
nông thôn, an ninh, tr�t t� xã h�i. Nh	ng các gi�i pháp
công ngh� và k� thu�t s� có th) �	2c s. d/ng �) gi�i
quy�t các v7n �� này �"ng th�i nâng cao ch7t l	2ng và
kh� n�ng ti�p c�n d�ch v/, t+ �ó c�i thi�n ��i s�ng c�a
ng	�i dân trên kh#p �ô th� - nông thôn, t�o c
 h�i m�i
cho ng	�i dân, �"ng th�i ��m b�o không ai b� b� l�i. 

Các n	�c thành viên ASEAN �ã nh�n ra xu h	�ng này,
nhi�u n	�c �ã xác ��nh phát tri)n m�t s� khu v�c tr&
thành thành ph� thông minh. Singapore �ã �� xu7t thành
l�p M�ng l	�i Thành ph� thông minh (ASCN) nh�m h2p
th�c hóa nh5ng n� l�c này và �	a các thành ph� thông
minh vào m�t m�ng l	�i, góp ph�n xây d�ng m�t c�ng
�"ng ASEAN phát tri)n b�n v5ng.

ASCN �	2c hình dung là m�t n�n t�ng t	
ng tác n
i
mà 3 thành ph� c�a m�i qu�c gia thành viên bao g"m c�
th� �ô có không gian �) m& r�ng khi nó phát tri)n và
cùng h	�ng t�i m/c tiêu chung �ó là phát tri)n các �ô th�
thông minh và b�n v5ng. Các qu�c gia h2p l�c cùng n� l�c
phát tri)n & t7t c� các c7p. M/c tiêu chính c�a ASCN là c�i
thi�n cu�c s�ng c�a các công dân ASEAN b�ng cách s.
d/ng công ngh�. T�p trung vào con ng	�i, các qu�c gia s�
áp d/ng cách ti�p c�n toàn di�n �) phát tri)n thành ph�
thông minh, tôn tr{ng nhân quy�n và các quy�n t� do c

b�n �ã �	2c ghi trong Hi�n ch	
ng ASEAN. ASCN trên
toàn ASEAN c�ng s� góp ph�n nâng cao s� hi)u bi�t l_n
nhau t�t h
n gi5a các n�n v�n hóa.

M/c tiêu xây d�ng m�ng l	�i này nh�m t�o thu�n l2i
cho các thành ph� thành viên và qu�c gia ��i di�n cùng
nhau khám phá nh5ng ti�m n�ng b sung, chia s� các
ph	
ng pháp hay nh7t, xây d�ng k� ho�ch hành ��ng
c�a t+ng thành viên �) phát tri)n thành ph� thông minh
trong giai �o�n 2018 - 2025 và xây d�ng khuôn kh duy
nh7t �) phát tri)n các thành ph� thông minh cho ASEAN.
Các thành ph� thành viên liên k�t v�i các nhà cung c7p
gi�i pháp �) b#t ��u ti�n hành các d� án th�c t� v�i k�t
qu� h5u hình. 

ASCN còn có m/c tiêu khác là b�o ��m tài tr2 và h� tr2
các ��i tác bên ngoài khu v�c ASEAN. Các thành ph�
thành viên s� k�t h2p v�i các ��i tác bên ngoài trên c
 s&
t� nguy�n, cùng có l2i �) thúc �3y phát tri)n các thành
ph� thông minh, �"ng th�i thúc �3y s� hi)u bi�t t�t h
n
gi5a ASEAN và các ��i tác bên ngoài & c7p thành ph�. Các
t ch�c tài chính �a ph	
ng, nh	: Ngân hàng Th� gi�i,
Ngân hàng Phát tri)n châu Á và Ngân hàng ��u t	 h� t�ng
châu Á c�ng n�m trong s� các ��i tác này.

Vi�c phát tri)n các thành ph� thông minh bao g"m
nhi�u l�nh v�c, nh	: v�n t�i, ch7t l	2ng n	�c, n�ng
l	2ng, ch�m sóc s�c kh�e, giáo d/c, d�ch v/ công, d5 li�u,
công ngh� thông tin và truy�n thông. ��i v�i m�i thành
ph� các l�nh v�c này �	2c 	u tiên khác nhau. ASCN �	2c
thi�t k� cho phép các thành ph� thành viên t�p trung

vào các l�nh v�c quan tr{ng, phù h2p v�i b�i c�nh v�n
hóa và ��c �i)m kinh t� - xã h�i c�a m�i thành ph�.

T�i H�i ngh� th	2ng �6nh ASEAN l�n th� 32, các nhà
lãnh ��o �ã cùng �	a ra m�t tuyên b� v� t�m nhìn, m�t
s� nguyên t#c then ch�t và cam k�t t�p th). Theo �ó, các
nhà lãnh ��o công nh�n s� thay �i và nh5ng b7t n ngày
càng gia t�ng trong b�i c�nh toàn c�u. Các nhà lãnh ��o
cam k�t xây d�ng m�t ASEAN b�n v5ng và sáng t�o, có
kh� n�ng “�i�u h	�ng nh5ng thách th�c b�ng cách ph�i
h2p, tích h2p hi�u qu�”.

H�i ngh� ASCN ��u tiên vào tháng 7/2018 k�t h2p v�i
H�i ngh� th	2ng �6nh th� gi�i 2 n�m m�t l�n cung c7p
n�n t�ng �) �	a ASCN t�i m�t m�ng l	�i ��i tho�i r�ng
h
n. Nh5ng h�i ngh� này là n
i các thành viên tham gia
th�o lu�n và phát tri)n các khuôn kh trong khu v�c và
c�a t+ng thành viên. Các k� ho�ch này s� t�o c
 s& cho
s� h2p tác gi5a các thành viên trong ASCN c�ng nh	 các
��i tác ti�m n�ng, hay các ��i tác ��i tho�i c�a ASEAN.
Vi�c h2p tác này d�a trên m�t quy trình k�t �ôi t�
nguy�n gi5a m�t ��i tác bên ngoài v�i m�t thành ph�
thành viên.

Hi�n t�i, ASCN bao g"m 26 thành ph� thí �i)m trên t7t
c� 10 qu�c gia thành viên ASEAN, �ó là: thành ph�
Singapore (Singapore); Manila, Cebu và Davao (Phillipines),
Bandar Seri Begawan (Brunei); Bangkok, Chonburi và
Phuket (Thái Lan); Banyuwangi, Jakarta, và Makassar
(Indonesia); Battambang, Phnom Penh và Siem Reap
(Campuchia), Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur
và Kuching (Malaysia); Luang Prabang và Vientiane (Lào);
Mandalay, Nay Pyi Taw và Yangon (Myanmar); Hà N�i,
Thành ph� H" Chí Minh và �à N�ng (Vi�t Nam). 26 thành
ph� s� tham gia m�ng l	�i �) thúc �3y các n� l�c & các
c7p. M/c tiêu chung là c�i thi�n cu�c s�ng c�a các công
dân nh� �ng d/ng công ngh� làm �òn b3y.

Các d� án trong khuôn kh thành ph� thông minh t�i
�ông Nam Á �ang �	2c th�c hi�n, bao g"m: Thái Lan v�i
k� ho�ch chuy)n �i n�n kinh t� thành h� th�ng sinh
thái s� hóa v�i m/c tiêu xây d�ng h
n 100 thành ph�
thông minh trong h
n hai th�p kJ t�i; Vi�t Nam gi�i thi�u
thanh toán không dùng ti�n m�t và �	a vào �ng d/ng
các thi�t b� ho�c h� th�ng thanh toán không dùng ti�n
m�t ��n n�m 2020; Kula Lumpur (Malaysia) ký th�a thu�n
v�i d�ch v/ �ám mây c�a Alibaba �) s. d/ng d5 li�u l�n
và trí tu� nhân t�o cho c
 s& h� t�ng máy tính �ám mây
c�a qu�c gia này. H� th�ng này s� ho�t ��ng h� tr2 h�
th�ng giao thông, quy ho�ch thành ph� và �ng phó v�i
các tình hu�ng b7t ng�. Surbana Jurong, công ty quy
ho�ch �ô th� có tr/ s& ��t t�i Singapore �ã ký Biên b�n
ghi nh� v�i chính ph� Philippines nh�m phát tri)n New
Clark City, ��nh h	�ng nh	 m�t thành ph� thay th� cho
th� �ô Manila �ang quá t�i. Giai �o�n ��u s� �	2c hoàn
thành vào n�m 2022. 10 thành ph� thí �i)m c�a
Indonesia �ã áp d/ng th� thông minh trong vi�c cung c7p
các h� tr2 và các d�ch v/ xã h�i tích h2p. Vào tháng



Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố thông minh.
ẢNH: KỲ ANH
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6/2017, Ngân hàng Th� gi�i và Chính ph� Th/y S� �ã
thành l�p qu� ��u t	 �y thác �ô th� hóa b�n v5ng c�a
Indonesia tr� giá 13,4 tri�u USD nh�m ��m b�o quá trình
�ô th� hóa �	2c di=n ra m�t cách n ��nh v� m�t kinh t�,
xã h�i và môi tr	�ng.

Australia cam k�t 23,2 tri�u USD nh�m phát tri)n các
thành ph� thông minh t�i ASEAN. Ch	
ng trình này s�
thi�t l�p m�t ngân hàng thông tin v� các ý t	&ng quy
ho�ch �ô th� b�n v5ng nh�m chia s� thông tin gi5a ASEAN
và Australia.

Hà N�i �ã b#t ��u xây d�ng m�t s� h� th�ng �i�u hành
thông minh. Trung tâm giám sát �i�u hành t�p trung c�a
thành ph�, g"m 6 ch�c n�ng chính: giám sát - �i�u hành
giao thông và an ninh công c�ng; �i�u hành thông tin �ng
c�u kh3n c7p; giám sát b�o ��m an toàn thông tin và h�
tr2 k� thu�t; tng h2p phân tích d5 li�u; thông tin h� tr2
công dân và d�ch v/ công ích; thông tin báo chí truy�n
thông. H� th�ng giao thông thông minh d� ki�n �	2c xây
d�ng v�i 8 ch�c n�ng: b�n �" giao thông; v�n t�i hành
khách công c�ng; an ninh, �i�u hành phòng cháy ch5a
cháy, c�u h� c�u n�n; h� th�ng thu phí không d+ng, �i�u
ti�t giao thông, h�n ch� giao thông t�i m�t s� khu v�c có
nguy c
 ùn t#c và ô nhi=m môi tr	�ng,...

H� th�ng du l�ch thông minh g"m 7 ch�c n�ng: Hình
thành kho d5 li�u tích h2p cho ngành du l�ch; B�n �" s�
du l�ch; cng thông tin du l�ch và �ng d/ng trên di ��ng;
H� th�ng phân tích d5 li�u l�n (Big Data) cho d� báo du
l�ch thông minh; h� th�ng wifi công c�ng; h� th�ng
Booth tra c�u thông tin du l�ch và h� tr2 kh3n c7p; thi�t
b� ��u cu�i t�i khách s�n 5 sao.

Ngoài ra thành ph� ti�p t/c hình thành các h� th�ng
thông minh trong các l�nh v�c khác nh	 y t�, giáo d/c,
n�ng l	2ng, môi tr	�ng…

Thành ph� H" Chí Minh th�c hi�n �� án “Thành ph�

thông minh h	�ng t�i vi�c ��m b�o môi tr	�ng s�ng
tho�i mái, tích c�c, lành m�nh và an toàn”. Ng	�i dân có
th) th/ h	&ng các ti�n ích nh	: s. d/ng n�ng l	2ng v�i
chi phí th7p, h� th�ng giao thông công c�ng ti�n l2i, d�ch
v/ y t� t�t; h{c sinh có th) h{c t�i tr	�ng ch7t l	2ng,
không khí trong lành, ngu"n n	�c s�ch, tJ l� t�i ph�m
th7p, các ho�t ��ng vui ch
i gi�i trí �a d�ng...

�� án �ô th� thông minh h	�ng ��n b�n ch� th) chính
c�a �ô th� g"m: chính quy�n, ng	�i dân, doanh nghi�p và
các t ch�c xã h�i.

��i v�i chính quy�n, thành ph� thông minh s� �áp
�ng nhu c�u d� báo phát tri)n chính xác h
n, và thông
qua xây d�ng chính quy�n �i�n t., k�t n�i chia s� thông
tin d5 li�u nh�m gia t�ng hi�u qu� �i�u hành trên các
l�nh v�c.

Ng	�i dân s� �	2c cung c7p các ti�n ích h� tr2 �) ra
quy�t ��nh t�i 	u. Vi�c t	
ng tác gi5a ng	�i dân v�i
chính quy�n s� d= dàng; �"ng th�i tham gia giám sát,
qu�n lý và xây d�ng thành ph�.

Doanh nghi�p s� có môi tr	�ng minh b�ch, �
n gi�n,
thu�n ti�n ho�t ��ng và �	2c cung c7p nhi�u thông tin
�) có quy�t ��nh kinh doanh chính xác.

Còn ��i v�i các t ch�c xã h�i, �ô th� thông minh t�o
ra k�t n�i ph�n h"i thông tin �) h{ tham gia m�t cách
hi�u qu� vào quá trình cung c7p các d�ch v/ cho �ô th�.

Vào tháng 4 v+a qua, thành ph� �à N�ng và Công ty
C ph�n FPT ký k�t th�a thu�n h2p tác, cùng ��u t	
ngu"n l�c �) xây d�ng mô hình “Thành ph� thông minh”
t�i �à N�ng, l� trình t+ nay ��n n�m 2020. FPT và �à
N�ng s� trao �i và hoàn thành xây d�ng Cng thông tin
tr�c tuy�n v� giao thông; cng thông tin v� nông nghi�p
và nông thôn �) ng	�i dân và chính quy�n k�t n�i thông
tin nhanh chóng, minh b�ch.�

Singapore một trong những thành phố phát triển nhất khu
vực Đông Nam Á. ẢNH: ENGADGET
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Tóm tắt: Trong chiều sâu thẳm nhất - chiều sâu văn hóa - Cách mạng Tháng
Tám vĩ đại năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng vì các giá trị làm người
chân chính, tạo ra xung lực diệu kỳ giải phóng mọi năng lực sáng tạo của con
người theo hướng tiến bộ và văn minh.

Summary: In the deepest depths of culture, the great August revolution of
1945 in Vietnam is a revolution for the true values of humanity, creating the
magical force that released all the creative capacity of human beings towards
progress and civilization.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám năm 1945,tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giá trị làm người, Việt Nam.
Keywords: August revolution of 1945, spirit of the great national unity, values of humanity, Vietnam. 
Nhận bài: 9/7/2018; Sửa chữa: 11/7/2018; Duyệt đăng: 2/8/2018.

Cách �ây v+a tròn 73 n�m, ch6 trong kho�ng hai
tu�n cu�i tháng Tám n�m 1945, toàn th) dân t�c
Viê�t Nam d	�i s� lãnh ��o c�a ��ng C�ng s�n
�ông D	
ng, M�t tr�n Vi�t Minh và lãnh t/ H" Chí

Minh, �ã nh7t t� vùng lên trong m�t cu�c Tng kh&i
ngh�a có m�t không hai, giành chính quy�n vê� tay mình.
Th#ng l2i c�a Cách m�ng Tháng Tám, là k�t qu� t7t y�u
c�a 15 n�m chu3n b� chu �áo c�a ��ng ta, là k�t qu� c�a
cu�c �7u tranh yêu n	�c r�ng l�n c�a dân t�c, s� hy sinh
anh d�ng c�a �"ng bào, �"ng chí cho s� nghi�p gi�i
phóng dân t�c. V�i th#ng l2i này, nhân dân ta �ã ��p
tan xi�ng xích nô l� c�a �� qu�c th�c dân và l�t nhào
�	2c ch� �� quân ch� chuyên ch�, l�p nên n	�c Vi�t Nam
Dân ch� C�ng hòa - nhà n	�c công nông ��u tiên & �ông
Nam Á. T+ �ây, n	�c Vi�t Nam là c�a ng	�i Vi�t Nam,

��ng ta t+ m�t ��ng ho�t ��ng bí m�t, tr& thành ��ng
c�m quy�n.

Th#ng l2i c�a Cách m�ng Tháng Tám 1945 c�a Vi�t
Nam, không ch6 m& ra mô�t kJ nguyên m�i cho Viê�t Nam,
mà còn là th#ng l2i c�a cách m�ng giành chính quy�n ch6
di=n ra trong th�i gian ng#n nh7t, tn th7t nh� nh7t,
nh	ng mang l�i thành công l�n nhâ�t và tri�t �) nh7t
trong l�ch s. nhân lo�i. 

Có �	2c thành qu� to l�n â�y, công �â�u ph�i thuô�c vê�
s� nghiê�p cách m�ng c�a toàn thê  nhân dân Viê�t Nam,
nh	ng vai trò c�a lãnh t/ Hô� Chí Minh là không thê  ph�
nhâ�n. �) có �	2c th#ng l2i v� ��i 7y, Ch� t�ch H" Chí Minh
�ã ph�i bôn ba n�m châu bô�n biê n, �úc kê�t kinh nghiê�m
c�a cách m�ng Viê�t Nam và cách m�ng thê� gi�i, l�a ch{n

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cách m�ng Tháng Tám 1945
Cu	c cách m�ng c�a tinh th�n đ�i đoàn
k�t dân t	c và c�a lòng dân, vì các giá tr�
làm ng�
i chân chính
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con �	�ng cách m�ng vô s�n duy nhâ�t �úng cho dân tô�c
Viê�t Nam. Ng	�i �ã n#m ch#c th�i c
 và khi th�i c
 chín
mu"i, c�ng chính Ng	�i �ã “ch�p l7y” k�p th�i nh7t cùng
toàn thê  dân tô�c �	a cách m�ng Vi�t Nam ��n th#ng l2i
v� ��i “Cách m�ng Tháng Tám 1945”.

Cách m�ng Tháng Tám 1945 �ã t�o nên bài h{c c�c k�
quý báu vê� quy t/ nhân tâm, quy t/ lòng ng	�i; bài h{c v�
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân tô�c, k�t h2p hài hòa gi5a ý
��ng v�i lòng dân thành m�t nh	 là quy lu�t l�ch s. t7t
y�u khách quan. Tin dân, d�a vào dân, hi)u th7u dân tâm
là mô�t truyê�n thô�ng quý báu trong l�ch s. d�ng n	�c và gi5
n	�c hàng nghìn n�m c�a dân t�c ta, �ã tr& thành m�t giá
tr� tiêu bi)u trong n�n v�n hoá chính tr� Vi�t Nam hi�n ��i.

�oàn k�t trên c
 s& �"ng lòng, �"ng thu�n �ã tr&
thành m�t quy lu�t phát triê n c�a l�ch s. Viê�t Nam; t+
thâ�n tho�i Thánh Gióng �ê�n Hai Bà Tr	ng, Bà Triê�u, Trâ�n
H	ng ��o, Nguyê¡n Trãi, Lê L2i, Quang Trung,... �ã minh
ch�ng, ch6 khi nào lòng dân quy v� m�t m�i, kh�i ��i
�oàn k�t dân t�c �	2c c�ng c� v5ng ch#c thì n�i l�c dân
t�c m�i có c
 h�i phát huy t�t, �7t n	�c m�i tr& nên thái
bình, th�nh tr�, dân chúng yên vui, h�nh phúc. 

Sau nhi�u n�m bôn ba tìm �	�ng c�u n	�c, lãnh t/
Nguy=n Ái Qu�c �ã tìm ��n v�i ch� ngh�a Mác-Lênin; n�m
1924, Ng	�i t+ Liên Xô v� Qu�ng Châu (Trung Qu�c), l�p ra
H�i Vi�t Nam Cách m�ng Thanh niên, quy t/ nh5ng thanh
niên - trí th�c yêu n	�c 	u tú, m& nhi�u l�p hu7n luy�n
�) �ào t�o h{ thành m�t l�p cán b� tài n�ng, chu3n b� cho
s� nghi�p d�ng ��ng - c�u n	�c v� ��i. Khi lãnh t/ Nguyê¡n
Ái Quô�c ��ng ra th�ng nh7t các t ch�c C�ng s�n sáng l�p
ra ��ng C�ng s�n Vi�t Nam vào mùa xuân n�m 1930, �i)m

th� nh7t trong “N�m �i)m l�n” �	2c Ng	�i �	a ra coi nh	
nguyên t#c �) g�t b� các b7t �"ng tr	�c �ó và �i t�i th�ng
nh7t phong trào c�ng s�n Vi�t Nam trong C	
ng l�nh ��u
tiên là: “B� m{i thành ki�n xung ��t c�, thành th�t h2p
tác �) th�ng nh7t các nhóm c�ng s�n �ông D	
ng”.

S� ra ��i c�a ��ng Cô�ng s�n Viê�t Nam v�i �	�ng l�i
chi�n l	2c và sách l	2c �úng �#n là m�t b	�c ngo�t quan
tr{ng c�a cách m�ng Vi�t Nam, t�o ra nhân t� h�t nhân
quy t/ s�c m�nh �oàn k�t dân t�c, k�t h2p ch�t ch� s�c
m�nh dân t�c v�i s�c m�nh th�i ��i. �ây là ti�n �� quan
tr{ng nh7t cho nh5ng b	�c phát tri)n ti�p theo và cho
th#ng l2i hoàn toàn c�a cu�c �7u tranh gi�i phóng và cho
công cu�cph/c sinh, ch7n h	ng, phát tri)n c�a dân t�c.

H�i ngh� Ban Ch7p hành Trung 	
ng l�n th� 8 c�a ��ng
h{p vào 5/1941 �ã hoàn ch6nh ch� tr	
ng chuy)n h	�ng
chi�n l	2c cách m�ng c�a ��ng, m& ra con �	�ng �i t�i
th#ng l2i c�a cu�c �7u tranh yêu n	�c, gi�i phóng dân t�c
c�a nhân dân ta. H�i ngh� kh�ng ��nh: “Cu�c cách m�ng
�ông D	
ng trong giai �o�n hi�n t�i là m�t cu�c cách m�ng
dân t�c gi�i phóng”; xác ��nh ch� tr	�ng hoàn toàn m�i:
“Trong lúc này quy�n l2i c�a b� ph�n c�a giai c7p ph�i ��t
d	�i s� sinh t., t"n vong c�a qu�c gia, c�a dân t�c”. Trong
“Kính cáo �ô�ng bào” n�m 1941, Ch� t�ch H" Chí Minh viê�t:
“Trong lúc này quyê�n l2i dân tô�c gi�i phóng cao h
n hê�t
th�y. Chúng ta ph�i �oàn kê�t l�i �ánh �ô  b{n �ê� quô�c và
b{n Viê�t gian ��ng c�u giô�ng nòi ra kh�i n	�c sôi l.a b�ng”.

H�i ngh� Trung 	
ng 8 (tháng 5/1941) c�a ��ng và s�
ra ��i c�a M�t tr�n Vi�t Minh �ánh d7u b	�c ngo�t trong
�	�ng l�i lãnh ��o cách m�ng h	�ng t�i vi�c m& r�ng và
c�ng c� kh�i ��i �oàn k�t dân t�c, quy t/ và phát huy cao

Toàn cảnh cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn tháng 8/1945. ẢNH: TL
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�� n�i l�c dân t�c cho m�t cu�c h"i sinh v� ��i. Kê  t+
�ây, ch� tr	
ng �oàn k�t dân t�c c�a ��ng �	2c ��t trên
c
 s& c�a chính ch� ngh�a yêu n	�c Vi�t Nam. Ch� tr	
ng
này �	2c th�c hi�n nh7t quán trong công tác v�n ��ng
qu�n chúng c�a ��ng. V�i s� ra ��i c�a M�t tr�n Vi�t
Minh, l�n ��u tiên M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh7t �ã tr&
thành hi�n th�c và phát huy vai trò m�nh m�. D	�i s�
lãnh ��o c�a ��ng Cô�ng s�n �ông D	
ng, M�t tr�n Vi�t
Minh không ch6 làm cho kh�i ��i �oàn k�t dân t�c �	2c
m& r�ng, c�ng c� không ng+ng “�ô�ng tình, �ô�ng s�c,
�ô�ng lòng, �ô�ng minh”, mà còn là ph	
ng ti�n nâng l�c
l	2ng c�a kh�i ��i �oàn k�t 7y lên m�t trình �� m�i, m�t
ch7t l	2ng m�i - ��i �oàn k�t quy t/ dân tâm có h� t	
t	&ng, có t ch�c, có lãnh ��o.

D	�i s� lãnh ��o c�a ��ng và lãnh t/ H" Chí Minh,
thông qua Vi�t Minh, dân t�c ta không nh5ng �ã �oàn
k�t l�i mà l�n ��u tiên �oàn k�t có hi�u qu� cao nh7t.
Chính vì vâ�y, tâ�t c� nh5ng quy�t ��nh c�a ��ng, c�a Hô�
Chí Minh và Viê�t Minh �ê�u �ã �	2c tuy�t ��i �a s� quâ�n
chúng nhân dân m{i t�ng l�p �ng h�, k) c� các l�c l	2ng
v�n ��ng ngoài M�t tr�n Vi�t Minh. 

Cu�c Tng kh&i ngh�a giành chính quy�n tháng
8/1945 c�a Viê�t Nam, kh�ng ��nh s� ra ��i c�a M�t tr�n
Vi�t Minh, ng{n c� dân t�c �	2c ��ng ta gi	
ng cao h
n

bao gi� h�t và trong su�t h
n 4 n�m, M�t trâ�n Vi�t Minh
�ã th�c s� tr& thành nhân t� trung tâm quy t/ s�c m�nh
c�a nhi�u l�c l	2ng và cá nhân yêu n	�c ti�n b�. Kh�i ��i
�oàn k�t toàn dân �ã không nh5ng �	2c khôi ph/c, c�ng
c�, mà còn �	2c nâng lên t�m cao m�i, k�t h2p v�i s�c
m�nh c�a các l�c l	2ng ti�n b� trên th� gi�i, t�o ra xung
l�c h"i sinh m�nh m� �) bùng phát k�p th�i, khi th�i c

��n. Và & �ó, dân tô�cViê�t Nam, nhân lo�i tiê�n bô� yêu
chuô�ng hòa bình l�i càng vô cùng yêu quý, khâm ph/c,
tôn vinh thiên tài lãnh ��o và tô  ch�c th�c hiê�n cách
m�ng c�a Ch� t�ch Hô� Chí Minh v� ��i.

Cách m�ng tháng Tám n�m 1945 là cuô�c hô�i sinh v�
��i c�a mô�t dân tô�c bi�t n	
ng t�a vào nhau, chung s�c
�"ng lòng vì l� ph�i, l	
ng tri và nh5ng giá tr� làm ng	�i
c
 b�n mà giá tr� s� m�t là quy�n �	2c s�ng trong m�t
qu�c gia ��c l�p, có ch� quy�n. Cách m�ng tháng Tám
n�m 1945 là bi)u t	2ng cao �;p, là k�t qu� c�a s� phát
huy các ngu"n l�c con ng	�i, trí tu� và c� c�a c�i c�a
chính nhân dân, nh�m gi�i phóng b�n thân h{, �) t+ thân
ph�n nô l�, �ói nghèo, tr& thành ng	�i làm ch�; là h�i t/
c�a các ngu"n xung l�c m�nh m� c�a toàn dân t�c, trong
th�i kh#c b	�c ngo�t l�ch s. d	�i ng{n c� chói l{i tinh
th�n yêu n	�c c�a M�t tr�n Vi�t Minh do ��ng ta và Ch�
t�ch H" Chí Minh lãnh ��o.�

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011.

Nhân dân tham
gia Tổng khởi
nghĩa giành chính
quyền tại Hà Nội.

ẢNH: TL
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Bác Hồ và Bác Tôn là hình ảnh thiêng liêng trong tâm khảm mỗi người
dân Việt Nam; là biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết dân tộc. Sự nghiệp
cách mạng của dân tộc và tình cảm đặc biệt đã gắn bó hai con người, hai vị lãnh
tụ thành tình đồng chí, tình bạn vĩ đại và cảm động. Hướng về tháng Tám mùa
thu lịch sử, chúng ta càng trân trọng và biết ơn nhân cách vĩ đại của hai vị lãnh
tụ của dân tộc.

Summary: Uncle Ho and Uncle Ton are the sacred images of the minds of every
Vietnamese people. They are the beautiful symbol of the great national unity
bloc. The revolutionary cause of our country and the special affection attached
two people, two leaders into the great comradeship and noble friendship. Toward
the August revolution - revolutionary autumn, we show our deep appreciation
and gratitude the great personality of the two leaders of our country.
Từ khóa: Bác Hồ, Bác Tôn, Cách mạng Tháng Tám, đại đoàn kết dân tộc, Việt Nam.
Keywords: Uncle Ho, Uncle Ton, the August revolution the great national unity, Vietnam.
Nhận bài: 10/7/2018; Sửa chữa: 12/7/2018; Duyệt đăng: 1/8/2018.

Trong tâm kh�m c�a m�i ng	�i dân �7t Vi�t yêu
n	�c, th	
ng nòi trên kh#p m{i mi�n T qu�c, c�ng
nh	 ki�u bào Vi�t Nam ��nh c	 & n	�c ngoài �ã t+
lâu luôn in ��m hình �nh Bác H" và Bác Tôn t	
i

c	�i n#m tay nhau, khi Bác H" chúc m+ng Bác Tôn �	2c

Qu�c h�i nh7t trí b�u làm Phó Ch� t�ch n	�c Vi�t Nam Dân
ch� C�ng hoà. B�c �nh ch/p hôm 7y là ngày 15/7/1960 t�i
h�i tr	�ng Qu�c h�i. Bác H" và Bác Tôn ��u m�c b� qu�n
áo ��i cán màu tr#ng, v�i ka - ki ki)u Tôn Trung S
n. Hình
�nh hai Bác ni b�t trên n�n c�nh phía sau là các �"ng chí

* Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

K� NI�M 130 N�M NGÀY SINH CH� T�CH TÔN Đ�C TH	NG (20/8/1888 - 20/8/2018)

BÁC H) và BÁC TÔN - Hình �nh 
cao đ*p c�a tình đoàn k�t Nam - B�c
m�t nhà, bi�u t	+ng thiêng liêng c�a
kh�i đ�i đoàn k�t toàn dân t�c Vi�t Nam
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lãnh ��o ��ng, Nhà n	�c, ��i bi)u Qu�c h�i ��u hân hoan
v� tay, reo vui chúc m+ng. T�i giây phút thiêng liêng, xúc
��ng �ó, lãnh t/ H" Chí Minh - Ch� t�ch ��ng Lao ��ng
Vi�t Nam, Ch� t�ch n	�c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa thay
m�t �"ng bào, cán b�, chi�n s� c� n	�c si�t ch�t tay Bác
Tôn và nói l�i chúc m+ng, trong �ó có câu: “Toàn th) Qu�c
h�i nh7t trí b�u C/ làm Phó Ch� t�ch n	�c, t�c là �"ng bào
mi�n Nam ��u b�u C/ làm Phó Ch� t�ch n	�c. �i�u �ó tiêu
bi)u r�ng n	�c ta nh7t ��nh th�ng nh7t”.

K) t+ �ó b�c �nh Bác H" và Bác Tôn t�i Qu�c h�i n	�c
Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa �	2c gi�i thi�u r�ng rãi v�i
�"ng bào c� n	�c và b�n bè qu�c t�. B�c �nh thiêng liêng
có Bác H", ng	�i con c�a quê h	
ng Ngh� An, ��i di�n
cho 17 tri�u �"ng bào mi�n B#c và Bác Tôn, ng	�i con
c�a quê h	
ng Nam B� “Thành �"ng T qu�c”, ��i di�n
cho 14 tri�u �"ng bào mi�n Nam ru�t th�t �ã tr& thành
hình �nh cao �;p c�a tình �oàn k�t Nam - B#c m�t nhà,
bi)u t	2ng thiêng liêng c�a kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
t�c Vi�t Nam. 

Tháng 4/1919, m�c dù chi�n tranh th� gi�i l�n th�
nh7t (1914-1918) �ã k�t thúc, Chính ph� Pháp v_n �i�u
��ng m�t h�m ��i g"m 5 chi�n h�m ti�n vào bi)n H#c H�i
�) t7n công n	�c Nga Xôvi�t non tr�. Ngày 20/4/1919,
Tôn ��c Th#ng - ng	�i th2 máy Vi�t Nam duy nh7t trên
chi�n h�m Pháp lúc �ó �ã d�ng c�m kéo lá c� �� trên c�t
c� c�a chi�n h�m, bi)u th� s� �oàn k�t v�i Cách m�ng
Tháng M	�i Nga mà anh �ã t+ng nghe, bi�t và có c�m tình
t+ lâu. Sau khi b� chính quy�n Pháp tr/c xu7t v� n	�c,
n�m 1920 Tôn ��c Th#ng v� Sài Gòn thành l�p Công h�i
bí m�t. Tháng 8/1925 Tôn ��c Th#ng lãnh ��o cu�c bãi
công c�a công nhân Ba Son. N�m 1926, �"ng chí Tôn ��c
Th#ng tham gia H�i Vi�t Nam Cách m�ng Thanh niên
�"ng chí H�i - t ch�c ti�n thân c�a ��ng và �	2c b�u vào
Ban Ch7p hành Thành b� Sài Gòn - Ch2 L�n và K� b� Nam
K� (n�m 1927). Cu�i n�m 1929, Tôn ��c Th#ng b� th�c
dân Pháp b#t trong v/ án Barbier, b� k�t án 20 n�m kh
sai, �ày ra Côn ��o. ��u tháng 9/1945, UJ ban nhân dân
Cách m�ng lâm th�i Nam B� c. m�t phái �oàn �	a tàu ra
�ón Bác Tôn, cùng 1.500 ng	�i tù khác b� giam gi5 & nhà
tù Côn ��o tr& v� �7t li�n. Ngay trong ngày “Nam B�
kháng chi�n” 23/9/1945, Bác Tôn �	2c b sung vào X� uJ
và phân công ph/ trách �y ban Kháng chi�n Nam B� kiêm
ch6 huy các l�c l	2ng v� trang Nam B�. Theo yêu c�u
nhi�m v/ cách m�ng, cu�i tháng 2/1946, Ch� t�ch H" Chí
Minh và Trung 	
ng ��ng quy�t ��nh �i�u ��ng Bác Tôn
ra Th� �ô Hà N�i, ��m nhi�m các tr{ng trách m�i c�a
��ng và Nhà n	�c. Ngày 6/1/1946, l�n ��u tiên trong l�ch

s. dân t�c, hàng tri�u công dân n	�c Vi�t Nam ��c l�p t+
18 tui ��u �	2c t� tay mình c�m lá phi�u �i b�u c. ��i
bi)u Qu�c h�i khóa I. Khi �ó c� n	�c có 403 ��i bi)u (B#c
B� 152, Trung B� 108, Nam B� 73, còn 70 ��i bi)u không
qua b�u c.) v�i 87% là công nhân, nông dân, 10 ��i bi)u
là ph/ n5. Th�t vinh d�, ng	�i chi�n s� c�ng s�n Tôn ��c
Th#ng m�i & nhà tù �� qu�c tr& v� �ã �	2c c. tri Sài Gòn
- Ch2 L�n ��i di�n nhân dân Nam B� b�u làm ��i bi)u
Qu�c h�i khóa I. T�i k� h{p th� 5 Qu�c h�i khoá I, h{p &
Hà N�i n�m 1955, Bác Tôn �	2c b�u làm Tr	&ng Ban
Th	�ng tr�c Qu�c h�i. Do �i�u ki�n chi�n tranh, n	�c nhà
b� chia c#t, �� qu�c M� và chính quy�n tay sai Ngô �ình
Di�m phá ho�i Hi�p ��nh Gi
nev
, phá ho�i vi�c “Tng
tuy)n c. h2p th	
ng toàn qu�c” (d� ��nh vào n�m 1956)
nên nhi�m k� ho�t ��ng c�a Qu�c h�i khóa I kéo dài 14

Bác Hồ và Bác Tôn. ẢNH:TL
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n�m (1946 - 1960), trong 12 k� h{p, Qu�c h�i khóa I n	�c
Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa �ã xem xét, ban hành Hi�n
pháp n�m 1946, Hi�n pháp n�m 1959 và nhi�u ��o lu�t
quan tr{ng khác, ��t n�n móng chính tr�, pháp lý, nh7t
là trong vi�c thành l�p Chính ph� h2p hi�n, h2p pháp do
Ch� t�ch H" Chí Minh ��ng ��u, �) t ch�c nhân dân
kháng chi�n, ki�n qu�c, th�c hi�n chính sách ��i n�i và
��i ngo�i, �7u tranh th�ng nh7t n	�c nhà, trong �ó có s�
�óng góp to l�n c�a Tr	&ng Ban Th	�ng tr�c Qu�c h�i
Tôn ��c Th#ng.

��c gi� trong và ngoài n	�c, nh7t là nh5ng ng	�i làm
công tác M�t tr�n ch#c h�n không quên, ngay sau ngày
h�i toàn dân �i b�u c. ��i bi)u Qu�c h�i ��u tiên ch	a
lâu, nh�m �áp �ng nh5ng yêu c�u m�i c�a cách m�ng và
�7t n	�c, t�p h2p r�ng rãi các l�c l	2ng yêu n	�c trong
nhân dân cùng v�i M�t tr�n Vi�t Minh, tháng 5/1946, H�i
Liên hi�p Qu�c dân Vi�t Nam �	2c thành l�p v�i “M/c �ích
�oàn k�t t7t c� các ��ng phái yêu n	�c và �"ng bào yêu
n	�c vô ��ng phái, không phân bi�t giai c7p, tôn giáo, xu
h	�ng chính tr�, ch�ng t�c �) làm cho n	�c Vi�t Nam:
��c l�p - Th�ng nh7t - Dân ch� - Phú c	�ng”. Ch� t�ch H"
Chí Minh �	2c suy tôn làm H�i tr	&ng danh d�, c/ Hu�nh
Thúc Kháng là H�i tr	&ng và �"ng chí Tôn ��c Th#ng
�	2c c. làm Phó H�i tr	&ng H�i Liên hi�p Qu�c dân Vi�t
Nam (H�i Liên Vi�t). Tháng 1/1948, H�i ngh� Trung 	
ng
��ng m& r�ng �ã b�u �"ng chí Tôn ��c Th#ng vào Ban
Ch7p hành Trung 	
ng ��ng. T�i ��i h�i l�n th� II c�a
��ng (2/1951), Bác Tôn ti�p t/c �	2c b�u vào Ban Ch7p
hành Trung 	
ng ��ng Lao ��ng Vi�t Nam. Ngày
3/3/1951, ��i h�i toàn qu�c th�ng nh7t M�t tr�n Vi�t
Minh v�i H�i Liên Vi�t �� ra m/c �ích: “Tiêu di�t th�c dân
Pháp xâm l	2c, �ánh b�i b{n can thi�p M�, tr+ng tr� Vi�t
gian ph�n qu�c, c�ng c� và phát tri)n ch� �� dân ch�
nhân dân, xây d�ng m�t n	�c Vi�t Nam ��c l�p, th�ng
nh7t, dân ch� t� do, phú c	�ng và góp s�c cùng nhân
dân th� gi�i b�o v� hoà bình lâu dài”. ��i h�i th�ng nh7t
l7y tên là M�t tr�n Liên hi�p Qu�c dân Vi�t Nam, Bác Tôn
�	2c b�u làm Ch� t�ch M�t tr�n Liên Vi�t, Bác H" �	2c suy
tôn làm Ch� t�ch danh d�. T�i ��i h�i thành l�p M�t tr�n
T qu�c Vi�t Nam ngày 10/9/1955, Bác Tôn ti�p t/c �	2c
b�u làm Ch� t�ch �y ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c
Vi�t Nam. Suô�t 21 n�m kháng chi�n ch�ng M� c�u n	�c,
c�ng là 21 n�m Bác Tôn liên t/c �	2c Trung 	
ng ��ng
tin t	&ng, các t�ng l�p nhân dân yêu kính, các �y viên
Trung 	
ng M�t tr�n �"ng lòng suy tôn làm Ch� t�ch UJ
ban Trung 	
ng M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam (t+ 9/1955
��n 2/1977) và Ch� t�ch danh d� UJ ban Trung 	
ng M�t
tr�n T qu�c Vi�t Nam t+ tháng 2/1977 cho ��n ngày qua

��i (30/3/1980). C�ng trong th�i gian �ó, Bác còn ��m
nhi�m nhi�u tr{ng trách: Tng Thanh tra Chính ph�,
Quy�n B� tr	&ng B� N�i v/, Tr	&ng Ban Thi �ua ái qu�c
Trung 	
ng, Tr	&ng Ban Th	�ng tr�c Qu�c h�i, Ch� t�ch
danh d� Tng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam, H�i tr	&ng
H�i h5u ngh� Vi�t Nam - Liên Xô, Ch� t�ch danh d� UJ
ban B�o v� hòa bình th� gi�i c�a Vi�t Nam, UJ viên H�i
�"ng Hòa bình th� gi�i,...  

Trong nh5ng n�m n	�c nhà b� chia c#t, �"ng bào mi�n
B#c ph�i chi�n �7u, lao ��ng, s�n xu7t d	�i m	a bom bão
��n c�a �� qu�c M�, h�t g�o chia �ôi, c{ng rau x� n.a,
chi vi�n cao nh7t s�c ng	�i, s�c c�a cho �"ng bào mi�n
Nam ru�t th�t. �"ng bào mi�n Nam ph�i ch�u bao �au
th	
ng d	�i ách kìm k;p dã man, tàn b�o c�a ch� �� M�
- Di�m ��c tài khát máu, s�n sàng hy sinh ��n gi{t máu
cu�i cùng vì khát v{ng gi�i phóng mi�n Nam, th�ng nh7t
�7t n	�c. Hình �nh Bác H" - Bác Tôn càng tr& nên thiêng
liêng, cháy b�ng cho khát v{ng hòa bình, th�ng nh7t,
c�a tình �oàn k�t Nam B#c m�t nhà, bi)u t	2ng c�a kh�i
��i �oàn k�t toàn dân t�c Vi�t Nam. Bi�t bao cán b� mi�n
Nam t�p k�t, bi�t bao nam, n5 thanh niên mi�n B#c xung
phong lên �	�ng nh�p ng�, v	2t Tr	�ng S
n vào Nam
chi�n �7u �ã nâng niu, gìn gi5 t7m hình Bác H" - Bác Tôn
trong s tay, trong ba lô, quân t	 trang cá nhân nh	 m�t
kJ v�t vô cùng quý giá, thiêng liêng. Bi�t bao chi�n s�
quân gi�i phóng mi�n Nam, nh5ng chi�n s� bi�t ��ng
thành, dân quân du kích, nhân dân trong vùng t�m chi�m
nâng niu, gìn gi5 hình �nh Bác H" - Bác Tôn trong tâm
kh�m, trong con tim, kh�i óc nh	 ngu"n c v�, s�c m�nh
tinh th�n vô giá chi�n �7u ch�ng l�i nh5ng v� khí t�i tân
và s� dã man, tàn b�o c�a k� thù xâm l	2c.

Ngày nay, khi n	�c nhà �ã hoàn toàn th�ng nh7t,
�"ng bào Nam - B#c �ã sum h{p m�t nhà, n	�c ta �ang
th�c hi�n công cu�c �i m�i, h�i nh�p và phát tri)n cùng
th� gi�i, hình �nh Bác H" - Bác Tôn v_n là bi)u t	2ng
thiêng liêng, cao quý c�a kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c
Vi�t Nam. H�u nh	 & t7t c� các tr/ s& c
 quan, công s&,
nhà máy, xí nghi�p, tr	�ng h{c, �
n v� v� trang hay các
�"n biên phòng vùng cao biên gi�i và các h�i ��o xa xôi
c�ng nh	 trong nhi�u gia �ình, t7m hình Bác H" - Bác
Tôn ��u �	2c ��t, treo & n
i trang tr{ng nh7t. Trong
nh5ng chuy�n công tác & các n	�c trên th� gi�i, khi ��n
th�m các tr/ s& c�a H�i Ki�u bào, công quán c�a H�i
Ng	�i Vi�t Nam, hay ��i s� quán n	�c C�ng hòa xã h�i
ch� ngh�a Vi�t Nam t�i các n	�c s& t�i, l�n nào tôi c�ng
b"i h"i, xúc ��ng ��ng l�ng, kính c3n chiêm ng	�ng hình
�nh Bác H" - Bác Tôn… � n
i xa T qu�c mà th7y lòng
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nh	 7m l�i, th�t g�n g�i, thân th	
ng, gi{t l� r	ng r	ng
n
i khóe m#t. 

C�ng vì hình �nh Bác H" - Bác Tôn tr& thành bi)u
t	2ng thiêng liêng, cao quý c�a kh�i ��i �oàn k�t toàn
dân t�c Vi�t Nam nên các �"ng chí lãnh ��o ��ng, Nhà
n	�c, M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam trong các chuy�n �i công
tác, v� th�m ��a ph	
ng, c
 s&, th�m các �
n v� l�c l	2ng
v� trang vùng sâu, vùng xa, biên gi�i, h�i ��o th	�ng
mang theo t7m �nh Bác H" - Bác Tôn làm quà t�ng cho
t�p th) hay ph�n th	&ng cho cá nhân có thành tích…
C�ng hi�n c�a Bác Tôn cho s� nghi�p cách m�ng Vi�t Nam
nói chung và cho M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam qua các th�i
k� là vô cùng to l�n. Ch� t�ch H" Chí Minh �ã kh�ng ��nh:
“�"ng chí Tôn ��c Th#ng là m�t g	
ng m_u ��o ��c cách
m�ng: su�t ��i c�n, ki�m, liêm, chính; su�t ��i h�t lòng
h�t s�c ph/c v/ cách m�ng, ph/c v/ nhân dân”1. M�i
chúng ta càng không th) nào quên: Trong cu�c ��i ho�t

��ng cách m�ng c�a mình Bác Tôn �ã có 34 n�m lãnh ��o
M�t tr�n qua các th�i k�, trong �ó có 5 n�m làm Phó H�i
tr	&ng H�i Liên hi�p Qu�c dân Vi�t Nam (4/1946 -
3/1951), 4 n�m làm Ch� t�ch M�t tr�n Liên Vi�t (3/1951
- 9/1955),  22 n�m liên t/c làm Ch� t�ch M�t tr�n T qu�c
Vi�t Nam (9/1955 - 2/1977), 3 n�m làm Ch� t�ch danh d�
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam (2/1977 - 3/1980),… �) ghi
nh� công 
n to l�n c�a Bác H" và Bác Tôn, ngày nay h�u
nh	 & t7t c� các tr/ s& c�a �y ban M�t tr�n T qu�c Vi�t
Nam các c7p t+ Trung 	
ng ��n c
 s& ��u có khung �nh
Bác H" - Bác Tôn, bi)u t	2ng cao �;p c�a M�t tr�n T
qu�c Vi�t Nam, c�a kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c t�o
nên s�c m�nh, giúp chúng ta v	2t qua bi�t bao khó kh�n,
th. thách trong th�i k� �i m�i, xây d�ng và b�o v� v5ng
ch#c T qu�c Vi�t Nam �ang trên �	�ng ti�n lên giàu
m�nh, hùng c	�ng, dân ch�, v�n minh, ti�n b�, sánh vai
v�i các c	�ng qu�c n�m châu.�

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, tháng 7/2018. ẢNH: PV
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Tóm tắt: Văn hóa là khái niệm đa nghĩa, với hàng trăm định nghĩa khác nhau, tùy
vào mục đích và cách tiếp cận của người nghiên cứu. Ở bài viết này, dưới góc độ
tiếp cận của chính trị học, tác giả đề cập tới khái niệm văn hóa chính trị với nghĩa
văn hóa chính trị là tập hợp các giá trị, thái độ, niềm tin được cộng đồng chia sẻ
và nó có thể chi phối, định hướng hoạt động của các cá nhân và tổ chức khi các
chủ thể này tham gia vào đời sống chính trị.

Summary: Culture is a multi-meaning concept with hundreds of different
definitions, depending on the purposes and approaching methods of researchers.
In this article, in the perspective of political approach, the author mentions the
concept of political culture with the meaning of being a set of values, attitudes,
and beliefs shared by community. It can influence and direct the activities of
individuals and organizations when participating in political life.
Từ khóa: Văn hóa, văn hóa chính trị, giá trị, thái độ, niềm tin, cộng đồng, Việt Nam.
Keywords: Culture, political culture, values, attitudes, beliefs, community, Vietnam.
Nhận bài: 16/7/2018; Sửa chữa: 18/7/2018; Duyệt đăng: 2/8/2018.

Trong v�n hóa chính tr� Vi�t Nam hi�n nay, t"n t�i
c� nh5ng giá tr� truy�n th�ng và hi�n ��i. Và t	
t	&ng yêu n	�c �	2c coi là m�t trong nh5ng giá tr�
c�t lõi, xuyên su�t ��i v�i s� phát tri)n c�a xã h�i,

t�o nên v�n hóa chính tr� truy�n th�ng Vi�t Nam ��c s#c.

T	 t	&ng yêu n	�c là m�t giá tr� c
 b�n trong h� giá tr�
truy�n th�ng c�a dân t�c Vi�t Nam, �	2c hun �úc qua hàng
ngàn n�m l�ch s. �7u tranh ch�ng gi�c ngo�i xâm, giành
l�i n�n ��c l�p cho dân t�c. Chính vì v�y, t	 t	&ng yêu
n	�c �ã th3m th7u vào tình c�m, vào t	 t	&ng c�a m�i
ng	�i dân Vi�t Nam qua m{i th�i ��i, làm nên m�t l�ch s.
oai hùng, giúp cho dân t�c ta �ánh th#ng m{i k� thù xâm
l	2c cho dù chúng có m�nh g7p ta nhi�u l�n. Ch� t�ch H"
Chí Minh �ã nh�n xét r�ng: “Dân ta có m�t lòng n"ng nàn

yêu n	�c. T+ x	a ��n nay, m�i khi �7t n	�c b� xâm l�ng thì
tinh th�n 7y l�i sôi ni, nó k�t thành m�t làn sóng vô cùng
m�nh m�, to l�n, l	�t qua m{i s� nguy hi)m, khó kh�n, nó
nh7n chìm t7t c� l� bán n	�c và l� c	�p n	�c”1. Giáo s	
Tr�n V�n Giàu �ã vi�t: “Trông vào l�ch s. c�ng dài nhi�u
nghìn n�m c�a dân t�c Vi�t Nam, t+ V�n Lang, Âu L�c cho
��n n	�c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa và n	�c C�ng hòa xã
h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, thì ng	�i quan sát có th) th7y
ngay r�ng các t	 t	&ng ch� ��o, cái “lý th	�ng h�ng” nh7t,
quán tri�t c kim, là ch� ngh�a yêu n	�c, ch�ng xâm l�ng,
b�o v� s� t"n t�i c�a dân t�c, là t	 t	&ng “không có gì quý
h
n ��c l�p, t� do”. Tình c�m và t	 t	&ng yêu n	�c là tình
c�m và t	 t	&ng l�n nh7t c�a nhân dân, c�a dân t�c Vi�t
Nam. Ch� ngh�a yêu n	�c là s2i ch6 �� xuyên qua toàn b�

* Tiến sĩ, Khoa Chính trị học - Học viện Chính trị khu vực I.

T� t�ng yêu n�	c
trong v�n hóa chính tr�
truy�n th�ng Vi�t Nam 

N H Â N  V @ T  -  S �  K I � N



68 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

NHÂN V�T - S� KIN

l�ch s. Vi�t Nam t+ c ��i ��n hi�n ��i, & �ây b�n ch7t Vi�t
Nam bi)u l� rõ ràng, ��y ��, t�p trung nh7t h
n b7t c� ch�
nào khác. Yêu n	�c thành m�t tri�t lý xã h�i và nhân sinh
c�a ng	�i Vi�t Nam”2. 

Theo dòng l�ch s., lòng yêu n	�c c�a dân t�c ta �	2c
��nh h	�ng và quy t/ d	�i nh5ng ng{n c� t	 t	&ng ti�n
b�, g#n v�i s� d_n d#t, chèo lái c�a nh5ng ng	�i lãnh ��o
�7t n	�c anh minh là nh5ng nhà t	 t	&ng l�n, �"ng th�i
là nhà chính tr� - quân s� ki�t xu7t. T+ �ó, lòng yêu n	�c
truy�n th�ng �ã phát tri)n thành ch� ngh�a yêu n	�c Vi�t
Nam, có s�c s�ng mãnh li�t và luôn t�a sáng; là ��ng l�c
tinh th�n ch� y�u, t�o nên tâm h"n, b�n l�nh và trí tu� c�a
các th� h� ng	�i Vi�t Nam, s�c m�nh to l�n c�a dân t�c.

Hàng ngàn n�m nay, dân t�c Vi�t Nam liên t/c tr�i
qua nh5ng cu�c chi�n tranh �i)n hình v� tính ch7t ác li�t
và s� gian kh hy sinh; ph�i �	
ng ��u v�i các th� l�c
xâm l	2c hung b�o và hi�u chi�n, có ti�m l�c kinh t�,
quân s� m�nh h
n g7p nhi�u l�n. Song, v�i lòng yêu n	�c
n"ng nàn, dân t�c Vi�t Nam �ã kiên c	�ng �7u tranh gi5
n	�c, b�o v� b�n s#c v�n hóa dân t�c, không �) b� �"ng
hóa. Khi ch� ngh�a yêu n	�c r�c cháy trong tâm h"n
ng	�i Vi�t Nam, tài thao l	2c “�ánh b�ng m	u k�, th#ng
b�ng th�, th�i” và ngh� thu�t quân s� “l7y nh� th#ng
l�n, l7y ít ��ch nhi�u”c�a dân t�c l�i �	2c phát huy cao
��, ��y s�c sáng t�o, quân xâm l	2c không th) l	�ng h�t.
V�i s�c m�nh “l7y ��i ngh�a th#ng hung tàn, �em chí
nhân thay c	�ng b�o”, k�t h2p ch�t ch� �7u tranh quân

s� v�i chính tr� và ngo�i giao, h�i t/ �	2c các y�u t�
“thiên th�i, ��a l2i, nhân hòa”, trong �ó quan tr{ng nh7t
là “nhân hòa”, dân t�c ta �ã t�o nên s� chuy)n hóa c� v�
th�, th�i và l�c �) �ánh th#ng k� thù xâm l	2c.

Ch� ngh�a yêu n	�c c�a dân t�c Vi�t Nam mang ��m t	
t	&ng dân ch� và tính nhân v�n sâu s#c, yêu n	�c g#n li�n
v�i yêu dân và ý th�c c�ng �"ng, ph�n ánh t	 t	&ng ch�
��o “N	�c l7y dân làm g�c” trong v�n hóa chính tr� Vi�t
Nam. N�m 1010, v�i quy�t tâm xây d�ng m�t qu�c gia ��c
l�p, hùng c	�ng và b�ng t�m nhìn chi�n l	2c, Lý Thái T
�ã quy�t ��nh d�i �ô t+ Hoa L	 v� thành ��i La và �i tên
là Th�ng Long “�) m	u nghi�p l�n, ch{n & ch� gi5a làm k�
cho con cháu muôn ��i, trên kính m�nh tr�i, d	�i theo ý
dân”. Trong th� kJ XIII, v�i t	 t	&ng ti�n b� c�a Tr�n H	ng
��o “khoan th	 s�c dân, làm k� sâu r= b�n g�c, �ó là
th	2ng sách �) gi5 n	�c”, nhà Tr�n �ã th�c hi�n “c. qu�c
nghênh ��ch”, ��nh h	�ng và phát huy cao �� lòng yêu
n	�c c�a toàn dân nên c� ba l�n ��u �ánh th#ng quân xâm
l	2c Nguyên - Mông. Nh5ng n�m ��u th� kJ XV, Nguy=n
Trãi, Lê L2i trong cu�c kháng chi�n ch�ng quân Minh xâm
l	2c �ã ch�m lo xây d�ng th�ng nh7t, �"ng b� các y�u t�
“dân giàu, n	�c m�nh, binh c	�ng”, th�c thi nhi�u vi�c
làm nhân ngh�a “c�t �) dân yên” và “duy trì th� n	�c yên”.
Vào th� kJ XVIII, công cu�c gi5 n	�c �òi h�i t	 duy chi�n
l	2c m�i là ph�i ch� ��ng “gi5 cho trong 7m, ngoài êm”,
k�t h2p tr7n áp thù trong v�i �ánh gi�c ngoài. D	�i s� lãnh
��o c�a thiên tài quân s� Nguy=n Hu�, lòng yêu n	�c c�a

Hội nghị Tập huấn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
tháng 7/2018. ẢNH: KỲ ANH
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nhân dân ta �	2c phát huy cao �� trong �7u tranh xóa b�
c/c di�n Tr�nh - Nguy=n phân tranh, th�ng nh7t T qu�c,
�ánh th#ng quân xâm l	2c Xiêm phía Nam và �6nh cao là
quét s�ch 29 v�n quân Mãn Thanh ra kh�i b� cõi.

Do mang ��m t	 t	&ng dân ch� và tính nhân v�n sâu
s#c, ch� ngh�a yêu n	�c Vi�t Nam �ã v	2t qua nh5ng
h�n ch� c�a tính v� kJ và tâm lý k� th� dân t�c h;p hòi,
tránh �	2c nh5ng sai l�m c�a ch� ngh�a dân t�c c�c
�oan. Khi t�p kích chi�n l	2c tri�t phá c�n c� xu7t phát
ti�n công xâm l	2c ��i Vi�t c�a nhà T�ng & các châu Ung
- Khâm - Liêm (10/1075 - 3/1076), Thái úy Lý Th	�ng
Ki�t �ã tuyên cáo “Ph�t T�ng l� b� v�n”, nêu rõ m/c
�ích chính ngh�a là “mu�n d;p yên làn sóng yêu nghi�t,
ch6 có ý phân bi�t qu�c th, không phân bi�t chúng
dân”. L�i tuyên cáo có lý, có tình cùng nh5ng hành
��ng ��y nhân ngh�a c�a quân nhà Lý �ã �	2c nhân dân
& c� ��i Vi�t và n	�c T�ng �"ng tình, �ng h�. Trong
cu�c chi�n tranh gi�i phóng dân t�c do Lê L2i - Nguy=n
Trãi lãnh ��o, khi quân xâm l	2c nhà Minh lâm vào th�
cùng, l�c ki�t, ch7p nh�n ��u hàng thì quân và dân ta
c&i b� oán thù, m& lòng khoan dung, v�i “��c l�n hi�u
sinh”: Ngh� k� n	�c nhà tr	�ng c.u/ Tha cho m	�i v�n
hàng binh/ Gây l�i hòa h�o cho hai n	�c/ D�p t#t chi�n
tranh cho muôn ��i”. Ngay tr	�c chi�n d�ch ��i phá
quân xâm l	2c Mãn Thanh, gi�i phóng Th�ng Long,
Nguy=n Hu� �ã lo tính k� sách d�p t#t l.a binh; b&i l�,
“N�u c� �) l.a binh liên miên, th�t không ph�i phúc c�a
nhân dân, lòng ta sao n�. Vì v�y, sau khi th#ng tr�n ph�i
khéo dùng t+ l�nh thì m�i d�p t#t �	2c l.a binh”. Sau
khi lên ngôi hoàng ��, Quang Trung �ã ra s�c th�c thi
các chính sách an dân và chính sách ngo�i giao hòa
bình, l�p l�i bang giao hòa hi�u v�i ph	
ng B#c �) n
��nh và phát tri)n �7t n	�c. Trong l�ch s., ông cha ta
c�ng x. lý khôn khéo các quan h� v�i các n	�c láng
gi�ng, nh	: Lào và Campuchia, k�t h2p ân uy, thông
hi�u, m�m d�o �) ph�i h2p giúp �� l_n nhau vì ��i
ngh�a. �ây là �i�u hi�m có trong l�ch s. nhân lo�i.

Âu L�c �ang là m�t qu�c gia m�nh, nh	ng cu�c s�ng
�� v	
ng �ã làm cho Th/c Phán xa dân, n�i b� b7t hòa,
m#c m	u “gi�ng hòa” và k� “ly gián” hi)m ��c c�a k�
thù, J vào thành C Loa kiên c� và v� khí l2i h�i, không
phát ��ng �	2c toàn dân �ánh gi�c nên Âu L�c �ã v� tay
nhà Tri�u (n�m 179 tr CN), làm cho dân ta m7t n	�c và
ch�u �nh h	&ng �ô h� h
n 1.000 n�m c�a ph	
ng B#c
Trong kháng chi�n ch�ng quân xâm l	2c nhà Minh (1406-
1407), nhà H" ra s�c xây d�ng thành l�y kiên c�, t ch�c
quân ��i th	�ng tr�c �ông hàng tr�m v�n và trang b� v�

khí m�nh. Song, do vua quan nhà H" có nhi�u chính sách
xa dân, sách nhi=u dân và m7t lòng dân, không ��ng viên
�	2c lòng yêu n	�c và s�c m�nh c�a nhân dân, nên cu�c
kháng chi�n b� th7t b�i, �7t n	�c r
i vào s� �ô h� c�a
nhà Minh. Sang th� kJ XIX, ch� �� phong ki�n Vi�t Nam
b	�c vào th�i k� suy tàn, tr& thành l�c c�n s� ti�n b� xã
h�i. Tri�u �ình nhà Nguy=n ��i bi)u cho ��c quy�n c�a
t�ng l�p phong ki�n ph�n ��ng, ��i l�p v�i l2i ích c�a
nhân dân, ��u hàng th�c dân Pháp, các phong trào yêu
n	�c thi�u ng{n c� lãnh ��o th�ng nh7t nên không quy
t/ �	2c s�c m�nh gi5 n	�c.

T+ khi Ch� t�ch H" Chí Minh ��n v�i ch� ngh�a Mác -
Lênin, tìm ra con �	�ng c�u n	�c g#n k�t khát v{ng t�
gi�i phóng và v	
n lên làm ch� c�a dân t�c v�i xu th�
phát tri)n c�a th�i ��i, ch� ngh�a yêu n	�c Vi�t Nam có
s� phát tri)n m�i v� ch7t, t+ ch� ngh�a yêu n	�c truy�n
th�ng tr& thành ch� ngh�a yêu n	�c Vi�t Nam th�i ��i H"
Chí Minh. �ó là ch� ngh�a yêu n	�c mang b�n ch7t cách
m�ng c�a giai c7p công nhân, �"ng th�i có tính nhân
dân và tính dân t�c sâu s#c, �	2c ��nh h	�ng và th) hi�n
t�p trung & lý t	&ng ��c l�p dân t�c g#n li�n v�i ch�
ngh�a xã h�i, d�a trên n�n t�ng t	 t	&ng là ch� ngh�a
Mác - Lênin và t	 t	&ng H" Chí Minh. T+ nh5ng trang
l�ch s. dân t�c, chúng ta có th) rút ra bài h{c sâu s#c là
lòng yêu n	�c ch6 th�c s� phát huy s�c m�nh to l�n khi
có n�n t�ng t	 t	&ng v5ng ch#c, có ��nh h	�ng chính
tr� - t	 t	&ng �úng �#n, �	2c lãnh ��o b&i l�c l	2ng ti�n
phong tiêu bi)u cho b�n l�nh và trí tu� c�a dân t�c, quy
t/ �	2c s�c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân �) d�ng n	�c và
gi5 n	�c.

Yêu n	�c là bi)u hi�n cao quý c�a t	 t	&ng và tâm
h"n Vi�t Nam, là giá tr� nhân cách c�a con ng	�i Vi�t
Nam, �	2c tôi luy�n và hun �úc qua bi�t bao bi�n c� c�a
l�ch s. và �ã mãi tr	�ng t"n t�a sáng cùng v�i s� �i lên
c�a dân t�c. �ó chính là truy�n th�ng v�n hóa, v�n hóa
chính tr� g#n li�n v�i v�n hóa ��o ��c c�a dân t�c Vi�t
Nam. N�u hi)u v�n hóa chính tr� theo ngh�a trên thì bên
c�nh các giá tr� truy�n th�ng, nh	: lòng t� hào dân t�c,
tinh th�n �oàn k�t, nhân ngh�a, hòa hi�u,... thì t	 t	&ng
yêu n	�c có th) nói là t	 t	&ng c�t lõi, mang ��m nh5ng
giá tr� v�n hóa chính tr� truy�n th�ng Vi�t Nam, là s2i ch6
�� xuyên su�t quá trình hình thành và phát tri)n c�a dân
t�c Vi�t Nam qua các th�i ��i. Và cho ��n hôm nay, t	
t	&ng yêu n	�c �ó v_n ti�p t/c kh�ng ��nh trong s�
nghi�p xây d�ng và phát tri)n �7t n	�c, vì m/c tiêu dân
giàu, n	�c m�nh, dân ch�, công b�ng, v�n minh mà ��ng
ta �ã �� ra.�

N H Â N  V @ T  -  S �  K I � N

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002.
2. Trần Văn Giàu: Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, H.1980.



Không chỉ cá nhỏ, mà có cả nhiều cá to chết tại thời
điểm này.

KỲ ANH

Nh5ng ngày ��u tháng
7/2018, cá H" Tây b� ch�t
hàng lo�t, tr#ng xóa m�t góc
h", t�p trung & khu v�c

�	�ng V� H", Trích Sài - Tây H" - Hà
N�i. S& Xây d�ng thành ph� Hà N�i
cho bi�t, kho�ng 20 t7n cá ch�t & H"
Tây �ã �	2c thu gom và �em �i x. lý
t�i bãi rác Nam S
n (Sóc S
n, Hà N�i).

Ban ��u cá ch�t r�i rác, sau �ó
l	2ng cá ch�t t�ng d�n, s� l	2ng cá
ch�t xu7t hi�n nhi�u h
n. Qu�n Tây
H" �ã t�ng c	�ng g�n 100 ng	�i,
g"m các l�c l	2ng công nhân môi
tr	�ng, sinh viên tình nguy�n, dân
quân... tham gia v�t cá ch�t. Chi c/c
B�o v� môi tr	�ng Hà N�i cùng c

quan ch�c n�ng sau �ó �ã l7y m_u
xét nghi�m và nh�n ��nh, hi�n t	2ng
cá ch�t có th) là do s�c nhi�t, thi�u
oxy. �ây không ph�i là l�n ��u tiên
cá ch�t & H" Tây. N�m 2016, Hà N�i
t+ng v�t �	2c kho�ng 200 t7n cá
ch�t t�i h", khi �ó UBND Hà N�i công
b� nguyên nhân là do n	�c th�i và
thay �i th�i ti�t. Kh�i l	2ng cá ch�t
�2t này là h
n 20 t7n, b�ng 1/10 c�a

n�m 2016. S& Xây d�ng thành ph� Hà
N�i cùng qu�n Tây H" th�ng nh7t ��
xu7t v�i thành ph� quy v� m�t �
n v�
�) v� sinh môi tr	�ng h". Bên c�nh
�ó, các qu�n, huy�n khác rà soát các
môi tr	�ng h" trên ��a bàn �	2c
phân c7p v� c�i t�o h� th�ng h� t�ng
xung quanh, c�i t�o h� th�ng thu

gom n	�c th�i �) có ph	
ng án c�i
thi�n môi tr	�ng n	�c b�n v5ng…
Tuy nhiên, th�c t� khu v�c này n"ng
n�c mùi hôi tanh do s� l	2ng cá ch�t
phân h�y. Phóng viên T�p chí M�t
Tr�n xin ghi l�i m�t s� hình �nh c�a
v/ vi�c l�n này.�

Lực lượng chức năng đã huy động gần 100 người gồm các lực lượng công nhân môi
trường, sinh viên tình nguyện, dân quân... tham gia vớt cá chết.

Những ngày đầu tháng 7/2018, cá Hồ Tây chết hàng loạt, 
trắng xóa một góc hồ, tập trung ở khu vực đường Vệ Hồ, Trích Sài
- Tây Hồ - Hà Nội.

Công nhân v�t cá ch�t, tránh gây
ô nhi.m môi tr	�ng � H� Tây 
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NHÂN V�T - S� KIN



Khối lượng cá chết là hơn 20 tấn, bằng 1/10 của năm 2016.

Khu vực này nồng nặc mùi hôi
tanh do số lượng cá chết  phân hủy.

Công nhân môi trường đô thị làm việc
miệt mài, nhưng lượng các chết hàng ngày
vẫn tăng dần.

Các đơn vị chức năng của thành phố
đã chỉ đạo Công ty Khai thác cá Hồ
Tây kiểm tra, thu vớt cá chết và dọn
dẹp vệ sinh môi trường. 
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Hơn 100 công nhân môi trường và sinh viên tình nguyện quận Tây Hồ có mặt để vớt cá, nhưng vớt không xuể do lượng cá chết dạt
vào bờ dày đặc.
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S� ki�n có s� tham gia c�a ông Hoàng Thái C	
ng,
Giám ��c S& K� ho�ch và ��u t	 Thái Nguyên; ông
Bùi V�n L	
ng, Ch� t�ch UBND th� xã Ph Yên và
ông Nguy=n Xuân T�t, Ch� t�ch Hi�p h�i Doanh

nghi�p nh� và v+a Thái Nguyên.

Phóng viên: Câu hỏi đầu tiên dành cho ông Hoàng Thái
Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái
Nguyên. Thưa ông, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên
đã có những cơ chế, chính sách ưu đãi gì đối với các
nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên?

Ông Hoàng Thái C	
ng: T6nh Thái Nguyên luôn coi vi�c
thu hút ��u t	 là m�t trong các 	u tiên hàng ��u, nh�m phát
tri)n kinh t� - xã h�i c�a ��a ph	
ng. Trong nh5ng n�m g�n
�ây, Thái Nguyên �ã có nhi�u chính sách 	u �ãi nh	:

- �u �ãi v� các m�c thu� su7t thu nh�p doanh nghi�p;
	u �ãi v� thu� thu nh�p doanh nghi�p; 	u �ãi v� thu�
xu7t nh�p kh3u; mi=n, gi�m ti�n thuê �7t, ti�n s. d/ng
�7t, thu� s. d/ng �7t;

- H� tr2 kinh phí ��u t	 h� t�ng k� thu�t, �ào t�o ngh�;

- H� tr2 các th� t/c hành chính c�n thi�t trong su�t
quá trình ti�n hành ��u t	...

Bên c�nh �ó, t6nh t ch�c các ho�t ��ng h� tr2 t	 v7n
��u t	 khác nh	: Cung c7p thông tin v� quy ho�ch s.
d/ng �7t, quy ho�ch xây d�ng, quy ho�ch ngành; danh
m/c các d� án khuy�n khích ��u t	; �"ng th�i t	 v7n,
h	�ng d_n th� t/c hành chính theo �� ngh� c�a nhà ��u
t	 v� các l�nh v�c: ��u t	, �7t �ai, xây d�ng, môi tr	�ng,
thu�, lao ��ng, chính sách 	u �ãi, h� tr2 ��u t	…  

Phóng viên: Về phía các địa phương, những cơ chế,
chính sách thu hút đầu tư đã được thị xã Phổ Yên cụ
thể hóa về địa phương và thực hiện như thế nào trong
thời gian qua, thưa ông Bùi Văn Lương?

Ông Bùi V�n L	
ng: ��i v�i Ph Yên, chúng tôi �ã v�n
d/ng h�t s�c c/ th), linh ho�t c
 ch� chính sách thu hút
��u t	 c�a Trung 	
ng, c�a t6nh vào �i�u ki�n c/ th) c�a

th� xã. Trong nh5ng n�m qua, chúng tôi t�p trung m�nh
vào công tác quy ho�ch, qu�n lý quy ho�ch; thu hút
ngu"n v�n ��u t	 k�t c7u h� t�ng; t�p trung m�nh vào
công tác c�i cách th� t/c hành chính, công tác b"i th	�ng
gi�i phóng m�t b�ng…  

Công tác lãnh ��o, ch6 ��o c�ng �	2c quan tâm �) t�o
s� �"ng thu�n trong nhân dân.

Phóng viên: Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp
nhỏ và vừa Thái Nguyên, ông Nguyễn Xuân Tốt có cảm
nhận như thế nào về môi trường đầu tư tại địa phương?

Ông Nguy=n Xuân T�t: Chúng tôi r7t hài lòng v�i c

ch�, chính sách m�i g{i ��u t	 c�a t6nh; v� s� quan tâm,
t�o �i�u ki�n c�a t6nh cho các nhà ��u t	. Cùng v�i các
doanh nghi�p trong t6nh, Công ty TNHH Trung Thành �ã
m�i g{i �	2c 2 nhà ��u t	 n	�c ngoài ��n liên k�t, liên
doanh ��u t	 & Khu Công nghi�p Sông Công và C/m Công
nghi�p Khuynh Th�ch.

Các ��i tác �ánh giá r7t cao t6nh Thái Nguyên trong
vi�c x. lý các th� t/c hành chính, c�i thi�n môi tr	�ng
��u t	.

THÁI NGUYÊN - Ti�m n�ng
phát tri�n và c
 h�i đ�u t	

Những khó khăn, vướng mắc và cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh Thái
Nguyên đối với các nhà đầu tư; sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; các
cơ hội đầu tư thông qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Thái
Nguyên... là những nội dung trong buổi Tọa đàm “Thái Nguyên - Tiềm năng
phát triển và cơ hội đầu tư”, do Trung tâm Thông tin - Cổng Thông tin điện
tử tỉnh Thái Nguyên tổ chức mới đây.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.
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MC: Sự có mặt các nhà đầu tư lớn, những ghi nhận
đánh giá thực tế của các doanh nghiệp, doanh nhân
trong và ngoài nước là minh chứng rõ nét về môi
trường đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên. Thưa ông Hoàng
Thái Cương, điểm nhấn trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư
của tỉnh năm 2018 là gì?

Ông Hoàng Thái C	
ng: Vi�c xu7t hi�n các t�p �oàn l�n
trong và ngoài n	�c nh	: Samsung, Vingroup, TNG, Xuân
Tr	�ng, Masan… chính là nh5ng minh ch�ng s�ng ��ng
nh7t cho môi tr	�ng ��u t	 h7p d_n t�i t6nh Thái Nguyên.

H�i ngh� Xúc ti�n ��u t	 n�m 2018 nh�m gi�i thi�u t�i
các doanh nghi�p trong và ngoài n	�c, các t�p �oàn v�
ti�m n�ng, l2i th�, c
 h�i ��u t	; các chính sách khuy�n
khích ��u t	 c�a t6nh; cung c7p ��n nhà ��u t	 nh5ng
thông tin, danh m/c các d� án 	u tiên thu hút ��u t	 c�a
t6nh. �"ng th�i, c�ng là kênh g�p g� tr�c ti�p gi5a chính
quy�n các c7p t6nh Thái Nguyên v�i các nhà ��u t	.

Phóng viên: Thưa ông Bùi Văn Lương, với những cơ
chế, chính sách mới của tỉnh Thái Nguyên như đồng
chí Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, thì
theo ông sẽ mở ra những cơ hội như thế nào cho Phổ
Yên nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn
tỉnh nói chung trong việc thu hút các dự án đầu tư?

Ông Bùi V�n L	
ng: V�i nh5ng chính sách nh	 trên,
chúng tôi tin t	&ng r�ng, trong th�i gian t�i s� có nhi�u
t�p �oàn kinh t�, các nhà ��u t	 trong và ngoài n	�c ��n
��u t	 t�i Thái Nguyên. 

Riêng ��i v�i th� xã Ph Yên, chúng tôi s� ti�p t/c
quán tri�t, tri)n khai và th�c hi�n ��y �� các chính sách
	u �ãi ��u t	 c�a Chính ph�, c�a t6nh Thái Nguyên; ti�p
t/c t�o m{i �i�u ki�n thu�n l2i cho các nhà ��u t	. Chúng
tôi cam k�t s� luôn �"ng hành v�i các nhà ��u t	 �) tháo
g� m{i khó kh�n, v	�ng m#c.    

Phóng viên: Như ông đã đề cập, giai đoạn tiếp theo,
thị xã Phổ Yên sẽ kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nào,
thưa ông?

Ông Bùi V�n L	
ng: Trong th�i gian t�i, chúng tôi ti�p
t/c t�p trung vào vi�c thu hút ��u t	 �) phát tri)n k�t
c7u h� t�ng.

M�t khác, t�p trung vào vi�c tái c
 c7u l�nh v�c nông
nghi�p, �ng d/ng công ngh� cao �) �em l�i giá tr� kinh
t� t�t trên m�t �
n v� hecta.  

Trong th�i gian t�i, th� xã Ph Yên ti�p t/c thu hút
��u t	 các d� án �) l7p ��y các khu, c/m công nghi�p
nh	: KCN Yên Bình; KCN Nam Ph Yên; KCN �i�m Th/y;
các d� án xây d�ng h� th�ng �	�ng giao thông khu v�c
n�i th�; d� án xây d�ng phát tri)n vùng nông nghi�p
s�ch, công ngh� cao...  

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Xuân Tốt, qua Hội nghị
Xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Nguyên năm 2018, với

tư cách Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh và là một chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,
ông mong muốn điều gì?

Ông Nguy=n Xuân T�t: Chúng tôi r7t mong mu�n t6nh
Thái Nguyên ti�p t/c quan tâm c�i cách v� th� t/c hành
chính, môi tr	�ng ��u t	. �"ng th�i, ti�p t/c t�o qu�
�7t s�ch giúp các nhà ��u t	 th�c hi�n d� án �	2c nhanh
chóng và hi�u qu� h
n n5a. Làm t�t nh5ng �i�u này,
chúng tôi s� có �i�u ki�n �óng góp nhi�u h
n vào ngân
sách ��a ph	
ng, t�o vi�c làm cho ng	�i lao ��ng và
�"ng hành nhi�u h
n n5a trong công tác an sinh xã h�i
c�a t6nh.

Phóng viên: Những mong muốn trên đây có được đáp
ứng thông qua Hội nghị Xúc tiến thu hút đầu tư vừa
qua không thưa ông Hoàng Thái Cương? Và ông có
thể cho biết sự khác biệt giữa Hội nghị này so với các
hội nghị trước đó?

Ông Hoàng Thái C	
ng: Qua H�i ngh� Xúc ti�n ��u t	
l�n này, t6nh mong mu�n ti�p t/c h2p tác v�i các nhà ��u
t	 có �� n�ng l�c chuyên môn, n�ng l�c tài chính, �) cùng
h	�ng t�i m/c tiêu lâu dài, h2p tác �ôi bên cùng có l2i.

�i)m khác bi�t rõ nét nh7t c�a H�i ngh� n�m nay
chính là các cam k�t c�a t6nh ��i v�i các nhà ��u t	, ��m
b�o cho các nhà ��u t	 yên tâm ��u t	 lâu dài t�i t6nh,
theo �ó có 6 cam k�t bao g"m:

Th� nh7t: Thành l�p �	�ng dây nóng c�a Bí th	 T6nh
�y và Ch� t�ch UBND t6nh �) ti�p nh�n thông tin và gi�i
quy�t ngay các ki�n ngh� t+ phía các doanh nghi�p.

Th� hai: H� tr2 và t�o �i�u ki�n t�i �a cho doanh
nghi�p khi có nhu c�u m& r�ng s�n xu7t, thay �i ph	
ng
án s�n xu7t kinh doanh, �i�u ch6nh Quy�t ��nh ch�
tr	
ng ��u t	, Gi7y ch�ng nh�n ��ng ký ��u t	.

Th� ba: B�o ��m an ninh tr�t t� ngoài hàng rào doanh
nghi�p, khu công nghi�p và c/m công nghi�p, b�o ��m an
toàn v� tính m�ng và tài s�n cho ng	�i lao ��ng làm vi�c
t�i các doanh nghi�p.

Th� t	: H� tr2 doanh nghi�p �ào t�o lao ��ng, cung
c7p ngu"n lao ��ng có k� thu�t và ý th�c t ch�c kJ lu�t.

Th� n�m: Cam k�t cung c7p �� �i�n 24/24 gi� cho các
doanh nghi�p. ��u t	 l	�i �i�n ��n chân hàng rào d� án
cho các doanh nghi�p ��u t	 t�i các khu, c/m công nghi�p.

Th� sáu: H� tr2 t�t nh7t công tác gi�i phóng m�t
b�ng, áp d/ng chính sách 	u �ãi t�i �a cho doanh nghi�p
trong khung quy ��nh c�a Chính ph� v� mi=n, gi�m thu�,
ti�n thuê �7t, thuê m�t n	�c...

Phóng viên: Vâng, cảm ơn các vị khách mời về những
trao đổi, chia sẻ vừa rồi.�

Tr�n Nhung và nhóm phóng viên 



Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương
Sen thành lập năm 1981, là một trong
những doanh nghiệp ngoài quốc
doanh đầu tiên tại Việt Nam. Hương
Sen xuất phát ban đầu từ ngành dệt,
chính doanh nghiệp này đã góp phần
làm sống lại và phát triển nghề dệt
truyền thống ở địa phương. 

Tr�i qua l�ch s. g�n 40 n�m hình thành và
phát tri)n, H	
ng Sen ho�t ��ng kinh
doanh r7t nhi�u ngh�, trong �ó có ngh�
d�t, may m�c, nhà hàng... Hi�n ch� y�u t�p trung

vào l�nh v�c kinh doanh n	�c gi�i khát, kéo s2i... 

Trong 13 n�m liên t/c g�n �ây, H	
ng Sen luôn là 1
trong nh5ng doanh nghi�p n�p thu� cao nh7t, nhì t6nh
Thái Bình. 

V� bí quy�t d_n ��n thành công, ông Tr�n V�n Trà,
Phó Tng Giám ��c Công ty CP T�p �oàn H	
ng Sen chia
s�, doanh nghi�p luôn coi khoa h{c - k� thu�t là n�n t�ng.
Công ty r7t coi tr{ng phát tri)n khoa h{c - k� thu�t ngay
chính trong n�i t�i công ty. 

Nh5ng n�m qua, doanh nghi�p �ã có nhi�u sáng t�o
�) c�i ti�n dây chuy�n s�n xu7t, ti�t ki�m chi phí ��u t	
và nâng cao hi�u qu� kinh t� cho �
n v�. Ví d/: dây
chuy�n sang chi�t và �óng h�p t� ��ng (�	2c tuy)n ch{n

vào Sách vàng Sáng t�o Vi�t Nam
n�m 2016), n�u nh�p kh3u hoàn
toàn thì chi phí lên t�i 120 tJ
�"ng, nh	ng v�i cách �ng d/ng
c�a doanh nghi�p thì chi phí ch6
kho�ng 32 tJ �"ng, ��n bây gi�
v_n duy trì ho�t ��ng r7t t�t. Cùng
v�i �ó, doanh nghi�p còn có nh5ng
gi�i pháp k� thu�t �	2c c7p b�ng
sáng ch�, nh	 máy �óng h�p t�
��ng, có th) ho�t ��ng trong m{i
môi tr	�ng; dây chuy�n s�n xu7t
s5a g�o và máy �óng màng co t�
��ng ��u tiên t�i Vi�t Nam. 

Vi�t Nam tuy là n	�c xu7t kh3u g�o hàng ��u th� gi�i,
nh	ng l�i không có nh5ng ch� ph3m �em l�i giá tr� gia
t�ng, �ó là lý do Công ty th�c hi�n ý t	&ng v� s�n ph3m
s5a g�o. Sau m�t th�i gian nghiên c�u, h� th�ng s�n xu7t
s5a g�o �ã cho th7y k�t qu� kh� quan. M/c tiêu công ty
h	�ng ��n là tiêu th/ t�i ch�, làm t�ng giá tr� cho ng	�i
nông dân và sau này còn có th) ph�i h2p gi5a g�o và các
nông s�n khác �) t�o ra nh5ng s�n ph3m có ch7t l	2ng
t�t, phù h2p v�i kh3u v� ng	�i tiêu dùng.

V7n �� ��m b�o môi tr	�ng c�ng �	2c Công ty chú
tr{ng. Rác th�i, ch7t th�i công nghi�p �	2c phân lo�i
ngay t+ các công �o�n s�n xu7t. Công ty �ã h2p tác v�i
phía Nh�t B�n �) xây d�ng h� th�ng x. lý n	�c th�i ��m
b�o tiêu chu3n, rác th�i thô ��u �	2c x. lý theo quy ��nh.   

Hi�n nay, Công ty C ph�n T�p �oàn H	
ng Sen �ang
quan tâm ��n l�nh v�c ch� bi�n d	2c li�u, m� ph3m. Công
ty �ã có nhi�u nghiên c�u v� hoa hòe và nh�n th7y ch7t
rutin �	2c chi�t xu7t t+ loài cây này có r7t nhi�u tác d/ng
t�t cho s�c kh�e, �	2c tr"ng khá ph bi�n & Thái Bình.
Hi�n, & Vi�t Nam không có nhi�u nhà máy ch� t�o s�n
ph3m chi�t xu7t t+ hoa hòe, m�t khác các mô hình s�n
xu7t này ��u còn r7t th� công nên cho ra các s�n ph3m
ch7t l	2ng không ��m b�o, giá thành cao. Hi�n t�i,
H	
ng Sen �ang nghiên c�u �) t� thi�t k�, ch� t�o ra dây
chuy�n chi�t xu7t rutin t+ hoa hòe và s� �i vào s�n xu7t
trong t	
ng lai không xa. 

Ph	
ng châm kinh doanh c�a H	
ng Sen là g#n l2i ích
c�a doanh nghi�p v�i l2i ích c�a c�ng �"ng. Chính vì v�y,
H	
ng Sen luôn quan tâm ��n ho�t ��ng xã h�i nh	 công
tác nhân ��o, t+ thi�n, an sinh xã h�i, giúp �� �"ng bào
vùng b� l� l/t…�

Ông Trần Văn Trà, Phó Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Tập
đoàn Hương Sen.
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T�P �OÀN H��NG SEN 
Thành công t! đ/y m�nh nghiên
c�u, �ng d#ng KHKT 

Dây chuyền sang chiết và đóng hộp tự động do Công ty tự thiết
kế, chế tạo (được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam
năm 2016).



TGPcó kh� n�ng cung c7p các ch�ng lo�i xe
c�a Toyota v�i s� l	2ng l�n (trên 50 xe),
cho các khách hàng l�n nh	: Taxi Mai

Linh; B�o hi)m xã h�i Vi�t Nam; Ngân hàng Công
th	
ng… và ký k�t các “H2p �"ng cung �ng d�ch v/ b�o
d	�ng, s.a ch5a ô tô” cho các c
 quan, doanh nghi�p có
��i xe l�n, nh	: V�n phòng Qu�c h�i, V�n phòng B� Ngo�i
giao; V�n phòng B� Xây d�ng…

Ho�t ��ng chuyên nghi�p theo mô hình 3S, hi�n
nay TGP g"m có hai c
 s& là Toyota Gi�i Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) ��t ch�ng ch6 công nh�n là
“Tr�m D�ch v/ tiêu chu3n c�a Toyota” và “Tr�m s.a
ch5a thân v� và s
n tiêu chu3n Toyota” do Toyota
Nh�t B�n c7p. 

Tr/ s& chính t�i 807 �	�ng Gi�i Phóng, qu�n Hoàng
Mai, có di�n tích m�t sàn xây d�ng g�n 2.000m2, trong �ó
di�n tích Phòng tr	ng bày r�ng kho�ng 339m2 và Khu v�c
x	&ng s.a ch5a 1 t�ng có di�n tích kho�ng 750m2 v�i 12
khoang chuyên s.a ch5a, b�o d	�ng, b�o trì và thay th�
ph/ tùng xe ô tô.

Chi nhánh Toyota Pháp Vân có tng di�n tích sàn
g�n 10.000m2, bao g"m showroom, 2 t�ng x	&ng và khu
v�n phòng. X	&ng d�ch v/ 2 t�ng v�i di�n tích trên
3.400m2 v�i 54 khoang s.a ch5a theo tiêu chu3n c�a
TMV, trong �ó bao g"m 16 khoang s.a ch5a chung và 34
khoang gò s
n. 

Hi�n TGP �ang xúc ti�n thành l�p chi nhánh t�i t6nh
Nam ��nh.

Áp d/ng ph	
ng pháp c�i ti�n liên t/c “Kaizen” và
“Tiêu chu3n hóa” trên m{i l�nh v�c ho�t ��ng, quy trình
d�ch v/ hoàn h�o, ��i ng� nhân viên t�n tâm và chuyên
nghi�p, công ngh� ��ng c7p qu�c t�, ch7t l	2ng Toyota
toàn c�u, TGP góp ph�n không nh� trong vi�c giúp Toyota
chi�m l�nh th� tr	�ng Vi�t và kh�ng ��nh v� trí ��i lý s�
1 trong lòng khách hàng.�

TOYOTA GI�I PHÓNG
Khách hàng là trên hết

Toyota Giải Phóng (TGP) là công ty liên doanh giữa 2 đối tác lớn: Công ty Cổ
phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản
(SUMITOMO CORPORATION).

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó TGĐ Công ty LD TOYOTA
Giải Phóng.

Showroom tại 807 Giải Phóng,
Hà Nội.

Khu xưởng Dịch vụ TOYOTA
Giải Phóng.

Nhân viên Công ty LD TOYOTA Giải Phóng
tư vấn cho khách hàng.
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Trong xu th� phát tri)n c�a ngành xây d�ng, cùng
v�i quá trình công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa c�a
�7t n	�c, v7n �� ti�ng "n ngày càng tr& nên nan
gi�i, v	2t quá m�c cho phép, �nh h	&ng tr�c ti�p

t�i s�c kh�e hàng ngày c�a con ng	�i, ��c bi�t & nh5ng
khu v�c g�n �	�ng giao thông, sân bay, nhà ga, khu công
nghi�p. Vì v�y, gi�i pháp cách âm và tiêu âm cho các công
trình r7t �	2c quan tâm.

Xu7t phát t+ nhu c�u th� tr	�ng �òi h�i nh5ng s�n ph3m có
tiêu chu3n và ch7t l	2ng cao, Công ty TNHH Austrong Vi�t
Nam �ã ��u t	 m�t nhà máy s�n xu7t tr�n kim lo�i và t7m
ch#n n#ng mang th	
ng hi�u Austrong t�i KCN Thu�n Thành
3, huy�n Thu�n Thành, t6nh B#c Ninh v�i tng v�n ��u t	
trên 63 tJ �"ng, công su7t kho�ng 800.000m2 s�n
ph3m/n�m.

Tr�n kim lo�i Austrong �	2c s�n xu7t t+ nguyên li�u nhôm
h2p kim giúp t�o nên h� tr�n treo có tui th{ s. d/ng r7t
cao, kh� n�ng tiêu âm, cách âm t�t. S�n ph3m hoàn toàn

ch�ng cháy và ch�ng n	�c, �� b�n màu cao, ch�ng �	2c s�
�n mòn c�a môi tr	�ng khí h�u kh#c nghi�t, lo�i b� hoàn
toàn y�u t� xâm th�c c�a môi tr	�ng và ��c bi�t phù h2p
v�i khí h�u nhi�t ��i gió mùa t�i Vi�t Nam.

��n nay có th) nói, s�n ph3m tr�n kim lo�i Austrong �ã
t+ng b	�c kh�ng ��nh �	2c uy tín trên th� tr	�ng v�t li�u
xây d�ng t�i Vi�t Nam.

THÔNG TIN LIÊN H�

Tr/ s& chính Chi nhánh mi�n B#c Chi nhánh mi�n Nam

��a ch6: Lô III.1, KCN Thu�n
Thành 3, huy�n Thu�n Thành,
t6nh B#c Ninh
Tel: (0222) 379 8879 
Fax: (0222) 379 8880 
Email: van.austrong@gmail.com

��a ch6: 324 �	�ng La Thành, qu�n
��ng �a, TP Hà N�i 
Tel: (024) 3512 0164 - (024) 3512
3682 - (024) 3512 3683 
Fax: (024) 3514 0411
Email: van.austrong@gmail.com

��a ch6: 73-75 �	�ng 53, KCN Tân
Bình, qu�n Tân Phú, TP H" Chí Minh 

Tel: (028) 3816 3886 

Fax: (028) 3816 3887 

Email: austrong.hcm@gmail.com

Công ty TNHH Austrong Việt Nam cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm

có tiêu chuẩn chất lượng cao, chứng nhận chất lượng rõ ràng và chế độ bảo hành dài hạn.

TR�N KIM LO�I, T�M CH�N N�NG AUSTRONG 
Gi�i pháp cách âm và tiêu âm 
cho các công trình

THÔNG TIN - QU�NG CÁO

76 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)



T H Ô N G  T I N  -  Q U ¢ N G  C Á O

77TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)



78 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO



79TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

T H Ô N G  T I N  -  Q U ¢ N G  C Á O



80 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO





TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)



TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)



TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 180 (8/2018)


