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hực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường
các hoạt động đối ngoại nhân dân trên cơ sở đoàn kết dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế, tạo nên
sức mạnh tổng hợp, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc, vì hòa bình,

hợp tác và phát triển. Trong tháng 9 vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 2
đoàn công tác cấp cao tại Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng
đoàn; và chuyến công tác đến Cộng hòa Pháp và Hungary do  Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh
làm trưởng đoàn. Chuyến công tác mang lại triển vọng tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước, cũng
như những cam kết của nước sở tại về việc tạo điều kiện làm việc, sinh sống và học tập cho cộng đồng người
Việt Nam. Tạp chí Mặt trận số 182 đăng tải chi tiết thông tin về các chuyến công tác quan trọng này.

Trong mục Nghiên cứu lý luận, Tạp chí với nhiều bài viết phân tích chuyên sâu về công tác Mặt trận:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính; Sinh hoạt tôn giáo
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay... Bên cạnh đó là những đánh
giá, tổng kết về mô hình, cách làm hay trong công tác Mặt trận tại các địa phương - là tài liệu tham khảo
hữu ích cho cán bộ Mặt trận triển khai các hoạt động thực tiễn: Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận
về kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ của tỉnh Quảng
Bình; Hậu Giang với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…

Mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều bài viết đề cập đến công tác tiếp xúc cử tri của
đại biểu Quốc hội: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp; Năng lực chất vấn của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay,… Đây là một nội dung khá
nóng và mang ý nghĩa thực tiễn cao, với thực tế còn nhiều vấn đề từ công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu
Quốc hội những năm gần đây.

Gương mặt trong chuyên mục Nhân vật - Sự kiện số này là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ qua bài viết:
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Người trí thức yêu nước vĩ đại...

Nhân dịp Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm
kỳ 2018-2023, Tạp chí số này có bài viết mang tính tổng kết về quá trình hình thành và phát triển của
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Nhìn từ phương diện trách nhiệm xã hội của người Công giáo.

Những vấn đề Quốc tế và Đối ngoại nhân dân với những bài nghiên cứu, bài dịch nói về kinh nghiệm
quốc tế trong quản lý giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ trong
nền kinh tế toàn cầu,…

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc. 

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

T

L�I TÒA SO�N 
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BẢO TƯỜNG

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, đã có
chuyến thăm hữu nghị Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba từ ngày 19/9 đến ngày
1/10/2018. Chuyến thăm đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền
thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên bang Nga, Việt Nam với Cộng hòa Cuba và
mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới trong tương lai.

T�ng c��ng g�n bó, 
nâng cao hi�u qu� h�p tác 
Vi�t Nam - Liên bang Nga, 
Vi�t Nam - C	ng hòa Cuba

Củng cố, tăng cường Đối tác chiến lược
toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga

Trong khuôn kh� chuy�n th�m và làm vi�c t�i Liên
bang Nga, ngày 20/9, �oàn ��i bi�u c�p cao c�a �y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã có cu	c g�p và
h	i �àm v&i Phó Ch� tEch Duma Qu�c gia (H� vi�n) Nga,
Phó Ch� tEch th) nh�t �y ban Trung ��ng �ng C	ng s�n
Liên bang Nga Ivan Melnikov.

T�i bu�i h	i �àm, hai bên �ã th�o lu�n sâu r	ng nhi%u
v�n �% trong quan h� h�p tác song ph��ng. 

Phó Ch� tEch Duma Qu�c gia Nga �% nghE hai bên c�n
quan tâm ��n v�n �% giáo d;c th� h� tr= hi�u rõ h�n v%
m�i quan h� h3u nghE truy%n th�ng gi3a hai n�&c, t�ng
c��ng vi�c giám sát t� phía Qu�c h	i c<ng nh� các t�
ch)c xã h	i ��i v&i quá trình tri�n khai các th�a thu�n
gi3a hai n�&c / các c�p khác nhau, gi3a Chính ph�, Qu�c
h	i c<ng nh� các t� ch)c xã h	i.  

V% ph�n mình, �#ng chí Tr�n Thanh M�n �% nghE hai
bên t�ng c��ng h�p tác, trao ��i kinh nghi�m trong ho�t
�	ng l�p pháp; nâng cao vai trò c�a Nhóm nghE s9 h3u
nghE trong thúc �Fy h�p tác gi3a hai Qu�c h	i, c<ng nh�
quan h� Vi�t Nam - Liên bang Nga. Liên bang Nga ti�p t;c
h@ tr� c	ng �#ng ng��i Vi�t Nam �� c�ng c� �Ea vE pháp
lý, kinh doanh �n �Enh và lâu dài t�i Liên bang Nga.

Ghi nh�n nh3ng �% xu�t c�a �#ng chí Tr�n Thanh M�n,

Phó Ch� tEch Duma Qu�c gia Nga Melnikov nh�n m�nh, th�i
gian t&i hai bên có th� th�o lu�n c/i m/ và tìm cách gi�i
quy�t t�t c� m�i v�n �% v�&ng m�c trong quan h� song
ph��ng, trong �ó có vE th� pháp lý cho c	ng �#ng ng��i Vi�t
Nam �ang sinh s�ng, h�c t�p và làm �n t�i Liên bang Nga.

Ngày 24/9, �oàn ��i bi�u �y ban Trung ��ng M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam �ã có các cu	c g�p và h	i �àm v&i Phó
Ch� tEch H	i �#ng Liên bang (Th��ng vi�n) Nga Iliyas
Umakhanov, Ch� tEch �ng C	ng s�n Liên bang Nga
Gennady Zyuganov.

T�i bu�i h	i �àm gi3a Ch� tEch Tr�n Thanh M�n và Phó
Ch� tEch H	i �#ng Liên bang Nga I. Umakhanov �ã th�o lu�n
nhi%u n	i dung quan tr�ng nh�m thúc �Fy h�p tác trên các
lKnh v(c gi3a hai n�&c; nh�t trí tìm cách nâng kim ng�ch
th��ng m�i song ph��ng lên 10 t� USD vào n�m 2020; t�o
�i%u ki�n thu�n l�i cho hàng hóa Vi�t Nam và Nga xu�t khFu
sang thE tr��ng c�a nhau.

Trong khi �ó, t�i cu	c g�p v&i Ch� tEch �ng C	ng s�n
Liên bang Nga, Ch� tEch Tr�n Thanh M�n khJng �Enh �ng
C	ng s�n Vi�t Nam luôn coi tr�ng quan h� h3u nghE truy%n
th�ng t�t ��p v&i �ng C	ng s�n Liên bang Nga. Quan h�
gi3a hai �ng là m	t c� s/ chính trE �� thúc �Fy quan h�
gi3a hai n�&c.  

V% ph�n mình, Ch� tEch �ng C	ng s�n Zuganov nh�n
m�nh m�i quan h� gi3a các ��ng chính trE c�a hai n�&c
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Vi�t Nam và Liên bang Nga �ang có s( phát tri�n t�t ��p.
Ông khJng �Enh �ng C	ng s�n Liên bang Nga s� n@ l(c h�t
mình �� �óng góp cho s( phát tri�n quan h� gi3a hai n�&c.

Ti�p t;c chuy�n th�m và làm vi�c t�i Liên bang Nga,
ngày 21/9, �oàn ��i bi�u c�p cao �y ban Trung ��ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã có bu�i làm vi�c và ký k�t B�n
ghi nh& Ch��ng trình h�p tác gi3a �y ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và Phòng Xã h	i Liên bang
Nga, M�t tr�n Nhân dân toàn Nga, giai �o�n 2018-2023.

T�i bu�i làm vi�c, các ��i bi�u c<ng �ã trao ��i thJng
th�n và chia s= thân tình v% nh3ng kinh nghi�m trong
công tác giám sát, ph�n bi�n xã h	i c<ng nh� vi�c tham
gia �óng góp ý ki�n trong quá trình so�n th�o chính sách
c�a chính quy%n.

Tạo điều kiện để cộng đồng người Việt
hòa nhập tốt hơn vào đời sống nước sở tại

N�m trong ch��ng trình th�m và làm vi�c t�i Liên
bang Nga, chi%u 21/9, �oàn ��i bi�u c�p cao c�a �y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã t&i th�m B	
Ngo�i giao Liên bang Nga và làm vi�c v&i Th) tr�/ng Ngo�i
giao Nga Igor Mogulov.

T�i bu�i làm vi�c, Ch� tEch Tr�n Thanh M�n �% nghE B	
Ngo�i giao hai n�&c làm ��u m�i �� ph�i h�p ch�t ch�
trong vi�c tri�n khai k�t qu� chuy�n th�m c�a lãnh ��o
c�p cao hai n�&c, nh�t là chuy�n th�m c�a �#ng chí T�ng
Bí th� Nguy7n Phú Tr�ng v�a qua và t� ch)c thành công

N�m Vi�t Nam t�i Liên bang Nga và N�m Liên bang Nga t�i
Vi�t Nam.

T� nh3ng ý ki�n c�a Ch� tEch Tr�n Thanh M�n, Th)
tr�/ng Ngo�i giao Igor Mogulov khJng �Enh, B	 Ngo�i giao
Liên bang Nga s� th�o lu�n, ��a ra nh3ng gi�i pháp c; th�,
t� �ó �ng h	 và t�o �i%u ki�n gEúp �8 c	ng �#ng ng��i
Vi�t Nam �ang sinh s�ng t�i Liên bang Nga, góp ph�n phát
tri�n m�i quan h�, s( h�p tác gi3a các t� ch)c nhân dân,
t� ch)c xã h	i hai n�&c, vì �ây chính là m	t ph�n r�t quan
tr�ng trong m�i quan h� t�ng th� gi3a hai n�&c Liên bang
Nga và Vi�t Nam.

Liên quan ��n công tác c	ng �#ng, t�i ngày 23/9, t�i
tr; s/ �i s) quán Vi�t Nam t�i Liên bang Nga, Ch� tEch �y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam Tr�n Thanh M�n
và Phó Ch� tEch Qu�c h	i Uông Chu L�u, cùng �oàn công
tác �ã có bu�i g�p g8 cán b	, nhân viên �i s) quán Vi�t
Nam t�i Liên bang Nga, các c� quan bên c�nh �i s) quán
và ��i di�n c	ng �#ng ng��i Vi�t Nam t�i Liên bang Nga.

T�i bu�i g�p, �#ng chí Tr�n Thanh M�n thông báo t&i
cán b	, nhân viên �i s) quán và ��i di�n c	ng �#ng
ng��i Vi�t t�i Liên bang Nga k�t qu� chuy�n công tác c�a
�oàn t�i Liên bang Nga; thông tin v% tình hình trong n�&c
và khJng �Enh ���ng l�i ��i ngo�i c�a Vi�t Nam là coi
tr�ng phát tri�n h�n n3a m�i quan h� v&i Liên bang Nga
ngày càng sâu r	ng và thi�t th(c.

oàn công tác c<ng �ã l�ng nghe ý ki�n tâm t�,
nguy�n v�ng c�a bà con c	ng �#ng.  

Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, đã có cuộc gặp và hội đàm với Phó Chủ tịch Duma Quốc gia 
(Hạ viện) Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ivan Melnikov.

ẢNH: DƯƠNG TRÍ
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Việt Nam nhấn mạnh lập trường ủng hộ sự
nghiệp cách mạng chính nghĩa của Cuba

K�t thúc chuy�n th�m và làm vi�c t�i Liên bang Nga,
ngày 28/9, �oàn ��i bi�u c�p cao c�a �y ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã tham d( �i h	i toàn qu�c
l�n th) IX c�a �y ban B�o v� Cách m�ng Cuba (CDR) t�i
th� �ô La Habana.

Phát bi�u t�i phiên b� m�c, thay m�t �y ban Trung
��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, Ch� tEch Tr�n Thanh M�n
cam k�t gi3 gìn, b�o v� và truy%n l�i cho các th� h� mai
sau tình �oàn k�t chi�n ��u và s( h�p tác toàn di�n gi3a
hai �ng, hai Nhà n�&c và hai dân t	c, nh� lãnh t; cách
m�ng Fidel Castro t�ng t�ng k�t: “Quan h� Vi�t Nam - Cuba
là m�i quan h� ��c bi�t, không có ti%n l�, là hình m�u c�a
quan h� qu�c t�”, hay nh� nh�n �Enh c�a Ch� tEch H# Chí
Minh: “Vi�t Nam và Cuba cách xa nhau hàng v�n d�m
nh�ng lòng dân hai n�&c g�n g<i nh� anh em m	t nhà”.

Tr�&c �ó, t�i bu�i h	i �àm chính th)c v&i �#ng chí
Carlos Rafael Miranda Martínez, Ch� tEch �y ban Trung
��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam Tr�n Thanh M�n �ã nh�n
m�nh l�p tr�&c tr�&c sau nh� m	t c�a �ng, Nhà n�&c và
nhân dân Vi�t Nam �ng h	 s( nghi�p cách m�ng chính
nghKa c�a Cuba, �#ng th�i thông báo nh3ng thành t(u
chính c�a Vi�t Nam sau h�n 30 n�m ��i m&i.

oàn ��i bi�u c�p cao �y ban Trung ��ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam c<ng �ã vi�ng Ch� tEch n�&c Tr�n �i Quang

và ghi S� tang t�i �i s) quán Vi�t Nam t�i Cuba, ��t hoa t�i
t��ng �ài Ch� tEch H# Chí Minh t�i La Habana và tham quan
m	t s� c� s/ kinh t�, v�n hóa, giáo d;c c�a n�&c b�n.

Trong khuôn kh� chuy�n th�m Cuba, Ch� tEch Tr�n
Thanh M�n cùng �oàn công tác �ã có các bu�i h	i ki�n v&i
Bí th� th) hai Trung ��ng �ng C	ng s�n José Ramón
Machado Ventura và �y viên B	 Chính trE, Phó Ch� tEch
th) nh�t H	i �#ng Nhà n�&c và H	i �#ng B	 tr�/ng Cuba
Salvador Valdés Mesa.

Trong các bu�i làm vi�c, các lãnh ��o �ng và Nhà
n�&c Cuba bày t� hài lòng tr�&c các b�&c phát tri�n c�a
quan h� h3u nghE truy%n th�ng trong th�i gian qua, ��c
bi�t là chuy�n th�m c�p Nhà n�&c c�a T�ng Bí th� Nguy7n
Phú Tr�ng t&i Cuba tháng 3/2018 và các ho�t �	ng k�
ni�m 45 n�m chuy�n th�m lEch s+ c�a lãnh t; cách m�ng
Fidel Castro t&i Vi�t Nam (9/1973-9/2018).

Lãnh ��o �ng và Nhà n�&c Cuba khJng �Enh mong
mu�n ti�p t;c chia s= v&i Vi�t Nam thông tin và kinh
nghi�m trong công tác �ng, công tác lý lu�n, ho�t �	ng
c�a Qu�c h	i và l�p pháp, qua các ti�p xúc, th�o lu�n
mang tính chuyên sâu theo t�ng �% tài.

Trên c��ng vE ng��i �)ng ��u M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, Ch� tEch Tr�n Thanh M�n cam k�t n@ l(c �� ti�p t;c
phát tri�n quan h� h3u nghE truy%n th�ng và h�p tác toàn
di�n gi3a hai n�&c, ��c bi�t truy%n l+a tình �oàn k�t ��c
bi�t gi3a hai dân t	c cho các th� h� mai sau.�

Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR). ẢNH: BẮC SƠN
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NGỌC QUANG

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A
Lềnh đại diện Việt Nam tham dự các phiên
toàn thể của Đại hội đồng AICESIS 2018

Th(c hi�n ch��ng trình ��i ngo�i n�m 2018 c�a Ban
Th��ng tr(c �y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
oàn ��i bi�u c�p cao �y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam do �y viên Ban Ch�p hành Trung ��ng �ng, Phó
Ch� tEch - T�ng Th� ký �y ban Trung ��ng M�t tr�n T�

qu�c Vi�t Nam H�u A L%nh d�n ��u �ã th�m và làm vi�c t�i
C	ng hoà Pháp và d( H	i nghE �i h	i �#ng AICESIS 2018
t�i Th� �ô Paris t� ngày 14 ��n ngày 18/9/2018.

Hi�p h	i Qu�c t� các H	i �#ng Kinh t� - Xã h	i và Các
t� ch)c t��ng ���ng (vi�t t�t là AICESIS) ra ��i n�m
1999, v&i m;c tiêu t�o �i%u ki�n t�ng c��ng trao ��i kinh
nghi�m gi3a các thành viên và phát tri�n ��i tho�i, trên
c� s/ tôn tr�ng các giá trE c�a hòa bình, an ninh, dân ch�
và nhân quy%n. AICESIS luôn dành quan tâm �� h@ tr�
thành l�p các h	i �#ng kinh t� và xã h	i trên toàn th�
gi&i. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam chính th)c tr/ thành
thành viên liên k�t c�a AICESIS t� n�m 2009.

Đoàn đ�i biu c�p cao �y ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam th�m và 
làm vi�c t�i C	ng hòa Pháp và Hungary

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đồng
AICESIS 2018. ẢNH: PV
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Sáng 17/9/2018, phiên h�p toàn th� �i h	i �#ng
Hi�p h	i Qu�c t� các H	i �#ng Kinh t�, Xã h	i và Các t�
ch)c t��ng ���ng (AICESIS) �ã chính th)c khai m�c t�i
Paris, C	ng hòa Pháp. Phó Ch� tEch - T�ng Th� ký �y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam H�u A L%nh ��i
di�n Vi�t Nam tham d( k� h�p. Ch� �% ���c �i h	i �#ng
l(a ch�n l�n này là “Xã h	i k9 thu�t s�”.

Trong ngày làm vi�c toàn th� t�i h	i tr��ng d�&i s(
�i%u hành c�a ông Jacob Baciu, Ch� tEch AICESIS giai
�o�n 2017-2019, �i h	i �#ng �ã nghe báo cáo v% nh3ng
công vi�c chính �ã làm ���c n�m 2018, báo cáo tài chính
n�m 2017, công tác t�p hu�n cho cán b	 d�&i 30 tu�i c�a
AICESIS và k� ho�ch tr�ng tâm c�a AICESIS s� tri�n khai
t� nay ��n h�t n�m 2019. ã có 14 qu�c gia ��i di�n cho
châu Âu, khu v(c M9 La tinh, châu Phi và châu Á tham gia
phát bi�u, trong �ó t�p trung vào các ch� �%: Cách m�ng
k9 thu�t s� và tác �	ng c�a nó ��n b�t bình �Jng trong
xã h	i và kinh t�; cách m�ng k9 thu�t s�: cách b�o v�
quy%n và ��m b�o an toàn; vai trò c�a k9 thu�t s� trong
qu�n trE và các ��i tác xã h	i. T�i k� h�p l�n này, �i h	i
�#ng �ã th�ng nh�t ra NghE quy�t công nh�n Serbia tr/
thành thành viên c�a AICESIS.

Trong 4 ngày d( H	i nghE �i h	i �#ng AICESIS t�i
C	ng hòa Pháp, bên l% phiên h�p, Phó Ch� tEch - T�ng
Th� ký H�u A L%nh �ã có bu�i h	i �àm v&i ông Patrick
Bernasconi, Ch� tEch H	i �#ng Kinh t� - Xã h	i và Môi
tr��ng Pháp (CESE); làm vi�c v&i Hi�p h	i Doanh nhân
Vi�t Nam (ABVF) t�i Pháp và H	i Ng��i Vi�t Nam t�i
Pháp (UGVF).

V% ch��ng trình h�p tác gi3a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và CESE, hai bên nh�t trí cao vi�c t�ng c��ng trao
��i kinh nghi�m trong m	t s� lKnh v(c nh� x+ lý rác th�i,
công tác �ào t�o, b#i d�8ng cán b	. 

Hai bên �#ng ý c�n s&m ký k�t Th�a thu�n h�p tác
song ph��ng trong lKnh v(c b�o v� môi tr��ng, nh�m làm
c�n c) tri�n khai nh3ng d( án h�p tác trong th�i gian
s�p t&i. 

Chuy�n th�m và làm vi�c c�a oàn ��i bi�u c�p cao
�y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t�i C	ng
hoà Pháp l�n này minh ch)ng rõ h�n m�i quan h� h3u
nghE truy%n th�ng gi3a hai ��t n�&c; �#ng th�i góp ph�n
t�ng c��ng m�i quan h� �i tác chi�n l��c Vi�t Nam -
Pháp �i vào chi%u sâu, thi�t th(c. 

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đồng AICESIS 2018. ẢNH: PV



Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chụp ảnh chung với bà con kiều bào
đang sống tại Hungary đến khánh thành chùa Đại Bi. ẢNH: PV
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Thúc đẩy mối quan hệ chiến lược Việt
Nam - Hungary 

Trong khuôn kh� chuy�n th�m Hungary, ngày
20/9/2018, Phó Ch� tEch - T�ng Th� ký �y ban Trung
��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam H�u A L%nh �ã có bu�i
làm vi�c v&i Ch� tEch H	i NghE s9 Hungary thân Vi�t Nam
Szatmary Kristof t�i Nhà Qu�c h	i Hungary.

Ch� tEch Szatmary Kristof nh�n m�nh m�i quan h�
gi3a Hungary và Vi�t Nam �ang ngày càng sâu s�c, quan
h� h�p tác gi3a Qu�c h	i 2 n�&c �ang phát tri�n tích c(c,
hi�u qu� thông qua vi�c th��ng xuyên trao ��i �oàn gi3a
các �y ban, các nhóm nghE s9 h3u nghE. Ch� tEch �ánh giá
cao c	ng �#ng h�n 5.000 ng��i Vi�t Nam �ang s�ng, h�c
t�p và làm vi�c t�i Hungary, cho �ây là c	ng �#ng tuy
nh� nh�ng có vE trí khá cao so v&i m�t b�ng chung c�a
ng��i dân Hungary trên nhi%u lKnh v(c. 

Phó Ch� tEch - T�ng Th� ký H�u A L%nh khJng �Enh
chuy�n th�m l�n này c�a oàn ��i bi�u c�p cao �y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam s� góp ph�n t�ng
c��ng s( h�p tác gi3a hai t� ch)c và góp ph�n thi�t th(c
vào vi�c thúc �Fy m�i quan h� chi�n l��c Vi�t Nam -

Hungary trong th�i gian t&i. Vi�t Nam luôn coi tr�ng
phát tri�n m�i quan h� h3u nghE truy%n th�ng và h�p
tác nhi%u m�t v&i các n�&c / khu v(c Trung ông Âu,
trong �ó có Hungary. Phó Ch� tEch - T�ng Th� ký H�u A
L%nh mong mu�n Hungary quan tâm ��u t� vào các lKnh
v(c Vi�t Nam có nhu c�u, nh�: y t�, qu�n lý n�&c th�i,
công ngh� thông tin, d��c phFm và an toàn th(c phFm.
#ng th�i, �% nghE phía Hungary ti�p t;c t�o �i%u ki�n
thu�n l�i cho c	ng �#ng ng��i Vi�t Nam sinh s�ng, làm
�n và h�c t�p t�i Hungary, qua �ó góp ph�n tích c(c
c�ng c� và t�ng c��ng tình h3u nghE gi3a hai qu�c gia.

Tr�&c �ó, Phó Ch� tEch - T�ng Th� ký H�u A L%nh �ã
��n th�m và tìm hi�u ��i s�ng c	ng �#ng ng��i Vi�t
Nam �ang kinh doanh t�i Trung tâm Th�ng Long / th�
�ô Budapest và d( l7 khánh thành chùa �i Bi t�i thành
ph� Simontornya, cách th� �ô Budapest c�a Hungary
140km v% phía Nam. Chùa �i Bi ���c xây d(ng trong 3
n�m, là ngôi chùa Vi�t ��u tiên ���c Chính ph� Hungary
công nh�n, �#ng ý cho xây d(ng và sinh ho�t tín
ng�8ng. Vì v�y, �ây ���c coi là �i�m sinh ho�t tâm linh,
tu t�p c�a c	ng �#ng ng��i Vi�t Nam xa quê gi3a lòng
châu Âu.�
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và
Nhà nước ta. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020 là cải cách thể chế; xây
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tiền lương,
nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Với vai trò giám
sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước nâng cao chất
lượng trong chương trình giám sát, cụ thể: Chương trình giám sát cải cách hành
chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ
quan hành chính nhà nước và đưa ra những kiến nghị, quan điểm rõ ràng thúc đẩy
công cuộc cải cách hành chính ở nước ta.

Summary: Administrative reform is one of the main tasks of the Party and the State.
The key task from now to 2020 is reforming the institutions, building and improving
the quality of cadres, civil servants, reforming the salaries, and enhancing the quality
of administrative and public services. With the role of supervision and social feedback,
the Vietnam Fatherland Front and organizations gradually improve the quality of
supervision program, specifically: the program supervising the administrative reform,
improving the satisfaction index of citizens, organizations for the service of state
administrative agencies, and proposing recommendations and views on promoting the
administrative reform of our country.
Từ khóa: Cải cách hành chính, cải cách thể chế, giám sát, phản biện xã hội, chỉ số hài lòng của người dân, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Administrative reform, institutional reform, supervision, social feedback, satisfaction index of citizens, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/9/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 1/10/2018.

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

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
góp ph�n quan tr�ng vào công tác 
c�i cách hành chính

Th�i gian qua, công tác c�i cách hành chính luôn ���c
�ng và Nhà n�&c ta quan tâm ch$ ��o, coi �ây là
m	t trong nh3ng n	i dung quan tr�ng trong công
cu	c xây d(ng Nhà n�&c pháp quy%n xã h	i ch�

nghKa. �c bi�t, v&i ph��ng châm xây d(ng Chính ph�: “K�
c��ng, liêm chính, hành �	ng, sáng t�o, hi�u qu�”, công tác
c�i cách hành chính, nh�t là c�i cách th� ch� �ã ���c Chính
ph�, Th� t�&ng Chính ph� h�t s)c coi tr�ng.

Theo �ó, Chính ph�, Th� t�&ng Chính ph� �ã có nhi%u
gi�i pháp m&i, sáng t�o trong ch$ ��o �i%u hành nh�m

�Fy m�nh tri�n khai th(c hi�n các m;c tiêu, nhi�m v;
c�i cách hành chính t�i NghE quy�t s� 30c/NQ-CP ngày
8/11/2011 c�a Chính ph� v% ban hành Ch��ng trình t�ng
th� c�i cách hành chính nhà n�&c giai �o�n 2011- 2020
và Quy�t �Enh s� 225/Q-TTg ngày 4/2/2016 c�a Th�
t�&ng Chính ph� phê duy�t K� ho�ch c�i cách hành chính
nhà n�&c giai �o�n 2016 - 2020.

Chính ph� c<ng �ã ban hành nhi%u nghE quy�t v% �Fy
m�nh c�i cách hành chính, nh�t là c�i cách th� t;c hành
chính trên các lKnh v(c tr�ng tâm, v&i nhi%u gi�i pháp
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m�nh m�, quy�t li�t nh�m h@ tr� và phát tri�n doanh
nghi�p (nh� NghE quy�t 35/NQ-CP); c�i thi�n môi tr��ng
kinh doanh, nâng cao n�ng l(c c�nh tranh qu�c gia (nh�
NghE quy�t 19/NQ-CP)…

Tại sao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực
hiện giám sát cải cách hành chính, nâng
cao sự hài lòng về sự phục vụ hành chính
và dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp?

1. Trách nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c là xây d(ng
�ng, Nhà n�&c; giám sát c�i cách hành chính là vi�c làm
c; th� góp ph�n xây d(ng Nhà n�&c pháp quy%n xã h	i
ch� nghKa c�a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; b	
máy tinh g�n, ho�t �	ng hi�u l(c, hi�u qu�. Mu�n �oàn
k�t ph�i phát huy dân ch�, c�i cách hành chính là ��
công khai, minh b�ch, là �� phát huy dân ch�. Phát huy
dân ch�, ��i di�n b�o v� quy%n và l�i ích h�p pháp, chính
�áng c�a nhân dân là m	t trong ch��ng trình hành �	ng
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

2. Có th� khJng �Enh, nhân dân là ��i t��ng chEu tác
�	ng tr(c ti�p c�a m�i chính sách, gi�i pháp v% c�i cách
hành chính nói chung và c�i cách th� t;c hành chính nói
riêng, �#ng th�i là ng��i h�/ng l�i t� c�i cách hành chính
mang l�i. Vì v�y, v&i vai trò ��i di�n, b�o v� quy%n và l�i ích
h�p pháp, chính �áng c�a nhân dân, M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam c�n phát huy vai trò giám sát c�a mình trong công tác
c�i cách hành chính, góp ph�n cùng ng��i dân t�o áp l(c,
thúc �Fy công cu	c c�i cách hành chính c�a Chính ph� và
các b	, ngành, �Ea ph��ng ��t các m;c tiêu �% ra. 

3. Vai trò giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã
���c quy �Enh trong các v�n b�n pháp lu�t nh�: Hi�n pháp
n�m 2013; Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam n�m 2015; Quy
ch� giám sát và ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và các �oàn th� chính trE - xã h	i (Ban hành kèm theo
Quy�t �Enh s� 217-Q/TW ngày 12/12/2013 c�a B	 Chính
trE Khóa XI); NghE quy�t liên tEch s� 403/2017/NQLT-
UBTVQH14-CP-CTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 c�a �y
ban Th��ng v; Qu�c h	i, Chính ph� và oàn Ch� tEch �y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam quy �Enh chi
ti�t các hình th)c giám sát, ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam. Các NghE quy�t Trung ��ng �ng 4,5,6,7
khóa XII, các Quy�t �Enh s� 99/Q-TW và 124/Q-TW c�a
Ban Bí th� �%u ��t ra nhi�m v; giám sát c�i cách hành
chính, giám sát cán b	, ��ng viên.

� góp ph�n �ánh giá k�t qu� công cu	c c�i cách c�a
Chính ph�, hi�n nay có m	t lo�t các ch$ s� �ánh giá, x�p
h�ng m	t s� m�t ��i v&i ho�t �	ng c�a b	 máy chính
quy%n nh�: Ch$ s� PCI (n�ng l(c c�nh tranh c�p t$nh), Ch$
s� PAPI (hi�u qu� qu�n trE và hành chính công c�p t$nh),
Ch$ s� PAR INDEX (c�i cách hành chính), Ch$ s� SIPAS (Ch$
s� hài lòng v% s( ph;c v; hành chính)… V% c� b�n, các
ch$ s� �%u ���c l��ng hóa nh� nh3ng tiêu chí �ánh giá
c; th�, vi�c �ánh giá ph; thu	c vào quy mô m�u, l(a

ch�n ph�m vi, ��i t��ng, th�i gian nh�t �Enh… ây là
kênh thông tin tham kh�o quan tr�ng �� lãnh ��o các
c�p ��a ra các bi�n pháp thúc �Fy c�i cách hành chính,
nh�t là c�i thi�n nh3ng m�t có ch$ s� hài lòng th�p.

Nội dung cơ bản của Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2011- 2020

Th) nh�t: T� th(c ti7n yêu c�u qu�n lý xã h	i, t� yêu
c�u b)c thi�t c�a ��i m&i, h	i nh�p qu�c t�, th(c hi�n �#ng
b	 c�i cách pháp lu�t, c�i cách t� pháp, ngày 8/11/2011,
Chính ph� �ã ban hành NghE quy�t s� 30c/NQ-CP v% ban
hành Ch��ng trình t�ng th� c�i cách hành chính nhà n�&c
giai �o�n 2011 - 2020. NghE quy�t ��a ra 5 m;c tiêu c�a c�i
cách hành chính. M;c tiêu tr�ng tâm c�i cách hành chính
là nâng cao ch�t l��ng dEch v; hành chính và ch�t l��ng
dEch v; công. 

Th) hai: T� 5 m;c tiêu, NghE quy�t ��a ra 6 nhi�m v;
và c; th� hóa t�ng nhi�m v; m	t cách chi ti�t, bao g#m:
(1) C�i cách th� ch�; (2) C�i cách th� t;c hành chính; (3)
C�i cách t� ch)c b	 máy hành chính nhà n�&c; (4) Xây
d(ng và nâng cao ch�t l��ng �	i ng< cán b	, công ch)c,
viên ch)c; (5) C�i cách tài chính công; (6) Hi�n ��i hóa
hành chính. 

Th) ba: Ch��ng trình t�ng th� c�i cách hành chính
giai �o�n 2010-2020 ���c chia thành 2 giai �o�n (giai
�o�n 2011-2015; giai �o�n 2016-2020). M@i giai �o�n l�i
có nh3ng m;c tiêu và nhi�m v; c; th�. Ngoài ra, ban
hành kèm theo NghE quy�t có ph�n ph; l;c v% danh m;c
16 �% án, d( án v% c�i cách hành chính quy mô qu�c gia.

NghE quy�t s� 30c/NQ-CP ra ��i t�o c� s/ pháp lý quan
tr�ng nh�m xây d(ng m	t n%n hành chính dân ch�, chuyên
nghi�p, hi�u qu� và có hi�u su�t cao thông qua vi�c ��n
gi�n hóa, lo�i b&t nh3ng th� t;c hành chính r��m rà,
không c�n thi�t, c�t gi�m �áng k� chi phí trong th(c hi�n
các th� t;c hành chính cho ng��i dân và doanh nghi�p.

Những vấn đề đặt ra cần quan tâm 
thực hiện 

1. Hi�n t�i Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam có
2 ch��ng trình giám sát v% c�i cách hành chính: 

M	t là, Ch��ng trình giám sát c�i cách hành chính,
nâng cao ch$ s� hài lòng c�a ng��i dân, t� ch)c ��i v&i
s( ph;c v; c�a c� quan hành chính nhà n�&c, ���c ký
ph�i h�p v&i B	 N	i v; và Trung ��ng H	i C(u chi�n binh
Vi�t Nam t� n�m 2014. N	i dung còn h�p, t�p trung vào
giám sát th(c hi�n Ch$ s� SIPAS, th(c t� M�t tr�n T� qu�c
nhi%u �Ea ph��ng �ã giám sát nhi%u n	i dung c�a c�i cách
hành chính: m	t c+a, m	t c+a liên thông t� c�p xã,
huy�n, t$nh, thành ph�; ho�t �	ng c�a trung tâm hành
chính công; theo dõi, ki�n nghE gi�i pháp �� nâng cao ch$
s� c�a �Ea ph��ng sau công b� Ch$ s� PCI (n�ng l(c c�nh
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tranh c�p t$nh), Ch$ s� PAPI (hi�u qu� qu�n trE và hành
chính công c�p t$nh), Ch$ s� PAR INDEX (c�i cách hành
chính), Ch$ s� SIPAS (Ch$ s� hài lòng v% s( ph;c v; hành
chính)… Ch��ng trình này c�n có �ánh giá k�t qu� giám
sát trong th�i gian qua; ch$ ra nh3ng �u �i�m, h�n ch�,
nguyên nhân, bài h�c kinh nghi�m, ph��ng pháp, cách
làm giám sát có hi�u qu� th�i gian t&i (Ban Th��ng tr(c
�y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã ph�i
h�p v&i B	 N	i v; và Trung ��ng H	i C(u chi�n binh Vi�t
Nam �ã t� ch)c tháng 5 và 7 v�a qua, �ã ch$ ra nh3ng n	i
dung c�n quan tâm, �ã có v�n b�n h�&ng d�n, ph� bi�n
��n 63 �y ban M�t tr�n T� qu�c và �oàn th� các t$nh,
thành ph�, d( ki�n tr�&c khi tri�n khai trong quí IV/2018
s� t� ch)c t�p hu�n.

Hai là, Ch��ng trình ph�i h�p giám sát c�i thi�n môi
tr��ng ��u t�, kinh doanh, nâng cao n�ng l(c c�nh tranh
qu�c gia trong lKnh v(c thu�, h�i quan, ký ph�i h�p t�
n�m 2014 gi3a 5 c� quan, t� ch)c (Ban Th��ng tr(c �y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, B	 Tài chính,
VCCI, Liên minh các HTX Vi�t Nam và 2 hi�p h	i doanh
nghi�p). Ch��ng trình này c<ng c�n ��i m&i ph��ng
pháp, cách làm, có s( tham gia c�a M�t tr�n T� qu�c và
các �oàn th� / 63 t$nh, thành ph�. Ban Th��ng tr(c �y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã ký ch��ng
trình giai �o�n 2018 - 2020 và có v�n b�n h�&ng d�n M�t
tr�n T� qu�c các �Ea ph��ng.

V�n �% ��t ra là, v�n ch��ng trình �ó, nh�ng tr�ng tâm
hàng n�m t�p trung giám sát n	i dung vi�c c�t gi�m các
�i%u ki�n kinh doanh (50%); gi�m th� t;c hành chính, ��n
gi�n hóa th� t;c, gi�m th�i gian gi�i quy�t, t�ng kh� n�ng
ti�p c�n c�a ng��i dân, doanh nghi�p. Ph��ng pháp, cách
làm có s( ��i m&i, có s( vào cu	c th(c s( c�a M�t tr�n T�
qu�c, các �oàn th� và s( tham gia c�a ng��i dân, doanh
nghi�p �� thúc �Fy c�i cách hành chính. 

2. V�n �% l&n liên quan ��n �ông ��o ng��i dân hi�n
nay là ch�t l��ng dEch v; c�a các ��n vE s( nghi�p, nh�t
là lKnh v(c giáo d;c, y t� ���c ng��i dân quan tâm, có
nhi%u ý ki�n trong các cu	c ti�p xúc c+ tri, g+i ��n các
c�p, nh�t là trong các k� h�p c�a Qu�c h	i và H	i �#ng
nhân dân các c�p. Ng��i dân quan tâm nhi%u ��n ch�t
l��ng dEch v;; giá dEch v;, h�c phí, giá thu�c; l�i d;ng,
lãng phí trong s+ d;ng b�o hi�m y t�; v�n �% ��o �)c
ngh% nghi�p… H	i nghE Trung ��ng 6 khóa XII có NghE
quy�t s� 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 nêu rõ, M�t tr�n T�
qu�c, các t� ch)c chính trE - xã h	i các c�p xây d(ng
ch��ng trình, k� ho�ch giám sát th(c hi�n NghE quy�t.
Hi�n nay NghE quy�t s� 08/NQ-CP2018 c�a Chính ph� �ã
ban hành, nh�ng t� ch)c th(c hi�n còn r�t ch�m.

Kinh nghi�m và qui �Enh �ã ch$ rõ, mu�n giám sát
���c ph�i có k� ho�ch và ch��ng trình ph�i h�p. Rõ n	i
dung, hình th)c công khai �� nhân dân bi�t, giám sát. Ba
ch��ng trình giám sát nghE quy�t v% Khoa h�c - Công
ngh�, Giáo d;c - ào t�o, Y t� hi�n nay c�a �y ban Trung
��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ph�i ���c �ánh giá rút

kinh nghi�m, ��a n	i dung m&i vào tri�n khai trong th�i
gian t&i cho phù h�p. Các ban, H	i �#ng t� v�n c�a �y
ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ch� trì ch��ng
trình, ph�i th(c hi�n �ánh giá k�t qu� th(c hi�n ch��ng
trình, �% xu�t n	i dung m&i tr�&c t�ng k�t 5 ch��ng trình
hành �	ng �i h	i VIII M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, tr�&c
tháng 12/2018.

3. C�i cách hành chính có 6 n	i dung, th(c t� 11
ch��ng trình giám sát hi�n nay c�a �y ban Trung ��ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �%u liên quan tr(c ti�p ��n c�i
cách hành chính. Nh� v�y, n	i dung, ph�m vi giám sát
r�t r	ng. V�n �% ��t ra là, nên �i sâu vào n	i dung gì phù
h�p v&i kh� n�ng và �i%u ki�n hi�n nay c�a M�t tr�n T�
qu�c, các �oàn th�, v�a �áp )ng yêu c�u c�a �ng, Nhà
n�&c ��t ra và nhân dân �òi h�i? 

Nên t�p trung giám sát th(c hi�n các n	i dung, hình
th)c công khai �� bi�t �âu là hình th)c, �âu là th(c ch�t,
phát huy dân ch� và giám sát c�a ng��i dân, ki�n nghE
m/ r	ng công khai b�ng nh3ng hình th)c thi�t th(c, hi�u
qu�. Công khai, minh b�ch là chìa khóa �� ch�ng tham
nh<ng, phi%n hà, quan liêu, tiêu c(c, xây d(ng chính
quy%n trong s�ch, v3ng m�nh.

Gi�m th� t;c hành chính, ��n gi�n hóa th� t;c, gi�m
th�i gian và chi phí, t�ng kh� n�ng ti�p c�n c�a ng��i
dân, doanh nghi�p ��i v&i dEch v; hành chính công và
dEch v; s( nghi�p s� nâng cao ch�t l��ng dEch v; hành
chính công, dEch v; s( nghi�p công, nâng cao ch$ s� hài
lòng m	t cách th(c ch�t.

4. T� nh3ng ph�n ánh, ý ki�n ki�n nghE, ��n th�
khi�u n�i, t� cáo c�a ng��i dân, nh3ng v�n �% nhân dân
�ang b)c xúc liên quan ��n ch��ng trình giám sát c�a c�
giai �o�n, b�ng các hình th)c giám sát phù h�p ti�n hành
giám sát các n	i dung c; th� �� phát hi�n vi ph�m, v�&ng
m�c, b�t c�p trong chính sách, pháp lu�t c<ng nh� trong
t� ch)c th(c hi�n.

Giám sát ch$ s� hài lòng, nên t�p trung giám sát vi�c
xây d(ng các b	 tiêu chí �ánh giá s( hài lòng c�a ng��i
dân, t� ch)c (góp ý ki�n tr�&c khi ban hành); các hình
th)c l�y ý ki�n hài lòng c�a ng��i dân thu�n ti�n và
khách quan (hòm th� góp ý không hi�u qu�, bi�u hi�n s(
hài lòng c�a t�ng ng��i dân v&i t�ng dEch v; thông qua
�i�n t+ nhi%u n�i làm tác d;ng t�t); giám sát cách l�y ý
ki�n b�o ��m khách quan (��i t��ng, thành ph�n l�y ý
ki�n); giám sát ph��ng pháp t�ng h�p �ánh giá b�ng báo
cáo giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c, �oàn th� tr�&c khi
công b�, ��a ra ki�n nghE gi�i pháp �� nâng cao s( hài
lòng c�a ng��i dân m	t cách th(c ch�t.

5. M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� ph�i th� hi�n
chính ki�n, quan �i�m rõ ràng, �� thúc �Fy công cu	c c�i
cách hành chính, nâng cao ch�t l��ng ph;c v; hành
chính, dEch v; công, dEch v; ��n vE s( nghi�p.�
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Các tổ chức tiền thân với đường hướng
“Kính Chúa, yêu nước”, để “Phụng sự
Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc”

V&i th�ng l�i c�a cu	c Cách m�ng Tháng Tám n�m
1945, n�&c Vi�t Nam Dân ch� C	ng hòa ra ��i, �ã mang
��n cu	c ��i ��i l&n lao ��i v&i m@i ng��i dân Vi�t Nam,

��c bi�t là ��i v&i ng��i Công giáo. B/i nó m/ ra hai tri�n
v�ng l&n ��i v&i h�: Th) nh�t, th�ng l�i c�a cu	c cách
m�ng �y �ã làm th)c t$nh tinh th�n dân t	c và t�o nên
���ng h�&ng Công giáo �#ng hành cùng dân t	c theo
tinh th�n “Kính Chúa yêu n�&c”. Th) hai, m/ ra c� h	i
m&i t�o �i%u ki�n cho Giáo h	i Công giáo / Vi�t Nam �	c

* Tổng Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam.
** Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quá trình hình thành và phát trin
c�a �y ban Đoàn k�t Công giáo 
Vi�t Nam - Nhìn t� ph��ng di�n 
trách nhi�m xã h	i c
a ng��i Công giáo

VŨ THÀNH NAM* - NGUYỄN PHÚ LỢI**

Tóm tắt: Trách nhiệm xã hội là một bổn phận của người Công giáo do Thiên Chúa
trao ban cho con người. Theo quan điểm của thần học Kitô giáo, ngay từ nguyên thủy
trong Kinh Thánh, khi tạo dựng nên “trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”, Thiên
Chúa đã trao ban cho con người bổn phận cai quản thế giới do Người tạo dựng và
Thiên Chúa xem đó là điều “rất tốt đẹp”. Trách nhiệm xã hội của người Công giáo thể
hiện trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau. Họ có thể thực hiện
trách nhiệm ấy dưới nhiều hình thức, nhất là tham gia các tổ chức Công giáo, như Ủy
ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Bài viết trình bày quá trình hình thành và phát
triển của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dưới góc độ là nơi để người Công giáo
thực thi trách nhiệm xã hội của mình trên lĩnh vực chính trị - xã hội.

Summary: Social responsibility is an obligation of Catholics given to humanity by God.
From the standpoint of Christian theology, from the primitive Bible, in the creation of
"heaven and earth, all things tangible and intangible", God gave man the duty to
govern the world made by him and God saw it "very good". The social responsibility of
Catholics is expressed in different economic, political and social terms. They can do this
in many forms, especially in Catholic organizations, such as the Committee for
Solidarity of Vietnamese Catholics. The paper presents the process of formation and
development of the Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics as a place for
Catholics to exercise their social responsibility in the field of politics and society.
Từ khóa: Đạo Công giáo, người Công giáo, trách nhiệm xã hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
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l�p, xây d(ng giáo h	i cho ng��i Vi�t, c�a ng��i Vi�t, do
các “ch� ch�n” ng��i Vi�t cai qu�n, ch) không ph�i th�a
sai n�&c ngoài.  

��ng h�&ng Công giáo �#ng hành cùng dân t	c nêu
trên d(a trên các c� s/ sau �ây: 

M	t là, �ng C	ng s�n Vi�t Nam lãnh ��o cách m�ng
b�ng ���ng l�i �úng ��n, có kh� n�ng �oàn k�t r	ng rãi
các l(c l��ng chính trE, không phân bi�t nh3ng ng��i có
hay không có tôn giáo. Tr�&c h�t, ���ng l�i �ó �ã xác
�Enh rõ, qu�n chúng Công giáo c<ng là m	t “l(c l��ng
c�a cách m�ng và kháng chi�n”, ch) không ph�i là “��i
t��ng c�a cách m�ng”, �ã giúp h� xóa �i “m�c c�m t	i
l@i” v% quá kh) lEch s+ không m�y t�t ��p v&i dân t	c,
h�ng hái tham gia kháng chi�n, ki�n qu�c. M�t khác,
���ng l�i �y �ã s&m khJng �Enh và tôn tr�ng nhu c�u tôn
giáo chính �áng c�a Công giáo, ch) không xóa b� tôn giáo
nh� các th� l(c ph�n �	ng tuyên truy%n xuyên t�c, làm
cho giáo dân yên tâm h�n1.

Hai là, Cách m�ng Tháng Tám n�m 1945 �ã t�o c� s/
cho ���ng h�&ng “�#ng hành cùng dân t	c” theo tinh
th�n “Kính Chúa, yêu n�&c”, t�o ra ���ng h�&ng có th�
gi�i quy�t hài hòa gi3a �)c tin Công giáo và l�i ích dân
t	c r�ng, làm sao �� s�ng th(c s( cho dân t	c, cho T�

qu�c mà v�n gi3 tr�n ni%m tin v&i Thiên Chúa, t)c là m�i
quan h� gi3a Thiên Chúa và T� qu�c. i%u �ó �ã ���c Ch�
tEch H# Chí Minh gi�i quy�t tr�n v�n. Chính Ng��i �ã ki�n
t�o ���ng h�&ng �y b�ng cách b� sung nh3ng giá trE m&i
vào tín lý Kitô giáo �� nâng lên m	t t�m cao m&i. N	i
dung c�n c�t nh�t c�a giáo lý Kitô giáo th� hi�n / M��i
�i%u r�n c�a Chúa, quy l�i thành hai �i%u m�n Chúa-yêu
ng��i, �ã ���c H# Chí Minh c; th� hóa nâng lên thành
tinh th�n “Kính Chúa, yêu n�&c”. “Kính Chúa, yêu n�&c”
g�n v&i “Ph;ng s( Thiên Chúa, ph;ng s( T� qu�c” �ã tr/
thành ph��ng châm s�ng ��o c�a ng��i Công giáo, giúp
h� gi�i quy�t t�t m�i quan h� �o-�i, v�a có th� chu
toàn b�n ph�n v&i Thiên Chúa, v�a có th� làm tròn trách
nhi�m v&i dân t	c, v&i T� qu�c. 

Ba là, b�n thân ng��i Công giáo, nh�t là các vE giám
m;c, linh m;c, tu sK, nhân sK trí th)c �ã ý th)c ���c trách
nhi�m c�a mình tr�&c v�n m�nh dân t	c và Giáo h	i. Ngày
23/9/1945, Giám m;c Nguy7n Bá Tòng ��i di�n cho các
giám m;c và Công giáo Vi�t Nam g+i m	t lá th� cho Giáo
hoàng Piô XII, �% nghE Tòa Thánh �ng h	 n%n �	c l�p “m&i
giành l�i ���c” c�a nhân dân Vi�t Nam2. Các giám m;c
Vi�t Nam c<ng ch$ rõ: “Ng��i Công giáo không có quy%n
lãnh ��m v&i n%n �	c l�p n�&c nhà”. #ng th�i, h� c<ng
nh�c nh/ giáo dân trong khi ��u tranh cho n%n �	c l�p

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
ẢNH: QUANG VINH
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dân t	c luôn ph�i gi3 v3ng nguyên t�c “trung thành v&i
Chúa Kitô và v&i T� qu�c”3. 

T� ph��ng châm Thiên Chúa và T� qu�c, sau cu	c Cách
m�ng Tháng Tám n�m 1945, �ã xu�t hi�n m	t s� t� ch)c
c�a gi&i Công giáo. �ng ta ch� tr��ng phát tri�n, m/ r	ng
t� ch)c Công giáo c)u qu�c. Trong l7 t�n phong Giám m;c
Lê H3u T� ngày 29/10/1945 t�i Phát Di�m, ��i di�n Chính
ph� và các ch)c s�c Công giáo4 nh�t trí thành l�p t� ch)c
l�y tên là Vi�t Nam Công giáo c)u qu�c trong M�t tr�n Vi�t
Minh. C<ng trong dEp này, t�i Phát Di�m, gi&i Công giáo �ã
thành l�p m	t t� ch)c khác l�y tên là “Liên �oàn Công
giáo Vi�t Nam” v&i ch� tr��ng �)ng ngoài ��ng phái chính
trE, theo tôn ch$ ph;ng s( “Thiên Chúa và T� qu�c”5. 

Sau khi kháng chi�n n� ra, do âm m�u phá ho�i c�a
Pháp và b�n ph�n �	ng, t� ch)c Công giáo C)u qu�c giáo
bE chia r�, phân hóa sâu s�c, th�m chí bE bi�n t�&ng. Tuy
v�y, nh3ng ng��i Công giáo yêu n�&c v�n tìm ra nh3ng
hình th)c t� ch)c m&i �� t�p h�p l(c l��ng tham gia
kháng chi�n, ki�n qu�c. Vì v�y, trong th�i k� kháng chi�n
ch�ng Pháp (1946-1954), �ã xu�t hi�n nhi%u t� ch)c Công
giáo yêu n�&c, / mi%n B�c có Vi�t Nam Công giáo C)u
qu�c, �y ban Liên l�c nh3ng ng��i Công giáo Liên khu III
(1950), �y ban Liên l�c nh3ng ng��i Công giáo Vi�t Nam
yêu t� qu�c, yêu hòa bình (1955); / Nam B	 có Liên �oàn
Công giáo Nam b	, H	i Công giáo Kháng chi�n Nam b	,…
n�m trong M�t tr�n Vi�t Minh. ó là nh3ng t� ch)c ti%n
thân c�a �y ban oàn k�t Công giáo Vi�t Nam hi�n nay.
Nh� v�y, trong �i%u ki�n ��t n�&c bE xâm l��c, m;c tiêu
�	c l�p cho dân t	c, t( do cho Công giáo là b�n ph�n
chính y�u c�a ng��i Công giáo, vì v�y ���ng h�&ng “Kính
Chúa, yêu n�&c” là phù h�p. 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam với
đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng
dân tộc” và “Tốt đời, đẹp đạo”

Th�ng l�i c�a cu	c T�ng ti�n công và n�i d�y mùa Xuân
n�m 1975 m/ ra b�&c ngo�t m&i trong lEch s+ dân t	c. �t
n�&c �	c l�p, th�ng nh�t, c� n�&c b�&c vào th�i k� xây
d(ng và b�o v� T� qu�c, ���ng h�&ng �#ng hành cùng
dân t	c c�a ng��i Công giáo có s( chuy�n bi�n m�nh m�.

Th) nh�t, ��t n�&c �	c l�p, th�ng nh�t t�o �i%u ki�n
cho Công giáo hai mi%n th�ng nh�t và th(c hi�n ���ng
h�&ng �#ng hành cùng dân t	c mà không bE s( chi ph�i
c�a các th� l(c ngo�i bang, trong môi tr��ng xây d(ng và
b�o v� T� qu�c xã h	i ch� nghKa.

Th) hai, tinh th�n canh tân, ��i m&i c�a Công �#ng
Vatican II (1962-1965) ���c Giáo h	i Công giáo Vi�t Nam
tri�n khai m	t cách sâu r	ng trên ph�m vi c� n�&c, góp
ph�n t�o nên nh3ng chuy�n bi�n m&i tích c(c cho Công
giáo Vi�t Nam. 

Th) ba, Th� Chung c�a H	i �#ng Giám m;c Vi�t Nam
n�m 1980 �ã xác quy�t rõ ���ng h�&ng �#ng hành cùng

dân t	c theo tinh th�n: “S�ng Phúc âm gi3a lòng dân t	c
�� ph;c v; h�nh phúc c�a �#ng bào”. 

Ngày 17/1/1980, �y ban V�n �	ng Công giáo Thành
ph� H# Chí Minh ���c thành l�p. Ngày 8/11/1980, �y ban
oàn k�t Công giáo ���c thành l�p, thay th� �y ban Liên
l�c Công giáo (1955). �y ban oàn k�t Công giáo ���c xác
�Enh rõ tôn ch$, m;c �ích: “là m	t t� ch)c xã h	i, là thành
viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, ho�t �	ng theo Hi�n
pháp, pháp lu�t c�a n�&c C	ng hoà xã h	i ch� nghKa Vi�t
Nam và ���ng h�&ng m;c v; c�a H	i �#ng Giám m;c Vi�t
Nam: “S�ng Phúc âm gi3a lòng dân t	c �� ph;c v; h�nh
phúc �#ng bào”. 

S( ra ��i c�a �y ban oàn k�t Công giáo Vi�t Nam
�ánh d�u b�&c phát tri�n m&i trên con ���ng d�n thân,
�#ng hành cùng dân t	c c�a phong trào Công giáo yêu
n�&c. ��ng h�&ng �y xác �Enh hai nhi�m v; chính y�u
�� ng��i Công giáo �#ng hành cùng dân t	c, nh� Th�
chung 1980 �ã ch$ ra, �ó là: “Cùng �#ng bào c� n�&c b�o
v� và xây d(ng T� qu�c” và “Xây d(ng H	i Thánh m	t n�p
s�ng và m	t l�i di7n t� �)c tin phù h�p v&i truy%n th�ng
dân t	c”. Nhi�m v; th) nh�t, tích c(c góp ph�n cùng
�#ng bào c� n�&c b�o v� và xây d(ng ��t n�&c, ���c xác
�Enh: “yêu T� qu�c, yêu �#ng bào, ��i v&i ng��i Công giáo
không nh3ng là m	t tình c�m t( nhiên ph�i có mà còn là
m	t �òi h�i c�a Phúc âm”; lòng yêu n�&c ph�i “thi�t
th(c”, “ph�i ý th)c ���c nh3ng v�n �% hi�n t�i c�a quê
h��ng, ph�i hi�u bi�t ���ng l�i, chính sách và pháp lu�t
c�a Nhà n�&c và tích c(c cùng �#ng bào toàn qu�c góp
ph�n b�o v� và xây d(ng m	t n�&c Vi�t Nam giàu m�nh,
t( do và h�nh phúc”. Nhi�m v; th) hai, xây d(ng trong
H	i Thánh m	t n�p s�ng và m	t l�i di7n t� �)c tin phù
h�p h�n v&i truy%n th�ng dân t	c, m	t m�t “ph�i �ào sâu
Kinh Thánh và Th�n h�c �� n�m v3ng nh3ng �i%u c�t y�u
c�a �)c tin, �àng khác, ph�i �ào sâu n�p s�ng c�a t�ng
dân t	c trong n�&c �� khám phá ra nh3ng giá trE riêng
c�a m@i dân t	c”, �� t� �ó “v�n d;ng nh3ng cái hay trong
m	t kho tàng v�n hóa và xây d(ng m	t n�p s�ng và m	t
l�i di7n t� �)c tin phù h�p h�n v&i truy%n th�ng c�a m@i
dân t	c �ang cùng chung s�ng trên quê h��ng và trong
c	ng �#ng H	i Thánh này”6.

Nh� v�y, v&i ���ng h�&ng m&i, khái ni�m “Kính Chúa,
yêu n�&c” �ã m/ r	ng h�n trên m�i lKnh v(c c�a ��i s�ng:
kinh t�, chính trE, v�n hóa, xã h	i. ��ng h�&ng trên �ã
���c �y ban oàn k�t Công giáo c; th� hóa thành n	i dung
các phong trào, cu	c v�n �	ng thi�t th(c, nh�: phong trào
“Xây d(ng ��i s�ng v�n hóa m&i / khu dân c�, t�t ��i, ��p
��o”, nay ���c ��i tên là “Toàn dân �oàn k�t xây d(ng
nông thôn m&i, �ô thE v�n minh, s�ng t�t ��i ��p ��o”;
phong trào “Xây d(ng x) h� ��o tiên ti�n, gia �ình giáo
dân g��ng m�u”,… �y ban oàn k�t Công giáo �ã ��t ���c
nh3ng k�t qu� �áng trân tr�ng, / nhi%u n�i tr/ thành c�u
n�i gi3a Công giáo v&i chính quy%n.

Tuy nhiên, �y ban oàn k�t Công giáo �ang �)ng
tr�&c không ít khó kh�n, th+ thách. Khó kh�n l&n nh�t
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là do t� ch)c này không có “chính danh” trong Giáo h	i,
không ph�i là t� ch)c c�a Giáo h	i và không ���c giáo
quy%n th�a nh�n. Nhi%u ng��i v�n xem �ây là t� ch)c
“qu�c doanh” do �ng và Nhà n�&c l�p ra, nên có cái nhìn
thi�u thi�n c�m. H�n n3a, m	t s� �Ea ph��ng ch�a th(c
s( quan tâm t&i t� ch)c này, �ôi khi còn ý ki�n khác nhau
v% s( t#n t�i c�a �y ban oàn k�t Công giáo, �i%u �ó c<ng
gây không ít khó kh�n. M�t khác, / m	t s� n�i, �y ban
ch�a ���c ��i m&i, n	i dung, ph��ng th)c, ho�t �	ng
nghèo nàn, kém hi�u qu� nên ch�a thu hút ���c �ông
��o giáo dân tham gia.

M�c dù v�y, �y ban oàn k�t Công giáo c<ng có nh3ng
thu�n l�i. Tr�&c h�t, chính sách ��i m&i tôn giáo c�a
�ng và Nhà n�&c ta ngày càng c/i m/, thông thoáng
h�n. Th) hai, Tòa Thánh c<ng c/i m/ h�n, Giáo hoàng
Benedicto XVI �ã nói v&i H	i �#ng Giám m;c Vi�t Nam:
“ã ��n lúc có th� ��i tho�i thJng th�n và h�p tác chân
thành”. Ông cho r�ng, “ng��i Công giáo t�t c<ng là ng��i
công dân t�t” và �% nghE ng��i Công giáo Vi�t Nam ph�i
t� l@i nhau, t� l@i �#ng bào v% nh3ng l@i l�m trong quá
kh)”7. Hu�n t� �ó có tác �	ng tích c(c ��n hàng giáo
phFm Công giáo Vi�t Nam. 

Một số giải pháp, kiến nghị
Th) nh�t, ph�i ��i m&i n	i dung, ph��ng th)c ho�t

�	ng c�a �y ban oàn k�t Công giáo cho phù h�p v&i tình
hình m&i. C�n ph�i khJng �Enh r�ng, �y ban oàn k�t
Công giáo là m	t v�n �% mang tính lEch s+, s( ra ��i và
t#n t�i là m	t th(c t� khách quan do nhu c�u c�a Công
giáo và xã h	i. Hi�n nay, �y ban �ã xây d(ng ���c m	t
h� th�ng t� ch)c khá hoàn thi�n t� Trung ��ng ��n �Ea
ph��ng, nhi%u n�i hình thành t&i c�p huy�n, xã, thu hút
nhi%u linh m;c, tu sK tham gia và ho�t �	ng khá t�t. Do
v�y, c�n ti�p ��i m&i n	i dung, ph��ng th)c ho�t �	ng,
hình th)c t� ch)c c�a �y ban các c�p �� t� ch)c này th(c
s( là ch@ d(a tin c�y c�a ng��i Công giáo. Vi�c ��i m&i
này tr�&c h�t c�n ph�i th�ng nh�t v% c� c�u t� ch)c các
c�p, g#m ba c�p hay b�n c�p, c�n ph�i nghiên c)u ��a
vào �i%u l� th�ng nh�t chung. M�t khác, các phong trào
c�n thi�t th(c h�n, c�n có vai trò, ti�ng nói nhi%u h�n

c�a c�p Trung ��ng, nh�t là c�n có nh3ng th�ng nh�t v%
các phong trào.

Th) hai, xây d(ng �y ban oàn k�t Công giáo th(c s(
tr/ thành nhEp c�u hòa gi�i và k�t n�i, gi3a �o và �i,
gi3a Công giáo và xã h	i. Mu�n v�y, c�n ph�i g�n t� ch)c
này v&i giáo h	i Công giáo, không th� �� tình tr�ng m	t
t� ch)c thành viên c�a �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
là c�u n�i gi3a Công giáo v&i chính quy%n và xã h	i, n�i
t�p h�p giáo dân l�i bE tách kh�i Giáo h	i c�a mình. B/i
vì, Công giáo là m	t tôn giáo có h� th�ng t� ch)c r�t ch�t
ch�, có ch� ch�n rõ ràng và có tính giáo quy%n r�t cao.
M@i giáo ph�n là m	t giáo h	i �Ea ph��ng �	c l�p ���c
trao cho m	t vE giám m;c coi sóc v&i t� cách là ��ng b�n
quy%n có ba quy%n: l�p pháp, hành pháp và t� pháp trong
ph�m vi cai qu�n c�a mình. Do �ó, vi�c m	t t� ch)c
không ���c giáo quy%n th�a nh�n �#ng nghKa v&i vi�c
tách kh�i Giáo h	i, không ���c các ch� ch�n th�a nh�n,
nên s� r�t khó ho�t �	ng, ho�c ho�t �	ng kém hi�u qu�,
th�m chí không th� ho�t �	ng n�u bE ��ng b�n quy%n gây
c�n tr/ hay c�m giáo sK, giáo dân tham gia. 

Vì v�y, làm th� nào �y ban oàn k�t Công giáo v�n là
m	t thành viên c�a �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
nh�ng v�n ���c giáo quy%n xem là m	t t� ch)c Công giáo.
C� linh m;c Thi�n CFm �ã t�ng nói r�ng: “Chúng ta �ã có
nh3ng �oàn th� “Công giáo ti�n hành” ho�t �	ng trong
nh3ng môi tr��ng khác nhau, nh�: NghKa binh hay Thi�u
nhi Thánh th�, H	i Con )c M�, H	i Dòng Ba a Minh,
Phaxico, H	i Legio, Sinh viên Công giáo ��i h�c, … thì t�i
sao �y ban oàn k�t Công giáo l�i không ���c coi nh� m	t
“hình th)c “Công giáo ti�n hành” m&i, ho�t �	ng và làm
ch)ng cho Chúa trong môi tr��ng xã h	i ch� nghKa?”8. 

Theo chúng tôi, �y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam c�n ch� �	ng bàn b�c, trao ��i v&i H	i �#ng Giám
m;c Vi�t Nam và các giám m;c giáo ph�n �� tìm ra hình
th)c h�p tác gi3a hai bên �� gi�i quy�t. Làm th� nào ��
�y ban oàn k�t Công giáo là m	t thành viên c�a �y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, nh�ng c<ng không bE tách
kh�i Giáo h	i Công giáo Vi�t Nam. � làm ���c �i%u �y c�n
có s( n@ l(c c�a Nhà n�&c và Giáo h	i trên tinh th�n ��i
tho�i và h�p tác c/i m/, thJng th�n, chân thành.�
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LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số miền núi phía Bắc (chủ yếu là Phật giáo, Công giáo và Tin lành), bài viết chỉ ra
những tác động của các tôn giáo để tìm giải pháp vừa phát huy các giá trị truyền
thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả
với các các âm mưu, hành động lợi dụng những vấn đề về tôn giáo, dân tộc để chống
phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự ổn định xã hội, phát triển kinh
tế bền vững; vừa bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm tự do tôn giáo của nhân dân, xây dựng đoàn kết
tôn giáo, đoàn kết dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Based on the study of religious situation in the northern mountainous
ethnic minority areas (mainly Buddhism, Catholicism and Protestantism), this article
shows the effects of religions to find out solutions to promote traditional values, good
cultural identity of ethnic minorities, prevent and fight effectively against the
conspiracies and actions to take advantage of religious and ethnic issues to combat the
cause of building and defending the country, and ensure social stability and sustainable
economic development. Besides, it is necessary to ensure the good implementation of
the Party’s guidelines and the State’s policies to respect the religious freedom of the
people, building religious unity, and the great national unity bloc.
Từ khóa: Tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, các tỉnh miền núi phía Bắc, chủ trương, chính sách về tôn giáo, Phật giáo,
Công giáo, Tin lành.
Keywords: Religions, ethnic minorities, northern mountainous provinces, guideline, policies on religion, Buddhism,
Catholicism, Protestantism.
Nhận bài: 25/9/2018; Sửa chữa: 26/9/2018; Duyệt đăng: 5/10/2018.

Vùng mi%n núi phía B�c n�&c ta, v% m�t hành
chính g#m có 14 t$nh thu	c 2 khu v(c: Khu v(c
Tây B�c bao g#m các t$nh: S�n La, i�n Biên,
Lai Châu và Hòa Bình. Khu v(c ông B�c bao

g#m các t$nh: B�c Giang, B�c C�n, Cao B�ng, L�ng S�n,

Hà Giang, Lào Cai, Phú Th�, Thái Nguyên, Tuyên Quang
và Yên Bái. Di�n tích t( nhiên là 102.900 km2 (chi�m
30,7% di�n tích c� n�&c), dân s� ��n n�m 2009 là
12.208.830 ng��i (b�ng 14,23% c�a c� n�&c), có 32
dân t	c cùng sinh s�ng. ây là �Ea bàn v�a có vE trí

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh ho�t tôn giáo trong vùng
đ�ng bào dân t	c thiu s� các
t�nh mi�n núi phía B�c hi�n nay
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chi�n l��c v% an ninh, qu�c phòng, v�a có nhi%u ti%m
n�ng, l�i th� v% phát tri�n nông, lâm nghi�p, th�y
�i�n, công nghi�p ch� bi�n lâm s�n, khai thác m�, du
lEch… ây c<ng là n�i có l�i th� v% giao th��ng v&i
Trung Qu�c và Lào, do có ���ng biên gi&i tr�i dài t�
ông sang Tây. 

1. �n n�m 2018, Ph�t giáo trong vùng �#ng bào
dân t	c thi�u s� / các t$nh mi%n núi phía B�c có
412.945 tín �#; 5.313 ch)c s�c, ch)c vi�c; 1.512 c� s/
th� t(, sinh ho�t Ph�t giáo1. S�n La là t$nh cu�i cùng
thành l�p Giáo h	i Ph�t giáo Vi�t Nam c�p t$nh (n�m
2015), ��a t�ng s� 63/63 t$nh, thành ph� trong c�
n�&c có t� ch)c c�a Giáo h	i Ph�t giáo Vi�t Nam.

V% sinh ho�t, Ban TrE s( Giáo h	i Ph�t giáo Vi�t
Nam các t$nh mi%n núi phía B�c tri�n khai các n	i
dung ho�t �	ng và sinh ho�t Ph�t s( theo ch��ng

trình, k� ho�ch, h�&ng d�n c�a H	i �#ng TrE s( Trung
��ng Giáo h	i Ph�t giáo Vi�t Nam t&i Ban TrE s( Giáo
h	i Ph�t giáo các huy�n, thành ph�, các c� s/ c�a Giáo
h	i và trong toàn th� t�ng ni, ph�t t+ / �Ea ph��ng.
T�ng ni, ph�t t+ th��ng xuyên ��n chùa l7 Ph�t vào
ngày r�m, m#ng m	t hàng tháng và các ngày vía c�a
)c Ph�t. �t bi�t, vào các dEp l7 tr�ng nh�: L7 Ph�t
��n, L7 Vu lan, l7 t�/ng ni�m các b�c tôn túc viên
tEch, l7 h	i ��u xuân và các l7 h	i l&n trên �Ea bàn,
Ban TrE s( Giáo h	i Ph�t giáo các t$nh, huy�n ph�i h�p
v&i chính quy%n �Ea ph��ng t� ch)c tr�ng th� nghi l7
Ph�t giáo cùng v&i nghi l7 truy%n th�ng c�a �Ea
ph��ng, thu hút nhi%u tín �# Ph�t t+ và khách th�p
ph��ng ��n tham d(. 

V% m�t nh�p th�, Ban TrE s( Giáo h	i Ph�t giáo Vi�t
Nam các �Ea ph��ng trong vùng tích c(c �	ng viên
t�ng, ni và ph�t t+ h�ng hái tham gia công vi�c c�a xã

Tại Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cho tập thể và cá nhân Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào
thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018. 

ẢNH: QUANG VINH
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h	i, các phong trào ích n�&c, l�i dân, thi�n tâm, công
�)c nh�: Phát tri�n s�n xu�t, xoá �ói gi�m nghèo, �%n
�n �áp nghKa, giúp �8 �#ng bào bE thiên tai, �ng h	
bài tr� các t� n�n xã h	i, mê tín, h� t;c; ch�p hành
nghiêm các quy �Enh c�a pháp lu�t t�i �Ea ph��ng, b�o
��m an toàn, tr�t t( / các �Ea bàn dân c�… b�ng các
hình th)c, nh�: t�ng quà cho ng��i nghèo, khám ch3a
b�nh t� thi�n cho �#ng bào dân t	c thi�u s� vùng sâu,
vùng xa; giúp �8 h�c sinh nghèo, có hoàn c�nh khó
kh�n, quyên góp ti%n và v�t ch�t �ng h	 �#ng bào
nghèo và �#ng bào bE thiên tai l< l;t… trong quá trình
tích c(c th(c hi�n Phong trào “Xây d(ng chùa c�nh
tinh ti�n”, Cu	c v�n �	ng “Toàn dân �oàn k�t xây
d(ng nông thôn m&i, �ô thE v�n minh”, Cu	c v�n �	ng
“Ngày vì ng��i nghèo”, "Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng
hàng Vi�t Nam" và các phong trào thi �ua yêu n�&c
khác, ���c �ông ��o nhân dân �#ng tình, �ng h	. 

V% nh3ng tác �	ng c�a Ph�t giáo ��n ��i s�ng tinh
th�n, tín ng�8ng, tôn giáo, m�c dù Ph�t giáo ch�a
phát tri�n sâu r	ng trong �#ng bào dân t	c thi�u s�
các t$nh mi%n núi phía B�c, nh�ng tinh th�n, ��o �)c
Ph�t giáo có �nh h�/ng tích c(c ��n ��i s�ng tinh
th�n, v�n hóa c�a �#ng bào. 

L7 nghi và ho�t �	ng Ph�t s( g�n g<i v&i tín
ng�8ng th� cúng t� tiên và m	t s� hình th)c tín
ng�8ng khác c�a �#ng bào dân t	c thi�u s� (nh� l7
C�p s�c c�a ng��i Dao...). Nh3ng giá trE v�n hóa, ��o
�)c t�t ��p c�a Ph�t giáo phù h�p v&i truy%n th�ng
v�n hóa dân t	c và ��i s�ng xã h	i, nên m�i quan h�
gi3a Ph�t giáo ��i v&i nhân dân nói chung, nhân dân
vùng �#ng bào dân t	c thi�u s� phía B�c nói riêng
ngày càng g�n bó, t�t ��p, góp ph�n xây d(ng kh�i
��i �oàn k�t toàn dân t	c.

Tuy nhiên, vi�c phát tri�n c�a Ph�t giáo / các t$nh
mi%n núi phía B�c còn g�p nhi%u khó kh�n, nh�t là /
các t$nh: Cao B�ng, Hà Giang, Lào Cai, i�n Biên, Lai
Châu ... do thi�u c� s/ sinh ho�t và m	t s� v�n �%
trong ho�ng pháp. H�u h�t ch)c s�c Ph�t giáo là ng��i
Kinh, h�u nh� ch�a có ng��i dân t	c thi�u s�, khi
ho�ng pháp t�i các vùng �#ng bào dân t	c thi�u s� h�
g�p khó kh�n vì “ngôn ng3 b�t �#ng”, cùng v&i nh3ng
khác bi�t v% n�p s�ng, sinh ho�t, v�n hóa, phong t;c,
t�p quán / m@i vùng �#ng bào dân t	c thi�u s� là
nh3ng b�t l�i trong vi�c hòa nh�p c�a t�ng, ni v&i
�#ng bào dân t	c thi�u s�.

2. �n n�m 2018, Công giáo trong vùng �#ng bào
dân t	c thi�u s� các t$nh mi%n núi phía B�c có 479.644
ng��i v&i 183 ch)c s�c, ch)c vi�c; 886 c� s/ th� t(2. 

�i �a s� ch)c s�c và tín �# Công giáo tích c(c tham
gia, h�/ng )ng các phong trào thi �ua yêu n�&c, các

cu	c v�n �	ng, nh�t là Cu	c v�n �	ng “Toàn dân �oàn
k�t xây d(ng nông thôn m&i, �ô thE v�n minh“ và
phong trào thi �ua “oàn k�t sáng t�o, nâng cao n�ng
su�t, ch�t l��ng, hi�u qu�, h	i nh�p qu�c t�”. T� ch)c
Giáo h	i Công giáo các �Ea ph��ng c<ng ch� �	ng ph�i
h�p v�n �	ng ch)c s�c, tín �# tích c(c tham gia b�o v�
môi tr��ng và )ng phó v&i bi�n ��i khí h�u theo
ch��ng trình �ã ���c ký k�t gi3a Giáo h	i v&i �y ban
Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và B	 Tài
nguyên và Môi tr��ng; th(c hi�n b�o ��m v� sinh an
toàn th(c phFm, �ng h	 �#ng bào bE thiên tai, bão l<...  

Bên c�nh �ó, ch)c s�c và tín �# ��o Công giáo /
m	t s� �Ea ph��ng tri�n khai khá hi�u qu� các phong
trào, mô hình gi3 gìn an ninh, tr�t t( / �Ea bàn dân c�
nh�: phong trào “Xây d(ng x) h� ��o tiên ti�n”; Mô
hình x) ��o “Xanh s�ch ��p”; phong trào 3 không
“Không nghi�n hút; không c� b�c, tr	m c�p; không
m�i dâm”; phong trào “Gi3 gìn bình yên x), h� ��o”;
phong trào qu�n chúng tham gia t( qu�n ���ng biên,
m�c gi&i, gi3 gìn an ninh tr�t t( xóm thôn b�n khu
v(c biên gi&i... 

V% c� b�n, ch)c s�c và tín �# ��o Công giáo ch�p
hành t�t ch� tr��ng, ���ng l�i c�a �ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n�&c. M�i quan h� gi3a ch)c s�c
Công giáo v&i c�p �y, chính quy%n, M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, các ban, ngành / các t$nh khu v(c mi%n núi
phía B�c �ã có s( g�n g<i, c/i m/ h�n nhi%u so v&i
tr�&c �ây. 

V% �nh h�/ng c�a �o Công giáo ��i v&i ��i s�ng
tín ng�8ng, tôn giáo. V% c� b�n �#ng bào dân t	c thi�u
s� các t$nh mi%n núi phía B�c theo ��o Công giáo v�n
gi3 ���c m	t s� phong t;c, t�p quán, sinh ho�t tín
ng�8ng truy%n th�ng c�a dân t	c mình, ch�p hành
chính sách, pháp lu�t t�t. Nh3ng vi�c làm tích c(c c�a
nhi%u ch)c s�c Công giáo nh� t�i các bu�i gi�ng l7 cho
tín �#, các ch)c s�c thông tin ��n tín �# các ch�
tr��ng, ���ng l�i, chính sách pháp lu�t, nhi�m v; b�o
v� môi tr��ng và )ng phó v&i bi�n ��i khí h�u, v�n
�	ng, quyên góp �ng h	 �#ng bào nghèo và �#ng bào
bE thiên tai l< l;t… t�o �i%u ki�n t�t �� ng��i theo
��o Công giáo th(c hi�n s�ng “T�t ��i — �p ��o”. 

Ch)c s�c, tín �# Công giáo th(c hi�n ��i s�ng ��o
thu�n túy theo giáo lý, giáo lu�t c�a Công giáo nên
không có các ho�t �	ng mê tín dE �oan, t�p quán l�c
h�u nh� bói toán, ��t vàng mã quá m)c trong các bu�i
l7, t�t, góp ph�n xây d(ng n�p s�ng v�n hóa, ��o �)c
t�t ��p c�a xã h	i / các �Ea ph��ng.

Tuy v�y, trên �Ea bàn các �Ea ph��ng có �ông �#ng
bào theo ��o Công giáo v�n còn nh3ng v; vi�c ch�a
���c gi�i quy�t d)t �i�m, chung quanh các v�n �% xin,
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�òi l�i ��t �ai, xây d(ng c� s/ th� t(; chia tách �Ea
ph�n sinh ho�t ch�a phù h�p... T� nh3ng v�n �% này,
m	t s� ch)c s�c th� hi�n s( thi�u thi�n chí trong h�p
tác v&i chính quy%n �Ea ph��ng; t� ch)c các sinh ho�t,
ho�t �	ng không �úng quy �Enh c�a pháp lu�t nh�:
T( ý t� ch)c các ho�t �	ng tôn giáo ngoài ch��ng
trình; xây m&i, tu b� c� s/ th� t( nh�ng không báo
cáo, ��ng ký v&i c�p có thFm quy%n theo quy �Enh;
không tham gia và không khuy�n khích ch)c vi�c, tín
�# tham gia các công vi�c xã h	i. M	t s� n�i, linh m;c
h�&ng d�n, ph�i h�p v&i gia �ình giáo dân, giao ti%n
cho giáo dân mua ��t r#i “hi�n” cho linh m;c m/ r	ng
di�n tích c�a nhà th�, “bi�n gia thành t(”… gây nên
tình tr�ng khó kh�n, ph)c t�p trong công tác qu�n lý
t�i �Ea bàn.

Tình hình khôi ph;c và phát tri�n h	i �oàn c�a
Công giáo / các �Ea ph��ng �ã �nh h�/ng ��n ho�t
�	ng c�a các t� ch)c, �oàn th� chính trE, xã h	i /
vùng giáo, l(c l��ng thanh thi�u niên là ng��i Công
giáo dành ph�n l&n th�i gian vào các ho�t �	ng c�a
h	i �oàn, gây khó kh�n trong vi�c t�p h�p và sinh
ho�t c�a t� ch)c, �oàn th�. 

3. �n n�m 2018, các t$nh mi%n núi phía B�c có
213.913 ng��i theo ��o Tin lành (ch� y�u là �#ng bào
dân t	c Mông, ti�p theo là dân t	c Dao và m	t s� ít
dân t	c khác) v&i 163 ch)c s�c, ch)c vi�c; sinh ho�t
t�i 1.184 �i�m nhóm, trong �ó có 424 �i�m nhóm �ã
���c c�p ��ng ký sinh ho�t theo Ch$ thE 01 c�a Th�
t�&ng Chính ph�3. 

V% m�t tích c(c, �#ng bào dân t	c thi�u s� các t$nh
mi%n núi phía B�c theo ��o Tin lành ti�p thu và th(c
hi�n nh3ng giá trE tôn giáo ti�n b	 c�a Tin lành vào
��i s�ng.  � nhi%u n�i �#ng bào dân t	c theo ��o Tin
lành ch�m ch$ lao �	ng s�n xu�t, tìm cách phát tri�n
kinh t� gia �ình, �#ng th�i giúp �8 nh3ng ng��i cùng
theo tôn giáo th(c hi�n. Vì giáo lý c�a ��o Tin lành

khuy�n khích tín �# h�ng hái làm vi�c �� phát tri�n
kinh t�, coi lao �	ng là trách nhi�m, nghKa v; hàng
ngày �� hi�n th(c hóa �)c tin c�a tín �# tr�&c Chúa.

Tuy nhiên, s( khác bi�t gi3a quan ni�m, sinh ho�t
c�a nh3ng ng��i theo ��o Tin lành v&i nh3ng ng��i
không theo ��o Tin lành t�o ra nhi%u tình hu�ng ph)c
t�p, mâu thu�n, th�m chí xung �	t trong các m�i quan
h� gi3a v� - ch#ng, các thành viên trong gia �ình,
dòng h�, thôn, b�n... Nh3ng quy �Enh c�a gia �ình,
dòng t	c theo truy%n th�ng �ã có t� tr�&c �ây, c<ng
nh� quy �&c c�a thôn, b�n ���c thay th� b/i h� th�ng
giáo lu�t c�a ��o Tin lành, m�i hành vi, thái �	 c�a tín
�# ph�i th(c hi�n theo giáo lu�t và giáo lý. Trong khi
�ó, vi�c “hóa gi�i”, x+ lý m	t cách “linh �	ng” nh3ng
khác bi�t gi3a n	i dung trong quy �Enh c�a giáo lu�t,
giáo lý v&i ch� tr��ng, chính sách, pháp lu�t nói
chung c<ng nh� phong t;c, t�p quán, h��ng �&c, quy
�&c c�a thôn, b�n, c�a dòng t	c và c�a c	ng �#ng mà
mình �ang s�ng nói riêng ��i v&i �#ng bào dân t	c
thi�u s� là r�t khó kh�n.

Gi�i quy�t nh3ng tác �	ng c�a tôn giáo ��n ��i
s�ng c�a �#ng bào dân t	c thi�u s� các t$nh mi%n núi
phía B�c n�&c ta hi�n nay là nhi�m v; c�n ���c quan
tâm c�a c� h� th�ng chính trE, c<ng nh� c�a các t�
ch)c tôn giáo �ã có t� cách pháp nhân �� v�a b�o
��m s( �n �Enh xã h	i, phát tri�n kinh t� b%n v3ng,
gi3 gìn và phát huy truy%n th�ng, b�n s�c v�n hóa
t�t ��p c�a các dân t	c thi�u s� các t$nh mi%n núi
phía B�c. Ng�n ch�n và ��u tranh có hi�u qu� các các
âm m�u, hành �	ng l�i d;ng nh3ng v�n �% v% tôn
giáo, dân t	c �� ch�ng phá s( nghi�p xây d(ng và
b�o v� T� qu�c c�a chúng ta hi�n nay. B�o ��m th(c
hi�n t�t ch� tr��ng, chính sách, pháp lu�t v% tôn
tr�ng, b�o ��m t( do tôn giáo c�a nhân dân, xây
d(ng �oàn k�t tôn giáo, �oàn k�t dân t	c và kh�i ��i
�oàn k�t toàn dân t	c.�
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Công tác quản lý nhà nước đối với báo chí,
truyền thông hiện nay

Th) nh�t, Nhà n�&c ban hành Lu�t Báo chí và các v�n
b�n qu�n lý báo chí, truy%n thông

Trong công tác xây d(ng, ban hành và t� ch)c th(c
hi�n các v�n b�n quy ph�m pháp lu�t v% báo chí, truy%n
thông (BCTT), Qu�c h	i �ã ban hành Lu�t Báo chí và các

v�n b�n pháp lý, là c� s/ �� qu�n lý nhà n�&c v% BCTT.
Nhi%u v�n b�n quy ph�m pháp lu�t �ã ���c xây d(ng m&i
ho�c rà soát, s+a ��i, b� sung, �i%u ch$nh kEp th�i nh3ng
v�n �% m&i phát sinh trong th(c ti7n. Quy ch� phát ngôn
và cung c�p thông tin cho báo chí quy �Enh rõ thFm
quy%n, trách nhi�m c�a các c� quan công quy%n trong
cung c�p thông tin cho báo chí, �#ng th�i xác �Enh rõ
thFm quy%n, gi&i h�n c�a nhà báo khi ti�p c�n thông tin.

VŨ THỊ THU QUYÊN*

Tóm tắt: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, công tác quản lý nhà
nước đối với báo chí, truyền thông càng trở nên quan trọng. Nhà nước quản lý nhằm
đảm bảo cho hoạt động báo chí, truyền thông được ổn định, đúng pháp luật và phát
triển phù hợp với xu thế chung của xã hội. Nhà nước quản lý để tạo môi trường pháp
lý thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí
và quyền được thông tin theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước quy
định quyền hạn và nhiệm vụ của báo chí, quản lý việc cấp giấy phép hoạt động báo
chí. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, truyền
thông, đồng thời cung cấp dịch vụ cho hoạt động báo chí, truyền thông.

Summary: In the context of the current Industrial Revolution 4.0, the State’s
management on the press and media has become much more important. The
State’s management aims to ensure that the activities of the press and media run
firmly, follow the law and develop in accordance with general trend of society. The
management of the State is to create a favorable legal environment for citizens to
exercise the right of freedom of press or of the speech on press and the right to
information according to the provisions of the Constitution and law. The State shall
define the powers and tasks of the press and manage the granting of press activity
permits. State agencies are responsible for providing information and providing
services to the press and media.
Từ khóa: Công nghiệp 4.0, báo chí - truyền thông, quyền được thông tin, quản lý nhà nước.
Keywords: Industrial Revolution 4.0, press and media, right to information, state management.
Nhận bài: 6/9/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 5/10/2018.

* Tiến sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tác đ	ng c�a cách m�ng 
công nghi�p 4.0 đn qu�n lý nhà n��c
đ�i v�i báo chí, truy�n thông hi�n nay 
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% án Quy ho�ch phát tri�n và qu�n lý báo chí ��n n�m
2025 �ang là c� s/ �� s�p x�p t� ch)c l�i b	 máy các c�
quan báo chí, kh�c ph;c tình tr�ng ch#ng chéo, dàn tr�i
��u t�, buông l�ng qu�n lý, ho�t �	ng xa r�i tôn ch$,
m;c �ích, �áp )ng yêu c�u phát tri�n c�a BCTT trong tình
hình m&i. 

Th) hai, Nhà n�&c cung c�p kinh phí, nh3ng thông
tin m&i và qu�n lý ch�t ch� ho�t �	ng BCTT 

H�u h�t các c� quan BCTT ho�t �	ng d(a vào ngân sách
nhà n�&c. Nhà n�&c ch$ ��o và giúp c� quan BCTT ch� �	ng
trong công tác tuyên truy%n, ��u tranh có hi�u qu� v&i
nh3ng hi�n t��ng tiêu c(c trong b	 máy nhà n�&c; xây
d(ng �% án và ch$ ��o tuyên truy%n trên BCTT ��i v&i các
s( ki�n l&n, quan tr�ng c�a ��t n�&c; ch$ ��o các c� quan
BCTT trong vi�c phát hi�n, c� v<, nhân r	ng �i�n hình tiên
ti�n trong �	i ng< cán b	, ��ng viên và nhân dân; cung c�p
thông tin và ch$ ��o BCTT thông tin theo �Enh h�&ng v% các
ch��ng trình, m;c tiêu l&n c�a Chính ph�, t�o s( �#ng
thu�n trong xã h	i; �ng h	 và �#ng hành cùng Chính ph�
trong các k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h	i, v% các ch�
tr��ng, chính sách c�a �ng, Nhà n�&c, quy�t �Enh c�a
M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� nhân dân.

Th) ba, các B	, c� quan ngang B	 và chính quy%n �Ea
ph��ng t�ng c��ng qu�n lý BCTT 

a s� các c� quan ch� qu�n BCTT, nh�t là các c� quan
c�a �ng, Nhà n�&c, các B	 và �y ban nhân dân t$nh �ã
c+ ng��i tr(c ti�p ph; trách công tác BCTT; th��ng xuyên
ch$ ��o, qu�n lý toàn di�n m�i ho�t �	ng và thông tin
trên BCTT thu	c quy%n. Các S/ Thông tin - Truy%n thông
th(c hi�n các ho�t �	ng thanh tra, ki�m tra vi�c ch�p
hành các quy �Enh c�a pháp lu�t ��i v&i ho�t �	ng BCTT
trên �Ea bàn, x+ lý các sai ph�m, qua �ó góp ph�n nâng cao
ý th)c ch�p hành pháp lu�t c�a �	i ng< phóng viên, c	ng
tác viên; ng�n ng�a các hi�n t��ng gi� danh, m�o danh
nhà báo; kEp th�i x+ lý các thông tin t� BCTT ph�n ánh
không �úng s( th�t. 

Th) t�, Nhà n�&c chú tr�ng �ào t�o, b#i d�8ng cán b	
BCTT

Trong nh3ng n�m qua, B	 Thông tin và Truy%n thông
�ã ph�i h�p v&i Ban Tuyên giáo Trung ��ng, H	i Nhà báo
Vi�t Nam và nhi%u c� quan, t� ch)c trong n�&c tri�n khai
các l&p �ào t�o k9 n�ng cho phóng viên, biên t�p viên;
các l&p b#i d�8ng ki�n th)c qu�n lý cho lãnh ��o BCTT
nh�m nâng cao trình �	 chuyên môn nghi�p v;. ã có
hàng ngàn l��t phóng viên, biên t�p viên tham gia các
l&p v% chính trE, nghi�p v; chuyên môn, b#i d�8ng ki�n
th)c qu�n lý nhà n�&c ng�ch biên t�p viên, phóng viên
chính do các c� quan qu�n lý nhà n�&c v% BCTT, các
tr��ng, trung tâm �ào t�o t� ch)c; t� ch)c các �oàn kh�o
sát v% qu�n lý BCTT / m	t s� n�&c trên th� gi&i. C� quan
qu�n lý nhà n�&c v% BCTT / Trung ��ng c<ng �ã t� ch)c
l&p b#i d�8ng nâng cao ki�n th)c chuyên môn, nghi�p v;
cho �	i ng< phóng viên, biên t�p viên, lãnh ��o c� quan

BCTT �� thi nâng ng�ch theo quy �Enh c�a nhà n�&c. Có
th� nói, v% c� b�n �	i ng< nh3ng ng��i làm BCTT �ã ���c
�ào t�o, b#i d�8ng ki�n th)c pháp lu�t, nghi�p v; báo
chí, giúp h� nâng cao nh�n th)c chính trE, trình �	
chuyên môn và b�t nhEp nhanh v&i ph��ng pháp làm
BCTT hi�n ��i.

Sự tác động của cách mạng công nghiệp
4.0 đến quản lý nhà nước đối với BCTT

Cu	c cách m�ng khoa h�c - công ngh� cu�i th� k$ XX
��u th� k$ XXI có ��c tr�ng là bùng n� công ngh� cao và
d(a vào thành t(u khoa h�c m&i v&i hàm l��ng tri th)c
cao, tiêu bi�u là công ngh� sinh h�c, công ngh� n�ng
l��ng, công ngh� v�t li�u và công ngh� thông tin, tác
�	ng ngày càng m�nh m� và sâu s�c ��n m�i m�t c�a ��i
s�ng xã h	i. Hi�n nay, cu	c cách m�ng công nghi�p 4.0 �ã
tác �	ng ��n m�i lKnh v(c, làm thay ��i t� duy c�a t�t c�
m�i ng��i trên th� gi&i. Các lo�i hình truy%n thông ngày
càng hoàn thi�n, không ng�ng c�i ti�n �� phát huy t�i �a
�u th� c�a mình. Công ngh� truy%n thông s� �ã và �ang
tác �	ng ��n công tác qu�n lý ho�t �	ng BCTT. 

Th) nh�t, s( ti�n b	 c�a giao ti�p thông tin s� �ã ��n
gi�n hóa thông tin thành các �o�n phân l�p mà th�ng
nh�t v&i nhau, d�n ��n d7 dàng truy%n t�i h�n, thúc �Fy
s( phát tri�n c�a BCTT và �òi h�i s( thích )ng c�a công
tác qu�n lý. Công ngh� hi�n ��i �ã t�i �a hóa hi�u qu�
truy%n phát thông tin b�ng cách cho phép nhi%u tín hi�u
h�n có th� �i qua m	t ���ng dây liên l�c ��n l= - g�i là
h	i t; các h� th�ng m�ng. H	i t; các h� th�ng m�ng c<ng
t�n d;ng các thu	c tính c�a t��ng tác s� m	t cách hi�u
qu� và tr�n tru trong vi�c phân ph�i nhi%u lo�i thông tin
khác nhau - âm thanh, hình �nh, d3 li�u trên cùng m	t
m�ng l�&i thông tin liên l�c. 

Th) hai, s( phát tri�n m�nh m� c�a k9 thu�t s� và
Internet �ã cho ra ��i nh3ng thi�t bE �i�n t+ �a ch)c
n�ng, �òi h�i các c� quan nhà n�&c ph�i ��i m&i ph��ng
th)c qu�n lý. Hi�n nay, có trên 1 t� ng��i có th� ngay l�p
t)c có ���c thông tin các s( ki�n nh� có các camera k9
thu�t s� ch� y�u t� �i�n tho�i di �	ng c�a h�. Nh3ng
công c; này t�o ra m	t “th� h� thông tin toàn c�u” có kh�
n�ng ch�a t�ng có �� t�o l�p, s�n xu�t, chia s= và tham
gia vào nh3ng gì �ang di7n ra c�a cu	c s�ng. Do �ó, các
nhà qu�n lý c<ng ph�i thay ��i cách th)c ki�m tra, giám
sát �� t�o �i%u ki�n cho BCTT phát tri�n �úng h�&ng,
�#ng th�i ng�n ch�n nh3ng hành vi l�i d;ng công ngh�
cao �� truy%n bá t� t�/ng, quan �i�m sai trái, kích �	ng
b�o l(c và chia r� kh�i ��i �oàn k�t dân t	c và các hi�n
t��ng tiêu c(c khác.

Th) ba, cách m�ng công nghi�p 4.0 làm thay ��i cách
th)c ti�p nh�n thông tin. Công ngh� truy%n thông (Media
Technology) là ngành bao g#m các lKnh v(c nghiên c)u
công ngh�, k9 thu�t, lo�i hình thông tin (báo chí - truy%n
hình, radio; truy%n s� li�u; Internet; di �	ng; v� tinh...);
�ánh giá và xây d(ng các xu h�&ng, chi�n l��c phát tri�n

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N
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h� th�ng thông tin. D�&i tác �	ng c�a cách m�ng công
nghi�p 4.0, BCTT có nh3ng bi�n chuy�n theo các h�&ng
sau: Báo chí �a ph��ng ti�n, báo chí di �	ng (phiên b�n
cho các ph��ng ti�n máy tính b�ng, �i�n tho�i di �	ng),
báo chí d3 li�u (báo chí cung c�p n	i dung “thô” �� ng��i
��c có th� t( tìm hi�u và có �ánh giá riêng), báo chí sáng
t�o (báo chí trình bày h�p d�n, thu hút h�n, s+ d;ng c�
nhi%u công ngh�, ph�n m%m, thi�t bE t�i tân và �	c �áo
trên c� s/ t� duy sáng t�o), siêu tác phFm báo chí (báo chí
tích h�p nhi%u k9 thu�t và ngôn ng3, n	i dung này ���c
trình bày và ph�i h�p v&i nhau trên cùng m	t tác phFm,
ch� y�u trên các ph��ng ti�n Internet). Các xu h�&ng này
�òi h�i các nhà qu�n lý ph�i thích )ng �� qu�n lý và x+
lý thông tin hi�u qu� h�n, ti�n l�i h�n.

Th) t�, tác �	ng t� s( phát tri�n m�nh m� c�a m�ng
xã h	i (MXH). MXH phát tri�n nhanh t�o ra s( thay ��i r�t
l&n trong ho�t �	ng BCTT. Thông tin m�ng xã h	i r�t l&n,
ti%m n�ng nh�ng r�t khó ki�m soát. Các v�n �% ��t ra là,
b�n quy%n và �	 chính xác c�a thông tin, cách khai thác
thông tin t� MXH, t�o nên tính �a chi%u c�a thông tin-
t��ng thích v&i xã h	i �a chi%u. Vì v�y, các nhà qu�n lý
ph�i quan tâm, t�o �i%u ki�n cho m�ng xã h	i phát tri�n
theo �úng �Enh h�&ng, h�n ch� nh3ng tiêu c(c c�a nó,
xây d(ng hành lang pháp lý �� �i%u ch$nh nh3ng hành vi
vô t� ch)c trên m�ng xã h	i.

Tính ��n h�t tháng 9/2011, / n�&c ta có 130 m�ng xã
h	i ���c c� quan có thFm quy%n c�p gi�y xác nh�n cung
c�p dEch v;,… Hi�n nay, ng��i Vi�t Nam dùng truy%n
thông xã h	i chi�m t� l� cao trong c� dân, nh3ng ng��i 18
tu�i tr/ lên dùng MXH thì 43% ng��i có m	t tài kho�n,
25% có hai tài kho�n, 13% có b�n tài kho�n tr/ lên. Truy%n
thông xã h	i v�a là m�nh ��t màu m8 cho báo chí cung c�p
n	i dung, �#ng th�i nh3ng thông tin nhanh nh�y, phong
phú, r	ng l&n giúp báo chí tìm ��n s( th�t c�a thông tin
khi tác nghi�p. Các website - trang thông tin �i�n t+ ngày
càng phát tri�n m�nh m�, h�u h�t các c� quan, ��n vE,
công ty l&n… �%u có website nh�m cung c�p thông tin kEp
th�i cho nhân viên c� quan, t� ch)c và cho xã h	i. 

Trong k� nguyên s� và h	i nh�p hi�n nay, c�n ph�i coi
m�ng xã h	i là v�n xã h	i - giá trE c�a nh3ng y�u t� m�i
quan h� xã h	i, mà ch� th� có th� dùng nh� ngu#n l(c ��
th(c hi�n nh3ng m;c �ích nh�t �Enh. M�ng xã h	i là công
c; t�o v�n xã h	i cho các cá nhân, c� quan khi h� tr(c ti�p
tham gia chia s= t��ng tác; là công c; truy%n thông có
kh� n�ng t� ch)c các ho�t �	ng thông tin - giao ti�p xã
h	i, t�o liên k�t xã h	i, �i%u khi�n và �i%u ch$nh các m�i
quan h� xã h	i thông qua vi�c cho phép các cá nhân,

nhóm xã h	i khác chia s= thông �i�p ��n nhóm khác, ���c
phép ti�p c�n v&i nh3ng ki�n th)c, k9 n�ng, kinh nghi�m,
các s�n phFm trí tu� thu	c quy%n s/ h3u c�a ng��i khác,
nhóm khác, t� �ó thúc �Fy xã h	i phát tri�n. Yêu c�u ��t
ra là, các c� quan nhà n�&c ph�i xây d(ng và hoàn thi�n
chính sách, t�o hành lang pháp lý và �	i ng< cán b	 t��ng
x)ng �� qu�n lý lKnh v(c quan tr�ng này. 

Th) n�m, cách m�ng công nghi�p 4.0 c<ng �em l�i
nh3ng tác �	ng tiêu c(c ��n công tác qu�n lý nhà n�&c
��i v&i BCTT. Nh3ng kh�i l��ng thông tin l&n ���c chuy�n
t�i t�ng giây t�ng phút qua m�ng Internet khi�n con ng��i
không còn �� kh� n�ng ki�m soát thông tin. Hi�n t��ng
thi�u trung th(c, bóp méo s( th�t, tuy%n t�i thông tin theo
nh3ng ý �# x�u xu�t hi�n kh�p n�i. S( phát tán thông tin
m	t cách h@n �	n và sai l�ch làm cho nhi%u ng��i m�t
ni%m tin, d�n ��n h�u qu� là nh3ng thông tin t�t ��p c<ng
có th� bE lo�i tr�, tFy chay theo. Nh3ng t� n�n m&i n�y
sinh nh� vi�c l�a ��o, �e d�a qua các ph��ng ti�n truy%n
thông, môi gi&i m�i dâm, buôn ng��i, buôn bán ma tuý và
hàng l�u, phát tán nh3ng hình �nh khiêu dâm, các trò ch�i
kích thích b�o l(c và nh3ng tài li�u �#i tru� không th�
ki�m duy�t n	i dung ho�c lo�i thông tin khích bác, bôi
nh�, h� phFm giá và uy tín c�a ng��i khác... �ang là n@i
lo c�a các nhà qu�n lý truy%n thông. Trong môi tr��ng
truy%n thông Internet, vi�c sao chép, “��o v�n” c<ng �ang
tr/ nên m	t v�n �% báo �	ng. Công ngh� k9 thu�t s� và
ph�n m%m photoshop �ang khi�n cho nhi%u ng��i lo ng�i
v% �	 chân th(c c�a các b)c �nh báo chí. 

� phù h�p v&i s( phát tri�n c�a BCTT th�i k� cách
m�ng công nghi�p 4.0, c�n ph�i �% ra các gi�i pháp kh�c
ph;c, nh�: 1) Rà soát, ��i m&i, hoàn thi�n các v�n b�n
c�a Nhà n�&c v% t� ch)c và ho�t �	ng báo chí - truy%n
thông; 2) �i m&i c� ch�, chính sách �� các t� ch)c, c�
quan nhà n�&c t�ng c��ng qu�n lý và ph�i h�p ho�t �	ng
v&i BCTT; 3) Xây d(ng quy �Enh ch�t ch�, rõ ràng v% trách
nhi�m các c� quan nhà n�&c ph�i cung c�p thông tin kEp
th�i cho BCTT và nghiêm túc ti�p nh�n, x+ lý và ph�n h#i
cho BCTT, �#ng th�i t�o �i%u ki�n cho nhà báo tác nghi�p;
4) Xây d(ng c� ch� chính sách �� báo chí khai thác, s+
d;ng m�t tích c(c c�a m�ng xã h	i �i �ôi v&i vi�c qu�n lý,
x+ lý vi�c l�i d;ng m�ng xã h	i �� tuyên truy%n ch�ng
�ng, Nhà n�&c, ch� �	 (Theo Lu�t An ninh m�ng m&i
���c thông qua); 5) �i m&i n	i dung, ph��ng th)c qu�n
lý c�a Nhà n�&c ��i v&i BCTT; 6) T�ng c��ng m/ các l&p b#i
d�8ng cho �	i ng< cán b	 qu�n lý BCTT, ki�n toàn b	 ph�n
truy%n thông c�a c� quan; 7) Fy m�nh �ào t�o, b#i d�8ng
�	i ng< cán b	 BCTT ki�n th)c, k9 n�ng chuyên môn,
nghi�p v;, h� th�ng ki�n th)c v% chính trE, hành chính.�
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TRẦN QUANG MINH*

Tóm tắt: Để kiểm soát quyền lực và phòng, chống nạn “chạy chức, chạy quyền”
trong công tác cán bộ hiện nay, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả cần thiết phải tiến hành các hoạt động giám sát.
Trong đó, cần tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận các cấp và các đoàn
thể chính trị - xã hội.

Summary: In order to control power and avoid "run for office” in personnel
affairs, the Front contributes to the building of the streamlined and effective
political system. It is necessary to implement supervision in which the supervision
activities of the Front at all levels and and socio-political organizations need to be
improved.
Từ khóa: Công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống nạn“chạy chức, chạy quyền”, giám sát, Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Quảng Bình.
Keywords: Personnel affair, power control, prevention of "run for office", supervision, Front of Quang Binh province.
Nhận bài: 5/9/2018; Sửa chữa: 10/9/2018; Duyệt đăng: 25/9/2018.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Hi�n nay, tình tr�ng m	t s� cán b	, công ch)c
���c giao nhi�m v; thay m�t �ng, nhân dân,
th(c thi quy%n l(c, nh�ng h� l�i l�i d;ng quy%n
l(c �ó vào m;c �ích v; l�i thao túng vì “l�i ích

nhóm”, ho�c ti�p tay cho nh3ng hành vi tiêu c(c, cho n�n
“ch�y ch)c, ch�y quy%n”, làm �nh h�/ng t&i l�i ích chung.

Theo i%u 2, Hi�n pháp Vi�t Nam n�m 2013 quy �Enh:
“Quy%n l(c nhà n�&c là th�ng nh�t, có s( phân công, ph�i
h�p và ki�m soát gi3a các c� quan nhà n�&c trong vi�c
th(c hi�n các quy%n l�p pháp, hành pháp và t� pháp”. �
ki�m soát quy%n l(c và phòng, ch�ng n�n “ch�y ch)c,
ch�y quy%n” trong công tác cán b	 hi�n nay, góp ph�n
xây d(ng h� th�ng chính trE tinh g�n, ho�t �	ng hi�u
l(c, hi�u qu�, c�n thi�t ph�i ti�n hành các ho�t �	ng
“giám sát”, trong �ó c�n t�ng c��ng ho�t �	ng giám sát
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p và các �oàn th�
chính trE - xã h	i.

V&i vE trí là c� s/ chính trE c�a chính quy%n nhân dân,
��i di�n, b�o v� quy%n và l�i ích h�p pháp, chính �áng
c�a nhân dân, M�t tr�n có vai trò h�t s)c quan tr�ng trong
t�p h�p, phát huy s)c m�nh c�a các t�ng l&p nhân dân
trong tham gia giám sát và ph�n bi�n xã h	i, tham gia xây
d(ng �ng, xây d(ng chính quy%n trong s�ch, v3ng m�nh.
Hi�n nay, các quy �Enh, ch$ ��o c�a �ng, pháp lu�t c�a
Nhà n�&c v% giám sát và ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam ngày càng ���c hoàn thi�n, nh�t là �ã ���c
khJng �Enh trong Hi�n pháp n�&c C	ng hòa xã h	i ch�
nghKa Vi�t Nam (n�m 2013) và Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam (n�m 2015). Ngày 12/12/ 2013, B	 Chính trE �ã ban
hành Quy�t �Enh s� 217 - Q/TW v% ban hành Quy ch�
giám sát và ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và các �oàn th� chính trE - xã h	i. ây là c� s/ pháp
lý �� M�t tr�n và các t� ch)c chính trE - xã h	i t� ch)c
th(c hi�n quy%n giám sát c�a mình.

PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ

T�ng c��ng vai trò giám sát c�a M�t tr�n 
v� kim soát quy�n l�c và phòng, ch�ng
“ch�y ch�c, ch�y quy�n” trong công tác 
cán b	 c�a t�nh Qu�ng Bình 



Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét nội dung: Quy định về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. ẢNH: PV
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Th(c ti7n trong nh3ng n�m qua, M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các c�p t$nh Qu�ng Bình �ã phát huy vai trò, tích
c(c th(c hi�n giám sát cán b	, ��ng viên, trách nhi�m
c�a ng��i �)ng ��u, nh�m góp ph�n ki�m soát quy%n l(c,
nh�t là trong công tác cán b	. Ngay t� n�m 2004, M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam t$nh �ã t� ch)c th(c hi�n NghE
quy�t liên tEch s� 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày
21/4/2006 c�a Chính ph� và �y ban Trung ��ng M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam v%  Quy ch� “M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
giám sát cán b	, công ch)c, ��ng viên / khu dân c�" g�n
v&i tri�n khai th(c hi�n NghE quy�t �i h	i X c�a �ng và
thi hành Lu�t Phòng, ch�ng tham nh<ng và Lu�t Th(c
hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí. Qua tri�n khai th(c hi�n,
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p trong t$nh �ã nh�n
���c 484 ��n th� và ý ki�n ph�n ánh, ki�n nghE; t�p
trung ph�n ánh, phát hi�n nh3ng vi ph�m v% qu�n lý ��t
�ai, liên quan ��n �%n bù, gi�i phóng m�t b�ng, chính
sách xã h	i; vi ph�m quy ch� dân ch� / c� s/, ph�n ánh
t� cách, phFm ch�t ��o �)c, thái �	 ��ng viên, cán b	,
công ch)c c�a chính quy%n c� s/ trong vi�c ti�p xúc gi�i
quy�t công vi�c c�a dân, vi ph�m trách nhi�m công v; và
c�i cách hành chính. T� nh3ng v�n �% �ó, M�t tr�n �ã
ti�n hành giám sát, �#ng th�i ph�n ánh v&i các c�p �y
��ng, ki�n nghE v&i các c�p chính quy%n quan tâm và ch$
��o x+ lý góp ph�n làm trong s�ch b	 máy và c�ng c�
lòng tin trong nhân dân. ó là nh3ng k�t qu� ban ��u
�ánh d�u vai trò giám sát c�a M�t tr�n trong vi�c tham
gia ki�m soát quy%n l(c và giám sát cán b	, ��ng viên.

T� n�m 2013 ��n nay, M�t tr�n các c�p trong t$nh �ã
tích c(c t� ch)c th(c hi�n Quy ch� giám sát và ph�n bi�n
xã h	i theo Quy�t �Enh 217 c�a B	 Chính trE. Qua �ó, ch�t
l��ng, hi�u qu� giám sát và ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n
T� qu�c và các �oàn th� chính trE - xã h	i ���c nâng lên
m	t b�&c; n	i dung, ph��ng th)c giám sát có nhi%u ��i
m&i. M�t tr�n �ã quan tâm l(a ch�n nh3ng n	i dung ���c
nhân dân quan tâm, ki�n nghE nhi%u l�n �� xây d(ng k�
ho�ch giám sát. M@i n�m, Ban Th��ng tr(c �y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam t$nh l(a ch�n, ch� trì và t� ch)c 4
- 6 cu	c giám sát chuyên �%. ã t� ch)c giám sát các
chuyên �%, nh�: vi�c th(c hi�n các ch� �	 chính sách
theo quy �Enh c�a H	i �#ng nhân dân, �y ban nhân dân
t$nh và các ch� �	 do Nhà n�&c quy �Enh ��i v&i M�t tr�n
T� qu�c các c�p trong t$nh; Vi�c gi�i quy�t khi�u n�i, ki�n
nghE c�a c+ tri và nhân dân; Vi�c tri�n khai th(c hi�n
công tác b�u c+ ��i bi�u H	i �#ng nhân dân các c�p
nhi�m k� 2016 - 2021; Vi�c th(c hi�n chính sách gi�i
phóng m�t b�ng d( án m/ r	ng Qu�c l	 1A; V% Quy �Enh
ng��i �)ng ��u c�p �y, chính quy%n, các c� quan nhà
n�&c ��i tho�i tr(c ti�p v&i nhân dân; Vi�c gi�i quy�t ��n
th� khi�u n�i, t� cáo c�a chính quy%n các c�p t$nh Qu�ng
Bình t� n�m 2015 ��n quý II/2017; v% ti�p nh�n và gi�i
quy�t ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri và nhân dân…

Ban Th��ng tr(c �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t$nh
�ã h�&ng d�n các t� ch)c chính trE - xã h	i t$nh và M�t tr�n
các huy�n, thE xã, thành ph� ch� trì t� ch)c các cu	c giám

P H Ò N G ,  C H 6 N G  T H A M  N H � N G ,  L Ã N G  P H Í



Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng
(sửa đổi), tháng 9/2018. ẢNH: QUANG VINH
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sát phù h�p v&i ch)c n�ng, nhi�m v; c�a t� ch)c �oàn th�
và �Ea ph��ng. Trong nh3ng n�m qua, các t� ch)c chính trE
- xã h	i t$nh �ã tri�n khai 10 cu	c giám sát �	c l�p. Trong
�ó, H	i Liên hi�p Ph; n3 t$nh t� ch)c 5 cu	c giám sát; H	i
Nông dân t$nh t� ch)c 4 cu	c giám sát; oàn Thanh niên
C	ng s�n H# Chí Minh t$nh t� ch)c 1 cu	c giám sát. M�t
tr�n các huy�n, thE xã, thành ph�, �ã th(c hi�n giám sát
1.000 cu	c (trong �ó c�p huy�n: 98 cu	c; c�p xã 902 cu	c).
Các t� ch)c �oàn th� và M�t tr�n các c�p �ã quan tâm n	i
dung giám sát v% công tác cán b	 nh�: H	i Nông dân t$nh
giám sát vi�c tri�n khai th(c hi�n Ch$ thE 26/2001/CT-TTg
và Quy�t �Enh s� 81/2014/Q-TTg c�a Th� t�&ng Chính
ph� v% vi�c ph�i h�p gi3a các b	, ngành, �y ban nhân dân
các c�p trong vi�c ti�p công dân, gi�i quy�t khi�u n�i, t�
cáo c�a công dân; oàn Thanh niên C	ng s�n H# Chí Minh
t$nh giám sát �	i ng< cán b	, ��ng viên theo phân c�p
qu�n lý c�a oàn Thanh niên,... 

Thông qua giám sát, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
c�p trong t$nh �ã n�m tình hình, phát hi�n nh3ng khó
kh�n, b�t c�p c�n �% xu�t s+a ��i, b� sung trong các quy
�Enh c�a pháp lu�t và v�n b�n quy ph�m pháp lu�t. Phát
hi�n nh3ng h�n ch�, y�u kém, nh3ng vi ph�m c�a các t�
ch)c, cá nhân trong quá trình �i%u hành, qu�n lý nhà
n�&c c<ng nh� th(c hi�n ch)c trách nhi�m v; c�a ng��i
�)ng ��u. #ng th�i v&i vi�c tr(c ti�p ch� trì giám sát,
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p �ã tuyên truy%n, v�n
�	ng các t�ng l&p nhân dân phát huy quy%n làm ch�,
th(c hi�n quy ch� dân ch� / c� s/, tham gia giám sát ��i
v&i vi�c tu d�8ng, rèn luy�n ��o �)c, l�i s�ng c�a ng��i

�)ng ��u, cán b	 ch� ch�t và cán b	, ��ng viên; tham
gia ��u tranh ng�n ch�n, �Fy lùi s( suy thoái, “t( di7n
bi�n”, “t( chuy�n hóa” trong n	i b	 theo Quy�t �Enh s�
99 - Q/TW ngày 3/10/2017 và Quy �Enh 124 - Q/TW
ngày 2/2/2018 c�a Ban Bí th�. � t�o �i%u ki�n cho nhân
dân giám sát, M�t tr�n các c�p trong t$nh �ã ph�i h�p v&i
chính quy%n c� s/ công khai nhi%u n	i dung cho nhân
dân bi�t, nh�: Công khai 27 bi�u hi�n suy thoái v% t�
t�/ng chính trE, ��o �)c, l�i s�ng, “t( di7n bi�n”, “t(
chuy�n hóa”; 19 �i%u quy �Enh ��ng viên không ���c
làm; các quy �Enh c�a B	 Chính trE, Ban Bí th� khóa XI,
khóa XII v% trách nhi�m nêu g��ng c�a cán b	, ��ng viên,
nh�t là cán b	 lãnh ��o ch� ch�t các c�p; v% m	t s� vi�c
c�n làm ngay �� t�ng c��ng vai trò nêu g��ng c�a cán b	,
��ng viên; các ch� tr��ng, chính sách, quy ch�, quy �Enh
�� th� ch� hóa, c; th� hóa nhi�m v;, gi�i pháp nêu trong
NghE quy�t Trung ��ng 4, khóa XII; k�t qu� gi�i quy�t
nh3ng v�n �% b)c xúc, ph�n ánh, ki�n nghE, khi�u n�i, t�
cáo c�a t� ch)c và công dân; k�t qu� x+ lý các v;, vi�c
tiêu c(c, tham nh<ng, lãng phí �ã ���c k�t lu�n. M�t tr�n
các c�p th��ng xuyên l�ng nghe, ti�p nh�n nh3ng ý ki�n
góp ý, ph�n ánh t� nhân dân, qua �ó nghiên c)u, xem xét
�� ki�n nghE ��n các c�p �y, chính quy%n. 

Trong công tác cán b	, �� h�n ch� n�n “ch�y ch)c,
ch�y quy%n”, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p trong
t$nh �ã t�ng c��ng ph�i h�p n�m tình hình và giám sát
trách nhi�m c�a ng��i �)ng ��u trong công tác l(a ch�n
cán b	 quy ho�ch, �ào t�o, �% b�t, b� nhi�m cán b	. Giám
sát vi�c minh b�ch trong kê khai tài s�n c�a ng��i �)ng

PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ
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��u. N�m b�t d� lu�n xã h	i, phát huy vai trò giám sát
c�a nhân dân t�i c	ng �#ng dân c� v% ��o �)c, nhân cách
c�a cán b	 ���c quy ho�ch, �% b�t �� tham gia �óng góp
ý ki�n v&i c�p �y trong quy trình b� nhi�m. 

� th(c hi�n t�t ch)c n�ng nhi�m v; c�a M�t tr�n v%
công tác giám sát, tham gia ki�m soát quy%n l(c, ch�ng
“ch�y ch)c, ch�y quy%n”, xây d(ng �ng, chính quy%n
trong s�ch, v3ng m�nh, M�t tr�n các c�p trong t$nh �ã
không ng�ng ��i m&i n	i dung, ph��ng th)c ho�t �	ng,
ki�n toàn, b#i d�8ng, nâng cao b�n lKnh c�a �	i ng< cán
b	 M�t tr�n các c�p, phát huy vai trò c�a các cá nhân tiêu
bi�u, các Ban Thanh tra nhân dân trong tham gia th(c
hi�n giám sát.

V&i nh3ng ho�t �	ng c; th�, thi�t th(c, M�t tr�n t$nh
�ã góp ph�n quan tr�ng cùng c�p �y �ng, chính quy%n
th(c hi�n ki�m soát quy%n l(c và xây d(ng b	 máy cán b	
ngày càng �áp )ng yêu c�u nhi�m v; trong tình hình m&i.

Tuy v�y, công tác tri�n khai giám sát quy%n l(c và
phòng, ch�ng n�n “ch�y ch)c, ch�y quy%n” trong công
tác cán b	 v�n còn g�p nh3ng khó kh�n, h�n ch�. M	t là,
tính minh b�ch trong công tác quy ho�ch, �% b�t, b�
nhi�m cán b	 / m	t s� n�i ch�a th(c hi�n ��y ��, th��ng
xuyên; Hai là, trình �	, n�ng l(c, b�n lKnh c�a cán b	 làm
công tác M�t tr�n còn h�n ch�; Ba là, c� ch� công tác
giám sát cán b	 còn thi�u �#ng b	. 

� M�t tr�n các c�p phát huy t�t vai trò giám sát ki�m
soát quy%n l(c và phòng, ch�ng “ch�y ch)c, ch�y quy%n”
trong công tác cán b	 th�i gian t&i, Ban Th��ng tr(c �y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t$nh �% xu�t m	t s� gi�i
pháp sau �ây:

Th) nh�t: M�t tr�n và các t� ch)c thành viên c�n giám
sát m	t cách có hi�u qu� vi�c th(c hi�n NghE quy�t Trung
��ng 4 (khóa XII) v% xây d(ng, ch$nh ��n �ng; ng�n
ch�n, �Fy lùi s( suy thoái v% t� t�/ng chính trE, ��o �)c,
l�i s�ng, nh3ng bi�u hi�n "t( di7n bi�n", "t( chuy�n hoá"
trong n	i b	 và Quy �Enh 01-Q/TU ngày 3/3/2016 c�a
Ban Th��ng v; T$nh �y quy �Enh v% trách nhi�m và x+ lý
trách nhi�m ��i v&i ng��i �)ng ��u và c�p phó c�a ng��i
�)ng ��u c� quan, ��n vE thu	c di�n Ban Th��ng v; T$nh
�y qu�n lý trong th(c hi�n ch)c trách nhi�m v; ���c
giao. C; th� hóa Quy �Enh s� 124 ngày 2/2/2018 c�a Ban
Bí th� Trung ��ng �ng v% giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, các t� ch)c chính trE - xã h	i và nhân dân ��i
v&i vi�c tu d�8ng, rèn luy�n ��o �)c, l�i s�ng c�a ng��i
�)ng ��u, cán b	 ch� ch�t và cán b	 ��ng viên. T�p trung
vào giám sát th(c hi�n các chuFn m(c ��o �)c công v; và
��o �)c ngh% nghi�p c�a ng��i �)ng ��u, cán b	 ch�
ch�t, cán b	, ��ng viên �� t�ng b�&c ki�m soát quy%n
l(c, ch�ng “ch�y ch)c, ch�y quy%n”.

Th) hai: �ng và chính quy%n c�n t�o �i%u ki�n �� M�t
tr�n �i sâu vào giám sát song hành v&i ph�n bi�n trong các
khâu, t� ban hành h� th�ng quy ch�, quy �Enh ��n vi�c
th(c hi�n �� giúp cho �ng và Nhà n�&c ch$ ��o, v�n hành

b	 máy h� th�ng chính trE �#ng b	, tinh gi�n, hi�u qu�;
ki�m soát quy%n l(c trong �% b�t, b� nhi�m, t�o môi tr��ng
c�nh tranh lành m�nh, c� h	i th�ng ti�n m	t cách công
b�ng, bình �Jng cho m�i cán b	 ph�n ��u v��n lên, xây
d(ng n%n ��o �)c công v; trách nhi�m, liêm chính.

Th) ba: H�ng n�m, M�t tr�n c�n l(a ch�n nh3ng v�n
�% có tr�ng tâm, tr�ng �i�m nh�t là trong công tác cán
b	, c�i cách hành chính, phòng, ch�ng tham nh<ng, trách
nhi�m c�a ng��i �)ng ��u, ��i bi�u dân c+ �� ti�n hành
giám sát vi�c th(c thi quy%n l(c, trách nhi�m c�a t�p th�,
cá nhân trong t�ng công �o�n gi�i quy�t công vi�c.  

Th) t�: Th��ng xuyên b#i d�8ng ki�n th)c, k9 n�ng
trong công tác giám sát, nâng cao ch�t l��ng, b�n lKnh
c�a �	i ng< cán b	 làm công tác M�t tr�n �� �áp )ng yêu
c�u và nhi�m v; m&i, c<ng nh� làm công tác giám sát,
ph�n bi�n. Trong giám sát ph�i công tâm, dân ch�, khách
quan khi th(c hi�n giám sát, chEu trách nhi�m tr�&c c�p
�y, t� ch)c �ng v% k�t qu� giám sát, tránh n� nang, né
tránh ho�c �� bE l�i d;ng trong ho�t �	ng giám sát. Theo
dõi và giám sát vi�c x+ lý k�t qu� giám sát c�a các c�
quan t� ch)c có thFm quy%n và ��i t��ng ���c giám sát.

Th) n�m: V�n �	ng nhân dân tham gia giám sát thông
qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát ��u t� c	ng
�#ng. Ban Th��ng tr(c �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
t$nh th��ng xuyên ch$ ��o, h�&ng d�n �y ban M�t tr�n
các c�p quan tâm c�ng c�, ki�n toàn và phát huy vai trò
c�a 157 Ban Thanh tra nhân dân �� th(c hi�n ch)c n�ng
ki�m tra, giám sát theo quy �Enh c�a pháp lu�t. ây là
m	t kênh quan tr�ng �� phát huy quy%n làm ch� c�a
nhân dân trong vi�c ki�m soát quy%n l(c, phòng ch�ng
“ch�y ch)c, ch�y quy%n”, phát hi�n, t� giác nh3ng tiêu
c(c trong công tác cán b	. 

Th) sáu: KEp th�i n�m b�t tình hình d� lu�n qu�n
chúng nhân dân �� ki�n nghE v&i c�p �y �ng, chính
quy%n có bi�n pháp gi�i quy�t nh3ng v�n �% có bi�u hi�n
suy thoái trong cán b	, ��ng viên, chuyên quy%n, l�m
quy%n, “ch�y ch)c, ch�y quy%n”. Thông qua k�t qu� giám
sát �� ph�n ánh v&i các c�p �y �ng, chính quy%n m	t
cách chính xác t�i các di7n �àn quan tr�ng, t� �ó có bi�n
pháp ki�m soát quy%n l(c, phòng, ch�ng “ch�y ch)c, ch�y
quy%n” và các t� n�n tiêu c(c khác t� vi�c l�m d;ng
quy%n l(c, chuyên quy%n, �	c �oán,...  

Có th� khJng �Enh r�ng, vi�c ki�m soát quy%n l(c và
phòng, ch�ng “ch�y ch)c, ch�y quy%n” là m	t v�n �% khó
kh�n, nh�ng ph�i quy�t tâm th(c hi�n �� không ng�ng
làm trong s�ch b	 máy, t� �ó nâng cao hi�u l(c hi�u qu�
�i%u hành ��t n�&c c�a �ng và Nhà n�&c. Mu�n ki�m
soát quy%n l(c và phòng, ch�ng “ch�y ch)c, ch�y quy%n”
���c th(c hi�n m	t cách có hi�u qu�, c�n ph�i có s( vào
cu	c �#ng b	, quy�t li�t c�a c� h� th�ng chính trE, phát
huy s)c m�nh t�ng h�p trong �ó v�n �% quan tr�ng là
c�n ph�i phát huy vai trò giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các c�p.�

P H Ò N G ,  C H 6 N G  T H A M  N H � N G ,  L Ã N G  P H Í



30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 182 (10/2018)

* Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một số kết quả trong công tác tổ chức tiếp
xúc cử tri của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Th) nh�t, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p ph�i h�p
chuFn bE t�t các �i%u ki�n �� t� ch)c ti�p xúc c+ tri c�a
��i bi�u dân c+

C�n c) vào k� ho�ch ti�p xúc c� tri (TXCT) c�a �oàn
��i bi�u Qu�c h	i, H	i �#ng nhân dân v% t� ch)c h	i nghE
TXCT, xác �Enh rõ th�i gian, �Ea �i�m, ch��ng trình, n	i
dung, thành ph�n tham gia, �#ng th�i xác �Enh rõ trách
nhi�m c�a t�ng c� quan tham gia TXCT, M�t tr�n T� qu�c

(MTTQ) �ã ch� �	ng ph�i h�p làm t�t nhi�m v; chuFn bE
các h	i nghE ti�p xúc nh�: thông báo công khai trên các
ph��ng ti�n thông tin ��i chúng; xác �Enh rõ n	i dung
h	i nghE ti�p xúc (ti�p xúc tr�&c và sau k� h�p, ti�p xúc
chuyên �%, ti�p xúc theo ��i t��ng, �Ea bàn…), l�p danh
sách, g+i gi�y m�i ��n c+ tri; chuFn bE c� s/ v�t ch�t, �Ea
�i�m, h	i tr��ng, trang thi�t bE, ph;c v; h	i nghE; ��m
b�o an ninh, tr�t t( trên �Ea bàn...; n�m b�t tình hình
nhân dân và d( báo, �Enh h�&ng �� c+ tri phát bi�u �úng
tr�ng tâm, giúp ��i bi�u ch� �	ng và có s( chuFn bE trong
gi�i �áp, tr� l�i t�i các cu	c h	i nghE. 

QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tập hợp, tổng hợp đầy đủ ý
kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà
nước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoạt
động này góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp, đồng thời khắc phục những hạn chế và đề ra một số
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Summary: Grasping the thoughts, aspirations, collecting, and summing up the
opinions and proposals of voters and the people to reflect and request the Party
and the State are important and frequent tasks of the Vietnam Fatherland Front. It
is necessary to improve the quality of contact with voters of the Vietnam
Fatherland Front at all levels, and overcome the limitations and set some tasks
and solutions to implement in the coming time, represent and protect the rights
and justifiable benefits of the people, and contribute to the enhancing of the role
and position of the Vietnam Fatherland Front in the new situation.
Từ khóa: Tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: Contact voters, grasp the thoughts, aspirations, reflections, recommendations to the Party and the State, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/8/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 1/10/2018.

M	t s� gi�i pháp nâng cao ch�t l��ng 
công tác ti�p xúc c� tri c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam các c�p 

DI�N �ÀN ��I �OÀN K	T TOÀN DÂN T
C
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D I ! N   À N   � I   O À N  K ? T  T O À N  D Â N  T � C

MTTQ Vi�t Nam �ã tích c(c ph�i h�p thông tin, tuyên
truy%n v% k� ho�ch TXCT c�a ��i bi�u; làm t�t vai trò,
trách nhi�m theo k� ho�ch, nh�t là vi�c chuFn bE �Ea
�i�m, m�i c+ tri tham d( ��m b�o s� l��ng, thành ph�n
tham d(1, n�m b�t, d( báo tình hình nhân dân tr�&c h	i
nghE ti�p xúc, giúp cho các h	i nghE ti�p xúc an toàn,
ch�t l��ng. Th(c hi�n công khai lEch, ch��ng trình, n	i
dung TXCT trên các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng;
nhi%u n�i �ã t� ch)c phát thanh, truy%n thanh tr(c ti�p
bu�i TXCT. MTTQ Vi�t Nam luôn xác �Enh công tác dân v�n
là trách nhi�m c�a c� h� th�ng chính trE, trong �ó �ng
lãnh ��o, chính quy%n t� ch)c th(c hi�n, M�t tr�n, �oàn
th� làm tham m�u và nòng c�t, t�ng c��ng phát huy dân
ch�, n�ng l(c trí tu�, ý th)c trách nhi�m c�a công dân
trong xây d(ng �ng, xây d(ng chính quy%n.

Th) hai, MTTQ Vi�t Nam các c�p ch� trì t� ch)c h	i
nghE TXCT c�a ��i bi�u dân c+

� t�ng c��ng trách nhi�m c�a c�p �y, chính quy%n
�Ea ph��ng v% gi�i quy�t kEp th�i các b)c xúc trong nhân
dân, gi�m thi�u khi�u n�i, t� cáo, b�o ��m an ninh tr�t t(
t�i �Ea ph��ng. T�i các h	i nghE TXCT, MTTQ Vi�t Nam �ã
m�i ��i di�n lãnh ��o chính quy%n �Ea ph��ng ��n d( ��
tr(c ti�p l�ng nghe, gi�i �áp, tr� l�i, gi�i quy�t nh3ng v�n
�% c+ tri nêu lên thu	c thFm quy%n và trách nhi�m c�a
mình, ph�i h�p v&i các c� quan, t� ch)c có liên quan gi�i
quy�t ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri. Trong các h	i nghE
TXCT, nhi%u ki�n nghE c�a c+ tri �ã ���c gi�i quy�t t�i h	i
nghE, �áp )ng kEp th�i ���c mong m�i, nguy�n v�ng chính
�áng c�a c+ tri và nhân dân, góp ph�n �n �Enh tình hình
chính trE t�i �Ea ph��ng, t�ng c��ng �#ng thu�n xã h	i. 

Trong nh3ng n�m g�n �ây, MTTQ Vi�t Nam �ã ph�i h�p
v&i �oàn ��i bi�u Qu�c h	i, HND m/ r	ng các hình th)c
ti�p xúc nh� ti�p xúc chuyên �%, ti�p xúc theo lKnh v(c,
theo ��i t��ng mang l�i hi�u qu� rõ nét trong vi�c góp ý,
xây d(ng chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n�&c… Các cu	c
ti�p xúc c+ tri theo chuyên �%, lKnh v(c c�a ��i bi�u �ã thu
hút ���c nhi%u c+ tri là chuyên gia, nhà khoa h�c, nh3ng
ng��i có uy tín trong dân. Trong các cu	c ti�p xúc, c+ tri
là nh3ng nhà khoa h�c, chuyên gia trên nhi%u lKnh v(c,
r�t tâm huy�t �ã thJng th�n trao ��i, góp ý, ph�n bi�n,
qua �ó m�i liên h� gi3a nhân dân v&i ��i bi�u dân c+ ngày
càng g�n k�t, ch�t l��ng góp ý các chính sách ngày càng
���c nâng cao. M�t tr�n T� qu�c các c�p, các �oàn th�
chính trE - xã h	i �ã t�n d;ng và phát huy ���c n�ng l(c
trí tu� chuyên gia, nhà khoa h�c, nh3ng ng��i có uy tín,
c�t cán trong dân, ý th)c trách nhi�m c�a công dân trong
th(c hi�n giám sát xây d(ng �ng, xây d(ng chính quy%n. 

Th) ba, MTTQ Vi�t Nam các c�p ph�i h�p t�p h�p, t�ng
h�p ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri 

Sau h	i nghE TXCT, MTTQ Vi�t Nam �ã ph�i h�p t�p
h�p, t�ng h�p các ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri �� phân
lo�i, báo cáo. V&i trách nhi�m ch� trì t� ch)c các h	i nghE
TXCT, MTTQ các c�p �ã phân công cán b	 tham d( và ghi

chép, ph�i h�p t�p h�p, t�ng h�p ��y �� các ý ki�n, ki�n
nghE, ��m b�o không b� sót ki�n nghE c�a c+ tri t�i các
h	i nghE. Vi�c t�p h�p ��y �� các ý ki�n, ki�n nghE c�a
c+ tri t�i các �Ea ph��ng �ã góp ph�n nâng cao ch�t l��ng
c�a báo cáo t�ng h�p ý ki�n c+ tri và nhân dân c� n�&c
c�a oàn Ch� tEch �y ban Trung ��ng MTTQ Vi�t Nam
trình bày t�i các k� h�p Qu�c h	i. Báo cáo t�ng h�p ý
ki�n, ki�n nghE c+ tri và nhân dân c�a M�t tr�n  nh3ng
nhi�m k� g�n �ây �ã th� hi�n ��y ��, toàn di�n và sâu
s�c nh3ng lKnh v(c, v�n �% c+ tri và nhân dân quan tâm,
ph�n ánh, ki�n nghE. Các ý ki�n, ki�n nghE �ã c; th�, có
�Ea ch$ và sát th(c t� h�n, có s( trao ��i, ph�n h#i thông
tin c�a các b	, ngành ���c góp ý, ki�n nghE, ���c �ng,
Nhà n�&c, Qu�c h	i ghi nh�n, ���c c+ tri và nhân dân c�
n�&c �ánh giá cao. Qua �ó, M�t tr�n �ã th� hi�n rõ h�n
vai trò, trách nhi�m trong vi�c ��i di�n, b�o v� l�i ích
chính �áng c�a nhân dân, góp ph�n t�ng c��ng lòng tin
c�a nhân dân v&i �ng và Nhà n�&c. 

Th) t�, MTTQ Vi�t Nam các c�p tham gia giám sát vi�c
tr� l�i ki�n nghE c�a c+ tri

T�i các cu	c TXCT c�a ��i bi�u H	i �#ng nhân dân
(HND), các ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri �% nghE các c�
quan có ch)c n�ng c�a �Ea ph��ng gi�i quy�t, tr� l�i, theo
quy �Enh c�a pháp lu�t. �i v&i nh3ng ki�n nghE ch�m
tr7 gi�i quy�t, tr� l�i U� ban MTTQ Vi�t Nam ph�i h�p v&i
HND ti�p t;c �% nghE chính quy%n gi�i quy�t ho�c ph�i
h�p v&i c� quan h3u quan gi�i quy�t, ��m b�o quy%n l�i
cho c+ tri và nhân dân. Nh� có s( giám sát tích c(c c�a
M�t tr�n, các ki�n nghE c�a c+ tri ���c gi�i quy�t nhanh
h�n, góp ph�n �n �Enh, tránh phát sinh �i�m nóng / �Ea
ph��ng. Qua t� ch)c TXCT, MTTQ �#ng th�i giám sát th(c
hi�n trách nhi�m c�a ng��i ��i bi�u dân c+, cán b	 các
c�p, kEp th�i có ý ki�n ��i v&i nh3ng v�n �% ch�a �úng
quy �Enh.

T�i các k� h�p g�n �ây, cùng v&i vi�c báo cáo t�ng
h�p ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri và nhân dân, oàn Ch�
tEch �y ban Trung ��ng MTTQ Vi�t Nam �ã có nh3ng ki�n
nghE c; th�, xác �áng ��i v&i �ng, Nhà n�&c và các c�
quan h3u quan. T�i các k� h�p Qu�c h	i, nhi%u ki�n nghE
c�a oàn Ch� tEch �ã ���c Qu�c h	i �ánh giá cao, m	t s�
ki�n nghE là c� s/ �� Qu�c h	i xây d(ng, ban hành NghE
quy�t giám sát v% các lKnh v(c. Ban Th��ng tr(c �y ban
MTTQ Vi�t Nam c<ng �ã có s( ph�i h�p th��ng xuyên v&i
Ban Dân nguy�n, các �y ban c�a Qu�c h	i �� theo dõi,
�ôn ��c và giám sát vi�c tr� l�i ki�n nghE c�a c+ tri.  

Công tác tổ chức TXCT, MTTQ Việt Nam còn
một số khó khăn, hạn chế 

Th) nh�t, t�i m	t s� �Ea ph��ng, s( ph�i h�p gi3a MTTQ
Vi�t Nam v&i �oàn ��i bi�u Qu�c h	i, Th��ng tr(c HND,
UBND và các c� quan, t� ch)c có liên quan trong vi�c t�
ch)c cho ��i bi�u Qu�c h	i, ��i bi�u HND c�p t$nh ti�p xúc
v&i c+ tri có lúc, có n�i ch�a ch�t ch�; thông tin v% k�
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ho�ch, n	i dung, ch��ng trình ti�p xúc c+ tri c�a ��i bi�u
m	t s� n�i ch�a kEp th�i d�n ��n vi�c M�t tr�n các c�p
thi�u ch� �	ng trong tri�n khai t� ch)c các h	i nghE ti�p
xúc trên �Ea bàn. Công tác tuyên truy%n v% k� ho�ch ti�p
xúc c+ tri, v% ch��ng trình, n	i dung, th�i gian và lEch ti�p
xúc c+ tri c�a ��i bi�u ch�a ���c quan tâm thích �áng,
vi�c m�i c+ tri tham d( m	t s� n�i v�n hình th)c, v�n còn
tình tr�ng c+ tri “chuyên nghi�p”, c+ tri “��i di�n”. 

Th) hai, công tác chuFn bE n	i dung c�a ��i bi�u t�i
m	t s� h	i nghE TXCT ch�a th(c s( t�t. Vi�c t� ch)c h	i
nghE TXCT �Enh k� tr�&c và sau k� h�p m	t s� n�i còn
mang tính hình th)c, ch�t l��ng ch�a cao, nh�t là ��i
v&i vi�c ti�p xúc sau k� h�p; vi�c t� ch)c h	i nghE ti�p
xúc c+ tri theo chuyên �%, lKnh v(c, ��i t��ng… còn ít,
ch�a th��ng xuyên2, ch�a th(c s( phát huy ���c trách
nhi�m ��i bi�u trong vi�c thu th�p ý ki�n c�a c+ tri là các
nhà nghiên c)u, nhà khoa h�c trong t�ng lKnh v(c c; th�.
M�i liên h� gi3a ��i bi�u v&i c+ tri nhi%u n�i ch�a th��ng
xuyên, ch�t ch�, ch�a n�m ch�c �� có chính ki�n, bi�n
pháp góp ph�n gi�i quy�t b)c xúc, gi�m v; vi�c khi�u
n�i, t� cáo �ông ng��i, kéo dài. 

Th) ba, vi�c tham d( các h	i nghE TXCT c�a ��i di�n
chính quy%n, các c� quan, t� ch)c có liên quan / �Ea ph��ng
ch�a ��y ��; vi�c ti�p thu, gi�i quy�t, tr� l�i các ý ki�n,
ki�n nghE c�a c+ tri c�a ��i di�n chính quy%n, m	t s� ngành
ch)c n�ng m	t s� �Ea ph��ng (t�i h	i nghE và sau h	i nghE)
còn chung chung, ch�a ���c kEp th�i, thông tin gi�i �áp
ch�a ��y ��, ch�a c; th�, rõ ràng nh� c+ tri mong mu�n. 

Th) t�, / m	t s� �Ea ph��ng, vi�c t�p h�p, t�ng h�p
ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri còn ch�a ��y ��, thi�u �Ea ch$
c; th�. Vi�c theo dõi, �ôn ��c, xem xét, �ánh giá và giám
sát vi�c tr� l�i các ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri �ã g+i
chuy�n ��n các ngành ch)c n�ng trong nh3ng n�m qua
�ã có nhi%u chuy�n bi�n tích c(c, nh�ng v�n còn ch�a
th(c s( m�nh m�, d�n ��n tình tr�ng nhi%u ki�n nghE
qua nhi%u k� v�n ch�a ���c gi�i quy�t, tr� l�i d)t �i�m. 

Một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam nâng cao chất lượng công tác tổ chức
tiếp xúc cử tri trong thời gian tới

M	t là, �y ban MTTQ Vi�t Nam các c�p ch� �	ng ph�i
h�p s&m v&i các �oàn ��i bi�u Qu�c h	i và Th��ng tr(c
HND các c�p t� khi xây d(ng k� ho�ch ti�p xúc c+ tri c�a
��i bi�u. Tùy theo n	i dung c; th� c�a h	i nghE ti�p xúc,
MTTQ Vi�t Nam / �Ea ph��ng xác �Enh hình th)c ti�p xúc,

��i t��ng, thành ph�n tham d(; chuFn bE k9 các n	i dung
trong h	i nghE ti�p xúc. T�i các h	i nghE TXCT �Enh k�
tr�&c và sau k� h�p, MTTQ ch� �	ng n�m rõ nh3ng v�n �%
c+ tri và nhân dân �ang quan tâm �� �Enh h�&ng �úng
n	i dung cu	c ti�p xúc. H	i nghE ti�p xúc ngoài c+ tri và
��i bi�u, c�n m�i ��y �� các thành ph�n tham d( nh�
Ch� tEch, Phó Ch� tEch UBND, Ch� tEch HND, ��i di�n các
s/, ban, ngành có liên quan t�i �Ea ph��ng �� khi c+ tri
ki�n nghE, ��i di�n các c� quan có th� tr(c ti�p ti�p thu,
tr� l�i, gi�i quy�t ngay t�i h	i nghE, tránh tình tr�ng ti�p
thu xong “�� ��y”, không có ph�n h#i c; th�.

Hai là, MTTQ Vi�t Nam ph�i h�p t�t v&i �oàn ��i bi�u
Qu�c h	i và HND chuFn bE các n	i dung trong cu	c ti�p
xúc, ch� �	ng �Enh h�&ng các n	i dung c�n thi�t, quan
tr�ng �� c+ tri có th� phát bi�u t�p trung, tránh vi�c c+ tri
phát bi�u trùng l�p ho�c nêu các ý ki�n, ki�n nghE �ã ���c
tr� l�i, gi�i quy�t. Enh h�&ng ch��ng trình, n	i dung ��m
b�o cu	c ti�p xúc hi�u qu�, h�n ch� vi�c h	i nghE ti�p xúc
tr/ thành n�i ti�p dân, gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo…  

Ba là, ngoài t� ch)c TXCT theo �Enh k�, c�n t�ng
c��ng vi�c TXCT c�a ��i bi�u dân c+ theo các hình th)c
khác, nh�: TXCT theo chuyên �%, lKnh v(c, theo ��i t��ng
�� ti�p nh�n ���c nhi%u ý ki�n, ki�n nghE c�a các chuyên
gia, nhà khoa h�c, nh3ng ng��i có uy tín trong dân, v%
nh3ng lKnh v(c có liên quan, góp ph�n xây d(ng, hoàn
thi�n ch� tr��ng, chính sách c�a �ng và Nhà n�&c, mang
tính kh� thi cao, �áp )ng ���c yêu c�u, tâm t�, nguy�n
v�ng chính �áng c�a c+ tri và nhân dân, t�ng c��ng �#ng
thu�n xã h	i. 

B�n là, MTTQ Vi�t Nam t�ng c��ng t� ch)c t�p hu�n
k9 n�ng, h�&ng d�n kinh nghi�m cho �	i ng< cán b	 M�t
tr�n tham gia t� ch)c ti�p xúc c+ tri, nh�t là k9 n�ng t�
ch)c, ch� trì �i%u hành h	i nghE, k9 n�ng ghi chép, t�ng
h�p ý ki�n c+ tri và nhân dân.

N�m là, MTTQ Vi�t Nam thông qua vi�c t�ng h�p ý
ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri và nhân dân có nh3ng ki�n nghE
xác �áng v&i �ng và Nhà n�&c, các b	, ngành h3u quan
v% nh3ng v�n �% c+ tri và nhân dân quan tâm. T�ng c��ng
công tác ph�i h�p giám sát vi�c ti�p thu, gi�i quy�t ý
ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri và nhân dân. MTTQ ch� �	ng
ph�i h�p v&i Qu�c h	i, HND các c�p theo dõi, �ôn ��c và
giám sát vi�c gi�i quy�t c�a các b	, ngành, c� quan, t�
ch)c có thFm quy%n ��i v&i ki�n nghE c+ tri, ��m b�o t�t
c� các ph�n ánh, ý ki�n, ki�n nghE c�a c+ tri �%u ���c
ti�p nh�n, xem xét, gi�i quy�t và tr� l�i theo quy �Enh.�

DI�N �ÀN ��I �OÀN K	T TOÀN DÂN T
C

Chú thích:
1. Tại Quảng Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động cử tri tham dự các hội nghị,

với số lượng cử tri tham gia tiếp xúc với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh thường từ 120 đến 150 cử tri. 
2. Theo Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, từ ngày 1/1/2013 đến 1/7/2017, Hà Nội đã tổ chức được 502 hội nghị tiếp

xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước và sau kỳ họp Quốc hội, trong khi cũng trong thời gian này, chỉ tổ chức được 10 hội nghị
TXCT nơi cư trú, 8 hội nghị TXCT nơi làm việc, 16 hội nghị TXCT theo chuyên đề, 1 hội nghị TXCT theo đối tượng và 4 hội nghị TXCT
ngoài địa bàn, tỉnh, thành phố do cá nhân đại biểu thực hiện.
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D I ! N   À N   � I   O À N  K ? T  T O À N  D Â N  T � C

Thực trạng năng lực chất vấn của 
đại biểu Quốc hội ở Việt Nam

Ch�t v�n là quy%n và trách nhi�m c�a ��i bi�u Qu�c
h	i, ���c ghi nh�n trong c� 5 b�n Hi�n pháp c�a Vi�t
Nam. Hi�n pháp 1992 quy �Enh t�i i%u 98: "�i bi�u Qu�c
h	i có quy%n ch�t v�n Ch� tEch n�&c, Ch� tEch Qu�c h	i,
Th� t�&ng Chính ph�, Chánh án Tòa án nhân dân t�i cao
và Vi�n tr�/ng Vi�n Ki�m sát nhân dân t�i cao… �i bi�u
Qu�c h	i có quy%n yêu c�u c� quan nhà n�&c, t� ch)c xã
h	i, t� ch)c kinh t�, ��n vE v< trang tr� l�i v% nh3ng v�n
�% mà ��i bi�u Qu�c h	i quan tâm". Hi�n pháp n�m 2013,
i%u 80 quy �Enh v% ho�t �	ng ch�t v�n c�a ��i bi�u Qu�c
h	i t��ng t( nh� i%u 98, Hi�n pháp n�m 1992, nh�ng
t�ng thêm m	t ��i t��ng ph�i tr� l�i ch�t v�n n3a là T�ng
Ki�m toán Nhà n�&c.

N�ng l(c ch�t v�n c�a ��i bi�u Qu�c h	i th� hi�n /
n�ng l(c l(a ch�n v�n �% ch�t v�n, n�ng l(c thu th�p và
x+ lý thông tin, k9 n�ng s+ d;ng ngôn ng3 trình bày câu
h�i ch�t v�n, k9 n�ng tranh lu�n, th�o lu�n t�n cùng v�n
�%... Th�i gian qua, nhi%u ��i bi�u �ã h�c t�p, rèn luy�n
nâng cao n�ng l(c ch�t v�n c�a mình th� hi�n / nh3ng
n	i dung sau:

Th) nh�t, n�ng l(c l(a ch�n v�n �% ch�t v�n, tìm hi�u
và x+ lý thông tin

Các ch�t v�n c�a ��i bi�u Qu�c h	i Vi�t Nam th�i gian
qua cho th�y, các ��i bi�u �ã có s( ��u t� công s)c �� c�p
nh�t các thông tin c; th�, chính xác, khá phong phú, �a
d�ng t� nhi%u ngu#n khác nhau �� ��a ra nh3ng nh�n
�Enh, �ánh giá, nh3ng yêu c�u c�p thi�t, xác �áng. N	i
dung ch�t v�n c�a các ��i bi�u Qu�c h	i �ã có tr�ng tâm,

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.

VŨ THỊ HỒNG TRANG* - CAO THỊ THU TRANG*

Tóm tắt: Chất vấn là một phương thức kiểm soát quyền lực hiệu quả của Quốc
hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của đại biểu Quốc hội, cũng như của đông đảo cử
tri. Để hoạt động chất vấn đạt hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
năng lực chất vấn của đại biểu Quốc hội giữ vai trò quan trọng, quyết định. Vì vậy,
muốn nâng cao hiệu quả của hoạt động chất vấn, trước tiên phải nâng cao năng
lực chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Summary: Questioning is an effective method of power controlling of the
National Assembly, attracting the attention of deputies as well as the people.
Effective questioning depends on many factors, in which the the effective
questioning capacity of the National Assembly deputies plays an important and
decisive role. Therefore, to raise the efficiency of questioning, first of all, it is
necessary to raise the questioning capacity of the National Assembly deputies.
Từ khóa: Đại biểu Quốc hội, chất vấn, năng lực chất vấn, kiểm soát quyền lực, Quốc hội.
Keywords: The National Assembly deputies, questioning, questioning capacity, power control, the National Assembly.
Nhận bài: 12/9/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 1/10/2018.

N�NG L�C CH�T V�N
c�a đ�i biu Qu�c h	i � 
Vi�t Nam hi�n nay
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tr�ng �i�m, ph�n ánh ���c nh3ng v�n �% n�i c	m, b)c xúc,
có nhi%u v�n �% v�&ng m�c, h�n ch� trong qu�n lý, �i%u
hành kinh t� - xã h	i ���c nhân dân, c+ tri c� n�&c quan
tâm. Các ch�t v�n t�p trung ch� y�u vào m	t s� lKnh v(c ��u
t�, tài chính, ngân hàng, nông nghi�p và phát tri�n nông
thôn, xây d(ng, giao thông v�n t�i, y t�, giáo d;c, ��t �ai,
môi tr��ng… cho th�y s( liên h� ch�t ch� gi3a yêu c�u
th(c ti7n phát tri�n kinh t� - xã h	i v&i ho�t �	ng nghE
tr��ng, gi3a ý ki�n c+ tri v&i ch�t v�n c�a ��i bi�u Qu�c h	i. 

Th) hai, v% k9 n�ng ch�t v�n c�a ��i bi�u Qu�c h	i

Cách th)c, k9 n�ng th(c hi�n quy%n ch�t v�n c�a ��i
bi�u Qu�c h	i ���c nâng lên rõ r�t, câu h�i ch�t v�n nhìn
chung ng�n g�n, súc tích, n	i dung rõ ràng, �% c�p ��n
nh3ng v�n �% mang tính vK mô, xác �Enh �úng ��i t��ng
ch�t v�n. Trong th�i gian quy �Enh, �a s� các ��i bi�u Qu�c
h	i �ã ��a ra ch�t v�n ng�n g�n, rõ ràng, �i thJng vào v�n
�% quan tâm và ��i h�i các thành viên Chính ph� làm rõ
th(c tr�ng, nguyên nhân, trách nhi�m ng��i �)ng ��u,
nh3ng gi�i pháp, th�i gian c�n thi�t �� kh�c ph;c. a s� các
ch�t v�n có ch)ng minh rõ ràng, l�p lu�n lôgic, lý l� thuy�t
ph;c. Có ��i bi�u Qu�c h	i mang ��n Qu�c h	i c� hình �nh
ch;p ���c khi �ang �i th(c t�, làm d�n ch)ng cho ch�t v�n
c�a mình khi �% c�p ��n các công trình giao thông. M	t s�
��i bi�u Qu�c h	i �ã kiên trì theo �u�i các n	i dung ch�t
v�n c�a mình qua t�ng k� h�p. T�i các phiên h�p ch�t v�n
tr(c ti�p, các ��i bi�u �ã phân tích, trao ��i, tranh lu�n v&i
ng��i bE ch�t v�n �� phát tri�n n	i dung ch�t v�n, �i ��n
t�n cùng c�a v�n �%, làm rõ trách nhi�m cá nhân, �òi h�i
ph�i có nh3ng gi�i pháp, ch� tr��ng, chính sách, pháp lu�t
�� gi�i quy�t th�a �áng nh3ng v�&ng m�c, b�t c�p, h�n ch�
trong th(c ti7n trên tinh th�n th(c s( chân thành, xây
d(ng. M@i khi thành viên Chính ph� tr� l�i ch�t v�n ch�a
�úng và trúng v�n �%, ch�a th�a �áng, �ã có s( tranh lu�n,
��i tho�i �� �i ��n làm rõ v�n �% ��t ra.

�i v&i nhi%u v�n �% mà ng��i tr� l�i có d�u hi�u thoái
thác trách nhi�m ho�c tr� l�i lan man sang nh3ng v�n �%
khác �ã bE m	t s� ��i bi�u truy v�n ��n cùng. Ví d; ho�t
�	ng ch�t v�n t�i phiên h�p 4, Qu�c h	i khóa XIII (ngày
21 - 22/8/2012) ��i v&i T�ng Thanh tra Chính ph� Hu�nh
Phong Tranh v% các v�n �% liên quan ��n công tác gi�i
quy�t khi�u n�i, t� cáo, gi�i pháp t�ng th� �� gi�i quy�t
nh3ng v; khi�u n�i t#n ��ng kéo dài gây b)c xúc trong
nhân dân, ��c bi�t là nh3ng v; liên quan ��n ��t �ai,
công tác ��u tranh phòng, ch�ng tham nh<ng, hi�u qu�
ho�t �	ng thanh tra ��i v&i các d( án s+ d;ng v�n t�i các
t�p �oàn, t�ng công ty nhà n�&c, bi�n pháp x+ lý, thu h#i
tài s�n sau thanh tra. T�i phiên ch�t v�n, ��i bi�u Lê Nh�
Ti�n ��t câu h�i: "Vì sao Thanh tra Chính ph� thanh tra,
ki�m tra nhi%u nh�ng l�i r�t ít phát hi�n ���c tham
nh<ng, ��c bi�t s� v; vi�c có d�u hi�u tham nh<ng
chuy�n sang c� quan �i%u tra r�t hi�m (ch�a ��y 1%)".
T�ng Thanh tra Hu�nh Phong Tranh lý gi�i "Quá trình
thanh tra, khi phát hi�n d�u hi�u tham nh<ng thì chuy�n
sang c� quan �i%u tra theo quy ch� ph�i h�p hai bên �ã

ký k�t. S/ dK thanh tra nhi%u, nh�ng phát hi�n tham
nh<ng ���c ít là do t	i ph�m tham nh<ng tinh vi, ph)c
t�p, là "t	i ph�m Fn", �#ng th�i n�ng l(c, trình �	 cán b	
thanh tra còn h�n ch�". Không �#ng ý v&i lý gi�i này, ��i
bi�u Lê Nh� Ti�n truy v�n "Nói tham nh<ng tinh vi, ph)c
t�p thì cách �ây 10 n�m, 20 n�m tôi �ã nghe r#i. Ph�i
ch�ng / �ây có v�n �% l�i ích nhóm, bao che, dung túng,
ch) không nên ch$ quy cho t	i ph�m ph)c t�p v&i n�ng
l(c cán b	 h�n ch�". Vi�c truy v�n c�a ��i bi�u ���c cho
là "kh�i" �úng suy nghK mà nhi%u ng��i v�n hi�u nh�ng
ng�i nói. Chính t� vi�c tranh lu�n �ã làm rõ không ít v�n
�% còn h�n ch�, b�t c�p trong c� ch� chính sách, pháp
lu�t, trong c� ch� �i%u hành c�a Chính ph� và b	, ngành.
Trên c� s/ �y, các nhà làm lu�t, nhà ho�ch �Enh chính
sách ��a ra ���c nh3ng quy �Enh �úng th(c t� xã h	i.

Tuy nhiên, bên c�nh nh3ng thành công trong th(c
hi�n ho�t �	ng ch�t v�n, n�ng l(c ch�t v�n c�a ��i bi�u
Qu�c h	i Vi�t Nam v�n còn có nh3ng h�n ch� �nh h�/ng
��n hi�u qu�, hi�u l(c c�a ho�t �	ng ch�t v�n, c; th� là:

V% n�ng l(c l(a ch�n v�n �% ch�t v�n và tìm hi�u, x+
lý thông tin

T�i m	t s� phiên ch�t v�n và tr� l�i ch�t v�n, v�n b�t
g�p nh3ng câu h�i không rõ ý ho�c d(a vào d� lu�n
chung, t� nh3ng c�m nh�n ch� quan c�a ng��i ch�t v�n,
thi�u thông tin th(c tr�ng, tình hình c; th� t� các c�
quan, ng��i có trách nhi�m cung c�p chính th)c. Nhi%u
thông tin còn thi�u tính ch�n l�c. Còn t#n t�i ch�t v�n
không �úng ch� th� có thFm quy%n. 

V% k9 n�ng th(c hi�n ho�t �	ng ch�t v�n

N�ng l(c c�a ��i bi�u Qu�c h	i �� th(c hi�n ho�t �	ng
ch�t v�n t�t, g#m: n�ng l(c ti�p xúc r	ng rãi v&i c+ tri,
n�ng l(c n�m b�t nhanh và �úng ý ki�n, nguy�n v�ng
c�a c+ tri, n�ng l(c phân tích sâu t� t�/ng, nguy�n v�ng
c�a nhân dân, n�ng l(c tham gia th�o lu�n, tranh lu�n t�i
nghE tr��ng, n�ng l(c trình bày ý ki�n m	t cách rõ ràng,
có s)c thuy�t ph;c… Tuy nhiên, nhi%u ��i bi�u Qu�c h	i
còn thi�u nh3ng k9 n�ng này. Th(c t� cho th�y, nhi%u
câu h�i ch�t v�n còn dài, nh�ng l�i không rõ n	i hàm,
làm cho ng��i bE ch�t v�n khó tr� l�i trúng ý ng��i h�i.
L�i có ��i bi�u h�i mà nh� th�o lu�n kinh t� - xã h	i, nói
h�t c� 7 phút (trong khi quy �Enh ch$ 2-3 phút) mà ch�a
rõ ch�t v�n v�n �% gì. Nhi%u v�n �% ch�t v�n c�a ��i bi�u
Qu�c h	i còn chung chung, ch�a xác �Enh v�n �% t�t, kh�
n�ng trình bày câu h�i còn y�u, ch�a lôi cu�n s( quan
tâm c�a ng��i nghe. 

Vi�c thi�u k9 n�ng ch�t v�n c�a m	t s� ��i bi�u Qu�c
h	i có nhi%u nguyên nhân. Th) nh�t là, s� l��ng ��i bi�u
kiêm nhi�m c�a Qu�c h	i n�&c ta còn nhi%u. Nhi%u ��i
bi�u Qu�c h	i v�a là ��i bi�u c�a c+ tri, v�a là ng��i �i%u
hành ho�t �	ng trong b	 máy nhà n�&c, do �ó sau khi
���c b�u là ��i bi�u Qu�c h	i, h� l�i ch$ n�ng v% công tác
chuyên môn, coi nh� công tác ��i bi�u. Có nh3ng ��i bi�u
vì quy%n l�i c�a �Ea ph��ng nên né tránh ch�t v�n, tranh
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lu�n v&i các thành viên c�a Chính ph�. Th) hai là, ��i bi�u
Qu�c h	i c�a Vi�t Nam, t� l� tái trúng c+ còn ít, �a ph�n
là ��i bi�u ho�t �	ng l�n ��u. Thông th��ng 2/3 t�ng s�
��i bi�u Qu�c h	i n�&c ta là nh3ng ng��i m&i. Các ��i bi�u
Qu�c h	i ph�i m�t m	t th�i gian m&i có th� tích t; ���c
các ki�n th)c, k9 n�ng �� th(c hi�n các ch)c n�ng, nhi�m
v; c�a mình, trong �ó có ho�t �	ng ch�t v�n. 

Giải pháp nâng cao năng lực chất vấn của
đại biểu Quốc hội

Th) nh�t, m	t s� yêu c�u v% n�ng l(c ch�t v�n c�a
��i bi�u Qu�c h	i

N�ng l(c l(a ch�n n	i dung, tìm hi�u thông tin liên
quan ��n n	i dung ch�t v�n c�a ��i bi�u là r�t quan tr�ng
vì n	i dung, thông tin trong câu h�i ch�t v�n  quy�t �Enh
��n kh� n�ng ki�m soát quy%n l(c nhà n�&c c�a ho�t
�	ng ch�t v�n. N	i dung ch�t v�n ph�i là nh3ng v�n �%
l&n, / t�m khái quát, vK mô ho�c nh3ng v�n �% n�i c	m,
b)c xúc, có tính nghiêm tr�ng ���c c+ tri, nhân dân quan
tâm, nh3ng v�n �% �ang c�n t�p trung gi�i quy�t ch)
không ph�i là nh3ng v�n �% nh� l=, cá nhân. M;c �ích c�a
ch�t v�n là bu	c nh3ng ng��i có trách nhi�m qu�n lý ph�i
có bi�n pháp �� kh�c ph;c nh3ng y�u kém trong v�n �%,
n	i dung ch�t v�n ���c nêu ra. Nh3ng  vâ�n �ê� ch�t v�n
c<ng ph�i thu	c ch)c n�ng, quy%n h�n và tra�ch nhiê�m
gi�i trình c�a �ô�i t���ng châ�t vâ�n. Có nh� v�y thì ��i
t��ng ch�t v�n m&i có th� gi�i trình, làm rõ nguyên nhân,
nh�n trách nhi�m v% mình và tìm gi�i pháp kh�c ph;c, t�
�ó m&i ��t ���c m;c tiêu c�a ch�t v�n. M;c �ích c�a ch�t
v�n là làm rõ trách nhi�m c�a ng��i bE ch�t v�n v&i k�t
qu� th(c hi�n các chính sách, quy �Enh pháp lu�t… c�a
Nhà n�&c. Do �ó, nh3ng thông tin mà ��i bi�u Qu�c h	i
��a ra làm c� s/ cho câu h�i ch�t v�n ph�i chính xác, tin
c�y, c; th�, không th� t� d� lu�n xã h	i chung chung
ho�c do c�m quan nhìn nh�n c�a ��i bi�u. Nh3ng thông
tin �ó ph�i th� hi�n rõ v�n �% �ang x�y ra, �ã x�y ra và
h�u qu� còn �nh h�/ng ��n hi�n nay ho�c trong t��ng l�i
g�n thu	c thFm quy%n qu�n lý c�a ng��i bE ch�t v�n.
Nguyên nhân c�a tình tr�ng này xu�t phát hoàn toàn
ho�c b�t ngu#n t� chính sách qu�n lý c�a ng��i bE ch�t
v�n. T� �ó m&i có th� yêu c�u ng��i bE ch�t v�n ph�i gi�i
trình v% nguyên nhân theo h�&ng khách quan và ��a ra
gi�i pháp kh�c ph;c, yêu c�u rút kinh nghi�m trong ho�t
�	ng qu�n lý, �#ng th�i ��i bi�u Qu�c h	i m&i có th� cân
nh�c trách nhi�m c�a ng��i bE ch�t v�n.

Trong quá trình ch�t v�n, các ��i bi�u c�n có k9 n�ng
thuy�t trình, s+ d;ng ngôn ng3, di7n gi�i v�n �% c�n h�i,
k9 n�ng  trình bày ý ki�n m	t cách rõ ràng, có s)c thuy�t
ph;c. Nh� v�y thì ng��i bE ch�t v�n c<ng nh� các ��i bi�u
trong h	i tr��ng và ng��i theo dõi có th� hi�u ���c v�n
�% c�n ch�t v�n là gì. ó là c� s/ �� cho ng��i tr� l�i ch�t
v�n gi�i trình v% nguyên nhân c�a v�n �%, trách nhi�m cá
nhân �� x�y ra v�n �% �ó c<ng nh� gi�i pháp kh�c ph;c.
Vì v�y, ��i bi�u Qu�c h	i c�n có k9 n�ng tham gia th�o

lu�n, tranh lu�n t�i nghE tr��ng �� �i ��n t�n cùng c�a
v�n �%, bu	c ng��i tr� l�i ph�i th�a nh�n trách nhi�m và
��a gi�i pháp. Các k9 n�ng ch�t v�n c<ng là m	t y�u t�
quan tr�ng �� ho�t �	ng ch�t v�n ��t m;c �ích. Do �ó,
nó c<ng là tiêu chí �� �ánh giá ho�t �	ng ch�t v�n.

Th) hai, gi�i pháp nâng cao n�ng l(c ch�t v�n c�a ��i
hi�u Qu�c h	i

M	t là, chú ý ��n n�ng l(c c�a ��i bi�u trong quá
trình b�u c+ và l(a ch�n. N�ng l(c c�a ��i bi�u Qu�c h	i
có quan h� ch�t ch� v&i ��i m&i c� c�u và thành ph�n ��i
bi�u Qu�c h	i. i%u này �òi h�i c� ch� gi&i thi�u và ti�n
hành b�u c+ ��i bi�u Qu�c h	i c�n ph�i ���c ��i m&i. Vi�c
c� c�u ��i bi�u là hoàn toàn c�n thi�t c<ng nh� c� ch�
�ng c+ dân b�u v�n có �u th� và tính th(c ti7n / Vi�t
Nam hi�n nay. Tuy nhiên, c�n chú ý n�ng l(c và s( t(
v�n �	ng c�a ng��i ra )ng c+. 

Hai là, t�ng s� l��ng ��i bi�u chuyên trách c<ng là gi�i
pháp quan tr�ng �� nâng cao n�ng l(c ch�t v�n c�a ��i
bi�u Qu�c h	i. Trong th�i gian t&i, c�n t�ng c��ng h�p lý
s� l��ng ��i bi�u chuyên trách lên 50%, th�m chí 70%
t�ng s� ��i bi�u, nh3ng ng��i dành toàn b	 th�i gian c�a
mình cho ho�t �	ng c�a Qu�c h	i. Cùng v&i vi�c nâng cao
n�ng l(c, trình �	 c�a ��i bi�u Qu�c h	i nói chung, c�n
chú ý coi tr�ng công tác b#i d�8ng k9 n�ng ho�t �	ng ��i
bi�u nói chung và k9 n�ng ch�t v�n nói riêng. T� ch)c các
l&p b#i d�8ng k9 n�ng ch�t v�n cho ��i bi�u (k9 n�ng ��t
câu h�i và trình bày câu h�i ch�t v�n, k9 n�ng tranh lu�n,
k9 n�ng phân tích chính sách, k9 n�ng t�o s)c ép d� lu�n
��i v&i v�n �% ch�t v�n, k9 n�ng giám sát vi�c th(c hi�n
các v�n �% �ã ���c làm sáng t� t�i phiên ch�t v�n.).

Th) ba, nâng cao ch�t l��ng công tác �ào t�o, b#i
d�8ng k9 n�ng cho ��i bi�u Qu�c h	i, ��c bi�t là k9 n�ng
ch�t v�n

Công tác �ào t�o, b#i d�8ng k9 n�ng ch�t v�n cho ��i
bi�u Qu�c h	i c<ng c�n chú ý ��i m&i n	i dung, ph��ng
pháp, cách th)c t� ch)c cho phù h�p v&i ��i bi�u Qu�c h	i,
trong khi ph�n �a v�n ho�t �	ng kiêm nhi�m. #ng th�i
c�n hoàn thi�n c� c�u t� ch)c, ch)c n�ng nhi�m v; c�a c�
quan ph; trách công tác �ào t�o k9 n�ng cho ��i bi�u Qu�c
h	i. C�n chú ý phát tri�n Trung tâm �ào t�o k9 n�ng ho�t
�	ng c�a ��i bi�u Qu�c h	i g�n v&i c� c�u t� ch)c Vi�n
Nghiên c)u L�p pháp thu	c �y ban Th��ng v; Qu�c h	i.
Hi�n nay, �ây là 2 t� ch)c không g�n k�t v&i nhau mà
t��ng ��i �	c l�p trong t� ch)c ho�t �	ng (là 2 t� ch)c
thu	c �y ban Th��ng v; Qu�c h	i). N�u g�n 2 trung tâm
này v&i nhau s� là cách th)c g�n nghiên c)u khoa h�c v&i
th(c thi, nghiên c)u khoa h�c v&i trau d#i k9 n�ng. 

N�ng l(c ch�t v�n c�a ��i bi�u Qu�c h	i �nh h�/ng tr(c
ti�p ��n hi�u qu�, hi�u l(c c�a ho�t �	ng ch�t v�n. Tuy
nhiên, �� nâng cao n�ng l(c ch�t v�n c�a ��i bi�u Qu�c h	i
�òi h�i ph�i có gi�i pháp �#ng b	 t� quá trình chuFn bE b�u
c+ ��n quá trình ho�t �	ng c�a Qu�c h	i và t� s( n@ l(c rèn
luy�n, trau d#i c�a b�n thân m@i ��i bi�u Qu�c h	i.�
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M�T TR�N V�I CÁC PHONG TRÀO, CU
C V�N �
NG

H�u Giang là t$nh ���c tái thành l�p vào n�m
2004, có di�n tích t( nhiên h�n 1.600 km2, dân
s� kho�ng 774 ngàn ng��i. H�u Giang có 8 ��n
vE hành chính c�p huy�n, 76 xã, ph��ng, thE

tr�n và 539 khu dân c�. H�u Giang hi�n có 6 ch� lo�i 1;
7 ch� lo�i 2 và 59 ch� lo�i 3. Là t$nh thu�n nông, c� s/
h� t�ng còn h�n ch�, nên H�u Giang h�u nh� ch�a có
doanh nghi�p s�n xu�t ��u m�i qui mô l&n, h�u h�t là
doanh nghi�p v�a và nh�, s�n xu�t mang tính ch�t h	
gia �ình, nh3ng c� s/ kinh doanh làm dEch v; trung
chuy�n hàng hoá. � �Ea bàn nông thôn, còn r�t nhi%u n�i
giao l�u hàng hoá qua dEch v; ghe hàng, ch� nhóm... nên
ch�t l��ng, giá c�, ngu#n g�c hàng tiêu dùng khó ki�m
soát và ng��i tiêu dùng ch�a hi�u h�t �� ch�n l(a hàng
Vi�t Nam ��m b�o các tiêu chuFn cho cu	c s�ng gia �ình.
T� tình hình �ó, Ban ch$ ��o Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t
Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam” c�a t$nh �ã t�ng c��ng
các n	i dung ch$ ��o và h�&ng d�n ho�t �	ng theo

ph��ng châm: “N�m ch�c ch� tr��ng; v�n d;ng linh ho�t,
sáng t�o, hi�u qu�; bám sát c� s/”. Theo �ó, bên c�nh �Fy
m�nh tuyên truy%n, Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t Nam �u
tiên dùng hàng Vi�t Nam” / H�u Giang còn ���c v�n �	ng
b�ng nhi%u hình th)c, xây d(ng �a d�ng các mô hình ��
h�&ng d�n cho nhân dân.

Những kết quả đạt được trong thực hiện
Cuộc vận động

Trong n�m qua, Ban Th��ng tr(c �y ban M�t tr�n T�
qu�c, Ban Ch$ ��o và các t� ch)c thành viên t$nh H�u
Giang �ã ��a n	i dung Cu	c v�n �	ng vào Ch��ng trình
ph�i h�p th�ng nh�t hành �	ng hàng n�m, t� ch)c th(c
hi�n có hi�u qu� công tác tuyên truy%n, v�n �	ng và ph�i
h�p xây d(ng nhi%u mô hình phù h�p v&i t�ng ��i t��ng
qu�n chúng nhân dân và n@ l(c ��a hàng Vi�t v% nông
thôn. Theo �ó, �ã h�&ng d�n M�t tr�n T� qu�c các huy�n,
thE xã, thành ph� trong t$nh ch� �	ng ph�i h�p v&i các

H�u Giang v�i Cu	c v�n đ	ng
“Ng��i Vi�t Nam �u tiên 
dùng hàng Vi�t Nam”

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

TRẦN ANH TUẤN*

Tóm tắt: Từ năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã đưa nội dung
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào Chương trình phối
hợp thống nhất hành động hàng năm. Đồng thời, Mặt trận tỉnh đã tổ chức thực hiện có
hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp xây dựng nhiều mô hình phù hợp
với từng đối tượng quần chúng nhân dân và nỗ lực đưa hàng Việt về nông thôn.

Summary: Recently, the Vietnam Fatherland Front of Hau Giang province has included
the content of the campaign “Vietnamese people use Vietnamese products” in the
annual coordinated program of unified action. In addition, it is necessary to implement
effectively propaganda, mobilization, coordination in building suitable models for each
targeted group, and efforts of bringing Vietnamese products to countryside.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền, vận động, xây dựng mô hình, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
Keywords: Campaign “Vietnamese people use Vietnamese products”, propaganda, mobilization, model building, the Vietnam
Fatherland Front of Hau Giang province.
Nhận bài: 12/9/2018; Sửa chữa: 16/9/2018; Duyệt đăng: 5/10/2018.



Sau gần 10 năm thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã được đông đảo nhân dân hưởng
ứng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường và phát triển thị
trường nội địa. ẢNH: KỲ ANH

v�n phòng c� quan xây d(ng t� liên k�t �u tiên s+ d;ng
hàng Vi�t khi mua s�m trang thi�t bE, v�n phòng phFm...
Giám sát mô hình này thông qua các hóa ��n mua s�m và
ki�m tra th(c t� s�n phFm ���c s+ d;ng t�i c� quan nhà
n�&c. #ng th�i, xây d(ng 2 mô hình “T( hào hàng Vi�t,
s+ d;ng hàng Vi�t” và nhân r	ng các “i�m bán hàng
Vi�t”, 139 �i�m t�i các ch� xã tham gia mô hình “T( hào
hàng Vi�t, s+ d;ng hàng Vi�t”, ��c bi�t là khu ch� �êm
thành ph� VE Thanh có 33 h	 ti�u th��ng v&i 117 gian
hàng tham gia. T�i c+a hàng có logo Cu	c v�n �	ng, có
b�ng hi�u ghi tên mô hình do M�t tr�n phát �	ng. Trong
c+a hàng có b�ng cam k�t ít nh�t 80% hàng hóa là hàng
Vi�t ���c truy xu�t ngu#n g�c, ��m b�o ch�t l��ng và
niêm y�t giá h�p lý... �i v&i h	 s�n xu�t nông nghi�p thì
v�n �	ng, h@ tr� các �i%u ki�n thành l�p các câu l�c b	,
t� liên k�t ch� bi�n s�n phFm t� nông s�n và ph�i h�p v&i
các ngành gi&i thi�u s�n phFm nh�m t�ng giá trE s�n xu�t
cho t�ng lo�i nông s�n… Ban Ch$ ��o t�ng c��ng ph�i
h�p t� ch)c các chuy�n hàng Vi�t v% nông thôn và qu�ng
bá th��ng hi�u Vi�t. Trong �ó, t� ch)c ���c 16 cu	c h	i
ch� “Hàng Vi�t ch�t l��ng cao” t�i các �Ea ph��ng trong
t$nh, v&i h�n 1.200 l��t doanh nghi�p tham gia, gi&i
thi�u, qu�ng bá nhi%u th��ng hi�u hàng Vi�t ��n trên
250.000 l��t khách tham quan, mua s�m. T� ch)c 40
chuy�n hàng Vi�t b�ng xe t�i nh�, �oàn xe ô tô v% vùng
sâu, vùng xa, vùng �i l�i khó kh�n trong t$nh. �y ban
M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� chính trE - xã h	i ký k�t
liên tEch v% công tác tuyên truy%n theo ph��ng châm

“Hình th)c t�p trung, n	i dung thi�t th(c” ��n �oàn
viên, h	i viên và qu�n chúng nhân dân. T� ch)c treo 210
b�ng rôn, c� ph�&n n	i dung “Ng��i Vi�t Nam dùng hàng
Vi�t Nam”, t� ch)c xe phóng thanh c� �	ng giáp các
huy�n, thE xã, thành ph� trong t$nh; th(c hi�n tuyên
truy%n Cu	c v�n �	ng t�i các h	i ch�, phiên ch� hàng Vi�t
v% nông thôn...

Phát huy k�t qu� ��t ���c, trong th�i gian t&i, Ban
Th��ng tr(c �y ban M�t tr�n T� qu�c t$nh xây d(ng mô
hình “Khu dân c� cam k�t �u tiên s+ d;ng hàng Vi�t” v&i
m;c tiêu v�n �	ng ít nh�t 60% h	 dân / m@i khu dân c�
tham gia.

V&i ��c thù �a s� các doanh nghi�p trên �Ea bàn t$nh
là các doanh nghi�p v�a và nh�; trong khi vi�c xây d(ng
và phát tri�n h� th�ng phân ph�i �òi h�i ph�i có chi�n
l��c cao và v�n ��u t� l&n, nên H�u Giang g�p nhi%u khó
kh�n khi tri�n khai Cu	c v�n �	ng. Ông Nguy7n V�n
Th�m, Phó Giám ��c S/ Công th��ng, cho bi�t: � kh�c
ph;c khó kh�n này, th�i gian qua, ngành �ã ph�i h�p
cùng các ban, ngành, �Ea ph��ng, doanh nghi�p tuyên
truy%n ph�i h�p v&i các t$nh trong vi�c k�t n�i cung c�u,
t�o ��u ra cho các s�n phFm / �Ea ph��ng. Ông Ngô Minh
Long, Phó Giám ��c S/ Nông nghi�p và Phát tri�n nông
thôn t$nh, chia s=: Ea ph��ng có nhi%u ��c s�n, th�i gian
qua, ngành �ã chú tr�ng ��u t� �� s�n phFm �Ea ph��ng
có th� h	i nh�p thE tr��ng. Vì v�y, ngành �ã h�&ng d�n
các h	 dân, c� s/ kinh doanh ��ng ký s�n phFm, bao bì,
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Đến nay, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có tác động tích cực đến
người tiêu dùng, sức mua hàng Việt hiện nay đã chiếm hơn 70%, tâm lý sính ngoại trong các tầng lớp người dân đã giảm rõ rệt.

ẢNH: PV
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t�o d(ng th��ng hi�u �� ng��i tiêu dùng có th� �u tiên
l(a ch�n hàng Vi�t Nam nói chung và hàng �Ea ph��ng
nói riêng có ch�t l��ng.

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
M�c dù ��t ���c nh3ng k�t qu� tích c(c, th� nh�ng,

công tác ph�i h�p, tuyên truy%n, v�n �	ng / m	t s� �Ea
ph��ng �ôi lúc còn theo v; vi�c ch�a ���c th��ng xuyên,
liên t;c; trách nhi�m qu�n lý, �i%u hành c�a chính quy%n
m	t s� �Ea ph��ng trong vai trò thành viên Ban Ch$ ��o
Cu	c v�n �	ng ch�a th� hi�n rõ theo ch)c n�ng, nhi�m
v;. M�i quan h� gi3a M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� v&i
doanh nghi�p �ôi lúc ch�a ch�t ch� nên còn tình tr�ng
tuyên truy%n ch�a phù h�p. Công tác v�n �	ng doanh
nghi�p tham gia ��a hàng Vi�t v% nông thôn còn nhi%u
khó kh�n do ���ng xa, chi phí v�n chuy�n l&n; �i%u ki�n
sân bãi, ch@ �n, ngh$ h�n ch�. M	t s� tuy�n ���ng giao
thông, c�u khu v(c nông thôn / m	t s� �Ea ph��ng trong
t$nh ch�a ��m b�o v% t�i tr�ng, �nh h�/ng ��n các
chuy�n hàng v% vùng sâu, vùng xa. 

� Cu	c v�n �	ng ngày càng hi�u qu�, trong th�i gian
t&i, Ban Ch$ ��o ti�p t;c ph�i h�p v&i các s/, ban, ngành,
các t� ch)c và doanh nghi�p liên quan t�ng c��ng công
tác tuyên truy%n sâu r	ng v% Cu	c v�n �	ng, thông tin
��n ng��i tiêu dùng v% các s�n phFm, hàng hóa mang
th��ng hi�u Vi�t trên các ph��ng ti�n thông tin ��i
chúng, nh�m góp ph�n nâng cao hi�u qu� Cu	c v�n �	ng.
Bên c�nh �ó, ti�p t;c l#ng ghép t� ch)c các phiên ch�
hàng Vi�t k�t h�p h	i ch� th��ng m�i. #ng th�i, v�n
�	ng các doanh nghi�p trong và ngoài t$nh t� ch)c các
chuy�n hàng Vi�t v% nông thôn các xã, thE tr�n trên �Ea
bàn t$nh nh�m ph;c v; nhu c�u c�a ng��i dân nông thôn.
T�ng c��ng công tác qu�n lý, ��u tranh phòng, ch�ng
hàng nh�p l�u, hàng nhái, hàng kém ch�t l��ng, nh�t là

hàng tiêu dùng không ��m b�o v� sinh an toàn th(c phFm
còn nhi%u b�t c�p, gây tâm lý b�t an trong dân.

Th(c hi�n K� ho�ch 519/KH-MTTW-BCTWCV ngày
3/4/2018 v% tri�n khai các ho�t �	ng c�a Ban Ch$ ��o
Trung ��ng Cu	c v�n �	ng, ngày 7/9/2018, �oàn công tác
Ban Ch$ ��o Trung ��ng Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t Nam
�u tiên dùng hàng Vi�t Nam” do �#ng chí Nguy7n ình
Kh��ng, Phó T�ng Giám ��c B�o hi�m xã h	i Vi�t Nam, �y
viên Ban Ch$ ��o Trung ��ng Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t
Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam” �ã có bu�i ki�m tra k�t
qu� th(c hi�n t�i H�u Giang. Theo �ánh giá c�a �oàn ki�m
tra, �� hàng Vi�t có “ch@ �)ng” trong lòng ng��i tiêu
dùng, �òi h�i các doanh nghi�p không ch$ chú tr�ng nâng
cao ch�t l��ng, m�u mã, h� giá thành s�n phFm mà còn
c�n qu�ng bá, ti�p thE hình �nh ��n ng��i dân. Có nh�
th� m&i ��m b�o m;c tiêu t� nay ��n n�m 2020, thE ph�n
hàng Vi�t Nam có th� m�nh chi�m trên 80% t�i các kênh
phân ph�i; 100% ng��i dân / các huy�n, thE xã trên �Ea
bàn t$nh �%u bi�t v% Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t nam �u
tiên dùng hàng Vi�t Nam”. #ng th�i, �% nghE Ban Ch$ ��o
Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t
Nam” t$nh H�u Giang c�n ti�p t;c làm t�t công tác tuyên
truy%n, h�&ng d�n các doanh nghi�p tham gia h�/ng )ng
Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t
Nam”, c�i ti�n m�u mã, công ngh�, gi�m giá thành s�n
phFm. T�p trung ki�m soát ch�t l��ng hàng hóa, ch�ng
hàng gian, hàng gi�, hàng gian l�n th��ng m�i. 

V&i k� ho�ch cùng gi�i pháp c; th�, thi�t th(c và s(
�#ng thu�n cao c�a các t�ng l&p nhân dân, Ban Ch$ ��o
Cu	c v�n �	ng t$nh H�u Giang t�ng b�&c th(c hi�n t�t
h�n n3a vi�c ��i m&i trong công tác tuyên truy%n, v�n
�	ng, góp ph�n giúp cho Cu	c v�n �	ng “Ng��i Vi�t Nam
�u tiên dùng hàng Vi�t Nam” ngày càng phát huy hi�u
qu� trong ��i s�ng xã h	i.�
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�Vi�t Nam, nghèo �ói là v�n �% ���c �ng và Nhà
n�&c ta ��c bi�t quan tâm. Ngay t� nh3ng ngày
��u thành l�p n�&c (2/9/1945), Ch� tEch n�&c H#
Chí Minh �ã quan ni�m nghèo �ói nh� m	t th)

gi�c, �ó là: “gi�c �ói”, “gi�c d�t”, “gi�c ngo�i xâm”. Chính
vì th�, Ng��i �ã xác �Enh nhi�m v; tr�&c m�t là ph�i di�t
gi�c �ói �� �#ng bào ta “ai c<ng có c�m �n áo m�c, ai
c<ng ���c h�c hành”. �i h	i ��i bi�u toàn qu�c l�n th)
VI �ã phân tích sâu s�c nguyên nhân c�a tình hình kh�ng
ho�ng kinh t� - xã h	i c�a n�&c ta t� nhi%u n�m tr�&c và
�% ra ���ng l�i ��i m&i toàn di�n, nh3ng �Enh h�&ng
�úng ��n �� t�ng b�&c ��a n�&c ta thoát kh�i tình tr�ng
kh�ng ho�ng, m/ ra b�&c ngo�t trong s( nghi�p xây d(ng
ch� nghKa xã h	i c�a n�&c ta. Nhi%u ch� tr��ng, chính
sách v% xóa �ói, gi�m nghèo. trong �ó, có nhi%u chính
sách ��u t� h@ tr� v% nhà /, v% v�n, v% gi�ng… K�t qu�
cho th�y, c� s/ v�t ch�t, k�t c�u h� t�ng / vùng �#ng

bào dân t	c thi�u s� (DTTS) ���c c�i thi�n rõ r�t, các lKnh
v(c v�n hóa, giáo d;c, y t� ���c quan tâm, an ninh, qu�c
phòng ���c ��m b�o. T� l� �ói nghèo trong vùng �#ng
bào DTTS gi�m nhanh, th�m chí nhanh h�n m	t s� n�&c
trong khu v(c. 

� khu v(c Tây Nam B	, qua �i%u tra kh�o sát tr(c ti�p
cho th�y, các h	 nghèo �%u không có tài s�n �# dùng sinh
ho�t gia �ình, có t&i 54,5% s� h	 ���c h�i tr� l�i là không
có qu�t �i�n, 97,7% là không có t� l�nh. #ng bào Khmer
(t$nh Sóc Tr�ng) nh3ng n�m g�n �ây ti�p c�n v&i các dEch
v; công v% c� b�n �ã có nh3ng chuy�n bi�n tích c(c. T$nh
Sóc Tr�ng �ã tri�n khai có hi�u qu� ngu#n v�n h@ tr� nhà
/, ��t /, ��t s�n xu�t, h@ tr� chuy�n ��i ngh%, kéo �i�n,
n�&c sinh ho�t cho hàng ch;c nghìn h	 dân, trong �ó ch�
y�u là �#ng bào Khmer. Theo S/ Lao �	ng-Th��ng binh và
Xã h	i t$nh Sóc Tr�ng, n�m 2017, toàn t$nh Sóc Tr�ng có

Gi�i pháp gi�m nghèo b�n v�ng
đ�i v�i các t	c ng��i thi�u s� � 
khu v�c Tây Nam B	 hi�n nay

* Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.

NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Trên thế giới hiện nay, đói nghèo vẫn là một trong những vấn
đề cần được quan tâm, giải quyết mang tính cấp thiết. Bởi, trong khi nhân
loại đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì bên cạnh
đó vẫn còn một bộ phận dân cư đang sống trong tình trạng nghèo đói.
Chính vì thế, một trong những chính sách hàng đầu của Liên hợp quốc là
phải cải thiện mức sống cho hơn một tỉ người nghèo trên thế giới.

Summary: Today, all over the world, poverty is still one of the main
issues that needs to be cared for and solved urgently. While humanity is
entering the Industrial Revolution 4.0, there is still a segment of the
population living in poverty. One of the UN's top policies is to improve the
living standards of over one billion poor people in the world.
Từ khóa: Đói nghèo, cải thiện mức sống, dân tộc thiểu số, Tây Nam Bộ.
Keywords: Poverty, improved living standards, ethnic minorities, Southwestern.
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trên 5.000 h	 Khmer thoát nghèo, s� h	 nghèo dân t	c
Khmer là 18.037 h	 (gi�m 5,02% so v&i n�m 2016). ây là
t� l� gi�m nghèo khá cao.

Th(c tr�ng ��i s�ng, v�n �% �ói nghèo c�a các t	c
ng��i thi�u s� vùng Tây Nam B	 ��t ra nhi%u v�n �% phát
tri�n trong giai �o�n 2015-2020 và ��n n�m 2030. C�n
ph�i ti�p t;c nghiên c)u �% xu�t gi�i pháp �� gi�m nghèo
b%n v3ng cho �#ng bào DTTS vùng Tây Nam B	, trong �ó
��c bi�t là �#ng bào dân t	c Khmer, Ch�m c�n t�p trung
vào gi�i quy�t m	t s� v�n �% c� b�n sau:

Th) nh�t, làm t�t công tác truyên truy%n, v�n �	ng,
�#ng bào các dân t	c thi�u s� / Tây Nam B	 xóa b� các
thói quen, phong t;c, t�p quán l�c h�u, �nh h�/ng ��n
trình tr�ng nghèo, gi�m nghèo và phát tri�n.

Tr�&c h�t chính quy%n �Ea ph��ng ph�i bi�t k�t h�p
v&i các t� ch)c �oàn th� / �Ea ph��ng, h�&ng d�n �#ng
bào t� ch)c s�n xu�t, th(c hành ti�t ki�m, chi tiêu có k�
ho�ch h�p lý. #ng th�i, v�n �	ng bà con xóa b� phong
t;c c�&i h�i r��m rà, ph)c t�p, t�n kém. �c bi�t là ��u
t� cho s�n xu�t, b&t chi phí cho ho�t �	ng tín ng�8ng, l7
h	i và tôn giáo.

Th) hai, t�p trung gi�i quy�t ��t �ai vì m;c tiêu gi�m
nghèo, �n �Enh ��i s�ng và phát tri�n.

� kh�c ph;c tình hình bi�n �	ng v% mua bán, qu�n
lý s/ h3u và s+ d;ng ��t vùng dân t	c Khmer, Ch�m, c�n
có chính sách ti�p t;c �i%u ch$nh các quan h� v% ��t �ai
nh�m t�o ra s( �n �Enh ��m b�o cho s( phát tri�n c�a
c	ng �#ng Khmer và toàn vùng. Xác �Enh rõ quan �i�m
gi�i quy�t ��t �ai vùng dân t	c Khmer, Ch�m là nh�m các
m;c tiêu: �n �Enh ��i s�ng và phát tri�n lâu dài. Các n	i
dung chính sách ph�i �áp )ng ���c các yêu c�u �ó, thì
m&i t�o �i%u ki�n �� c	ng �#ng Khmer t�ng b�&c hoà
nh�p vào s( phát tri�n chung. Trên c� s/ Lu�t �t �ai,
chính sách ��t �ai ��i v&i vùng dân t	c ph�i �% ra các n	i
dung v�a có tính c; th�, h@ tr� gi�i quy�t các khó kh�n
b)c xúc v% ��t /, ��t s�n xu�t (v&i nh3ng h	 có nhu c�u
th(c s( s�n xu�t) trên nguyên t�c �n �Enh dân c�, t�o
�i%u ki�n �n �Enh ��i s�ng c�a các dân t	c, �#ng th�i
ph�i ��m b�o hài hoà v&i k� ho�ch, chi�n l��c  phát tri�n
chung c�a �Ea ph��ng, vùng.  

Th) ba, ti�p t;c ti�n hành, hoàn thi�n quy ho�ch l�i
dân c� vùng dân t	c Khmer, Ch�m trong khu v(c.

Các �i�m quy ho�ch v�a có tính ch�t ch�ng l<, v�a là
�i�m dân c� t�p trung m&i phù h�p cho vi�c xây d(ng c�
s/ h� t�ng công c	ng, v�a gi�i quy�t khó kh�n b)c xúc v%
nhu c�u ��t c�a các h	 Khmer ��c bi�t khó kh�n,
nghèo..., v�a ��m b�o quy ho�ch phát tri�n kinh t� - xã
h	i c�a �Ea ph��ng. Nhà n�&c và chính quy%n �Ea ph��ng
ph�i có k� ho�ch �i%u ph�i l�i ��t �ai theo h�&ng s�n
xu�t nông s�n hàng hoá, tránh tình tr�ng mua ��t, c�p
��t cho t�ng h	 thi�u ��t, mà nên tìm gi�i pháp khác ��a

h� vào các �i�m quy ho�ch dân c� và quy ho�ch vi�c làm
phù h�p v&i tình hình th(c ti7n t�ng �Ea ph��ng.  

Th) t�, ti�p t;c xây d(ng và hoàn thi�n chi�n l��c
�ào t�o ngu#n nhân l(c trong c	ng �#ng Khmer, Ch�m. 

ây là nhân t� có ý nghKa nh�m �áp )ng nhu c�u gi�m
nghèo, phát tri�n theo c� c�u kinh t� c�a �Ea ph��ng và
qu�c gia (gi�m t� tr�ng nông nghi�p, t�ng t� tr�ng công
nghi�p, dEch v;, du lEch...) và vi�c làm cho ng��i lao �	ng
ngày m	t gia t�ng..., nh�m tránh s)c ép v% dân s�, vi�c
làm ��i v&i ��t �ai. 

Th) n�m, �Fy m�nh và t� ch)c th(c hi�n có hi�u qu�
ho�t �	ng khuy�n nông.

Có chính sách phù h�p ��i v&i ch�ng lo�i cây tr#ng,
v�t nuôi trên �Ea bàn vùng dân t	c Khmer, Ch�m sinh
s�ng �� t� v�n và chuy�n giao k9 thu�t có hi�u qu�. Có
chính sách t�o �i%u ki�n v% gi�ng, v�n mang tính h@ tr�
�u �ãi ban ��u (v% s� l��ng, th�i gian, qu�n lý...) ��
ng��i dân d�n ti�p c�n v&i k9 thu�t m&i, làm �n có hi�u
qu� và t�o kh� n�ng chi tr� v�n. 

Có chính sách, k� ho�ch và �u tiên �ào t�o �	i ng<
cán b	 khuy�n nông là ng��i Khmer, Ch�m m	t cách
chính quy, n�m t�t các yêu c�u k9 thu�t v% khuy�n nông
�� làm công tác trên �Ea bàn. Trung ��ng và các �Ea
ph��ng c�n th�ng nh�t và ��i m&i chính sách h@ tr� m)c
kinh phí ��i v&i cán b	 khuy�n nông / vùng dân t	c thi�u
s�, vùng ��c bi�t khó kh�n, vùng dân trí th�p, kh�c ph;c
tình tr�ng thi�u th�ng nh�t, t( phát c�a các �Ea ph��ng
hi�n nay. Chú tr�ng và hoàn thi�n chính sách thông tin
tuyên truy%n v% khuy�n nông, lâm, ng� cho nông dân
Khmer, Ch�m (b�ng ti�ng Khmer, Ch�m ) trên các ph��ng
ti�n thông tin ��i chúng (truy%n hình, báo chí...) / các
�Ea ph��ng khu v(c. Chú tr�ng biên so�n tài li�u, biên
t�p n	i dung ��n gi�n, phù h�p v&i nh�n th)c c�a ng��i
dân. �i m&i ph��ng pháp hình th)c khuy�n nông, chú
tr�ng �Ea bàn thôn, �p tr(c ti�p ��n ng��i dân.  

Th) sáu, tuyên truy%n, nâng cao nh�n th)c c�a ng��i
dân v% vE trí, vai trò c�a thE tr��ng trong phát tri�n kinh
t� h	, c	ng �#ng dân t	c và �Ea ph��ng.

Ti�p t;c có chính sách ��u t� �� xây d(ng các c� s/ h�
t�ng m	t cách sát h�p v&i nhu c�u và tình hình phát tri�n
kinh t� - xã h	i vùng dân t	c Khmer, Ch�m, nh�: ch�, các
trung tâm th��ng m�i. �u �ãi h�n v% thu�, tín d;ng nh�m
t�o �i%u ki�n �� ng��i dân làm quen và ho�t �	ng hi�u
qu� trong lKnh v(c tín d;ng ph;c v; phát tri�n s�n xu�t
và thE tr��ng. Có chính sách cho vay linh ho�t và th�i gian
cho vay kéo dài h�p lý h�n, th� t;c ti�n l�i h�n phù h�p
v&i trình �	 dân trí; ng��i nông dân c�n ���c h�&ng d�n,
�ào t�o, t�p hu�n �� nâng cao trình �	 s�n xu�t, ��c bi�t
là bi�t xây d(ng k� ho�ch s�n xu�t, h�ch toán kinh t�
trong ��u t� v�n, quay vòng v�n trong s�n xu�t. 
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Bao tiêu s�n phFm, ho�c h�&ng d�n ng��i nông dân
Khmer, Ch�m ti�p c�n v&i kinh t� hàng hoá, thE tr��ng...
thì m&i t�o �	ng l(c �� h� th(c hi�n các �#ng v�n ���c
vay trong s�n xu�t. Thu hút các ngu#n l(c t�i ch@ và bên
ngoài �� m�nh �� h@ tr� ng��i dân Khmer phát tri�n s�n
xu�t, �i �ôi v&i ho�t �	ng tín d;ng, t�ng b�&c nâng cao
kh� n�ng tín d;ng c�a h�.

Th) b�y, nâng cao n�ng l(c v% qu�n lý r�i ro trong
ho�t �	ng kinh t�, ��i s�ng c�a �#ng bào các dân t	c trên
�Ea bàn.

R�i ro trong ��i s�ng kinh t� - xã h	i c�a c	ng �#ng
Khmer, Ch�m bao g#m các v�n �% thiên tai, ��t �ai, s)c
kho=, thE tr��ng giá c�… � h�n ch� và kh�c ph;c các r�i
ro ��i v&i c	ng �#ng, Chính ph� và các �Ea ph��ng trong
th�i gian t&i c�n t�p trung có các chính sách: 

+ Chính sách phát tri�n nông, lâm, ng� nghi�p theo
h�&ng �a d�ng hoá các s�n phFm nh�m t�o ra các ngu#n
thu nh�p, nh�: tr#ng r�ng, tr#ng cây �n qu� theo mùa v;,
tr#ng lúa ch�t l��ng cao, dEch v; �i �ôi v&i tích lu9 l��ng
th(c, b�o qu�n sau thu ho�ch.

+ Chính sách t�o vi�c làm phù h�p v&i các nhóm ��i
t��ng h	, dân c�, l)a tu�i (�ào t�o ngh%, �a d�ng hóa
các ngh% dEch v;, xu�t khFu lao �	ng...) làm sao các ho�t
�	ng sinh k� ngày càng ch� �	ng không ph;c thu	c vào
y�u t� th�i ti�t m�a l<, h�n hán, dEch b�nh... 

+ Gi�i quy�t t�t v�n �% ��t �ai, t�o �i%u ki�n �� b	 ph�n
dân c� có ��t /, ��t s�n xu�t nh�m kh�c ph;c tình tr�ng
mua bán, c�m c�, sang nh��ng... ��t trong c	ng �#ng Khmer,
h�n ch� r�i ro này d�n ��n r�i ro khác cho ng��i lao �	ng.

+ Chính sách ��u t�, nâng cao dân trí v% ch�m sóc s)c
kho=, dân s� - k� ho�ch hoá gia �ình nh�m nâng cao ch�t
l��ng dân c� v% s)c kho=, t�ng b�&c kh�c ph;c r�i ro v%
��i s�ng, ho�t �	ng kinh t� ��i v&i m	t b	 ph�n dân c�. 

Th) tám, ti�p t;c hoàn thi�n và cung c�p hi�u qu�
dEch v; công v% giáo d;c, an sinh xã h	i.

Ti�p t;c hoàn thi�n chính sách ��u t� c� s/ h� t�ng
�i �ôi v&i các thi�t bE �ào t�o / các c�p h�c; chính sách
h@ tr� ��i v&i h�c sinh nghèo, h	 nghèo v% mi7n gi�m
h�c phí, h@ tr� tài li�u, ph��ng ti�n h�c t�p; chính sách
v% l��ng, ph; c�p h�p lý ��i v&i giáo viên và cán b	 qu�n
lý giáo d;c ng��i Khmer, Ch�m, giáo viên ��n d�y t�i
vùng dân t	c Khmer, Ch�m; nghiên c)u và xây d(ng
ch��ng trình h�p lý trong vi�c d�y song ng3.

Có chính sách, �% án h�p lý trong vi�c m/ các tr��ng
�ào t�o ngh%, �ào t�o công nhân k9 thu�t. T�ng c��ng
�ào t�o cán b	 ch� ch�t ng��i Khmer, Ch�m / c� s/; b#i
d�8ng các vE s� sãi có trình �	 có uy tín trong dân chúng;
tuy�n d;ng thJng và s+ d;ng hi�u qu� sinh viên, h�c sinh
dân t	c �ã ���c �ào t�o �i �ôi v&i ti�p t;c b#i d�8ng, �ào
t�o trong quá trình công tác.

Ti�p t;c c�ng c� tr��ng Dân t	c n	i trú v% c� s/ v�t
ch�t, v% ch��ng trình, v% ch� �	 chính sách ��i v&i th�y
và trò. Tr��ng �i h�c C�n Th�, �i h�c An Giang c�n có
khoa d�y v�n hoá Khmer, Ch�m và ng3 v�n Khmer, Ch�m
cho sinh viên trong vùng. 

Có chính sách b�t bu	c v% giáo d;c, xoá mù ��i v&i
nông dân Khmer nh�m nâng cao dân trí, xoá �ói gi�m
nghèo. ây là chính sách c�n ���c �u tiên ��u t� t� v�n
giáo d;c và v�n xoá �ói gi�m nghèo nh�m t�o ra y�u t�
nâng cao “m�t b�ng dân trí” / m)c t�i thi�u �� ti�p c�n
toàn di�n v&i các �i%u ki�n xoá �ói gi�m nghèo cho t�ng
nhóm h	 và c	ng �#ng.     

Th) chín, hoàn thi�n và cung c�p hi�u qu� dEch v;
công v% y t�, ch�m sóc s)c kho= c	ng �#ng.

Có chính sách t�ng m)c ��u t� �� xây d(ng h� th�ng
y t� thôn, �p, xã trong vi�c �ào t�o cán b	 chuyên môn
(y tá, y sK, bác sK…), cán b	 qu�n lý, trang thi�t bE, c� s/
v�t ch�t, thu�c men. Ti�p t;c b� sung, hoàn thi�n chính
sách, c� ch� xây d(ng m�ng l�&i truy%n thông v% y t�,
dân s� k� ho�ch hoá gia �ình vùng dân t	c thi�u s�, nâng
cao nh�n th)c c�a ng��i dân v% ý th)c t( ch�m sóc s)c
kho=, b�o v� môi tr��ng s�ng. Phát huy vai trò c�a chính
quy%n các c�p �� t�ng b�&c tuyên truy%n, giáo d;c, v�n
�	ng qu�n chúng vùng dân t	c c�i t�o t�p quán l�c h�u
(ch�n th� gia súc, gia c�m, s+ d;ng n�&c kênh r�ch trong
sinh ho�t, ma chay…) �nh h�/ng ��n s)c kho= cá nhân
và c	ng �#ng, b�o v� môi tr��ng sinh thái. 

Th) m��i, hoàn thi�n chính sách, ��i m&i cung c�p
các dEch v; công v% xoá �ói gi�m nghèo.

C�n xác �Enh m�i quan h� gi3a chính sách này v&i
chính sách, ch��ng trình phát tri�n chung c�a các �Ea
ph��ng; gi3a gi�i pháp tình th� và gi�i pháp c� b�n, lâu
dài; gi3a cái c; th� và cái t�ng th�; kh�c ph;c tình tr�ng
trông ch�, � l�i c�a m	t b	 ph�n dân c�.    

Có chính sách, c� ch� xây d(ng �	i ng< cán b	 chuyên
gia xoá �ói gi�m nghèo trong vùng nói chung và ��i v&i
vùng dân t	c thi�u s� nó riêng. 	i ng< này ph�i ���c �ào
t�o v% nghi�p v; h�&ng d�n cho ng��i dân trong vi�c l�p
k� ho�ch, s+ d;ng v�n, k9 thu�t nông nghi�p, ch�m sóc
s)c kho=... và ph�i có ch� �	 chính sách tho� �áng �� h�
ho�t �	ng có hi�u qu� trong s( nghi�p xoá �ói gi�m nghèo. 

Cùng v&i s( quan tâm c�a �ng và Nhà n�&c, các �Ea
ph��ng vùng Tây Nam B	 nói chung và �Ea bàn có �#ng
bào Khme, Ch�m nói riêng, �ã th(c hi�n nhi%u chính
sách, các ch��ng trình m;c tiêu qu�c gia, ��u t� phát
tri�n vùng �#ng bào dân t	c thi�u s�. C�p �y �ng, chính
quy%n các c�p, các s/, ban, ngành �ã có nh3ng ��i m&i,
n@ l(c cùng v&i ý th)c, t( l(c v��n lên c�a �#ng bào các
dân t	c, t�o nên di�n m�o m&i vùng �#ng bào các dân t	c
thi�u s� n�&c ta.�
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Ngh� An là m	t t$nh �a dân t	c, các dân t	c ít
ng��i / Ngh� An v�a mang nh3ng ��c �i�m
chung c�a các dân t	c trong n�&c, v�a mang
nh3ng nét ��c thù c�a m	t s� dân t	c ít ng��i

c� trú trong m	t vùng lãnh th� nh�t �Enh. Trong �ó,
ng��i H’Mông chi�m t� l� khá cao, sinh s�ng ch� y�u /
3 huy�n (vùng cao) v&i 20 xã và 92 b�n (Qu� Phong có
1 xã, 8 b�n; T��ng D��ng có 6 xã, 10 b�n và K� S�n có
13 xã, 74 b�n); trong �ó 14 xã biên gi&i giáp v&i Lào.
Ng��i H’Mông / Ngh� An g#m H’Mông tr�ng và H’Mông
�en, s( phân bi�t này ���c d(a trên m	t s� ��c �i�m
khác nhau ch� y�u v% s�c ph;c. Ng��i H’Mông / Ngh�

An v% ti�ng nói g�n nh� th�ng nh�t, tuy c<ng có m	t
s� ph��ng ng3 khác nhau, nh�ng do s�ng g�n nhau nên
�%u hi�u ���c. 

Vùng dân t	c H’Mông t$nh Ngh� An là m	t trong
nh3ng �Ea bàn mà các th� l(c thù �Ech h�&ng t&i. Trong
nh3ng n�m g�n �ây, hi�n t��ng ��o Tin lành xâm nh�p
và phát tri�n m	t cách không bình th��ng trên �Ea bàn
rõ ràng không ph�i là v�n �% tôn giáo thu�n tuý, mà �ã
có nh3ng �	ng thái l�i d;ng tôn giáo vùng dân t	c
thi�u s�, gây nên nh3ng ph)c t�p v% an ninh chính trE
và tr�t t( an toàn xã h	i. Công tác v�n �	ng qu�n

Công tác dân v�n đ�i v�i 
đ�ng bào dân t	c H’Mông 
c�a Công an t�nh Ngh� An

* Thạc sĩ, Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Học viện An ninh nhân dân.

DƯƠNG QUỐC THÀNH*

Tóm tắt: Công tác dân vận của lực lượng công an đối với đồng bào dân tộc
H’Mông tỉnh Nghệ An đã và đang được tiến hành đồng bộ với các biện pháp,
phương tiện, lực lượng. Lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ
Đảng, chính quyền địa phương và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo
an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc H’Mông. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự
tại vùng đồng bào dân tộc H’Mông đã được giữ vững, kinh tế - xã hội ngày càng
phát triển, góp phần tích cực vào xây dựng và phát triển của tỉnh.

Summary: The mobilization for H’Mong people of police in Nghe An province
has been carried out synchronously with measures, means, and forces. The
police force actively advise the party committees, local authorities and deployed
professional measures to ensure the security and order of H'Mong ethnic group.
As a result, the situation of security and order in the H'Mong ethnic group has
been maintained, the socio-economic development, contributing positively to the
province building and development.
Từ khóa: Công an, đồng bào dân tộc H’Mông, công tác dân, Nghệ An.
Keywords: Police, H'mong ethnic group, mobilization, Nghe An.
Nhận bài: 12/9/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 1/10/2018.
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chúng ��u tranh ng�n ch�n, �n �Enh tình hình c�a t$nh
�ã ���c tri�n khai trên toàn �Ea bàn, song tình hình
v�n ch�a ���c gi�i quy�t v% c� b�n. Ng��i dân t	c
H’Mông v�n theo ��o, m	t b	 ph�n có xu h�&ng tin ��o
sâu s�c h�n, ho�t �	ng c�a các ��i t��ng ngày m	t tinh
vi và “bàn tay ng�m” c�a các th� l(c thù �Ech v�n ti�p
t;c chi ph�i tình hình. Ti�p �ó là tình tr�ng di c� t( do
trong �#ng bào dân t	c H’Mông t�i Ngh� An c<ng là m	t
v�n �% �áng lo ng�i, gây nên nh3ng b�t �n trong ��m
b�o an ninh, tr�t t(.

Công tác dân v�n ��i v&i �#ng bào dân t	c thi�u s�
nói chung và công tác dân v�n ��i v&i �#ng bào dân t	c
H’Mông nói riêng trên �Ea bàn t$nh Ngh� An là công tác
gi3 vE trí chi�n l��c c� b�n c�a l(c l��ng công an trong
s( nghi�p ��m b�o an ninh tr�t t(, thúc �Fy phát tri�n
kinh t� - xã h	i, gi3 v3ng �n �Enh chính trE trên �Ea
bàn t$nh, góp ph�n vào s( �n �Enh và phát tri�n chung
c�a ��t n�&c.

V% m;c tiêu công tác dân v�n ��i v&i �#ng bào dân
t	c H’Mông c�a l(c l��ng công an t$nh Ngh� An, tr�&c
h�t nh�m ��m b�o vE trí, vai trò lãnh ��o c�a �ng, s(
ho�t �	ng bình th��ng c�a h� th�ng chính trE, vi�c
th(c hi�n ��y ��, �úng ��n quan �i�m, ���ng l�i c�a
�ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n�&c v% phát tri�n
vùng �#ng bào dân t	c H’Mông / Ngh� An, ��m b�o s(
�n �Enh chính trE, s( phát tri�n b%n v3ng v% kinh t�,
v�n hoá, xã h	i, s( �oàn k�t g�n bó c�a c	ng �#ng �#ng
bào dân t	c H’Mông / Ngh� An.

�i v&i �#ng bào dân t	c H’Mông trên �Ea bàn, các
th� l(c thù �Ech tuyên truy%n sai l�ch v% ngu#n g�c lEch
s+, v�n hoá c�a ng��i H’Mông, qua �ó lôi kéo vào ho�t
�	ng thành l�p “V��ng qu�c Mông t( trE”, phá ho�i t�
t�/ng, làm gi�m lòng tin c�a �#ng bào H’Mông vào ch�
tr��ng, ���ng l�i c�a �ng, chính sách, pháp lu�t c�a
Nhà n�&c. Các lu�n �i�u tuyên truy%n này �ã �nh h�/ng
��n m	t b	 ph�n không nh� �#ng bào dân t	c H’Mông,
nhi%u ng��i lo l�ng, m	t s� ng	 nh�n tin theo các lu�n
�i�u tuyên truy%n, có bi�u hi�n s�ng tách bi�t v&i các
dân t	c khác hay bán tài s�n �� di c� sang Lào. Bên
c�nh �ó còn có các ho�t �	ng tuyên truy%n tôn giáo trái
phép, gây ra nhi%u di7n bi�n ph)c t�p, ti%m Fn nhi%u
nguy c� ��i v&i an ninh, tr�t t(. Tình hình ho�t �	ng
c�a t	i ph�m ma tuý / �Ea bàn biên gi&i Ngh� An di7n
ra r�t ph)c t�p. M�c dù �Ea bàn này v% c� b�n �ã xoá b�
vi�c tr#ng cây thu�c phi�n, nh�ng l��ng ma tuý t�
n�&c ngoài thFm l�u qua biên gi&i v�n r�t l&n. 

Quán tri�t quan �i�m ch$ ��o c�a T$nh u� Ngh� An,
c�a B	 Công an, Công an t$nh Ngh� An �ã t� ch)c tri�n
khai l(c l��ng th(c hi�n ch)c n�ng, nhi�m v; ��m b�o
an ninh vùng dân t	c H’Mông; công an các huy�n, thE
xã �Ea bàn vùng dân t	c H’Mông �ã tri�n khai các m�t

công tác dân v�n ��m b�o an ninh vùng dân t	c H’Mông
trên �Ea b�n t$nh Ngh� An, nh�: công tác n�m tình hình
���c xác �Enh t�p trung vào nh3ng n	i dung, nh3ng
v�n �% tr�ng tâm, mang y�u t� ��c tr�ng c�a �Ea bàn.
Công an t$nh Ngh� An �ã ph�i h�p v&i các ban, ngành,
nh�: Ban Dân V�n, Ban Dân t	c - Mi%n núi, Ban Tuyên
giáo, M�t tr�n T� qu�c, oàn Thanh niên, H	i Ph; n3…
tham gia phong trào Toàn dân b�o v� an ninh T� qu�c
/ vùng dân t	c thi�u s�, tri�n khai dân v�n t�i các vùng
�#ng bào dân t	c H’Mông, Thái, Dao, Kh� Mú… #ng
th�i, Công an t$nh Ngh� An �ã tr(c ti�p ch$ ��o cán b	,
chi�n sK tham gia công tác dân v�n l#ng ghép v&i các n	i
dung tuyên truy%n, ph� bi�n v% ch� tr��ng c�a �ng,
chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n�&c v&i tuyên truy%n,
ph� bi�n v% âm m�u, ph��ng th)c, th� �o�n ho�t �	ng
c�a các th� l(c thù �Ech �� nâng cao c�nh giác cho qu�n
chúng nhân dân.

Công an t$nh �ã ph�i h�p v&i các c� quan ch)c n�ng
l#ng ghép v&i công tác dân v�n �#ng bào dân t	c
H’Mông tham gia xây d(ng ��i s�ng v�n hoá m&i n�i xã,
thôn, b�n; t� ch)c cho �#ng bào ký cam k�t th(c hi�n
“5 không” (không vi ph�m quy ch� biên gi&i; không di
c� trái pháp lu�t; không tuyên truy%n ��o trái pháp
lu�t; không buôn bán, v�n chuy�n v< khí; không buôn
bán, v�n chuy�n ma tuý), quan tâm ��n công tác v�n
�	ng cá bi�t, �i sâu �i r	ng t�ng ng��i, nh�t là ng��i
có uy tín, v�n �	ng t�ng ng��i �� c�m hoá, thu hút h�
�óng góp công s)c c�a mình vào công tác ��m b�o an
ninh tr�t t( t�i xã, thôn, b�n. 

Công tác tranh th� ng��i có uy tín trong �#ng bào
dân t	c H’Mông c<ng ���c l(c l��ng Công an t$nh Ngh�
An ti�n hành, �a s� ng��i có uy tín trong �#ng bào dân
t	c H’Mông �%u có thái �	 tích c(c, ch�p hành t�t
���ng l�i, ch� tr��ng c�a �ng, chính sách và pháp
lu�t c�a Nhà n�&c; tích c(c v�n �	ng �#ng bào �Enh
canh, �Enh c�, �n �Enh cu	c s�ng, tham gia các phong
trào phát tri�n kinh t�, xã h	i, b�o v� qu�c phòng - an
ninh. V&i s( tranh th�, h�&ng d�n c�a l(c l��ng Công
an, ng��i có uy tín trong �#ng bào dân t	c H’Mông �ã
tr(c ti�p gi�i quy�t các v; vi�c liên quan ��n an ninh
tr�t t( trên �Ea bàn, v�n �	ng qu�n chúng tham gia
phong trào b�o v� an ninh T� qu�c.

Các ��n vE nghi�p v; c�a Công an t$nh Ngh� An �ã
th��ng xuyên ph�i h�p v&i các ��n vE nghi�p v; c�a B	
�	i Biên phòng, Ban ch$ huy Quân s( t$nh, Ban Biên gi&i
t$nh… trong công tác n�m tình hình, trao ��i, xác minh
thông tin liên quan ��n âm m�u, ho�t �	ng c�a các th�
l(c thù �Ech, các lo�i t	i ph�m trong �#ng bào dân t	c
H’Mông; v�n �	ng, tranh th� ng��i có uy tín, tuyên
truy%n, ph� bi�n ch� tr��ng c�a �ng, chính sách và
pháp lu�t c�a Nhà n�&c, nâng cao tinh th�n c�nh giác
c�a ng��i dân.
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KINH NGHIM - TH�C TI�N

Có th� nói, công tác dân v�n ��i v&i �#ng bào dân
t	c H’Mông c�a l(c l��ng công an trên �Ea bàn t$nh
Ngh� An �ã ��t ���c nhi%u k�t qu� tích c(c, gi3 v3ng
an ninh tr�t t(, góp ph�n quan tr�ng vào vi�c �n �Enh
chính trE, thúc �Fy phát tri�n kinh t� - xã h	i, nâng cao
��i s�ng m�i m�t cho �#ng bào dân t	c H’Mông trên �Ea
bàn. Tuy nhiên, bên c�nh nh3ng k�t qu� ��t ���c, công
tác n�m tình hình v�n còn m	t s� b�t c�p, l(c l��ng
công an v�n ch�a n�m ch�c tình hình m	t cách ch�
�	ng, d�n ��n gi�i quy�t nh3ng v�n �% ph)c t�p v% an
ninh tr�t t( trong �#ng bào dân t	c H’Mông nhi%u lúc
ch�a kEp th�i. Nhi%u tr��ng h�p nh3ng mâu thu�n
trong qu�n chúng nhân dân ch�a ���c phát hi�n t� lúc
m&i n�y sinh; ch�a ch� �	ng x+ lý tình hu�ng phát sinh
trong qu�n chúng. 

T� vi�c nghiên c)u, tìm hi�u các y�u t� tác �	ng và
th(c tr�ng công tác dân v�n ��i v&i �#ng bào dân t	c
H’Mông, công tác dân v�n c�a l(c l��ng công an ��i v&i
�#ng bào dân t	c H’Mông trên �Ea bàn t$nh Ngh� An
nh3ng n�m t&i, c�n có m	t s� gi�i pháp c� b�n sau �ây: 

Th) nh�t, c�n t�ng c��ng h�n n3a công tác giáo
d;c, nâng cao nh�n th)c cho cán b	, ��ng viên và qu�n
chúng nhân dân v% quan �i�m, ���ng l�i c�a �ng,
chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n�&c trong gi�i quy�t
v�n �% dân t	c, ��m b�o an ninh vùng dân t	c thi�u s�
nói chung, dân t	c H’Mông nói riêng. Công tác này c�n
t�p trung vào các n	i dung: Giáo d;c, tuyên truy%n v%
t�m quan tr�ng chi�n l��c, c� b�n, lâu dài c�a v�n �%
dân t	c và �oàn k�t dân t	c trong quá trình cách m�ng;
Giáo d;c, tuyên truy%n cho cán b	, ��ng viên, qu�n
chúng nhân dân th�y ���c tính ch�t c�p bách c�a v�n
�% dân t	c và �oàn k�t dân t	c; Gi�i quy�t v�n �% dân
t	c, th(c hi�n th�ng l�i quan �i�m, chính sách dân t	c. 

Th) hai, t�ng c��ng xây d(ng, c�ng c� h� th�ng
chính trE và nâng cao hi�u qu� ho�t �	ng c�a �	i ng<
cán b	 c� s/. � làm t�t �i%u này, c�n t�p trung c�ng
c�, ki�n toàn h� th�ng chính trE c� s/ / vùng �#ng bào
dân t	c H’Mông. Tr�&c m�t, t�p trung c�ng c� chính
quy%n xã, b�n �ang bE tác �	ng, bE các th� l(c thù �Ech
kích �	ng, lôi kéo, các xã ph)c t�p v% tôn giáo, dân c�
không �n �Enh.

Th) ba, ti�p t;c �Fy m�nh phát tri�n kinh t�, v�n
hoá m	t cách b%n v3ng, gi�i quy�t kEp th�i các yêu c�u
b)c thi�t v% ��i s�ng v�t ch�t và tinh th�n cho �#ng
bào dân t	c H’Mông trên �Ea bàn.

Tr�&c h�t c�n ph�i t�p trung gi�i quy�t nguyên
nhân, �i%u ki�n, nh3ng y�u t� tác �	ng t� bên trong,
bao g#m các y�u t� kinh t�, ��i s�ng, dân trí, v�n hoá,
t�p quán dân t	c… �ây là v�n �% có tính chi�n l��c, c�
b�n, lâu dài; v�a có tính c�p thi�t, tr�&c m�t. V&i ch)c
n�ng, nhi�m v; c�a mình, l(c l��ng công an v�a ph�i
h�p v&i các c� quan, l(c l��ng liên quan �� tham m�u,
�% xu�t, v�a tr(c ti�p góp ph�n vào vi�c phát tri�n kinh
t� - xã h	i, �n �Enh và nâng cao ��i s�ng m�i m�t cho
�#ng bào dân t	c H’Mông.

Th) t�, nâng cao hi�u qu� công tác n�m tình hình
ph;c v; ��m b�o an ninh tr�t t( vùng �#ng bào dân t	c
H’Mông. V&i gi�i pháp này, l(c l��ng công an t$nh Ngh�
An gi3 vai trò nòng c�t trong vi�c xác �Enh c; th� các
h�&ng thu th�p thông tin, tài li�u ph;c v; công tác
n�m tình hình có tr�ng tâm, tr�ng �i�m. Trong �ó, bao
g#m vi�c n�m tình hình v% t� ch)c �ng và chính
quy%n, v% c� c�u t� ch)c b	 máy và ho�t �	ng c�a các
phòng, ban, nh�t là các b	 ph�n thi�t y�u… v% ho�t
�	ng c�a các �oàn th� qu�n chúng và các v�n �% n�i
c	m, ph)c t�p trên �Ea bàn, ��c bi�t chú ý nh3ng �Ea
bàn có h� th�ng chính trE c� s/ y�u kém, nh3ng �Ea bàn
“tr�ng” c�p u�, ��ng viên…

Th) n�m, ��i m&i n	i dung, ph��ng pháp v�n �	ng
qu�n chúng, tranh th� ng��i có uy tín ph;c v; công
tác ��m b�o an ninh, tr�t t( vùng �#ng bào dân t	c
H’Mông. C�n bám sát yêu c�u c; th� v% ��m b�o an
ninh tr�t t( c�a t�ng xã, b�n, nh�t là các xã, b�n
ph)c t�p v% ho�t �	ng tôn giáo, di c� t( do… T�p
trung �Fy m�nh tuyên truy%n, v�n �	ng nâng cao
c�nh giác cho cán b	, ��ng viên và qu�n chúng nhân
dân tr�&c âm m�u, ho�t �	ng c�a các th� l(c thù �Ech
tuyên truy%n, kích �	ng t� t�/ng ly khai, t( trE, cát
c) dân t	c; �� h� không tin, không nghe l�i k= x�u,
tích c(c tham gia ��u tranh góp ph�n ��m b�o an
ninh tr�t t( trên �Ea bàn.�
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Th�a Thiên - Hu� là trung tâm v�n hóa l&n c�a c�
n�&c, v&i Qu�n th� di tích C� �ô ���c Unesco công
nh�n là Di s�n V�n hóa Th� gi&i. Là C� �ô nên Th�a
Thiên - Hu� l�u gi3 nhi%u giá trE v�n hóa c�a dân

t	c. Cho ��n hi�n nay, theo �&c tính, trên �Ea bàn t$nh
Th�a Thiên - Hu� có 65 l7 h	i l&n, trong �ó ch� y�u là l7
h	i thu	c v% tín ng�8ng dân gian. 

Đánh giá quản lý nhà nước về lễ hội tín
ngưỡng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên - Huế

K�t qu� qu�n lý nhà n�&c v% l7 h	i tín ng�8ng tiêu
bi�u trên �Ea bàn t$nh Th�a Thiên - Hu�

Th) nh�t, th(c hi�n �úng các ch� tr��ng c�a �ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n�&c v% l7 h	i tín ng�8ng.

Công tác qu�n lý nhà n�&c (QLNN) v% l7 h	i tín ng�8ng
�ã ���c chính quy%n các c�p  t$nh Th�a Thiên - Hu� ch$
��o th(c hi�n kEp th�i, �úng ��n, có hi�u qu� thông qua
ban hành các v�n b�n qui ph�m pháp lu�t c<ng nh� các
v�n b�n h�&ng d�n th(c hi�n các v�n b�n QLNN c�a c�p
trên v% lKnh v(c này. K� ho�ch, n	i dung, ph��ng h�&ng

NGÔ HÀ TRUNG*

Tóm tắt: Trong sinh hoạt cộng đồng, lễ hội được gọi là hiện tượng văn hóa nguyên
sinh, nguyên hợp của nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa khác nhau. Trong đó, lễ hội
tín ngưỡng là một sinh hoạt văn hóa nổi bật của cư dân Thừa Thiên - Huế. Tuy
nhiên, việc quản lý tổ chức lễ hội tín ngưỡng tiêu biểu hiện nay còn nhiều hạn chế,
làm giảm đi nhiều giá trị tích cực của lễ hội. Vì vậy, tăng cường quản lý nhà nước về
lĩnh vực này là cần thiết trong điều kiện hiện nay ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Summary: In community activities, festivals are called primitive cultural
phenomena, combining various forms of cultural activities. In particular, the religious
festival is a prominent cultural activities of residents in Thua Thien – Hue province.
However, the management of religious festivals is still limited, reducing the positive
value of the festival. Therefore, the strengthening of the State’s management in this
area is necessary in the current situation of Thua Thien- Hue province.
Từ khóa: Quản lý Nhà nước, lễ hội, tín ngưỡng, tiêu biểu, Thừa Thiên- Huế.
Keywords: The State management, festivals, creeds, typical, Thua Thien Hue.
Nhận bài: 25/9/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 5/10/2018.

Qu�n lý nhà n��c v� 
ho�t đ	ng l! h	i tín ng�"ng 
tiêu biu � Th#a Thiên - Hu�:
Th�c tr�ng và gi�i pháp
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và nhi�m v; c�a công tác QLNN v% l7 h	i tín ng�8ng phù
h�p v&i thu�n phong m9 t;c, phong t;c t�p quán t#n t�i
sâu r	ng trong các t�ng l&p nhân dân, �áp )ng ���c nhu
c�u và nguy�n v�ng c�a h�, ���c ng��i dân ch�p nh�n,
�ng h	 và t�o �i%u ki�n h�p tác �� �em l�i hi�u qu� qu�n
lý ngày càng cao. 

�n nay, t$nh Th�a Thiên - Hu� �ã ban hành trên 30
v�n b�n QLNN và nhi%u v�n b�n ch$ ��o, ph�i h�p liên
quan ��n công tác QLNN v% l7 h	i tín ng�8ng. Công tác
tuyên truy%n, ph� bi�n các v�n b�n pháp lu�t, các quy
�Enh v% t� ch)c l7 h	i tín ng�8ng liên quan ���c chú
tr�ng, v&i nhi%u hình th)c phong phú, �a d�ng �ã góp
ph�n nâng cao nh�n th)c c�a nhân dân v% ý nghKa và vai
trò c�a l7 h	i tín ng�8ng trong ��i s�ng v�n hóa tinh
th�n, hình thành ý th)c ��i v&i vi�c b�o v� di s�n. Giáo
d;c truy%n th�ng u�ng n�&c nh& ngu#n và qu�ng bá l7
h	i, tích c(c th(c hi�n n�p s�ng v�n minh trong l7 h	i,
ph;c v; du lEch hi�u qu�. 

Hai là, b	 máy QLNN t� c�p t$nh ��n c�p xã - ph��ng
���c ki�n toàn, �	i ng< cán b	 qu�n lý t� ch)c l7 h	i
b�&c ��u ���c chuFn hóa. H� th�ng c� quan QLNN v% l7
h	i tín ng�8ng ���c c� c�u ch�t ch�, có s( phân công
trách nhi�m và nhi�m v; c; th� cho m@i c�p, m@i c� quan
quan, ban ngành. Công tác chuFn hóa cán b	, công ch)c
tham gia QLNN v% v�n hóa, l7 h	i tín ng�8ng ���c chú
tr�ng. Bình quân m@i n�m S/ V�n hóa, Th� thao và Du
lEch t� ch)c ���c 6 ��t t�p hu�n dành cho cán b	 v�n
hóa xã ph��ng QLNN v% v�n hóa, qu�n lý t� ch)c l7 h	i
tín ng�8ng. 100% công ch)c QLNN v% lKnh v(c này / c�p
t$nh ��t trình �	 c+ nhân tr/ lên v% chuyên ngành qu�n
lý v�n hóa, v�n h�c, Vi�t Nam h�c và các ngành khoa h�c
- xã h	i khác. Trên 90% t�ng s� cán b	 ph��ng - xã ��t
trình �	 cao �Jng tr/ lên là l(c l��ng nòng c�t �� th(c
hi�n công tác QLNN v% l7 h	i tín ng�8ng tiêu bi�u trên �Ea
bàn t$nh Th�a Thiên - Hu� ��t hi�u qu� cao.

Th) ba, công tác th(c hi�n n�p s�ng v�n minh trong
l7 h	i tín ng�8ng ��t ���c nh3ng k�t qu� tích c(c. Các
c� quan QLNN t$nh Th�a Thiên - Hu� �ã kEp th�i ch�n
ch$nh nh3ng ho�t �	ng l7 h	i t( phát, không phù h�p
v&i yêu c�u phát tri�n chung c�a n%n v�n hóa. �m b�o
n	i dung c�a l7 h	i tín ng�8ng di7n ra trên �Ea bàn, gi3
���c tính thiêng c�a các nghi l7 c� truy%n, gi3 gìn ���c
nh3ng giá trE t�t ��p, tính nghiêm cFn c�a l7 h	i, �#ng
th�i tránh ���c nh3ng bi�u hi�n c�a mê tín dE �oan,
“buôn th�n bán thánh”...

Trong ho�t �	ng l7 h	i tín ng�8ng, các �Ea ph��ng
g�n li%n n	i dung l7 h	i v&i các hình th)c trò ch�i dân
gian, di7n x�&ng và �ã gi&i thi�u ���c các s�n phFm
truy%n th�ng. M	t s� l7 h	i tín ng�8ng truy%n th�ng,
nh�: l7 h	i v�t làng Sình, Th� L7 �ã có nh3ng hình th)c
ho�t �	ng “b� tr�” nh� gi&i thi�u Fm th(c, �# th� công,

m9 ngh� s�n xu�t theo k9 thu�t truy%n th�ng c�a �Ea
ph��ng,… t�o phong phú và h�p d�n cho ng��i �i h	i. 

Th) t�, l7 h	i tín ng�8ng tiêu bi�u trên �Ea bàn t$nh
Th�a Thiên - Hu� b�o t#n ���c truy%n th�ng, n% n�p theo
h�&ng lành m�nh hóa, phù h�p v&i thu�n phong m9 t;c.
Nh� th(c hi�n t�t công tác b�o t#n và phát huy giá trE
nên các l7 h	i tín ng�8ng / �ây tránh ���c nguy c� th�t
truy%n, bi�n hóa tiêu c(c; phát huy giá trE ��c s�c c�a l7
h	i tín ng�8ng trong h	i nh�p v�n hóa. Các giá trE, b�n
s�c v�n hóa Hu� ���c ti�p t;c duy trì và phát huy. L7 h	i
tín ng�8ng tiêu bi�u trên �Ea bàn t$nh Th�a Thiên - Hu�
�ã tr/ thành c�u n�i quan tr�ng t�o s( liên k�t c	ng
�#ng, thúc �Fy v�n hóa phát tri�n song hành v&i du lEch,
xóa �ói gi�m nghèo và an sinh xã h	i, góp ph�n thúc �Fy
phát tri�n kinh t� - xã h	i.

Nh3ng h�n ch� c�a qu�n lý nhà n�&c v% l7 h	i tín
ng�8ng tiêu bi�u trên �Ea bàn t$nh Th�a Thiên - Hu�

Vi�c xây d(ng, ban hành chính sách, pháp lu�t qu�n lý
nhà n�&c v% l7 h	i tín ng�8ng còn còn g�p nhi%u khó kh�n.

Vi�c ban hành v�n b�n qui ph�m pháp lu�t và h�&ng
d�n th(c hi�n các v�n b�n qui ph�m pháp lu�t liên quan
��n QLNN v% lKnh v(c l7 h	i tín ng�8ng còn ch�m, phân
tán, ch�a ��y ��, ch�a theo kEp th(c ti7n phát tri�n hi�n
nay. Vi�c ch$ ��o, giám sát th(c thi các qui �Enh QLNN v%
lKnh v(c này còn lúng túng, thi�u c; th� và liên t;c. 

Công tác tuyên truy%n, quán tri�t các ch� tr��ng c�a
�ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n�&c, các v�n b�n
qu�n lý, h�&ng d�n nghi�p v; c�a B	 V�n hóa, Th� thao
và Du lEch v% lKnh v(c này ch�a ��t hi�u qu� t�i �u. Công
tác tuyên truy%n, ph� bi�n còn ��n �i�u, m&i ch$ d�ng l�i
trong gi&i h�n các c� quan QLNN, cán b	, công ch)c, trong
khi ph�n l&n ng��i dân còn ch�a có c� h	i ti�p c�n các ch�
tr��ng, chính sách; ch�a có hình th)c bi�u ��t h�p d�n ��
ng��i dân, du khách hi�u v% các giá trE lEch s+, v�n hóa
c�a di tích, v% th�n ph�, th�n tích công tr�ng c�a nhân v�t
th� t( và ý nghKa c�a l7 h	i. Vì v�y, nhân dân, du khách
ch�a th(c s( tham gia b�o t#n, qu�n lý các lo�i hình l7 h	i
tín ng�8ng.

Hi�u qu� ho�t �	ng c�a b	 máy t� ch)c, �	i ng< cán
b	 QLNN và t� ch)c l7 h	i tín ng�8ng còn có nh3ng v�n
�% b�t c�p.

Công tác qu�n lý l7 h	i tín ng�8ng tiêu bi�u hi�n nay
/ các �Ea ph��ng c� b�n do UBND c�p huy�n, xã, ph��ng
th(c hi�n; vai trò QLNN c�a ngành v�n hóa ch�a th(c s(
���c �% cao. Vi�c qu�n lý di tích g�n v&i l7 h	i còn thi�u
s( th�ng nh�t, cùng m	t lúc có nhi%u ch� th� cùng tham
gia nh� thôn, ph��ng, xã, ban qu�n lý di tích, nhà chùa,
nhà �%n, công ty khai thác dEch v;… M	t s� l7 h	i �ã t�
ch)c kéo dài quá th�i gian quy �Enh, t� ch)c trùng l�p,
không th� hi�n ���c ��c tr�ng c�a t�ng l7 h	i. Ý th)c

KINH NGHIM - TH�C TI�N
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th(c hi�n trách nhi�m QLNN v% lKnh v(c này c�a m	t b	
ph�n lãnh ��o chính quy%n các c�p ch�a cao, có s( �ùn
�Fy, giao phó trách nhi�m cho các Ban Qu�n lý Di tích c�
s/ mà thi�u s( ch$ ��o ch�t ch�. 

Th(c hi�n n�p s�ng v�n minh trong l7 h	i tín ng�8ng
còn nhi%u b�t c�p.

Ý th)c c�a ng��i tham gia l7 h	i còn nhi%u h�n ch�,
b�t c�p d�n ��n thái �	, hành vi, )ng x+ ch�a v�n hóa ��i
v&i l7 h	i. Bên c�nh các ho�t �	ng sinh ho�t v�n hóa sôi
n�i, mang tính truy%n th�ng, m	t s� l7 h	i tín ng�8ng t�
ch)c thi�u tính tôn nghiêm, xu�t hi�n hi�n t��ng thi�u
lành m�nh, nh�: dEch v; kh�n thuê, bói toán, t+ vi, bán
hàng rong… G�n �ây, nhi%u cá nhân, gia �ình, t� ch)c c�
g�ng s�m s+a nh3ng l7 v�t mang tính th�i th��ng, l7 v�t,
vàng mã có c� mô hình xe h�i, nhà l�u... gây lãng phí và
làm sai l�ch ý nghKa tâm linh c�a l7 h	i tín ng�8ng. 

Hi�n t��ng ô nhi7m môi tr��ng, m�t tr�t t( an toàn
trong l7 h	i tín ng�8ng còn di7n ra khá ph� bi�n. Tình
tr�ng ��t vàng mã �ã và �ang ���c th(c hi�n m	t cách
r	ng rãi, công khai làm cho c�nh quan, môi tr��ng / các
l7 h	i tín ng�8ng bE ô nhi7m n�ng n%. 

M	t s� n	i dung trong ho�t �	ng b�o t#n, phát huy
giá trE l7 h	i tín ng�8ng ch�a ���c chú tr�ng.

Ngoài m	t s� l7 h	i ��c thù thu hút �ông s� l��ng
khách du lEch, nh�: l7 h	i �i�n Hòn Chén, l7 h	i C�u ng�
Thu�n An, h	i v�t làng Sình... các l7 h	i khác mang n�ng
tính �Ea ph��ng, nh� l=, ch� y�u thu hút và ph;c v; nhu
c�u sinh ho�t v�n hóa c	ng �#ng c�a c� dân t�i ch@, thi�u
s)c lan t�a. Nhi%u l7 h	i ch�a khai thác h�t ti%m n�ng
sáng t�o v�n hoá c�a nhân dân và truy%n th�ng v�n hoá
dân gian v�n có / �Ea ph��ng. Vi�c t� ch)c l7 h	i tín
ng�8ng thi�u tính ch�n l�c, ch� �% c�a m@i l7 h	i tín
ng�8ng khác nhau nh�ng n	i dung các l7 h	i ch#ng chéo,
nét �	c �áo, ��c tr�ng riêng ch�a rõ ràng; ch�y theo hình
th)c v&i nh3ng ch��ng trình ngh� thu�t sân kh�u hoá
hi�n ��i, n�ng v% trình di7n, gây t�n kém c� v% nhân l(c,
kinh phí và th�i gian.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản
lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng tiêu biểu
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

M	t là, c�n t�ng c��ng công tác tuyên truy%n, nâng
cao nh�n th)c c�a công ch)c trong b	 máy chính quy%n

các c�p và nhân dân v% tính ch�t, ��c �i�m, vai trò, vE trí
c�a l7 h	i tín ng�8ng ��y ��, th�u �áo, v&i t� cách l7 h	i
tín ng�8ng là m	t b	 ph�n c�a di s�n v�n hóa phi v�t
th�, �� có quan �i�m và thái �	 )ng x+ �úng ��n v&i l7
h	i. M�t khác t�ng b�&c xây d(ng, hoàn thi�n các v�n
b�n quy ph�m pháp lu�t, các v�n b�n h�&ng d�n th(c thi
các qui �Enh c�a Nhà n�&c v% t� ch)c và qu�n lý l7 h	i.
T�ng c��ng, c�ng c� b	 máy QLNN và xây d(ng các c� ch�
ph�i h�p gi3a các c� quan liên quan, t�o nên s( th�ng
nh�t trong công tác t� ch)c và qu�n lý l7 h	i. Chú tr�ng
�ào t�o, b#i d�8ng �	i ng< cán b	, công ch)c tham gia
QLNN v% v�n hóa, l7 h	i tín ng�8ng.

Hai là, tr�&c nh3ng tác �	ng t� m�t trái c�a c� ch� thE
tr��ng ��n vi�c ph;c h#i, t� ch)c các l7 h	i, chính quy%n
các c�p c�n t�ng c��ng các bi�n pháp thanh tra, ki�m tra,
giám sát �� gi�m thi�u các hi�n t��ng tiêu c(c x�y ra
trong l7 h	i, nh�t là các t� n�n mê tín dE �oan, ��u c�
tr;c l�i, “buôn th�n bán thánh”… M�nh d�n xã h	i hóa
t� ch)c, qu�n lý l7 h	i; g�n vi�c t� ch)c l7 h	i v&i phát
tri�n dEch v;, du lEch. C�n có gi�i pháp ch�n l�c tinh hoa
v�n hóa các n�&c trong quá trình h	i nh�p v�n hóa khu
v(c và qu�c t� �� làm phong phú các ho�t �	ng l7 h	i tín
ng�8ng, phù h�p v&i hoàn c�nh th(c t� và b�o t#n các giá
trE truy%n th�ng.

Ba là, c�n �% cao ý th)c tham gia l7 h	i c�a m	t b	
ph�n du khách, dân c� �Ea ph��ng th(c hi�n n�p s�ng v�n
minh, gi3 gìn v� sinh môi tr��ng, c�nh quan trong khu
v(c di tích, trong t� ch)c l7 h	i. Bài tr� các hi�n t��ng
thái quá v% ni%m tin vào tín ng�8ng, th�n linh, mê tín dE
�oan… làm bi�n d�ng ý nghKa t�t ��p c�a vi�c t� ch)c l7
h	i tín ng�8ng, d�n ��n tình tr�ng t� ch)c cúng t� tràn
lan, lãng phí,n�ng tính s( ki�n, phô tr��ng hình th)c. C�n
có chi�n l��c ��u t� dài h�n các công trình v� sinh, thu
gom rác, n�&c th�i… ��m b�o cho phát tri�n b%n v3ng.

B�n là, trên �Ea bàn t$nh Th�a Thiên - Hu� có nhi%u
lo�i hình l7 h	i bao g#m h� th�ng các l7 h	i truy%n th�ng
dân gian, l7 h	i tôn giáo, l7 h	i lEch s+ cách m�ng, l7 h	i
du nh�p t� n�&c ngoài, l7 h	i v�n hóa, th� thao và du
lEch; h� th�ng lo�i hình l7 h	i Cung �ình… làm cho ph�m
vi và n	i dung qu�n lý c�a các c� quan QLNN bE dàn tr�i,
thi�u s( t�p trung - c�n có gi�i pháp phân công, phân c�p
qu�n lý trong b	 máy nhà n�&c �� qu�n lý hi�u qu�, tránh
ch#ng chéo.�
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NH�NG V�N �� QU�C T	 VÀ ��I NGO�I NHÂN DÂN

Theo kh�o sát c�a Vi�n Kh�o thí giáo d;c M9 ETS, t�
l� h�c sinh t�ng th(c hi�n hành vi gian l�n trong
thi c+ hi�n nay vào kho�ng 75%, trong khi �ó cách
�ây h�n n+a th� k$, con s� này ch$ là kho�ng 20%.

áng bu#n là tình tr�ng gian l�n trong thi c+ không ch$
có / h�c sinh kém mà �ã m/ r	ng h�n r�t nhi%u, lây sang
c� nh3ng h�c sinh có trình �	 khá, th�m chí gi�i1. Vi�c có
hành vi gian l�n thi c+ / các tr��ng �i h�c chính là
thách th)c vô cùng l&n cho các nhà qu�n lý trong vi�c
phòng, ch�ng tham nh<ng trong lKnh v(c giáo d;c. 

Tình hình giáo dục đào tạo Đại học tại Mỹ
B�ng x�p h�ng các tr��ng �i h�c trên th� gi&i trong

lKnh v(c giáo d;c 2018 c�a Times Higher Education li�t
kê 1.000 tr��ng ��i h�c hàng ��u trên th� gi&i. Theo
th�ng kê cho th�y, M9 �)ng ��u v&i 7 tr��ng �i h�c l�t
top 10 tr��ng �i h�c t�t nh�t trên th� gi&i, trong �ó có
Vi�n Công ngh� California (top 3), �i h�c Stanford (top
3), Vi�n Công ngh� Massachusetts (top 5), �i h�c
Harvard (top 6), �i h�c Princeton (top 7), �i h�c
Chicago (top 9), �i h�c Pennsylvania (top 10)2. Times
Higher Education c<ng cho bi�t, s� ti%n chi tiêu cho giáo
d;c / M9 chi�m 13,45% t�ng chi tiêu, trong �ó, s� ti%n
chi cho giáo d;c ��i h�c là 27,5%3.

B�ng x�p h�ng �i h�c th� gi&i Quacquarelli Symonds
(ti�ng Anh: QS World University Rankings), là b�ng x�p
h�ng th��ng niên v% th) h�ng các tr��ng ��i h�c trên

th� gi&i c�a t� ch)c giáo d;c Quacquarelli Symonds - Anh
qu�c. B�ng x�p h�ng �i h�c th� gi&i QS ���c �ánh giá là
m	t trong nh3ng b�ng x�p h�ng có uy tín và �nh h�/ng
hàng ��u th� gi&i c<ng �ánh giá giáo d;c �i h�c M9
�)ng ��u. N�m 2018, b�ng x�p h�ng này c<ng �ánh giá 5
trên 10 tr��ng �i h�c / M9 l�t top 10 tr��ng �i h�c
hàng ��u trên th� gi&i, bao g#m: Vi�n Công ngh�
Massachusetts (top 1), �i h�c Stanford (top 2), �i h�c
Harvard (top 3), Vi�n Công ngh� California (top 4) và �i
h�c Chicago (top 9)4.

Gian l�n có m�t kh�p n�i trong giáo d;c ��i h�c c�a
M9. Vào n�m 2015, tr��ng �i h�c Dartmouth �ã �ình ch$
64 sinh viên vì nghi ng� gian l�n. N�m h�c 2014, �i h�c
Georgia c<ng �ã báo cáo v% vi�c �i%u tra 603 s( c� gian l�n
và sau �ó g�n 70% các tr��ng h�p k�t thúc v&i m	t l�i thú
nh�n c�a h�c sinh. Vào n�m 2012, Harvard �ã ti�n hành
�i%u tra 125 h�c sinh bE bu	c t	i không h�p tác do liên
quan ��n k� thi cu�i kì. �i h�c Stanford, �i h�c Y
Upsate, �i h�c Duke, �i h�c Indiana, �i h�c Central
Florida và �i h�c Virginia, t�t c� �%u �ã ��i m�t v&i
nh3ng v; bê b�i, gian l�n.

Nguyên nhân dẫn đến gian lận thi cử tại
các trường Đại học Mỹ

Gian l�n là phi ��o �)c. Nh�ng nhi%u sinh viên / M9
�ang ng;y bi�n hành �	ng c�a mình b�ng nguyên nhân
"ó không ph�i là v�n �% l&n". Sinh viên c� g�ng gi�m

GIAN L$N THI C% & M' 
Thách th�c cho các nhà qu�n lý giáo d�c
trong vi�c phòng, ch�ng tham nh�ng

LÊ HOÀNG ANH TUẤN*

Tóm tắt: Hiện, ở Mỹ, vấn đề gian lận thi cử tại các trường Đại học ngày càng trở
nên tinh vi. Đây chính là thách thức vô cùng lớn cho các nhà quản lý trong việc
phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục.

Summary: Currently, in America, the problem of examination fraud in
universities is becoming more sophisticated. This is a great challenge for
managers in the fight against corruption in the fields of education.
Từ khóa: Quản lý giáo dục, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, kỷ luật, cán bộ, Hoa Kỳ.
Keywords: Education management, negative, corruption, waste, discipline, cadre, United States.
Nhận bài: 31/8/2018; Sửa chữa: 12/9/2018; Duyệt đăng: 1/10/2018.
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N H ¢ N G  V 2 N   £  Q U 6 C  T ?  V À   6 I  N G O � I  N H Â N  D Â N

thi�u h�u qu� c�a vi�c gian
l�n trong thi c+. Hay có
nhi%u quan �i�m c�a m	t s�
sinh viên cho r�ng: "Tôi ch$
dùng m	t chút giúp �8 - �i%u
�ó không th(c s( gian l�n".
Ho�c m	t s� tr��ng h�p l�i
l�y s� �ông ra �� ng;y bi�n
cho hành �	ng cá nhân: "M�i
ng��i �%u làm �i%u �ó".
Th�m chí, h� dùng ng��i
khác �� �� l@i ho�c ng;y
bi�n cho hành �	ng c�a cá
nhân mình: "Giáo viên là
kh�ng khi�p, vì v�y tôi ph�i
�n gian".

Thêm vào �ó, lý do sinh
viên ngày nay �ang b�a vây
b/i các hành �	ng gian l�n
và h� có thói quen b�t ch�&c
hành �	ng �ó. Nh3ng hành
�	ng t�/ng ch�ng nh� c�a
các thành viên trong gia
�ình nh� gian l�n khi �i ch�, trong công vi�c… s� khi�n
các b�n h�c sinh, sinh viên có suy nghK coi th��ng vi�c
gian l�n d�n ��n gian l�n. H� th��ng có suy nghK ��n gi�n
r�ng n�u trót l�t k�t qu� mình ��t ���c s� là �i�m A ho�c
tham gia vào tr��ng �i h�c mà mình mong mu�n còn n�u
không may bE b�t thì c<ng là do s� không may m�n và
chEu hình ph�t nh�.

Ngoài ra, nhi%u tr��ng trung h�c hay ��i h�c �ang
không d�y h�c sinh, sinh viên cách nghiên c)u. Sinh viên
không ���c d�y cách di7n ��t và gi�i thích. Vì v�y, sinh
viên ch$ c�n c�t và dán t� các bài báo h� ��c trên internet
- nó r�t d7 dàng, nhanh chóng và có r�t ít n@ l(c �� làm
bài. ây là m	t s( suy gi�m ti%m tàng c�a vi�c d�y h�c và
ki�m tra, vì nhi%u h�c sinh không th� suy nghK và gi�i
quy�t v�n �% cho b�n thân. Và khi h� bu	c ph�i làm nh�
v�y, h� ch$ ��n gi�n là l�y ý t�/ng c�a ng��i khác.

Hậu quả của việc gian lận thi cử tại các
trường Đại học Mỹ

H�u qu� c�a gian l�n trong ��i h�c có th� thay ��i
theo th� ch� và m)c �	 nghiêm tr�ng c�a hành vi ph�m
t	i. Trong m	t s� tr��ng h�p, h�c sinh s� ch$ ��n gi�n là
thôi khóa h�c, thay vì ch$ là bài t�p ���c �% c�p. �i v&i
nhi%u sinh viên, �i%u này có th� có �nh h�/ng lâu dài ��i
v&i các ch��ng trình b�ng c�p mà h� ��ng ký; n�u h� bE
�u�i kh�i m	t khóa h�c quan tr�ng, h� có th� không có
kh� n�ng ki�m ���c b�ng c�p. M	t hình ph�t nghiêm
tr�ng h�n có th� bao g#m �ình ch$. i%u này c<ng có th�
làm h�ng nghiêm tr�ng k� ho�ch c�a h�c sinh cho t��ng
lai, vì h� s� bE �u�i kh�i tr��ng trong su�t th�i gian h�c

k� ho�c th�m chí c� n�m h�c. Nó có th� là khó kh�n ho�c
th�m chí có th� trì hoãn t�t nghi�p c�a h�. 

Ngoài ra, sinh viên c<ng s� bE thui ch	t v% ��o �)c
d�n ��n bE k� lu�t, tác phong, k9 n�ng c�a sinh viên
không �áp )ng ���c yêu c�u c�a công vi�c sau này. �c
bi�t là v�n �% ��o �)c, n�u trót l�t m	t l�n sinh viên có
xu h�&ng th+ l�n hai và nhi%u l�n sau �ó. Còn n�u ngay
l�n ��u �ã bE b�t s� t�o ra s( t( ti, m�c c�m, th�m chí
tr�m c�m v&i h�c sinh, sinh viên.

Giải pháp trong việc giảm gian lận thi cử
tại các trường Đại học Mỹ

Th) nh�t, cha m� là gi�i pháp �óng vai trò quan tr�ng
nh�t giúp con cái h�. N�u cha m� nói d�i s� �nh h�/ng
��n nhân cách c<ng nh� cách mà tr= �ón nh�n vi�c gian
l�n. R�t nhi%u ph; huynh cho r�ng vi�c mình nói v&i con
là con nên nói con 12 tu�i thay vì 13 tu�i �� vào r�p chi�u
phim, hay lái xe t�c �	 nhanh nh�ng nói r�ng b� m�
không v��t quá t�c �	… là m	t trong nh3ng hành �	ng
tr= có th� ghi nh& và hình thành tính cách nói d�i, gian
l�n ngay t� nh�. Cha m� c�n là nh3ng ng��i làm g��ng
�� con cái mình không có thói quen gian l�n.

Th) hai, cha m� không nên ��a con ��n th�m th�y cô
trong nh3ng dEp l7 t�t kèm theo nh3ng “túi quà”…, b/i
hành �	ng này vô tình �ã d�y cho con tr= v% hành vi
tham nh<ng.

Th) ba, cha m� không nên áp l(c h�c t�p c�ng thJng
lên con, hãy nói chuy�n v&i con cái v% công vi�c c�a
tr��ng, gi�i t�a áp l(c �i�m s�. H�c sinh, sinh viên
th��ng chEu áp l(c r�t l&n �� nh�n �i�m t�t. Khi h� �ang

Một góc trường Đại học Stanford, Mỹ. ẢNH: PV
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h�c trung h�c, �i�m t�t giúp h� ���c nh�p h�c ��i h�c,
và khi h� �ang h�c ��i h�c, �i�m t�t giúp h� ���c ch�n
m	t công vi�c t�t ho�c tr��ng sau ��i h�c. Là cha m�,
hãy nói v&i con cái b�n không nên t�p trung quá nhi%u
v% �i�m s�, mà nên t�p trung vào nh3ng gì mà mình
�ang h�c, thu nh�n ki�n th)c t�t thay vì t�p trung vào
�i�m s�.

Th) t�, nói v% gian l�n công khai v&i con cái. Vào ��u
m@i n�m h�c, cha m� th��ng nghK vi�c nói cho con mình
v% gian l�n s� làm h�i cho tr=, tuy nhiên n�u cha m� nói
chuy�n thJng th�n và �úng ��n v% nh3ng gì �ã x�y ra
trong l&p, trao ��i v&i con trên ph��ng di�n b�n bè lúc �ó
ba m� s� giúp con hi�u v% gian l�n và phòng tránh v% gian
l�n t�t h�n vi�c gi�u di�m và che d�u hành vi gian l�n.

V&i các th�y cô giáo và nhà tr��ng, n�i tr(c ti�p qu�n
lý sinh viên, giáo viên và nhà tr��ng nên �a d�ng các kì
thi thay vì cách ra �% tr�c nghi�m ho�c các câu h�i truy%n
th�ng. Giáo viên nên t�o ra nh3ng câu h�i m/, giúp h�c
sinh t� duy mà c<ng h�n ch� kh� n�ng r�p khuôn c�a
h�c sinh. Thêm vào �ó, giáo viên c�n ph�i h�p v&i nhà
tr��ng �� không ng�ng c�i thi�n công ngh� phát hi�n và
ch�ng ��o v�n, phát hi�n gian l�n, h�n ch� s( can thi�p
t� bên ngoài tác �	ng vào bài thi c�a sinh viên. Giáo viên
và nhà tr��ng c�n giáo d;c cho h�c sinh ngay t� ngày
��u tiên b�&c vào tr��ng v% cách s+ d;ng tài li�u, cách
trích d�n ngu#n, cách nghiên c)u d(a trên nghiên c)u
c�a ng��i khác. Phân �Enh rõ ranh gi&i vi ph�m và không
vi ph�m vi�c gian l�n trong bài ki�m tra và các bài nghiên
c)u. #ng th�i, x+ lý nghiêm t�t c� nh3ng tr��ng h�p có
hành vi ��o v�n ho�c cách ly nh3ng ng��i bE nghi ng�
��o v�n. Trên th(c t�, r�t nhi%u nhà tr��ng �ã nh�c nh/
song h�c sinh v�n gian l�n, nhà tr��ng c�n nh�c nh/
th��ng xuyên và t�o ra m	t thói quen trích d�n ngu#n
v&i sinh viên ��i h�c.

Nhận xét
T� nh3ng s( tìm hi�u v% v�n �% gian l�n thi c+, có th�

��a ra nh3ng nh�n xét nh� sau:

Th) nh�t, gian l�n thi c+ là hành vi vô cùng nguy
hi�m, �ang có d�u hi�u gia t�ng.

Nh3ng ti�n b	 trong công ngh�, s( phát tri�n nhanh
chóng c�a tính n�ng di �	ng c�a sinh viên qu�c t�, và
toàn c�u hoá và th��ng m�i hóa giáo d;c �ã làm cho ho�t
�	ng h�c thu�t gian l�n tr/ nên th��ng xuyên h�n trong

khi vi�c phát hi�n tr/ nên khó kh�n h�n. Công ngh� �ã
và �ang giúp �8 con ng��i trong vi�c chia s= thông tin.
Tuy nhiên, nó là con dao hai l�8i, có th� là công c; khi�n
h�c sinh th(c hi�n hành vi gian l�n. Theo th�ng kê, t� l�
h�c sinh t�ng th(c hi�n hành vi gian l�n trong thi c+
hi�n nay vào kho�ng 75%, trong khi �ó cách �ây h�n n+a
th� k$, con s� này ch$ là kho�ng 20%. ây là con s� �áng
báo �	ng cho th�y gian l�n thi c+ �ang là v�n �% �au ��u
c�a các nhà qu�n lý.

Th) hai, gian l�n thi c+ là tác nhân d�n ��n tham
nh<ng giáo d;c và ng��c l�i.

M	t h� th�ng thi c+ t�t ph�i th(c hi�n ���c các ch)c
n�ng m;c �ích c� b�n c�a mình. Vi�c ki�m tra và thi c+
có 4 ch)c n�ng chính, �ó là: 1) Nh�m phát hi�n các �i�m
m�nh �i�m y�u c�a t�ng h�c viên, qua �ó �i%u ch$nh vi�c
h�c t�p, gi�ng d�y cho thích h�p. 2) Nh�m �ánh giá phân
lo�i và ��m b�o ch�t l��ng ��u ra hay ��u vào c�a các
ch��ng trình giáo d;c. 3) Nh�m ��m b�o công b�ng và
h�p lý trong các cu	c tuy�n ch�n. 4) Nh�m t�o ra s( thi
�ua ph�n ��u.

Tuy nhiên, n�u thi c+ sai l�ch v% nh3ng ch)c n�ng
này s� gây ra tác h�i vô cùng to l&n, nhi%u ng��i có th�
dùng ti%n �� mua ���c b�ng c�p, có th� dùng ti%n �� qua
bài thi, có th� dùng ti%n �� th(c hi�n hành vi gian l�n…
t�t c� góp ph�n d�n ��n vi�c tham nh<ng trong giáo d;c.

Th) ba, gian l�n là l�i c�nh báo cho suy thoái ��o �)c,
l�i s�ng c�a gi&i tr=.

Có l� s( th�t b�i l&n nh�t c�a các c� s/ giáo d;c c�a
chúng ta là s( kh�ng kh�ng c�a h� trong s( ph�n n	 c�a
s( ki�n này ch) không ph�i là s( gi�i thích có ý nghKa v%
nh3ng s( ki�n �ó. Các tr��ng �i h�c m�t kiên nh�n và làm
quá trình thi c+ thi�u �#ng b	, h� t�ng c��ng g�n camera,
các thi�t bE nhi%u h�n là d�y h�c sinh, sinh viên v% ��o �)c.
Vi�c gian l�n cho th�y s( suy thoái trong ��o �)c c�a m	t
s� b�n tr=. H� không nh�n th)c ���c tác h�i và xem nh� các
bi�u hi�n, nguyên nhân và cách phòng tránh.

Trong m�i tr��ng h�p, có l� �ã ��n lúc ph�i xem xét
l�i các ph��ng pháp d�y h�c và c�u trúc theo cách mà
sinh viên ���c �ánh giá ít h�n v% kh� n�ng ghi nh& và
nhi%u h�n n3a kh� n�ng suy nghK c�a b�n thân. Lyndon
Johnson, T�ng th�ng th) 36 c�a M9 �ã t�ng nói: “Giáo
d;c không ph�i là m	t v�n �%. Giáo d;c là m	t c� h	i”.
Hãy �� giáo d;c giúp b�n có c� h	i, ch) ��ng khi�n nó
t�&c �i c� h	i c�a b�n.�

Chú thích:
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Nghìn lẻ một lý do 
áp đ�t tr�ng ph�t Nga

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

LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Bằng nhiều lý do, Liên minh châu Âu đang tìm kiếm cớ để áp đặt lệnh
trừng phạt mới đối với nước Nga. Song, có một cớ có thực mà nhiều người biết, đó
là sự giàu có về tài nguyên và đất đai rộng lớn của nước Nga mà họ muốn chiếm
đoạt bằng mọi cách. Phát huy đầy đủ nội lực của nước Nga mới có thể vô hiệu hóa
sự bao vây cấm vận là con đường mà nước Nga đã chọn và đang ra sức thực hiện.

Summary: For many reasons, the European Union is seeking an excuse to impose
new sanctions on Russia. Yet, there is a real truth that many people know the wealth
of the vast resources and land of Russia that they want to seize in every way.
Promoting the full force of the new Russia can nullify all embargos, that is the path
Russia has chosen and are trying to implement.
Từ khóa: Các nước phương Tây, bao vây cấm vận Nga, Tổng thống Putin.
Keywords: Western countries, Russian embargo, Putin.
Nhận bài: 10/9/2018; Sửa chữa: 12/9/2018; Duyệt đăng: 5/10/2018.

Dân tộc Slav (người Nga) dưới con mắt
của vài nước phương Tây 

Trong con m�t c�a nh3ng ng��i ph��ng Tây n�ng ��u
óc phân bi�t ch�ng t	c, Slav là dân t	c bán khai, n+a Á,
n+a Âu. Các ph��ng ti�n truy%n thông c�a các n�&c
ph��ng tây, ��c bi�t là / M9, không ng�ng phác h�a
ng��i Nga là nh3ng con ng��i thô l@, tàn b�o, l�m m�u,
nhi%u m�o; r�ng nhà n�&c Nga là nhà n�&c �	c tài,
chuyên ch� và luôn can thi�p vào công vi�c n	i b	 c�a
n�&c khác. Không d�ng l�i / vi�c bôi x�u, xuyên t�c lEch
s+, h� luôn tung ra nh3ng ch)ng c& ng;y t�o �� bao vây,
c�m v�n nh�m cô l�p n�&c Nga v% m�t chính trE, bóp
ngh�t n�&c Nga v% m�t kinh t�. Nh3ng ch)ng c& ng;y t�o
���c tung ra nh�m bôi nh�, bài xích, cô l�p n�&c Nga �ã
khi�n cho không ít ng��i dân các n�&c ph��ng Tây tin
theo mà không h% l�u tâm tìm ra nguyên nhân c�a s( thù
h�n dai dJng �ó.

Nước Nga vĩ đại chưa hề chiến bại 
Trong su�t th�i gian k� t� khi hình thành, 2/3 th�i

gian n�&c Nga bE chìm trong các cu	c chi�n tranh lâu dài,
ác li�t và tàn kh�c v&i nhi%u n�&c hùng m�nh ���ng th�i.

N�&c Nga �ã ph�i ti�n hành 10 cu	c ��i ��u dài h�n
500 n�m v&i �� ch� Th;y i�n (t� th� k� XII ��n th� k�

XVIII), �� phá v8 s( bao vây c�a Th;y i�n ng�n ch�n ��
ch� Nga m/ ���ng thông th��ng v&i th� gi&i bên ngoài
qua con ���ng bi�n B�c. K�t qu� cu�i cùng là vua Th;y
i�n Karl II �ã bE Pie �i �� - Sa hoàng Nga �ánh b�i hoàn
toàn vào ��u th� k� XVIII. K� t� �ó, Th;y i�n m�t hJn
�Ea vE c��ng qu�c s� 1 vùng ��t Baltic. N�&c Nga �ã m/
toang c+a ra v&i th� gi&i bên ngoài và xây d(ng vùng
Leningrad thành c�n c) �Ea chi�n l��c v3ng ch�c nh�t /
bi�n B�c c�a n�&c Nga ngày nay.    

Tr�&c th� k� XVIII, �� ch� Ottoman (ngày nay là Th�
NhK K�), làm ch� Crimea, làm ch� Bi�n en và ch�n ���ng
thông th��ng phía Nam c�a �� ch� Nga ra v&i th� gi&i
bên ngoài. B�&c sang th� k� XVIII, vào nh3ng n�m 1768-
1774 x�y ra chi�n tranh gi3a hai �� ch� Nga và Ottoman.
Quân �	i Nga hoàng giành th�ng l�i. � ch� Ottoman bE
��i b�i. N�m 1787, Ottoman nuôi tham v�ng chi�m l�i
Crimea, �ã ��a ra t�i h�u th� �òi Nga tr� l�i bán ��o này
cho h�. Nga hoàng �ã t� ch�i thJng th�ng. Chi�n tranh
Nga - Ottoman tái di7n. H�m �	i Bi�n en c�a Sa hoàng
l�p ���c nhi%u chi�n công, giành nhi%u chi�n th�ng l&n.
� ch� Ottoman bu	c ph�i t� b� yêu sách c�a h�.

B�&c sang th� k� XIX, vào nh3ng n�m 1853-1856, Liên
quân các n�&c Anh, Pháp, Áo, Ý, Th� �ã huy �	ng h�n
m	t tri�u quân quy�t chi�m b�ng ���c Crimea. H�m �	i
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c�a Liên quân có l�i th� áp ��o. M�c dù v&i quân s� ít
h�n, h�a l(c y�u h�n, bE th��ng vong nhi%u h�n, nh�ng
v&i tinh th�n chi�n ��u qu�t c��ng, quân Nga �ã kiên
c��ng bám tr;, ch�ng tr� và gây cho ��i ph��ng nh3ng
thi�t h�i n�ng n%. Chi�n th�ng c�a quân Nga trong nh3ng
tr�n bão l+a c�a Liên quân / Sevastopol vào gi3a th� k�
XIX là m	t trong nh3ng t�m g��ng chói l�i ghi l�i trang
s+ oai hùng ch�ng quân xâm l��c c�a các dân t	c Nga. 

Chi�n tranh th� gi&i l�n I (1914-1918) ch�m d)t. N�&c
Pháp huy �	ng 5 tàu chi�n cùng v&i các chi�n h�m c�a
các n�&c ph��ng Tây vây hãm Crimea nh�m bóp ngh�t
chính quy%n cách m�ng non tr= / Nga. C; Tôn )c Th�ng,
ng��i lính Vi�t Nam trong quân �	i Pháp �ã cùng v&i các
lính th�y Pháp khác làm binh bi�n, kéo lá c� cách m�ng
lên trên chi�n h�m c�a quân �	i Pháp �� ph�n ��i Chính
ph� Pháp can thi�p vào cu	c cách m�ng Nga. Chính ph�
Pháp bu	c ph�i rút h�m �	i kh�i Bi�n en. 

Trong Chi�n tranh th� gi&i l�n II (1941-1945), phát
xít Hitler �ã s+ d;ng nhi%u l(c l��ng t�n công vào Liên
Xô nh�m m/ ���ng sang 2n 	 và ti�n sâu vào châu Á
hòng làm bá ch� th� gi&i. Hitler mu�n làm �i%u mà
Napoleon �p � nh�ng �ã th�t b�i th�m h�i. Trên toàn b	
chi�n tuy�n kéo dài t� Leningrad, ��n Moskva... quân �	i
phát xít )c �%u bE �ánh b�i liên ti�p. Liên Xô ph�n công,
ti�n thJng ��n Berlin, th� �ô c�a �� ch� )c, ��t d�u
ch�m h�t c�a ch� �	 phát xít Hitler. Nhà n�&c Liên Xô là
tr; c	t trong cu	c ��u tranh ��p tan ch� nghKa phát xít
và ch�m d)t th� chi�n th) II.

V&i s( ki�n Liên Xô tan rã vào
n�m 1991, cùng v&i k� ho�ch
ông ti�n, áp sát lãnh th� Nga,
âm m�u thôn tính bán ��o Crimea
c�a Nga ���c chuFn bE m	t cách
g�p rút. K� ho�ch k�t n�p Ukraine
vào NATO ���c xúc ti�n là nh�m
s+ d;ng ô b�o h	 v< khí nguyên
t+ c�a kh�i này trong tr��ng h�p
x�y ra xung �	t v&i Nga. Song
song v&i k� ho�ch này, m	t cu	c
cách m�ng màu nh�m l�t �� chính
quy%n thân Nga do T�ng th�ng
h�p hi�n Viktor Yanukovych ���c
phát �	ng, v&i m;c �ích cu�i cùng
là h�t cJng Nga ra kh�i Crimea.

Ngày 13/2/2014, tr�&c khi x�y
ra cu	c ��o chính l�t �� T�ng
th�ng Yanukovych, tàu sân bay
M9 George Bush v&i 90 máy bay
ph�n l(c trên boong cùng v&i 16
chi�n h�m và hai tàu ng�m h�t
nhân h	 t�ng �ã r�i c�n c) t�i M9
h�&ng v% bi�n Aegea. Ngày
22/2/2014, ngày x�y ra ��o
chính, toàn b	 �oàn tàu v��t qua

eo bi�n Bosphorus ti�n vào Bi�n en. Quân �	i Nga t�i
bán ��o Crimea l�p t)c hành �	ng. Toàn b	 l(c l��ng b	
binh, h�i quân, không quân Ukraine / Cr�m bE quân �	i
Nga vô hi�u hóa. Crimea hoàn toàn n�m d�&i s( ki�m soát
c�a quân �	i và h�m �	i Nga. Sau m	t cu	c tr�ng c�u dân
ý, Crimea �ã tr/ l�i là m	t ph�n lãnh th� c�a Nga. Hành
�	ng mau l� c�a quân �	i Nga t�i Crimea �ã d�p t�t nguy
c� xung �	t gi3a M9, NATO v&i Nga trong tr��ng h�p h�m
�	i M9 ��t chân ���c lên bán ��o Crimea.

Lãnh th� n�&c Nga r�t r	ng l&n, chi�m 1/6 di�n tích
trái ��t, tr�i dài t� Âu sang Á, t� ôn �&i vùng B�c c(c ��n
vùng nhi�t �&i giáp v&i các n�&c g�n xích ��o. N�&c Nga
r�t giàu v% tài nguyên thiên nhiên. Bao vây kinh t�, chính
trE không th� gây ra s( s;p �� ��i v&i n�&c Nga. 

Bài học đắt giá của sự chệch hướng
Sau Chi�n tranh th� gi&i l�n I, nhà n�&c Liên Xô, bao

g#m 15 n�&c: Ármenia; Azerbaijan; Belarus; Estonia;
Gruzia; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Latvia; Litva; Moldova;
Tajikistan; Turkmenistan; Ukraina; Uzbekistan và Nga, ra
��i ngoài s( mong mu�n c�a các n�&c t� b�n. Nh�ng ánh
hào quang r(c r/ c�a Liên Xô trong chi�n th�ng phát xít
)c, Ý, Nh�t và nh3ng thành qu� vang d	i trong nh3ng
n�m d�&i chính quy%n Xô Vi�t �ã làm n�y sinh tính t(
mãn, b�o th�, ch� quan, duy ý chí, m�t dân ch�, chuyên
quy%n, �	c �oán, d�n ��n sai l�m, ch�ch h�&ng v% ���ng
l�i d(ng n�&c và gi3 n�&c trong gi&i lãnh ��o / Liên Xô. 

Trong nh3ng n�m cao trào c�a cách m�ng xã h	i ch�

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
Liên Xô ngày 11/12/1963. (Từ trái sang: Đồng chí Ru đen cô, Viện trưởng Viện
KSNDTC Liên Xô (thứ sáu); đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng Viện KSNDTC
Việt Nam (thứ bảy); Luật sư Lê Đức Tiết ngoài cùng bên phải). ẢNH: PV
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nghKa, cách m�ng gi�i phóng dân t	c sau chi�n tranh th�
gi&i l�n II, trên các di7n �àn, ch� �% “Th�i k� quá �	 t�
ch� �	 t� b�n sang xã h	i ch� nghKa, lên ch� �	 c	ng s�n”
���c bàn nhi%u nh�t và sôi n�i nh�t. V% m�t hành �	ng,
quy lu�t kinh t� thE tr��ng bE ph� nh�n vì cho là nhân t�
làm tái sinh tr/ l�i ch� �	 t� b�n. Kinh t� t� nhân bE h�n
ch� và c�m �oán g�t gao. Nhà n�&c thi�t l�p s( qu�n lý
kinh t� theo k� ho�ch t�p trung, bao c�p chung cho c�
n�&c. Ph��ng h�&ng, k� ho�ch, ch$ tiêu s�n xu�t, vi�c
phân ph�i s�n phFm làm ra �%u theo k� ho�ch c�a Trung
��ng theo nguyên t�c bao c�p. V�n kinh doanh s�n xu�t
cho các �Ea ph��ng, các ��n vE kinh t� �%u do ngân sách
cung c�p. H�ch toán kinh t� không ���c coi tr�ng.

Vi�c ph� nh�n quy lu�t c�a n%n kinh t� thE tr��ng,
vi�c thi�t l�p ch� �	 qu�n lý theo k� ho�ch t�p trung,
quan liêu, bao c�p trong nhi%u th�p k� �ã �em l�i nhi%u
h�u qu� khôn l��ng. Vi�c s+ d;ng m�nh l�nh hành chính
thay th� cho quan h� thE tr��ng v�a làm thui ch	t �	ng
c�, m;c �ích s�n xu�t c�a xã h	i v�a làm n�y sinh tính
quan liêu, hách dEch cùng nhi%u bi�u hi�n suy thoái v%
��o �)c c�a viên ch)c khi ���c giao quy%n ban phát l�i
ích kinh t� cho xã h	i. 

S( hoài nghi v% ch� �	 xã h	i ch� nghKa / Liên Xô n�y
sinh t� th�p k� 60 c�a th� k� XX v&i cu	c v�n �	ng
“ch�ng ch� nghKa xét l�i” mà n	i dung c�t lõi c�a nó là
kiên trì ch� nghKa xã h	i hay chuy�n sang con ���ng t�
b�n ch� nghKa. T�ng th�ng Mikhail Gorbachev phát �	ng
phong trào “C�i t�” mà th(c ch�t là t� nhân hóa n%n kinh
t� công h3u c�a Liên Xô. D�&i th�i lãnh ��o c�a Mikhail
Gorbachev và Boris Yeltsin, nhi%u c� s/ kinh t� qu�c dân
bE �em bán v&i giá r= m�t và an ninh c�a n�&c Nga bE �e
d�a nghiêm tr�ng.

Phát huy tối đa sức mạnh nội lực của 
nước Nga  

T� n�m 1999, Vladimir Putin ���c giao quy%n làm
T�ng th�ng, ông và kíp lãnh ��o c�a mình �ã có nh3ng
chuy�n ��i m�nh m� v% ���ng l�i và c)u ���c n�&c Nga
ra kh�i v(c thJm. T�ng th�ng Putin �ã có câu nói n�i
ti�ng r�ng, nh3ng ai ph� nh�n công lao c�a chính quy%n
Xô Vi�t là nh3ng ng��i không có trái tim. Nh3ng ai mu�n
theo con ���ng c< là nh3ng ng��i không có trí óc. Câu
nói này �ã th� hi�n ��y �� phong cách, ph��ng pháp và
���ng l�i lãnh ��o c�a T�ng th�ng Putin và kíp lãnh ��o
c�a ông là s� ti�p t;c th�a k� và phát huy ��y �� truy%n
th�ng vK ��i c�a n�&c Nga, �#ng th�i g�t b� tính t( mãn,
b�o th� d�n ��n s( ch�ch h�&ng trong lãnh ��o, qu�n lý

nhà n�&c. T�ng th�ng Putin kêu g�i nhân dân Nga hãy coi
s( bao vây c�m v�n c�a n�&c ngoài là �	ng c� m�nh m�
thúc �Fy n�&c Nga phát huy ��y �� s)c m�nh n	i l(c c�a
mình. T�ng th�ng Putin và kíp lãnh ��o c�a ông ti�n
hành cu	c ��u tranh không khoan nh��ng t� n�n tham
nh<ng. Ông tuyên b� nh3ng ai ��t �i%u nói r�ng ông có
nh3ng kho�n ti%n k�ch sù / n�&c ngoài thì hãy ch)ng
minh. N�u phát hi�n ra ông s� bi�u toàn b	 kho�n ti%n �ó
cho ng��i t� giác. Ông và kíp lãnh ��o c�a ông �ã công
khai tài s�n c�a mình. i%u này có tác d;ng nêu g��ng
t�t cho toàn th� viên ch)c trong toàn n�&c Nga th(c hi�n.

Trong kho�ng th�i gian 20 n�m (t� n�m 1999, khi
���c giao quy%n, ��n nay 2018) T�ng th�ng Putin và kíp
lãnh ��o c�a ông �ã làm cho n�&c Nga tr/ l�i vK ��i và
hùng m�nh h�n x�a. V% m�t qu�c phòng, quân �	i n�&c
Nga �ã tr/ thành quân �	i m�nh nh�t. V% m�t kinh t�,
n�&c Nga �ã tr� h�t n� n�&c ngoài, n� công chi�m t� l�
th�p, có l��ng vàng và ngo�i t� ��m b�o cho n�&c Nga
�)ng v3ng tr�&c nh3ng cu	c kh�ng ho�ng v% ti%n t�1.
N�&c Nga là n�&c �)ng th) nhì v% xu�t khFu lúa mì ra
th� gi&i. N%n nông nghi�p trong n�&c �ã ��m b�o �� s3a,
thEt, khoai tây, cà chua, cà r�t và các nhu y�u phFm khác
mà tr�&c �ây n�&c Nga ph�i nh�p c�a các n�&c Tây Âu
v&i s� ti%n hàng n�m ph�i thanh toán nhi%u t� �ô la. V%
m�t công ngh�, ��c bi�t công ngh� qu�c phòng, n�&c Nga
�ã có nh3ng phát minh v��t c� công ngh� qu�c phòng
M9 và các n�&c Tây Âu. 

S)c m�nh và vai trò c�a n�&c Nga hi�n nay khi�n cho
nh3ng chính khách c(c �oan nh�t ph�i th�a nh�n r�ng,
m�i v�n �% qu�c t� �%u không th� gi�i quy�t n�u thi�u vai
trò c�a n�&c Nga. S)c m�nh c�a n�&c Nga là nhân t�
chính trong ��m b�o tính �n �Enh c�a th� gi&i trong tình
hình ��y bi�n �	ng hi�n nay.

Liên Xô là n�&c ��u tiên công nh�n nhà n�&c Vi�t Nam
Dân ch� C	ng hòa v% m�t ngo�i giao2. M�i tình h3u nghE
gi3a Liên Xô tr�&c �ây và n�&c Nga ngày nay v&i Vi�t Nam
là b%n v3ng và �ã ���c th+ thách, tôi luy�n qua nhi%u
n�m, tháng. Vi�t Nam và n�&c Nga có th� h�c h�i l�n
nhau trong nhi%u v�n �%. Trong m	t vài dòng ng�n ng�i
không th� mô t� h�t nh3ng sáng t�o, ��i m&i c�a T�ng
th�ng Putin và kíp lãnh ��o c�a ông trong vi�c khôi ph;c
và phát huy s)c m�nh vK ��i c�a n�&c Nga. Thành công
c�a n�&c Nga cho th�y, nh3ng tai h�i c�a tính b�o th� và
s( ch�ch h�&ng trong lãnh ��o. B�o th�, hành �	ng trái
quy lu�t và ch�ch h�&ng trong lãnh ��o là nh3ng nguy c�
l&n d�n ��n kìm hãm s( phát tri�n c�a ��t n�&c. ó là bài
h�c mà Vi�t Nam có th� rút ra.�

Chú thích:
1. Theo bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga hiện khá dồi dào, bao gồm: vàng 2.000 tấn, xếp sau

Mỹ và Trung Quốc, ngoại tệ: 345,5 tỷ USD, những bảo vật khác: 96 tỷ USD. Nợ công của nước Nga chiếm 8,4% GDP. Các khoản nợ
nước ngoài đã được thanh toán hết.    

2. Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 31/1/1950.        
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NH�NG V�N �� QU�C T	 VÀ ��I NGO�I NHÂN DÂN

Lịch sử hình thành tư duy đối ngoại của
Singapore

N�m 1965, Singapore giành ���c �	c l�p, xã h	i
Singapore �)ng tr�&c muôn vàn khó kh�n: ��t n�&c
nghèo nàn, ��i s�ng nhân dân kh�n khó, nh3ng b�t �n
v% chính trE - xã h	i, ��c bi�t là n�n tham nh<ng tràn
lan… �t n�&c không có tài nguyên, ch$ có m	t �i%u ki�n
thu�n l�i duy nh�t là vE trí �Ea lý có t�m quan tr�ng chi�n
l��c: eo bi�n Malacca. � phát tri�n, Singapore ch$ có th�
d(a vào s)c ng��i, môi tr��ng và phát tri�n dEch v; m&i
có th� t#n t�i và phát tri�n.

Ngày 15/10/1965, Singapore tr/ thành thành viên th)
22 c�a Kh�i thEnh v��ng chung1. Ngày 8/8/1967,
Singapore tham gia sáng l�p Hi�p h	i Các qu�c gia ông
Nam Á (ASEAN). ây là b�&c ti�n l&n khJng �Enh quan
�i�m mu�n chung s�ng hòa bình v&i các n�&c láng gi%ng
c�a Singapore.

Tháng 1/1968, Anh tuyên b� ý �Enh rút quân kh�i
Singapore. Tháng 9/1970, Singapore tr/ thành thành viên
c�a Phong trào Không liên k�t. Tháng 4/1971, Singapore,
Anh, Malaysia, Australia và New Zealand ký th�a thu�n
dàn x�p qu�c phòng, theo �ó, ngày 31/10/1971, Quân �	i
Anh cu�i cùng rút kh�i Singapore.

Ngày 3/10/1990, Singapore và C	ng hòa Nhân dân
Trung Hoa thi�t l�p quan h� ngo�i giao. Vi�c ngo�i giao
v&i Trung Qu�c là b�&c �i �úng ��n trong quá trình phát
tri�n v% kinh t� c�a Singapore. H�p tác kinh t� gi3a
Singapore và Trung Qu�c sau nhi%u n�m r�t sâu r	ng.
Trung Qu�c là thE tr��ng xu�t khFu l&n th) hai c�a
Singapore, trong khi �ó Singapore là m	t trong nh3ng
nhà ��u t� vào Trung Qu�c. Kinh t� Singapore ph; thu	c
nhi%u vào các t�p �oàn �a qu�c gia và giao th��ng qu�c
t�. Nhi%u t�p �oàn �a qu�c gia này �óng tr; s/ châu Á t�i
Singapore �� giám sát ho�t �	ng kinh doanh c�a h� t�i
Trung Qu�c và châu Á. Singapore c<ng là thiên ���ng c�a
các t� phú Trung Qu�c, do phát tri�n m�nh h� th�ng
Private Banking (Ngân hàng cho cá nhân giàu có). Có th�
nói s( phát tri�n nhanh chóng c�a Singapore là nh� bi�t
t�n d;ng s( tr@i d�y c�a Trung Qu�c và châu Á.

Ngày 1/1/1995, Singapore tr/ thành thành viên c�a
T� ch)c Th��ng m�i th� gi&i (WTO).

Ngày 14/11/2000, Singapore và New Zealand ký Hi�p
�Enh ��i tác kinh t� ch�t ch� h�n, Hi�p �Enh th��ng m�i
t( do song ph��ng ��u tiên c�a Singapore.

Ngày 1/1/2001, Singapore b�t ��u nhi�m k� hai n�m
c�a mình trong H	i �#ng B�o an Liên H�p qu�c. Ngày

* NCS, Học viện Ngoại giao.   

T� duy đ�i ngo�i
c
a Singapore

LÊ HOÀNG ANH TUẤN* 

Tóm tắt: Từ đất nước không có tài nguyên thiên nhiên với muôn vàn khó khăn,
Singapore đã vươn lên trở thành “con rồng” vững chắc của châu Á, đầu tàu cho
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới học tập. Một trong những chiến lược
mà Singapore kiên trì thực hiện đó là kiên trì tuân thủ các nguyên tắc trong tư
duy đối ngoại.

Summary: From a country without natural resources, facing with many
difficulties, Singapore has risen to become the "dragon" of Asia, leading many
countries in the region and the world. One of the strategies Singapore has
consistently taken is to keep abreast of the principles of foreign thoughts.
Từ khóa: Tư duy đối ngoại, quốc đảo Singapore, người lập quốc, chính sách đối ngoại, Thủ tướng Lý Hiển Long.
Keywords: Foreign thoughs, Singapore, nationalist, foreign policy, Prime Minister Lee Hsien Loong.
Nhận bài: 26/9/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 5/10/2018.
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13/1/2002, Singapore và Nh�t B�n ký
Hi�p �Enh Kinh t� Nh�t B�n - Singapore.
Ngày 6/5/2003, Singapore và Hoa K� ký
Hi�p �Enh th��ng m�i T( do Hoa K� -
Singapore (USS-FTA). Ngày 23/8/2005,
Singapore và Úc ký m	t Biên b�n ghi nh&
th�a thu�n cho phép l(c l��ng v< trang
Singapore ���c �ào t�o trên vEnh
Shoalwater. Ngày 14/12/2005, Singapore
tham d( H	i nghE th��ng �$nh ông Á
(EAS).

Nguyên tắc cốt lõi trong
định hướng chính sách đối
ngoại của Singapore

Nh3ng nguyên t�c chính sách ���c
các lãnh ��o Singapore áp d;ng �� góp
ph�n làm nên nh3ng �i%u k� di�u �y,
�ó là:

Th) nh�t, Singapore ph�i là m	t n%n
kinh t� thành công và n�ng �	ng, là
m	t dân t	c �n �Enh và th�ng nh�t - �n
�Enh v% chính trE và th�ng nh�t trong m	t xã h	i �a s�c
t	c g�n k�t. Trên th(c t�, có r�t nhi%u phái �oàn c�a các
n�&c nh� tr/ nên “vô hình” trong các cu	c h�p qu�c t�.
Tuy nhiên, qu�c ��o nh� bé Singapore l�i thu hút ���c s(
chú ý c�a c	ng �#ng qu�c t�, không ph�i tài hùng bi�n
hay ch$ s� EQ cao, mà b/i Singapore là m	t ��t n�&c
thành công và có ���c m	t th� �)ng r�t v3ng ch�c trên
th� gi&i.

Th) hai, Singapore không ���c tr/ thành m	t "qu�c
gia ch� h�u", nghKa là không th� bE mua chu	c, c<ng
không th� bE �e d�a. Vì v�y, Singapore luôn n@ l(c h�t
mình �� duy trì l(c l��ng v< trang Singapore (SAF) v3ng
m�nh. N@ l(c không ch$ th� hi�n / công ngh� quân s( mà
SAF s/ h3u, mà còn th� hi�n trong tinh th�n c�a m@i
ng��i lính chuyên nghi�p, hay nh3ng ng��i lính �ang
th(c hi�n nghKa v; trong các ��n vE quân �	i Singapore
v&i mong mu�n b�o v� nh3ng gì h� có và ��u tranh cho
nh3ng gì h� yêu m�n, tin t�/ng.

Th) ba, Singapore mu�n làm b�n v&i t�t c� các n�&c
trong khu v(c và trên th� gi&i. ó c<ng là lý do qu�c ��o
này là thành viên sáng l�p c�a Hi�p h	i Các qu�c gia ông
Nam Á (ASEAN) và v�n luôn �ng h	 m�nh m� s( th�ng
nh�t c<ng nh� vai trò trung tâm c�a ASEAN. Bên c�nh
�ó, Singapore c<ng t�ng c��ng quan h� v&i các siêu
c��ng, c� v% kinh t� và chính trE.

Th) t�, Singapore ph�i thúc �Fy m	t tr�t t( qu�c t� mà
trong �ó các n�&c tôn tr�ng và tuân th� lu�t pháp và các
quy t�c qu�c t�. Trong m	t h� th�ng “l� ph�i thu	c v% k=
m�nh”, các n�&c nh� có r�t ít c� h	i b�o v� mình. ó là lý
do Singapore luôn có m�t t�i các di7n �àn ch� ch�t và
tham gia nh3ng v�n �% liên quan t�i Liên h�p qu�c, WTO...

Singapore ph�i h@ tr� m	t c	ng �#ng toàn c�u d(a trên
quy t�c, thúc �Fy các quy t�c c�a lu�t pháp qu�c t� và gi�i
quy�t các tranh ch�p b�ng bi�n pháp hòa bình. Chúng
ph�n ánh nh3ng l�i ích c�t lõi c�a Singapore và �nh h�/ng
��n vE th� c�a Singapore trên tr��ng qu�c t�.

Th) n�m, Singapore ph�i là m	t ��i tác v3ng ch�c và
�áng tin c�y. Quan �i�m c�a Singapore luôn ���c cân
nh�c kK l�8ng và th� hi�n m	t t�m nhìn dài h�n. Các qu�c
gia l&n h�n c� g�ng lôi kéo Singapore, tuy nhiên qu�c
��o này luôn tr/ thành m	t bên trung gian trung th(c,
làm vi�c công b�ng và c/i m/ v&i t�t c� các bên. Chính
nh� �ó, Singapore ���c coi tr�ng trong các v�n �% qu�c
t�, t�i ASEAN và t�i Liên H�p qu�c. N�m 1992, Singapore
�ã giúp thành l�p Di7n �àn các qu�c gia nh� (Foss). �o
qu�c s� t+ c<ng �óng vai trò xây d(ng trong Liên minh
các qu�c ��o nh� �� ��m b�o ti�ng nói c�a các n�&c nh�
s� ���c l�ng nghe và �óng vai trò là c�u n�i gi3a các
thành viên trong G20 và trong Liên H�p qu�c2.

Tình hình đối ngoại của Singapore 
hiện nay

Singapore ���c m�nh danh là “Con r#ng c�a châu Á”.
Thu nh�p bình quân ��u ng��i c�a Singapore �ã t�ng
m�nh, t� 435 USD/ng��i vào n�m 1959, ��n 12.700
USD/ng��i vào n�m 1990 và ��t ng�8ng 68.541
USD/ng��i vào n�m 2013, tr/ thành n�&c có GDP bình
quân ��u ng��i cao nh�t trên toàn th� gi&i.

� có ���c thành công nh� ngày hôm nay, có r�t
nhi%u nguyên nhân, m	t trong s� �ó, chính là chính sách
��i ngo�i m/ r	ng và hòa h�o v&i t�t c� các n�&c. Theo
�ó, Singapore hi�n t�i có quan h� t�t v&i các n�&c, nh�:
Trung Qu�c, M9, Nh�t B�n…

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (bên trái), con trai cả của ông Lý Quang Diệu -
cố Thủ tướng và là người lập quốc của Singapore. ẢNH: PV
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Quan h� v&i Trung Qu�c

Quan h� song ph��ng c�a Singapore v&i Trung Qu�c
���c xây d(ng trên n%n t�ng v3ng ch�c do ông Lý Quang
Di�u và ông �ng Ti�u Bình ��t ra và c� hai n�&c hi�n
�ang tìm cách �� t�ng c��ng h�p tác trong sáng ki�n
"Vành �ai và ���ng b	" c�a Trung Qu�c sau H	i �#ng h�p
tác song ph��ng (JCBC) g�p g8. D( án chung th) ba và
m&i nh�t, Sáng ki�n K�t n�i Trùng Khánh (CCI), �ã ���c
ch$ �Enh là m	t d( án trình di7n �u tiên cho sáng ki�n
“Vành �ai và ��ng b	” và s� �óng vai trò xúc tác trong
vi�c k�t n�i Tây Trung Qu�c và ông Nam Á3. 

Quan h� v&i Hoa K�

Tháng 6 v�a qua, Singapore �ã chuFn bE r�t t�t H	i
nghE th��ng �$nh M9 - Tri%u. T�ng th�ng M9 Donald
Trump cùng nhà lãnh ��o Tri%u Tiên Kim Jong-un �ã
��t chân t&i Singapore vào ngày 10/6, c� th� gi&i ��
d#n s( chú ý vào qu�c ��o ông Nam Á �� ch� ��i cu	c
g�p lEch s+. Trong nh3ng ngày này, hình �nh ��o
Sentosa và khách s�n Capella, n�i di7n ra H	i nghE
th��ng �$nh M9 - Tri%u, xu�t hi�n tràn ng�p trên trang
nh�t c�a nhi%u t� báo và các b�n tin truy%n hình trên
toàn th� gi&i.

Các chuyên gia v% qu�ng cáo và khách s�n cho r�ng
�ây là c� h	i vô giá �� Singapore qu�ng bá hình �nh c�a
mình. Theo nhà sáng l�p c�a hãng t� v�n qu�ng bá
th��ng hi�u Kepios Simon Kemp, �i%u này có th� giúp
nâng cao hình �nh giá trE c�a Singapore trong m�t c	ng
�#ng qu�c t�4.

Quan h� v&i ASEAN

Quan h� c�a Singapore v&i Malaysia �ánh d�u m	t
m�c m&i v&i vi�c ký k�t Hi�p �Enh v% ��ng s�t cao t�c
Kuala Lumpur - Singapore (HSR) vào tháng 12/2016, s�
thay ��i cách c� hai n�&c t��ng tác và kinh doanh. Ngoài
HSR, c� hai n�&c c<ng �ang tìm cách ký m	t th�a thu�n
song ph��ng v% H� th�ng giao thông nhanh Singapore -
Johor Bahru (RTS) trong n�m 2016. RTS d( ki�n s� c�i
thi�n dòng ch�y c�a con ng��i và kinh doanh gi3a
Singapore và Johor, và mang l�i cho c� hai bên g�n h�n.
Tuy nhiên, tháng 5 v�a qua, chính quy%n m&i c�a
Malaysia �ã chính th)c h�y b� d( án ���ng s�t cao t�c
Kuala Lumpur - Singapore (HSR) do thâm h;t t� ngân
qu9 qu�c gia quá l&n.

Quan h� c�a Singapore v&i Indonesia v�n m�nh m� và
��t ���c 50 n�m quan h� ngo�i giao trong n�m nay. C�
hai n�&c s� thành l�p H	i �#ng kinh doanh Indonesia -
Singapore và tìm hi�u s( h�p tác trong lKnh v(c n�ng
l��ng và du lEch.

Singapore s� xây d(ng m�i quan h� v&i các n�&c
ASEAN khác thông qua các sáng ki�n nh� Ch��ng trình
Lãnh ��o tr= Singapore - Brunei và nâng cao yêu c�u thE
th(c gi3a Singapore và Myanmar. 

Vai trò của tư duy đối ngoại đối với sự
phát triển của Singapore

Th) nh�t, t�ng c��ng phát tri�n kinh t�.

Chính sách phát tri�n kinh t� c�a Singapore ch� y�u là
m/ c+a cho th��ng m�i và ��u t�. Th��ng m�i c�a Singapore
(g#m hàng hóa và dEch v;) ��t g�p 4 l�n GDP hàng n�m.
Trong t�ng s� kim ng�ch xu�t khFu c�a Singapore thì g�n
m	t n+a kim ng�ch xu�t khFu này là hàng tái xu�t qua
Singapore. Th��ng m�i c�a Singapore ���c c�ng c� b/i h�
th�ng 21 hi�p �Enh th��ng m�i t( do song ph��ng và �a
ph��ng (FTAs) v&i 32 ��i tác. Trao ��i th��ng m�i v&i các ��i
tác này chi�m kho�ng 80% nh�p khFu c�a Singapore và 74%
xu�t khFu c�a Singapore n�m 2015.

G�n �ây, Singapore �ã k�t thúc �àm phán FTAs v&i EU
và Th� NhK K�, c<ng nh� là Hi�p �Enh ��i tác xuyên Thái
Bình D��ng (TPP), �%u ch�a có hi�u l(c. H	i nh�p khu
v(c v&i ASEAN �ã h�&ng t&i thi�t l�p C	ng �#ng kinh t�
ASEAN (AEC) vào n�m 2015 v&i m;c tiêu là t�o ra m	t thE
tr��ng chung cho t( do l�u chuy�n hàng hóa, dEch v; và
��u t� trong 10 n�&c thành viên ASEAN.

Singapore �ng h	 h� th�ng th��ng m�i �a ph��ng,
thúc �Fy t( do hóa th��ng m�i d(a trên nguyên t�c c�a
WTO. Singapore �ã tham gia vào nh3ng sáng ki�n �a
ph��ng nh� m/ r	ng Hi�p �Enh công ngh� thông tin.
Singapore c<ng là m	t trong nh3ng n�&c thành viên ��u
tiên c�a WTO ch�p nh�n Th�a thu�n t�o thu�n l�i th��ng
m�i. Singapore �ã tri�n khai thu�n l�i hóa th��ng m�i và
h� th�ng r�i ro h	i nh�p n�i mà H�i quan ch�p thu�n các
bi�n pháp thu�n l�i hóa th��ng m�i cho doanh nghi�p theo
m	t ch��ng trình 5 c�p �	 (t� ��n gi�n ��n ph)c t�p).

H�u h�t t�t c� hàng hóa ���c mi7n thu� theo c� ch� áp
d;ng thu� t�i hu� qu�c5 (MFN), tr� 6 dòng thu� (bia và m	t
s� lo�i hàng hóa liên quan ��n tinh th�n khác) thì ph�i chEu
m)c thu� c; th�. Nói cách khác, ch$ kho�ng 70% trong s�
nh3ng m�t hàng bE ràng bu	c thu� có m)c th� trung bình
là 6,9%. Thu� tiêu th; ��c bi�t ���c t�ng lên trong giai
�o�n 2013-2015 ��i v&i s�n phFm thu�c lá, �# u�ng có c#n
và s�n phFm x�ng d�u; m)c thu� ��i v&i ph��ng ti�n �i l�i
không thay ��i. Qu�n lý nh�p khFu ���c duy trì b/i các c�
quan hành chính v% y t�, an ninh và môi tr��ng, ho�c d�&i
các hi�p �Enh và th�a thu�n qu�c t�. Ngoài ra, Singapore
v�n duy trì c� ch� qu�n lý ��i v&i hàng hóa bE c�m nh�p
khFu và gi�y phép t( �	ng ho�c không t( �	ng.

Qu�n lý xu�t khFu ���c th(c hi�n ch� y�u vì lý do y
t�, an toàn, an ninh ho�c môi tr��ng ho�c cam k�t qu�c
t�. Singapore không áp d;ng thu� xu�t khFu. � thúc �Fy
xu�t khFu, Singapore cung c�p �u �ãi thu� và tr� c�p b�o
hi�m �� t�o thu�n l�i cho doanh nghi�p ti�p c�n tài chính.

Singapore có nhi%u ch��ng trình �u �ãi thu� và phi
thu� nh� Tín d;ng �u �ãi cho s�n xu�t và ��i m&i (PIC),
�u �ãi cho nghiên c)u và phát tri�n ho�c thành l�p tr; s/
t�i Singapore c<ng nh� các ch��ng trình ���c thi�t k�
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cho các ho�t �	ng ho�c lKnh v(c ��t bi�t nh� dEch v; tài
chính và hàng h�i6.

Th) hai, t�o môi tr��ng hòa bình �n �Enh.

Chính sách ��i ngo�i giúp Singapore ��m b�o s( t#n
t�i và ch� quy%n c�a Singapore nh� m	t qu�c gia �	c l�p.
Ngoài xây d(ng quan h� v&i các ��i tác, Singapore tìm
cách thúc �Fy l�i ích chung gi3a các qu�c gia thân thi�n
�� duy trì m	t khu v(c �n �Enh, an toàn và tr�t t( toàn
c�u tuân theo quy �Enh c�a pháp lu�t.

Các nhà ngo�i giao và quan sát viên Singapore cho
r�ng nh3ng nguyên t�c này r�t ít nh�ng c� b�n. Chúng
bao g#m: lu�t pháp qu�c t� và h@ tr� m	t tr�t t( qu�c t�
d(a trên quy t�c, duy trì cam k�t v&i m	t n%n kinh t� m/
ph; thu	c vào t( do hàng h�i trong không gian hàng h�i
và hàng không qu�c t�, tìm ki�m gi�i quy�t hòa bình ��
tranh ch�p, là ��i tác tin c�y, tôn tr�ng các hi�p �Enh và
h�p �#ng, thông qua m	t th� gi&i quan th(c t� trong khi
ghi nh& r�ng Singapore là m	t ng��i làm giá và không
ph�i là ng��i �Enh giá trong các v�n �% qu�c t�, tuân th�
các nguyên t�c này không ch$ là làm �úng. ó là v�n �%
s�ng còn quy�t �Enh s( thành công trên con ���ng ��i
ngo�i c�a Singapore.

Theo Giáo s� Chan Heng Chee, m	t nhà ngo�i giao k�
c(u, nói: "Là m	t ��t n�&c nh�, nh3ng nguyên t�c là s(
b�o v� t�t nh�t c�a chúng tôi và giành ���c s( tôn tr�ng
c�a chúng tôi. i%u quan tr�ng là gi3 nguyên t�c b/i vì
hành �	ng c�a chúng tôi sau �ó phù h�p và d(a trên lý
do. Chúng quan tr�ng ��i v&i vi�c t( b�o t#n c�a chúng
tôi. Các qu�c gia khác th�y chúng ta là �áng tin c�y và
không ��i". Nh3ng h�&ng d�n này �ã ph;c v; Singapore
t�t trong h�n 50 n�m qua7.

Nhận xét
Singapore là m	t qu�c gia nh� nh�ng l�i có ���ng l�i

��i ngo�i toàn di�n. T� t� duy ��i ngo�i c�a Singapore,
có th� nh�n ra:

Th) nh�t, nguyên t�c ��i ngo�i r�t rõ ràng t� t� duy
c�a ng��i �)ng ��u.

Singapore giành ���c �	c l�p n�m 1965 và b�&c
vào quá trình gây d(ng ��t n�&c. � phát tri�n, Chính
ph� Singapore nh3ng ngày ��u �ã nh�n �Enh,
Singapore ch$ có có th� d(a vào s)c ng��i, môi tr��ng
và phát tri�n dEch v; m&i có th� t#n t�i và phát tri�n.
Nhà ngo�i giao Mahbubani c�a Singapore d�n l�i B	
tr�/ng Ngo�i giao S.Rajaratnam trong m	t bài di7n
thuy�t t�i Liên H�p qu�c n�m 1965 cho r�ng: “Chúng
tôi mu�n sinh s�ng hòa bình v&i t�t c� các n�&c láng
gi%ng, ��n gi�n vì chúng tôi s� �ánh m�t nhi%u th)
n�u chi�n ��u v&i h�. Do v�y, chúng tôi t( �Enh hình
và gây d(ng ��t n�&c theo cách mà ng��i dân c�a
chúng tôi k� v�ng”8.

V&i xu�t phát �i�m ch$ là m	t làng chài nh� bé n�m /
phía Nam Malaysia, ngày nay, Singapore �ã tr/ thành m	t
trong nh3ng qu�c gia hi�n ��i và phát tri�n b�c nh�t.
Singapore th� hi�n ���ng l�i ��i ngo�i c�a mình thông
qua 5 nguyên t�c rõ ràng. Chính vì nh3ng nguyên t�c �y
�ã giúp Singapore phát tri�n kinh t� và t�o ra môi tr��ng
�n �Enh trong h�n 50 n�m k� t� khi thành l�p ��t n�&c
n�m 1965.

Th) hai, nguyên t�c ��i ngo�i m%m d=o nh�ng c)ng
r�n trong vi�c tôn tr�ng lu�t pháp qu�c t�.

Trong chính sách ��i ngo�i c�a mình, Singapore r�t
chú tr�ng vi�c quan h� v&i các n�&c l&n nh�: M9, Trung
Qu�c, Nh�t B�n… và nh3ng n�&c láng gi%ng, nh�:
Malaysia và Indonesia. Singapore �ã thi�t l�p quan h�
ngo�i giao t�t ��p v&i các n�&c này ngay t� nh3ng ngày
��u. Singapore ch� �	ng ngo�i giao hòa bình v&i các n�&c
láng gi%ng thông qua vi�c �#ng sáng l�p t� ch)c ASEAN,
t� ch)c liên k�t v% kinh t�, chính trE, v�n hóa, xã h	i v&i
các n�&c ông Nam Á.

Tuy nhiên, Singapore c<ng r�t c)ng r�n trong các
v�n �% tranh ch�p và tuân th� lu�t pháp qu�c t�.
Ngoài vi�c thúc �Fy các m�i liên k�t và phát tri�n c�a
ASEAN, Singapore luôn thúc �Fy các sáng ki�n nh�
t�ng c��ng k�t n�i và th(c hi�n Quy t�c )ng x+ / bi�n
ông v&i t� cách là �i%u ph�i viên quan h� ��i tho�i
ASEAN - Trung Qu�c.�
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2. https://www.straitstimes.com/singapore/five-core-principles-of-singapores-foreign-policy.
3. https://www.straitstimes.com/politics/singapore-enjoys-good-relations-with-neighbours-us-and-china-says-pm-lee.
4. https://www.gov.sg/microsites/budget2017/press-room/news/content/maintaining-singapores-international-relations.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu đã và đang tác động mạnh, trực tiếp vào nền kinh tế
toàn cầu,… Hiện, hàng loạt quốc gia trên thế giới có những động thái tích cực để
ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam. 

Summary: Climate change has been impacting directly on the global economy.
Currently, Vietnam and a number of countries in the world have positive moves to
respond to climate change.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, ứng phó biến đổi khí hậu, các quốc gia trên thế giới, Việt Nam.
Keywords: Climate change, climate change response, countries in the world, Vietnam.
Nhận bài: 18/9/2018; Sửa chữa: 20/9/2018; Duyệt đăng: 3/10/2018.

Giai �o�n này, con ng��i �ang ph�i ��i m�t v&i
nh3ng th+ thách v% môi tr��ng l&n nh�t t� tr�&c
��n nay. Trong 150 n�m qua, con ng��i v&i
nh3ng ho�t �	ng c�a mình �ã làm thay ��i s( cân

b�ng c�a hành tinh. Con ng��i �ã ��t cháy m	t l��ng l&n
nhiên li�u hóa th�ch, nh�: than, d�u, khí ��t; �#ng th�i
nuôi m	t l��ng l&n các lo�i �	ng v�t th�i ra l��ng l&n
khí mê-tan; tình tr�ng ch�t phá nh3ng cánh r�ng r	ng
l&n, làm gi�m s( h�p thu khí carbon dioxide t� không khí
m	t cách t( nhiên. Bên c�nh �ó là r�t nhi%u ho�t �	ng
khác c�a con ng��i d�n ��n tình tr�ng bi�n ��i khí h�u.

Th(c tr�ng �ó tác �	ng tiêu c(c làm cho b�u khí quy�n
c�a trái ��t �ang �m lên nhanh chóng. M	t s� ki�u th�i ti�t,
khí h�u và môi tr��ng t( nhiên �ang thay ��i nhanh h�n
kh� n�ng thích nghi c�a �	ng v�t hoang dã và con ng��i.

Nhi%u thách th)c l&n trên th� gi&i hi�n nay t� nghèo �ói
��n s( tuy�t ch�ng c�a �	ng v�t hoang dã ngày càng tr/
nên khó kh�n �� gi�i quy�t, b/i các tác �	ng c�a bi�n ��i
khí h�u. M�i th) ���c d( �oán s� còn t#i t� h�n n3a n�u
nh� con ng��i không có nh3ng hành �	ng m�nh m�.

Bi�n ��i khí h�u có �nh h�/ng ��n h� th�ng n�&c trên
th� gi&i khi t�o ra nhi%u tr�n l< l;t và h�n hán h�n.
Không khí �m lên có th� ch)a hàm l��ng n�&c cao h�n.
ây chính là nguyên nhân khi�n các d�ng m�a tr/ nên
kh�c nghi�t h�n.

Sông và h# là ngu#n s�ng cho con ng��i và �	ng v�t,
cung c�p n�&c cho nông nghi�p, công nghi�p. Môi tr��ng
n�&c ng�t này �ang chEu nh3ng áp l(c quá m)c t� h�
th�ng thoát n�&c th�i, vi�c n�o vét, ô nhi7m n�&c… Bi�n
��i khí h�u ch$ làm tr�m tr�ng thêm các v�n �% này khi�n
h�n hán, l< l;t tr/ nên ph� bi�n h�n, gây ra s( dEch
chuy�n và xung �	t.

Bi�n ��i khí h�u còn gây �nh h�/ng l&n ��n các ��i
d��ng. Nhi�t �	 n�&c t�ng và n#ng �	 carbon dioxide cao
h�n bình th��ng làm cho các ��i d��ng có tính axit cao.
Các r�n san hô, t�o có nguy c� bE thi�u oxy, d�n ��n s(
tFy tr�ng các r�n san hô.

N� L�C �NG PHÓ V	I 
BI
N Đ�I KHÍ HU
c�a các qu�c gia trên th� gi�i

Hạn hán nghiêm trọng ở Mỹ. (ẢNH: THE ATLANTIC)



Nước lũ lên cao ở Houston, Mỹ. (ẢNH: AP)Lũ lụt nghiêm trọng trong năm 2018 tại Nhật Bản.
(ẢNH: EPA-EFE)
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Tình tr�ng nóng lên toàn c�u có th� là nguyên nhân
l&n nh�t d�n ��n s( tuy�t ch�ng c�a nhi%u loài �	ng v�t
trong th� k� này. Theo H	i �#ng liên chính ph� v% bi�n
��i khí h�u cho bi�t, m)c t�ng trung bình 1,50C có th�
d�n ��n 20-30% loài có nguy c� tuy�t ch�ng. N�u hành
tinh nóng lên 30C, h�u h�t h� sinh thái s� bE h�y ho�i
nghiêm tr�ng.

Tr�&c nh3ng h�u qu� ngày càng n�ng n% c�a bi�n ��i
khí h�u, các qu�c gia trên th� gi&i �ã và �ang tìm ki�m
nh3ng bi�n pháp kh�c ph;c. Nh�t B�n là m	t trong
nh3ng qu�c gia chEu �nh h�/ng n�ng n% nh�t c�a bi�n
��i khí h�u, ���c nh�n �Enh nên �óng vai trò ch� �	ng
h�n trong các cu	c th�o lu�n qu�c t� b�ng cách ��a ra các
k� ho�ch mang tính tham v�ng �� c�t gi�m l��ng khí
th�i. M;c tiêu c�a Nh�t B�n càng g�p nhi%u áp l(c h�n
sau th�i �i�m khí th�i carbon dioxide t�ng cao t� s( c�
nhà máy �i�n Fukushima I. Tr�n �	ng ��t, sóng th�n và
s( c� h�t nhân n�m 2011 �ã làm thay ��i �áng k� hi�n
tr�ng n�ng l��ng c�a Nh�t B�n. M�c dù ph�i ��i m�t v&i
nh3ng thách th)c to l&n, qu�c gia này �ã ��t ���c hi�u
qu� n�ng l��ng cao nh�t th� gi&i và ti�p t;c theo �u�i các
bi�n pháp c�t gi�m khí th�i.

Nh�t B�n hi�n �ã ��t ra m;c tiêu qu�c gia v% gi�m
phát th�i khí nhà kính sau n�m 2020, c; th� là gi�m 26%
l��ng phát th�i vào n�m 2030. Tín hi�u này cho th�y
tham v�ng d�n ��u v% gi�m phát th�i trên toàn c�u c�a
Nh�t B�n.

Chính ph� Nh�t B�n c<ng �ã t�ng h�p các bi�n pháp
c; th� cùng các công ngh� tiên ti�n. M)c tiêu th; n�ng
l��ng tính trên m	t ��n vE GDP c�a Nh�t B�n hi�n th�p
h�n kho�ng 30% so v&i m)c trung bình c�a các qu�c gia
G7 khác. Qu�c gia này ��t ra m;c tiêu c�i thi�n kho�ng
40% t$ l� phát th�i khí nhà kính trên GDP cho t&i n�m
2030. Nh�t B�n c<ng d( �Enh �Fy nhanh vi�c ��a n�ng
l��ng tái t�o vào s+ d;ng, t�ng 7 l�n l��ng �i�n n�ng t�
n�ng l��ng m�t tr�i và t�ng 4 l�n �i�n n�ng ���c s�n
xu�t t� gió và �Ea nhi�t.

Bên c�nh �ó, ��i m&i �óng vai trò quan tr�ng trong vi�c
gi�i quy�t bi�n ��i khí h�u, ��c bi�t là phát tri�n công
ngh� carbon th�p. Nh�t B�n c<ng ti�p t;c thúc �Fy c� ch�
Tín d;ng chung (JCM) nh�m t�o �i%u ki�n s+ d;ng các công
ngh� carbon th�p tiên ti�n / các n�&c �ang phát tri�n. i�n
hình nh� các k9 thu�t ���c phát tri�n và áp d;ng t�i các
nhà máy s�t, thép c�a Nh�t B�n �ã góp ph�n làm gi�m 50
tri�u t�n CO2 m@i n�m trên ph�m vi toàn th� gi&i.

Qu�c gia bên kia Thái Bình D��ng - M9 c<ng �ã và �ang
chEu �(ng nh3ng h�u qu� n�ng n% c�a bi�n ��i khí h�u.
Theo báo cáo c�a các nhà khoa h�c, n�u nhi�t �	 trái ��t
ti�p t;c t�ng cao, kéo theo m(c n�&c bi�n dâng thì s� có
h�n 300.000 ngôi nhà / các khu v(c bi�n c�a n�&c M9 s�
bE nh�n chìm trong vòng 30 n�m t&i. N�&c M9 s� ph�i ��i
m�t v&i th�y tri%u dâng cao, l< l;t th��ng xuyên và nh3ng
tr�n bão m�nh. D( báo cho bi�t s� có 48 bang trên toàn
n�&c M9 bE tác �	ng do bi�n ��i khí h�u, nghiêm tr�ng
nh�t là / Florida, New Jersey và New York.

� )ng phó v&i bi�n ��i khí h�u, g�n m	t n+a các công
ty l&n nh�t n�&c M9 �%u có ít nh�t m	t m;c tiêu v% khí
h�u hay n�ng l��ng s�ch. Nh3ng công ty �)ng ��u c�a
các ngành công nghi�p ngày nay �%u hi�u r�ng, ��u t�
vào n�ng l��ng s�ch s� t�o ra vi�c làm và thúc �Fy kh�
n�ng c�nh tranh c�a M9. M	t hành tinh kh�e c<ng s�
giúp thúc �Fy kinh doanh t�t. ó chính là lý do vì sao
các công ty thu	c m�i quy mô, ngành ngh%, khu v(c �Ea
lý c�a M9 �%u tích h�p các m;c tiêu gi�m phát th�i khí
nhà kính vào các k� ho�ch kinh doanh. Các công ty này
�óng vai trò không th� thi�u trong cu	c chi�n ch�ng bi�n
��i khí h�u trên toàn c�u.

Các thành ph�, các bang trên n�&c M9 �%u chuFn bE
cho c	ng �#ng dân c� c�a mình nh3ng nh�n th)c v% bi�n
��i khí h�u và �#ng th�i th(c hi�n các bi�n pháp �� ng�n
ch�n s( thay ��i càng thêm nghiêm tr�ng, th�m kh�c h�n
trong t��ng lai. Các bang, các thành ph� �ang th(c hi�n
các b�&c �i mang tính th(c t� �� gi�i quy�t v�n �% bi�n ��i
khí h�u t� vi�c t�ng c��ng s+ d;ng n�ng l��ng tái t�o
��n ��u t� vào c� s/ h� t�ng b%n v3ng. ThE tr�/ng các
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bang / M9 �ã cam k�t cùng hành �	ng, ��m b�o vi�c
ho�ch �Enh chính sách h@ tr� cho các chi�n l��c hành
�	ng vì khí h�u ��y tham v�ng / c�p liên bang và qu�c t�.

N%n kinh t� n�ng l��ng s�ch �ang bùng n� / M9 �ã s+
d;ng 3,3 tri�u lao �	ng, nhi%u h�n t�t c� s� công vi�c
trong khai thác nhiên li�u hóa th�ch trên qu�c gia này
h�p l�i. �u t� vào n�ng l��ng s�ch và các hành �	ng
khác �� gi�i quy�t bi�n ��i khí h�u / c�p bang �ã ���c
ch)ng minh là m	t công c; t�o vi�c làm. Nh3ng công vi�c
m&i này ���c phân b� trên toàn qu�c, trong �ó, các bang
California, Texas, New York, Florida và Michigan có s�
l��ng công vi�c liên quan ��n n�ng l��ng s�ch l&n nh�t
t� tr�&c ��n nay.

Các nhà khoa h�c / Australia �ã khuy�n cáo các thành
ph� l&n c�a n�&c này bao g#m Melbourne, Sydney ph�i
chuFn bE )ng phó v&i nh3ng ngày nhi�t �	 cao trên 500C
vào cu�i th� k� này, k� c� khi th� gi&i th(c hi�n ���c
cam k�t gi3 m)c t�ng nhi�t �	 toàn c�u không quá 20C
theo Hi�p �Enh Paris v% ch�ng bi�n ��i khí h�u. Tính ��n
nay, nhi�t �	 cao nh�t ���c ghi nh�n l�i Melbourne là
46,40C, trong khi / Sydney là 45,80C.

Tr�&c tình tr�ng nhi�t �	 t�ng khó ki�m soát này,
Australia �ang th(c hi�n cam k�t m	t cách m�nh m� và
có trách nhi�m. M;c tiêu c�a Australia là gi�m l��ng khí
th�i xu�ng 26-28% t&i n�m 2030. M;c tiêu này t��ng
���ng v&i vi�c gi�m 50-52% l��ng khí th�i bình quân ��u
ng��i và gi�m 64-65% c��ng �	 phát th�i c�a n%n kinh
t� cho ��n n�m 2030.

Australia �ã v��t qua m;c tiêu ��u tiên c�a mình theo
NghE �Enh th� Kyoto. V&i nh3ng k� ho�ch hành �	ng tr(c
ti�p �� )ng phó v&i bi�n ��i khí h�u giúp Australia ��t
cam k�t gi�m l��ng phát th�i xu�ng 5% vào n�m 2020.

V&i vi�c gi�m l��ng khí th�i và c��ng �	 phát th�i
trên ��u ng��i, Australia hy v�ng s� v��t qua m;c tiêu
c�a các qu�c gia khác nh� M9, Nh�t B�n, Hàn Qu�c,
Canada và Liên minh châu Âu. ây s� là m	t thành t(u
�áng k� khi mà l��ng phát th�i có liên quan m�t thi�t
��n dân s� và t�ng tr�/ng kinh t� c�a Australia. Dân s�
c�a qu�c gia này d( ki�n s� t�ng 1,5%/n�m cho ��n n�m
2030, cao h�n �áng k� so v&i m)c t�ng dân s� trung bình
c�a các n�&c OECD là 0,4%. H�n n3a, n%n kinh t� c�a
Australia �ã b�&c vào n�m th) 25 liên ti�p t�ng tr�/ng.
ây là giai �o�n t�ng tr�/ng dài th) hai c�a b�t c) n%n
kinh t� tiên ti�n nào trên th� gi&i.

M;c tiêu 2030 c�a Australia có th� ��t ���c thông qua
hành �	ng tr(c ti�p nh�m gi�m phát th�i khí nhà kính,
t�ng n�ng su�t và c�i thi�n môi tr��ng và ��t �ai. i�m
c�t lõi c�a ch��ng trình này là Australia �ã xây d(ng ���c
Qu9 gi�m phát th�i trE giá 2,55 t� USD và C� ch� t( v�.
i%u này ���c b� sung b/i các m;c tiêu v% n�ng l��ng tái
t�o, c�i thi�n hi�u qu� s+ d;ng n�ng l��ng, lo�i b� các
khí nhà kính t�ng h�p, h@ tr� tr(c ti�p cho ��u t� vào
công ngh� phát th�i th�p.

Chính ph� Australia �ã xem xét các chính sách gi�m
phát th�i m	t cách chi ti�t cho giai �o�n 2017-2018 v&i
s( tham v�n ch�t ch� c�a các doanh nghi�p và c	ng �#ng.

Vi�t Nam là m	t trong nh3ng n�&c chEu �nh h�/ng
n�ng n% nh�t c�a bi�n ��i khí h�u. C; th�, n�u m(c n�&c
bi�n dâng cao 1m, s� có kho�ng 40% di�n tích #ng b�ng
sông C+u Long, 11% di�n tích #ng b�ng sông H#ng và
3% di�n tích c�a các t$nh khác thu	c vùng ven bi�n s� bE
ng�p. Trong �ó, TP. H# Chí Minh s� bE ng�p trên 20% di�n
tích; kho�ng 10-12% dân s� n�&c ta bE �nh h�/ng tr(c
ti�p và t�n th�t kho�ng 10% GDP...

Bi�n ��i khí h�u �ã �nh h�/ng không nh� ��n Vi�t
Nam. Vì v�y ngoài vi�c th(c hi�n t�ng b�&c 4 m;c tiêu l&n
c�a chi�n l��c, tr�&c m�t, Vi�t Nam ph�i t�p trung ch�
�	ng )ng phó v&i thiên tai và giám sát khí h�u. ây là 1
trong 10 nhi�m v; chi�n l��c c�a Chi�n l��c qu�c gia v%
bi�n ��i khí h�u.

Nâng th�i h�n d( báo bão, không khí l�nh lên ��n 3
ngày v&i �	 chính xác ngang m)c tiên ti�n c�a khu v(c
châu Á �� có th� c�nh báo s&m, gi�m thi�u thi�t h�i v%
ng��i và tài s�n. #ng th�i rà soát, xây d(ng các quy
ho�ch phát tri�n, quy chuFn xây d(ng trong vùng th��ng
xuyên bE thiên tai phù h�p v&i �i%u ki�n gia t�ng thiên
tai do bi�n ��i khí h�u; c�ng c�, xây d(ng các công trình
phòng, ch�ng thiên tai tr�ng �i�m c�p bách; nghiên c)u
và tri�n khai các gi�i pháp c; th� �� phòng, ch�ng hi�u
qu� thiên tai, l< quét và s�t l/ / vùng núi.

Bên c�nh �ó, m	t vi�c h�t s)c c�p thi�t là nâng cao
ch�t l��ng r�ng, tr#ng r�ng, ph� xanh ��t tr�ng, �#i núi
tr�c b�o ��m khai thác hi�u qu� các lo�i r�ng �� duy trì
và nâng cao kh� n�ng phòng, ch�ng thiên tai, ch�ng sa
m�c hóa, xâm th(c, suy thoái ��t. Vi�t Nam t�ng c��ng
b�o v�, qu�n lý và phát tri�n r�ng ng�p m�n, các h� sinh
thái ��t ng�p n�&c; ph�n ��u ��n 2020 nâng �	 che ph�
c�a r�ng lên 45%.�

Lũ lụt luôn đe dọa các tỉnh miền Trung Việt Nam.
(ẢNH: PV)
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Trong lịch sử hình thành và phát triển của mỗi quốc gia, người phụ nữ
đã có những đóng góp vô cùng quan trọng. Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm hơn 50%
dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội. Trong xu thế đổi mới và hội nhập
quốc tế, thúc đẩy quyền của phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội phát
huy khả năng lợi thế của giới, góp phần phát triển kinh tế toàn cầu.

Summary: In the history of the formation and development of each country,
women have made important contributions. In Vietnam, women make up more
than 50% of the population and nearly 50% of the labor force. In the trend of
innovation and international integration, it is necessary to promote the right of
women to take part in socio-economic activities, promote the world's benefits, and
contribute to the global economic development.
Từ khóa: Phụ nữ, hội nhập, khẳng định vị thế, phát triển kinh tế - xã hội.
Keywords: Women, integration, position confirmation, socio-economic development.
Nhận bài: 19/9/2018; Sửa chữa: 20/9/2018; Duyệt đăng: 3/10/2018.

Trong h�n 30 n�m qua, th��ng m�i là m	t trong
nh3ng tr; c	t �n �Enh c�a c	ng �#ng toàn c�u
trong vi�c t�o vi�c làm, h@ tr� s( phát tri�n c�a xã
h	i, truy%n bá công ngh� và ý t�/ng, nâng cao

n�ng su�t, m/ r	ng s( l(a ch�n cho ng��i tiêu dùng, cho
phép các kênh truy%n thông xuyên biên gi&i và phát tri�n
chu@i cung )ng. S( t�ng tr�/ng kinh t� và xã h	i t� l�
thu�n v&i s� l��ng ph; n3 s¥n sàng tham gia vào các ho�t
�	ng kinh t� - xã h	i. Trao quy%n cho ph; n3 bình �Jng
trong n%n kinh t� toàn c�u có th� giúp t�ng thêm 28
nghìn t� USD trong t�ng tr�/ng GDP vào n�m 2025.

S( tham gia c�a ph; n3 vào n%n kinh t� s� kích thích
vi�c nhân r	ng các l�i ích. Các nhà phân tích �ã ti�n hành
nghiên c)u nh3ng n%n kinh t� �a d�ng nh� Bangladesh,
Brazil, Canada, Ethipia hay V��ng qu�c Anh và ��a ra
nh�n �Enh r�ng ph; n3 th��ng dành nhi%u kho�n ngân
sách c�a gia �ình cho giáo d;c, s)c kh�e và dinh d�8ng
h�n nam gi&i. Các xã h	i có s( bình �Jng gi&i cao h�n
không ch$ cung c�p c� h	i phát tri�n kinh t� - xã h	i t�t
h�n cho ph; n3 mà còn có xu h�&ng phát tri�n nhanh
h�n và bình �Jng h�n. Ph; n3 t�i các qu�c gia này nh�n
���c nhi%u l�i ích h�n trong xóa �ói gi�m nghèo, môi
tr��ng b%n v3ng, nhi%u s( l(a ch�n trong tiêu dùng…

Theo nghiên c)u c�a Ngân hàng Th� gi&i, / khu v(c
M9 Latinh và Caribe, ph; n3 �óng vai trò quan tr�ng
trong vi�c gi�m nghèo, thu nh�p t� thE tr��ng lao �	ng
n3 góp ph�n gi�m 30% tình tr�ng nghèo �ói cùng c(c
trong vòng 10 n�m qua. 

Thúc đ(y quy�n bình đ)ng c
a
ph� n� trong n�n kinh t toàn c�u

Phụ nữ cần được trao quyền trong nền kinh tế toàn cầu.
(ẢNH: CODEBURST)



Phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo cấp cao. (ẢNH: UKRAINEUN)Phụ nữ cần tích cực chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích
lẫn nhau. (ẢNH: DISCOVER SOCIETY)
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Ph�n l&n các n3 doanh nhân �i%u hành các doanh
nghi�p nh� và v�a, con s� này là h�n 30%. Vi�c gi�m các
rào c�n ��i v&i các doanh nhân n3 �ang ph�i ��i m�t s�
giúp h� k�t n�i v&i các chu@i giá trE toàn c�u, t�ng c��ng
s( t�ng tr�/ng. Nó �#ng th�i t�o ra nhi%u c� h	i vi�c làm
���c tr� l��ng t�t h�n cho ph; n3, ��c bi�t s� có nhi%u
ph; n3 nh�n ���c c� h	i làm vi�c / các vE trí c�p cao
trong doanh nghi�p. 

Vi�c ��t ph; n3 làm trung tâm trong vi�c ho�ch �Enh
chính sách toàn c�u c�n b�&c m	t b�&c dài �� th(c hi�n
m;c tiêu c�a Ch��ng trình nghE s( n�m 2030 c�a Liên
H�p qu�c v% vi�c ��t ���c bình �Jng gi&i và trao quy%n
cho ph; n3.

M	t trong nh3ng thách th)c chính ���c ��t ra, �ó là
c�n có nh3ng b�&c ti�n trong vi�c t�ng c��ng s( h	i nh�p
c�a ph; n3. N3 gi&i c�n ���c trao quy%n nhi%u h�n trong
phát tri�n kinh t� - xã h	i. 

Ph; n3 có th� ��a ra nhi%u gi�i pháp hi�u qu� cho các
v�n �%, ��c bi�t trong quy ho�ch kinh t� b/i ph; n3 có
nh3ng phFm ch�t và kh� n�ng nh� s( khôn khéo, k9
n�ng hòa gi�i và n�m b�t sâu sát các v�n �% xã h	i. Ph;
n3 �óng nh3ng vai trò nh� ng��i v�, ng��i m� trong gia
�ình, nhà giáo d;c, chuyên gia dinh d�8ng, ch�m sóc s)c
kh�e, các nhà cung c�p gi�i pháp h@ tr� tinh th�n cho
các gia �ình. 

T�m quan tr�ng c�a giáo d;c trong vi�c t�ng c��ng
h	i nh�p c�a ph; n3 là không th� ph� nh�n. Vi�c giáo
d;c ph; n3 / m�i l)a tu�i ��c bi�t c�n thi�t b/i �ây là
m	t trong nh3ng ph��ng ti�n hi�u qu� nh�t �� m/ r	ng
l�i ích mà tri th)c mang l�i cho toàn xã h	i, trong �ó ph;

n3 chính là “nhà giáo d;c” ��u tiên cho tr= em. H�n n3a,
giáo d;c nâng cao vE th� c�a ph; n3, cho phép h� tham
gia nhi%u h�n vào các công vi�c c�a c	ng �#ng. 

� ph; n3 có th� h	i nh�p h�n n3a trong vi�c gi�i
quy�t nh3ng v�n �% xã h	i và phát tri�n kinh t� c�n nâng
cao s( bình �Jng gi&i. Các ph��ng ti�n truy%n thông có vai
trò thúc �Fy thái �	 bình �Jng và ��a ra các mô hình trong
�ó nam gi&i và n3 gi&i �%u có nh3ng vai trò tích c(c. 

Nh3ng v�n �% trong c	ng �#ng c�n có s( tham v�n
c�a c� 2 gi&i. Nam gi&i và n3 gi&i �%u có th� ��a ra các
quan �i�m c�a mình m	t cách t( do. Bên c�nh �ó, ph; n3
cùng c�n xây d(ng các nhóm t� v�n. Trong nh3ng nhóm
này, ph; n3 có th� chia s= v&i nhau nh3ng kinh nghi�m,
khuy�n khích l�n nhau và cùng phát tri�n nh3ng k�
ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h	i c�a c	ng �#ng. T�i khu
v(c nông thôn hay �#ng bào thi�u s�, nh3ng nhóm t�
v�n này còn cung c�p cho ph; n3 �Ea ph��ng c� h	i h�c
t�p, rèn luy�n trí tu� và tinh th�n, ���c ph� bi�n các
thông tin v% s)c kh�e, dinh d�8ng, ch�m sóc tr= em và
các thông tin th(c ti7n khác.

Gi�i phóng ti%m n�ng kinh t� c�a ph; n3 và gi�m các
rào c�n gi&i là nh3ng gi�i pháp c�n thi�t �� t�i �a hóa s(
t�ng tr�/ng và �n �Enh c�a n%n kinh t� toàn c�u. Thu
h�p kho�ng cách gi&i tính trên thE tr��ng lao �	ng có th�
giúp t�ng GDP toàn c�u lên t&i 28 nghìn t� USD n�m 2025.
Các doanh nghi�p do ph; n3 làm ch� ���c �ánh giá có
nhi%u gi�i pháp sáng t�o h�n và có ti%m n�ng t�o nhi%u
vi�c làm h�n so v&i các doanh nghi�p do nam gi&i s/ h3u.
H�n n3a, các doanh nghi�p do ph; n3 s/ h3u còn v��t
tr	i h�n / m	t s� ch$ s� tài chính bao g#m c� s( tin c�y
và k� lu�t tài chính. 
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Bên c�nh �ó, c�n t�ng s� l��ng ph; n3 trong các vE trí
lãnh ��o / t�t c� các c�p chính quy%n, khu v(c t� nhân
và các t� ch)c lao �	ng. ây c<ng là gi�i pháp �� thúc �Fy
t�ng tr�/ng kinh t�, hòa bình và �n �Enh. Các nhà kinh
t� �ã phát hi�n ra r�ng, các công ty có ph; n3 là lãnh
��o th��ng có t� l� n3 gi&i trong l(c l��ng lao �	ng cao
h�n. i%u này cho th�y s( lãnh ��o c�a ph; n3 c<ng �#ng
nghKa v&i vi�c s� có nhi%u ph; n3 h�n tìm ���c c� h	i có
vi�c làm trong nh3ng doanh nghi�p này. 

Chính ph�, các t� ch)c xã h	i dân s(, các nhà tài tr�,
các doanh nghi�p trên toàn th� gi&i �ang t�ng c��ng thúc
�Fy vi�c trao quy%n kinh t� cho ph; n3. Các n%n kinh t�
APEC �ã nh�n ra ti%m n�ng ��y �� c�a ph; n3, c�n h	i
nh�p vào các n%n kinh t� �� khai thác kh� n�ng c�a h�,
lo�i b� các rào c�n h�n ch� s( tham gia c�a ph; n3 vào
phát tri�n kinh t�, �#ng th�i t�i �a hóa nh3ng �óng góp
c�a h� vào t�ng tr�/ng kinh t�. Ngân hàng Th� gi&i cùng
các t� ch)c nh� T� ch)c Lao �	ng Qu�c t�, T� ch)c Ph;
n3 Liên H�p qu�c, OECD và Ch��ng trình Phát tri�n Liên
H�p qu�c �ã ti�n hành nhi%u nghiên c)u và ��a ra nhi%u
ch��ng trình nh�m m;c tiêu h�&ng t&i s( h	i nh�p c�a
ph; n3. 

Vi�t Nam �ang trong giai �o�n h	i nh�p m�nh m� h�n
v&i n%n kinh t�, khoa h�c, công ngh� th� gi&i mà ��c bi�t
là công ngh� thông tin, công ngh� sinh h�c tr/ thành l(c
l��ng s�n xu�t tr(c ti�p, thúc �Fy s( phát tri�n kinh t�
tri th)c, chuy�n dEch nhanh c� c�u kinh t� và bi�n ��i sâu
s�c các lKnh v(c c�a ��i s�ng xã h	i thì n3 gi&i không ch$
không ng�ng nâng cao ki�n th)c, k9 n�ng mà còn ph�i
rèn cho mình ý chí quy�t tâm cao. B/i l�, n�u m@i ng��i
dân nói chung, và ph; n3 nói riêng / vE trí xu�t phát th�p
h�n, ít th�i gian và c� h	i ��u t�, h�c t�p h�n thì nguy
c� bE lo�i kh�i môi tr��ng h	i nh�p s� không tránh kh�i.

Th� gi&i �ã ��t ���c ti�n b	 trong vi�c thúc �Fy bình
�Jng gi&i trong vài th�p k� qua. Nhi%u ph; n3 ���c b�u
vào nh3ng ch)c v; cao trong h� th�ng chính trE, t� l� giáo
d;c c�a ph; n3 c<ng cao h�n, quy%n c�a n3 gi&i trong
pháp lu�t và Hi�n pháp nhìn chung �ã ���c c�i thi�n, ph;
n3 có quy%n ki�m soát tài s�n và có thu nh�p t�t h�n
tr�&c �ây. Tuy nhiên, rào c�n ��i v&i s( tham gia phát
tri�n kinh t� - xã h	i c�a ph; n3 v�n t#n t�i trên toàn th�
gi&i, k� c� / các qu�c gia phát tri�n. Không ch$ ph; n3 mà
toàn xã h	i nói chung c�n có trách nhi�m trong vi�c tháo
d8 các rào c�n này, t�o sân ch�i cho ph; n3 trong vi�c
thúc �Fy s( t�ng tr�/ng kinh t� và ti�n b	 xã h	i.�
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Tóm tắt: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là người tiêu biểu cho tinh thần đại đoàn kết
dân tộc, là một nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương sáng về đạo đức “cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư”, một người trí thức cả đời hy sinh vì nghĩa lớn, không
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Summary: Lawyer Nguyen Huu Tho is a representative of the great national
unity, a talented leader, a moral example of "industrious, thrifty, honest,
righteous, public-spirited and selfless". He was an intellectual who lifelong
sacrificed for great revolutionary ideals, never yielded to force, never depraved by
money and fame. He was a great patriot.
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Lu�t s� Nguy7n H3u Th�, bí danh là Ba NghKa, sinh
ngày 10/7/1910 trong m	t gia �ình công ch)c
trung l�u t�i làng Long Phú, t�ng Long H�ng H�,
qu�n Trung Qu�n, t$nh Ch� L&n (nay thu	c thE tr�n

B�n L)c, t$nh Long An).

N�m 1921, m&i 11 tu�i, Nguy7n H3u Th� t� giã quê
h��ng, m	t mình lên tàu v��t ��i d��ng sang Pháp du
h�c. Su�t 11 n�m mi�t mài �èn sách / x) ng��i, n�m 1933
ông t�t nghi�p C+ nhân Lu�t h�ng �u và tr/ v% n�&c m/
V�n phòng Lu�t s� t�i M9 Tho, VKnh Long, C�n Th� và t�i
Sài Gòn, Ch� L&n.

S�ng t�i m�nh ��t Nam K� t( trE, ���c �ào t�o t�i
“chính qu�c” thông th�o lEch s+, v�n ch��ng, v�n hóa
Pháp, có v�n b�ng c�p cao, �i%u ki�n v�t ch�t �n �Enh l�i
có môi tr��ng gia �ình, xã h	i thu�n l�i, lu�t s� tr= Nguy7n
H3u Th� có �� m�i th) �� ���c th(c dân Pháp �u �ãi và
�� cho mình có m	t cu	c s�ng giàu sang, m	t vE trí xã h	i
x)ng �áng. Song, tr�&c nh3ng b�t công và nh3ng hành
�	ng tàn b�o c�a th(c dân Pháp ��i v&i �#ng bào mình,
lu�t s� �ã kh�&c t� t�t c�. ��c tr(c ti�p ch)ng ki�n cu	c

kh/i nghKa Nam K� n�m 1940 và s( �àn áp dã man c�a th(c
dân Pháp c<ng nh� nh3ng phiên tòa do th(c dân Pháp
d(ng lên �� bu	c t	i các chi�n sK �ã giúp Lu�t s� ti�p c�n
v&i th(c t�i cu	c ��u tranh giành �	c l�p dân t	c, c�m
nh�n ���c lòng yêu n�&c, tinh th�n chi�n ��u kiên c��ng
và lý t�/ng cao ��p c�a nh3ng ng��i c	ng s�n; th�y rõ b�n
ch�t thâm �	c, tàn b�o, t	i ác man r� c�a chính quy%n th(c
dân / thu	c �Ea. T� �ó, m/ ra con ���ng d�n Lu�t s�
Nguy7n H3u Th� ��n v&i nhân dân, v&i cách m�ng.

N�m 1947, Lu�t s� Nguy7n H3u Th� tham gia phong
trào yêu n�&c c�a trí th)c Sài Gòn - Ch� L&n �òi Chính
ph� Pháp th��ng l��ng v&i Chính ph� Vi�t Nam Dân ch�
C	ng hòa �� ch�m d)t chi�n tranh xâm l��c.

N�m 1948, ông lên chi�n khu ho�t �	ng theo l�i m�i
c�a �y ban Kháng chi�n Nam b	 v&i mong mu�n ���c tr(c
ti�p chi�n ��u / b�ng bi%n.

Song v&i ý th)c ch�p hành k� lu�t cao, ông �ã tr/ l�i
Sài Gòn ho�t �	ng công khai theo s( phân công c�a t�
ch)c. L�y tòa án làm chi�n tr��ng, v&i tài hùng bi�n xu�t

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

LU$T S* NGUY+N H/U TH1
Ng��i trí th�c yêu n��c v2 đ�i

NHÂN V�T - S� KIN
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chúng và am hi�u sâu s�c lu�t pháp n�&c Pháp c<ng nh�
lu�t pháp x) thu	c �Ea, Lu�t s� �ã bi�n h	 thành công
cho nhi%u �#ng bào, �#ng chí c�a mình chJng may sa vào
tay gi�c, �#ng th�i t� cáo tr�&c d� lu�n trong n�&c và
th� gi&i cu	c chi�n tranh xâm l��c dã man c<ng nh� ch�
�	 cai trE thu	c �Ea tàn b�o c�a th(c dân Pháp.

Ngày 16/10/1949, ông ���c bí m�t k�t n�p vào �ng
C	ng s�n ông D��ng. S( ki�n này �ánh d�u m	t m�c
quan tr�ng trong cu	c ��i ho�t �	ng cách m�ng c�a nhà
trí th)c yêu n�&c Nguy7n H3u Th�.

N�m 1950, ông tham gia thành l�p phái �oàn ��i bi�u
các gi&i t�i Sài Gòn và làm tr�/ng phái �oàn ��i bi�u ��u
tranh �òi các quy%n t( do, dân ch�, các quy%n dân sinh,
ch�ng kh�ng b�, �àn áp.

Ngày 19/3/1950, Lu�t s� Nguy7n H3u Th� ���c t�
ch)c phân công tham gia lãnh ��o cu	c bi�u tình ch�ng
th(c dân Pháp và can thi�p M9. ây là cu	c bi�u tình
ch�ng M9 ��u tiên / n�&c ta. Nh3ng ng��i bi�u tình
d��ng cao c� �� sao vàng, ��t xe M9, xé c� M9. Khí th�
��u tranh sôi s;c c�a c� n+a tri�u dân thành ph� �ã bu	c
hai tàu chi�n c�a M9 rút kh�i c�ng Sài Gòn, ra kh�i mi%n
Nam Vi�t Nam.

Lo s� tr�&c �nh h�/ng to l&n c�a Lu�t s� ��i v&i nhân
sK, trí th)c và nhân dân Sài Gòn - Gia Enh nói riêng, Nam
B	 nói chung, th(c dân Pháp �ã b�t và ��y ông ra B�c
qu�n thúc t�i b�n GiJng, huy�n M��ng Tè, t$nh Lai Châu
và sau �ó, khi quân �	i nhân dân Vi�t Nam gi�i phóng
Tây B�c thì ông l�i bE ��a v% giam t�i S�n Tây.

Tr�&c phong trào ��u tranh m�nh m� c�a oàn Lu�t
s� và các nhân sK, trí th)c có tên tu�i / Sài Gòn - Gia Enh,
tháng 11/1952 ông ���c tr� t( do và tr/ v% Sài Gòn, m/
l�i v�n phòng lu�t và ti�p t;c chi�n ��u v&i k= thù ngay
t�i sào huy�t c�a chúng.

Tháng 8/1954, ông tham gia thành l�p phong trào b�o
v� hòa bình Sài Gòn - Ch� L&n ��u tranh �òi Chính ph�
Pháp và chính quy%n bù nhìn thi hành nghiêm ch$nh Hi�p
�Enh Genève, �òi th� tù chính trE, th(c hi�n quy%n t( do,
dân ch� và ���c c+ làm Phó Ch� tEch phong trào. Ech
ho�ng s�, m	t m�t ra tay �àn áp, gi�i tán phong trào; m�t
khác �� ng�n ch�n �nh h�/ng to l&n c�a ông trong phong
trào ch�ng M9 / thành ph� l&n nh�t và quan tr�ng nh�t
/ Nam B	 lúc �ó, ngày 15/11/1954 ông bE chính quy%n bù
nhìn giam và l�u �ày g�n 7 n�m / mi%n núi C�ng S�n,
t$nh Phú Yên.

N H Â N  V � T  -  S �  K I ¡ N

Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (người đứng giữa) và Luật sư 
Trịnh Đình Thảo (ngoài cùng bên phải). ẢNH:TL
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Ngày 30/10/1961, Lu�t s� Nguy7n H3u Th� ���c nhân
dân và các l(c l��ng v< trang Phú Yên gi�i thoát và ��a
v% Trung ��ng c;c mi%n Nam lúc �ó �óng / chi�n khu
D��ng Minh Châu.

Tháng 2/1962, M�t tr�n Dân t	c Gi�i phóng mi%n Nam
Vi�t Nam m/ �i h	i l�n th) nh�t. T�i �i h	i, Lu�t s�
Nguy7n H3u Th� ���c b�u làm Ch� tEch �y ban Trung
��ng Gi�i phóng mi%n Nam Vi�t Nam, tr(c ti�p lãnh ��o
cu	c chi�n ��u ��y gian kh�, hy sinh c�a �#ng bào và
chi�n sK mi%n Nam. �n tháng 3/1964, �i h	i l�n th) 2
M�t tr�n Dân t	c Gi�i phóng mi%n Nam Vi�t Nam b�u Lu�t
s� làm Ch� tEch oàn Ch� tEch �y ban Trung ��ng M�t
tr�n Dân t	c Gi�i phóng mi%n Nam Vi�t Nam. 

Lu�t s� - Ch� tEch Nguy7n H3u Th� �ã góp ph�n to l&n
vào vi�c �	ng viên quân và dân mi%n Nam ti�n hành cu	c
T�ng ti�n công và n�i d�y T�t M�u Thân 1968, bu	c ��
qu�c M9 ph�i xu�ng thang, ng#i vào bàn �àm phán t�i
H	i nghE Pari v&i s( có m�t c�a ��i di�n M�t tr�n Dân t	c
gi�i phóng mi%n Nam Vi�t Nam.

Ngày 6/6/1969, t�i �i h	i ��i bi�u qu�c dân mi%n
Nam Vi�t Nam, Lu�t s� ���c c+ gi3 ch)c Ch� tEch H	i �#ng
c� v�n Chính ph� Cách m�ng lâm th�i C	ng hòa mi%n Nam
Vi�t Nam.

V&i c��ng vE ng��i �)ng ��u M�t tr�n Dân t	c Gi�i
phóng mi%n Nam Vi�t Nam và Ch� tEch H	i �#ng c� v�n
Chính ph� Cách m�ng lâm th�i mi%n Nam Vi�t Nam, b�ng
�)c �	, tài n�ng và uy tín c�a mình, ông �ã lãnh ��o M�t
tr�n Dân t	c Gi�i phóng mi%n Nam Vi�t Nam cùng Liên minh
các l(c l��ng dân t	c, dân ch� và hòa bình Vi�t Nam t�p
h�p, �oàn k�t, �	ng viên quân và dân mi%n Nam ti�n hành
cu	c ��u tranh v< trang, chính trE, ngo�i giao, binh v�n gay
go và ác li�t vào b�c nh�t trong th� k� XX ch�ng �� qu�c
M9 xâm l��c và ng;y quy%n Sài Gòn.

Sau khi th�ng nh�t ��t n�&c, Lu�t s� Nguy7n H3u Th�
���c nhân dân b�u làm ��i bi�u Qu�c h	i c�a khóa VI, VII,
VIII và ���c Qu�c h	i b�u làm Phó Ch� tEch n�&c C	ng hòa
Xã h	i Ch� nghKa Vi�t Nam (tháng 6/1976), Quy%n Ch�
tEch n�&c C	ng hòa Xã h	i Ch� nghKa Vi�t Nam (tháng
4/1980), Ch� tEch Qu�c h	i và Phó Ch� tEch H	i �#ng Nhà
n�&c C	ng hòa Xã h	i Ch� nghKa Vi�t Nam (tháng 7/1981).
T�i �i h	i th�ng nh�t các t� ch)c M�t tr�n h�p t� 31/1
��n ngày 4/2/1977, Lu�t s� ���c b�u làm �y viên oàn
Ch� tEch �y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

T�i �i h	i ��i bi�u toàn qu�c l�n th) III, h�p tháng
11/1988, v&i uy tín, �)c �	, tài n�ng c�a Lu�t s� Nguy7n
H3u Th�, B	 Chính trE gi&i thi�u ông làm Ch� tEch M�t
tr�n, song ông t� ch�i v&i lý do “tu�i �ã cao, s)c y�u”.
T�ng Bí th� Nguy7n V�n Linh �ã hai l�n tr(c ti�p g�p g8,
thuy�t ph;c nh�ng ông v�n kh�&c t�. Tr�&c tình hình �ó,
�i h	i trù bE gi&i thi�u Lu�t s� Phan Anh thay th�. Các
�oàn ��i bi�u mi%n Nam xin lùi th�i gian bàn nhân s( ��

ti�p t;c v�n �	ng, thuy�t ph;c ông. Chi%u �ó, ��i bi�u 14
�oàn mi%n Tây Nam B	 ��n g�p ông, nêu rõ nguy�n v�ng
�#ng th�i là yêu c�u c�a �#ng bào mi%n Nam mu�n ông
ti�p t;c gi��ng cao ng�n c� ��i �oàn k�t. Ông �ã phát
bi�u: “�ng giao tôi có th� t� ch�i vì tu�i cao, s)c y�u.
Song dân giao thì tôi ph�i làm”. Lu�t s� Nguy7n H3u Th�
���c �i h	i b�u làm Ch� tEch và Lu�t s� Phan Anh ���c
b�u làm Phó Ch� tEch th) nh�t. Di7n v�n b� m�c �i h	i,
Ch� tEch Nguy7n H3u Th� nh�n m�nh ý sau: “�i h	i
chúng ta �ã thành công t�t ��p. Nh�ng c<ng m&i thành
công trong H	i tr��ng. Nhân dân �òi h�i chúng ta �#ng
tâm, hi�p l(c, th�ng nh�t hành �	ng �� bi�n nh3ng thành
công trong h	i tr��ng thành hi�n th(c trong cu	c s�ng.

V&i lòng mong mu�n �ó, tôi tuyên b� b� m�c �i h	i
/ H	i tr��ng này và Khai m�c �i h	i hành �	ng trong
cu	c s�ng”.

Tinh th�n ch� ��o, n	i dung xuyên su�t trong ch��ng
trình hành �	ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam khóa III
(1988-1993) mà Lu�t s� Nguy7n H3u Th� làm Ch� tEch là:
“Tham gia xây d(ng và phát tri�n n%n dân ch� xã h	i ch�
nghKa là nhi�m v; hàng ��u v&i yêu c�u: Xây d(ng chính
quy%n nhân dân trong s�ch, v3ng m�nh; t� ch)c th(c
hi�n t�t quy%n ki�m tra, giám sát c�a nhân dân; thi�t
th(c tham gia cu	c v�n �	ng “Làm trong s�ch và nâng
cao s)c chi�n ��u c�a t� ch)c �ng, làm trong s�ch và
nâng cao hi�u l(c qu�n lý c�a b	 máy Nhà n�&c, làm lành
m�nh các quan h� xã h	i…”.

V&i nh�n th)c “Mu�n �oàn k�t th�t s( ph�i có dân
ch� th(c s(” mà Bác H# �ã t�ng k�t, Ch� tEch Nguy7n
H3u Th� �ã cùng t�p th� lãnh ��o M�t tr�n Trung ��ng
dành th�i gian, tâm huy�t tìm hi�u th(c tr�ng, tháo g8
khó kh�n trong công tác M�t tr�n nh�m phát huy dân
ch�, ki�n nghE v&i �ng và Nhà n�&c nh3ng c� ch�, chính
sách và gi�i pháp nh�m vun ��p, t�ng c��ng kh�i ��i
�oàn k�t dân t	c, m/ r	ng và phát huy vai trò M�t tr�n
Dân t	c Th�ng nh�t Vi�t Nam trong th�i k� m&i.

V&i nh3ng công lao to l&n ��i v&i s( nghi�p cách
m�ng, Lu�t s� Nguy7n H3u Th� ���c �ng, Nhà n�&c trao
t�ng Huân ch��ng Sao Vàng cùng nhi%u huân, huy
ch��ng cao quý khác. oàn Ch� tEch Xô Vi�t t�i cao Liên
Xô (c<) t�ng gi�i th�/ng V.I.Lênin và Huân ch��ng H3u
nghE gi3a các dân t	c. Nhà n�&c Cuba c<ng t�ng Huân
ch��ng oàn k�t-Chi�n ��u; Nhà n�&c Bungary t�ng Gi�i
th�/ng i mi t� r�p, H	i �#ng Hòa bình th� gi&i t�ng Gi�i
th�/ng Joliot Curie.

Lu�t s� Nguy7n H3u Th� �ã hi�n dâng tr�n ��i cho T�
qu�c, cho dân t	c. T�ng Bí th� Nguy7n V�n Linh lúc
���ng nhi�m �ã �ánh giá: “Lu�t s� Nguy7n H3u Th� là
m	t nhà yêu n�&c vK ��i”.�
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VĂN THỊ THANH MAI* - LÊ THÙY LINH**

Tóm tắt: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 có vai trò
đặc biệt quan trọng trong hành trình thực hiện khát vọng về một nước Việt Nam
hòa bình, dân tộc, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. 50 năm
sau sự kiện lịch sử buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấm dứt ném bom
phá hoại miền Bắc, rút dần quân Mỹ về nước và ngồi vào bàn đàm phán Paris, mở
đầu cho những thắng lợi quan trọng và cơ hội hòa bình, thống nhất đất nước, dư
âm hào sảng vẫn in đậm trong trái tim và khối óc mỗi người dân Việt Nam.

Summary: The 1968 Spring Mau Than General Offensive and Uprising played a
particularly important role in the quest for a peaceful, national, unified, and
socialist Vietnam. Fifty years after the historic event which forced the United
States to decrease the scale of the war, end the bombing of the North, pull back
American troops, and sit at the Paris negotiating table, opening for important
victories and chances for peace. The magnanimous echo of its still runs in heart
and mind of all the Vietnamese people.
Từ khóa: Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống
nhất Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: The 1968 Spring Mau Than General Offensive and Uprising, anti-American resistance, liberation of the
South, unification of the Fatherland, Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 6/9/2018; Sửa chữa: 10/9/2018; Duyệt đăng: 3/10/2018.

Khát vọng độc lập, tự do và quá trình
chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy
Xuân Mậu Thân 1968

	c l�p, t( do, hoà bình và th�ng nh�t ��t n�&c luôn là
khát v�ng ngàn ��i, cháy b�ng c�a nhân dân ta. Ti�n hành
cu	c cách m�ng gi�i phóng dân t	c, �ng ta và Ch� tEch H#
Chí Minh �ã lãnh ��o nhân dân Vi�t Nam vùng lên T�ng kh/i
nghKa vào mùa Thu, Tháng Tám n�m 1945, sáng l�p nhà n�&c
Vi�t Nam Dân ch� C	ng hòa. Không ch$ quy�t tâm ��u tranh
giành �	c l�p dân t	c, Ch� tEch H# Chí Minh và toàn th� dân

t	c Vi�t Nam còn khJng �Enh quy�t tâm “�em t�t c� tinh
th�n và l(c l��ng, tính m�ng và c�a c�i �7 gi3 v3ng quy%n
t( do, �	c l�p �y” trong b�n Tuyên ngôn 	c l�p Ch� tEch H#
Chí Minh ��c ngày 2/9/1945 t�i Qu�ng tr��ng Ba ình lEch
s+. Song, v&i dã tâm xâm l��c n�&c ta m	t l�n n3a, th(c dân
Pháp �ã ti�p t;c gây h�n, m/ r	ng chi�n tranh / Nam B	,
Nam Trung B	 và chi�n tranh �ã lan nhanh trong c� n�&c. 

Trân tr�ng giá trE thiêng liêng c�a �	c l�p, t( do và
không cam tâm làm nô l�, v&i tinh th�n và ý chí “quy�t t+
cho T� qu�c quy�t sinh”, h�/ng )ng l�i hEch c)u n�&c:

* Tiến sĩ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương.
** Thạc sĩ, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên.

T�ng ti�n công và n�i d�y 
Xuân M�u Thân 1968 
trong hành trình đ�u tranh gi�i phóng
mi�n Nam, th�ng nh�t đ�t n��c
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“Chúng ta thà hy sinh t�t c�, ch) nh�t �Enh không chEu
m�t n�&c, nh�t �Enh không chEu làm nô l�”1, nhân dân
Vi�t Nam �ã v3ng vàng b�&c vào cu	c tr��ng chinh ch�ng
th(c dân Pháp xâm l��c. Trong 9 n�m ��y khó kh�n, th+
thách �y, không ch$ �% ra ch� tr��ng, ���ng l�i �úng ��n,
Ch� tEch H# Chí Minh và �ng C	ng s�n Vi�t Nam �ã phát
huy s)c m�nh dân t	c và s)c m�nh th�i ��i, c� v<, �	ng
viên �#ng bào và chi�n sK c� n�&c kiên trì kháng chi�n và
ki�n qu�c; t�ng b�&c giành th�ng l�i và k�t thúc th�ng l�i
cu	c kháng chi�n ch�ng th(c dân Pháp. 

Ngày 20/7/1954, Hi�p �Enh Genève ���c ký k�t. Theo
tinh th�n c�a Hi�p �Enh, cu	c t�ng tuy�n c+ t( do, th�ng
nh�t hai mi%n Nam - B�c s� ���c th(c hi�n vào n�m 1956.
Tuy nhiên, th(c hi�n h�c thuy�t Trurman; lo ng�i s( s;p
�� dây chuy%n c�a khu v(c ông Nam Á b/i c	ng s�n, M9
�ã phá ho�i Hi�p �Enh Genève, can thi�p vào mi%n Nam
Vi�t Nam, d(ng lên chính quy%n Ngô ình Di�m, âm m�u
chia c�t lâu dài ��t n�&c Vi�t Nam. V�y là, không có m	t
cu	c t�ng tuy�n c+ nh� �ã �Enh; v�y là, khát v�ng v% m	t
n�&c Vi�t Nam �	c l�p, t( do, hòa bình, th�ng nh�t - non
sông li%n m	t d�i c<ng ch�a th� tr/ thành hi�n th(c. Ti�p
t;c th(c hi�n khát v�ng �	c l�p, t( do và th�ng nh�t ��t
n�&c, dân t	c Vi�t Nam b�&c vào m	t cu	c kháng chi�n
ch�ng �� qu�c M9 xâm l��c. 

� khJng �Enh ni%m tin và quy�t tâm �ánh th�ng M9,
ngày 17/7/1966, trong L�i kêu g�i ch�ng M9, c)u n�&c,
Ch� tEch H# Chí Minh khJng �Enh: “Chi�n tranh có th�
kéo dài 5 n�m, 10 n�m, 20 n�m ho�c lâu h�n n3a (…),
song nhân dân Vi�t Nam quy�t không s�! Không có gì quý
h�n �	c l�p, t( do” và nêu cao tinh th�n, thúc gi;c quân
dân c� n�&c quy�t �ánh th�ng gi�c M9 xâm l��c. Lúc này,
trên toàn mi%n Nam, quân dân ta �ã giành ���c nh3ng
th�ng l�i quan tr�ng sau g�n hai n�m tr(c ti�p ���ng ��u
v&i quân M9, quân �#ng minh và quân �	i Vi�t Nam c	ng
hòa. Tuy g�p nhi%u t�n th�t, song �� qu�c M9 ch�a chEu
t� b� chi�n tranh xâm l��c / mi%n Nam, ti�p t;c leo
thang chi�n tranh phá ho�i mi%n B�c. 

Trong b�i c�nh �ó, NghE quy�t B	 Chính trE tháng
11/1966 �ã m	t l�n n3a khJng �Enh quy�t tâm chi�n l��c
c�a Trung ��ng �ng trong H	i nghE l�n th) 12 (1965) là
t�p trung l(c l��ng giành th�ng l�i quy�t �Enh trong m	t
th�i gian t��ng ��i ng�n trên chi�n tr��ng mi%n Nam,
nh�m “�è b�p ý chí xâm l��c c�a �� qu�c M9, th(c hi�n
m;c tiêu �	c l�p dân t	c, dân ch�, hòa bình, trung l�p,
ti�n t&i th�ng nh�t n�&c nhà”2; �#ng th�i nêu rõ nhi�m
v; “ph�i �	ng viên l(c l��ng c� n�&c, kiên quy�t �ánh b�i
cu	c chi�n tranh xâm l��c c�a �� qu�c M9 trong b�t c)
tình hu�ng nào, �� b�o v� mi%n B�c, gi�i phóng mi%n
Nam, hoàn thành cách m�ng dân t	c dân ch� nhân dân
trong c� n�&c, ti�n ��n hòa bình th�ng nh�t n�&c nhà”3. 

H	i nghE B	 Chính trE tháng 4/1967 ch� tr��ng ti�p
t;c phát huy th�ng l�i th�i gian qua và chuFn bE m�i m�t
�� ��a cách m�ng ti�n lên giành th�ng l�i m&i. Tháng
6/1967, B	 Chính trE ti�p t;c th�o lu�n k9 d( th�o k�

ho�ch chi�n l��c ông - Xuân 1967-1968 và nh�n �Enh: v%
phía ta “th� và l(c �ang có nh3ng ti�n b	, cho phép ta
trên c� s/ ph��ng châm �ánh lâu dài, �Fy m�nh n@ l(c
ch� quan ��n m)c cao nh�t �� giành th�ng l�i quy�t �Enh
trong m	t th�i gian t��ng ��i ng�n”4. Theo �ó, H	i nghE
d( ki�n s� giành th�ng l�i quy�t �Enh trong n�m 1968
theo ph��ng h�&ng �ánh l&n, ph�i tiêu di�t m	t b	 ph�n
sinh l(c quân M9, làm m�t kh� n�ng ti�n công c�a chúng;
�#ng th�i ph�i tiêu di�t và làm tan rã ��i b	 ph�n quân
�	i Sài Gòn, khi�n cho chúng không còn là l(c l��ng
chi�n l��c trong ti�n công và phòng ng( mà M9 d(a vào
�ó �� ti�n hành chi�n tranh.

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân
1968 - bước ngoặt quyết định trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Tháng 10/1967, B	 Chính trE h�p, thay m�t Quân �y
Trung ��ng, �#ng chí V�n Ti�n D<ng trình bày d( th�o K�
ho�ch chi�n l��c ông Xuân Hè 1967-1968 làm c� s/ cho
B	 Chính trE bàn b�c và th�o lu�n; quy�t �Enh l(a ch�n
ph��ng án ti�n công m&i, b�t ng� - �ó là �#ng lo�t �ánh
m�nh vào các �ô thE trên toàn mi%n Nam. Sau H	i nghE
này, tháng 12/1967, B	 Chính trE �ã h�p phiên ��c bi�t,
chính th)c thông qua K� ho�ch chi�n l��c n�m 1968 và
nhi�m v; c�a quân và dân ta. Trong �ó, ch� tr��ng
chuy�n cu	c chi�n tranh cách m�ng c�a nhân dân ta /
mi%n Nam sang m	t th�i k� m&i, th�i k� ti�n công và n�i
d�y giành th�ng l�i quy�t �Enh b�ng cách t�o m	t b�&c
nh�y v�t thông qua cách ch�n h�&ng chi�n l��c hi�m và
dùng cách �ánh m&i �� giáng m	t �òn b�t ng� th�t m�nh
vào ý chí xâm l��c c�a �� qu�c M9. Coi �ây là nhi�m v;
tr�ng ��i và c�p bách, B	 Chính trE quy�t �Enh �	ng viên
toàn �ng, toàn quân và toàn dân / c� hai mi%n  Nam -
B�c t�p trung và n@ l(c ��a cu	c chi�n tranh c�a ta lên
b�&c phát tri�n cao nh�t b�ng “t�ng công kích và t�ng
kh/i nghKa” �� giành th�ng l�i quy�t �Enh. 

�u n�m 1968, các �i%u ki�n v% chính trE, quân s(,
ngo�i giao �� m/ cu	c T�ng ti�n công và n�i d�y �ã h	i
��. Th(c hi�n quy�t tâm chi�n l��c c�a �ng và nêu cao
tinh th�n, ý chí cách m�ng ti�n công, �êm 30 r�ng ngày
31/1/1968 (�êm giao th�a T�t M�u Thân), quân và dân
mi%n Nam t� TrE Thiên ��n Khu 5 và Nam B	 �ã �#ng lo�t
ti�n công và n�i d�y t�i các thành ph�, thE xã, nh�t là
ti�n công các hang � c�a �Ech / Sài Gòn, à N¥ng, Hu�,
các c�n c) quân s(, sân bay, b�n c�ng, kho tàng l&n c�a
M9 và chính quy%n Sài Gòn trên toàn mi%n, gây cho �Ech
t�n th�t l&n. Do bE b�t ng�, �Ech �ã bE �	ng, ��i phó lúng
túng / t�t c� các vùng chi�n l��c; nhi%u n�i quân ta �ã
�ánh chi�m và làm ch� �Ea bàn ���c nhi%u ngày. 

Trong ��t ti�n công này, t�i Sài Gòn - Gia Enh, quân
ta ti�n công vào các m;c tiêu quan tr�ng nh�: �i s) quán
M9, Dinh 	c L�p, B	 T�ng tham m�u, B	 T� l�nh H�i
quân, ài Phát thanh Sài Gòn, T�ng nha C�nh sát, B	 T�
l�nh Bi�t khu Th� �ô, sân bay Tân S�n Nh�t… T�i Th�a
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Thiên - Hu�, l(c l��ng v< trang ti�n công vào 40 m;c tiêu
trong n	i, ngo�i thành, gi�i phóng ph�n l&n thành ph�
v&i trên 90% s� dân. K�t thúc ��t 1 (t� ngày 30/1 ��n
ngày 25/2/1968), B	 Chính trE Trung ��ng �ng h�p ngày
24/4/1968 �ã nh�n �Enh: T�ng ti�n công và n�i d�y �ã
giành th�ng l�i to l&n, toàn di�n, t�o nên b�&c ngo�t m&i
trong c;c di�n chi�n tranh h�t s)c có l�i cho ta, gây b�t
l�i cho �Ech; �� qu�c M9 th�t b�i n�ng n%, ý chí xâm l��c
�ã bE lung lay5. Phân tích k�t qu� ��t 2 (t� ngày 5/5 ��n
ngày 15/6/1968) và �ánh giá chung 2 ��t, B	 Chính trE
h�p tháng 8/1968 nh�n �Enh: Chúng ta “�ã giành th�ng
l�i to l&n, toàn di�n ch�a t�ng có”6...

Mậu Thân 1968 tạo đà cho mùa Xuân 
toàn thắng 1975, giải phóng miền Nam,
thống nhất Tổ quốc 

V&i M�u Thân, l�n ��u tiên trên chi�n tr��ng, quân
dân ta �ã ti�n công �#ng lo�t vào h�u c) c�a �Ech t�i các
�ô thE. Cu	c �� s)c quy�t li�t gi3a ta và �Ech trong nhi%u
tu�n, nhi%u tháng �ã làm th��ng vong n�ng n% c� quân
s� và ph��ng ti�n chi�n tranh c�a �Ech. V&i M�u Thân, ta
có thêm �i%u ki�n �� m/ m�t tr�n ti�n công ngo�i giao,
m/ ra c;c di�n “v�a �ánh v�a �àm”, bu	c M9 ch�p nh�n
h�p H	i nghE b�n bên / Paris �� gi�i quy�t v�n �% chi�n
tranh Vi�t Nam, t�o b�&c ngo�t quy�t �Enh trong cu	c
kháng chi�n ch�ng M9, c)u n�&c c�a nhân dân ta. 

� �ánh cho “M9 cút” r#i ti�n t&i �ánh cho “Ng;y
nhào”, trên c� s/ phân tích tình hình, B	 Chính trE ch�
tr��ng �	ng viên n@ l(c cao nh�t c�a toàn �ng, toàn
dân, toàn quân trên c� hai mi%n, phát huy th�ng l�i �ã
��t ���c, ti�p t;c �ánh m�nh khi�n M9 ph�i rút quân;
�ánh m�nh vào chính quy%n và quân �	i Sài Gòn, khi�n
chúng không th� ��m ���ng vai trò mà M9 chuy�n giao;
��p tan ý chí xâm l��c, bu	c M9 ph�i ch�p nh�n m	t gi�i
pháp chính trE, là rút h�t quân, k�t thúc chi�n tranh.
Th(c hi�n ch� tr��ng �ó, các cu	c ti�n công chi�n l��c
c�a quân và dân ta trên kh�p chi�n tr��ng mi%n Nam cu�i
n�m 1971 ��u n�m 1972 �ã giáng m	t �òn m�nh vào
chi�n l��c “Vi�t Nam hoá chi�n tranh” c�a M9. �c bi�t,
chi�n th�ng “i�n Biên Ph� trên không” n�m 1972 �ã làm
th�t b�i ý �# “�àm phán trên th� m�nh” c�a M9. Cu�i
cùng, sau nhi%u tr/ ng�i, ngày 27/1/1973, Hi�p �Enh
Paris v% ch�m d)t chi�n tranh, l�p l�i hoà bình / Vi�t Nam
���c ký k�t t�i Trung tâm H	i nghE Qu�c t� Khách s�n
Hoàng gia, ���ng Klêbe, Paris (Pháp).

� �Enh ra ph��ng h�&ng chi�n l��c cho cách m�ng
mi%n Nam, ngày 24/5/1973, B	 Chính trE h�p h	i nghE m/
r	ng, khJng �Enh quy�t tâm: oàn k�t toàn dân, �Fy
m�nh ��u tranh trên ba m�t tr�n chính trE, quân s(, ngo�i
giao; kiên quy�t �ánh b�i âm m�u và hành �	ng phá ho�i
Hi�p �Enh Paris c�a �Ech; gi3 v3ng và phát tri�n l(c l��ng
cách m�ng v% m�i m�t, chuFn bE �i%u ki�n ��y �� nh�t ��
có th� ch� �	ng ��i phó v&i �Ech trong m�i tình hu�ng,
s¥n sàng ��a cách m�ng mi%n Nam ti�n lên giành th�ng
l�i hoàn toàn. 

V&i ý nghKa �ó, k�t h�p s)c m�nh dân t	c v&i s)c m�nh
th�i ��i; quán tri�t sâu s�c t� t�/ng ch$ ��o chi�n l��c c�a
B	 Chính trE, v&i tinh th�n và ý chí “Th�n t�c, táo b�o, b�t
ng�, ch�c th�ng”, v&i ph��ng châm ti�n công quân s( k�t
h�p �Ech v�n, k�t h�p ti�n công v&i n�i d�y, nh�ng ti�n
công quân s( ph�i �i tr�&c m	t b�&c và gi3 vai trò quy�t
�Enh, và nh�t là quy�t tâm: “Th�n t�c, th�n t�c h�n n3a,
táo b�o, táo b�o h�n n3a, tranh th� t�ng gi� t�ng phút x�c
t&i chi�n tr��ng gi�i phóng mi%n Nam, quy�t chi�n và toàn
th�ng”, toàn �ng, toàn quân và toàn dân ta �ã h�&ng v%
mi%n Nam, vì mi%n Nam và làm nên �i th�ng mùa Xuân
1975, gi�i phóng mi%n Nam, non sông li%n m	t d�i.

N+a th� k� sau s( ki�n t�ng ti�n công và n�i d�y Xuân
M�u Thân 1968, có th� khJng �Enh r�ng: ánh giá �úng
tình hình th(c ti7n, hi�u �úng v% lEch s+ chính là thi�t
th(c nhân ngu#n s)c m�nh n	i sinh c�a toàn dân t	c
trong cu	c ��u tranh cho hòa bình, th�ng nh�t ��t n�&c;
và �ó c<ng chính là góp ph�n phát huy th�ng l�i c�a cu	c
T�ng ti�n công và n�i d�y T�t M�u Thân trong hành trình
��u tranh vì m	t n�&c Vi�t Nam hòa bình, �	c l�p, th�ng
nh�t và �i lên ch� nghKa xã h	i. “M9 �ã cút” theo tinh
th�n Hi�p �Enh Paris ���c ký ngày 27/1/1973 và “Ng;y �ã
nhào” b�ng �i th�ng mùa Xuân n�m 1975 - ó là minh
ch)ng hùng h#n ��y thuy�t ph;c, r�t sâu s�c cho m	t s(
th�t là: Trong 21 n�m ��y gian nan và th+ thách ti�n
hành kháng chi�n ch�ng M9, c)u n�&c, �ng ta, nhân
dân ta �ã bi�t t�o d(ng th�i c� và nh�y bén n�m v3ng
th�i c�; kEp th�i �% ra ch� tr��ng chi�n l��c �úng ��n,
sáng t�o; bi�t ch�n th�i �i�m m/ nh3ng cu	c ti�n công
chi�n l��c làm thay ��i c;c di�n chi�n tranh, ti�n lên
th(c hi�n t�ng t�n công và n�i d�y, �è b�p k= thù, k�t
thúc th�ng l�i cu	c kháng chi�n ch�ng M9, c)u n�&c ��
giành th�ng l�i cu�i cùng trong mùa Xuân toàn th�ng
1975; trong �ó, T�ng ti�n công và n�i d�y Xuân M�u Thân
1968 là m	t d�u �n quan tr�ng, không th� phai m�.�

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, Hà Nội, 2011, t.4, tr.534.
2. Hồ Khang:  “Tết Mậu Thân” -  Một thành công trong chỉ đạo chiến tranh của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ", 

Tạp chí Lịch sử Đảng, số tháng 1/2003.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, t.28, tr.502.
4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.II, tr.384-385.
5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.II, tr.403.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.29, tr.393. 
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Quán cơm từ thiện mục đích giúp đỡ những người nghèo.

Những người lao động có thu nhập thấp đang chờ đến lượt mua suất cơm với giá
2.000 đồng.

Khách hàng được các tình nguyện viên
phát một phiếu thứ tự mua cơm.

Mấy tháng nay, quán cơm từ thiện 2.000 đồng hoạt động đều
đặn trên đường Giải Phóng (Hà Nội) vào mỗi trưa thứ bảy
hàng tuần.
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M�y tháng nay, quán c�m t� thi�n
2.000�#ng/b3a m&i m/ trên ���ng Gi�i Phóng,
Hà N	i vào m@i tr�a th) b�y hàng tu�n. ây là
m	t tin vui l&n ��i v&i hàng ngàn ng��i dân

lao �	ng nghèo. 

Theo ghi nh�n c�a phóng viên T�p chí M�t Tr�n, dù
quán m&i m/ ���c vài tháng, nh�ng �ã nh�n ���c s( quan
tâm �ông ��o c�a nh3ng ng��i có thu nh�p th�p, nh3ng
gia �ình nghèo, nh3ng ng��i hành ngh% xe ôm, b�o v�,
b�nh nhân, ng��i bán hàng rong, sinh viên nghèo,... Chia
s= v&i phóng viên, chE ào ThE Duyên, quê Th��ng Tín, Hà
N	i, làm ngh% bán mu�i cho bi�t: “Tôi th��ng xuyên ��n
�ây �n vì giá quá r= và b3a �n trung bình kho�ng 7 - 8
món, �� d�8ng ch�t cho m	t ng��i lao �	ng n�ng nh�c và
còn nhi%u khó kh�n nh� tôi. Tôi c�m th�y r�t h�nh phúc”.
Quán c�m t� thi�n ho�t �	ng ngay bên c�nh B�nh vi�n

B�ch Mai, nên khách hàng ph�n nhi%u là các b�nh nhân,
ng��i nhà b�nh nhân có hoàn c�nh khó kh�n �ang �i%u
trE t�i �ây. Anh Chu Vi�t Hà, Ch� nhi�m Câu l�c b	 thi�n
nguy�n An Phúc, m/ quán c�m t� thi�n này cho hay:
"Tr�&c kia nhóm thi�n nguy�n chúng tôi hay tham gia các
ch��ng trình h@ tr� ng��i dân vùng cao, vùng khó kh�n
�� xây tr��ng, l&p h�c. Tuy nhiên, chúng tôi nh�n th�y t�i
Hà N	i, r�t nhi%u ng��i có hoàn c�nh khó kh�n c�n giúp
�8, chính vì v�y, nhóm �ã quy�t �Enh m/ quán c�m 2.000
�#ng vào tr�a th) b�y hàng tu�n, v&i mong mu�n góp m	t
ph�n nh� �� nh3ng ng��i g�p khó kh�n có ���c nh3ng
b3a �n ngon mi�ng, giàu dinh d�8ng".

Nh3ng ng��i có hoàn c�nh khó kh�n ��n v&i quán
c�m t� thi�n 2.000 �#ng không ch$ mua ���c su�t c�m
giàu dinh d�8ng mà còn ch�t ch)a nghKa tình, s( s= chia
c�a nh3ng t�m lòng luôn h�&ng v% c	ng �#ng.�

Ấm lòng với bữa cơm tình nghĩa 
giá 2.000 đồng
KỲ ANH



Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc cho biết: “Hiện nay quán phục vụ trên 400 suất ăn, nhưng sẽ tăng lên hơn 500
suất trong thời gian tới”.

Nhiều người dân lao động có thu nhập thấp rất ấm lòng với bữa
ăn tình nghĩa 2.000 đồng.

Quán cơm từ thiện hoạt động ngay bên cạnh Bệnh viện Bạch
Mai nên giúp đỡ nhiều bệnh nhân và người nhà của họ đến đây
mua cơm.

Tuy suất cơm chỉ 2.000 đồng nhưng đầy đủ dưỡng chất.Các tình nguyện viên chuẩn bị những
món ăn ngon, chu đáo và sạch sẽ phục
vụ thực khách.
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Công ty C� ph�n �u t� S�n Phú ���c S/ K� ho�ch
và �u t� t$nh L�ng S�n c�p Gi�y ch)ng nh�n ��u
t� s� 2337306541 ngày 23/3/2009 và �i vào ho�t
�	ng t� tháng 10/2009 v&i các ho�t �	ng chính

trong lKnh v(c khai thác khoáng s�n, kinh doanh các m�t
hàng v�t li�u xây d(ng. Các s�n phFn c�a Công ty g#m có:
�á làm v�t li�u xây d(ng: �á 1x2, �á 5x20, �á 2x4, �á 4x6,
�á h	c, base, subbase, cát �en, cát vàng, ��t ��p K95, ��t
��p K98 và các lo�i ��t, �á theo nhu c�u c�a khách hàng.

Công ty S�n Phú hi�n �ang khai thác �á vôi làm v�t
li�u xây d(ng thông th��ng t�i m� Lân Hà, xã #ng Ti�n,
huy�n H3u L<ng, t$nh L�ng S�n v&i di�n tích khai thác
14ha, �	 sâu 60m, có tr3 l��ng �Ea ch�t lên ��n
3.397.189m3, công su�t ��t 190.000m3/n�m. V&i m;c tiêu
khai thác hi�u qu� ti%m n�ng th� m�nh c�a �Ea ph��ng,
Công ty �ã ��u t� dây chuy%n khai thác và ch� bi�n hi�n
��i �� cung c�p v�t li�u cho thE tr��ng trong và ngoài
t$nh, t�o vi�c làm cho lao �	ng t�i �Ea ph��ng, góp ph�n
phát tri�n kinh t� - xã h	i. 

N�m 2016, S�n Phú �ã tri�n khai d( án nhà máy, dây
chuy%n khai thác và ch� bi�n qu�ng �á v&i công su�t
��t ��n 30.000 t�n �á thành phFm/tháng. Ngoài ra,
Công ty �ã ��u t� dàn xe t�i, xe ch/ v�t li�u ph;c v; ��n
t�n chân công trình b�ng ���ng b	, tàu thuy%n b�ng
���ng thu� theo yêu c�u c�a khách hàng; và không
ng�ng c�i ti�n h� th�ng qu�n lý ch�t l��ng. 

Công ty C� ph�n �u t� S�n Phú �ang là ��i tác c�a
Công ty C� ph�n T�p �oàn Qu�c t� ông Á, Công ty TNHH
Hoa Vi�t, D( án BOT B�c Giang - L�ng S�n, Công ty CP
LICOGI 16, Công ty TNHH MTV �u t� TM&DV Vi�t Nh�t,
Công ty TNHH DV&TM Tr��ng Xuân.

B�ng s( t�n tâm, nhi�t huy�t, �oàn k�t và n@ l(c
không ng�ng, Công ty C� ph�n �u t� S�n Phú ��m b�o
�áp )ng t�t nh�t yêu c�u kh�t khe nh�t c�a khách hàng
v% �á xây d(ng các lo�i kích c8, ch�ng lo�i, ti�n �	 cho
các công trình giao thông, xây d(ng c�p qu�c gia và �Ea
ph��ng v&i giá c�nh tranh, th� t;c thanh toán và giao
hàng thu�n l�i, nhanh chóng. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SƠN PHÚ
NI�M TIN CHO M�I CÔNG TRÌNH
Trụ sở chính: Số 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 2240 2666
Website: sonphujsc.com
Chi nhánh: Thôn Địa Phận, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

THÔNG TIN - QU�NG CÁO
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V&i tiêu chí �em l�i các s�n
phFm có ch�t l��ng cao nh�t
cho khách hàng, D&A Vi�t
Nam �ang là nhà nh�p khFu

l&n v% các s�n phFm th(c phFm chính
hãng, cao c�p t� n�&c ngoài v&i các
dòng s�n phFm chính nh�: thEt bò
Nh�t Hitachi-wagyu và r��u Sake
Nh�t Shiragiku, Tatsuriki.

Chúng tôi cam k�t m�i s�n phFm
bán ra �%u có xu�t x) rõ ràng, ��y ��
gi�y t� ch)ng nh�n VSATTP và ���c
b�o qu�n trong �i%u ki�n kh�t khe
nh�t theo tiêu chuFn Nh�t B�n.

Đôi nét về sản phẩm
“Hitachi-wagyu” - Tác phFm ngh�

thu�t c�a thiên nhiên trù phú t$nh
Ibaraki, Nh�t B�n.

Môi tr��ng thiên nhiên hùng vK
và trù phú c�a vùng Ibaraki k�t h�p
v&i nh3ng công ngh� t�i tân nh�t
trong k9 thu�t qu�n lý ch�n nuôi và
th)c �n gia súc, tr�i qua m	t quá
trình ��y nhi�t huy�t và t( hào c�a
nhà s�n xu�t �ã t�o nên th��ng hi�u
n�i ti�ng trên toàn th� gi&i cho gi�ng
bò lông �en Nh�t B�n giàu ch�t dinh
d�8ng - gi�ng bò Hitachi-wagyu. Bò
lông �en Nh�t B�n c�a t$nh Ibaraki
b�t ngu#n t� vùng phía b�c c�a t$nh,
sau �ó ���c nhân r	ng ra các �Ea
ph��ng trong t$nh, là k�t qu� c�a s(

n@ l(c b%n b$ và s( tích l<y tinh hoa
c�a các nhà s�n xu�t.

Bò Hitachi-wagyu ���c  �ánh
giá cao v% ch�t l��ng và quy trình

ch�n nuôi. Tr�i qua quá trình
tuy�n ch�n nghiêm ng�t v% ch�t
l��ng và nuôi d�8ng b�ng k9 thu�t
qu�n lý ch�n nuôi truy%n th�ng
kéo dài h�n 30 tháng, bò Hitachi
��t ch�t l��ng �u vi�t, c�p A4, A5
theo tiêu chuFn th��ng m�i th(c
ph�m Nh�t B�n - m)c cao nh�t ��i
v&i tiêu chuFn v% ch�t l��ng c�a
s�n phFm. ThEt bò Wagyu Hitachi
���c nh�n bi�t b�ng nh3ng vân
thEt xen l�n vân m8 hài hòa. M	t
chú bò Wagyu ��t chuFn, thEt c�a
chúng s� �� t��i, nh3ng th& thEt
s� xen l�n th& m8 m��t mà nh�
vân �á cFm th�ch.�

HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG THỨC 

TINH HOA TỪ XỨ SỞ NHẬT BẢN!
1. Trụ sở: 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 0243 622 8882 / 0243 622 8883

2. Cửa hàng HN: 67 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội (coming soon); Hotline: 098 234 0678
3. Cửa hàng HCM: 53 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Hotline: 0906 055 177

Thịt bò Hitachi Nhật Bản
Công ty CP D&A Việt Nam, tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và
Thương mại Phan Hoa, được thành lập và hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102129676 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp ngày 02/01/2007.
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TGPcó kh� n�ng cung c�p các ch�ng lo�i xe
c�a Toyota v&i s� l��ng 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 “H�p �#ng cung )ng dEch v; b�o
d�8ng, s+a ch3a 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 ch$ công nh�n là
“Tr�m DEch v; tiêu chuFn c�a Toyota” và “Tr�m s+a
ch3a thân v� và s�n tiêu chuFn Toyota” do Toyota
Nh�t B�n c�p. 

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 ch3a 1 t�ng có di�n tích kho�ng 750m2 v&i 12
khoang chuyên s+a ch3a, b�o d�8ng, b�o trì và thay th�
ph; tùng xe ô tô.

Chi nhánh Toyota Pháp Vân có t�ng di�n tích sàn
g�n 10.000m2, bao g#m showroom, 2 t�ng x�/ng và khu
v�n phòng. X�/ng dEch v; 2 t�ng v&i di�n tích trên
3.400m2 v&i 54 khoang s+a ch3a theo tiêu chuFn c�a
TMV, trong �ó bao g#m 16 khoang s+a ch3a chung và 34
khoang gò s�n. 

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

Áp d;ng ph��ng pháp c�i ti�n liên t;c “Kaizen” và
“Tiêu chuFn hóa” trên m�i lKnh v(c ho�t �	ng, quy trình
dEch v; hoàn h�o, �	i ng< nhân viên t�n tâm và chuyên
nghi�p, công ngh� �Jng c�p qu�c t�, ch�t l��ng Toyota
toàn c�u, TGP góp ph�n không nh� trong vi�c giúp Toyota
chi�m lKnh thE tr��ng Vi�t và khJng �Enh vE 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.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 182 (10/2018)


