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ỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018),
trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động nhân sự kiện trọng đại này. Đây cũng là dịp diễn ra
sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư - được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức từ 15 năm qua. Ngày hội Đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, là biểu
hiện sinh động của bài học về sức mạnh lòng dân, về vận động nhân dân, trên tinh thần "Đoàn kết,
đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" .

Kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận, mục Nghiên cứu Lý luận của Tạp chí Mặt trận số này
với các bài phân tích, nghiên cứu chuyên sâu về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những
trang vàng lịch sử; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Biểu hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình
làng, nghĩa xóm.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận
xây dựng chuyên mục mới với  bài viết: Tìm hiểu về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc
thời gian qua, tiếp tục được duy trì với bài viết sâu sắc, nhiều tư liệu thực tiễn: Công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Tạp chí số này cũng đề cập một số vấn đề, được bàn thảo trong một số cuộc làm việc của các ban
chuyên môn của Mặt trận gần đây, đó là các bài viết: Góp bàn mấy giải pháp về chính sách phát huy
vai trò tổ chức xã hội; Truyền thông tôn giáo của Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật tôn giáo
hiện nay... trong chuyên mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các bài nghiên cứu, tổng kết kinh
nghiệm thực tiễn từ hoạt động của Mặt trận các địa phương tiếp tục được đăng tải trong chuyên mục
Mặt trận với các cuộc vận động, các phong trào...  

Cùng đó, Tạp chí số này  có nhiều bài đề cập đến kinh nghiệm quốc tế trong những vấn đề ít nhiều
liên quan đến công tác Mặt trận, dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ Mặt trận: Thách
thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với công tác phòng, chống tham nhũng toàn cầu; Ô nhiễm khói
bụi đô thị ở các quốc gia châu Á - Thực tế và giải pháp…

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 88 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, mỗi số Tạp chí Mặt trận, trên từng bài viết luôn tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối
của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tập
hợp mọi lực lượng quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 183 đến đông đảo bạn đọc.

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

K

L�I TÒA SO�N 
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* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Trong suốt 88 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng
góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xứng đáng là người đại diện
của quần chúng nhân dân. Trong giai đoạn đổi mới đất nước, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất
cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền
quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Summary: Over the last 88 years, the Vietnam Fatherland Front has had a great
contribution to the revolutionary cause of the nation, deserving to be the
representative of the people. In the Reform period, the Vietnam Fatherland Front
continued gathering people, ensuring a high unity of ideas and actions, towards a
goal of preserving national independence and sovereignty, and implementing
successfully the national reform cause led by the Communist Party of Vietnam.
Từ khóa: Vai trò, sự nghiệp cách mạng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Role, revolutionary cause, renewal of content and mode of operation, Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 30/10/2018; Sửa chữa: 31/10/2018; Duyệt đăng: 1/11/2018.

VAI TRÒ C�A M�T TR�N 
T� QU�C VI�T NAM 
trong th�i k� đ�i m�i

Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Thống nhất
Việt Nam 

Ngày 18/11/1930, Ban Th"�ng v= Trung ">ng �&ng
C�ng s&n �ông D">ng ra Ch4 th� thành l�p H�i Ph&n 
�
�0ng minh. B&n Ch4 th� 
ã 
� ra nh!ng n�i dung c> b&n
v� tính ch�t, nhi�m v= và nh!ng bi�n pháp xây d�ng M�t
tr�n Dân t�c Th�ng nh�t trên c> s( phân tích hai nhi�m
v= chi�n l"$c c�a cách m�ng, 
�c bi�t là m�i quan h� gi!a
dân t�c và giai c�p. B&n Ch4 th� 
ã xác 
�nh H�i Ph&n 
�
�0ng minh ph&i b&o 
&m tính công - nông, 
0ng th�i ph&i
m( r�ng t�i các thành ph5n trong dân t�c 
� M�t tr�n th�c
s� là c�a toàn dân và nh�n m�nh: "Giai c�p vô s&n lãnh

�o cu�c cách m�ng t" s&n dân quy�n ( �ông D">ng mà

không t� ch�c 
"$c toàn dân l�i thành m�t l�c l"$ng th�t
r�ng, th�t kín thì cu�c cách m�ng c'ng khó thành công"1. 

H�i Ph&n 
� �0ng minh - hình th�c t� ch�c 
5u tiên
c�a M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam ra 
�i 
ã gây

"$c cao trào ph&n 
� m�nh m` trong c& n"�c, có &nh
h"(ng sâu r�ng trong các t5ng l�p nhân dân, 
ánh d�u s�
tr"(ng thành v� nh�n th�c và ch4 
�o th�c ti�n c�a �&ng
trong quá trình t� ch�c và xây d�ng M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t Vi�t Nam. �ó là k�t qu& c�a quá trình chujn
b� công phu su�t trong m�t th�p k{, 
ó c'ng là c�ng hi�n
v� 
�i v� lý lu�n và th�c ti�n c�a lãnh t= Nguy�n Ái Qu�c,
g�n phong trào yêu n"�c Vi�t Nam v�i phong trào công
nhân qu�c t�, 
"a nhân dân Vi�t Nam 
i theo con 
"�ng
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mà chính Ng"�i 
ã tr&i qua, t} ch� ngh�a yêu n"�c 
�n
ch� ngh�a Mác - Lênin, k�t h$p 
�c l�p dân t�c và ch�
ngh�a xã h�i.

T} H�i Ph&n 
� �0ng minh - hình th�c t� ch�c 
5u
tiên c�a M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam, 
�n nay
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã tr&i qua l�ch s� 88 n1m xây
d�ng và không ng}ng phát tri�n, cùng v�i nh!ng ch�ng

"�ng l�ch s� v? vang c�a cách m�ng Vi�t Nam. ~ m3i th�i
k	, m3i giai 
o�n cách m�ng, M�t tr�n Dân t�c Th�ng
nh�t Vi�t Nam có nh!ng hình th�c và tên gFi khác nhau
cho phù h$p v�i nhi�m v=, nh"ng 
�u nh�m m=c 
ích
xây d�ng, t�p h$p các t5ng l�p nhân dân thành m�t kh�i

oàn k�t, th�ng nh�t v� ý chí và hành 
�ng, t�o thành
s�c m�nh to l�n c�a c& dân t�c 
� hoàn thành nh!ng m=c
tiêu cách m�ng do �&ng C�ng s&n Vi�t Nam kh(i x"�ng và
lãnh 
�o th�c hi�n.

Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát huy s�c m�nh 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c là trách
nhi�m c�a c& h� th�ng chính tr�, song M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam có vai trò r�t quan trFng, 
ó là: C�ng c�, t1ng
c"�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c, th�t ch�t m�i quan
h� gi!a nhân dân v�i �&ng và Nhà n"�c, góp ph5n t�o
nên s� 
0ng thu�n cao trong xã h�i, 
�ng viên nhân dân
phát huy quy�n làm ch�, tích c�c tham gia xây d�ng
�&ng, xây d�ng chính quy�n trong s�ch, v!ng m�nh, g�n
bó m�t thi�t v�i nhân dân.

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong h� th�ng
chính tr� 
ã 
"$c Hi�n pháp n"�c C�ng hoà xã h�i ch�
ngh�a Vi�t Nam, Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam xác 
�nh:
“M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t� ch�c liên minh chính tr�,
liên hi�p t� nguy�n c�a t� ch�c chính tr�, các t� ch�c
chính tr� - xã h�i, t� ch�c xã h�i và các cá nhân tiêu bi�u
trong các giai c�p, các t5ng l�p xã h�i, các dân t�c, các
tôn giáo và ng"�i Vi�t Nam ( n"�c ngoài”2. Vai trò và t5m
quan trFng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong s�
nghi�p 
�i m�i 
ã 
"$c kh�ng 
�nh trong th�c t�. Thông
qua nhi�u hình th�c t� ch�c và v�n 
�ng qu5n chúng,
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã góp ph5n cùng v�i �&ng,
Nhà n"�c gi&i quy�t nh!ng khó kh1n, b�c xúc, t�o 
i�u
ki�n và môi tr"�ng thu�n l$i 
� các t5ng l�p nhân dân
tham gia phát tri�n kinh t� - xã h�i, kh>i d�y và phát
huy nh!ng giá tr� 
�o 
�c - v1n hóa truy�n th�ng t�t 
�p
c�a dân t�c nh" s� t">ng thân, t">ng ái, tình dân t�c,
ngh�a 
0ng bào. Phát bi�u t�i ��i h�i 
�i bi�u toàn qu�c
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam l5n th� VIII (26/9/2014), T�ng
Bí th" Nguy�n Phú TrFng nh�n m�nh "�&ng C�ng s&n Vi�t
Nam luôn 
ánh giá cao vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và r�t vui m}ng tr"�c s� phát tri�n, l�n m�nh không
ng}ng c�a M�t tr�n - hình &nh c�a kh�i 
�i 
oàn k�t toàn
dân t�c, m�t nhân t� quy�t 
�nh th�ng l$i c�a cách m�ng
Vi�t Nam"3.

Trong công cu�c 
�i m�i, n�n dân ch� ngày càng phát
tri�n, vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ngày càng
quan trFng, nhi�m v= càng n�ng n� h>n. M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam có nhi�m v= ti�p t=c t1ng c"�ng kh�i 
�i 
oàn
k�t toàn dân t�c, t�p h$p ngày càng r�ng rãi mFi t5ng
l�p nhân dân, phát huy tinh th5n yêu n"�c, ý chí t� l�c
t� c"�ng và quy�n làm ch� c�a nhân dân, gi! v!ng k{
c">ng và �n 
�nh xã h�i, huy 
�ng t�i 
a các ngu0n l�c

� 
5u t" phát tri�n kinh t� - xã h�i, th�c hi�n công
nghi�p hóa, hi�n 
�i hóa 
�t n"�c, 
jy m�nh công cu�c
xây d�ng và b&o v� T� qu�c, làm t�t vai trò là c> s( chính
tr� c�a chính quy�n nhân dân, c5u n�i v!ng ch�c gi!a
nhân dân v�i �&ng và Nhà n"�c, t1ng c"�ng 
oàn k�t,
h!u ngh� gi!a nhân dân Vi�t Nam v�i nhân dân các n"�c. 

Tình hình chính tr�, kinh t�, an ninh khu v�c và qu�c
t� di�n bi�n ph�c t�p, khó l"�ng. Bên c�nh 
ó, nh!ng
tác 
�ng tiêu c�c c�a quá trình bi�n 
�i khí h�u; nhi�u
lo�i d�ch b�nh m�i xu�t hi�n khó ki�m soát; s� ch�ng phá
c�a các th� l�c thù 
�ch 
�i v�i s� nghi�p 
�i m�i; s� suy
thoái v� t" t"(ng, chính tr�, 
�o 
�c, l�i s�ng c�a m�t b�
ph�n cán b�, 
&ng viên; t� quan liêu, tham nh'ng, lãng
phí cùng v�i nh!ng h�n ch�, y�u kém trong qu&n lý, 
i�u
hành trên m�t s� l�nh v�c kinh t�, xã h�i... làm kìm hãm,
c&n tr( s� nghi�p 
�i m�i c�a 
�t n"�c.

Trong b�i c&nh tình hình qu�c t� và trong n"�c hi�n
nay, t1ng c"�ng phát huy s�c m�nh 
�i 
oàn k�t toàn
dân t�c là 
�ng l�c quan trFng trong công cu�c 
�i m�i

�t n"�c. Do v�y, vi�c nâng cao v� trí, vai trò c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam trong h� th�ng chính tr� và 
�i s�ng xã
h�i là m�t yêu c5u khách quan, có ý ngh�a quan trFng 
�i
v�i s� nghi�p xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c,
b&o 
&m cho s� phát tri�n v!ng ch�c c�a 
�t n"�c.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong sự nghiệp đổi mới đất nước 

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam góp ph5n tích c�c trong
xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c, 
�ng viên toàn
dân th�c hi�n 
"�ng l�i 
�i m�i 
�t n"�c

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam có vai trò r�t quan trFng
trong vi�c t�p h$p kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân, phát huy
quy�n làm ch� nhân dân th�c hi�n vi�c hi�p th">ng và
ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng gi!a các thành viên trong
s� nghi�p xây d�ng và b&o v� T� qu�c.

Trong s� nghi�p 
�i m�i 
�t n"�c v�i n�n dân ch�
ngày càng phát tri�n, vai trò c�a M�t tr�n và các 
oàn
th� ngày càng 
"$c m( r�ng. M�t tr�n có nhi�m v= cao c&
là t�p h$p xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân, t1ng
c"�ng s� nh�t trí v� chính tr� và tinh th5n trong nhân
dân. Trong th�i k	 
�i m�i, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã
t1ng c"�ng t�p h$p, v�n 
�ng, 
oàn k�t r�ng rãi các t5ng
l�p nhân dân, phát huy truy�n th�ng yêu n"�c, lòng t�
hào dân t�c, ý chí t� l�c, t� c"�ng, 
oàn k�t mFi ng"�i
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Vi�t Nam trong và ngoài n"�c, không phân bi�t thành
ph5n xã h�i, dân t�c, tôn giáo, tín ng"�ng, quá kh�, ý
th�c h� và chính ki�n, mi�n là tán thành công cu�c 
�i
m�i, nh�m m=c tiêu gi! v!ng 
�c l�p, th�ng nh�t ch�
quy�n qu�c gia và toàn v�n lãnh th�, th�c hi�n th�ng l$i
s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n 
�i hóa 
�t n"�c vì m=c
tiêu dân giàu, n"�c m�nh, dân ch�, công b�ng, v1n minh.
M�t tr�n ngày càng phát huy vai trò 
�i di�n, b&o v�
quy�n và l$i ích h$p pháp, chính 
áng c�a nhân dân; 
áp
�ng yêu c5u là c> s( chính tr� c�a chính quy�n nhân dân;

� s�c th�c hi�n giám sát và ph&n bi�n xã h�i; tham gia
xây d�ng �&ng, xây d�ng Nhà n"�c; làm nòng c�t là trung
tâm t�p h$p, 
oàn k�t mFi ng"�i Vi�t Nam yêu n"�c, t�o

"$c s� 
0ng thu�n và lòng tin v!ng ch�c trong nhân
dân, h�i t= tinh th5n 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c, phát huy
giá tr� c�a dân ch�, 
óng góp x�ng 
áng vào s� nghi�p

�i m�i, xây d�ng và phát tri�n 
�t n"�c.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tham gia t�o d�ng và phát
tri�n các phong trào thi 
ua yêu n"�c, các cu�c v�n 
�ng
góp ph5n nâng cao 
�i s�ng v�t ch�t và tinh th5n c�a
nhân dân

Xu�t phát t} yêu c5u 
�i m�i n�i dung và ph">ng th�c
ho�t 
�ng, nâng cao hi�u qu& ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam trong th�i k	 m�i, H�i ngh� l5n th� hai �y
ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (khóa IV,
tháng 2/1995) 
ã quy�t 
�nh m( cu�c v�n 
�ng "Toàn
dân 
oàn k�t xây d�ng cu�c s�ng m�i ( khu dân c"" và
ban hành Thông t" s� 04-TT/MTTW, ngày 3/5/1995 
�
h"�ng dEn th�c hi�n cu�c v�n 
�ng.

Cu�c v�n 
�ng "Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng cu�c s�ng
m�i ( khu dân c"" n1m 2002 
�i tên là cu�c v�n 
�ng
"Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng 
�i s�ng v1n hóa ( khu dân
c"" là cu�c v�n 
�ng c�a th�i k	 
�i m�i 
�t n"�c, 
�i
m�i công tác M�t tr�n. Cu�c v�n 
�ng 
"$c hình thành
trên c> s( k� th}a, phát huy, quy t=, m( r�ng và nâng cao
các phong trào, các cu�c v�n 
�ng 
"$c ti�n hành ( khu
dân c", d"�i s� lãnh 
�o c�a các c�p �y 
&ng, có s� ph�i
h$p c�a các c�p chính quy�n do M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam ch� trì, ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng.

Cu�c v�n 
�ng "Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng 
�i s�ng
v1n hóa ( khu dân c"" góp ph5n thúc 
jy, t�o 
i�u ki�n



9TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 183 (11/2018)

N G H I Ê N  C | U  -  L Ý  L U � N

cho các cu�c v�n 
�ng, các phong trào yêu n"�c, các
ch">ng trình kinh t� - xã h�i 
"$c th�c hi�n t�t h>n nh�
vi�c ph�i h$p gi!a ch�c n1ng qu&n lý c�a Nhà n"�c v�i vai
trò làm ch� c�a nhân dân trong vi�c th�c hi�n các nhi�m
v= kinh t� - xã h�i, an ninh, qu�c phòng t} khu dân c",
xây d�ng c> s( v!ng m�nh v� mFi m�t làm n�n t&ng v!ng
ch�c cho công cu�c 
�i m�i 
�t n"�c. �ây là cu�c v�n

�ng mang tính toàn dân, toàn di�n và toàn qu�c trong
s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n 
�i hóa 
�t n"�c, nh�m
cùng �&ng và Nhà n"�c phát huy ý chí t� l�c, t� c"�ng,
kh>i d�y mFi ti�m n1ng và s�c m�nh c�a m3i ng"�i, m3i
gia 
ình, m3i t�p th� và c�a c& c�ng 
0ng, t�o thành s�c
m�nh to l�n trong s� nghi�p xây d�ng và b&o v� T� qu�c
Vi�t Nam xã h�i ch� ngh�a. Cu�c v�n 
�ng góp ph5n quan
trFng vào vi�c th�c hi�n dân ch� tr�c ti�p, dân ch� t�
qu&n ( c> s( v�i ph">ng châm: "Dân bi�t, dân bàn, dân
làm, dân ki�m tra".

H"(ng �ng ch">ng trình hành 
�ng c�a Chính ph� v�
th�c hi�n M=c tiêu Thiên niên k{ c�a Liên h$p qu�c v�
xóa 
ói gi&m nghèo, ngày 17/10/2000,  �oàn Ch� t�ch �y
ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát 
�ng
cu�c v�n 
�ng “Ngày vì ng"�i nghèo”, nh�m phát huy
truy�n th�ng 
oàn k�t "t">ng thân t">ng ái", "th">ng
ng"�i nh" th� th">ng thân" c�a dân t�c ta, góp ph5n
cùng �&ng và Nhà n"�c t�o thêm ngu0n l�c t�n công vào
nghèo 
ói, l�c h�u và t�o d" lu�n xã h�i r�ng rãi, quan
tâm, giúp 
� ng"�i nghèo v� v�t ch�t và tinh th5n, nh�m
gi&i quy�t c> b&n tình tr�ng 
ói nghèo trong m�t th�i
gian ng�n nh�t b�ng s�c m�nh t�ng h$p c�a Nhà n"�c, s�

óng góp giúp 
� t� nguy�n c�a nhân dân và s� v">n lên
c�a nh!ng ng"�i nghèo, �oàn Ch� t�ch �y ban Trung
">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát 
�ng cu�c v�n 
�ng
toàn dân h"(ng �ng "Ngày vì ng"�i nghèo" và l�y ngày
17/10 h�ng n1m làm ngày cao 
i�m c�a cu�c v�n 
�ng và
kêu gFi: M3i cá nhân, m3i h� gia 
ình, các doanh nghi�p
s&n xu�t kinh doanh, d�ch v=, các t� ch�c chính tr� - xã
h�i, nhân 
�o, t} thi�n, các c> quan hành chính s�
nghi�p, các 
>n v� l�c l"$ng v' trang, các t� ch�c ng"�i
Vi�t Nam s�ng ( n"�c ngoài và các t� ch�c qu�c t� chính
ph� c'ng nh" phi chính ph� vì m=c 
ích nhân 
�o… hãy
nhi�t li�t h"(ng �ng "Ngày vì ng"�i nghèo" v�i nhi�u
hình th�c �ng h� phong phú, 
a d�ng.

�0ng th�i v�i hai cu�c v�n 
�ng l�n trên, M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam ph�i h$p, g�n k�t v�i các c> quan, các t�
ch�c thành viên phát 
�ng và tri�n khai nhi�u phong
trào, nh": "Phong trào toàn dân tham gia b&o v� an ninh
T� qu�c”; phong trào “Lao 
�ng gi�i”, “Lao 
�ng sáng
t�o”, “Gi�i vi�c n"�c, 
&m vi�c nhà”; phong trào “Nông
dân thi 
ua s&n xu�t, kinh doanh gi�i, 
oàn k�t giúp
nhau xóa 
ói, gi&m nghèo và làm giàu chính 
áng”; phong
trào "Thi 
ua, tình nguy�n xây d�ng và b&o v� T� qu�c";
phong trào “Vì ngh�a tình biên gi�i, h&i 
&o”, “Thanh niên
tình nguy�n”, “4 
0ng hành v�i thanh niên l�p thân, l�p

nghi�p”; ch">ng trình “Th�p sáng "�c m> tu�i tr? Vi�t
Nam vì dân giàu,  n"�c m�nh, xã h�i công b�ng,  dân ch�,
v1n minh”;  phong trào “Ph= n! tích c�c hFc t�p, lao

�ng sáng t�o, xây d�ng gia 
ình h�nh phúc”; phong trào
“Nêu g">ng sáng, hi�n công, hi�n k� vì quê h">ng 
�t
n"�c”; phong trào “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng cu�c
s�ng m�i ( khu dân c", s�ng t�t 
�i - 
�p 
�o”; phong
trào “Xây d�ng chùa c&nh tinh ti�n và tham gia các ho�t

�ng nhân 
�o t} thi�n”; phong trào “Xây d�ng xã h�i
hFc t�p”; phong trào “Hi�n máu nhân 
�o”...

K� th}a nh!ng k�t qu& quan trFng c�a hai cu�c v�n

�ng, �y ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ban
hành �� án T� ch�c th�c hi�n cu�c v�n 
�ng “Toàn dân

oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh” vào
ngày 28/12/2015. Nh" v�y, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

ang ch� trì tri�n khai th�c hi�n cu�c v�n 
�ng “Toàn
dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh”,
cu�c v�n 
�ng “Ng"�i Vi�t Nam "u tiên dùng hàng Vi�t
Nam” và phong trào “�oàn k�t, sáng t�o, nâng cao n1ng
su�t ch�t l"$ng, hi�u qu&, h�i nh�p qu�c t�” nh�m kh>i
d�y mFi ti�m n1ng, s�c m�nh c�a c�ng 
0ng dân c", t1ng
c"�ng s�c m�nh c�a kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân, th� hi�n
s� 
0ng thu�n trong các t5ng l�p nhân dân và góp ph5n
xây d�ng n�n kinh t� Vi�t Nam phát tri�n, nh�t là trong
xu h"�ng h�i nh�p qu�c t� sâu r�ng.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam góp ph5n hoàn thi�n ch�
tr">ng c�a �&ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p tri�n khai góp ý
v�i các c�p �y 
&ng, t� ch�c 
&ng các n�i dung, g0m: D�
th&o ngh� quy�t, ch4 th� và các v1n b&n c�a �&ng có liên
quan tr�c ti�p 
�n quy�n và l$i ích h$p pháp, chính 
áng
c�a nhân dân, ch�c n1ng, nhi�m v= c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam; d� th&o báo cáo chính tr� c�a c�p �y, t� ch�c

&ng tr"�c m3i k	 
�i h�i; vi�c th�c hi�n ngh� quy�t, ch4
th� c�a �&ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c; ch�c
n1ng, nhi�m v=, quy�n h�n c�a các c> quan 
&ng, c�p �y,
t� ch�c 
&ng; m�i quan h� gi!a c�p �y, t� ch�c 
&ng và

&ng viên v�i nhân dân.

M�t tr�n tham gia góp ý v�i c> quan, t� ch�c c�a Nhà
n"�c nh!ng n�i dung sau: Vi�c th�c hi�n ch�c n1ng, nhi�m
v= c�a c> quan, t� ch�c theo quy 
�nh c�a Hi�n pháp và
pháp lu�t; vi�c th� ch� hóa, c= th� hóa và t� ch�c th�c
hi�n các ngh� quy�t c�a �&ng, Qu�c h�i, H�i 
0ng nhân
dân và các v1n b&n quy ph�m pháp lu�t; vi�c th�c hi�n c&i
cách hành chính; phòng, ch�ng t� quan liêu, tham nh'ng,
lãng phí và các tiêu c�c khác; vi�c th�c hi�n các v1n b&n
quy ph�m pháp lu�t v� dân ch� ( c> s(; công tác ti�p dân
và gi&i quy�t các khi�u n�i, t� cáo c�a công dân.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tham gia góp ý ki�n vào d�
th&o Hi�n pháp, d� án lu�t, pháp l�nh và d� th&o v1n b&n
quy ph�m pháp lu�t khác; ki�n ngh� v�i c> quan nhà n"�c có
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thjm quy�n s�a 
�i, b� sung, bãi b� v1n b&n pháp lu�t trái
Hi�n pháp và pháp lu�t. Tham gia xây d�ng, ban hành và
th�c hi�n các v1n b&n quy ph�m pháp lu�t liên t�ch d"�i lu�t. 

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam xây d�ng, ban hành các
ngh� quy�t liên t�ch v�i Ch� t�ch n"�c, Chính ph�, �y ban
Th"�ng v= Qu�c h�i, Vi�n Ki�m sát nhân dân t�i cao. Các
t� ch�c thành viên c'ng 
ã xây d�ng và ban hành nhi�u
v1n b&n quy ph�m pháp lu�t liên t�ch v�i các c> quan, t�
ch�c ( Trung ">ng. M�t tr�n duy trì vi�c th�c hi�n Thông
t" liên t�ch v�i các b�, ngành ch�c n1ng 
� ph�i h$p th�c
hi�n nhi�m v= theo quy 
�nh. 

Công tác tham gia xây d�ng v1n b&n quy ph�m pháp
lu�t c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã góp ph5n quan
trFng trong vi�c t�o ra c> s( pháp lý 
� k�p th�i 
i�u
ch4nh nh!ng quan h� xã h�i liên quan 
�n vi�c t�p
h$p, xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c; th�c
hi�n dân ch� xã h�i ch� ngh�a, t1ng c"�ng 
0ng thu�n
trong xã h�i; 
�i di�n, b&o v� quy�n và l$i ích h$p
pháp, chính 
áng c�a nhân dân, c�a h�i viên, 
oàn
viên và nâng cao hi�u qu& các phong trào do M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên ch� trì
ho�c ph�i h$p th�c hi�n. 

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã phát huy vai trò c�a
mình trong vi�c tham gia góp ý vào các d� án lu�t, trong

ó ch� y�u là nh!ng d� án lu�t liên quan 
�n ch�c n1ng,
nhi�m v=, quy�n h�n c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và
các t� ch�c thành viên, liên quan 
�n quy�n và ngh�a v=
c> b&n c�a công dân và v� t� ch�c b� máy nhà n"�c.
Tham gia góp ý vào các ch">ng trình xây d�ng pháp lu�t,
pháp l�nh toàn khóa và hàng n1m c�a Qu�c h�i, tr"�c khi
Qu�c h�i xem xét quy�t 
�nh. Ch� 
�ng 
� xu�t v�i Chính
ph�, �y ban Th"�ng v= Qu�c h�i th� ch� hóa nh!ng n�i
dung liên quan 
�n vi�c t�p h$p, xây d�ng kh�i 
�i 
oàn
k�t toàn dân t�c, quy�n, trách nhi�m c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam góp ph5n xây d�ng t� ch�c
b� máy �&ng và Nhà n"�c trong s�ch, v!ng m�nh

�y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành
viên các c�p 
ã tích c�c tuyên truy�n, v�n 
�ng các t5ng
l�p nhân dân tham gia các ho�t 
�ng, nh": tham gia 
óng
góp ý ki�n vào các d� th&o v1n ki�n ��i h�i �&ng b� các
c�p, d� th&o v1n ki�n các ��i h�i �&ng toàn qu�c; các ngh�
quy�t c�a Trung ">ng �&ng có liên quan 
�n kh�i 
�i 
oàn
k�t toàn dân t�c; góp ý ki�n xây d�ng t� ch�c c> s( 
&ng,
nh�n xét t" cách, phjm ch�t c�a 
&ng viên; giám sát ho�t

�ng c�a cán b�, công ch�c, 
&ng viên ( khu dân c"... v�i
tinh th5n phát huy dân ch� và trách nhi�m công dân.
Nhi�u ý ki�n 
óng góp c�a M�t tr�n và các t5ng l�p nhân
dân 
ã 
"$c c�p �y ti�p thu, góp ph5n vào vi�c hoàn thi�n
các v1n ki�n c�a �&ng và s� thành công c�a ��i h�i �&ng
các c�p qua m3i k	 
�i h�i. Bên c�nh 
ó, �y ban M�t tr�n
T� qu�c các c�p, nh�t là t� ch�c M�t tr�n ( c> s( th"�ng

xuyên 
jy m�nh công tác tuyên truy�n, ph� bi�n các ch�
tr">ng, ngh� quy�t c�a �&ng m�i ban hành t�i các t5ng l�p
nhân dân, 
� s�m 
"a các ch� tr">ng c�a �&ng vào cu�c
s�ng. M�t khác, M�t tr�n T� qu�c ph&n ánh ý ki�n, nguy�n
vFng c�a nhân dân 
� t� ch�c 
&ng n�m b�t.

M�t tr�n góp ý v�i cán b�, công ch�c, viên ch�c c�a
các c> quan, t� ch�c c�a Nhà n"�c nh!ng n�i dung: Vi�c
th�c hi�n chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c, th�c
hi�n ngh�a v= công dân; góp ý v� phjm ch�t chính tr�,

�o 
�c, l�i s�ng và trách nhi�m nêu g">ng, trách
nhi�m th�c thi công v= c�a cán b�, công ch�c, viên
ch�c, 
�i bi�u dân c�, s� quan, chi�n s� l�c l"$ng v'
trang; nh�t là ng"�i 
�ng 
5u c> quan nhà n"�c, chính
quy�n các c�p.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam m( r�ng và nâng cao hi�u
qu& ho�t 
�ng 
�i ngo�i nhân dân, t1ng c"�ng 
oàn k�t
qu�c t� 

V�i ph">ng châm “ch� 
�ng, linh ho�t, sáng t�o và
hi�u qu&”, ho�t 
�ng 
�i ngo�i nhân dân c�a �y ban M�t
tr�n các c�p và các t� ch�c thành viên ngày càng 
"$c
t1ng c"�ng và 
�i m�i, 
úng 
�nh h"�ng, có trFng tâm,
m( r�ng v� 
�a bàn, l�nh v�c, 
a d�ng v� 
�i t"$ng, góp
ph5n hi�n th�c hóa ch� tr">ng, 
"�ng l�i 
�i ngo�i 
�c
l�p, t� ch�, hòa bình, h$p tác cùng phát tri�n c�a �&ng
và Nhà n"�c, t�o thu�n l$i cho quá trình 
�i m�i toàn
di�n 
�t n"�c, nâng cao uy tín, v� th� c�a Vi�t Nam trên
tr"�ng qu�c t�. 

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ti�p t=c phát tri�n quan h�
h!u ngh� v�i các t� ch�c M�t tr�n, t� ch�c nhân dân các
n"�c láng gi�ng và 
�i tác truy�n th�ng. T1ng c"�ng các
ho�t 
�ng trao 
�i h$p tác v�i M�t tr�n Lào Xây d�ng 
�t
n"�c, M�t tr�n �oàn k�t Phát tri�n T� qu�c Campuchia thông
qua vi�c duy trì t� ch�c H�i ngh� Ch� t�ch M�t tr�n ba n"�c;
ph�i h$p t� ch�c t�t ho�t 
�ng t�p hu�n, trao 
�i kinh
nghi�m công tác, các h�i ngh� 
"�ng biên gi�i hòa bình, h!u
ngh�, ho�t 
�ng giao l"u, h$p tác gi!a các 
�a ph">ng có
chung 
"�ng biên gi�i. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ti�p t=c
duy trì và t1ng c"�ng các ho�t 
�ng h$p tác, trao 
�i 
oàn
v�i Chính hi�p Trung Qu�c, U{ ban B&o v� Cách m�ng Cuba,
M�t tr�n Dân ch� Th�ng nh�t T� qu�c Tri�u Tiên, 
jy m�nh
h$p tác v�i Hi�p h�i Nhân dân Singapore và m( r�ng quan
h� v�i các t� ch�c nhân dân các n"�c khác.

Quan h� h$p tác c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i
các t� ch�c qu�c t� và c> quan 
�i di�n ngo�i giao t�i Vi�t
Nam 
"$c duy trì th"�ng xuyên, 
ã góp ph5n h3 tr$ các
ho�t 
�ng 
�i ngo�i c�a �&ng, ngo�i giao c�a Nhà n"�c.
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là thành viên và 
ã 
óng góp
tích c�c cho các ho�t 
�ng c�a Hi�p h�i Qu�c t� các H�i

0ng Kinh t� - Xã h�i và Các t� ch�c t">ng 
">ng, 
"$c

ánh giá cao trong các chuyên 
� v� chính sách gi&m
nghèo b�n v!ng, góp ph5n th�c hi�n M=c tiêu phát tri�n
Thiên niên k{ c�a Liên h$p qu�c. 
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Các t� ch�c thành viên, nh": Liên hi�p Các t� ch�c
h!u ngh� Vi�t Nam, T�ng Liên 
oàn Lao 
�ng Vi�t Nam,
H�i Nông dân Vi�t Nam, �oàn Thanh niên C�ng s&n H0
Chí Minh, H�i Liên hi�p Ph= n! Vi�t Nam, H�i C�u chi�n
binh Vi�t Nam, Phòng Th">ng m�i và Công nghi�p Vi�t
Nam, H�i Ch! th�p 
� Vi�t Nam, Giáo h�i Ph�t giáo Vi�t
Nam và các t� ch�c thành viên khác 
ã tri�n khai nhi�u
ho�t 
�ng giao l"u, trao 
�i h$p tác v�i các 
�i tác c�a
nhi�u n"�c trong khu v�c và trên th� gi�i, phát huy vai
trò 
oàn viên, h�i viên và ng"�i Vi�t Nam ( n"�c ngoài
làm c5u n�i phát tri�n quan h� h!u ngh�, t1ng c"�ng h$p
tác qu�c t�, tuyên truy�n qu&ng bá hình &nh 
�t n"�c và
con ng"�i Vi�t Nam v�i b�n bè qu�c t�, thu hút các ngu0n
tài tr$; 
jy m�nh tuyên truy�n 
�i ngo�i v� ch� quy�n
bi�n 
&o, công tác phân gi�i, c�m m�c trên 
�t li�n, 
�u
tranh ch�ng s� xuyên t�c, bóp méo l�ch s� c�a các th�
l�c thù 
�ch. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi
mới tổ chức và phương thức hoạt động

Bên c�nh vi�c 
�i m�i các n�i dung ho�t 
�ng, M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam c'ng th"�ng xuyên 
�i m�i các
ph">ng th�c ho�t 
�ng. M�t tr�n 
�i m�i hi�p th">ng
dân ch�, ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng gi!a các
thành viên trong M�t tr�n. Ho�t 
�ng c�a M�t tr�n h"�ng
m�nh v� c> s(, v� 
�a bàn dân c". M�t tr�n coi trFng c�ng
c� m( r�ng, nâng cao ki�n th�c k� n1ng cho Ban Công tác
M�t tr�n, xây d�ng c�ng 
0ng t� qu&n. V�n 
�ng, t�p h$p
các t5ng l�p nhân dân v}a b�ng t� ch�c, v}a b�ng các
phong trào, b�ng các cu�c v�n 
�ng, 
ó là: 

1. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
�i m�i công tác tuyên
truy�n, v�n 
�ng, nhân dân nh�n th�c 
5y 
�, 
úng 
�n
v� v� trí, vai trò, ch�c n1ng, nhi�m v= c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. �jy m�nh công tác tuyên truy�n, giáo d=c
v� trách nhi�m xây d�ng M�t tr�n T� qu�c và các 
oàn th�
v!ng m�nh.

2. K�p th�i t�ng k�t th�c ti�n, phát tri�n lý lu�n v� t�
ch�c, ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, các 
oàn
th� và các giai t5ng xã h�i trong 
i�u ki�n th�c hi�n n�n
kinh t� th� tr"�ng 
�nh h"�ng xã h�i ch� ngh�a và h�i
nh�p qu�c t�. C�ng c� liên minh gi!a giai c�p công nhân,
giai c�p nông dân và 
�i ng' trí th�c, làm c> s( xã h�i cho
kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c. 

3. Xác 
�nh rõ h>n ch�c n1ng, nhi�m v= và gi&i quy�t

úng 
�n m�i quan h� gi!a �&ng lãnh 
�o, Nhà n"�c qu&n

lý và vai trò làm ch� c�a nhân dân thông qua M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam và các 
oàn th� chính tr� - xã h�i trong c>
ch� chính tr� n"�c ta, th�c hi�n dân ch� xã h�i ch� ngh�a,
phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân trong mFi l�nh v�c
c�a 
�i s�ng xã h�i, gi! v!ng �n 
�nh chính tr�, nâng cao

�i s�ng nhân dân. 

4. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam nâng cao ch�t l"$ng các
cu�c v�n 
�ng, các phong trào thi 
ua yêu n"�c trên các
l�nh v�c c�a 
�i s�ng xã h�i; xây d�ng và nhân r�ng mô
hình, 
i�n hình tiên ti�n trên các l�nh v�c c�a 
�i s�ng
xã h�i; chú trFng t�ng k�t các phong trào, các cu�c v�n

�ng, tìm ra nh!ng nhân t� m�i 
� tham m"u, ki�n ngh�
v�i �&ng, Nhà n"�c b� sung, hoàn ch4nh ch� tr">ng,
chính sách v� công tác v�n 
�ng qu5n chúng; xây d�ng
l�c l"$ng c�t cán; phát huy vai trò nh!ng ng"�i tiêu bi�u,
có uy tín trong c�ng 
0ng, gia 
ình, dòng hF trong công
tác v�n 
�ng qu5n chúng.

5. T1ng c"�ng công tác dân v�n c�a chính quy�n các
c�p; xây d�ng Quy ch� ph�i h$p gi!a chính quy�n v�i M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong 
�i m�i n�i dung, ph">ng
th�c ho�t 
�ng; 
�i m�i n�i dung, ph">ng th�c ph�i h$p
ho�t 
�ng gi!a c> quan chính quy�n v�i M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. Th�c hi�n nghiêm túc và có hi�u qu& Quy ch�
dân ch� ( c> s(, các quy ch� ph�i h$p, ký k�t liên t�ch,
ch">ng trình ph�i h$p công tác gi!a �y ban nhân dân v�i
�y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p; nâng cao nh�n
th�c, trách nhi�m c�a cán b�, công ch�c nhà n"�c v�
phong cách dân v�n: “TrFng dân, g5n dân, hi�u dân, hFc
dân và có trách nhi�m v�i dân”; “Nghe dân nói, nói dân
hi�u, làm dân tin”, th�c s� vì nhân dân, ph=c v= l$i ích
c�a nhân dân.

Cùng v�i vi�c nâng cao nh�n th�c v� v� trí, vai trò c�a
t� ch�c M�t tr�n trong xã h�i, c5n 
i sâu t�ng k�t và ki�n
ngh� b� sung vai trò, v� trí, ch�c n1ng, nhi�m v= 
ã 
"$c

� ra trong các v1n ki�n c�a �&ng và Nhà n"�c, c'ng nh"
�i�u l�, Ch">ng trình hành 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. V�n 
� c�p thi�t 
�t ra hi�n nay là c5n t�ng
k�t, 
ánh giá 
úng tình hình công tác M�t tr�n làm c1n
c� ti�p t=c b� sung, hoàn thi�n n�i dung, ph">ng th�c

�i m�i t� ch�c, ph">ng th�c ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. Trên c> s( nh!ng t�ng k�t lý lu�n, th�c
ti�n v� 
�i m�i t� ch�c, ho�t 
�ng c�a M�t tr�n có th� b�
sung, s�a 
�i, c= th� hóa vai trò, ch�c n1ng, nhi�m v= c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, nh�m không ng}ng phát huy
vai trò, tác d=ng c�a M�t tr�n trong s� nghi�p cách m�ng
c�a toàn dân t�c trong giai 
o�n m�i.�

Chú thích:
1. Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Tập 1 (1930-1945), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà

Nội 1999, trang 60.
2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2015, trang 7, 8.
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2015, trang 14.
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LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm được Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền
tổ chức nền nếp. Việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với các
hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà Đại đoàn kết,
tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
trong dịp diễn ra Ngày hội đã động viên nhân dân phát huy truyền thống quê
hương, dòng họ, là biểu hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

Summary: The Great National Unity Day in the residential area on the occasion
of the establishment anniversary of the Vietnam Fatherland Front on 18th
November is annually advised by the Vietnam Fatherland Front at all levels. The
Party committee, in coordination with the authorities organized the event. The
honoring of good traditional cultural values associated with the activities of
praising the typical cultural families, giving the great solidarity house, organizing
the great solidarity meal, mobilizing people to build the new style rural areas,
civilized urban areas. This occasion has encouraged people to promote the
tradition of homeland and family lines that is a vivid expression of people’ hearts,
the bonds between neighbors, and villages.
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18/11, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great National Unity Day in the residential area, the Vietnam National United Front, November 18, the
Vietnam Fatherland Front Committee.
Nhận bài: 29/10/2018; Sửa chữa: 31/10/2018; Duyệt đăng: 2/11/2018.

Nghị quyết về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc ở khu dân cư"

��i h�i IV M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (n1m 1994), v�i
ch� tr">ng: ��i m�i n�i dung, ph">ng th�c ho�t 
�ng,
h"�ng v� c> s(, c�ng 
0ng dân c", 
"a công tác M�t tr�n
v� v�i t}ng gia 
ình, t}ng ng"�i dân. H�i ngh� l5n th� hai
U{ ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (khóa IV)
tháng 2/1995 
ã quy�t 
�nh m( cu�c v�n 
�ng “Toàn dân

oàn k�t xây d�ng cu�c s�ng m�i ( khu dân c"” v�i 5 n�i

dung: �oàn k�t giúp nhau phát tri�n s&n xu�t, xoá 
ói
gi&m nghèo, tích c�c tham gia chuy�n 
�i c> c�u cây
tr0ng, xoá h� 
ói, gi&m h� nghèo, t1ng s� h� giàu và khá
gi&; 
oàn k�t th�c hi�n phong trào 
�n >n 
áp ngh�a,
u�ng n"�c nh� ngu0n, th�c hi�n công tác nhân 
�o, t}
thi�n, giúp 
� nh!ng ng"�i g�p khó kh1n trong cu�c
s�ng; 
oàn k�t phát huy dân ch�, gi! v!ng k{ c">ng, tích
c�c tham gia phòng ch�ng t� n�n xã h�i, th�c hi�n t�t
phong trào toàn dân b&o v� an ninh T� qu�c; 
oàn k�t

* Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày h�i Đ
i đoàn k�t toàn dân t�c
Bi�u hi�n sinh đ	ng c
a lòng dân, 
g�n bó tình làng, ngh�a xóm
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ch1m lo xây d�ng 
�i s�ng v1n hoá, phát huy b&n s�c v1n
hoá dân t�c. Th�c hi�n c"�i, tang, l� h�i theo n�p s�ng
m�i; 
oàn k�t ch1m lo cho s� nghi�p giáo d=c, b&o v� s�c
kho?, b&o v� môi tr"�ng, th�c hi�n dân s� k� ho�ch hoá
gia 
ình. Sau khi có Ngh� quy�t Trung ">ng 5 (Khoá VIII)
v� xây d�ng h� th�ng chính tr� c> s(, Ban Th"�ng tr�c U{
ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã b� sung
n�i dung th� 6: �oàn k�t ch1m lo xây d�ng h� th�ng
chính tr� c> s( v!ng m�nh.

Ban Th"�ng tr�c �y ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam 
ã có H"�ng dEn s� 337/MTTW, ngày 6/10/1997
h"�ng dEn M�t tr�n các 
�a ph">ng v� vi�c t� ch�c Ngày
h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c". M=c 
ích c�a
"Ngày h�i 
oàn k�t toàn dân" là ôn l�i truy�n th�ng c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam; báo cáo k�t qu& c�a phong
trào "Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng cu�c s�ng m�i ( khu
dân c"" do M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát 
�ng theo
phong t=c c� truy�n c�a dân t�c Vi�t Nam. �ây là ti�n 
�
cho vi�c ra 
�i "Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu
dân c"" sau này. Vào d�p này, nhi�u 
0ng chí lãnh 
�o cao
c�p c�a �&ng, Nhà n"�c, M�t tr�n c'ng 
ã quan tâm v� v�i
các khu dân c" 
� d� Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân cùng
các t5ng l�p nhân dân. 

Cùng v�i vi�c 
jy m�nh tri�n khai th�c hi�n cu�c
v�n 
�ng: “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng cu�c s�ng m�i
( khu dân c"”, ch� tr">ng t� ch�c “Ngày h�i ��i 
oàn
k�t toàn dân” ( khu dân c" ra 
�i là m�t ý t"(ng m�i,
sáng t�o, phù h$p v�i tình hình th�c t� và yêu c5u 
�i
m�i trong sinh ho�t và công tác tuyên truy�n v�n 
�ng
c�a �&ng, M�t tr�n và các t� ch�c 
oàn th�. T} ch�
tr">ng trên, vi�c k{ ni�m ngày truy�n th�ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, ngày 18/11 hàng n1m không ch4 là sinh
ho�t nh� l?, ch4 v�i m�t s� cán b� ho�c t�p h$p nh!ng
ng"�i tích c�c ho�t 
�ng xã h�i, mà còn là “Ngày h�i”
c�a toàn dân v�i nhi�u n�i dung và hình th�c phong
phú, có ph5n l�, ph5n h�i, có các ho�t 
�ng tr"�c, trong
và sau Ngày h�i phù h$p v�i 
i�u ki�n c= th� c�a t}ng
khu dân c". 

Sau ��i h�i V M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (n1m 1999),
vi�c t� ch�c “Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân” ( khu dân
c" ngày càng 
"$c M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các 
�a
ph">ng quan tâm h>n. Càng ( vùng nông thôn, vùng
mi�n núi, Ngày h�i càng mang nhi�u b&n s�c v1n hóa và
t�p trung 
ông 
&o nhân dân tham gia.

�� ti�p t=c xây d�ng, c�ng c� và phát huy s�c m�nh
c�a kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c và nâng cao vai trò c�a

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn về dự Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tháng 11/2018. ẢNH QUỐC ANH
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M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong th�i k	 m�i c'ng nh" 
�
ti�n hành 
0ng 
�u và nâng cao hi�u qu& c�a "Ngày h�i ��i

oàn k�t toàn dân t�c” ( khu dân c", ngày 1/8/2003, �oàn
Ch� t�ch U{ ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã
ra Ngh� quy�t s� 04/NQ/�CT-MTTW v� vi�c t� ch�c “Ngày
h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c" và quy�t 
�nh l�y ngày
18/11 hàng n1m làm ngày t� ch�c Ngày h�i ��i 
oàn k�t
( khu dân c".

Nh!ng thành t�u 
�t 
"$c c�a "Ngày h�i ��i 
oàn k�t
toàn dân t�c ( khu dân c"" trong 15 n1m qua 
ã cho th�y
vai trò, ý ngh�a trong vi�c nâng cao nh�n th�c c�a các t5ng
l�p nhân dân v� ch� tr">ng, 
"�ng l�i c�a �&ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c v� 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c,
v� truy�n th�ng 
oàn k�t c�a dân t�c, v� yêu c5u 
�i 
oàn
k�t trong tình hình m�i, v� l�ch s� v? vang và vai trò, v�
trí c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong s� nghi�p xây d�ng
kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c, góp ph5n thúc 
jy các
phong trào thi 
ua yêu n"�c, th�c hi�n các cu�c v�n 
�ng
l�n do M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát 
�ng và các m=c
tiêu kinh t� - xã h�i ( t}ng 
�a ph">ng và trên c& n"�c.

Một số đánh giá sau 15 năm tổ chức Ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c" hàng
n1m 
ã di�n ra v�i nhi�u hình th�c phong phú, thích h$p
v�i t}ng 
�a ph">ng, thu hút 
"$c 
ông 
&o các t5ng l�p
nhân dân tham gia

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c" th�c
s� 
ã tr( thành ngày h�i toàn dân, là hình th�c t�p h$p
và bi�u d">ng l�c l"$ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c.
Nh!ng k�t qu& 
�t 
"$c, m�t m�t 
ã th� hi�n rõ ý ngh�a
chính tr�, xã h�i sâu s�c c�a Ngày h�i; m�t khác, qua th�c
ti�n cho th�y ch� tr">ng 
� ra và ch4 
�o th�c hi�n Ngày
h�i là hoàn toàn 
úng 
�n, 
áp �ng 
"$c yêu c5u xây
d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c trong tình hình m�i.
Ngày h�i 
ã tr( thành m�t n�i dung quan trFng c�a công
tác M�t tr�n và ngày càng th� hi�n s�c s�ng b�n v!ng
trong 
ông 
&o qu5n chúng nhân dân. 

Sau khi có s� ch4 
�o và h"�ng dEn c�a U{ ban Trung
">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, M�t tr�n T� qu�c các
c�p 
ã ch� 
�ng sáng t�o trong ch4 
�o th�c hi�n Ngày
h�i ( các khu dân c". T} nh!ng k�t qu& 
�t 
"$c cho
th�y, n�i dung, hình th�c c�a Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn
dân t�c 
ã 
áp �ng 
"$c nguy�n vFng c�a nhân dân, do

ó Ngày h�i 
ã tr( thành 
$t sinh ho�t r�ng l�n, t�p h$p

ông 
&o các t5ng l�p nhân dân tham gia1. 

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c" 
ã
k� th}a và phát huy truy�n th�ng 
oàn k�t c�a dân t�c
ta, kh>i d�y phong trào thi 
ua ái qu�c, góp ph5n t1ng
c"�ng và phát huy tinh th5n làm ch� c�a nhân dân lao

�ng, không ng}ng c�ng c� và m( r�ng kh�i 
�i 
oàn k�t
toàn dân t�c ( khu dân c" 

Truy�n th�ng 
oàn k�t 
ã 
"$c dân t�c ta 
úc k�t
trong l�ch s� 
�u tranh d�ng n"�c và gi! n"�c. V�i truy�n

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu
Dũng cùng dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 với người dân Khu phố Bình Quới A, phường Bình
Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, tháng 11/2018. ẢNH: QUỐC ĐỊNH
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th�ng 
oàn k�t, muôn ng"�i nh" m�t, 
0ng s�c 
0ng
lòng, dân t�c ta 
ã giành 
"$c nh!ng chi�n th�ng v� 
�i
trong cu�c 
�u tranh b&o v� 
�c l�p dân t�c và nh!ng
thành t�u b"�c 
5u trong công cu�c 
�i m�i 
�t n"�c do
�&ng C�ng s&n Vi�t Nam lãnh 
�o. Trong giai 
o�n cách
m�ng m�i, s� nghi�p công nghi�p hoá, hi�n 
�i hoá 
�t ra
yêu c5u ph&i ti�p t=c c�ng c� và phát huy vai trò c�a kh�i

�i 
oàn k�t toàn dân t�c. Thông qua Ngày h�i ��i 
oàn
k�t toàn dân t�c, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã kh>i d�y
trong các t5ng l�p nhân dân tinh th5n 
oàn k�t và truy�n
th�ng thi 
ua yêu n"�c d"�i s� lãnh 
�o c�a �&ng trong
th�i k	 
�i m�i. Cùng v�i cu�c v�n 
�ng “Toàn dân 
oàn
k�t xây d�ng 
�i s�ng v1n hoá ( khu dân c"” (nay là cu�c
v�n 
�ng "Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô
th� v1n minh"), Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c có tác
d=ng kh>i d�y mFi ngu0n l�c t} m3i con ng"�i, gia 
ình,
m3i c�ng 
0ng khu dân c" phát huy cao 
� s�c m�nh 
oàn
k�t t} c> s( 
� t�o nên s�c m�nh chung c�a c& c�ng 
0ng
dân t�c, t�o 
�ng l�c m�nh m` 
� 
"a 
�t n"�c ta phát
tri�n v">n lên, thoát kh�i nghèo nàn l�c h�u.

G�n li�n v�i cu�c v�n 
�ng "Toàn dân 
oàn k�t xây
d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh", Ngày h�i ��i 
oàn
k�t toàn dân t�c là ti�n 
� quy t=, thúc 
jy các phong
trào, các cu�c v�n 
�ng c�a �&ng, Nhà n"�c, các 
oàn
th�, t� ch�c xã h�i, t�o nên s� th�ng nh�t trong 
a d�ng,
t�t c& h"�ng v� c> s(, khu dân c", 
�n m3i gia 
ình, m3i
ng"�i dân, mang l�i hi�u qu& thi�t th�c.

Ngày h�i 
ã kh>i d�y nh!ng truy�n th�ng 
�o lý t�t

�p c�a dân t�c, nh": tình 
oàn k�t, th">ng yêu 
ùm bFc
lEn nhau; v1n hoá làng v�i nh!ng y�u t� nhân v1n có c�i
ngu0n t} hàng ngàn n1m d�ng n"�c và gi! n"�c mà
không s�c m�nh nào có th� th�ng n�i. V�i nh!ng n�i
dung thi�t th�c, Ngày h�i 
ã 
áp �ng 
úng nguy�n vFng
thi�t tha và chính 
áng c�a nhân dân, qua 
ó 
�ng viên,
quy t= toàn dân tham gia các phong trào thi 
ua ái qu�c.

V�i ph">ng châm "l�y s�c dân 
� t� ch�c 
�i s�ng cho
dân", Ngày h�i 
ã 
"$c 
ông 
&o các t5ng l�p nhân dân
( khu dân c" h"(ng �ng và nhi�t tình tham gia. Theo
ph">ng châm này, cu�c v�n 
�ng 
ã k�t h$p hài hoà 
"$c
ngh�a v= và quy�n l$i c�a m3i ng"�i dân. Nhân dân 
"$c
h"(ng nh!ng thành qu& t} chính công s�c c�a mình,

0ng th�i th�y 
"$c vai trò c�a mình 
�i v�i c�ng 
0ng,

ã kh>i d�y 
"$c tính t� giác, tinh th5n làm ch� cu�c
s�ng c�a m3i ng"�i dân ( khu dân c". M3i ng"�i dân khi
tham gia Ngày h�i 
ã ý th�c 
"$c s� g�n bó gi!a cá nhân
và c�ng 
0ng, nh�t là các cán b�, 
&ng viên, công ch�c
v�i khu dân c" mà mình sinh s�ng. Qua 
ó, kh�i 
�i 
oàn
k�t toàn dân t�c không ng}ng 
"$c c�ng c�.

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn 
ân t�c ( khu dân c" góp
ph5n 
�ng viên các t5ng l�p nhân dân ( c> s( ph�n 
�u
th�c hi�n th�ng l$i các nhi�m v= kinh t�, v1n hoá, xã h�i
c�a 
�a ph">ng 

Ngày h�i 
ã kh�ng 
�nh vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c

Vi�t Nam trong vi�c cùng v�i �&ng, Nhà n"�c 
jy m�nh
vi�c xã h�i hoá các cu�c v�n 
�ng. K� t} ngày phát 
�ng,
Ngày h�i 
ã góp ph5n 
�ng viên nhân dân 
oàn k�t giúp

� lEn nhau phát tri�n kinh t�, xoá 
ói gi&m nghèo.
Thông qua Ngày h�i, nhi�u khu dân c" 
ã sáng t�o ra các
hình th�c giúp 
� nhau, th� hi�n rõ tinh th5n 
oàn k�t,
t">ng thân t">ng ái, nh": giúp nhau chuy�n 
�i c> c�u
kinh t�, m( mang ngành ngh�, gi&i quy�t vi�c làm, thành
l�p các t� khuy�n nông, khuy�n lâm, khuy�n ng", 
jy
nhanh ti�n b� khoa hFc k� thu�t, giúp nhau v� v�n,
gi�ng cây tr0ng, v�t nuôi, kinh nghi�m s&n xu�t… ~ h5u
h�t các 
�a ph">ng, Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c

ã có m�i liên h� ch�t ch` v�i các cu�c v�n 
�ng "Ngày
vì ng"�i nghèo", xây d�ng "Qu� vì ng"�i nghèo", gi&i
quy�t có k�t qu& v�n 
� xoá 
ói gi&m nghèo… Trên th�c
t�, nhi�u h� gia 
ình, nh�t là ( vùng sâu, vùng xa, nh!ng
gia 
ình g�p r�i ro, ho�n n�n… t} di�n 
ói nghèo 
ã
v">n lên thành h� khá, không ít h� thành giàu có. S� h�

ói nghèo 
ang t}ng b"�c thu h�p d5n.

Cùng v�i vi�c t�ng k�t cu�c v�n 
�ng "Toàn dân 
oàn
k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh", Ngày h�i

ã góp ph5n làm lành m�nh môi tr"�ng xã h�i, môi tr"�ng
v1n hoá giáo d=c, quan h� �ng x� lành m�nh gi!a con
ng"�i v�i nhau trong khu dân c", trong t}ng gia 
ình.
Nh!ng t� n�n xã h�i (r"$u chè, c� b�c, tr�m c�p, m�i dâm,
ma tuý…) ( nhi�u n>i 
ã gi&m h�n. Mâu thuEn trong gia

ình, trong khu dân c" ( nhi�u n>i 
"$c gi&i quy�t thông
qua hoà gi&i, nhi�u khu dân c" 
ã xoá b� nh!ng t�p t=c l�c
h�u, 
�u tranh ch�ng mê tín, d� 
oan, xây d�ng n�p s�ng
m�i v1n minh, ti�n b�. ~ nhi�u 
�a ph">ng, trong Ngày h�i

ã phát 
�ng các phong trào mang tính nhân v1n sâu s�c,
nh": phong trào "Ông bà, cha m� mEu m�c, con cháu hi�u
th&o", "ng"�i l�n g">ng mEu, tr? em ch1m ngoan", "xây
d�ng gia 
ình v1n hoá", "khu dân c" v1n hoá"…

Nh!ng ho�t 
�ng c= th� c�a Ngày h�i ��i 
oàn k�t
toàn 
ân t�c ( khu dân c" là nh!ng y�u t� quan trFng,
thi�t th�c góp ph5n nâng cao 
�i s�ng c�a nhân dân. ��i
s�ng v�t ch�t và tinh th5n c�a m�t b� ph�n không nh�
qu5n chúng nhân dân 
"$c c&i thi�n, l�i s�ng 
"$c lành
m�nh hoá. Qua 
ó, Ngày h�i 
ã góp ph5n 
�ng viên các
t5ng l�p nhân dân ( c> s( tích c�c tham gia th�c hi�n
th�ng l$i các nhi�m v= kinh t�, v1n hoá, xã h�i c�a 
�a
ph">ng, tham gia gi&i quy�t các v�n 
� b�c xúc nh�t và
nh!ng yêu c5u thi�t y�u c�a khu dân c". 

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c" t�o

i�u ki�n cho vi�c phát huy quy�n làm ch� tr�c ti�p c�a
nhân dân, góp ph5n th�c hi�n quy ch� dân ch� ( c> s(,
t}ng b"�c xây d�ng c�ng 
0ng dân c" t� qu&n 

Ngày h�i 
ã tr( thành di�n 
àn dân ch� c�a nhân dân.
T�i Ngày h�i, nhân dân 
"$c công khai nói lên tâm t",
nguy�n vFng c�a mình, dân ch� 
"a ra ý ki�n góp ph5n
xây d�ng c�ng 
0ng dân c" v1n hoá, tích c�c gi&i quy�t
nh!ng v�n 
� b�c xúc trong 
�i s�ng c�ng 
0ng, nh":

i�n, n"�c, ô nhi�m môi tr"�ng, c&i thi�n c&nh quan khu
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Chú thích:
1. Năm 2017, mặc dù nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ, song toàn quốc đã có 95% khu dân cư tổ chức được Ngày hội

Đại đoàn kết với không khí đầm ấm, vui tươi (trong đó trên 60% khu dân cư tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết). Nhiều lãnh đạo và
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, đông
đảo cán bộ, đảng viên đã về chung vui với các khu dân cư trong cả nước. 

dân c"… trên kh�p mFi mi�n 
�t n"�c theo ph">ng châm
"nhân dân t� lo, t� làm" và "Nhà n"�c và nhân dân cùng
làm". Trên th�c t�, các t5ng l�p nhân dân 
ã tham gia th&o
lu�n và 
óng góp hàng v�n ý ki�n, nhi�u ý ki�n 
ã 
"$c
các c> quan có trách nhi�m l�ng nghe và s� d=ng nh�m
xây d�ng, 
�i m�i, b� sung ch� tr">ng c�a �&ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c. Ngày h�i 
ã th�c s� kh>i
d�y 
"$c b5u không khí dân ch�, c(i m( ngay t} m3i khu
dân c". M�t khác, thông qua Ngày h�i, ch� tr">ng, 
"�ng
l�i c�a �&ng, chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n"�c 
"$c
tuyên truy�n 
�n t�n khu dân c" 
� nhân dân bi�t, trên
c> s( 
ó mà dân 
"$c bàn b�c, tham gia tr�c ti�p.

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c"
chính là kênh thông tin phong phú, chính xác nh�t t}
các c�ng 
0ng dân c" trong c& n"�c, 
ó là c> s( 
� �&ng
và Nhà n"�c ban hành và ch4 
�o th�c hi�n quy ch� dân
ch� ( c> s(, góp ph5n th�c hi�n ph">ng châm c�a �&ng
và Nhà n"�c là ph&i b�t 
5u xây d�ng ngay ch� 
� dân
ch� t} c> s( và ph&i d�a vào sáng ki�n c�a chính qu5n
chúng, v�i s� tham gia c�a qu5n chúng vào mFi công vi�c
c�a 
�i s�ng xã h�i. V� th�c ch�t, 
ây là m�t b"�c th� ch�
hoá và th�c hi�n ph">ng châm "dân bi�t, dân bàn, dân
làm, dân ki�m tra".

Xu�t phát t} nh!ng phong trào 
"$c phát 
�ng ( Ngày
h�i, ( h5u kh�p các c�ng 
0ng dân c" nhân dân 
ã ch�

�ng, t� giác tham gia vào các ho�t 
�ng t� qu&n góp
ph5n h3 tr$ 
áng k� cho công tác qu&n lý c�a Nhà n"�c.
�i�n hình là vi�c nhân dân xây d�ng các quy "�c, h">ng
"�c giúp cho công tác qu&n lý trong t}ng c�ng 
0ng thôn
xóm, b&n làng, khóm �p, khu ph� 
i vào n� n�p. 

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c" là d�p
nh�m kh>i d�y và phát huy truy�n th�ng t�t 
�p c�a dân
t�c, c�a 
�a ph">ng

Ngày h�i còn thúc 
jy m�nh m` và r�ng kh�p h>n các
ho�t 
�ng 
�n >n, 
áp ngh�a 
�i v�i các gia 
ình có công
v�i n"�c, gia 
ình th">ng binh li�t s�, các Bà m� Vi�t Nam
Anh hùng, nh!ng cán b� lão thành cách m�ng. T�i Ngày
h�i, các khu dân c" 
�u r�t chú ý 
�n các ho�t 
�ng t}
thi�n nhân 
�o, giúp 
� nh!ng ng"�i có hoàn c&nh khó
kh1n trong cu�c s�ng, nh!ng ng"�i ch�u h�u qu& do chi�n
tranh. Nh!ng ho�t 
�ng 
ó không ch4 tr( thành thông l�
trong m3i d�p t� ch�c Ngày h�i, mà d5n tr( thành n�p
s�ng t� giác t�t 
�p c�a nhân dân. Qua 
ó, kh>i d�y
truy�n th�ng u�ng n"�c nh� ngu0n, t">ng thân, t">ng
ái trong t}ng c�ng 
0ng khu dân c", v}a giúp nhau gi&i
quy�t khó kh1n trong 
�i s�ng hàng ngày, v}a có tác

d=ng 
�u tranh ch�ng l�i s�ng cá nhân trong 
i�u ki�n
kinh t� th� tr"�ng.

Thông qua Ngày h�i, qu5n chúng nhân dân ( h5u kh�p
các khu dân c" 
�u tích c�c tham gia xây d�ng thi�t ch�
v1n hoá, các mô hình v1n hoá nh" khu dân c" v1n hoá,
làng v1n hoá, nhà v1n hoá, gia 
ình v1n hoá; th�c hi�n
n�p s�ng v1n minh, ti�n b� trong mFi sinh ho�t c�ng

0ng (vi�c c"�i, vi�c tang, l� h�i, v1n ngh�, th� d=c th�
thao…). Hàng n1m, s� h� gia 
ình v1n hoá, khu dân c"
tiên ti�n và khu dân c" v1n hoá ngày càng t1ng. 

Ngày h�i ngày càng th� hi�n rõ tính thi�t th�c 
�i v�i

�i s�ng c�a c�ng 
0ng dân c" và c�a toàn xã h�i, không
ch4 góp ph5n b0i d"�ng lòng yêu n"�c, tinh th5n 
oàn
k�t, nâng cao nh�n th�c, tình c&m, h"�ng d" lu�n xã h�i
bi�u d">ng, �ng h� cái m�i, cái 
úng, cái hay, cái t�t, cái
thi�n, cái ti�n b� mà còn góp ph5n 
jy lùi, bài tr} ra kh�i

�i s�ng xã h�i cái sai, cái x�u, cái tiêu c�c, cái ác, cái l�c
h�u t} m3i gia 
ình, m3i c�ng 
0ng dân c".

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c" 
ã
góp ph5n tích c�c xây d�ng t� ch�c �&ng, chính quy�n,
M�t tr�n và các 
oàn th� nhân dân

Vi�c t� ch�c Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ti�p
t=c kh�ng 
�nh trong quá trình lãnh 
�o cách m�ng, �&ng
luôn bi�t d�a vào dân, t} nhân dân 
� t� 
�i m�i. Ngày h�i

ã t�o ra c> h�i, môi tr"�ng thu�n l$i 
� góp ph5n giúp
�&ng g�n bó, g5n g'i v�i nhân dân, lãnh 
�o và ch1m lo
cho cu�c s�ng nhân dân. �0ng th�i, thông qua Ngày h�i,
nhân dân th� hi�n lòng tin 
�i v�i �&ng, chia s? công vi�c
cùng v�i �&ng, ph&n ánh v�i �&ng nh!ng v�n 
� n&y sinh
t} c> s(. Ngày h�i c'ng là n>i góp ph5n giúp �&ng ki�m
nghi�m ph">ng th�c lãnh 
�o, b� sung và hoàn ch4nh

"�ng l�i. Trên th�c t�, các c�p u{, chi b� 
ã l�y n�i dung
c�a Ngày h�i làm n�i dung sinh ho�t chi b� hàng tháng;
coi vi�c 
&ng viên tham gia Ngày h�i là trách nhi�m, là
tiêu chí 
� 
ánh giá, phân lo�i chi b� và 
&ng viên. 

Qua 15 n1m tri�n khai Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân
t�c ( khu dân (18/11) h�ng n1m 
ã, 
ang và s` ngày càng
m( r�ng và không ng}ng 
"$c phát huy, 
"$c nâng cao
v� hình th�c t� ch�c và n�i dung Ngày h�i. V�i t�t c&
nh!ng k�t qu& và kinh nghi�m quý báu 
ã có 
"$c trong
quá trình v�n 
�ng, t� ch�c t�p h$p nhân dân 
� tham
gia Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c",
Ngày h�i ngày càng 
"$c nâng cao ch�t l"$ng, hi�u qu&
và 
óng góp nhi�u h>n cho vi�c xây d�ng và phát tri�n
c�a công tác M�t tr�n ( c> s(.�
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TRẦN HẬU*

Tóm tắt: Năm tháng sẽ qua đi, nhưng lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam sẽ mãi mãi gắn liền với lịch sử vinh quang, rất đáng tự hào
của dân tộc ta. So với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của đất
nước, lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam chỉ là quãng thời gian ngắn
ngủi. Song trong thời gian ấy đã diễn ra những chuyển biến vô cùng lớn lao, làm
thay đổi hẳn vị thế nước ta trên trường quốc tế. Lịch sử 88 năm qua của Mặt
trận Dân tộc Thống nhất đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho xây
dựng Mặt trận đại đoàn kết các dân tộc trong thời đại ngày nay.

Summary: Time flies but the glorious history of the Vietnam National United
Front will forever be associated with the history of glory and prideful of our
country. Compared with the history of thousands of years of building and
defending the country, the history of the Vietnam National United Front was only
a short time. However, during that time, there was a great turning point,
changing the status of our country in the international arena. The 88-year
history of the Vietnam National United Front has left many valuable lessons for
building the Great Unity Front today.
Từ khóa: Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, lịch sử, dân tộc, Việt Nam.
Keywords: The Vietnam National United Front, history, nation, Vietnam.
Nhận bài: 1/11/2018; Sửa chữa: 2/11/2018; Duyệt đăng: 6/11/2018.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1 Bài viết là sản phẩm của nhiệm vụ nghiên cứu "Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề

đặt ra cho Việt Nam" thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp
bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" (CTDT/16-20).

M�t s� kinh nghi�m
trong lch s� M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t  và ý ngh�a th�c ti�n1

Nhìn ng"$c dòng l�ch s�, càng t� hào v� truy�n
th�ng quý báu c�a dân t�c, c�a �&ng, c�a M�t
tr�n, càng tìm th�y trong quá kh� hào hùng
nh!ng bài hFc l�ch s� b� ích cho hôm nay và

mai sau, trong vi�c c�ng c� và phát tri�n M�t tr�n Dân
t�c Th�ng nh�t (nay là M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam). S>
b� có th� nêu m�t s� kinh nghi�m d"�i 
ây:

1. V�n 
� dân t�c ( Vi�t Nam không gi�ng nh" nhi�u
n"�c khác. Ý th�c dân t�c, truy�n th�ng v1n hóa và lãnh
th� c">ng v�c 
ã hình thành t} r�t s�m, khi n"�c ta b�

ô h� t} 
5u thiên niên k{. Bài hFc thành công to l�n có
ý ngh�a lý lu�n và th�c ti�n là �&ng và Ch� t�ch H0 Chí
Minh 
ã v�n d=ng m�t cách linh ho�t và sáng t�o lý lu�n
cách m�ng tiêu bi�u c�a th�i 
�i vào hoàn c&nh n"�c ta,
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� gi&i quy�t thành công v�n 
� dân t�c, x� lý 
úng 
�n
m�i quan h� gi!a dân t�c và giai c�p ( Vi�t Nam. T} lu�n

i�m n�i ti�ng: N�u không gi&i phóng 
"$c dân t�c thì
không th� nào gi&i phóng 
"$c giai c�p, nên ngay khi
m�i ra 
�i, �&ng 
ã 
� ra ch� tr">ng thành l�p M�t tr�n
Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam, xây d�ng và c�ng c� kh�i

�i 
oàn k�t toàn dân t�c bao g0m t�t c& mFi ng"�i Vi�t
Nam yêu n"�c, không phân bi�t dân t�c 
a s� hay thi�u
s� vào cu�c 
�u tranh giành 
�c l�p dân t�c. Thành l�p
M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam, Ch� t�ch H0 Chí
Minh 
ã t�p h$p 
"$c l�c l"$ng cách m�ng ngày càng
r�ng rãi, 
ông 
&o, bi�n ít thành nhi�u, y�u thành m�nh.
�ây chính là b&o 
&m thành công cho cách m�ng. L�ch s�
n"�c ta ch�ng minh r�ng, 
� cách m�ng 
i 
�n th�ng l$i,
ph&i có chính 
&ng tiên phong lãnh 
�o, 
� ra 
"�ng l�i
cách m�ng 
úng 
�n. �� th�c hi�n 
"�ng l�i cách m�ng

ó, ph&i t�p h$p toàn th� dân t�c trong M�t tr�n th�ng
nh�t toàn dân t�c.

Ch� t�ch H0 Chí Minh 
ã 
� ra nh!ng quan 
i�m t"
t"(ng n�n t&ng cho 
"�ng l�i công tác M�t tr�n. Ng"�i
ch4 rõ: Mu�n làm cách m�ng th�ng l$i thì ph&i phân bi�t
rõ ai là b�n, ai là thù, và ph&i th�c hi�n khju hi�u thêm
b5u b�n, b�t k? thù. Nh� t" t"(ng 
úng 
�n 
ó mà trong
lúc cách m�ng còn phôi thai, tr�ng n"�c, c'ng nh" khi
cách m�ng tr&i qua sóng gió hi�m nghèo, �&ng và Ch�
t�ch H0 Chí Minh 
ã chèo lái con thuy�n cách m�ng Vi�t
Nam v"$t qua bao khó kh1n gian kh�, 
i t} th�ng l$i này

�n th�ng l$i khác. N�u m> h0 trong vi�c phân 
�nh b�n
và thù, s` dEn t�i t1ng thêm k? thù, b�t b5u b�n và khi

ó, cách m�ng khó tránh kh�i b� tr& giá. �ó chính là c>
s( t" t"(ng c�a 
"�ng l�i 
�c l�p t� ch�, 
a ph">ng hóa,

a d�ng hóa trong nguyên t�c 
�i 
oàn k�t ( trong n"�c
và qu�c t�.

Ngày nay, bài hFc này vEn còn nguyên giá tr�. Công
cu�c 
�i m�i và phát tri�n 
�t n"�c 
òi h�i ph&i t1ng
thêm b5u b�n, nh"ng l�i không th� ch�p nh�n nh!ng k?
ch�ng l�i ch� 
�, chia r` kh�i 
�i 
oàn k�t dân t�c, tham
nh'ng c�a công, làm h�i l$i ích c�a nhân dân. Chúng ta
ch�p nh�n nh!ng 
i�m khác nhau, nh"ng không trái v�i
l$i ích chung c�a dân t�c.

2. T} th�c t� cách m�ng n"�c ta, Ch� t�ch H0 Chí Minh

ã t�ng k�t và ch4 ra r�ng, công tác M�t tr�n là m�t công
tác r�t quan trFng trong toàn b� công tác cách m�ng...
Trong cách m�ng dân t�c dân ch� nhân dân, c'ng nh"
trong cách m�ng xã h�i ch� ngh�a, M�t tr�n Dân t�c Th�ng
nh�t vEn là m�t trong nh!ng l�c l"$ng to l�n c�a cách
m�ng Vi�t Nam. Khi nào coi trFng vai trò c�a M�t tr�n Dân
t�c Th�ng nh�t, có chính sách dân t�c 
úng 
�n, th�t lòng

oàn k�t mFi l�c l"$ng dân t�c yêu n"�c, làm cho M�t
tr�n Dân t�c Th�ng nh�t tr( thành n>i t�p h$p r�ng rãi
mFi t5ng l�p nhân dân các dân t�c, trên d"�i 
0ng tâm
nh�t trí, thì s` 
�ng viên 
"$c s�c m�nh to l�n, tranh th�


"$c s� 
0ng tình, �ng h� c�a nhân dân ti�n b� trên th�
gi�i, khi �y th� và l�c c�a cách m�ng n"�c ta s` 
"$c nhân
lên g�p b�i, kh�i 
oàn k�t các dân t�c n"�c ta s` l�n
m�nh, v"$t qua mFi khó kh1n, 
�p b�ng mFi tr( l�c; 
"a
s� nghi�p cách m�ng n"�c ta không ng}ng ti�n lên.

Trong cu�c 
�u tranh gi&i phóng dân t�c tr"�c kia,
n�u M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t 
ã là m�t y�u t� quan
trFng góp ph5n hoàn thành m=c tiêu 
�c l�p dân t�c, t�p
h$p mFi t5ng l�p nhân dân, 
�u tranh kiên c"�ng, b�t
khu�t 
� phá tan xi�ng xích nô l�, r�a nh=c m�t n"�c, thì
ngày nay, trong cu�c tr"�ng chinh chi�n th�ng 
ói
nghèo, xóa n3i nh=c nghèo nàn, t=t h�u, mang l�i cu�c
s�ng �m no, h�nh phúc, công b�ng, dân ch�, v1n minh
cho nhân dân ta, M�t tr�n 
oàn k�t dân t�c 
ã, 
ang và
s` vEn là m�t y�u t� quan trFng 
� th�c hi�n nh!ng m=c
tiêu cao c& �y. T" t"(ng trên 
ây c�a Ch� t�ch H0 Chí
Minh v� M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t vEn là n�n t&ng và
kim ch4 nam cho hành 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam ngày nay. 

3. N�u nh" trong cách m�ng gi&i phóng dân t�c tr"�c
kia, khju hi�u n�i ti�ng c�a Ch� t�ch H0 Chí Minh là:
�oàn k�t, 
oàn k�t, 
�i 
oàn k�t; Thành công, thành
công, 
�i thành công, có hàm ý là 
oàn k�t toàn �&ng,

oàn k�t toàn dân t�c, 
oàn k�t qu�c t� 
� 
i 
�n th�ng
l$i, thì ngày nay trong b�i c&nh toàn c5u hóa ngày càng
sâu r�ng, t" t"(ng 
ó c�a Ng"�i vEn có s�c c� v' và tính
chi�n 
�u cao, có giá tr� lý lu�n và ý ngh�a th�c ti�n vô
cùng sâu s�c. Trong cu�c kháng chi�n ch�ng ngo�i xâm ta

ã t}ng ki�n t�o ba t5ng M�t tr�n �ng h� lEn nhau là:
M�t tr�n nhân dân các dân t�c trong n"�c, M�t tr�n nhân
dân ba n"�c �ông D">ng và M�t tr�n 
oàn k�t nhân dân
th� gi�i, thì ngày nay bài hFc 
ó ph&i tr( thành M�t tr�n

oàn k�t toàn dân t�c trong và ngoài n"�c, không phân
bi�t giai c�p, dân t�c, tôn giáo, chính ki�n ý th�c h�, là
chính sách ngo�i giao 
a ph">ng, 
a d�ng, Vi�t Nam
mu�n làm b�n, là 
�i tác tin c�y, là thành viên có trách
nhi�m c�a c�ng 
0ng qu�c t�. V�i t" duy h� th�ng v� 
�i

oàn k�t dân t�c c�a Ch� t�ch H0 Chí Minh, chúng ta x�
lý các quan h� l$i ích trong chính sách 
�i n�i và 
�i
ngo�i c�a nhà n"�c ta.

4. Trong l�ch s�, M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t
Nam 
ã là n>i th� hi�n ý chí và lòng khát khao giành 
�c
l�p, t� do c�a các dân t�c, ý chí, nguy�n vFng 
ó 
ã g�p
g� và hòa quy�n v�i t" t"(ng, quan 
i�m, 
"�ng l�i cách
m�ng c�a �&ng và Ch� t�ch H0 Chí Minh. Vì th�, M�t tr�n
Dân t�c Th�ng nh�t là n>i g�p g� gi!a ý �&ng, lòng dân
trên con 
"�ng gi&i phóng các dân t�c. S� g�p g� 
ó ngày
nay không mang tính t� phát, mà d�a trên c> s( b&o 
&m
vai trò lãnh 
�o c�a �&ng v�i M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.
S� lãnh 
�o c�a �&ng 
�i v�i M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t
là 
i�u ki�n tiên quy�t cho quá trình hình thành và phát
tri�n không ng}ng c�a M�t tr�n trong su�t 88 n1m qua.
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�&ng 
ã 
� ra 
"�ng l�i cách m�ng 
úng 
�n phù h$p v�i
nguy�n vFng các dân t�c và quy lu�t phát tri�n khách
quan c�a xã h�i Vi�t Nam, nên 
ã gi&i quy�t t�t m�i quan
h� gi!a giai c�p và dân t�c, qu�c gia và qu�c t�, mâu
thuEn và th�ng nh�t, l$i ích tr"�c m�t và l$i ích lâu dài,
cái c=c b� và cái toàn b�... và nhi�u v�n 
� l�n khác, do

ó 
ã 
oàn k�t h�t th&y mFi t�c ng"�i trong 
�i gia 
ình
Vi�t Nam vào M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t, 
�u tranh cho

�c l�p, th�ng nh�t và phát tri�n 
�t n"�c.

Ngày nay, công cu�c xây d�ng và b&o v� 
�t n"�c c5n
d�a vào s�c m�nh c�a s� 
�c l�p t� ch�, s�c m�nh n�i l�c
to l�n c�a toàn dân t�c, c�a mFi thành ph5n kinh t�, vì
cu�c s�ng �m no, vì m=c tiêu dân ch� công b�ng, v1n
minh. Do v�y, bài hFc l�ch s� v� t�p h$p t�i 
a các t5ng
l�p nhân dân trong M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t không
b� sót m�t ai, vEn còn có ý ngh�a r�t thi�t th�c. �ó chính
là bài hFc mang s�c ta gi&i phóng cho ta.

5. Trong 
i�u ki�n �&ng lãnh 
�o chính quy�n, mu�n
b&o 
&m s� lãnh 
�o c�a �&ng v�i M�t tr�n Dân t�c Th�ng
nh�t, c5n nh�n th�c 
jy 
� và 
úng 
�n m�i quan h�
gi!a �&ng v�i M�t tr�n. �&ng C�ng s&n Vi�t Nam v}a là
thành viên, v}a là ng"�i lãnh 
�o M�t tr�n nh" C">ng
l�nh c�a �&ng 
ã ghi, 
ây là 
�c 
i�m l�n nh�t trong m�i
quan h� gi!a �&ng v�i M�t tr�n hi�n nay. Là ng"�i lãnh

�o, �&ng 
� ra 
"�ng l�i, xây d�ng 
�t n"�c, M�t tr�n
v}a góp ph5n xây d�ng 
"�ng l�i v}a tuyên truy�n v�n

�ng 
� làm cho 
"�ng l�i 
ó tr( thành nh�n th�c và
hành 
�ng t� giác c�a toàn dân. Là m�t thành viên trong
M�t tr�n, �&ng l�ng nghe ý ki�n, cùng bàn b�c dân ch�,
không áp 
�t mà tr&i qua gi�i thi�u, thuy�t ph=c, trao

�i cho th�u lý, 
�t tình, làm cho 
"�ng l�i c�a �&ng 
i
vào lòng dân. �� phát huy vai trò thành viên bình 
�ng
c�a mình trong M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t, �&ng th�c
hi�n vai trò lãnh 
�o b�ng ph">ng th�c 
�c thù, phát huy
vai trò h�t nhân chính tr�, làm cho &nh h"(ng c�a �&ng
lan t�a 
�n mFi thành viên khác, coi M�t tr�n là n>i �&ng
bàn vi�c xây d�ng và b&o v� 
�t n"�c v�i các t5ng l�p
nhân dân. �ó c'ng là quá trình �&ng chân thành tôn
trFng và l�ng nghe ý ki�n c�a các t5ng l�p nhân dân, k�
c& nh!ng ý ki�n khác nhau mi�n là không trái v�i l$i ích
chung c�a dân t�c, 
� hoàn thi�n và nâng cao vai trò lãnh

�o c�a �&ng, vai trò qu&n lý c�a Nhà n"�c.

6. M�t kinh nghi�m quý 
ó là, s� nh�y bén 
� ra
nh!ng ch� tr">ng v� công tác M�t tr�n phù h$p v�i
nhi�m v= t}ng giai 
o�n. Khi tình hình 
ã thay 
�i nh"
Lênin 
ã nói, không th� dùng nh!ng ph">ng pháp c�a
ngày hôm qua, �&ng C�ng s&n Vi�t Nam 
ã 
� ra ch�
tr">ng linh ho�t, l�a chFn các hình th�c t� ch�c M�t tr�n
thích h$p, t}ng giai 
o�n nh": H�i Ph&n 
� �0ng minh
(1930), M�t tr�n Dân ch� �ông D">ng (1936), M�t tr�n
Dân t�c Th�ng nh�t Ph&n 
� (1939), M�t tr�n Vi�t Minh
(1941), M�t tr�n Liên Vi�t (1951), M�t tr�n T� qu�c Vi�t

Nam (1955) ( mi�n B�c và M�t tr�n Dân t�c Gi&i phóng
mi�n Nam Vi�t Nam (1960), Liên minh các l�c l"$ng Dân
t�c Dân ch� và Hòa bình Vi�t Nam (1968) và M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam trong c& n"�c (1977) 
�n nay.

Ngày nay, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c5n nh�y bén

�i m�i m�nh m` ho�t 
�ng cho phù h$p v�i tình hình
m�i, 
� M�t tr�n không tr( nên ch�m ch�p v�i cu�c s�ng.
Sau h>n 30 n1m 
�i m�i, 
�t n"�c ta 
ã thay 
�i nhi�u
trên mFi ph">ng di�n, nh�t là c> c�u xã h�i và c> c�u l$i
ích. Tình hình qu�c t� và khu v�c c'ng bi�n 
�i khôn
l"�ng. Cu�c cách m�ng khoa hFc công ngh� ti�n nhanh
nh" v' bão. Ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
không th� không thoát ra tình tr�ng hành chính hóa.
T5m nhìn chi�n l"$c c�a công tác M�t tr�n 
òi h�i v"$t
kh�i s� ràng bu�c c�a t5m nhìn truy�n th�ng, 
òi h�i s�

�t phá m�nh m`, b� qua nh!ng thói quen l3i th�i 
ã tr(
thành t�p quán khó s�a.

7. Bài hFc l�ch s� cho th�y M�t tr�n Dân t�c Th�ng
nh�t là m�t t� ch�c th�ng nh�t trong s� 
a d�ng, nh� 
ó
M�t tr�n m�i t�p h$p 
"$c mFi t5ng l�p nhân dân các dân
t�c 
ông 
&o nh�t. C5n ph&i có hai 
i�u ki�n 
� hình
thành M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t, 
ó là: s� 
a d�ng,
khác bi�t và s� th�ng nh�t, t">ng 
0ng. �ó là 
�c thù
c�a t� ch�c M�t tr�n trong m�t qu�c gia 
a dân t�c nh"
n"�c ta. 54 dân t�c anh em 
�u là ng"�i Vi�t Nam, 
ó là
s� th�ng nh�t, nh"ng m3i t�c ng"�i vEn gi! gìn ngu0n
g�c t�c ng"�i c�a mình, 
ó là s� 
a d�ng. Ngày nay, khi
nhân dân ta 
ã chFn con 
"�ng xã h�i ch� ngh�a làm m=c
tiêu lý t"(ng 
� 
i t�i �m no, h�nh phúc, dân ch� công
b�ng, v1n minh, thì trong b"�c 
i và gi&i pháp c= th� 
�
th�c hi�n m=c tiêu chung �y, c5n khai phá, th� nghi�m,
tìm tòi 
� gi! gìn b&n s�c riêng trong cái chung. Trong
quá trình �y, th"�ng n&y sinh nh!ng ý ki�n khác nhau,
th�m chí tranh lu�n gay g�t 
� tìm ra nh!ng gi&i pháp t�i
"u, 
ó c'ng là hi�n t"$ng bình th"�ng, mi�n là nh!ng ý
ki�n 
ó nh�m th�c hi�n m=c tiêu chung c�a toàn dân t�c.
C5n kiên trì nguyên t�c v}a ch�ng khuynh h"�ng cô 
�c,
h�p hòi, không l�ng nghe mFi ý ki�n xây d�ng và 
óng
góp c�a qu5n chúng, 
0ng th�i ch�ng khuynh h"�ng xuôi
chi�u. Ch4 có thông qua hi�p th">ng dân ch�, trên tinh
th5n th�c s� c5u th�, c(i m( và tin c�y lEn nhau, thì m�i
có th� t�p h$p 
oàn k�t 
"$c ngày càng 
ông 
&o các
t5ng l�p nhân dân trong M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t,
kh�c ph=c 
"$c thi�u sót, nh�t là trong nh!ng l�nh v�c
quan trFng và có tính 
�c thù. Ch4 
oàn k�t mà không

�u tranh th�ng th�n s` dung d"�ng nh!ng m5m m�ng
c> h�i, bè phái làm suy y�u s� 
oàn k�t và 
0ng thu�n,
t�o k` h( cho các th� l�c x�u l$i d=ng 
� phá ho�i kh�i

oàn k�t dân t�c.

8. L�ch s� M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t c'ng cho th�y,
ph&i không ng}ng c�ng c� quan h� gi!a công nhân, nông
dân, trí th�c, nh"ng 
0ng th�i ph&i coi trFng 
oàn k�t
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chân thành v�i mFi giai t5ng khác trong xã h�i, thông qua
các hình th�c t�p h$p qu5n chúng ngày càng phong phú,

a d�ng, thích h$p v�i 
�c 
i�m c�a t}ng 
�i t"$ng. Ngày
nay, quan h� công, nông, trí th�c và các giai t5ng khác
trong xã h�i 
"$c th� hi�n trong quan h� gi!a công nghi�p
và nông nghi�p, thành th� và nông thôn, gi!a lao 
�ng trí
óc và lao 
�ng chân tay. M�i quan h� 
ó 
"$c th�c hi�n
thông qua h� th�ng chính sách, lu�t pháp, qua ho�t 
�ng
c= th� và phjm ch�t 
�o 
�c c�a 
�i ng' 
&ng viên, cán b�,
viên ch�c nhà n"�c. Cho nên, ph�n 
�u rút ng�n s� khác
bi�t gi!a các t�c ng"�i, các t5ng l�p trong xã h�i, t�o c> h�i
và 
i�u ki�n cho các t5ng l�p, các t�c ng"�i trong c�ng

0ng dân t�c h$p tác, h3 tr$ nhau cùng phát tri�n, cùng
kh�ng 
�nh v� trí, vai trò c�a m3i ng"�i trong xã h�i và

"$c xã h�i th}a nh�n, gi&i quy�t hài hòa quan h� l$i ích
gi!a cá nhân, t�p th� và Nhà n"�c, 
ó chính là 
ã k� th}a,
phát tri�n bài hFc kinh nghi�m v� liên minh công - nông,
nh�m t1ng c"�ng kh�i 
�i 
oàn k�t dân t�c và M�t tr�n
Dân t�c Th�ng nh�t trong tình hình m�i.

9. Trong quá trình phát tri�n, M�t tr�n Dân t�c Th�ng
nh�t 
ã gi&i quy�t thành công m�i quan h� gi!a �oàn k�t
và Dân ch�, K{ c">ng, nh� v�y trong các th�i k	 chuy�n
bi�n c�a cách m�ng, kh�i 
�i 
oàn k�t dân t�c và M�t
tr�n Dân t�c Th�ng nh�t n"�c ta 
ã t�p h$p không b� sót
m�t ai trong c�ng 
0ng dân t�c, nh"ng vEn b&o 
&m cho

�i ng' M�t tr�n không ng}ng c�ng c�, xã h�i �n 
�nh,
làm cho s� nh�t trí và 
0ng thu�n xã h�i ngày càng t1ng
trong các t5ng l�p nhân dân. Bài hFc rút ra là, mu�n t1ng
c"�ng 
oàn k�t và phát huy vai trò c�a M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t thì ph&i phát huy dân ch� và gi! v!ng k{
c">ng trong xã h�i; có k{ c">ng m�i th�c hành 
"$c dân
ch�, có dân ch� m�i t1ng c"�ng 
"$c 
oàn k�t trong M�t
tr�n Dân t�c Th�ng nh�t.

Ph&i t1ng c"�ng xây d�ng h� th�ng th� ch� xã h�i và
làm cho th� ch� 
ó th�m vào lòng dân, 
i vào cu�c s�ng,
mFi ng"�i s�ng và làm vi�c theo Hi�n pháp và pháp lu�t.

Dân ch� hóa ngày nay 
ã tr( thành xu th� c�a th�i

�i, là nguy�n vFng c�a nhân dân, là m=c tiêu và 
�ng l�c
c�a xã h�i. N�u bi�t d�a vào ch�c n1ng nhi�m v= và th�
m�nh c�a mình 
ã 
"$c pháp lu�t quy 
�nh thì M�t tr�n
s` 
óng vai trò h�t s�c quan trFng trong vi�c phát huy
dân ch� trong xã h�i, nh�t là dân ch� tr�c ti�p c�a nhân
dân. V�i 47 t� ch�c thành viên và h� th�ng t� ch�c M�t
tr�n 4 c�p cho 
�n t�n c> s( xã, ph"�ng, khu dân c", M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam ngày nay th�c s� là m�t t� ch�c
liên minh chính tr� r�t r�ng l�n, liên hi�p t� nguy�n c�a
t� ch�c chính tr�, các t� ch�c chính tr� xã h�i, các 
oàn
th� nhân dân, các h�i qu5n chúng, các cá nhân tiêu bi�u
c�a các giai c�p, các t5ng l�p xã h�i, các dân t�c, các tôn
giáo, ng"�i Vi�t Nam 
�nh c" ( n"�c ngoài, 
�i bi�u cho
ý chí và nguy�n vFng c�a các gi�i 
0ng bào, là kho tàng
trí tu� c�a 
�t n"�c. Vì v�y, c5n 
a d�ng hóa ph">ng th�c

ho�t 
�ng 
� n>i 
ây th�c s� tr( thành di�n 
àn hi�p
th">ng dân ch� r�ng rãi nh�t, phát huy dân ch� t�t trong

i�u ki�n m�t �&ng C�ng s&n cjm quy�n. Các k	 hFp c�a
�y ban M�t tr�n các c�p nên tr( thành di�n 
àn dân ch�
r�ng rãi, nh"ng có t� ch�c 
ó là m�t l$i th� c�a M�t tr�n
c5n 
"$c nghiên c�u c&i ti�n sao cho có hi�u qu& h>n.
N�u nh" Qu�c h�i là c> quan quy�n l�c nhà n"�c cao
nh�t, là c> quan l�p pháp duy nh�t và giám sát t�i cao,
thì M�t tr�n T� qu�c là t� ch�c hi�p th">ng dân ch� r�ng
rãi và có t� ch�c nh�t, là n>i �&ng và Nhà n"�c có th�
l�ng nghe và trao 
�i ý ki�n v�i 
� các 
�i bi�u mFi t5ng
l�p nhân dân. S� thông tin hai chi�u trong môi tr"�ng
M�t tr�n là 
i�u r�t b� ích cho s� lãnh 
�o c�a �&ng và
qu&n lý c�a Nhà n"�c, là 
i�u ki�n thu�n l$i 
� th�c hi�n
dân ch�, g�n bó �&ng, Nhà n"�c v�i nhân dân. Thông qua
các h�i ngh� c�a �y ban M�t tr�n các c�p, các t� ch�c
tham m"u, t" v�n, M�t tr�n s` gi�i thi�u, hi�p th">ng
bàn b�c công khai và th�ng th�n nh!ng v�n 
� qu�c k�
dân sinh thi�t th�c trong 
�i s�ng, 
0ng th�i qua ho�t

�ng giám sát và ph&n bi�n xã h�i mà ph&n &nh ý ki�n
c�a các t5ng l�p nhân dân 
� �&ng và Nhà n"�c hoàn
thi�n ch� tr">ng, chính sách, pháp lu�t cho phù h$p v�i
th�c t�.

10. M�t kinh nhi�m có tính 
�c thù trong xây d�ng t�
ch�c M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t là t�o d�ng ngFn c�
t�p h$p, thu hút 
ông 
&o các t5ng l�p, t�o d�ng ngFn c�
tiêu bi�u 
� t�p h$p 
"$c toàn dân v�i nhi�u khác bi�t v�
t�c ng"�i và l$i ích, v� thành ph5n xã h�i và tín ng"�ng,
tôn giáo l�i có th� ti�p xúc, l�ng nghe, dung h$p và
thuy�t ph=c, bi�n cái 
a d�ng thành cái th�ng nh�t, mâu
thuEn thành 
0ng thu�n... là m�t yêu c5u r�t cao, r�t khó
kh1n. Ch� t�ch H0 Chí Minh chính là hi�n thân c�a nh!ng
phjm ch�t �y, nên 
ã tr( thành ngFn c� t�p h$p toàn dân
t�c. Ng"�i làm 
"$c vi�c 
ó, b(i Ng"�i có tâm trong sáng,
m�t lòng vì n"�c vì dân, không màng danh vFng, su�t
cu�c 
�i t} thu( hàn vi ch�n lao tù, bôn ga góc b� chân
tr�i, cho 
�n lúc tr( thành lãnh t= t�i cao c�a �&ng, c�a
dân t�c, phjm ch�t �y không h� suy gi&m. Ng"�i 
�ng

5u t� ch�c M�t tr�n ph&i th�c s� là ng"�i 
"$c dân tin
yêu b(i n1ng l�c và phjm ch�t t�t 
�p.

Ngót m�t th� k{ qua, �&ng C�ng s&n Vi�t Nam lãnh

�o thành công M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t, vì �&ng
luôn trung thành vô h�n v�i l$i ích t�i cao c�a dân t�c,
mFi 
&ng viên t� nguy�n và g">ng mEu hy sinh ph�n 
�u
quên mình vì l$i ích c�a nhân dân, 
"$c nhân dân tin
yêu, 
ùm bFc, ch( che. Nh� v�y, lúc th�ng l$i huy hoàng
c'ng nh" lúc g�p khó kh1n, �&ng vEn luôn luôn 
"$c
nhân dân h�t lòng �ng h�, s�n sàng cùng chia s? v�i �&ng
mFi thu�n l$i c'ng nh" khó kh1n. Truy�n th�ng tuy�t
v�i 
ó c�a �&ng ta và nhân dân ta là báu v�t vô giá c5n

"$c trân trFng gi! gìn và phát tri�n trong công cu�c
công nghi�p hóa, hi�n 
�i hóa 
�t n"�c ngày nay.�
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Qua h>n 30 n1m ti�n hành công cu�c 
�i m�i do
Ð&ng ta kh(i x"�ng và lãnh 
�o, n"�c ta 
ã 
�t

"$c nh!ng thành t�u to l�n, có ý ngh�a l�ch s�.
Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ti�p t=c


"$c kh�ng 
�nh và nâng cao trong 
�i s�ng chính tr� -
xã h�i. M�i quan h� g�n bó gi!a M�t tr�n và các t5ng l�p
nhân dân ngày càng 
"$c t1ng c"�ng. Ð"�ng l�i, ch�
tr">ng c�a Ð&ng, Nhà n"�c v� 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c
ngày càng 
"$c hoàn thi�n và th� ch� hóa b�ng các chính
sách, pháp lu�t. Các t5ng l�p nhân dân chung s�c, chung
lòng cùng Ð&ng, Nhà n"�c v"$t qua khó kh1n, th� thách,
gi! v!ng s� �n 
�nh chính tr�, phát tri�n kinh t� - xã h�i,
b&o 
&m qu�c phòng an ninh và ti�p t=c nâng cao v� th�
c�a Vi�t Nam trên tr"�ng qu�c t�.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã và 
ang k� th}a, phát
huy truy�n th�ng v? vang c�a M�t tr�n Dân t�c Th�ng
nh�t Vi�t Nam, góp ph5n to l�n t�o s� 
0ng thu�n trong
các t5ng l�p nhân dân; tuyên truy�n, 
�ng viên nhân dân
phát huy quy�n làm ch�, th�c hi�n 
"�ng l�i, ch� tr">ng

c�a Ð&ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c. Các phong
trào thi 
ua yêu n"�c, các cu�c v�n 
�ng xã h�i r�ng l�n
do M�t tr�n và các t� ch�c thành viên phát 
�ng ngày
càng 
i vào cu�c s�ng, 
"$c các t5ng l�p nhân dân h"(ng
�ng tích c�c. Ð�c bi�t, các phong trào, cu�c v�n 
�ng v�

oàn k�t giúp nhau phát tri�n kinh t�, xóa 
ói, gi&m
nghèo, 
�n >n 
áp ngh�a, lá lành 
ùm lá rách, các ho�t

�ng t� qu&n ( c�ng 
0ng dân c"... có tác d=ng thi�t
th�c, t�o nên s� g�n k�t c�ng 
0ng, ph=c v= s� nghi�p
xây d�ng và b&o v� T� qu�c, 
ã 
"$c các c�p �y �&ng,
chính quy�n, M�t tr�n và các t� ch�c thành viên tri�n
khai th�c hi�n sâu r�ng, 
ã làm cho t" t"(ng 
�i 
oàn k�t
toàn dân t�c th�m sâu vào các t5ng l�p nhân dân, t�o

�ng l�c thúc 
jy phát tri�n 
�t n"�c nhanh h>n, b�n
v!ng h>n.

Ð�i h�i XII c�a Ð&ng 
ã kh�ng 
�nh: “��i 
oàn k�t
toàn dân t�c là 
"�ng l�i chi�n l"$c c�a cách m�ng Vi�t
Nam, là 
�ng l�c và ngu0n l�c to l�n trong xây d�ng và
b&o v� T� qu�c. T1ng c"�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân

NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun
đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch
Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc.

Summary: National unity is the precious tradition of our country, which has been
built for thousands of years of developing and defending the country. Since
establishment, the Party and President Ho Chi Minh have always appreciated the
great importance of building, consolidating, and expanding the national unity bloc.
Từ khóa: Ðại đoàn kết, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Great national unity, tradition, President Ho Chi Minh, Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 26/10/2018; Sửa chữa: 30/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.

* Tiến sĩ, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Phát huy s�c m
nh 
đ
i đoàn k�t toàn dân t�c, 
vì s phát tri�n b�n v�ng c
a đ�t n��c, 
vì h�nh phúc c
a nhân dân
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t�c trên n�n t&ng liên minh giai c�p công nhân v�i giai
c�p nông dân và 
�i ng' trí th�c do �&ng lãnh 
�o”. Nâng
cao nh�n th�c, trách nhi�m c�a toàn Ð&ng, toàn dân,
toàn quân v� phát huy s�c m�nh 
�i 
oàn k�t toàn dân
t�c trong b�i c&nh m�i. L�y m=c tiêu xây d�ng m�t n"�c
Vi�t Nam hòa bình, 
�c l�p, th�ng nh�t, toàn v�n lãnh
th�, dân giàu, n"�c m�nh, dân ch�, công b�ng, v1n minh
làm 
i�m t">ng 
0ng; xóa b� m�c c&m, 
�nh ki�n v� quá
kh�, thành ph5n giai c�p, ch�p nh�n nh!ng 
i�m khác
nhau không trái v�i l$i ích chung c�a qu�c gia - dân t�c.
Ð� cao tinh th5n dân t�c, truy�n th�ng nhân ngh�a,
khoan dung 
� t�p h$p, 
oàn k�t mFi ng"�i vào M�t tr�n
chung, t1ng c"�ng 
0ng thu�n xã h�i. Ð�ng viên và phát
huy kh�i 
�i 
oàn k�t dân t�c luôn g�n li�n v�i yêu c5u
m( r�ng dân ch� và gi! v!ng k{ c">ng trong 
�i s�ng xã
h�i. Các c�p �y 
&ng, chính quy�n, M�t tr�n c5n ch1m lo,
phát huy và b&o 
&m quy�n làm ch� c�a nhân dân. Tr"�c
yêu c5u 
�i m�i, ch4 có m( r�ng dân ch� xã h�i ch� ngh�a
m�i có 
oàn k�t th�t s� và b�n v!ng. Ti�p t=c phát huy
vai trò, v� trí M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong giai 
o�n
cách m�ng m�i, M�t tr�n T� qu�c các c�p c5n t1ng c"�ng
và 
�i m�i n�i dung, ph">ng th�c ho�t 
�ng, 
a d�ng
hóa các hình th�c v�n 
�ng, t�p h$p nhân dân cho phù
h$p v�i th�c ti�n hi�n nay. Ðjy m�nh vi�c th�c hi�n Ch4
th� s� 05 - CT/TW c�a B� Chính tr� v� HFc t�p và làm theo
t" t"(ng, 
�o 
�c, phong cách H0 Chí Minh; phong trào

thi 
ua yêu n"�c, v�n 
�ng các t5ng l�p nhân dân cùng
v�i Ð&ng, Nhà n"�c phát tri�n kinh t� - xã h�i; h$p tác và
h�i nh�p sâu r�ng kinh t� qu�c t�, tham gia tích c�c cu�c
cách m�ng công nghi�p 4.0. Nâng cao ch�t l"$ng cu�c v�n

�ng: “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th�
v1n minh”; “Ngày vì ng"�i nghèo”; “Ng"�i Vi�t Nam "u
tiên dùng hàng Vi�t Nam”, qua 
ó góp ph5n nâng cao 
�i
s�ng v�t ch�t và tinh th5n c�a các t5ng l�p nhân dân.
T1ng c"�ng th�c hi�n có hi�u qu& Quy ch� giám sát và
ph&n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c và các 
oàn th�
chính tr� - xã h�i. Ch1m lo và phát huy vai trò c�a các cá
nhân tiêu bi�u, các nhân s�, trí th�c, ng"�i dân t�c thi�u
s�, tín 
0, ch�c s�c tôn giáo và c�ng 
0ng ng"�i Vi�t Nam
( n"�c ngoài. C�ng c�, ki�n toàn t� ch�c b� máy, nâng
cao ch�t l"$ng 
�i ng' cán b� M�t tr�n 
áp �ng yêu c5u,
nhi�m v= công tác dân v�n c�a �&ng trong th�i k	 m�i.

Trong th�i gian t�i, �y ban M�t tr�n T� qu�c các c�p
và các t� ch�c thành viên c5n th�c hi�n t�t h>n Ch">ng
trình ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng trên các l�nh v�c
công tác sau 
ây:

M�t là, ti�p t=c nâng cao hi�u qu& tuyên truy�n, v�n

�ng, t�p h$p các t5ng l�p nhân dân; c�ng c� và phát
huy s�c m�nh 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c. T�p trung tuyên
truy�n, v�n 
�ng nhân dân th�c hi�n các ch� tr">ng c�a
�&ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c. T� ch�c th�c

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thăm Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên, tháng 4/2018. ẢNH: KỲ ANH
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hi�n t�t h>n Ch">ng trình hành 
�ng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam th�c hi�n Ngh� quy�t ��i h�i XII c�a �&ng
v� phát huy s�c m�nh 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c. K�p th�i
n�m b�t, ph&n ánh tâm t", nguy�n vFng c�a các t5ng l�p
nhân dân v�i �&ng và Nhà n"�c; 
�nh h"�ng d" lu�n
trong nhân dân, không 
� phát sinh nh!ng 
i�m nóng,
ph�c t�p do nguyên nhân t} vi�c nhân dân không 
"$c
cung c�p và 
�nh h"�ng thông tin chính xác; m�t khác,
ph&i kiên quy�t 
�u tranh v�i nh!ng lu�n 
i�u tuyên
truy�n, kích 
�ng c�a các th� l�c thù 
�ch, ph&n 
�ng, k?
x�u gây m�t 
oàn k�t trong nhân dân, chia r` kh�i 
�i

oàn k�t toàn dân t�c.

�� phát huy s�c m�nh 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c và
dân ch� xã h�i ch� ngh�a trong công cu�c xây d�ng và
phát tri�n 
�t n"�c, chúng ta ph&i th�u su�t và quán tri�t
sâu s�c nh!ng bài hFc v� 
oàn k�t và dân ch� 
ã 
"$c
kh�ng 
�nh trong th�c ti�n. ~ n>i nào, lúc nào phát huy
t�t quy�n làm ch� c�a nhân dân, b&o 
&m k{ c">ng, phép
n"�c trong qu&n lý, 
i�u hành c�a Nhà n"�c và th�c hi�n
t�t trách nhi�m c�a công dân, 
&m b&o hài hòa các l$i
ích và công b�ng xã h�i thì ( 
ó, lúc 
ó s� 
0ng thu�n xã
h�i 
"$c nâng cao và kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân ngày
càng 
"$c c�ng c�, t1ng c"�ng.

Hai là, phát huy tinh th5n sáng t�o và vai trò t� qu&n
c�a nhân dân ( c> s(. Tri�n khai th�c hi�n có hi�u qu&
Ch">ng trình ph�i h$p h3 tr$ nhân dân ( nh!ng n>i g�p
khó kh1n, thi�t h�i do thiên tai bão, l' l=t gây ra. T� ch�c
các ho�t 
�ng c�u tr$, 
�n >n, 
áp ngh�a, ch1m lo các

�i t"$ng chính sách, 
�i t"$ng có hoàn c&nh khó kh1n,
y�u th� trong xã h�i. V�n 
�ng toàn dân tham gia th�c
hi�n Ch">ng trình b&o hi�m y t�, b&o hi�m xã h�i giai

o�n 2016-2020; th�c hi�n Ch">ng trình v� sinh an toàn
th�c phjm, b&o v� ch1m sóc s�c kh�e c�a nhân dân. �jy
m�nh công tác v�n 
�ng nhân dân th�c hi�n và tham gia
b&o v� môi tr"�ng và �ng phó v�i bi�n 
�i khí h�u;
phòng, ch�ng t�i ph�m, ma túy, m�i dâm, HIV/AIDS và
các t� n�n xã h�i khác.

�0ng th�i, t� ch�c th�c hi�n các chính sách an sinh
xã h�i, phúc l$i xã h�i, 
�c bi�t là th�c hi�n t�t ch4 tiêu
gi&m nghèo, nâng cao ch�t l"$ng ngu0n nhân l�c, th�c
hi�n có hi�u qu& nhi�u chính sách 
� �n 
�nh và t}ng
b"�c nâng cao 
�i s�ng nhân dân, thu nh�p c�a ng"�i
dân không ng}ng 
"$c c&i thi�n. ��n nay, vi�c th�c hi�n
ti�n b� và công b�ng xã h�i còn có nh!ng h�n ch�. V�n

� c�t lõi là c5n t�p trung xây d�ng và th�c hi�n các
chính sách phù h$p v�i t}ng giai t5ng xã h�i, nh�t là các
chính sách phát tri�n kinh t� - xã h�i, l�y kinh t� t" nhân
làm 
�ng l�c phát tri�n. Quá trình th�c hi�n, c5n quan
tâm h>n n!a 
�n các 
�i t"$ng y�u th� trong xã h�i, quan
tâm 
�n vùng, mi�n còn nhi�u khó kh1n, h�n ch�. 

Ba là, phát huy dân ch�, vai trò 
�i di�n, b&o v� quy�n
và l$i ích h$p pháp, chính 
áng c�a nhân dân; th�c hi�n
có ch�t l"$ng, hi�u qu& giám sát và ph&n bi�n xã h�i.
Th�c hi�n Quy 
�nh s� 124 - Q�/TW, ngày 2/2/2018 c�a

Ban Bí th" v�: “Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
các t� ch�c chính tr� - xã h�i và nhân dân 
�i v�i vi�c tu
d"�ng, rèn luy�n 
�o 
�c, l�i s�ng c�a ng"�i 
�ng 
5u,
cán b� ch� ch�t và cán b�, 
&ng viên”; tham gia góp ý xây
d�ng �&ng và chính quy�n trong s�ch, v!ng m�nh. T�
ch�c t�t vi�c t�p h$p ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và nhân
dân ph&n ánh t�i các k	 hFp Qu�c h�i và H�i 
0ng nhân
dân các c�p, nh�t là theo dõi, giám sát vi�c gi&i quy�t các
ki�n ngh� chính 
áng c�a nhân dân; giám sát vi�c chính
quy�n ti�p công dân, 
�i tho�i v�i nhân dân và nâng cao
hi�u qu& gi&i quy�t khi�u n�i, t� cáo t�i c> s(; 
ánh giá
s� hài lòng c�a ng"�i dân v� d�ch v= hành chính công.
Phát huy vai trò c�a M�t tr�n trong th�c hi�n Quy ch�
dân ch� ( c> s(; nâng cao hi�u qu& ho�t 
�ng c�a Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát 
5u t" c�ng 
0ng và
ho�t 
�ng hòa gi&i ( c> s(, nh�m t�o s� 
0ng thu�n, 
oàn
k�t trong nhân dân trên các l�nh v�c c�a 
�i s�ng xã h�i.

Xã h�i càng phát tri�n thì 
òi h�i trình 
� dân ch�
trong xã h�i càng cao. M�t khác, dân ch� là m�t trong
nh!ng tiêu chí quan trFng nh�t 
� 
o l"�ng s� phát tri�n
c�a xã h�i, b(i l` b&o 
&m và phát huy dân ch� là b&o 
&m
tôn trFng và th�c hi�n quy�n con ng"�i, quy�n và l$i ích
c�a ng"�i dân trên t" cách ng"�i ch� c�a xã h�i. Dân ch�
ph&i 
i li�n v�i b&o 
&m tr�t t�, k{ c">ng, tuân th� pháp
lu�t. M�t n�n dân ch� lành m�nh ph&i là n�n dân ch� tuân
th� pháp lu�t, không tách r�i kh�i pháp lu�t. 

B�n là, ti�p t=c t1ng c"�ng và 
�i m�i n�i dung,
ph">ng th�c ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam;
hoàn thi�n c> ch�, t� ch�c b� máy biên ch� cán b� theo
h"�ng tinh gFn, hi�u l�c, hi�u qu&; nâng cao n1ng l�c, k�
n1ng công tác v�n 
�ng nhân dân c�a 
�i ng' cán b� M�t
tr�n các c�p; phát huy vai trò c�a các h�i 
0ng t" v�n, các
chuyên gia, nhà khoa hFc, c�ng tác viên trên các l�nh v�c
c�a công tác M�t tr�n trong tình hình hi�n nay có ch�t
l"$ng, thi�t th�c, hi�u qu&. Ti�p t=c m( r�ng và nâng cao
ch�t l"$ng ho�t 
�ng 
�i ngo�i nhân dân, ho�t 
�ng giao
l"u nhân dân c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i các t�
ch�c nhân dân c�a các n"�c trong khu v�c và trên th�
gi�i, 
�c bi�t là các n"�c láng gi�ng v�i tinh th5n 
oàn
k�t, hòa bình, h!u ngh�, ti�n b� và phát tri�n. �jy m�nh
vi�c t�ng k�t th�c ti�n và nghiên c�u lý lu�n v� công tác
M�t tr�n, góp ph5n b� sung, hoàn thi�n ch� tr">ng, 
"�ng
l�i c�a �&ng v� chi�n l"$c công tác dân v�n và phát huy
s�c m�nh 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c vì s� phát tri�n b�n
v!ng c�a 
�t n"�c, vì h�nh phúc c�a nhân dân. 

K{ ni�m 88 n1m Ngày thành l�p M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t Vi�t Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Ngày
h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c, toàn Ð&ng, toàn dân ti�p
t=c phát huy truy�n th�ng 
oàn k�t, ý chí t� l�c, t�
c"�ng, v"$t qua mFi khó kh1n, thách th�c, ph�n 
�u
hoàn thành th�ng l$i nhi�m v= phát tri�n kinh t� - xã
h�i, nâng cao 
�i s�ng c�a nhân dân.�
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Trong m�t t� ch�c, b&n �i�u l� th� hi�n nh!ng n�i
dung c> b&n v� m=c tiêu (tôn ch4, m=c 
ích); ch�c
n1ng; nhi�m v=; nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng;
h� th�ng t� ch�c các c�p; b� máy cán b�; n�i dung

và ph">ng th�c ho�t 
�ng; các m�i quan h� trong n�i b�
t� ch�c và quan h� v�i các t� ch�c khác có liên quan;
khen th"(ng, k{ lu�t... �i�u l� c�a m3i t� ch�c �n 
�nh

t">ng 
�i lâu dài, ch4 ��i h�i toàn th� ho�c 
�i bi�u c�a
t� ch�c, m�i có quy�n s�a 
�i, b(i v�y sau m3i khoá ��i
h�i có th� s�a 
�i, b� sung �i�u l�.

Nguyên t�c ghi trong �i�u l� 
"$c hi�u là nh!ng t�p
h$p quy 
�nh, nh!ng quy t�c c> b&n, �n 
�nh, là chujn
m�c h"�ng dEn n�i dung, ph">ng pháp, hình th�c ho�t

�ng. Nh!ng nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c�a m3i t�

LÊ TRUYỀN*

Tóm tắt: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là quy định có
tính chặt chẽ, bắt buộc mọi thành viên trong tổ chức phải nghiêm túc chấp hành, nhằm giữ
vững kỷ cương và bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống. Tìm hiểu nguyên tắc tổ
chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể góp phần vào việc nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cho phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu đổi mới tổ chức Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

Summary: The organization and operation principles of the Vietnam Fatherland Front are
strict and mandatory for all members of the organization to strictly follow, in order to
maintain discipline and ensure consistency of the whole system. Understanding the
principles of organization and operation of the Vietnam Fatherland Front can contribute to
the study, amendment, and supplement of the Regulations of the Vietnam Fatherland Front
at the 9th Congress of the Vietnam Fatherland Front. The organization and operation of the
Vietnam Fatherland Front need to conform with the law of the Vietnam Fatherland Front and
the requirements of renovating the organization of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động, sửa đổi, bổ sung, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Organization and operation principles, amendment, supplement, the Charter of the Vietnam Fatherland Front and the
Law of the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/10/2018; Sửa chữa: 29/10/2018; Duyệt đăng: 1/11/2018.

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

Tìm hi�u v� nguyên t�c 
t� ch�c và ho
t đ�ng 
c
a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
đã đ��c s�a đ�i, b� sung trong Đi�u l� 
và Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
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tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. ẢNH QUANG VINH
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ch�c th"�ng khá �n 
�nh và có vai trò r�t quan trFng, có
tính 
�nh h"�ng, ch4 
�o trong su�t quá trình xây d�ng
và phát tri�n c�a t� ch�c và các ho�t 
�ng c�a t� ch�c.
Nh!ng nguyên t�c 
"$c quy 
�nh trong Hi�n pháp, pháp
lu�t, trong �i�u l� c�a m�t t� ch�c, 
"$c xem là nh!ng
nguyên t�c c> b&n nh�t. Các nguyên t�c có tính �n 
�nh
cao, nh"ng không ph&i là b�t di, b�t d�ch, nó g�n li�n v�i
s� phát tri�n c�a xã h�i.

Nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c�a m�t t� ch�c
th"�ng t�p trung vào nh!ng n�i dung r�t c> b&n, phù
h$p v�i m=c tiêu, ch�c n1ng, nhi�m v= c�a t� ch�c.
Nh!ng nguyên t�c này c'ng th� hi�n nét riêng, mang b&n
s�c c�a m3i t� ch�c. M3i t� ch�c có nh!ng nguyên t�c t�
ch�c và ho�t 
�ng khác nhau.

Nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam có quan h� th�ng nh�t v�i nhau, th"�ng không
phân 
�nh r�ch ròi nguyên t�c t� ch�c và nguyên t�c ho�t

�ng. C'ng có khi quy 
�nh thành nh!ng nguyên t�c làm
vi�c. C'ng có khi m�t nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng,

0ng th�i c'ng là m�t ph">ng th�c ho�t 
�ng 
�c tr"ng
c�a m�t t� ch�c.

Quá trình s�a 
�i �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t}
��i h�i I (n1m 1977), 
�n ��i h�i VIII (n1m 2014) và Lu�t
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (n1m 1999), 
�n Lu�t M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam (n1m 2015) v� nh!ng nguyên t�c t�
ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã có
nhi�u s�a ch!a, b� sung r�t quan trFng.

Tại Điều lệ của Đại hội I (năm 1977) đã
quy định thành một chương:

Ch">ng IV: Nguyên t�c làm vi�c trong M�t tr�n.

�i�u 12: Trong M�t tr�n, áp d=ng 5 nguyên t�c làm vi�c. 

Th">ng l"$ng: Các v�n 
� có quan h� 
�n l$i i�ch
chung c�a nhân dân, các t� ch�c thành viên c�a M�t tr�n
cùng nhau bàn b�c làm cho các h�i viên hi�u rõ và nh�t
trí hành 
�ng.

Dân ch�: T�t c& h�i viên trong M�t tr�n 
�u có quy�n
phát bi�u ý ki�n, bày t� sáng ki�n c�a mình v� các v�n 
�
i�ch n"�c l$i dân.

Th�ng nh�t hành 
�ng: Sau khi 
ã dân ch� bàn b�c và
quy�t 
�nh, các t� ch�c thành viên và các h�i viên c�a
M�t tr�n 
�u ph&i th�ng nh�t hành 
�ng.

Tôn trFng tính 
�c l�p c�a các t� ch�c: Trên c> s( tôn
trFng, thi hành 
úng 
�n Ch">ng trình chính tr�, �i�u l�,
và các Ngh� quy�t c�a M�t tr�n, các t� ch�c thành viên
c�a M�t tr�n có quy�n gi! tính 
�c l�p c�a t� ch�c mình.
M�t tr�n không can thi�p vào công vi�c c�a các t� ch�c
thành viên.

Thân ái, h$p tác, phê bình và t� phê bình, giúp 
�
nhau cùng ti�n b�: �ây là ph">ng châm sinh ho�t r�t
quan trFng 
� các t� ch�c thành viên và t�t c& các h�i
viên M�t tr�n thân ái giúp 
� nhau không ng}ng ti�n b�.
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Nh!ng quy 
�nh t�i �i�u l� ��i h�i I ch4 t�p trung vào
nguyên t�c làm vi�c trong n�i b� M�t tr�n và còn dùng
c=m t} "h�i viên" là ch"a phù h$p, vì M�t tr�n ch4 có
thành viên, ch� không có h�i viên.

Tại Điều lệ của Đại hội II Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (năm 1983), đã quy định:

Ch">ng V: Nguyên t�c làm vi�c c�a M�t tr�n.

�i�u 14: Trong M�t tr�n áp d=ng 5 nguyên t�c làm vi�c.

Th">ng l"$ng: Các v�n 
� có quan h� 
�n l$i ích
chung c�a nhân dân, các t� ch�c thành viên c�a M�t tr�n
cùng nhau bàn b�c 
� hi�u rõ và nh�t trí hành 
�ng.

Dân ch�: T�t c& thành viên trong M�t tr�n 
�u có
quy�n phát bi�u ý ki�n, bày t� sáng ki�n c�a mình v� các
v�n 
� i�ch n"�c l$i dân.

Th�ng nh�t hành 
�ng: Sau khi 
ã dân ch� bàn b�c và
quy�t 
�nh, các t� ch�c thành viên và t�t c& các h�i viên
c�a M�t tr�n 
�u ph&i th�ng nh�t hành 
�ng, th�c hi�n

5y 
� các nhi�m v= và công tác 
� ra.

Tôn trFng tính 
�c l�p c�a các t� ch�c: Trên c> s( tôn
trFng, thi hành 
úng 
�n ch">ng trình hành 
�ng, �i�u l�
và các Ngh� quy�t c�a M�t tr�n, các t� ch�c thành viên c�a
M�t tr�n có quy�n gi! tính 
�c l�p c�a t� ch�c mình, M�t
tr�n không can thi�p vào n�i b� c�a t� ch�c thành viên.

Thân ái h$p tác, phê bình và t� phê bình, giúp 
� lEn nhau
cùng ti�n b�: �ây là ph">ng châm sinh ho�t r�t quan trFng

� các thành viên M�t tr�n thân ái giu�p nhau không ng}ng
ti�n b�, b&o 
&m t1ng c"�ng 
oàn k�t nh�t trí trong M�t tr�n.

Nh!ng quy 
�nh t�i �i�u l� ��i h�i II c'ng ch4 t�p
trung vào nh!ng nguyên t�c làm vi�c c�a M�t tr�n, 
�t
mu�c này ( ch">ng V là ch"a phù h$p.

Tại Điều lệ Đại hội III Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (năm 1988), quy định:

Ch">ng IV: Nguyên t�c làm vi�c c�a M�t tr�n.

�i�u 13: Quan h� gi!a các thành viên trong M�t tr�n
theo các nguyên t�c: Dân ch�, bình 
�ng; H$p tác, th�ng
nh�t hành 
�ng; Tôn trFng tính 
�c l�p c�a các t� ch�c
thành viên; Thân ái phê bình và t� phê bình.

�i�u 14: Quan h� gi!a U{ ban M�t tr�n các c�p theo
các nguyên t�c: U{ ban M�t tr�n c�p trên h"�ng dEn ki�m
tra công tác c�a U{ ban M�t tr�n c�p d"�i, xét chujn y
vi�c c�, b� sung ho�c thay 
�i ch�c Ch� t�ch, Phó Ch�
t�ch U{ ban M�t tr�n c�p d"�i tr�c ti�p.

�y ban M�t tr�n c�p d"�i th�c hi�n các ch� tr">ng
c�a U{ ban M�t tr�n c�p trên, báo cáo tình hình và k�t
qu& công tác v�i U{ ban M�t tr�n c�p trên.

�y ban M�t tr�n cùng c�p có th� trao 
�i kinh nghi�m,
ph�i h$p ho�t 
�ng và giúp 
� nhau trong công tác.

�i�u 15: Quan h� gi!a M�t tr�n v�i các c> quan nhà
n"�c là quan h� ph�i h$p, bình 
�ng, tôn trFng lEn nhau
theo 
úng trách nhi�m và quy�n h�n 
ã 
"$c quy 
�nh
trong Hi�n pháp, trong các lu�t v� t� ch�c các c> quan
nhà n"�c và theo quy "�c gi!a hai bên ( t}ng c�p.

�i�u 16: Trong quan h� v�i nhân dân, U{ ban M�t tr�n các
c�p cùng thành viên th�c hi�n có n�n n�p vi�c ti�p xúc các
t5ng l�p nhân dân, tuyên truy�n, v�n 
�ng nhân dân th�c
hi�n các ch� tr">ng, chính sách c�a �&ng và Nhà n"�c, tìm
hi�u nguy�n vFng và t�p h$p ý ki�n c�a nhân dân 
� ph&n
&nh và ki�n ngh� v�i �&ng và Nhà n"�c nh!ng v�n 
� c5n gi&i
quy�t liên quan 
�n l$i ích c�a 
�t n"�c và nhân dân.

Quy 
�nh t�i �i�u l� ��i h�i III 
ã m( r�ng thành nh!ng
nguyên t�c làm vi�c trong các m�i quan h�: gi!a các thành
viên trong M�t tr�n, gi!a U{ ban M�t tr�n các c�p, gi!a
M�t tr�n v�i Nhà n"�c, gi!a M�t tr�n v�i nhân dân.

Tại Điều lệ Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (năm 1994), quy định:

Ch">ng III: Nguyên t�c làm vi�c c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. 

�i�u 17: Quan h� gi!a các thành viên M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam theo nguyên t�c: Hi�p th">ng, dân ch�; H$p
tác, bình 
�ng; �oàn k�t chân thành, tôn trFng lEn nhau;
Ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng.

�i�u 18: Quan h� gi!a U{ ban M�t tr�n các c�p theo
nguyên t�c c�p trên h"�ng dEn, ki�m tra công tác c�p
d"�i; Xét và chujn y vi�c c�, b� sung ho�c thay 
�i ch�c
Ch� t�ch, Phó Ch� t�ch U{ ban M�t tr�n c�p d"�i tr�c ti�p.

�y ban M�t tr�n c�p d"�i th�c hi�n các ch� tr">ng và
ch">ng trình hành 
�ng c�a U{ ban M�t tr�n c�p trên,
báo cáo tình hình và k�t qu& công tác và góp ý ki�n v�i
U{ ban M�t tr�n c�p trên.

�y ban M�t tr�n cùng c�p 
"$c trao 
�i kinh nghi�m,
ph�i h$p ho�t 
�ng và giúp 
� nhau trong công tác.

�i�u 19: Quan h� gi!a M�t tr�n T� qu�c v�i các c>
quan nhà n"�c là quan h� ph�i h$p, bình 
�ng, tôn trFng
lEn nhau cùng th�c hi�n các nhi�m v= chung 
úng v�i
trách nhi�m và quy�n h�n theo quy 
�nh c�a Hi�n pháp,
pháp lu�t và quy "�c gi!a hai bên ( t}ng c�p.

�i�u 20: Trong quan h� v�i nhân dân, U{ ban M�t tr�n
các c�p cùng các thành viên v�n 
�ng nhân dân th�c hi�n
quy�n và ngh�a v= công dân theo Hi�n pháp quy 
�nh,
ch1m lo và b&o v� l$i ích chính 
áng c�a các t5ng l�p
nhân dân, tìm hi�u yêu c5u, nguy�n vFng c�a nhân dân

� ph&n ánh và ki�n ngh� v�i �&ng và Nhà n"�c.

Quy 
�nh t�i �i�u l� ��i h�i IV c> b&n vEn gi! nguyên
nh" �i�u l� ��i h�i III, nh"ng 
ã có b� sung và c'ng là
l5n 
5u tiên dùng c=m t} "hi�p th">ng, dân ch�" và "ph�i
h$p và th�ng nh�t hành 
�ng”.

TI�N T�I ��I H�I M	T TR�N T
 QU�C VI�T NAM LN TH� IX
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Tại Điều lệ Đại hội V Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (năm 1999), quy định:

Ch">ng II: T� ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam.

�i�u 5: Nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng.

T� ch�c, ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

"$c th�c hi�n theo nguyên t�c t� nguy�n, hi�p th">ng
dân ch�, ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng.

Khi ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng, các thành
viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tuân theo �i�u l� c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, 
0ng th�i vEn gi! tính 
�c l�p
c�a t� ch�c mình.

Quy 
�nh t�i �i�u l� ��i h�i V 
ã k� th}a, b� sung,
s�a 
�i thành m�t 
i�u và 
"a lên ch">ng II v� nh!ng
nguyên t�c và ho�t 
�ng. Nh!ng n�i dung khác chuy�n
sang các 
i�u c= th� trong �i�u l�. Quy 
�nh nh!ng
nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng t�i �i�u 5 trong �i�u l�
��i h�i V M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã 
"$c gi! nguyên
qua các ��i h�i VI, VII, VIII.

Tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm
1999) quy định:

�i�u 3: Nguyên t�c t� ch�c va� ho�t 
�ng c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t� ch�c và ho�t 
�ng theo
�i�u l� c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phù h$p v�i Hi�n
pháp và pháp lu�t.

T� ch�c, ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

"$c th�c hi�n theo nguyên t�c t� nguy�n, hi�p th">ng
dân ch�, ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng.

�y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ( m3i c�p là c> quan
ch�p hành c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam cùng c�p, do
��i h�i 
�i bi�u M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p 
ó hi�p
th">ng c� ra, có trách nhi�m t� ch�c th�c hi�n nhi�m v=
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam". 

Tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(năm 2015) quy định:

��n Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam n1m 2015 
ã dành
trFn m�t 
i�u g0m 4 kho&n quy 
�nh v� nguyên t�c t�
ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam nh" sau: 

�i�u 4: Nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam.

1. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t� ch�c và ho�t 
�ng
trong khuôn kh� Hi�n pháp, pháp lu�t và �i�u l� M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam.

2. T� ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

"$c th�c hi�n theo nguyên t�c t� nguy�n, hi�p th">ng dân
ch�, ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng gi!a các thành viên.

3. Khi ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng, các t� ch�c
thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tuân theo �i�u
l� c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
0ng th�i vEn gi! tính

�c l�p c�a t� ch�c mình.

4. �&ng C�ng s&n Vi�t Nam v}a là t� ch�c thành viên,
v}a lãnh 
�o M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
ã b� sung hai n�i
dung r�t quan trFng vào nh!ng nguyên t�c t� ch�c và
ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, 
ó là m�i quan
h� gi!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i �&ng C�ng s&n Vi�t
Nam và v�i Hi�n pháp, pháp lu�t. So v�i t�t c& các v1n
ki�n c�a �&ng, các v1n b&n pháp lu�t c�a Nhà n"�c nói v�
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, c'ng nh" các b&n �i�u l� M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam qua 8 k	 ��i h�i, thì Lu�t M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam (n1m 2015), là v1n b&n có tính pháp lý
cao nh�t, m�i nh�t 
ã quy 
�nh v� nh!ng nguyên t�c t�
ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam rõ ràng
nh�t, 
5y 
� nh�t.

�i�u 4, Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam quy 
�nh v�
nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam là th� ch� hoá các lu�n 
i�m c�a �&ng 
ã ghi
trong C">ng l�nh và các v1n ki�n c�a �&ng, nh�t là trong
th�i k	 
�i m�i. 

Nh!ng nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng nói trên có
m�i liên h� m�t thi�t v�i nhau mang tính h� th�ng
nguyên t�c xuyên su�t và 
an xen trong toàn b� quá trình
t� ch�c ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Trong
4 nguyên t�c nêu trên, có nguyên t�c mang tính ph� quát
cho nhi�u t� ch�c, có nh!ng nguyên t�c mang tính 
�c
thù c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. ~ 
ây, nguyên t�c 1
là nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c�a nhi�u t� ch�c, k�
c& t� ch�c �&ng C�ng s&n Vi�t Nam c'ng có nguyên t�c
này, nguyên t�c 2 và 3 là nguyên t�c 
�c thù c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam, nguyên t�c 4 là nguyên t�c kép trong
m�i quan h� 
�c bi�t gi!a �&ng C�ng s&n Vi�t Nam v�i M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
(n1m 2015), là k�t qu& c�a quá trình nghiên c�u, t�ng
k�t, th� ch� hoá các quan 
i�m c�a �&ng v� chính sách 
�i

oàn k�t toàn dân t�c; v� vai trò, v� trí, quy�n và trách
nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, v� các m�i quan h�
gi!a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong h� th�ng chính tr�
n"�c ta trong th�i k	 
�i m�i...

Hệ thống những nguyên tắc tổ chức và
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
được quy định trong Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cần được hiểu và thực hiện
theo tinh thần đổi mới 

Th�c hi�n nguyên t�c: "M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t�
ch�c và ho�t 
�ng trong khuôn kh� Hi�n pháp, pháp lu�t
và �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 

Nguyên t�c này nghe không m�i, nh"ng trong Lu�t và
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�i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tr"�c 
ây ch"a quy

�nh. Trong Hi�n pháp (n1m 2013) và �i�u l� �&ng C�ng
s&n Vi�t Nam 
ã có quy 
�nh "�&ng C�ng s&n Vi�t Nam t�
ch�c và ho�t 
�ng trong khuôn kh� Hi�n pháp, pháp lu�t
và �i�u l� c�a �&ng". Trong th�i k	 m�i, th�c hi�n ch�
tr">ng xây d�ng Nhà n"�c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a,
th"$ng tôn pháp lu�t, thì mFi t� ch�c 
�u ph&i tuân th�
pháp lu�t, t� ch�c và ho�t 
�ng trong khuôn kh� Hi�n
pháp và pháp lu�t. 

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam th�c hi�n nghiêm Hi�n
pháp, pháp lu�t và �i�u l� c�a t� ch�c mình là th� hi�n
tinh th5n xây d�ng Nhà n"�c, là c> s( 
�ng viên các t5ng
l�p nhân dân giám sát Nhà n"�c trong th�c thi chính
sách, pháp lu�t.

Th�c hi�n nguyên t�c: "t� nguy�n, hi�p th">ng dân
ch�, ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng" 

�ây là nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c> b&n và 
�c
tr"ng nh�t c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, chi ph�i
th"�ng xuyên và có m�i quan h� r�ng kh�p các l�nh v�c
công tác c�a toàn b� h� th�ng M�t tr�n. B(i v�y, trong
ho�t 
�ng th�c ti�n, nguyên t�c này c'ng 
"$c coi là m�t
ph">ng th�c ho�t 
�ng r�t quan trFng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. 

Nguyên t�c này có ba thành t� g�n li�n nhau, là ti�n

� và là k�t qu& c�a nhau.

Tr"�c h�t là t� nguy�n: T� nguy�n có ngh�a là không
b� b�t k	 áp l�c nào ép bu�c, lôi kéo. Nguyên t�c t�
nguy�n trong M�t tr�n có ngh�a là t� nguy�n tham gia t�
ch�c, t� nguy�n bàn b�c th">ng th&o, t� nguy�n ph�i
h$p và th�ng nh�t hành 
�ng. B&o 
&m, tôn trFng tính
t� nguy�n và có 
� thông tin s` là c> s( c�a s� 
0ng
thu�n trong M�t tr�n.

Hi�p th">ng dân ch�: Hi�p th">ng dân ch� bao g0m
hai khái ni�m, hi�p th">ng và dân ch� 
"$c ghép l�i,
theo T} 
i�n Ti�ng Vi�t có ngh�a là: hFp, th">ng l"$ng
nh!ng v�n 
� chính tr�, kinh t�, xã h�i... có liên quan

�n các bên. Nh" v�y, hi�p th">ng dân ch� 
"$c hi�u
theo ngh�a là nh!ng cu�c hFp, th">ng l"$ng, th�a
thu�n nh!ng n�i dung có liên quan 
�n các bên m�t
cách dân ch�. Trên th�c t�, do nhi�m v= chính tr� 
�t
ra, vi�c th�c hi�n nguyên t�c hi�p th">ng dân ch� c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là h�t s�c r�ng, phong phú
và sinh 
�ng h>n th�. M=c tiêu c�a hi�p th">ng dân
ch� c�a M�t tr�n là nh�m t�o ra s� th�ng nh�t ý chí và
hành 
�ng trong các thành viên tr"�c nh!ng v�n 
� 
�t
ra. Hi�p th">ng dân ch� càng th�u 
áo, 
0ng thu�n cao
thì ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng càng thu�n l$i và

�t hi�u qu&. Tính ch�t c�a hi�p th">ng dân ch� trong
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t� do t" t"(ng, tôn trFng
lEn nhau, th�ng nh�t trong 
a d�ng trên c> s( nh�n
bi�t và tôn trFng s� khác bi�t, cùng nhau trao 
�i
h"�ng t�i s� 
0ng thu�n vì l$i ích chung, mFi thành
viên 
�u bình 
�ng và 
�c l�p th� hi�n chính ki�n c�a

mình, không quy ch=p, áp 
�t d"�i mFi hình th�c. Cái
c�t lõi và c'ng là th"�c 
o k�t qu& c�a h�i ngh� hi�p
th">ng trong M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là th�c hành
dân ch�, phát huy trí tu�, 
� cao trách nhi�m 
�i di�n
c�a mFi thành viên, thuy�t ph=c lEn nhau, h"�ng t�i s�

0ng thu�n vì l$i ích chung. M�t tr�n ch� 
�ng 
� ra
các ch">ng trình hành 
�ng, các n�i dung 
� hi�p
th">ng, 
0ng th�i h�t s�c trân trFng và khuy�n khích
các thành viên có sáng ki�n 
� xu�t nh!ng ch">ng
trình 
"a ra h�i ngh� hi�p th">ng.

Ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng: Ph�i h$p nh�m
t�o ra s�c m�nh t�ng h$p c�a các thành viên cùng th�c
hi�n ch">ng trình hành 
�ng 
ã hi�p th">ng; ph�i h$p
cùng hành 
�ng vào th�i 
i�m và th�i gian nh�t 
�nh;
ph�i h$p trên c> s( phân công h$p lý, 
úng th� m�nh
c�a t}ng thành viên... Th�ng nh�t hành 
�ng trên c>
s( th�ng nh�t m=c tiêu chung và nh!ng n�i dung 
�nh
h"�ng c�a ch">ng trình hành 
�ng; th�ng nh�t hành

�ng trong cùng th�i gian 
ã 
�nh; th�ng nh�t hành

�ng trên cùng 
�a bàn; th�ng nh�t vi�c ki�m tra, h"�ng
dEn, s> k�t, t�ng k�t, rút kinh nghi�m, bi�u d">ng khen
th"(ng. M�t tr�n ch� trì ph�i h$p và th�ng nh�t hành

�ng gi!a các thành viên, 
0ng th�i M�t tr�n �ng h� và
khuy�n khích các ch">ng trình ph�i h$p và th�ng nh�t
hành 
�ng c�a hai ho�c nhóm thành viên do m�t t�
ch�c ch� trì.

Th�c hi�n nguyên t�c: "Khi ph�i h$p và th�ng nh�t
hành 
�ng, các thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
tuân theo �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, 
0ng th�i
vEn gi! tính 
�c l�p c�a t� ch�c mình" 

Không ph&i ngEu nhiên, Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam tách n�i dung này thành m�t nguyên t�c, mà vì hai
l`: Tr"�c h�t, các thành viên trong M�t tr�n g�n k�t v�i
nhau, tuân theo �i�u l� cùng hi�p th">ng dân ch�, ph�i
h$p và th�ng nh�t hành 
�ng, nh�m t�o s�c m�nh
chung c�a t� ch�c liên minh chính tr�, liên hi�p t�
nguy�n r�ng l�n nh�t ( n"�c ta. Th� hai, khi các thành
viên trong M�t tr�n ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng
vEn gi! tính 
�c l�p c�a t� ch�c mình, không b� hoà tan
trong M�t tr�n. S�c m�nh và hi�u qu& c�a ph�i h$p
th�ng nh�t hành 
�ng gi!a các t� ch�c thành viên 
òi
h�i tính 
�c l�p c�a m3i t� ch�c (
�c l�p ch� không ph&i
bi�t l�p). Tính 
�c l�p c�a m3i t� ch�c thành viên s`
góp vào M�t tr�n thêm 
a d�ng, phong phú. S� 
a d�ng,
phong phú 
"$c cùng nhau hi�p th">ng dân ch�, 
"$c
cùng nhau ph�i h$p và th�ng nh�t hành 
�ng t�o ra s�c
m�nh m�i.

Tính 
�c l�p c�a m3i thành viên là s� l�a chFn và phát
huy th� m�nh riêng có 
� góp vào tinh th5n hi�p th">ng
dân ch� và ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng t�o ra s�c
m�nh chung c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Tính 
�c l�p
c�a m3i t� ch�c thành viên bao gi� c'ng 
òi h�i vai trò

�i di�n cho t� ch�c, 
�i di�n cho 
oàn viên, h�i viên
tham gia tích c�c vào qua trình hi�p th">ng dân ch� và
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ph�i h$p th�ng nh�t hành 
�ng. Khi tính 
�c l�p c�a m3i
t� ch�c thành viên không còn gi! v!ng s` làm tri�t tiêu

�ng l�c và tinh th5n trách nhi�m c�a chính t� ch�c
thành viên. Trong khi 
� cao tính 
�c l�p c�a các thành
viên, thì b&n thân T� ch�c M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
c'ng ph&i t� mình nêu cao tính 
�c l�p trong các m�i
quan h� 
� th�c thi quy�n và trách nhi�m c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam, nh�t là khi th�c hi�n quy�n và trách
nhi�m 
�i di�n, b&o v� quy�n và l$i ích h$p pháp, chính

áng c�a nhân dân; khi giám sát và ph&n bi�n xã h�i; khi
ph&n &nh ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và nhân dân; khi
hi�p th">ng chFn c� ng"�i ra �ng c� 
�i bi�u Qu�c h�i,
H�i 
0ng nhân dân các c�p...

Th�c hi�n nguyên t�c "�&ng C�ng s&n Vi�t Nam v}a là t�
ch�c thành viên, v}a lãnh 
�o M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam"

�ây là l5n 
5u tiên, lu�n 
i�m này c�a �&ng ghi trong
C">ng l�nh và nhi�u v1n ki�n c�a �&ng 
"$c th� ch� hoá
trong Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, 
ã th� hi�n trong
�i�u 4 c�a Lu�t v� nguyên t�c t� ch�c và ho�t 
�ng c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Lu�n 
i�m này th� hi�n m�i
liên h� g�n bó gi!a �&ng C�ng s&n Vi�t Nam v�i M�t tr�n
Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam t} khi thành l�p 
�n nay.
M�i quan h� 
"$c hình thành và gi! v!ng t} trong 
�u
tranh cách m�ng, tr&i qua bao thác gh�nh và c& hy sinh 
�
giành th�ng l$i. Nói v� l�ch s� m�i quan h� này, ngay t}
n1m 1939, Bác H0 nh�n m�nh: "�&ng không th� 
òi h�i
M�t tr�n th}a nh�n quy�n lãnh 
�o c�a mình, mà ph&i t�
ra là m�t b� ph�n trung thành nh�t, ho�t 
�ng nh�t và
chân th�c nh�t. Ch4 trong 
�u tranh và công tác hàng
ngày, khi qu5n chúng r�ng rãi th}a nh�n chính sách 
úng

�n và n1ng l�c lãnh 
�o c�a �&ng, thì �&ng m�i giành

"$c 
�a v� lãnh 
�o".

Trong quá trình so�n th&o và l�y ý ki�n xây d�ng d�
án Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, 
ã có nhi�u ý ki�n
nêu ra v� m�i quan h� c�a M�t tr�n v�i �&ng và c= th�
hoá nhi�m v= xây d�ng �&ng... Hi�n th�i trong Lu�t, t�i
Kho&n 4, �i�u 4 ghi rõ: "�&ng C�ng s&n Vi�t Nam v}a là
t� ch�c thành viên, v}a lãnh 
�o M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam". �&ng v�i t" cách là t� ch�c thành viên c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam: �&ng bình 
�ng v�i các thành
viên trong M�t tr�n, g">ng mEu th�c hi�n �i�u l� và
Ch">ng trình hành 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

úng v�i tinh th5n "ph&i t� ra là b� ph�n trung thành
nh�t, ho�t 
�ng nh�t và chân th�c nh�t", �&ng trình bày

cùng M�t tr�n nh!ng ch� tr">ng, chính sách c�a �&ng,
cùng bàn b�c, tham gia hi�p th">ng dân ch�, ph�i h$p
và th�ng nh�t hành 
�ng gi!a các thành viên c�a M�t
tr�n, 
�ng viên phong trào thi 
ua yêu n"�c trong các
t5ng l�p nhân dân, giáo d=c cán b�, 
&ng viên nh�n th�c
sâu s�c và g">ng mEu th�c hi�n chính sách 
�i 
oàn k�t
dân t�c, chính sách M�t tr�n và công tác M�t tr�n. �&ng
c� ng"�i x�ng t5m 
�i di�n c�a �&ng tham gia U{ ban
M�t tr�n cùng c�p. �&ng lãnh 
�o M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam: �&ng lãnh 
�o c& h� th�ng chính tr� và toàn xã h�i
th�c hi�n chính sách 
�i 
oàn k�t dân t�c, th�c hi�n
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, �&ng lãnh 
�o M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam b�ng các ngh� quy�t, ch4 th�... và thông
qua �&ng 
oàn, t� ch�c 
&ng và 
&ng viên trong M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam. �&ng th�c hi�n ch� 
� ti�p xúc và 
�i
tho�i v�i nhân dân, �&ng tôn trFng, ti�p nh�n và tr& l�i
v� nh!ng ý ki�n qua giám sát, ph&n bi�n xã h�i c�a M�t
tr�n và các 
oàn th� nhân dân. Xét c& v� nh�n th�c và
ph">ng pháp, lu�n 
i�m, �&ng v}a là thành viên c�a M�t
tr�n, v}a lãnh 
�o M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là th�ng
nh�t, t� nhiên và không có gì mâu thuEn. �&ng ( trong
M�t tr�n, g">ng mEu th�c hi�n trách nhi�m c�a m�t t�
ch�c thành viên, ti�p xúc và l�ng nghe ý ki�n 
a chi�u
trong M�t tr�n,... c'ng 
ã là nh!ng n�i dung lãnh 
�o.
Th�c hi�n nguyên t�c này s` 
=ng 
�n m�t v�n 
� có
tính nguyên t�c, 
ó là t� ch�c �&ng theo nguyên t�c t�p
trung dân ch�, t� ch�c M�t tr�n theo nguyên t�c hi�p
th">ng dân ch�; khi �&ng lãnh 
�o thông qua �&ng

oàn, t� ch�c 
&ng và 
&ng viên trong M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam theo nguyên t�c t�p trung dân ch� c�a �&ng;
khi �&ng làm nhi�m v= c�a t� ch�c thành viên c�a M�t
tr�n thì �&ng ph&i th�c hi�n nguyên t�c hi�p th">ng dân
ch� theo �i�u l� c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, ngh�a là,
�&ng khéo léo k�t h$p nguyên t�c t�p trung dân ch� c�a
�&ng v�i nguyên t�c hi�p th">ng dân ch� c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam.

Th�c hi�n Ngh� quy�t  ��i h�i 
�i bi�u toàn qu�c M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam và Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
Ban Th"�ng tr�c U{ ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam c5n báo cáo B� Chính tr� s�m ban hành Quy ch� v�
m�i quan h� và ch� 
� làm vi�c gi!a B� Chính tr� (ho�c
Ban Bí th") Trung ">ng �&ng v�i �oàn Ch� t�ch U{ ban
Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.�
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CAO VĂN THỐNG*

Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò rất quan
trọng trong phòng, chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Bởi lẽ, ở nước ta, hầu
hết những người có chức vụ, thực chất có quyền - là đảng viên, chịu sự kiểm
tra, giám sát của Đảng và cũng chỉ người có chức, quyền mới có thể lợi dụng
chức, quyền để trục lợi (tức là tham nhũng). Thực tế cũng đã chỉ ra, công tác
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vừa là một trong những phương thức, công
cụ phòng, chống tham nhũng hiệu quả, vừa là một trong những phương thức
phát hiện nhanh, sớm và hiệu quả các dấu hiệu tham nhũng.

Summary: The inspection, supervision, and discipline of the Party play an
important role in anti-corruption and group’s interests. In our country, most
people who have high positions and power are party members, in charge of
inspection and supervision of the Party, and only those who have power can
take advantage of their power to make profits (that is corruption). In fact, it
has been pointed out that the inspection, supervision, and discipline are not
only the most effective methods and tools of anti-corruption, but also the
quick, effective methods to discover the signs of corruption.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption, party member, inspection, supervison, discipline, the Communist party of Vietnam.
Nhận bài: 10/10/2018; Sửa chữa: 19/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.

* Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Công tác ki�m tra, giám sát c�a �&ng 
ã làm rõ
nh!ng k? h(, b�t c�p c�a c> ch�, chính sách d� b�
l$i d=ng 
� tham nh'ng, t} 
ó góp ph5n d� báo
tham nh'ng có th� x&y ra, 
� ch� 
�ng có ch�

tr">ng, bi�n pháp phòng ng}a, ng1n ch�n.

Th�c t� các nhi�m k	 v}a qua, c�p u{ và u{ ban ki�m
tra các c�p 
ã tích c�c, ch� 
�ng, quy�t li�t, th�c hi�n có
trFng tâm, trFng 
i�m nhi�m v= ki�m tra, giám sát, l�a
chFn 
�i t"$ng, n�i dung, l�nh v�c, 
�a bàn nh�y c&m,
ph�c t�p d� phát sinh tham nh'ng, trFng tâm là lãnh 
�o,

ch4 
�o và ti�n hành ki�m tra th�c hành ti�t ki�m, ch�ng
lãng phí, công tác cán b�; ki�m tra t� ch�c 
&ng c�p d"�i
và 
&ng viên khi có d�u hi�u vi ph�m, gi&i quy�t t� cáo

�i v�i t� ch�c 
&ng và 
&ng viên,… 
ã k�t lu�n và x� lý
nghiêm minh, chính xác, k�p th�i m�t s� t� ch�c 
&ng,

&ng viên có vi ph�m, trong 
ó có m�t s� v= n�i c�m liên
quan 
�n tham nh'ng. Nh�t là t} 
5u nhi�m k	 XII c�a
�&ng 
�n nay, c�p u{, u{ ban ki�m tra các c�p, 
�c bi�t
là B� Chính tr�, Ban Bí th" v�i quy�t tâm chính tr� cao 
ã
lãnh 
�o, ch4 
�o U{ ban Ki�m tra Trung ">ng kiên quy�t,
kiên trì và b�ng nghi�p v= công tác ki�m tra, giám sát

Công tác ki�m tra, giám sát 
c�a Đ�ng trong phòng, ch�ng
tham nh�ng � n�!c ta hi"n nay



Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. 
ẢNH:PV
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c�a �&ng 
ã ti�n hành ki�m tra khi có d�u hi�u vi ph�m

�i v�i t�p th� và m�t s� cá nhân, nh": Ban Th"�ng v=
�&ng u{: T�p 
oàn D5u khí Qu�c gia Vi�t Nam, T�p 
oàn
Hoá ch�t Vi�t Nam, Ngân hàng �5u t" và Phát tri�n Vi�t
Nam, T�ng c=c H�u c5n B� Công an, Quân ch�ng Phòng
không không quân - B� Qu�c phòng,...; Ban Cán s� �&ng
các b�: B� Công th">ng, B� Tài nguyên và Môi tr"�ng; B�
Thông tin và Truy�n thông,...; Ban Th"�ng v= các t4nh,
thành ph�: Thành u{ �à N�ng, T4nh u{ V�nh Phúc,...; Ban
Cán s� �&ng U{ ban nhân dân t4nh Qu&ng Nam trong th�c
hi�n công tác cán b�, Ban Cán s� �&ng U{ ban nhân dân
t4nh Hà T�nh trong th�c hi�n d� án Formosa; C> quan Ban
Ch4 
�o Tây Nam B�... Qua ki�m tra 
ã k�t lu�n rõ các sai
ph�m, trong 
ó có nh!ng bi�u hi�n l$i d=ng ch�c v=,
quy�n h�n trong thi hành công v= 
� tr=c l$i, 
0ng th�i

ã k�t lu�n và x� lý nghiêm minh nh!ng t�p th� và cá
nhân 
">ng ch�c ho�c ngh4 h"u có sai ph�m, k� c& truy
t� hình s�, 
"$c 
&ng viên, nhân dân 
0ng thu�n cao,
góp ph5n c�ng c� lòng tin c�a nhân dân vào s� lãnh 
�o
c�a �&ng và s� 
i�u hành, qu&n lý c�a Nhà n"�c. �ây là

m�t b"�c 
�t phá l�n trong công tác ki�m tra, giám sát,
thi hành k{ lu�t 
&ng trong phòng, ch�ng tham nh'ng.

Tuy nhiên, công tác phòng, ch�ng tham nh'ng nói
chung và công tác ki�m tra, giám sát, k{ lu�t 
&ng 
�i v�i
phòng, ch�ng tham nh'ng nói riêng vEn còn h�n ch�,
ch"a 
�t nh" mong mu�n. Công tác phát hi�n, x� lý tham
nh'ng vEn ch"a 
áp �ng yêu c5u, t{ l� thu h0i ti�n, tài
s&n do tham nh'ng có t1ng, nh"ng vEn còn th�p, vi�c
phát hi�n và x� lý tham nh'ng ( nhi�u b�, ngành, 
�a
ph">ng ch"a có chuy�n bi�n m�nh m`, rõ r�t, vEn còn
tình tr�ng "trên nóng, d"�i l�nh", n� nang, né tránh, ng�i
va ch�m. Công tác t� ki�m tra phát hi�n tham nh'ng t}
sinh ho�t 
&ng, n�i b� c> quan, 
>n v� còn nhi�u y�u
kém, r�t ít v= vi�c tham nh'ng 
"$c phát hi�n qua t�
ki�m tra, thanh tra n�i b�... 

Qua các cu�c ki�m tra khi có d�u hi�u vi ph�m, gi&i
quy�t t� cáo có liên quan 
�n tham nh'ng v}a qua, cho
th�y: Nh�n th�c c�a c�p u{, t� ch�c 
&ng, 
&ng viên là 
�i
t"$ng ki�m tra ch"a 
úng, ch"a 
5y 
�, ch"a th�y h�t trách
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nhi�m ho�c còn né tránh trách nhi�m c�a t�p th� và cá
nhân; c�p u{, t� ch�c 
&ng ch"a k�p th�i s�a 
�i, b� sung,
ban hành các quy ch�, quy 
�nh, quy trình phù h$p v�i quy

�nh c�a �&ng, pháp lu�t c�a Nhà n"�c, ch"a c= th� hoá
phù h$p v�i 
i�u ki�n, hoàn c&nh th�c t� c�a t� ch�c, c>
quan, 
>n v� nên lúng túng trong quá trình th�c hi�n; t�
ch�c ( nh!ng n>i x&y ra vi ph�m th"�ng có bi�u hi�n buông
l�ng vai trò lãnh 
�o, qu&n lý, thi�u ch4 
�o ki�m tra, giám
sát, n� nang, né tránh; tình tr�ng thi�u dân ch� dEn 
�n
ng"�i 
�ng 
5u l�m quy�n, l�ng quy�n, l$i d=ng quy�n l�c

� chi ph�i, thao túng, thâu tóm quy�n l�c làm trái ho�c l$i
d=ng c> ch� t�p th� h$p lý hoá ý 
0 cá nhân nh�m tr=c l$i,
dEn 
�n sai ph�m. Tuy nhiên, tình tr�ng trên ch"a có bi�n
pháp x� lý k�p th�i, kiên quy�t, tri�t 
�, nghiêm minh, dEn

�n nh!ng vi ph�m kéo dài và r�t nghiêm trFng.

Vì v�y, 
� phát huy k�t qu& 
�t 
"$c và kh�c ph=c các
h�n ch�, y�u kém trên, góp ph5n tích c�c, ch� 
�ng h>n
n!a vào phòng, ch�ng tham nh'ng, công tác ki�m tra,
giám sát, k{ lu�t 
&ng 
�i v�i phòng, ch�ng tham nh'ng,
th�i gian t�i c5n t�p trung th�c hi�n t�t m�t s� gi&i pháp
chính sau 
ây:

M�t là, công khai và tuyên truy�n r�ng rãi v� tính
ch�t nguy h�i c�a tham nh'ng, "l$i ích nhóm" nh�m nâng
cao nh�n th�c cho toàn xã h�i, tr"�c h�t là c�p u{ và u{
ban ki�m tra các c�p v� phòng, ch�ng tham nh'ng, "l$i
ích nhóm" làm cho hàng tri�u con m�t, l3 tai c�a qu5n
chúng tham gia vào phòng, ch�ng tham nh'ng, "l$i ích
nhóm", làm cho v1n hoá phòng, ch�ng tham nh'ng, "l$i
ích nhóm" th�m sâu vào 
�i s�ng xã h�i, 
� cho mFi ng"�i
khinh ghét, lên án k? tham nh'ng, "l$i ích nhóm" và k?
tham nh'ng, "l$i ích nhóm" t� nh�n th�y x�u h� tr"�c t�
ch�c, c> quan, 
>n v�, tr"�c xã h�i, gia 
ình và b�n bè,
ng"�i thân 
� ch� 
�ng tránh.

Hai là, ki�m soát ch�t ch` quy�n l�c 
"$c giao cho t�
ch�c, cá nhân, nh�t là c�a ng"�i 
�ng 
5u 
� ng1n ng}a,
ch�t 
�t 
i�u ki�n, c> h�i gây ra tham nh'ng, "l$i ích
nhóm". �0ng th�i, xây d�ng 
�i ng' cán b� lãnh 
�o,
qu&n lý, công ch�c, viên ch�c các c�p có phjm ch�t chính
tr�, 
�o 
�c, l�i s�ng mEu m�c, trong sáng, trình 
�, n1ng
l�c 
áp �ng t�t yêu c5u, nhi�m v=, quy�n h�n 
"$c giao
theo tinh th5n Ngh� quy�t Trung ">ng 7 (khoá XII) v�
công tác cán b� và Ngh� quy�t Trung ">ng 8 (khóa XII) v�

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). ẢNH QUANG VINH
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Quy 
�nh trách nhi�m nêu g">ng cán b�, 
&ng viên. C�p
�y, t� ch�c 
&ng, cán b�, 
&ng viên, công ch�c, nh�t là
ng"�i 
�ng 
5u c�p �y, c> quan, 
>n v� ph&i th�c s�
g">ng mEu trong th�c thi nhi�m v=, công v=, quy�n h�n
c�a mình và kiên quy�t 
�u tranh phòng, ch�ng tham
nh'ng, "l$i ích nhóm" ( ngay c> quan, t� ch�c, 
>n v�
mình.  

Ba là, hoàn thi�n các quy 
�nh c�a �&ng, ban hành,
b� sung, s�a 
�i chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n"�c,
ph=c v= công tác ki�m tra, giám sát 
�i v�i phòng,
ch�ng tham nh'ng, "l$i ích nhóm". �0ng th�i, các c�p
u{, t� ch�c 
&ng t1ng c"�ng lãnh 
�o, ch4 
�o và t�
ch�c th�c hi�n công tác ki�m tra, giám sát vi�c phòng,
ch�ng tham nh'ng, "l$i ích nhóm"; nâng cao tinh th5n
t� phê bình, phê bình, v1n hoá "t� s�a", "t� x�" và tính
chi�n 
�u c�a t� ch�c 
&ng, cán b�, 
&ng viên, công
ch�c, viên ch�c. 

B�n là, c�p u{, t� ch�c 
&ng, u{ ban ki�m tra các
c�p nêu cao tinh th5n 
oàn k�t, th�ng nh�t trong lãnh

�o, ch4 
�o và t� ch�c th�c hi�n nhi�m v= ki�m tra,
giám sát, nh�t là các v= vi�c liên quan 
�n tham nh'ng.
Ch� 
�ng n�m tình hình, phát hi�n s�m d�u hi�u vi
ph�m v� tham nh'ng, xác 
�nh 
úng 
�i t"$ng, n�i
dung và th�i 
i�m ki�m tra; t� ch�c 
oàn ki�m tra b&o

&m s� l"$ng, ch�t l"$ng, xây d�ng k� ho�ch và ti�n
hành ki�m tra có ch�t l"$ng, hi�u qu&. T� ch�c t�t vi�c
thu th�p và gi&i quy�t 
>n t� cáo d�u hi�u tham nh'ng,
"l$i ích nhóm". Khuy�n khích s� tham gia và phát huy
vai trò c�a nhân dân, các t� ch�c xã h�i và các ph">ng
ti�n thông tin 
�i chúng trong phát hi�n d�u hi�u tham
nh'ng, "l$i ích nhóm". Th�c hi�n giám sát th"�ng
xuyên và t1ng c"�ng giám sát chuyên 
� 
� ch� 
�ng
ki�m soát ch�t ch` vi�c trao và th�c thi quy�n l�c, phát
hi�n s�m d�u hi�u tham nh'ng, "l$i ích nhóm" c�a t�
ch�c 
&ng, 
&ng viên, nh�t là ng"�i 
�ng 
5u 
� ki�m
tra, k�t lu�n và x� lý k�p th�i, kiên quy�t, tri�t 
�,
nghiêm minh và 
0ng b� c& v� k{ lu�t 
&ng, k{ lu�t
chính quy�n và x� lý b�ng pháp lu�t, không có vùng
c�m, không có vùng tr�ng, không có ngo�i l�, không có
khoan nh"$ng, không có 
i�m d}ng, không nh� trên,
n�ng d"�i, không trên nóng, d"�i l�nh, không 
� tình
tr�ng trên thì chuy�n 
�ng, d"�i thì im l�ng,... ��i v�i
nh!ng v= vi�c ph�c t�p v� tham nh'ng, "l$i ích nhóm",
u{ ban ki�m tra c�p trên c5n h3 tr$, "ti�p s�c" cho u{
ban ki�m tra c�p d"�i, khi c5n thi�t có th� ki�m tra
cách nhi�u c�p. �0ng th�i, nâng cao hi�u l�c, ch�t
l"$ng hi�u qu& ph�i h$p, phát huy s�c m�nh t�ng h$p
c�a c& h� th�ng chính tr� trong công tác ki�m tra, giám
sát v� phòng, ch�ng tham nh'ng, "l$i ích nhóm".
Nh!ng v= vi ph�m nghiêm trFng, làm th�t thoát l�n
ho�c chi�m d=ng tài s&n c�a Nhà n"�c, t�p th� và nhân

dân, ngoài vi�c công khai trên các ph">ng ti�n thông
tin 
�i chúng, c5n thông báo 
�n các t� dân ph� 
�
ng"�i dân, lên án và tích c�c 
�u tranh m�nh m` v�i t�
n�n tham nh'ng, "l$i ích nhóm". 

N1m là, x� lý nghiêm minh các hành vi tham nh'ng,
"l$i ích nhóm". C5n t1ng hình th�c k{ lu�t 
�i v�i các
hành vi tham nh'ng, "l$i ích nhóm"; s�a 
�i Lu�t Phòng,
ch�ng tham nh'ng; B� lu�t Hình s� và B� lu�t T� t=ng
Hình s�, theo h"�ng coi tham nh'ng là gi�c “n�i xâm” là
"vi�t gian bán n"�c" 
� có ch� tài x� lý nghiêm kh�c,

0ng b�, tri�t 
� h>n; 
0ng th�i m( r�ng s� khoan h0ng
cho ng"�i ra 
5u thú s�m, ch� 
�ng khai báo thành khjn
và kh�c ph=c h�u qu&, t�o 
i�u ki�n cho nh!ng ng"�i h�i
c&i chu�c l3i, 
0ng th�i có tác d=ng r1n 
e l�n v�i các 
�i
t"$ng khác. X� lý nghiêm trách nhi�m ng"�i 
�ng 
5u c>
quan, t� ch�c, 
>n v� khi 
� x&y ra tham nh'ng, "l$i ích
nhóm" và ti�p t=c th�c hi�n vi�c ki�m soát tài s&n, thu
nh�p c�a cán b�, công ch�c theo quy 
�nh. 

��i v�i nh!ng tr"�ng h$p 
ã tham nh'ng, "l$i ích
nhóm" c5n quy 
�nh vi�c thu h0i 
5y 
� tài s&n do tham
nh'ng, 
0ng th�i có quy 
�nh t{ l� ph�t v� giá tr� v�t
ch�t cao h>n giá tr� do tham nh'ng mà có, k� c& ng"�i

ó 
ã ngh4 h"u ho�c 
ã ch�t (n�u ch�t thì t�ch thu c�a
nh!ng ng"�i 
ang th= h"(ng tài s&n c�a ng"�i tham
nh'ng) 
� không dám tham nh'ng. Khi v}a thành l�p
Nhà n"�c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hoà, ngày 27/11/1946,
Ch� t�ch H0 Chí Minh 
ã ra S�c l�nh s� 223 v� tr}ng tr�
các t�i 
"a và nh�n h�i l�, bi�n th� công qu�, trong 
ó
t�i �i�u th� nh�t ghi rõ: "T�i 
"a h�i l� cho công ch�c,
t�i công ch�c nh�n h�i l�, ho�c phu l�m, ho�c bi�n th�
công qu� hay c�a công dân 
�u b� ph�t kh� sai t} 5 
�n
20 n1m và ph�t b�c g�p 
ôi tang v�t h�i l�, phu l�m hay
bi�n th�. Tang v�t h�i l� b� t�ch thu sung công. Ng"�i
ph�m t�i còn có th� b� x� t�ch thu nhi�u nh�t là 
�n ba
ph5n t" gia s&n". Cán b�, 
&ng viên ( "ngôi v�" càng cao,
càng ph&i x� n�ng; làm m�nh và kiên quy�t, tri�t 
�,
nghiêm kh�c t} trên xu�ng d"�i, t} trong ra ngoài,
không s$ "
=ng ch�m", không s$ "liên l=y", không s$
th� l�c thù 
�ch l$i d=ng ch�ng phá �&ng, Nhà n"�c và
ch� 
� ta...

Chúng ta tin t"(ng d"�i s� lãnh 
�o, c5m quy�n c�a
�&ng và s� 
i�u hành, qu&n lý c�a Nhà n"�c pháp quy�n
xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam c�a dân, do dân, vì dân,
chúng ta s` t}ng b"�c 
�u tranh kiên quy�t, kiên trì,
tri�t 
�, bài b&n, th�n trFng, không nóng v�i, không
ch� quan thì nh�t 
�nh s` ng1n ng}a, kh�c ph=c, h�n
ch�, ti�n t�i 
jy lùi tham nh'ng, "l$i ích nhóm". Trong

ó công tác ki�m tra, giám sát, k{ lu�t 
&ng th�c s� là
m�t trong nh!ng công c= quan trFng và 
óng góp tích
c�c h>n n!a vào vi�c phòng, ch�ng tham nh'ng, "l$i ích
nhóm" ( n"�c ta.�
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* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Sự phát triển của các tổ chức xã hội trong
thời kỳ đổi mới

~ Vi�t Nam, tr( l�i l�ch s� c�a v�n 
� thì còn nhi�u
vi�c ph&i lu�n bàn thêm cho rõ ràng h>n 
� phát huy hi�u
qu& ho�t 
�ng c�a các t� ch�c xã h�i. Tuy nhiên, trong
nhi�u giai 
o�n, do nh�n th�c ch"a 
5y 
� và có ph5n
phi�n di�n, nên chính sách v� l�nh v�c này còn h�n ch�,
ch"a phát huy 
"$c ti�m n1ng c�a các t� ch�c xã h�i. 

Các t� ch�c xã h�i ( Vi�t Nam 
"$c hi�u v�i nhi�u c�p

�, t5ng n�c khác nhau (có th� không hoàn toàn là s�
phân chia cao, th�p, trên d"�i, mà ch� y�u có ý ngh�a là
nh!ng hình th�c t�p h$p). Cho 
�n nay 
ã 
�nh d�ng m�t
s� t� ch�c 
ó, nh" t� ch�c chính tr� - xã h�i, t� ch�c
chính tr� - xã h�i ngh� nghi�p, các h�i qu5n chúng (theo
tinh th5n Ch4 th� s� 42 CT/TW 1998, Ngh� 
�nh
20/2002/N�-CP),...

Trên th�c t� còn có cách hi�u khác nhau v� các t�
ch�c xã h�i, nh" có n>i gFi là các t� ch�c nhân dân, các
thi�t ch� xã h�i trong h� th�ng chính tr� v�i ý ngh�a là
các th�c th� bên c�nh thi�t ch� chính tr�, thi�t ch� kinh
t�, thi�t ch� tôn giáo. G5n 
ây, xu�t hi�n các t� ch�c xã
h�i 
�c thù (theo Ngh� 
�nh s� 68 N�-CP).

Rõ ràng là nh�n th�c, quan ni�m v� các t� ch�c xã h�i
( Vi�t Nam r�t khác nhau. Nó th� hi�n s� phong phú, 
a
d�ng trong quá trình phát tri�n, nh"ng 
�ng sau s� 
a
d�ng, phong phú �y là tình hu�ng có v�n 
� trong s�
phân bi�t tính ch�t, ch�c n1ng, t5m quan trFng, vai trò
v� trí c�a các t� ch�c xã h�i, mà c'ng t} 
ó dEn 
�n m�t
s� chính sách, ch� tr">ng v�i các t� ch�c này ch"a bình

�ng, ch"a có cùng "m�t sân ch>i" theo cách nói d� hi�u
nh�t mà nhi�u h�i th&o 
ã 
� c�p.

Xét v� b&n ch�t, các t� ch�c xã h�i là hình th�c
t�p h$p c�a các nhóm giai t5ng xã h�i trong c�ng

0ng. Nh!ng nhóm giai t5ng xã h�i này t�p h$p theo
nguyên t�c t� nguy�n, có cùng m�t nhu c5u, s( thích,
ngh� nghi�p, gi�i tính, tín ng"�ng, 
�c tin, tâm lý,
hoàn c&nh, 
�a danh…

��c 
i�m ph� quát nh�t c�a các t� ch�c này là tính t�
nguy�n, không thu�c khu v�c nhà n"�c công quy�n, m�c
dù ho�t 
�ng theo lu�t 
�nh c�a Nhà n"�c, có m�i quan
h� 2 chi�u v�i Chính ph�, nh"ng không ph&i là thi�t ch�
n�m trong b� máy nhà n"�c. Chính vì v�y, các t� ch�c xã
h�i này n�m trong khu v�c c�ng 
0ng v�i v� th�, vai trò

�i di�n cho m�t nhóm giai t5ng nào 
ó trong c�ng 
0ng.

NGUYỄN VI KHẢI*

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của đất nước, hơn 30 năm qua, các tổ chức xã
hội tại Việt Nam đã phát triển, hình thành nên một bức tranh khá sinh động. Từ số
lượng đến chất lượng hoạt động, các tổ chức xã hội đã thực sự “là một động lực
quan trọng” của phát triển xã hội.

Summary: With the development of the country, over the past 30 years, social
organizations in Vietnam have developed and formed quite a vivid picture. From
quantity to quality, social organizations have really become "an important driving
force" of social development.
Từ khóa: Tổ chức xã hội, đại diện cộng đồng, động lực quan trọng, phát triển xã hội, Việt Nam.
Keywords: Social organization, community representation, motivation, social development, Vietnam.
Nhận bài: 28/9/2018; Sửa chữa: 5/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.

Góp bàn m�y gi�i pháp 
v� chính sách phát huy vai trò 
các t� ch�c xã h	i

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C
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D I � N  � À N  � 7 I  � O À N  K � T  T O À N  D Â N  T � C

M�t cách 
�nh danh, nh�n d�ng t">ng 
�i 
"$c ch�p
nh�n trong th�i gian g5n 
ây, các t� ch�c xã h�i này có
lo�i gFi là t� ch�c phi chính ph� theo ngôn ng! qu�c t�,
vi�t t�t là NGO (Non - govermental orgaization). �ây là
thu�t ng! do Ngân hàng th� gi�i (WB) 
"a ra, 
ã 
"$c
Liên h$p qu�c và nhi�u qu�c gia s� d=ng khá ph� bi�n. 

Tuy nhiên, mFi khái ni�m c'ng có tính l�ch s� và do

ó không th� tuy�t 
�i hoá chính xác t�i m�c b�t di b�t
d�ch, ( m3i không gian, th�i gian, 
i�u ki�n c= th�, có
nhi�u cách hi�u và di�n 
�t khác nhau. 

Vai trò của các tổ chức xã hội
Vai trò c�a các t� ch�c xã h�i 
ã 
"$c kh�ng 
�nh

trong công cu�c 
�i m�i ( Vi�t Nam h>n 30 n1m qua.
Không nh!ng th�, các t� ch�c xã h�i 
ã là m�t th�c th�
t0n t�i, s� 
óng góp 
ã 
"$c kh�ng 
�nh trong quá trình
phát tri�n v�i các n�i dung: Xóa 
ói gi&m nghèo, nâng
cao n1ng l�c c�ng 
0ng, nh!ng n3 l�c gi&m thi�u khó
kh1n c�a các 
�i t"$ng d� b� t�n th">ng, ph�n 
�u cho
bình 
�ng gi�i, kh�c ph=c h�u qu& chi�n tranh, ch�ng t�
n�n xã h�i... g5n 
ây là vi�c góp ý s�a 
�i Hi�n pháp
1992,… Tuy nhiên, 
� nâng cao h>n n!a s� 
óng góp c�a
các t� ch�c xã h�i, không ch4 c5n quan tâm 
�n nh!ng
v�n 
� c= th� hàng ngày c�a cu�c s�ng mà còn có ý ngh�a
v�i nh!ng v�n 
� ( t5m cao h>n c�a các chính sách, nh":
Ch">ng trình v�n 
�ng chính sách, xây d�ng pháp lu�t,
giám sát, t" v�n, ph&n bi�n xã h�i, nh!ng v�n 
� c�a
Chi�n l"$c phát tri�n c�a hFc thuy�t phát tri�n… �ây là
t5m nhìn và s� m�nh c�a các t� ch�c xã h�i ( trình 
� cao
-  nh�t là khi th� gi�i 
ã b"�c sang th�i k	 phát tri�n
công ngh� 4.0, 
�t ra m�t yêu c5u m�i, 
ó là hình thành
các “Think tank” (tr( thành “túi khôn”), thì m�i 
áp �ng

"$c yêu c5u c�a cu�c s�ng và phát tri�n. 

“Think tank” là cách gFi m�i cho m�t lo�i hình t� ch�c
xã h�i v�i ch�c n1ng, nhi�m v= t">ng t� nh" các NGO. Nói

cách khác, NGO là m�t lo�i “Think tank” theo quan ni�m
c�a m�t s� n"�c phát tri�n. �ây là v�n 
� m�i v�i Vi�t
Nam, m�c dù trong th�c t� có nhi�u t� ch�c xã h�i 
ã ho�t

�ng nh" các “Think tank”, nh"ng ch"a 
�nh hình c= th�
tên gFi. “Think tank” hay “Vi�n chính sách”, là m�t t�
ch�c ho�c nhóm các cá nhân ho�t 
�ng nghiên c�u 
"a ra
các t" v�n v� chính sách, chi�n l"$c trong các l�nh v�c,
ban 
5u là quân s�, sau 
ó m( r�ng sang các l�nh v�c khác
nh" chính tr�, kinh t�, giáo d=c, khoa hFc - k� thu�t1.

�&ng ta c'ng 
ã kh�ng 
�nh: “M( r�ng và 
a d�ng hóa
các hình th�c t�p h$p nhân dân tham gia các 
oàn th�
nhân dân, các t� ch�c xã h�i, các h�i ngh� nghi�p, v1n
hóa, h!u ngh�, t} thi�n - nhân 
�o,… s�m ban hành Lu�t
v� h�i”2.

Tồn tại, rào cản hạn chế vai trò của các tổ
chức xã hội 

Quá trình 
�i m�i h>n 30 n1m qua ( n"�c ta cho th�y,
m�t s� n�i dung v� kinh t� 
ã có chuy�n bi�n, nh"ng còn
t0n t�i không ít nh!ng v�n 
� v� chính tr� - xã h�i, t�c

� phát tri�n ch"a t">ng x�ng v�i ti�m n1ng. Không ph&i
ngEu nhiên H�i ngh� Trung ">ng 6 (khóa XII) v}a qua 
ã
có Ngh� quy�t s� 18-NQ/TW v� "M�t s� v�n 
� v� ti�p t=c

�i m�i, s�p x�p t� ch�c b� máy c�a h� th�ng chính tr�
tinh gFn, ho�t 
�ng hi�u l�c, hi�u qu&", v�i yêu c5u ti�p
t=c 
�i m�i, s�p x�p t� ch�c b� máy c�a h� th�ng chính
tr� tinh gFn, ho�t 
�ng có hi�u qu& và phù h$p v�i th�
ch� kinh t� th� tr"�ng 
�nh h"�ng xã h�i ch� ngh�a,...
nâng cao hi�u l�c, hi�u qu& qu&n lý c�a Nhà n"�c và ch�t
l"$ng ho�t 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c và các 
oàn th�
chính tr� - xã h�i.

Có th� nói, quan 
i�m c�a �&ng v� vi�c phát huy vai
trò c�a các t� ch�c xã h�i là m�t quá trình 
�i m�i t" duy
sâu s�c sau h>n m�t th�p niên 
�i m�i. Tuy nhiên, “
a

Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Ban Tổ
chức Trung ương
phối hợp tổ chức Hội
thảo Đổi mới mô
hình tổ chức và
phương thức hoạt
động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị
- xã hội, tháng
4/2018.
ẢNH: KỲ ANH
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d�ng hóa các hình th�c t�p h$p nhân dân” là c& m�t quá
trình phát tri�n g�n v�i nh!ng ti�n 
� v� kinh t�, chính
tr�, xã h�i... nh�t 
�nh và không ít khó kh1n. Khó kh1n

5u tiên là nh�n th�c, khái ni�m còn bàn cãi, ch"a th�ng
nh�t, ch"a thu�n v� 
�nh tính, 
�nh danh... còn nhi�u
rào c&n vô hình. Th�m chí không ít nh�n th�c sai l�ch v�
t� ch�c xã h�i còn 
ang bàn cãi... Do 
ó, t} các t� ch�c
xã h�i 
�n vi�c hình thành các “Think tank”,... là v�n 
�
r�t m�i v�i Vi�t Nam. M�i t} nh�n th�c, quan 
i�m, khái
ni�m 
�n ch� tr">ng, chính sách. M�i t} lý lu�n t5m hFc
thuy�t - v� mô 
�n ho�t 
�ng th�c ti�n và hình th�c t�
ch�c, c�u trúc, ch�c n1ng c�a “Think-tank”. “Think tank”
là t� ch�c 
�c l�p chuyên nghiên c�u, v�n 
�ng chính
sách phát tri�n 
�t n"�c, nh�m th�c hi�n t�t ch�c n1ng
t" v�n, ph&n bi�n khoa hFc 
"$c giao. Liên hi�p các h�i
Khoa hFc và K� thu�t Vi�t Nam (VUSTA) 
ang n3 l�c thúc

jy s� phát tri�n các t� ch�c “Think-tank”. Có th� nói,

ây là m�t lo�t nh!ng v�n 
� có tính h� th�ng, không d�
dàng ngày m�t ngày hai có l�i gi&i th�a 
áng. Th�c s�
“Think tank” là m�t n�i dung c5n 
"$c bàn lu�n và c5n
có th�i gian nh�t 
�nh. N�i dung có tính d� báo và nêu
v�n 
� 
� b"�c 
5u tìm hi�u v� “Think tank” t} l�ch s�,
khái ni�m, vai trò, ph">ng th�c ho�t 
�ng c�a lo�i hình
t� ch�c xã h�i 
ã hi�n h!u. 

M�t trong nh!ng rào c&n l�n v�i các t� ch�c xã h�i hi�n
nay là hành lang pháp lý còn nhi�u b�t c�p. Th� nh�t, lu�t
c> b&n v� quy�n c�a ng"�i dân còn d}ng ( t5m Hi�n 
�nh.
Th� hai, v1n b&n d"�i Lu�t còn nhi�u 
i�u kho&n mang c>
ch� “xin-cho”, áp 
�t máy móc, h�n ch� vi�c giao l"u, h�i
nh�p. Th� ba, ng"�i th�c thi pháp lu�t nh�n th�c có ch3
ch"a 
úng v� vai trò c�a các t� ch�c xã h�i. 

Hành lang pháp lý cho ho�t 
�ng c�a các t� ch�c xã h�i
nói riêng, h� th�ng pháp lu�t nói chung có t5m quan trFng

�c bi�t 
� phát tri�n. Tri�t gia Platon (Hy L�p) 
ã t}ng
c&nh báo: “Tôi nhìn th�y s� s=p 
� nhanh chóng c�a nhà
n"�c ( n>i nào mà pháp lu�t không có hi�u l�c và n�m d"�i
quy�n c�a m�t ai 
ó. Còn ( n>i nào mà pháp lu�t 
�ng trên
các nhà c5m quy�n và các nhà c5m quy�n ch4 là nô l� c�a
pháp lu�t thì ( 
ó tôi th�y có s� c�u thoát c�a nhà n"�c”3.

Một số ý kiến về giải pháp
M�t là, h� th�ng pháp lu�t, chính sách c5n 
0ng b�

theo tinh th5n m( r�ng dân ch�. T�o môi tr"�ng dân ch�
th&o lu�n, tranh lu�n khoa hFc, khuy�n khích tìm tòi,
sáng t�o, phát huy trí tu� c�a cá nhân và t�p th� trong

nghiên c�u lý lu�n. Xóa b� c> ch� “xin - cho”, lo�i tr} t"
t"(ng ban phát, không ch�p nh�n t" duy qu&n lý ng1n
c&n, c�m 
oán nh!ng quy�n c�a dân 
ã 
"$c Hi�n 
�nh.
MFi khó kh1n d�a vào dân thì s` thành công. Nh" l�i c1n
d�n c�a Ch� t�ch H0 Chí Minh: “D� m"�i l5n không dân
c'ng ch�u; Khó tr1m l5n dân li�u c'ng xong"4. S�m ban
hành các lu�t liên quan 
�n quy�n c> b&n c�a ng"�i dân

ã 
"$c Hi�n pháp 2013 quy 
�nh.

Hai là, t�o 
i�u ki�n cho các t� ch�c xã h�i ti�p c�n
và th�c hi�n quy ch� giám sát, ph&n bi�n xã h�i theo tinh
th5n các v1n b&n: Quy�t 
�nh 217 Q�/TW c�a Ban Ch�p
hành Trung ">ng n1m 2013 v� vi�c ban hành Quy ch�
giám sát, ph&n bi�n xã h�i M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và
các 
oàn th� chính tr� - xã h�i; Quy�t 
�nh 501/Q� - TTg
c�a Th� t"�ng Chính ph� n1m 2015 thí 
i�m t� ch�c Di�n

àn khoa hFc chuyên nghi�p c�a trí th�c khi tham gia
ho�t 
�ng t" v�n, ph&n bi�n và giám 
�nh xã h�i các ch�
tr">ng, chính sách, d� án phát tri�n kinh t� - xã h�i do
Th� t"�ng Chính ph� ban hành; Ch�p nh�n l�ng nghe
nh!ng ý ki�n khác bi�t theo tinh th5n c�a Ngh� quy�t 01
- NQ/TW (khóa VII) c�a B� Chính tr� n1m 1991 v� Công tác
lý lu�n trong giai 
o�n hi�n nay; Ngh� quy�t 37 — NQ/TW
c�a B� Chính tr� n1m 2014 “v� công tác lý lu�n và 
�nh
h"�ng nghiên c�u 
�n n1m 2030”.

Ba là, h� gi&i pháp mang t5m chi�n l"$c quy�t 
�nh là
ti�p t=c 
�i m�i t" duy phát tri�n trong th�i h�i nh�p và
kh(i nghi�p theo con tàu 4.0. Nh�n th�c 
úng v� vai trò
c�a các t� ch�c xã h�i nh" là m�t trong 3 c�t tr= c�a phát
tri�n: Kinh t� th� tr"�ng - Nhà n"�c pháp quy�n và các t�
ch�c xã h�i là m�i quan h� bi�n ch�ng. Ba th�c th� này
ph&i là 
�i tác hài hòa cùng d�a vào nhau 
� t0n t�i, phát
tri�n b�n v!ng.

Th�c ti�n c�a nhân lo�i ti�n b� trong n�a th� k{ qua
cho th�y s� hình thành, phát tri�n c�a các t� ch�c xã h�i
nh" là m�t quy lu�t. V� m�t lý lu�n, C.Mác c'ng kh�ng 
�nh

i�u 
ó, vai trò c�a các t� ch�c xã h�i là không th� thi�u
(condition sine qua non) 
�i v�i các nhà n"�c Chính tr�5. 

C�t lõi c�a v�n 
� là phát huy dân ch� nh" ��i h�i XII
c�a �&ng kh�ng 
�nh: “Ti�p t=c phát huy dân ch� xã h�i
ch� ngh�a, b&o 
&m t�t c& quy�n l�c nhà n"�c thu�c v�
nhân dân. Dân ch� ph&i 
"$c th�c hi�n 
5y 
�, nghiêm
túc trên t�t c& các l�nh v�c c�a 
�i s�ng xã h�i. B&o 
&m

� nhân dân tham gia ( t�t c& các khâu c�a quá trình 
"a
ra nh!ng quy�t 
�nh liên quan 
�n l$i ích, cu�c s�ng c�a
nhân dân”6.�
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D I � N  � À N  � 7 I  � O À N  K � T  T O À N  D Â N  T � C

Một số nhận thức về truyền thông tôn
giáo ở nước ta hiện nay 

Vi�t Nam là qu�c gia 
a tôn giáo và hi�n, 
ã có 15 tôn
giáo v�i h>n 40 t� ch�c tôn giáo 
"$c Nhà n"�c công
nh�n, g0m 27 tri�u ng"�i có 
�o, chi�m kho&ng 30% dân
s� c& n"�c. D"�i th�i k	 
jy m�nh công nghi�p hoá, hi�n

�i hoá hi�n nay, �&ng và Nhà n"�c có yêu c5u cao h>n
và nhi�u h>n 
�i v�i công tác truy�n thông tôn giáo,
trong 
ó, truy�n thông v� chính sách, pháp lu�t tôn giáo

"$c coi trFng hàng 
5u, nh�m t�o ra nh!ng bi�n 
�i t�
giác, nâng cao tính tích c�c chính tr� c�a 
0ng bào các
tôn giáo, 
óng góp cho s� phát tri�n chung c�a 
�t n"�c. 

Chính sách, pháp lu�t c�a �&ng, Nhà n"�c v� tôn giáo
( n"�c ta hi�n nay, trong quá trình truy�n thông, tr(
thành n�i dung thông tin, thông 
i�p, khi 
ã 
"$c trao

�i t} ngu0n phát 
�n 
�i t"$ng ti�p nh�n. Nó là y�u t�

quan trFng b�c nh�t trong truy�n thông tôn giáo v� chính
sách, pháp lu�t tôn giáo. ~ 
ây 
òi h�i c& bên phát và
bên nh�n n�i dung thông tin và thông 
i�p ph&i cùng
ch�p nh�n, cùng có chung cách hi�u, v�i m�t tinh th5n
dân ch� r�t cao, có th� m�i 
�t 
"$c m=c 
ích c�a truy�n
thông. H>n n!a, truy�n thông tôn giáo v� chính sách,
pháp lu�t tôn giáo ( n"�c ta, 
� có ch�t l"$ng cao luôn
ph&i ph= thu�c vào nhi�u y�u t� bên trong và bên ngoài
c�a quá trình truy�n thông. V�y, truy�n thông tôn giáo
v� chính sách, pháp lu�t tôn giáo ( n"�c ta c5n ph&i nh�n
th�c toàn di�n trên nhi�u ph">ng di�n khác nhau. 

Thực trạng truyền thông tôn giáo về
chính sách, pháp luật tôn giáo của Đảng,
Nhà nước ta hiện nay 

Th� nh�t, truy�n thông tôn giáo v� chính sách, pháp
lu�t tôn giáo 
ã góp ph5n nâng cao nh�n th�c v� chính

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

NGUYỄN THUÝ HÀ*

Tóm tắt: Những năm qua, truyền thông trong lĩnh vực tôn giáo đã góp phần ổn định
chính trị - xã hội, tạo niềm tin trong đồng bào tôn giáo đối với chính sách tự do tín
ngưỡng, tôn giáo, song nhiều vấn đề còn đặt ra đối với công tác này. Do vậy, Đảng và
Nhà nước cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo; đồng
thời, các cơ quan truyền thông cũng phải đổi mới mạnh mẽ, từ thiết chế bộ máy, con
người, cho đến nội dung, hình thức truyền thông liên quan đến tôn giáo.

Summary: In recent years, communication in the field of religion has contributed to
socio-political stability, creating trust among religious people to the policy of religious
freedom and religion. However, there are many remaining issues on this work.
Therefore, the Party and the State should continue to renovate and improve religious
policies and laws. At the same time, the media must also radically change, from the
apparatus of the people, to the content and form of communication related to religion.
Từ khóa: Truyền thông, tôn giáo, đồng bào tôn giáo, chính sách, pháp luật, Việt Nam.
Keywords: Communication, religion, religious people, policy, law, Vietnam.
Nhận bài: 10/10/2018; Sửa chữa: 12/10/2018; Duyệt đăng: 2/11/2018.

Truy�n thông tôn giáo c�a Đ�ng,
Nhà n�!c v� chính sách, pháp
lu�t tôn giáo hi"n nay
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sách, pháp lu�t tôn giáo cho nhân dân và cán b�, ch�c s�c
và tín 
0 các tôn giáo.

Th�i gian qua, các c> quan truy�n thông ( Trung ">ng
và 
�a ph">ng, c'ng nh" c�a các tôn giáo, 
ã chuy�n t&i
chính sách, pháp lu�t tôn giáo c�a �&ng và Nhà n"�c, th�
hi�n trong nhi�u v1n ki�n, v1n b&n c�a �&ng và Nhà
n"�c, nh": Ngh� quy�t 25 c�a Ban Ch�p hành Trung ">ng
�&ng (khóa IX), v� công tác tôn giáo và Pháp l�nh Tín
ng"�ng, tôn giáo, còn 
�n nay là Lu�t Tín ng"�ng, tôn
giáo (Qu�c h�i thông qua 18/11/2016) và Ngh� 
�nh s�
162/2017/N�-CP, ngày 30/12/2017, Quy 
�nh chi ti�t m�t
s� 
i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Tín ng"�ng, tôn giáo. 

�ài Truy�n hình Vi�t Nam, �ài Truy�n hình Thành ph�
H0 Chí Minh, �ài phát thanh - Truy�n hình Th}a Thiên -
Hu� và các �ài Phát thanh - Truy�n hình: Nam ��nh,
Thanh Hoá, Ngh� An,… luôn quan tâm 
�n vi�c tuyên
truy�n các quan 
i�m c�a �&ng, chính sách, pháp lu�t
c�a Nhà n"�c v� tôn giáo. Trong ch">ng trình VTV2 và
m�t s� chuyên 
� c�a kênh VTV1 và nhi�u kênh truy�n
hình khác, 
ã dành m�t th�i l"$ng nh�t 
�nh cho thông
tin v� chính sách, pháp lu�t tôn giáo và 
�i s�ng các tôn
giáo ( Vi�t Nam. M�t s� ch">ng trình th�i s� có phóng s�
v� 
0ng bào tôn giáo th�c hi�n t�t chính sách, pháp lu�t
tôn giáo. 

Th� hai, truy�n thông tôn giáo v� chính sách, pháp
lu�t tôn giáo 
ã góp ph5n tuyên truy�n, h"�ng dEn v�
công tác tôn giáo, v� b&o 
&m quy�n t� do tín ng"�ng,
tôn giáo c�a mFi ng"�i.

H�ng n1m, Thông t�n xã Vi�t Nam có g5n 100 tin, bài,
&nh v� công tác tôn giáo và 
�i s�ng các tôn giáo. Báo
Quân 
�i Nhân dân 
ã có nh!ng bài v� g">ng 
i�n hình
trong công tác tôn giáo. T�p chí Công an Nhân dân xác

�nh vi�c 
"a chính sách, pháp lu�t tôn giáo vào 
�i s�ng
xã h�i là m�t n�i dung quan trFng. T�p chí Xây d�ng �&ng
h�ng n1m có t} 5 
�n 7 bài vi�t tuyên truy�n v� công tác
xây d�ng 
&ng, k�t n�p 
&ng viên là ng"�i có 
�o và sinh
ho�t tôn giáo c�a 
&ng viên có 
�o, ( vùng có 
ông 
0ng
bào tôn giáo.

Các ph">ng ti�n phát thanh - truy�n hình, 
�u ph&n
ánh khá toàn di�n v� 
�i s�ng và th�c ti�n các phong
trào “t�t 
�i 
�p 
�o” c�a c& n"�c; lý gi&i nhi�u v�n 
�
nóng 
�t ra t} th�c ti�n th�c hi�n chính sách, pháp lu�t
tôn giáo. T} 
ó, truy�n thông 
ã 
�nh h"�ng d" lu�n xã
h�i tháo g� các v= vi�c khi�u n�i, t� cáo, v"�ng m�c trên
c> s( chính sách, pháp lu�t tôn giáo, làm �n 
�nh tình
hình chính tr� - xã h�i trên 
�a bàn. �ài Phát thanh -
Truy�n hình các t4nh, nh": Thanh Hoá, Nam ��nh, Ngh�
An, Th}a Thiên - Hu�… 
ã khai thác m�t t�t c�a v1n hóa

�o 
�c tôn giáo, 
5u t" cho các n�i dung h�i 
áp chính
sách, pháp lu�t tôn giáo và 
oàn k�t xây d�ng 
�i s�ng
v1n hóa khu dân c" có 
�o.

Qua tuyên truy�n, các báo chí, 
ài phát thanh -
truy�n hình, 
ã giúp ch�c s�c, nhà tu hành, ch�c vi�c và

tín 
0 các tôn giáo nh�n th�c 
5y 
� h>n v� chính sách
t� do tín ng"�ng, tôn giáo. �0ng bào các tôn giáo t} 
ó
yên tâm gi! 
�o và s�ng 
�o, chung tay cùng v�i các
t5ng l�p nhân dân xây d�ng và phát tri�n quê h">ng,

�t n"�c.  

Th� ba, truy�n thông tôn giáo v� chính sách, pháp
lu�t tôn giáo 
ã c� v' 
0ng bào các tôn giáo tích c�c 
óng
góp s�c ng"�i, s�c c�a xây d�ng quê h">ng, 
�t n"�c,
xây d�ng 
�i s�ng v1n hóa ( khu dân c", làm t�t công tác
t} thi�n - xã h�i. 

�ài Truy�n hình Thành ph� H0 Chí Minh m3i n1m có
trên d"�i 40 tin, bài c� v' phong trào thi 
ua yêu n"�c c�a

0ng bào các tôn giáo; có kho&ng 20 bài vi�t v� g">ng 
i�n
hình c�a cá nhân và t�p th�, t� ch�c tôn giáo tiêu bi�u trên
các l�nh v�c 
�i s�ng xã h�i. Vi�c tuyên truy�n v� nhân 
�o
t} thi�n, t� ch�c l� h�i, ph�ng v�n m�t s� ch�c s�c tôn
giáo,... 
"$c 
ài quan tâm. H�ng n1m, ch">ng trình truy�n
hình c�a 
ài phát thanh — truy�n hình có kho&ng 50 tin, 30
bài vi�t v� nh!ng t�m g">ng 
i�n hình, là cá nhân và t�p
th� 
0ng bào tôn giáo tiêu bi�u trên các l�nh v�c 
�o — 
�i. 

Các c> quan truy�n thông còn tuyên truy�n, giáo d=c
cho 
0ng bào tôn giáo v� ch� ngh�a yêu n"�c, truy�n
th�ng t�t 
�p c�a dân t�c; ch� 
�ng n�m b�t d" lu�n xã
h�i, 
�ng viên 
0ng bào tôn giáo tham góp ý ki�n v�i c�p
�y, chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c v� chính sách, pháp
lu�t và công tác tôn giáo.

Th� t", truy�n thông tôn giáo v� chính sách, pháp
lu�t tôn giáo tr( thành v' khí s�c bén không th� thi�u 
�
ph&n bác nh!ng lu�n 
i�u xuyên t�c chính sách, pháp
lu�t tôn giáo và tình hình tôn giáo ( Vi�t Nam, c�a các
th� l�c thù 
�ch.

Nh!ng n1m qua, nhi�u tin, bài c�a các báo, 
ài (
Trung ">ng, 
�a ph">ng và c�a các tôn giáo v� t� ch�c
th�c hi�n chính sách, pháp lu�t tôn giáo 
ã giúp ch�c
s�c, tín 
0 hi�u rõ âm m"u thâm 
�c c�a k? x�u, l$i d=ng
v�n 
� tôn giáo, dân t�c, nhân quy�n 
� phá ho�i kh�i 
�i

oàn k�t dân t�c, ch�ng phá cách m�ng. T} 
ó, tín 
0,
ch�c s�c tôn giáo nâng cao c&nh giác 
�i v�i nh!ng lu�n

i�u tuyên truy�n sai trái c�a chúng. 

Báo, 
ài c'ng chuy�n nh!ng ki�n ngh� chính 
áng c�a

0ng bào có 
�o lên các c> quan qu&n lý nhà n"�c v� tôn
giáo, 
� Ban ch4 
�o công tác tôn giáo, các c�p �y, chính
quy�n gi&i quy�t nhu c5u tôn giáo chính 
áng, 
úng pháp
lu�t và k�p th�i. V�n 
�ng 
0ng bào tham gia phòng ng}a,
t� giác k? x�u, nh�t là ( các 
�a bàn ph�c t�p, nh": Tây
Nguyên, Tây B�c, Tây Nam B�, vùng biên gi�i. 

Các báo, 
ài c'ng ph&n &nh nh!ng tâm t", nguy�n
vFng c�a 
0ng bào có 
�o. Trong 
ó, các báo 
i�n t�, 
ài
phát thanh còn 
� 
0ng bào tôn giáo bày t� thái 
�, quan

i�m 
�i v�i nh!ng lu�n 
i�u sai trái, các v= vi�c ho�t

�ng tôn giáo vi ph�m pháp lu�t, 
"$c 
1ng 
àn ( trong
và ngoài n"�c. 

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C
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Những khó khăn, hạn chế của truyền
thông tôn giáo về chính sách, pháp luật
tôn giáo hiện nay 

M�t là, khi có v= vi�c ph�c t�p v� tôn giáo x&y ra,
không ít t� báo, t�p chí, 
ài phát thanh - truy�n hình t�
ra th= 
�ng trong vi�c 
"a tin, vi�t bài mang tính 
�nh
h"�ng v� chính sách, pháp lu�t c'ng nh" ph">ng th�c
gi&i quy�t. S� ch� 
�ng ph�i, k�t h$p gi!a các c> quan
ch�c n1ng trong vi�c l�y thông tin v� các v= vi�c ph�c t�p
v� tôn giáo ch"a ch�t ch`. Vì v�y, ch�t l"$ng bài vi�t v�
chính sách, pháp lu�t tôn giáo và công tác tôn giáo c�a
các báo, 
ài còn th�p.  

Hai là, các phóng viên ch� y�u là vi�t tin ho�c các bài
v� g">ng ng"�i t�t vi�c t�t, ít bài vi�t có tính ph&n bi�n,
phân tích có lý, thuy�t ph=c ng"�i 
Fc. ~ không ít báo,
s� tin bài v� l�nh v�c chính sách, pháp lu�t c= th� 
�i v�i
các tôn giáo c= th� còn r�t ít. �i�u tra xã h�i hFc, th�y
r�ng nh!ng thông tin 
"$c 
ánh giá là 
ã 
áp �ng 
úng
th�i 
i�m nh" sau: S� ki�n tôn giáo trong và ngoài n"�c:
42%; ch� tr">ng, chính sách tôn giáo: 27%; ki�n th�c v�
tôn giáo: 20%; sinh ho�t tôn giáo: 27%; ho�t 
�ng tôn
giáo trái phép: 37%. 

Ba là, còn tình tr�ng thông tin s> sài, thi�u th�c t�,
nh": Tin t�c trung th�c: 17%; tin t�c d� hi�u: 13%; ngôn
ng! d� hi�u: 11%; ph&n ánh 
"$c ý ki�n c�a công
chúng: 6%. 

B�n là, h5u h�t các báo, t�p chí, 
ài phát thanh, truy�n
hình không có chuyên m=c c'ng nh" không có phóng viên
chuyên trách v� l�nh v�c tôn giáo và công tác tôn giáo. Vì
th�, khi m�t s� n>i x&y ra 
i�m nóng tôn giáo, nh"ng báo
chí ch"a có nh!ng bài vi�t sâu, ch"a ch4 
"$c rõ nguyên
nhân c> b&n x&y ra 
i�m nóng và bi�n pháp kh�c ph=c;
vi�c lý gi&i, phân tích, gi&i thích ch"a 
úng b&n ch�t c�a
v= vi�c, nên thi�u tính thuy�t ph=c.

Ngoài ra, không ít báo, t�p chí c�a các ban, ngành,

oàn th� còn né tránh vi�c truy�n thông chính sách, pháp
lu�t tôn giáo và công tác tôn giáo. ~ m�t s� báo, t�p chí
c�a Trung ">ng, vi�c 
�u tranh v�i các lu�n 
i�u sai trái
liên quan 
�n chính sách, pháp lu�t tôn giáo, m�t s� bài
vi�t còn chung chung, tính thuy�t ph=c ch"a cao.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng
truyền thông tôn giáo về chính sách,
pháp luật tôn giáo 

1. Truy�n thông tôn giáo v� chính sách, pháp lu�t tôn
giáo ph&i quan tâm gi&i quy�t mâu thuEn gi!a yêu c5u
r�t cao v� vi�c nh�n th�c 
úng chính sách, pháp lu�t tôn
giáo v�i trình 
� v1n hoá, dân trí không 
0ng 
�u c�a
nhân dân. Gi&i quy�t v�n 
� này 
òi h�i ph&i 
�i m�i n�i
dung và hình th�c truy�n thông cho phù h$p v�i t}ng

�i t"$ng. 

2. Truy�n thông tôn giáo v� chính sách, pháp lu�t tôn
giáo c5n 
�t trong quá trình gi&i quy�t mâu thuEn gi!a
âm m"u chia r` dân t�c, ch�ng phá ch� 
� c�a các th� l�c
x�u, v�i vi�c t1ng c"�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c,
xây d�ng và b&o v� T� qu�c. V�n 
� này 
òi h�i quá trình
truy�n thông tôn giáo trong tình hình hi�n nay c5n ph&i
nêu cao tinh th5n c&nh giác, b0i 
�p ch� ngh�a yêu n"�c,
lòng tin t"(ng vào s� lãnh 
�o c�a �&ng trong nhân dân
và trong 
�i ng' cán b� làm công tác tôn giáo c�a h�
th�ng chính tr�, trong 
ó có cán b� tr�c ti�p làm công tác
truy�n thông tôn giáo.

3. Truy�n thông tôn giáo v� chính sách, pháp lu�t tôn
giáo 
òi h�i có s� ph�i h$p th�ng nh�t, ch�t ch` gi!a các
b�, ngành, nh"ng 
�n nay s� ph�i h$p 
ó vEn 
ang còn
l�ng l?o, ch0ng chéo và lúng túng. V�n 
� này 
òi h�i
ph&i có quy 
�nh pháp quy và quy ch� trách nhi�m trong
ph�i h$p c�a các c> quan, 
>n v� tr�c ti�p làm công tác
truy�n thông c�a các t� ch�c h$p thành h� th�ng chính
tr�, t} t� ch�c �&ng, chính quy�n, dân v�n, M�t tr�n và
các 
oàn th� qu5n chúng.

4. �&ng và Nhà n"�c xây d�ng chi�n l"$c phát tri�n h�
th�ng truy�n thông tôn giáo 
� m�nh, 
áp �ng yêu c5u
phát tri�n xã h�i trong b�i c&nh toàn c5u hóa hi�n nay.
T1ng c"�ng s� lãnh 
�o c�a �&ng và qu&n lý c�a Nhà n"�c

�i v�i truy�n thông tôn giáo. ��i m�i n�i dung và hình
th�c truy�n thông tôn giáo. B0i d"�ng, 
ào t�o 
�i ng'
cán b�, c�ng tác viên, tuyên truy�n viên làm công tác
truy�n thông tôn giáo.�
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Quan tâm chỉ đạo toàn diện Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 

Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c" 
"$c
t� ch�c hàng n1m vào d�p k{ ni�m Ngày truy�n th�ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam (18/11), nh�m phát huy s�c m�nh

�i 
oàn k�t, c�ng c� ni�m tin trong các t5ng l�p nhân
dân. Trên c> s( các v1n b&n h"�ng dEn c�a Trung ">ng,
Ban Th"�ng tr�c U{ ban M�t tr�n T� qu�c các c�p thành
ph� H&i Phòng 
ã ch� 
�ng tham m"u v�i c�p u{ có các
v1n b&n ch4 
�o; xây d�ng k� ho�ch t� ch�c Ngày h�i phù
h$p v�i 
i�u ki�n c= th� ( 
�a ph">ng; ch� 
�ng m�i các

0ng chí lãnh 
�o Trung ">ng, thành ph�, huy�n, xã v�
d� Ngày h�i ��i 
oàn k�t v�i nhân dân 
�a ph">ng. H5u

h�t, các khu dân c" 
�u trang trFng t� ch�c Ngày h�i,
trong 
ó trên 80% khu dân c" t� ch�c c& ph5n l� và ph5n
h�i, t�o không khí vui t">i, ph�n kh(i trong nhân dân.

Trong ph5n l�, sau ho�t 
�ng mít tinh chào m}ng
Ngày truy�n th�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, các khu
dân c" ti�n hành t�ng k�t m�t n1m th�c hi�n cu�c v�n

�ng “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th�
v1n minh”; làm rõ nh!ng k�t qu& 
ã 
�t 
"$c, nh!ng t0n
t�i, h�n ch�; vi�c th�c hi�n các ch� tr">ng, chính sách
c�a �&ng, pháp lu�t c�a Nhà n"�c; các quy "�c c�ng

0ng; nh!ng công vi�c, ch4 tiêu c= th� mà ngày h�i n1m
tr"�c 
ã 
� ra (
oàn k�t phát tri�n kinh t�, t1ng h� khá,
giúp nhau h"�ng t�i m=c tiêu gi&m nghèo 
a chi�u, b�n
v!ng; tích c�c tham gia b&o v� môi tr"�ng, gi! gìn an

Nâng cao ch�t l�#ng 
Ngày h	i Đ�i đoàn k�t toàn dân t	c
� khu dân c� trong th�i k� m�i

* Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tập
hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Một trong những mục tiêu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Hải Phòng hiện nay là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động, trong đó có việc nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc ở khu dân cư.

Summary: The Vietnam Fatherland Front plays an important role in
mobilizing, building the great national unity bloc, and improving the people's
mastery in promoting the industrialization and modernization of the country.
One of the goals set for the Vietnam Fatherland Front of Hai Phong city is
renovating the content and operation mode, including the improvement of
the quality of the Great national unity festival in residential areas
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.
Keywords: Great National Day in the residential area, renovation of content and mode of operation, Vietnam
Fatherland Front of Hai Phong city.
Nhận bài: 12/10/2018; Sửa chữa: 16/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.
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ninh tr�t t�, v� sinh an toàn th�c phjm, b&o 
&m an toàn
giao thông, xây d�ng khu dân c" v1n minh, s�ch 
�p;
phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân, th�c hi�n giám
sát, ph&n bi�n xã h�i, tham gia xây d�ng �&ng, chính
quy�n v!ng m�nh)... �0ng th�i, th&o lu�n, 
"a ra các gi&i
pháp ph�n 
�u 
� th�c hi�n nhi�m v= t�t h>n trong th�i
gian t�i. Các khu dân c" 
ã t� ch�c bình b5u, xét công
nh�n các danh hi�u “Thôn, xóm, t� dân ph� v1n hoá”,
“Gia 
ình v1n hóa”... Qua 
ó, bi�u d">ng, khen th"(ng
nh!ng t�p th�, cá nhân có nhi�u thành tích trong cu�c
v�n 
�ng, làm cho Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c có
s�c lan to& sâu r�ng. 

Ngày h�i càng tr( nên ý ngh�a h>n khi t� ch�c các
ho�t 
�ng th1m h�i các gia 
ình th">ng binh, li�t s�,
ng"�i có công v�i n"�c, M� Vi�t Nam Anh hùng; t�ng quà
cho các h� nghèo, h� khó kh1n trên 
�a bàn. Nhi�u khu
dân c" 
ã t� ch�c b!a c>m thân m�t g�n bó tình làng
ngh�a xóm, xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân trong
tham gia phát triên kinh t�, xã h�i, qu�c phòng, an ninh
c�a thành ph�.

Trong  ph5n h�i, nhi�u ho�t 
�ng v1n hóa, v1n ngh�
qu5n chúng, các trò ch>i dân gian tiêu bi�u cho t}ng nét

�p v1n hóa t�i m3i c�ng 
0ng dân c" 
"$c t� ch�c sôi

n�i, t} kéo co, múa lân, 
�n giao l"u c5u lông, bóng bàn,
c� t"�ng gi!a các khu dân c". Có 
>n v� t� ch�c c�m tr�i,
thi n�u 1n, thi tìm hi�u ki�n th�c v� an toàn giao thông,
v� sinh an toàn th�c phjm, b&o v� môi tr"�ng...

V�i nh!ng ho�t 
�ng thi�t th�c, sinh 
�ng cùng các
n�i dung phong phú, Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c
( khu dân c" 
ã thu hút 
"$c s� tham gia ngày càng 
ông

&o c�a các nhân s�, trí th�c, ng"�i tiêu bi�u k� c& cán
b� 
">ng ch�c ho�c ngh4 h"u ( khu dân c". Thông qua
Ngày h�i, các t5ng l�p nhân dân 
ã 
"$c tuyên truy�n,
nâng cao nh�n th�c v� ch� tr">ng, 
"�ng l�i c�a �&ng,
chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n"�c; ti�p t=c 
jy m�nh
và nâng cao ch�t l"$ng, hi�u qu& cu�c v�n 
�ng “Toàn
dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh”
và các phong trào thi 
ua yêu n"�c; phát huy truy�n
th�ng 
oàn k�t th�c hi�n th�ng l$i các m=c tiêu phát
tri�n kinh t�, chính tr�, xã h�i c�a 
�a ph">ng; qua 
ó,
góp ph5n nâng cao vai trò c�a �y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam trong th�i k	 
�i m�i. ��c bi�t, nhi�u n>i 
ã
huy 
�ng 
"$c s� �ng h� v� v�t ch�t, tinh th5n c�a
nh!ng ng"�i con xa quê, các doanh nghi�p, nhân dân góp
s�c xây d�ng nhà ( cho h� nghèo, xây m�i ho�c nâng c�p
các công trình công c�ng, công trình ph=c v= dân sinh,
các thi�t ch� v1n hóa...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc tại TP. Hải Phòng, tháng 11/2017. ẢNH: KỲ ANH
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Bên c�nh 
ó, Ban Th"�ng tr�c �y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c�p thành ph� ph�i h$p ch�t ch`, 
0ng
b� v�i chính quy�n và các t� ch�c thành viên t� ch�c
th�c hi�n t�t các nhi�m v= chính tr�, 
�c bi�t là tri�n khai
hi�u qu& cu�c v�n 
�ng “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng
nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh”, l�y thôn, t� dân ph� là

�a bàn trFng tâm tri�n khai th�c hi�n 5 n�i dung c�a
cu�c v�n 
�ng. Thông qua xây d�ng các mô hình, các
phong trào nh": mô hình “Nông dân tham gia b&o v� môi
tr"�ng”; phong trào nông dân thi 
ua s&n xu�t, kinh
doanh gi�i, giúp nhau làm giàu và gi&m nghèo b�n v!ng
(H�i Nông dân); mô hình kinh t� h$p tác, liên k�t theo
chu3i giá tr� trong “s&n xu�t th�c phjm s�ch, tiêu dùng
s�ch” (H�i Liên hi�p Ph= n!) ch">ng trình “Tu�i tr? H&i
Phòng chung tay xây d�ng nông thôn m�i”, “Thanh niên
tham gia xây d�ng v1n minh, 
ô th�” (Thành 
oàn H&i
Phòng)... Các t� ch�c thành viên ch� 
�ng xây d�ng và

jy m�nh các cu�c v�n 
�ng, các phong trào thi 
ua yêu
n"�c nh�m v�n 
�ng, thu hút các t5ng l�p nhân dân,
h"�ng vào th�c hi�n các cu�c v�n 
�ng do M�t tr�n phát

�ng và ch� trì t� ch�c th�c hi�n. Nh� v�y, cu�c v�n 
�ng
“Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n
minh” trên 
�a bàn thành ph� 
ã 
�t 
"$c nh!ng k�t qu&
quan trFng. Toàn thành ph� 
ã hoàn thành 100% ch4 tiêu
v� quy ho�ch nông thôn m�i; b� m�t nông thôn 
�i m�i
trên c& 3 l�nh v�c, nông nghi�p, nông dân, nông thôn.
N1m 2017, 
ã có 74 xã (53,24%) c> b&n 
�t chujn nông
thôn. Huy�n 
&o Cát H&i 
ã có 100% s� xã 
"$c công
nh�n 
�t chujn nông thôn m�i, hi�n 
ang hoàn thi�n các
tiêu chí c�p huy�n. N1m 2018, có 15 xã ti�p t=c v� 
ích
và ph�n 
�u 100% s� xã còn l�i hoàn thành trong n1m
2019. Không gian 
ô th� ngày càng 
"$c m( r�ng, phát
tri�n, v1n minh v�i m�t lo�t các d� án ch4nh trang, nâng
c�p 
ô th�; Hi�n có 80% 
"�ng ph�, ngõ, ngh`n t} nông
thôn 
�n thành th� c�a thành ph� 
"$c bê tông hóa, có
h� th�ng 
i�n chi�u sáng, tr0ng hàng v�n cây xanh trên
nhi�u tuy�n 
"�ng ki�u mEu. Thành ph� ph�n 
�u 
�n

n1m 2020, các khu chung c" 
"$c c&i t�o, xây m�i b&o

&m hi�n 
�i, 
áp �ng yêu c5u c�a c" dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu
dân cư

�� góp ph5n nâng cao ch�t l"$ng t� ch�c Ngày h�i
phù h$p v�i giai 
o�n hiên nay, thành ph� H&i Phòng ti�p
t=c th�c hi�n m�t s� gi&i pháp sau: 

Th� nh�t, có s� quan tâm lãnh 
�o c�a c�p u{ �&ng,
s� ph�i h$p ch4 
�o th�ng nh�t c�a chính quy�n và M�t
tr�n T� qu�c các c�p và coi 
ây là d�p 
� cán b�, 
&ng
viên, nh�t là cán b� lãnh 
�o qu&n lý 
"$c ti�p xúc, l�ng
nghe ý ki�n, ki�n ngh�, tâm t" nguy�n vFng c�a nhân
dân, 
�ng viên nhân dân h1ng hái s&n xu�t. Phát huy vai
trò, th� m�nh c�a các t� ch�c thành viên trong vi�c v�n

�ng 
oàn viên, h�i viên c�a mình tham gia t� ch�c, th�c
hi�n các n�i dung c�a Ngày h�i.

Th� hai, coi trFng công tác tuyên truy�n, làm cho

ông 
&o ng"�i dân hi�u h>n v� l�ch s�, truy�n th�ng
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, v� nh!ng k�t qu& 
�t

"$c trong cu�c v�n 
�ng “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng
nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh”, nh!ng g">ng ng"�i
t�t, vi�c t�t… 

Th� ba, vi�c t� ch�c Ngày h�i c5n phát huy s� sáng t�o
c�a m3i khu dân c", tùy theo 
�c 
i�m c�a t}ng n>i 
�
t� ch�c cho phù h$p. Khuy�n khích các khu dân c" t�
ch�c Ngày h�i theo hình th�c liên khu dân c", nh�m t�o

i�u ki�n trao 
�i, hFc t�p lEn nhau, t�o s� g�n bó, 
oàn
k�t gi!a các khu dân c".

Ph5n l� và ph5n h�i 
&m b&o yêu c5u vui t">i, ph�n
kh(i, trang nghiêm, trang trFng, hi�u qu& không phô
tr">ng, hình th�c. Trong 
ó ph5n l� c5n chú ý 
&m b&o
ng�n gFn, 
5y 
� các nghi l� theo h"�ng dEn. Th�i gian c&
ph5n l� và ph5n h�i không nên v"$t quá 120 phút. Ph5n
h�i nên t� ch�c ( khu dân c" vào bu�i t�i tr"�c khi di�n
ra Ngày h�i 
� mFi ng"�i trong khu dân c" có 
i�u ki�n
tham gia các ho�t 
�ng v1n ngh�, th� thao, trò ch>i dân
gian mang tính truy�n th�ng c�a 
�a ph">ng; chú ý phát
huy vai trò, th� m�nh c�a các t� ch�c thành viên, các t�
ch�c, cá nhân sinh s�ng t�i 
�a bàn dân c", con em quê
h">ng sinh s�ng ho�c 
ang công tác ( 
�a ph">ng khác
cùng h"�ng v� “Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c” ( khu
dân c". C1n c� vào tình hình c= th� các 
�a ph">ng t� ch�c
“B!a c>m ��i 
oàn k�t” t�i khu dân c" cho phù h$p.

Th� t", ti�p t=c nâng cao nh�n th�c, b0i d"�ng n�i
dung, cách t� ch�c cho cán b� M�t tr�n các c�p v� t� ch�c
Ngày h�i ��i 
oàn k�t toàn dân t�c ( khu dân c". Thành
công c�a Ngày h�i t�o thêm ni�m tin trong qu5n chúng
nhân dân và là 
�ng l�c cho nh!ng ng"�i làm công tác
M�t tr�n ( khu dân c".�

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh
cùng bà con thôn Thượng Điện trong Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc tại TP. Hải Phòng, tháng 11/2017. ẢNH: KỲ ANH



43TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 183 (11/2018)

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

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
khơi dậy tinh thần đoàn kết

Qua 10 n1m (2008 - 2018) th�c hi�n cu�c v�n 
�ng
“Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng 
�i s�ng v1n hóa ( khu dân
c"”, nay là cu�c v�n 
�ng “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng
nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh” 
"$c M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam t4nh �0ng Tháp và các t� ch�c chính tr� - xã h�i
phát 
�ng ( c�ng 
0ng dân c" trong t4nh. Ph�i h$p t� ch�c
t�p hu�n 
"$c 145 l�p, cho trên 8.000 l"$t cán b� M�t tr�n
và các t� ch�c chính tr� - xã h�i c�p xã, �p v� k� n1ng
tuyên truy�n, v�n 
�ng và m�t s� n�i dung trFng tâm
trong xây d�ng 
�i s�ng v1n hóa, nông thôn m�i; biên so�n
và in �n 10.000 s� tay, 60.000 t� tuyên truy�n v� xây d�ng

nông thôn m�i, phát hành t} Ban Ch4 
�o c�p t4nh 
�n Ban
Công tác M�t tr�n �p v� m�t s� n�i dung quan trFng c5n
ghi nh� trong công tác tri�n khai th�c hi�n.

Cu�c v�n 
�ng “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông
thôn m�i, 
ô th� v1n minh” 
ã kh>i d�y m�nh m` tinh
th5n 
oàn k�t, t">ng tr$, giúp 
� lEn nhau trên các 
�a
bàn khu dân c", v�i nhi�u hình th�c, mô hình thích h$p,

ã tác 
ô�ng nâng cao ý th�c và s� tham gia tích c�c c�a
các t5ng l�p nhân dân. Ban Th"�ng tr�c �y ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam t4nh �0ng Tháp 
ã sáng t�o ch� 
�ng
và ph�i h$p xây d�ng m�t s� mô hình tiêu bi�u trên các
l�nh v�c: Mô hình “Khu dân c" t� qu&n môi tr"�ng”, nay

ã nhân ra 568 khu dân c" toàn t4nh; mô hình “Qu&n lý

�a bàn, qu&n lý ng"�i vi ph�m pháp lu�t t�i c�ng 
0ng

Đ$ng Tháp v!i cu�c v�n đ�ng
“Toàn dân đoàn k�t xây d�ng
nông thôn m!i, đô th v%n minh” 

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

TRẦN THẮNG*

Tóm tắt: Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã góp phần quan
trọng vào sự phát triển của địa phương. Đời sống người dân trong tỉnh được
cải thiện, nếp sống và sinh hoạt cộng đồng đang hướng dần đến văn minh,
hiện đại, song vẫn giữ gìn được nét văn hoá truyền thống tốt đẹp ở làng quê,
đáp ứng nguyện vọng người dân nông thôn.

Summary: In recent years, the campaign "All people unite to build new-style
rural and civilized urban areas" in Dong Thap province has contributed
significantly to the development of the local province. The living standard of
the people in the province has been improved, the lifestyle and community
activities are gradually oriented towards civilization and modernity, but still
maintain the traditional culture in the countryside, meeting the aspirations of
people in rural areas.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân nông thôn,
văn minh, hiện đại, tỉnh Đồng Tháp.
Keywords: The campaign “All people unite to build new-style rural and civilized urban areas”, people in rural
areas, civilization, modern, Dong Thap province.
Nhận bài: 26/9/2018; Sửa chữa: 28/9/2018; Duyệt đăng: 1/102018.
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dân c"”, 
ã nhân ra toàn huy�n Tam Nông, Lai Vung và
Thanh Bình; mô hình “B� ch�a n"�c di 
�ng” 
ã xây d�ng

"$c 270 b�, 
ây là mô hình giúp cho các h� vùng sâu,
vùng xa ch"a có n"�c s�ch s� d=ng; thí 
i�m mô hình
“Ngày Ch� nh�t s�ch” trên 
�a bàn thành ph� Cao Lãnh,
thành ph� Sa �éc và huy�n Châu Thành; mô hình “Gia

ình an toàn - H�nh phúc - ��o h�nh” c�a HF 
�o Cao �ài
Tiên Thiên, 
ã nhân r�ng ra nhi�u tôn giáo trên 
�a bàn
trong t4nh; mô hình “Khu dân c" an toàn phòng, ch�ng
cháy, n�” 
ã nhân ra toàn thành ph� Cao Lãnh và th� xã
H0ng Ng�, 
ã nhân r�ng toàn t4nh; mô hình “T� nhân
dân t� qu&n” 
ã nhân r�ng ra toàn t4nh v�i 12.676 t�.
�ây là nh!ng mô hình ho�t 
�ng hi�u qu&, 
ã góp ph5n
cho 37 xã và 1 
>n v� c�p huy�n (thành ph� Sa �éc) 
"$c
công nh�n hoàn thành nhi�m v= xây d�ng nông thôn
m�i, giai 
o�n 2010 - 2015 và 2015 - 2020.

��n nay, 
�i s�ng kinh t� c�a nhân dân t4nh �0ng
Tháp �n 
�nh, t}ng b"�c phát tri�n, phát huy m�nh m`
tinh th5n 
oàn k�t, t">ng tr$, giúp 
� lEn nhau ( h5u h�t
các khu dân c". V�i nhi�u hình th�c, mô hình thích h$p

ã 
ô�ng viên 
">�c các nguô�n l"�c trong nhân dân cùng v�i
s� 
5u t" c�a Nhà n"�c, thông qua các d� án 
5u t" xây
d�ng k�t c�u h� t5ng kinh t� - xã h�i, xây d�ng các khu
công nghi�p; c=m, tuy�n dân c"; 
ê bao vùng k�t h$p giao
thông, thu{ l$i, các ch">ng trình qu�c gia gi&i quy�t vi�c
làm; gi&m nghèo b�n v!ng; chính sách an sinh xã h�i,
chuy�n giao ti�n b� khoa hFc k� thu�t �ng d=ng vào s&n
xu�t, chuy�n 
�i c> c�u cây tr0ng, v�t nuôi, t�o 
i�u ki�n
thu�n l$i cho phát tri�n kinh t� b�n v!ng.

Cu�c v�n 
�ng 
ã kh>i ngu0n cho ph">ng th�c huy

�ng các ngu0n l�c trong c�ng 
0ng 
5u t" phát tri�n

kinh t� - xã h�i thông qua vi�c th�c hi�n ph">ng châm
Nhà n"�c và nhân dân cùng làm, thúc 
jy m�nh m` vi�c
th�c hi�n các ch">ng trình, m=c tiêu qu�c gia do Nhà
n"�c 
� ra và các cu�c v�n 
�ng l�n do M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam phát 
�ng, 
áp �ng 
"$c nhu c5u b�c xúc c�a
nhân dân. K�t qu& rõ nh�t trên l�nh v�c này là: So v�i
n1m 2008, di�n tích s&n xu�t nông nghi�p t1ng, s&n
l"$ng lúa t1ng trên 3,6 tri�u t�n, di�n tích v"�n cây 1n
trái t1ng 74%, nuôi tr0ng thu{ s&n t1ng h>n 79%, t{ l� h�
nghèo n1m 2008 là trên 12%, 
�n cu�i n1m 2017 gi&m
còn 5,11%, thu nh�p bình quân 
5u ng"�i 
�n nay 
�t
trên 41 tri�u 
0ng/ng"�i/n1m.

��i s�ng v1n hóa tinh th5n lành m�nh, phong phú,

�n nay toàn t4nh �0ng Tháp có trên 90% khóm, �p có
nhà v1n hóa, có khu vui ch>i, gi&i trí v1n hóa, th� d=c -
th� thao, thu hút trên 65% ng"�i dân tham gia và duy trì
các ho�t 
�ng. Toàn t4nh có h>n 220 câu l�c b� 
�n ca tài
t�, 250 câu l�c b� hát v�i nhau, có h>n 500 khóm, �p có
các lo�i hình nh" th" vi�n, 
i�m 
Fc báo, sân luy�n t�p
th� d=c th� thao, 100% s� xã trong t4nh 
�u có b"u 
i�n
v1n hoá. S� l"$ng 
1ng ký gia 
ình v1n hoá 
�t bình quân
hàng n1m là 98% so v�i t�ng s� h� trên toàn t4nh. K�t qu&
bình xét 
�n th�i 
i�m hi�n nay có 87,12% (t1ng 12% so
v�i n1m 2008), trong 
ó có 78% h� gia 
ình 
�t chujn
v1n hoá 3 n1m, 5 n1m liên t=c, 
"$c các c�p bi�u d">ng,
khen th"(ng hàng n1m. 

Công tác tuyên truy�n, v�n 
�ng các t5ng l�p nhân dân
tích c�c tham gia các ho�t 
�ng b&o v� môi tr"�ng 
"$c
M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c thành viên ph�i h$p v�i
Ban Ch4 
�o các c�p t� ch�c tri�n khai th�c hi�n 
�t hi�u
qu&, nhi�u mô hình ho�t 
�ng 
"$c xây d�ng, duy trì và
nhân r�ng 
ã t�o c&nh quan môi tr"�ng sáng - xanh - s�ch
- 
�p, góp ph5n nâng cao ý th�c c�ng 
0ng dân c" trong
th�c hi�n cu�c v�n 
�ng. �i�n hình là: Mô hình “Khu dân
c" t� qu&n môi tr"�ng”, mô hình “Xóa c5u tiêu trên ao cá”,
mô hình “B� ch�a n"�c di 
�ng”, mô hình “Ngày Ch� nh�t
s�ch”, “H� rác gia 
ình”, “T� thu gom rác ( nông thôn”,...

Th�c hi�n các ch">ng trình, m=c tiêu qu�c gia v�
phòng, ch�ng t�i ph�m, t� n�n xã h�i, an toàn giao thông

"$c các c�p ch� 
�ng ph�i h$p v�i các nga�nh ch�c n1ng
t� ch�c th�c hi�n 
�t k�t qu& tô�t. TrFng tâm là 
jy m�nh
phong trào toàn dân b&o v� an ninh T� qu�c ngay trên 
�a
bàn dân c", g�n v�i ki�n toàn các T� an ninh nhân dân
(nay là T� nhân dân t� qu&n), H�i 
0ng b&o v� an ninh
tr�t t� c�a xã, ph"�ng, th� tr�n, v�n 
�ng và khuy�n
khích mFi ng"�i dân ti�ch c"�c tham gia gi! gìn an ninh
tr�t t�, quy�t tâm làm t�t công tác 
�u tranh phòng
ng}a, phát hi�n và t� giác t�i ph�m; c&m hóa, giáo d=c
ng"�i ph�m t�i t�i gia 
ình và c�ng 
0ng dân c". T} 
ó,
ng"�i dân 
ã cung c�p nhi�u ngu0n tin có giá tr� giúp l�c
l"$ng ch�c n1ng k�p th�i 
�u tranh tr�n a�p t�i ph�m, góp
ph5n b&o v� an ninh chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tọa
đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc vận
động và giám sát xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải
pháp”, tháng 8/2018. ẢNH: KỲ ANH
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Th�c hi�n cu�c v�n 
�ng “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng
nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh” 
ã góp ph5n v�n 
�ng
các ngu0n l�c trong và ngoài t4nh th�c hi�n t�t công tác
“��n >n, 
áp ngh�a”, “U�ng n"�c nh� ngu0n”, ch1m lo
cho gia 
ình chính sách, ng"�i có công v�i cách m�ng,
không 
� cho gia 
ình chính sách có m�c s�ng t} d"�i
m�c trung bình. Các ho�t 
�ng nhân 
�o t} thi�n xã h�i,
giúp 
� ng"�i có hoàn c&nh khó kh1n, ng"�i già cô 
>n,
khuy�t t�t, tr? em m0 côi, n�n nhân ch�t 
�c hóa hFc…
Ph�i h$p xây d�ng nhi�u mô hình ho�t 
�ng nhân 
�o t}
thi�n xã h�i nh": B&o 
&m ho�t 
�ng th"�ng xuyên c�a
63 phòng, t� thu�c nam v�i 294 l">ng y t�n t=y ph=c v=
ch1m sóc s�c kh�e cho nhân dân; duy trì ho�t 
�ng liên
t=c 14 t� c�p c>m, cháo, n"�c 
un sôi mi�n phí ( các b�nh
vi�n trong t4nh, hàng n1m ph=c v= h>n 1 tri�u ng"�i
b�nh và thân nhân; v�n 
�ng t} các ngu0n 
� h3 tr$ mua
86 xe c�u th">ng, nh�m giúp b�nh nhân k�p th�i trong
c�p c�u, 
i�u tr� b�nh cho ng"�i dân nghèo ( các xã; T�
c"a x?  g3, c�t nhà tình th">ng; T� xây d�ng c5u, 
"�ng
nông thôn; B�p 1n tình th">ng… 
ã góp ph5n cùng Nhà
n"�c ch1m lo cho ng"�i nghèo, ng"�i có hoàn c&nh khó
kh1n an tâm lao 
�ng, hFc t�p, �n 
�nh cu�c s�ng.

Ban v�n 
�ng “Ngày vì ng"�i nghèo”các c�p trong t4nh

ã tích c�c ph�i h$p v�i các ban, ngành, t� ch�c chính tr�
- xã h�i k�p th�i v�n 
�ng nhân dân trong, ngoài t4nh k�t
h$p v�i ngu0n kinh phí t} ngân sách nhà n"�c 
ã k�p th�i
giúp 
� các h� nghèo �n 
�nh cu�c s�ng, kh�c ph=c h�u
qu& thiên tai l' l=t, không 
� x&y ra tình tr�ng 
ói. T�ng
tr� giá v}a hàng hóa, ti�n m�t lên 
�n hàng tr1m t{ 
0ng,
h3 tr$ giúp cho h>n hàng tri�u l"$t ng"�i h� dân vùng l'
có hoàn c&nh khó kh1n.

M�t tr�n T� qu�c ph�i h$p v�i các ngành, t� ch�c
thành viên 
ã t�p trung v�n 
�ng t} các ngu0n l�c trong
và ngoài t4nh 
"$c trên 600 t{ 
0ng xây d�ng c5u, 
"�ng
giao thông nông thôn. Trong 
ó, v�n 
�ng nhân dân hi�n
trên 2.200.000m2 
�t, 
óng góp trên hàng tri�u ngày công
lao 
�ng; tháo d� trên 500 c1n nhà, g5n 1.800 v�t ki�n
trúc khác, ch�t phá nhi�u cây 1n trái có giá tr� 
� làm

"�ng giao thông nông thôn; s!a ch!a 418 c5u bê tông,
tr&i nh�a, bê tông, 
á trên 17.000 km 
"�ng nông thôn.

Những bài học kinh nghiệm qua 15 năm
thực hiện cuộc vận động

Th� nh�t, 
� th�c hi�n hi�u qu& cu�c v�n 
�ng “Toàn
dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n minh”
c5n có s� n3 l�c c�a các thành viên Ban Ch4 
�o cu�c v�n

�ng, các phong trào, s� ph�i h$p ch�t ch` c�a M�t tr�n
T� qu�c và các t� ch�c chính tr� - xã h�i, 
�c bi�t là s�

0ng tình, h"(ng �ng tích c�c c�a các t5ng l�p nhân dân

�i v�i ch� tr">ng c�a �&ng, chính quy�n và nh�t là tham
gia th�c hi�n các cu�c v�n 
�ng, các phong trào thi 
ua
yêu n"�c.

Th� hai, Ban Ch4 
�o c�p xã 
"$c ki�n toàn và ho�t

�ng có hi�u qu&, Ban v�n 
�ng khóm, �p 
� thành ph5n,
nhi�t tình, có n1ng l�c, uy tín, th"�ng xuyên ph�i h$p t�
ch�c v�n 
�ng, ki�m tra, 
ôn 
�c th�c hi�n là y�u t�
quan trFng b&o 
&m s� thành công c�a công tác ph�i h$p
tri�n khai th�c hi�n. 

Th� ba, l0ng ghép các n�i dung th�c hi�n Ch">ng
trình m=c tiêu Qu�c gia xây d�ng nông thôn m�i; các
ch">ng trình, m=c tiêu, 
� án qu�c gia; các k� ho�ch liên
t�ch v�i l�c l"$ng v' trang v� công tác v�n 
�ng phong
trào “Toàn dân b&o v� an ninh T� qu�c”; các phong trào
thi 
ua yêu n"�c c�a các t� ch�c chính tr� - xã h�i 
"$c
phát 
�ng ( c> s( vào n�i dung các cu�c v�n 
�ng 
ã t�o
ra s�c m�nh t�ng h$p, 
0ng b� làm t1ng thêm ngu0n l�c
và giúp cho công tác tri�n khai th�c hi�n cu�c v�n 
�ng
“Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n
minh” 
�t 
"$c hi�u qu& toàn di�n h>n.

Một số giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu
kinh tế của địa phương

M�t là, t1ng c"�ng s� lãnh 
�o c�a c�p �y 
&ng,
chính quy�n 
�i v�i phong trào “C& n"�c chung tay xây
d�ng nông thôn m�i”, g�n v�i n�i dung cu�c v�n 
�ng
“Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n
minh” và phong trào “Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng 
�i
s�ng v1n hóa”; quy�t tâm xây d�ng nông thôn m�i m�t
cách toàn di�n trên mFi l�nh v�c 
�i s�ng kinh t�, v1n
hóa, xã h�i, góp ph5n th�c hi�n th�ng l$i các m=c tiêu
kinh t� - xã h�i trong nh!ng n1m ti�p theo. 

Hai là, 
jy m�nh công tác tuyên truy�n c& chi�u r�ng lEn
chi�u sâu, phát huy vai trò các thi�t ch� v1n hóa, h� th�ng
báo, 
ài phát thanh - truy�n hình, vai trò các t� ch�c chính
tr� - xã h�i, h�i ngh� nghi�p, t� ch�c tôn giáo làm cho m3i

oàn viên, h�i viên và các t5ng l�p nhân dân nh�n th�c sâu
s�c m=c 
ích, ý ngh�a, hi�u qu& thi�t th�c ch� tr">ng c�a
�&ng v� nông nghi�p, nông dân, nông thôn, g�n v�i n�i
dung các cu�c v�n 
�ng, các phong trào thi 
ua yêu n"�c.

Ba là, duy trì 
�nh k	, 
�t xu�t công tác ki�m tra, s>,
t�ng k�t, có gi&i pháp k�p th�i kh�c ph=c nh!ng v"�ng
m�c h�n ch� s� phát tri�n toàn di�n c�a các cu�c v�n

�ng, các phong trào. Hàng n1m, các c�p u{ 
&ng 
"a k�t
qu& th�c hi�n phong trào tr( thành m�t trong nh!ng tiêu
chí quan trFng trong xét công nh�n t� ch�c c> s( 
&ng
trong s�ch, v!ng m�nh.  

B�n là, chú trFng công tác t�p hu�n cán b� ph= trách
các cu�c v�n 
�ng, các phong trào t} t4nh 
�n c> s(, làm
chuy�n bi�n v� nh�n th�c và hành 
�ng 
� cu�c v�n 
�ng
th�t s� tr( thành m�t ph5n quan trFng trong th�c hi�n
nhi�m v= chính tr� c�a 
�a ph">ng.�
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Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh
Quảng Nam

Trong nh!ng n1m qua, ngành công nghi�p Qu&ng Nam
t�p trung phát tri�n ch� y�u theo chi�u r�ng, trong 
ó
chú trFng các ngành công nghi�p ch� l�c nh": l�p ráp ô
tô, thi�t b� 
i�n t�, c> khí, d�t may, da giày... Tuy nhiên
các ngành này s&n xu�t gia công là ch� y�u, các nguyên
ph= li�u, thi�t b� linh ki�n máy móc h5u h�t nh�p t} n"�c
ngoài nên giá tr� gia t1ng không cao.

N1m 2017, giá tr� s&n xu�t công nghi�p s&n xu�t l�p
ráp ô tô t4nh Qu&ng Nam "�c 
�t 38.068 t{ 
0ng (g0m s&n
xu�t, s!a ch!a xe có 
�ng c> và ph">ng ti�n v�n t&i
khác), chi�m 43% giá tr� s&n xu�t công nghi�p toàn t4nh.
Công ty C� ph5n Ô tô Tr"�ng H&i, nhà s&n xu�t ô tô chi�m
th� ph5n l�n nh�t t�i Vi�t Nam, 
ã 
5u t" t� h$p công
nghi�p c> khí ô tô t�i Khu kinh t� m( Chu Lai v�i t�ng s�
v�n 
5u t" kho&ng 780 tri�u USD v�i các nhà máy s&n
xu�t ô tô t&i, ô tô du l�ch, ô tô khách, các nhà máy c>
khí, s&n xu�t ph= tùng và công nghi�p h3 tr$ v�i công

VÕ VĂN LỢI*

Tóm tắt: Xác định công nghiệp hỗ trợ là ngành tạo giá trị gia tăng cao
trong sản phẩm, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, chính vì vậy những
năm qua, tỉnh Quảng Nam đã chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở
một số lĩnh vực, trong đó chủ yếu là công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế
tạo, phục vụ sản xuất ô tô và ngành dệt may. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội
nhập, để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, ngành công nghiệp hỗ trợ
của tỉnh Quảng Nam cần có sự đột phá.

Summary: Defining supporting industries is a sector that creates high
added value for products, bringing high efficiency in production, so, in
recent years, Quang Nam province has paid attention to the development
of supporting industries. There is number of sectors, mainly supporting
industries in the field of mechanical engineering for automobile and textile
industry. However, in the integration period, to meet the demand of
domestic production, Quang Nam's supporting industries need a
breakthrough.
Từ khóa: Công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, tỉnh Quảng Nam.
Keywords: Industry, supporting industries, mechanical manufacturing, Quang Nam province.
Nhận bài: 19/10/2018; Sửa chữa: 25/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.

Phát tri�n công nghi�p 
h� tr� t�nh Qu�ng Nam:
C&N S' Đ(T PHÁ

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực III. 



Trong thời kỳ hội nhập, để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam cần có sự đột phá.
ẢNH: PV
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su�t n1m 2017 là trên 87.000 xe. Trên 
�a bàn t4nh hi�n
nay, T�p 
oàn Tr"�ng H&i, thu hút 27 nhà máy s&n xu�t
linh ki�n và ph= tùng ph=c v= cho vi�c l�p ráp ô tô du
l�ch, ô tô t&i, xe buýt… T{ l� n�i 
�a hóa các s&n phjm ô
tô c�a Tr"�ng H&i khá cao, bình quân kho&ng 52% 
�i v�i
xe khách, 46% 
�i v�i xe t&i và xe du l�ch 
�t 16,2%. 

V� công nghi�p h3 tr$ l�nh v�c 
i�n - 
i�n t�, hi�n
nay ch4 có Công ty CCI Vi�t Nam s&n xu�t s&n phjm chíp

i�n t� (tuy nhiên 
ây là doanh nghi�p ch� xu�t, xu�t
khju 100% s&n phjm) và Công ty Cáp Vi�t Hàn s&n xu�t
cáp vi�n thông. Công nghi�p 
i�n - 
i�n t� ph=c v= ngành
ô tô có Công ty TNHH MTV S&n xu�t và L�p ráp 
i�n l�nh
Tr"�ng H&i trong t� h$p công nghi�p ô tô, do Tr"�ng H&i

5u t".

S&n xu�t d�t may và da giày xu�t khju 
óng góp l�n
vào s� phát tri�n c�a công nghi�p t4nh, góp ph5n quan
trFng trong gi&i quy�t vi�c làm. N1m 2017, giá tr� s&n xu�t
ngành d�t may và da giày 
�t 7.363 t{ 
0ng, chi�m10,5%
giá tr� s&n xu�t toàn t4nh v�i h>n 2.000 c> s( s&n xu�t,
thu hút trên 50.000 lao 
�ng.

T4nh Qu&ng Nam 
ã "u tiên kêu gFi các d� án 
5u t"
chuyên s&n xu�t các ngành công nghi�p h3 tr$ nh" s&n

xu�t chi ti�t linh ki�n, thi�t b� máy móc và nguyên ph=
li�u ph=c v= cho các ngành s&n xu�t công nghi�p nh"  l�p
ráp ô tô, thi�t b� 
i�n t�, c> khí, d�t may, da giày...
nh"ng k�t qu& 
�t 
"$c khá khiêm t�n, ch"a 
áp �ng
nhu c5u cho các doanh nghi�p trong t4nh.

�� thúc 
jy phát tri�n ngành công nghi�p h3 tr$, �y
ban nhân dân t4nh Qu&ng Nam c'ng 
ã ban hành Quy�t

�nh s� 1286/Q� - UBND, ngày 24/4/2014 phê duy�t Quy
ho�ch phát tri�n công nghi�p h3 tr$ trên 
�a bàn t4nh

�n n1m 2020, t5m nhìn 
�n n1m 2025 và Quy�t 
�nh s�
285/Q� - UBND ngày 22/1/2014 phê duy�t �� án phát
tri�n công nghi�p h3 tr$ ngành d�t may trên 
�a bàn t4nh
giai 
o�n 2014 - 2020 các v1n b&n này 
"$c các c> quan
qu&n lý nhà n"�c và doanh nghi�p trên 
�a bàn t4nh 
0ng
b� tri�n khai. K�t qu& s> b� cho th�y, v�i s� h3 tr$ 
5u
t" và các ch">ng trình, d� án 
"$c 
"a ra, 
�n nay 
ã có
r�t nhi�u nhà 
5u t" trong và ngoài n"�c 
�t v�n 
� 
5u
t" các d� án thu�c ngành công nghi�p h3 tr$ d�t may
trên 
�a bàn t4nh. Hi�n t�i Qu&ng Nam 
ang tri�n khai
hình thành khu công nghi�p h3 tr$ d�t may 
&m b&o x�
lý môi tr"�ng 
� kêu gFi nhà 
5u t"; 
0ng th�i 
ang phê
duy�t �� án phát tri�n khu công nghi�p h3 tr$ ngành c>
khí t�i Khu Kinh t� m( Chu Lai (huy�n Núi Thành).



48 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 183 (11/2018)

KINH NGHI�M - TH�C TI�N

Bên c�nh nh!ng thành qu& 
�t 
"$c, nhìn chung phát
tri�n công nghi�p h3 tr$ c�a Qu&ng Nam còn th�p, do
dung l"$ng th� tr"�ng nh� và h� th�ng doanh nghi�p
ngoài nhà n"�c còn non y�u; chính sách khuy�n khích
"u 
ãi cho phát tri�n công nghi�p h3 tr$ ch"a c= th�,
hi�u qu&, nên các doanh nghi�p ít quan tâm 
5u t" vào
l�nh v�c này; T{ l� n�i 
�a hóa c�a m�t s� s&n phjm ch"a
cao… công nghi�p h3 tr$ cung �ng nguyên ph= li�u cho
các ngành này l�i thi�u và y�u. Ph5n l�n các doanh
nghi�p d�t may trên 
�a bàn t4nh ch� y�u s&n xu�t hàng
gia công cho các doanh nghi�p n"�c ngoài, nên b� l�
thu�c v� th� tr"�ng và ch�u thua thi�t h>n so v�i doanh
nghi�p s&n xu�t làm hàng FOB (mua 
�t, bán 
o�n). Giá
tr� xu�t khju hàng d�t may tuy l�n nh"ng ch� y�u là
hàng gia công nên giá tr� gia t1ng r�t th�p. Có nh!ng
nguyên ph= li�u t"(ng ch}ng nh" 
>n gi&n, nh": kim
ch4, dây néo, móc áo, bao bì, nhãn mác... nh"ng vEn ph&i
nh�p khju t} n"�c ngoài. 

Ngoài l�nh v�c công nghi�p h3 tr$ ph=c v= s&n xu�t ô
tô, các ngành công nghi�p h3 tr$ c�a t4nh m�i phát tri�n
v�i công ngh� l�c h�u; Ch�ng lo�i s&n phjm công nghi�p
h3 tr$ còn nghèo nàn, ch� y�u vEn là các s&n phjm d�t
thô, linh ki�n c> khí, linh ki�n nh�a 
>n gi&n; S�c c�nh
tranh c�a s&n phjm h3 tr$ th�p, giá thành cao, ch�t
l"$ng không �n 
�nh, th�i h�n giao hàng không 
&m b&o.
H� th�ng doanh nghi�p nh� và v}a n�i 
�a, 
�c bi�t là
trong các l�nh v�c s&n xu�t ch� t�o h5u nh" ch"a hình
thành...

M�c dù có khu kinh t� m( Chu Lai v�i nhi�u 
i�u ki�n
"u 
ãi h�p dEn h>n các khu công nghi�p thông th"�ng,
nh"ng thu hút 
5u t" n"�c ngoài c�a t4nh còn h�n ch� c&
v� s� l"$ng và quy mô d� án. Ngay c& trong l�nh v�c s&n
xu�t l�p ráp ô tô v�i s� hi�n di�n và h3 tr$ r�t l�n c�a
Công ty C� ph5n Ô tô Tr"�ng H&i cho công nghi�p h3 tr$,
song t4nh h5u nh" ch"a thu hút 
"$c doanh nghi�p s&n
xu�t linh ki�n ph= tùng trong l�nh v�c này. C> ch� h3 tr$
cho doanh nghi�p công nghi�p h3 tr$ c�a t4nh vEn còn
h�n ch�, 
�c bi�t là l�nh v�c công nghi�p h3 tr$ ph=c v=
tr�c ti�p các ngành công nghi�p ch� l�c c�a t4nh. 

Cần sự đột phá để phát triển
�� kh�c ph=c nh!ng y�u kém, h�n ch�, thúc 
jy s�

phát tri�n ngành công nghi�p h3 tr$ ph=c v= hi�u qu&
cho phát tri�n kinh t�, trong th�i gian t�i, theo chúng tôi
t4nh Qu&ng Nam c5n th�c hi�n các gi&i pháp sau: 

Th� nh�t, t�p trung hoàn thành và phát tri�n Trung
tâm c> khí ô tô qu�c gia t�i Khu kinh t� m( Chu Lai; hình
thành các khu, c=m công nghi�p h3 tr$ chuyên sâu nh�m

áp �ng yêu c5u phát tri�n các d� án công nghi�p h3 tr$
nh": d�t, nhu�m,… �0ng th�i khuy�n khích mFi thành

ph5n kinh t� 
5u t" vào l�nh v�c s&n xu�t công nghi�p h3
tr$ ngành c> khí ch� t�o; hình thành h� th�ng doanh
nghi�p 
�a ph">ng có kh& n1ng cung �ng cho doanh
nghi�p l�p ráp, 
�c bi�t là các doanh nghi�p FDI, doanh
nghi�p l�n t�i 
�a ph">ng và Vùng kinh t� trFng 
i�m
mi�n Trung. 

Th� hai, t4nh c5n t1ng c"�ng thu hút 
5u t" vào các
l�nh v�c công nghi�p h3 tr$ c> khí công ngh� cao và hi�n

�i; 
jy m�nh phát tri�n công nghi�p h3 tr$ ngành d�t
may, thu hút 
5u t" các nhà máy s$i, d�t nhu�m và s&n
xu�t các lo�i ph= li�u, song song v�i hình thành Trung tâm
d�t may t�i huy�n Qu� S>n.

Th� ba, t�p trung 
ào t�o 
�i ng' lao 
�ng k� thu�t
cao, phát tri�n 
ào t�o các ngành ngh� ph=c v= công
nghi�p h3 tr$; 
0ng th�i, có k� ho�ch 
ào t�o cho 
�i
ng' qu&n lý và các ch� doanh nghi�p ki�n th�c v� công
nghi�p h3 tr$, chính sách và chi�n l"$c phát tri�n công
nghi�p h3 tr$ c�a t4nh và c& n"�c.

Th� t", trong b�i c&nh Qu&ng Nam 
ang ph�n 
�u tr(
thành t4nh công nghi�p vào n1m 2020, 
� phát tri�n
m�nh công nghi�p h3 tr$ 
áp �ng yêu c5u t1ng tr"(ng
c�a n�n kinh t�, 
�nh h"�ng 
�n n1m 2020, t4nh t�p
trung 
5u t" phát tri�n m�t s� ngành quan trFng có công
ngh� tiên ti�n, hi�n 
�i, ti�t ki�m nguyên nhiên v�t li�u

� t�o ra các s&n phjm công nghi�p m'i nhFn. Theo 
ó,
tr"�c m�t t4nh t�p trung t1ng tr"(ng m�nh ( l�nh v�c
công nghi�p h3 tr$ ngành c> khí ch� t�o và công nghi�p
h3 tr$ ngành d�t may — da giày. C= th� trong phát tri�n
công nghi�p h3 tr$ ngành c> khí ch� t�o s` là Công ty C�
ph5n Ô tô Tr"�ng H&i (Thaco) và phát tri�n công nghi�p
h3 tr$ ngành d�t may. 

Th� n1m, quy ho�ch và 
5u t" phát tri�n vùng nguyên
li�u g�n v�i các nhà máy ch� bi�n 
� ph=c v= s&n xu�t công
nghi�p h3 tr$, trong 
ó quan trFng nh�t là cung �ng nguyên
li�u nh" cây bông v&i… Ngành d�t may 
"$c coi là m�t
trong nh!ng ngành có nhi�u l$i th� khi Hi�p 
�nh ��i tác
Chi�n l"$c xuyên Thái Bình D">ng (TPP) có hi�u l�c, Qu&ng
Nam c5n 
jy m�nh vi�c 
5u t" vào 
�a bàn t4nh nh!ng d�
án công nghi�p h3 tr$ ph=c v= cho ngành d�t may v�i quy
mô l�n, hi�n 
�i 
� ch� 
�ng cung �ng nguyên ph= li�u cho
ngành may trong n"�c.

Th� sáu, Qu&ng Nam c5n chú trFng ban hành các chính
sách c= th� h>n 
� doanh nghi�p d� ti�p c�n, nh": chính
sách "u 
ãi v� thu�, ti�n thuê 
�t; tín d=ng, s� d=ng k�t
c�u h� t5ng và các chính sách h3 tr$ v� phát tri�n k�t
n�i th� tr"�ng, �ng d=ng khoa hFc và công ngh�, 
ào t�o
ngu0n nhân l�c thi�t th�c h3 tr$ các doanh nghi�p thúc

jy phát tri�n s&n xu�t, kinh doanh.�
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T4nh ��k L�k có 47 dân t�c, trong 
ó, ng"�i Kinh
chi�m trên 70%; các dân t�c thi�u s�, nh": Ê �ê,
M'nông, Thái, Tày, Nùng... chi�m g5n 30% dân s�
toàn t4nh. Tình hình an ninh chính tr� trên 
�a bàn

t4nh vEn còn ti�m jn nhi�u nhân t� có th� gây m�t �n

�nh, nh": truy�n 
�o, phát tri�n tín 
0, h�i 
oàn; 
òi l�i

�t 
ai, n>i sinh ho�t tôn giáo, mua thêm 
�t 
ai d"�i
nhi�u hình th�c; t1ng c"�ng s�a ch!a, xây m�i c> s( th�
t�; in �n kinh sách; t� ch�c các l� h�i linh 
ình, 
ông
ng"�i 
� phô tr">ng thanh th�. Tình hình khi�u ki�n,
tranh ch�p 
�t 
ai vEn x&y ra ( m�t s� n>i, nh�t là mâu
thuEn v� 
�t canh tác, 
�t liên quan 
�n tôn giáo. Các
th� l�c thù 
�ch 
jy m�nh các ho�t 
�ng ch�ng phá, l$i
d=ng 
0ng bào dân t�c thi�u s�, 
0ng bào tôn giáo 
� t�o
thành v�n 
� “dân t�c”, “tôn giáo” hòng gây m�t �n 
�nh
chính tr�, tr�t t�, an toàn xã h�i. Chúng tìm mFi cách
xuyên t�c l�ch s�, bóp méo, ph� nh�n 
"�ng l�i, chính

sách dân t�c, tôn giáo c�a �&ng và Nhà n"�c. Nh!ng v�n

� 
ó 
ang là thách th�c l�n, 
òi h�i c& h� th�ng chính
tr� ph&i làm t�t công tác xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn
dân trong giai 
o�n hi�n nay. 

Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Trong nh!ng n1m qua, d"�i s� h"�ng dEn c�a Ban
Th"�ng tr�c �y ban Trung ">ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, s� ch4 
�o tr�c ti�p c�a T4nh �y, 
i�u hành c�a �y
ban nhân dân t4nh ��k L�k, �y ban M�t tr�n các c�p trong
t4nh và các t� ch�c thành viên 
ã ph�i h$p v�i chính
quy�n tích c�c tuyên truy�n, giáo d=c chính tr� t" t"(ng,
giáo d=c truy�n th�ng cách m�ng, giáo d=c pháp lu�t.
Không ng}ng nâng cao nh�n th�c cho các t5ng l�p nhân
dân v� các ch� tr">ng, 
"�ng l�i c�a �&ng, chính sách,

PHẠM VĂN DƯƠNG*

Tóm tắt: Đoàn kết là truyền thống quý báu, được hun đúc trong quá trình dựng
nước và giữ nước của dân tộc ta; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách
mạng Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế
lực thù địch, thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhằm chia rẽ khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, nghiên cứu giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân tộc là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Summary: Solidarity is a precious tradition, built during the process of founding
and defending our nation. This is the main source of strength and a motivating
force of the Vietnamese revolution. At the same time, this is also the anti-
aggressive target of hostile forces, through the strategy of "peaceful evolution" to
divide the national unity bloc. Therefore, researching solutions to strengthen the
great national unity bloc is an urgent issue now.
Từ khóa: Đoàn kết, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.
Keywords: Unity, great national unity, people mobilization, Dak Lak province, Vietnam.
Nhận bài: 5/10/2018; Sửa chữa: 9/10/2018; Duyệt đăng: 2/11/2018.

* Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Công tác v�n đ�ng nhân dân 
xây d�ng kh�i đ
i đoàn k�t 
toàn dân t
i t)nh Đ�k L�k 
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pháp lu�t c�a Nhà n"�c, trFng tâm là Ngh� quy�t ��i h�i

�i bi�u toàn qu�c l5n th� XII, Ngh� quy�t ��i h�i �&ng
các c�p và nh!ng thành t�u phát tri�n kinh t� - xã h�i,
an ninh qu�c phòng c�a 
�t n"�c nói chung, t4nh ��k
L�k nói riêng; tuyên truy�n th�c hi�n các cu�c v�n 
�ng:
“Toàn dân 
oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, 
ô th� v1n
minh”, “Ng"�i Vi�t Nam "u tiên dùng hàng Vi�t Nam”;
phong trào “Toàn dân tham gia b&o v� an ninh T� qu�c”,

�u tranh phòng ng}a, t� giác các lo�i t�i ph�m,…

H�ng n1m, �y ban M�t tr�n các c�p trong t4nh và các
t� ch�c thành viên 
ã ph�i h$p v�i chính quy�n xây d�ng
ch">ng trình th�ng nh�t hành 
�ng 
� v�n 
�ng, t�p h$p
nhân dân xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân trên 
�a
bàn t4nh.

V� t�p h$p t" t"(ng, ý ki�n, nguy�n vFng c�a nhân
dân: ��nh k	 M�t tr�n T� qu�c các c�p ph�i h$p v�i các
c> quan, ban ngành có liên quan t� ch�c ti�p xúc c� tri
và nhân dân c�a các 
�i bi�u Qu�c h�i, 
�i bi�u H�i 
0ng
nhân dân 
� ti�p nh�n, t�ng h$p và ph&n ánh ý ki�n,
ki�n ngh� c�a c� tri và nhân dân 
�n các c> quan liên
quan. T� ch�c giám sát, kh&o sát, 
i�u tra xã h�i hFc theo
chuyên 
� ( nh!ng th�i 
i�m nh�t 
�nh, thu th�p 
"$c ý
ki�n c�a các t5ng l�p nhân dân. Thông qua 
ó, ki�n ngh�
các c�p �y �&ng, chính quy�n các c�p 
� gi&i quy�t k�p
th�i và theo 
úng quy 
�nh c�a pháp lu�t.

V� công tác tuyên truy�n v� bi�n 
&o và ch� quy�n biên
gi�i qu�c gia: Trong th�i gian qua, �y ban M�t tr�n T� qu�c
các c�p và các t� ch�c thành viên trong t4nh 
ã tích c�c

tri�n khai v�i nhi�u ho�t 
�ng thi�t th�c nh�m giáo d=c
truy�n th�ng cách m�ng, nâng cao ý th�c trách nhi�m và

�ng viên các t5ng l�p nhân dân tham gia th�c hi�n cam
k�t v� “Xây d�ng 
"�ng biên gi�i hòa bình, h!u ngh�, h$p
tác cùng phát tri�n” gi!a �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
t4nh ��k L�k (Vi�t Nam) v�i M�t tr�n �oàn k�t Phát tri�n
T� qu�c t4nh Mondulkiri (V">ng qu�c Campuchia). 

Công tác tuyên truy�n, ch1m lo v�n 
�ng xây d�ng
kh�i 
�i 
oàn k�t trong 
0ng bào các dân t�c: �y ban M�t
tr�n T� qu�c các c�p trong t4nh và các t� ch�c thành viên
t1ng c"�ng n�m b�t tình hình, t" t"(ng c�a 
0ng bào các
dân t�c, các tôn giáo tích c�c t� ch�c các ho�t 
�ng th1m
h�i t�ng quà1 
�ng viên ng"�i có uy tín tiêu bi�u trong

0ng bào dân t�c thi�u s�, các ch�c s�c, ch�c vi�c nh�m
thu hút và phát huy vai trò c�a hF trong công tác tuyên
truy�n, v�n 
�ng 
0ng bào các dân t�c tham gia phát
tri�n kinh t� - xã h�i.

Ho�t 
�ng tuyên truy�n, v�n 
�ng xây d�ng qu� “Vì
ng"�i nghèo” và các ch">ng trình an sinh xã h�i: Ban
Th"�ng tr�c �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t4nh 
ã
xây d�ng và ban hành các k� ho�ch, h"�ng dEn �y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p trong t4nh t� ch�c các
ho�t 
�ng tháng cao 
i�m “Vì ng"�i nghèo”. N1m 2017,
U{ ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p, các t� ch�c
thành viên tri�n khai th�c hi�n phong trào thi 
ua “C&
n"�c chung tay vì ng"�i nghèo - không 
� ai b� b� l�i
phía sau”, góp ph5n quan trFng vào công tác xoá 
ói gi&m
nghèo c�a 
�a ph">ng; ho�t 
�ng v�n 
�ng qu� “Vì ng"�i

KINH NGHI�M - TH�C TI�N

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Trần Thanh Mẫn dự
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk. ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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nghèo” n1m 2017 c�a 3 c�p 
"$c 13 t{ 077 tri�u 
0ng; h3
tr$ xây m�i 178 nhà ��i 
oàn k�t cho ng"�i nghèo v�i s�
ti�n 4 t{ 640 tri�u 
0ng. 

Công tác tuyên truy�n, v�n 
�ng, t�p h$p ng"�i Vi�t
Nam ( n"�c ngoài: �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
c�p trong t4nh 
ã ph�i h$p v�i H�i Liên l�c v�i ng"�i Vi�t
Nam ( n"�c ngoài, các t� ch�c thành viên t� ch�c g�p
m�t thân nhân ki�u bào và ki�u bào v� th1m thân nhân
d�p T�t Nguyên 
án h�ng n1m; v�n 
�ng bà con ki�u bào
h"�ng v� quê h">ng 
5u t" kinh doanh, tham gia các
ho�t 
�ng an sinh xã h�i, góp ph5n xây d�ng quê h">ng

�t n"�c. �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t4nh ph�i
h$p v�i H�i H!u ngh� Vi�t Nam - Lào, Liên hi�p các t�
ch�c H!u ngh� c�a t4nh t� ch�c T�t Bunpimay cho ng"�i
Lào t�i xã Krông Na, huy�n Buôn �ôn v�i nh!ng ho�t

�ng 
�c s�c, thu hút hàng tr1m ng"�i tham gia.

V� t� ch�c Ngày h�i ��i 
oàn k�t ( khu dân c": Trên
c> s( h"�ng dEn c�a Ban Th"�ng tr�c �y ban Trung ">ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, Ban Th"�ng tr�c �y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam t4nh 
ã ban hành các v1n b&n,
h"�ng dEn M�t tr�n c> s( tuyên truy�n k{ ni�m ngày
truy�n th�ng M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam
(18/11) 
�n khu dân c" và t� ch�c Ngày h�i ��i 
oàn k�t2

toàn dân t�c ( khu dân c". N1m 2017, có 2.460 trên t�ng
s� 2.478 khu dân c", 
ã t� ch�c 
"$c Ngày h�i ��i 
oàn
k�t toàn dân t�c ( khu dân c", 
�t 99,2%. Trong 
ó, khu
dân c" t� ch�c 
"$c c& ph5n l� và ph5n h�i là 1.976 trên
t�ng s� 2.478 khu dân c", 
�t 80%. Ngày h�i ��i 
oàn
k�t n1m 2018 
"$c các c�p u{ 
&ng, chính quy�n quan
tâm nhi�u h>n, các 
0ng chí lãnh 
�o �&ng, Nhà n"�c,
M�t tr�n, 
oàn th� 
�u tham d� Ngày h�i t�i khu dân c".

Nh!ng v�n 
� 
�t ra trong tình hình hi�n nay v� công
tác v�n 
�ng nhân dân xây d�ng kh�i 
�i 
oàn k�t các
dân t�c

�� ti�p t=c t1ng c"�ng kh�i 
�i 
oàn k�t toàn dân t�c,
c5n th�c hi�n m�t s� gi&i pháp sau:

M�t là, 
jy m�nh tuyên truy�n nâng cao nh�n th�c
sâu s�c v� s� c5n thi�t ph&i t1ng c"�ng kh�i 
�i 
oàn k�t
toàn dân t�c hi�n nay.

Ti�p t=c th�c hi�n có hi�u qu& công tác tuyên truy�n,
tri�n khai sâu r�ng vi�c tuyên truy�n ch� tr">ng, 
"�ng
l�i c�a �&ng, chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n"�c, các
ch">ng trình hành 
�ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam

�i v�i 
0ng bào các dân t�c thi�u s� trên 
�a bàn t4nh.

Ti�p t=c 
jy m�nh hFc t�p và làm theo t" t"(ng, 
�o 
�c,
phong cách H0 Chí Minh, g�n v�i th�c hi�n các ngh�
quy�t, ch4 th�, k�t lu�n c�a c�p �y �&ng các c�p trong h�
th�ng M�t tr�n các c�p, góp ph5n c�ng c�, xây d�ng kh�i

�i 
oàn k�t toàn dân t�c trong tình hình hi�n nay.

Hai là, nâng cao n1ng l�c 
�i ng' cán b� trong h� th�ng
M�t tr�n các c�p và các t� ch�c thành viên 
� n�m b�t k�p
th�i tâm t", nguy�n vFng c�a các t5ng l�p nhân dân, 
�c
bi�t là 
0ng bào các dân t�c thi�u s�. T} 
ó, v�n 
�ng 
0ng
bào các dân t�c thi�u s� thi 
ua phát tri�n s&n xu�t, kinh
doanh làm giàu h$p pháp, 
jy m�nh công tác xóa 
ói gi&m
nghèo, ch1m sóc s�c kh�e cho bà con dân t�c thi�u s�, 
�c
bi�t gia 
ình chính sách, 
0ng bào dân t�c thi�u s� vùng
khó kh1n và vùng biên gi�i.

Ba là, t1ng c"�ng quan h� m�t thi�t gi!a nhân dân
v�i �&ng, Nhà n"�c, t�o sinh l�c m�i c�a kh�i 
�i 
oàn
k�t toàn dân t�c. T� ch�c và 
�ng viên, quy t= nhân dân
tham gia các phong trào thi 
ua yêu n"�c. B&o v� quy�n
và l$i ích h$p pháp, chính 
áng c�a nhân dân; không
ng}ng nâng cao 
�i s�ng v�t ch�t và tinh th5n c�a nhân
dân, nh�t là 
0ng bào các dân t�c thi�u s�, 
0ng bào (
vùng sâu, vùng xa, biên gi�i, h&i 
&o, vùng c1n c� kháng
chi�n c', các vùng chi�n l"$c, vùng tôn giáo. B&o 
&m
vi�c làm, nâng cao thu nh�p, ch1m lo xây d�ng các công
trình phúc l$i cho nhân dân. Th"�ng xuyên làm t�t công
tác tuyên truy�n, giáo d=c nâng cao nh�n th�c chính tr�,
tinh th5n t� l�c t� c"�ng, lòng yêu n"�c, t� tôn dân t�c,
g�n bó v�i l$i ích c�a 
�t n"�c và s� nghi�p xây d�ng
ch� ngh�a xã h�i c�a ng"�i dân. 

B�n là, kiên quy�t 
�u tranh v�i các quan 
i�m sai
trái, thù 
�ch, phá ho�i, chia r` kh�i 
�i 
oàn k�t toàn
dân t�c. Ch� 
�ng n�m ch�c tình hình, k�p th�i phát
hi�n, d�p t�t mFi âm m"u, hành 
�ng l$i d=ng v�n 
�
dân t�c, tôn giáo, kích 
�ng lôi kéo 
0ng bào gây r�i, b�o
lo�n. Ti�p t=c v�ch tr5n b� m�t ph&n 
�ng c�a các th�
l�c thù 
�ch, 
� nhân dân nh�n rõ. �0ng th�i, v�n 
�ng
b&o v� 
0ng bào các dân t�c, tôn giáo t�o s� chuy�n bi�n
c1n b&n trong nh�n th�c, nâng cao tinh th5n c&nh giác,
s� nh�y bén trong nh�n di�n và tích c�c tham gia 
�u
tranh v�i nh!ng quan 
i�m sai trái, thù 
�ch.

N1m là, v�n 
�ng nhân dân xây d�ng kh�i 
�i 
oàn
k�t toàn dân, t�o thành m�t kh�i th�ng nh�t gi!a ý chí
và hành 
�ng trong th�c hi�n mFi nhi�m v=, góp ph5n
quan trFng vào s� nghi�p xây d�ng và b&o v� v!ng ch�c
T� qu�c trong th�i k	 m�i.�

Chú thích:
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức thăm và tặng quà đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu

số với số kinh phí gần 50 triệu đồng; phối hợp với chùa Phổ Minh, TP. Buôn Ma Thuột và chùa Huệ Nghiêm, huyện Ea H’Leo tổ chức
thăm, tặng quà cho đồng bào và các cháu thiếu nhi buôn kết nghĩa Hiao 2, huyện Ea H’leo nhân dịp Tết Đinh Dậu và Tết Trung thu
với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.  

2. Với nhiều hoạt động, như: tổ chức bóng đá, bóng chuyền, tổ chức thi các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số (đua
voi, chạy cà kheo, đua thuyền độc mộc, thi hát nhạc dân ca, ẩm thực vùng miền)…
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Sơ lược về công tác phòng, chống tham
nhũng trên thế giới và cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0

Ch">ng trình phát tri�n Liên h$p qu�c 
�nh ngh�a
tham nh'ng là: “l�m d=ng ch�c v=, quy�n l�c cho l$i ích
cá nhân, thông qua h�i l�, t�ng ti�n, thao túng th�
tr"�ng, thiên v� ng"�i thân, gian l�n, chuy�n ti�n (hình
th�c h�i l�) ho�c tham ô”. Theo m�t nghiên c�u do Ngh�
vi�n châu Âu 
"a ra n1m 2016, s� ti�n tham nh'ng trên
th� gi�i có th� lên 
�n 990 t{ euro m�t n1m (t">ng 
">ng
1147,21 t{ 
ô la M�)1. �i�u này cho th�y t5m quan trFng
c�a công tác ch�ng tham nh'ng trên toàn c5u.

Thu�t ng! "Công nghi�p 4.0" 
ã 
"$c nh�c 
�n vào
n1m 2011 t�i H�i ch$ Hannover, ��c2. C'ng nh" các cu�c
cách m�ng th� nh�t, th� hai, th� ba, cu�c cách m�ng l5n
th� 4 này c'ng làm thay 
�i công ngh�, nh"ng s� khác
bi�t 
�n t} vi�c chuy�n 
�i công ngh� c�a th� tr"�ng

công nghi�p sang s&n xu�t thông minh. Cu�c cách m�ng
công nghi�p l5n th� 4 
ang giúp cho máy tính, ph5n
c�ng, ph5n m�m, c'ng nh" m�ng toàn c5u phát tri�n
m�nh m`, t�o ti�n 
� cho s� ra 
�i m�t cu�c cách m�ng
công nghi�p toàn di�n và làm bi�n 
�i mFi m�t 
�i s�ng
kinh t� - xã h�i toàn c5u.

Thách thức của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 với công tác phòng, chống
tham nhũng toàn cầu

Cu�c cách m�ng công nghi�p 4.0 
ã và 
ang t�o ra
nh!ng chuy�n bi�n tích c�c trong công tác phòng, ch�ng
tham nh'ng. R�t nhi�u công ngh� 
ã và 
ang 
"$c áp
d=ng t�o ra nhi�u s� chuy�n bi�n trong b� máy công
quy�n nhà n"�c. Tuy nhiên, cu�c cách m�ng công nghi�p
4.0 là s� hai m�t, nó c'ng sinh ra nh!ng thách th�c hi�n
h!u và vô hình 
òi h�i b&n thân con ng"�i ph&i c&i thi�n.

Thách th�c c�a cu�c cách m
ng
công nghi"p 4.0 v!i công tác 
phòng, ch�ng tham nh�ng toàn c*u

LÊ HOÀNG ANH TUẤN*

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh
mẽ đến công tác phòng, chống tham nhũng, đòi hỏi chính phủ các quốc
gia phải có giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực và có giải
pháp tranh thủ, tận dụng thế mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
tới công tác phòng, chống tham nhũng.

Summary: The Industrial Revolution 4.0 has made a strong impact on
anti-corruption, requiring governments to work out measures to mitigate
negative impacts and find the solution of taking advantage of the
Industrial Revolution 4.0 to prevent corruption.
Từ khóa: Phòng chống tham nhũng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, an ninh thế giới.
Keywords: Prevent corruption, Industrial Revolution 4.0, world securityNhận bài: 18/10/2018; Sửa
chữa: 19/10/2018; Duyệt đăng: 1/11/2018.

* Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Chống tham nhũng & Hợp tác Quốc tế.
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Thách thức vấn đề công nghệ
Khi xem xét câu chuy�n li�u công ngh� là t�t hay x�u

trong cu�c 
�u tranh phòng, ch�ng tham nh'ng, phiên
hFp c�a nhi�u h�i ngh� trên th� gi�i 
ã có nh!ng s� tranh
lu�n trái chi�u. Cu�i cùng, các h�i ngh� th"�ng 
"a ra ý
ki�n t�t nh�t 
� ngh� v� công ngh� nh" là m�t công c= có
kh& n1ng t�o ra các k�t qu& t�t ho�c x�u, mang tính ch�t
hai chi�u. Gi�ng nh" b�t k	 công c= nào khác, công ngh�
c5n ph&i 
"$c s� d=ng 
úng cách ho�c nó có th� gây ra các
tác h�i x�u. Vi�c s� d=ng h$p lý 
òi h�i con ng"�i ph&i có
nh�n th�c v� nh!ng r�i ro, tiêu chujn th�c hành và 
ào
t�o t�t. Các h�i ngh� c'ng nh�n 
�nh n�u 
"$c s� d=ng v�i
k� n1ng t�t, công ngh� có th� là m�t công c= m�nh m`
trong cu�c chi�n 
� ch�m d�t s� b�t công, tham gia tích
c�c trong vi�c phòng, ch�ng tham nh'ng. 

M�t ví d= là Supervizor, m�t �ng d=ng tr�c tuy�n 
�
theo dõi chi phí c�a các c> quan công c�ng do �y ban
Phòng, ch�ng tham nh'ng c�a C�ng hoà Slovenia phát
tri�n, 
"$c s� d=ng 
� ti�t l� m�i t">ng quan m�nh m`
gi!a thay 
�i Chính ph� và gi&i ngân ti�n t} ng"�i s�
d=ng ngân sách nhà n"�c3. |ng d=ng này giúp ng"�i dân,

các t� ch�c có th� hi�u và ki�m soát 
"$c ngu0n ti�n t}
Chính ph�, t} 
ó có s� ph&n h0i 
úng 
�n trong vi�c
phòng, ch�ng tham nh'ng.

Công ngh� là th� ( th�i 
i�m này có th� phù h$p,
nh"ng ( th�i 
i�m khác l�i không còn phù h$p, r�t d� l3i
th�i. Chính vì v�y, vi�c c&i thi�n công ngh� chính là m�t
thách th�c trong công tác phòng, ch�ng tham nh'ng.
Không th� áp d=ng m�t công ngh� không phù h$p 
�
phòng, ch�ng m�t v�n 
� nóng và quan trFng c�a xã h�i. 

L$i ích 
"$c nhìn th�y rõ, n�u các nhà l�p trình c�a
Chính ph� có n1ng l�c và phjm ch�t t�t. Tuy nhiên, n�u
không 
"$c ki�m tra k� càng và 
"$c sáng t�o b(i nh!ng
ng"�i 
� 
�c, 
� tài thì có th� s` b� l�c h�u h>n so v�i các
thi�t b� tham nh'ng khác, ho�c t�o 
i�u ki�n 
� t�i ph�m
tham nh'ng có k` h( h>n trong quá trình th�c hi�n hành
vi c�a mình.

Thách thức vấn đề con người
Theo d� báo c�a các chuyên gia, sau n1m 2025 s` có

kho&ng 10% dân s� m�c qu5n áo k�t n�i Internet; 90%

Ảnh minh họa. NGUỒN INTERNET
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dân s� có th� l"u tr! d! li�u không gi�i h�n và mi�n phí;
1 nghìn t{ c&m bi�n thông minh k�t n�i v�i Internet; d"$c
s� rôb�t 
5u tiên s` xu�t hi�n ( M�; 10% m�t kính k�t n�i
v�i Internet; chi�c ôtô 
5u tiên 
"$c s&n xu�t hoàn toàn
b�ng công ngh� in 3D;  c�y ghép thi�t b� thông minh vào
ng"�i; s� ng"�i s� d=ng 
i�n tho�i thông minh nhi�u và
80% ng"�i trên th� gi�i th"�ng xuyên truy c�p Internet;
ngày càng xu�t hi�n nhi�u s&n phjm thông minh…4

~ <n ��, 
� ti�p c�n phân bón và h�t gi�ng 
"$c tr$
c�p, nông dân ph&i n�p gi�y ch�ng nh�n 
1ng ký 
�t mà
hF ph&i l�y t} b� ph�n 
1ng ký 
�t, t�o c> h�i cho các cán
b� tham nh'ng. Chính ph� Karnataka 
ã kh(i x"�ng m�t
d� án gFi là 'Bhoomi', n>i công ngh� 
"$c s� d=ng 
� t&i
t�t c& các chi ti�t v� quy�n s( h!u 
�t và các b&n sao c�a
các tài li�u này có th� thu 
"$c qua m�t gian hàng công
ngh� thông tin. Tuy nhiên, thi�u hi�u bi�t ng"�i trung
gian vEn có th� s� d=ng các l3 h�ng c�a ng"�i tìm ki�m
d�ch v= 
� 
òi ti�n5.

Luôn có nh!ng ng"�i b�t ch�p l$i ích chung 
� 
�t

"$c l$i ích cá nhân. Con ng"�i là nhân t� chính 
�
phòng, ch�ng tham nh'ng và c'ng là nhân t� 
� t�o ra
tham nh'ng. Dù công ngh� có làm vai trò ng1n ch�n hành
vi c�a con ng"�i, nh"ng không có s� 
0ng lòng thì con
ng"�i c'ng vEn s` tìm ra cách 
� tham nh'ng. Trên th�
gi�i n1m 2017, 
ã ghi nh�n nhi�u v= tham nh'ng t�i
nh!ng qu�c gia phát tri�n v� công ngh� thông tin và
th�m chí 
"$c qu&n lí ch�t ch`. 

Nhận xét
T} nh!ng yêu c5u 
�t ra t} cu�c cách m�ng công

nghi�p 4.0, ta có th� nh�n ra nh" sau:

Th� nh�t, thách th�c t} cu�c cách m�ng công nghi�p
4.0 
�n công tác phòng, ch�ng tham nh'ng là 
i�u không
th� tránh kh�i.

Cu�c cách m�ng công nghi�p 4.0 mang l�i nh!ng l$i
ích cho nh!ng ng"�i bi�t t�n d=ng nó và c'ng mang l�i
nh!ng thách th�c 
� con ng"�i không ng}ng hFc h�i,

v">n lên và t�o ra nh!ng s� phát tri�n m�i. Nh!ng thách
th�c giúp con ng"�i nhìn nh�n nh!ng khuy�t 
i�m và
tìm cách 
� kh�c ph=c nó. �ây là 
i�u t�t y�u và không
th� tránh kh�i. Vi�c c5n làm 
� gi&m thi�u nh!ng thách
th�c là không ng}ng v�n 
�ng, không ng}ng thay 
�i và
hoàn thi�n, 
�c bi�t là k� n1ng và trí tu� c�a con ng"�i. 

Th� hai, vi�c áp d=ng thành qu& c�a cu�c cách m�ng
công nghi�p 4.0 vào công tác phòng, ch�ng tham nh'ng
là 
i�u c5n thi�t và t�t y�u.

Vi�c áp d=ng thành qu& c�a cu�c cách m�ng công
nghi�p 4.0 vào ph=c v= 
�i s�ng, chính tr� c�a t}ng n"�c
s` là t�t y�u khi mà công ngh� thông tin phát tri�n, 
óng
góp quan trFng vào vi�c công nghi�p hóa, hi�n 
�i hóa

�t n"�c. Các n"�c trên th� gi�i nên tranh th� th�i 
i�m
này 
� phát tri�n khoa hFc công ngh�, nh�m phát hi�n,
gi&m thi�u và h�n ch� 
�n m�c t�i 
a dEn 
�n 
jy lùi v�n
n�n tham nh'ng. 

Chính ph� ki�n t�o, th�i kì công ngh� s�, mFi thông tin
c�a ng"�i dân 
�u 
"$c cung c�p qua m�ng Internet nh!ng
thi�t b� công ngh�, nên ngay t} lúc này, các Chính ph� c�a
các n"�c nên có nh!ng ph">ng án 
� phát tri�n công ngh�
thông tin, nh!ng công ngh� ph=c v= ng"�i dân.

Th� ba, Chính ph� c5n 
&m b&o các y�u t� con ng"�i
th�t v!ng vàng, b(i con ng"�i m�i là nhân t� ch� ch�t nh�t.

Các công c= mà các nhà hành pháp s� d=ng có th�
thông minh h>n, song li�u chúng có th�c s� khi�n cu�c
s�ng c�a ng"�i dân tr( nên an toàn h>n? Suy cho cùng,
công c= vEn ch4 là công c=. An ninh th� gi�i 
ang ( trong
giai 
o�n vô cùng ph�c t�p. Vi�c áp d=ng thành t�u khoa
hFc công ngh� là c5n thi�t, song ranh gi�i gi!a s� d=ng
và l�m d=ng r�t mong manh. Vì v�y, con ng"�i v�i ho�t

�ng qu&n lý b�ng pháp lu�t vEn là l�c l"$ng nòng c�t
duy trì �n 
�nh tr�t t�, an ninh th� gi�i.

Lu�t pháp, c> quan công quy�n vEn là nh!ng y�u t�

&m b&o s� b�n v!ng c�a m�t qu�c gia. Qu�c gia ch4 có
th� c&i thi�n ch4 s� minh b�ch c�a mình thông qua nh!ng
hành 
�ng t} pháp lu�t t} các c> quan chính ph�.�
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Trẻ em khuyết tật giống như tất cả trẻ em khác, cần một môi trường giáo
dục chất lượng. Giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật chỉ có thể thành công khi
trẻ cảm nhận được mình thực sự là một phần của cộng đồng trường học. Trên khắp
thế giới, đã có nhiều chiến dịch để phát triển giáo dục hòa nhập cho tất cả trẻ em
khuyết tật.

Summary: Children with disabilities, like all children, need a quality educational
environment. Inclusive education for children with disabilities can only be successful
when children feel that they are really part of the school community. All over the
world, there have been many campaigns to develop inclusive education for all
children with disabilities.
Từ khóa: Trẻ em, trẻ em khuyết tật, giáo dục, giáo dục hòa nhập, cộng đồng, thế giới.
Keywords: Children, children with disabilities, education, inclusive education, community, world.
Nhận bài: 19/10/2018; Sửa chữa: 25/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.

Trên th� gi�i hi�n có kho&ng 93 tri�u tr? em b�
khuy�t t�t. Gi�ng nh" t�t c& tr? em khác, chúng
c5n m�t môi tr"�ng giáo d=c ch�t l"$ng 
� phát
tri�n các k� n1ng và th�c hi�n nh!ng "�c m> c�a

mình. Tr? khuy�t t�t c'ng có th� 
óng góp r�t nhi�u cho
xã h�i và giáo d=c hòa nh�p chính là chìa khóa 
� m( ra
nh!ng ti�m n1ng 
ó.

Theo báo cáo v� ng"�i khuy�t t�t toàn c5u, hi�n nay
có 80% tr? em khuy�t t�t 
ang s�ng ( các qu�c gia 
ang
phát tri�n. Tr? khuy�t t�t th"�ng b� phân bi�t 
�i x�, 
�c
bi�t các tr? em gái ph&i 
�i m�t v�i b�t l$i kép vì khuy�t
t�t và gi�i tính.

��i v�i tr? em khuy�t t�t, thi�u giáo d=c c'ng là m�t
nguyên nhân dEn 
�n nghèo 
ói. N�u các em b� m�t 
i
quy�n 
"$c giáo d=c có ch�t l"$ng c�a tr? em khuy�t t�t,
thì s` l� m�t nh!ng c> h�i 
� phát tri�n tr( thành nh!ng
ng"�i có th� tham gia vào l�c l"$ng lao 
�ng và t�o ra
n1ng su�t. H� th�ng giáo d=c hòa nh�p cung c�p cho tr?
em nh!ng c> h�i bình 
�ng 
� 
�n tr"�ng và hFc t�p,
giúp tr? nh�n ra chúng có quy�n 
"$c hFc hành và phát
huy nh!ng ti�m n1ng c�a b&n thân.

Qu� Nhi 
0ng Liên h$p qu�c (UNICEF) khuy�n cáo
r�ng, c> h�i hFc t�p th�c s� trong h� th�ng tr"�ng hFc
thông th"�ng cho nhóm tr? em th"�ng b� lo�i tr} nh" tr?

Giáo dục hòa nhập tạo cơ hội đến trường cho trẻ em khuyết tật.
(ẢNH: OPEN SOCIETY FOUNDATION)

GIÁO D+C HÒA NH�P
C� h	i đ�n tr��ng 
cho tr! em khuy�t t�t



Giáo dục hòa nhập đòi hỏi sự tôn trọng về mặt thể chất đối với mọi trẻ em. (ẢNH: CHEF.ORG)
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em khuy�t t�t, tr? em nói ngôn ng! c�a dân t�c thi�u s�.
N�u tách bi�t nhóm tr? em này vào nh!ng tr"�ng hFc 
�c
bi�t thì các em s` m�t 
i c> h�i hFc t�p công b�ng 
0ng
th�i tr( nên xa cách v�i xã h�i. �� 
&m b&o giáo d=c hòa
nh�p cho tr? em khuy�t t�t, UNICEF 
"a ra nh!ng b"�c
c5n thi�t bao g0m: Xây d�ng ho�c b� sung các tr"�ng hFc

� lo�i b� rào c&n v�t ch�t, truy�n thông và thông tin;

&m b&o r�ng mFi tr? em 
�u có th� ti�p c�n t�t c& các
ch">ng trình hFc và các ngu0n l�c giáo d=c; t�p hu�n cho
giáo viên 
� thúc 
jy môi tr"�ng giáo d=c hòa nh�p; thu
th�p d! li�u v� các v�n 
� th� ch�t c�a t}ng tr? khuy�t
t�t 
� ghi nh�n s� ti�n b� c�a tr? và H3 tr$ B� Giáo d=c
các n"�c ch�u trách nhi�m v� vi�c 
"a tr? khuy�t t�t vào
các tr"�ng hFc thông th"�ng 
� 
�t 
"$c các m=c tiêu
giáo d=c ph� c�p.

Giáo d=c hòa nh�p không 
>n gi&n ch4 là vi�c x�p l�p
cho các hFc sinh khuy�t t�t vào các l�p hFc giáo d=c t�ng
quát. Quá trình này ph&i là s� k�t h$p gi!a nh!ng thay

�i c> b&n trong c�ng 
0ng tr"�ng hFc và vi�c gi&i quy�t
các nhu c5u cá nhân c�a m3i 
�a tr?. Do 
ó, mô hình giáo
d=c hòa nh�p hi�u qu& không ch4 mang l�i l$i ích cho hFc
sinh khuy�t t�t mà còn t�o ra môi tr"�ng trong 
ó mFi
hFc sinh 
�u có c> h�i phát tri�n bình 
�ng.

M�t trong nh!ng nguyên t�c quan trFng nh�t c�a giáo
d=c hòa nh�p là m3i hFc sinh 
�u có nh!ng 
�c 
i�m riêng,
các tr"�ng hFc hòa nh�p c5n coi trFng vi�c t�o c> h�i cho
các hFc sinh hFc h�i và 
"$c 
ánh giá b�ng nhi�u cách
khác nhau. Giáo viên trong các tr"�ng hFc hòa nh�p 
òi

h�i ph&i xem xét h� th�ng các ph">ng th�c gi&ng d�y (th�
giác, thính giác, v�n 
�ng…) trong vi�c thi�t k� ph">ng
th�c riêng c�a mình. �i�u này s` giúp nâng cao hi�u qu&
h3 tr$ mà các nhà giáo d=c cung c�p cho hFc sinh khuy�t
t�t c'ng nh" 
a d�ng hóa tr&i nghi�m giáo d=c cho t�t c&
hFc sinh. Các tr"�ng hFc c5n t�o ra môi tr"�ng h3 tr$ cho
t�t c& ng"�i hFc. Các tr"�ng hFc hòa nh�p có th� s` thu
hút nh!ng hFc sinh có n1ng khi�u và tài n1ng nh� vi�c
xây d�ng m�t môi tr"�ng hFc t�p 
áp �ng t�t h>n.

Giáo d=c hòa nh�p cho tr? em khuy�t t�t ch4 có th�
thành công khi tr? c&m nh�n 
"$c r�ng mình th�c s� là

Giáo dục hòa nhập là quyền lợi của mọi trẻ em. (ẢNH: WVI)



Vẫn còn nhiều trẻ khuyết tật chưa được đến trường. (ẢNH: THINK INCLUSIVE)

57TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 183 (11/2018)

N H  N G  V < N  � %  Q U ) C  T �  V À  � ) I  N G O 7 I  N H Â N  D Â N

m�t ph5n c�a c�ng 
0ng tr"�ng hFc. �i�u này 
òi h�i s�
th&o lu�n c(i m( và trung th�c v� s� khác bi�t và s� tôn
trFng v� m�t th� ch�t 
�i v�i mFi tr? em.

148 qu�c gia bao g0m Liên minh Châu Âu 
ã phê
chujn Công "�c c�a Liên h$p qu�c v� Quy�n c�a ng"�i
khuy�t t�t (UNCRPD) và 158 qu�c gia 
ã thông qua Công
"�c này. Vào tháng 12/2013, m�t báo cáo nghiên c�u v�
Quy�n c�a ng"�i khuy�t t�t 
ã 
"$c H�i 
0ng Nhân
quy�n Liên h$p qu�c công nh�n trong 
ó giáo d=c hòa
nh�p là m�t 
i�u kho&n chính c�a UNCRPD. Theo 
ó, các
qu�c gia thành viên cam k�t xây d�ng m�t h� th�ng giáo
d=c hòa nh�p, trong 
ó không ng1n c&n ng"�i khuy�t t�t
tham gia vào h� th�ng giáo d=c ch� 
�o. Tuy nhiên,
nghiên c�u này 
ã cho th�y m�c dù các qu�c gia nh" Tây
Ban Nha, B0 �ào Nha, Italy 
ã có b"�c ti�n trong giáo d=c
hòa nh�p nh"ng vEn còn nhi�u rào c&n bao g0m vi�c
thi�u giáo viên 
"$c 
ào t�o bài b&n, thi�u các công trình
xây d�ng d� ti�p c�n và v�n 
� b�t n�t hFc 
"�ng. Theo
báo cáo này, Trung Qu�c ch4 cho nh!ng tr"�ng h$p tr? b�
khuy�t t�t th� ch�t nh� vào m�t ch">ng trình xây d�ng
tr"�ng hFc m( r�ng hay Áo 
ã có nh!ng 
�ng thái t}
th�p k{ tr"�c nh"ng thi�u 
à 
� ti�p t=c phát tri�n.

Trên kh�p th� gi�i 
ã có nhi�u chi�n d�ch 
� phát
tri�n giáo d=c hòa nh�p cho t�t c& tr? em khuy�t t�t.
Chi�n d�ch Giáo d=c toàn c5u ( V">ng qu�c Anh 
ã 
"a

"$c 40% tr? em b� khuy�t t�t ch"a 
"$c 
i hFc 
�n
tr"�ng. �ó là 24 tri�u trong s� 57 tri�u tr? em khuy�t t�t
vEn ch"a 
"$c 
�n tr"�ng.

Trên toàn th� gi�i, m�c dù 
ã tr&i qua 17 n1m ch">ng
trình M=c tiêu Phát tri�n Thiên niên k{ nh"ng yêu c5u t�t
c& tr? em hoàn thành giáo d=c ti�u hFc vEn ch"a th� 
�t

"$c. �ã có nh!ng ti�n b� l�n ( nhi�u qu�c gia trong vi�c

"a tr? em khuy�t t�t vào tr"�ng hFc nh"ng tính ch�t và
ch�t l"$ng hFc t�p vEn ch"a 
áp �ng 
"$c các yêu c5u 
�
ra. M�t cu�c kh&o sát 
"$c ti�n hành n1m 2014 cho th�y
trong 350.000 hFc sinh ( các qu�c gia �ông Phi bao g0m
Tanzania, Kenya, Uganda ch4 có 15% 
�t m�c 
� bi�t 
Fc,
bi�t vi�t và làm toán.

Trái ng"$c v�i suy ngh� c�a nhi�u ng"�i, giáo d=c hòa
nh�p ít t�n kém h>n giáo d=c “
�c bi�t” hay “tách bi�t” 
�i
v�i tr? em khuy�t t�t. Ví d=, ( Pakistan, T� ch�c Giáo d=c,
Khoa hFc và V1n hóa Liên h$p qu�c (UNESCO) 
ã ghi nh�n
các tr"�ng hFc 
�c bi�t có chi phí cho m3i hFc sinh khuy�t
t�t cao h>n 15 l5n so v�i các tr"�ng ph� thông. Nh!ng s�
li�u t} Bangladesh, Campuchia, <n ��, Nepal và Philippines
c'ng cho th�y 
5u t" giáo d=c cho ng"�i khuy�t t�t cao
h>n g�p 2-3 l5n so v�i ng"�i không khuy�t t�t.

M�c dù ngày càng nhi�u tr? em khuy�t t�t 
"$c ghi
danh vào tr"�ng hFc nh"ng t{ l� tr? không 
"$c 
�n
tr"�ng hFc chính th�ng vEn 
ang gia t1ng. Ngoài vi�c
giáo viên thi�u s� h3 tr$ thích h$p khi�n t{ l� hFc sinh
khuy�t t�t b� hFc cao thì thái 
� tiêu c�c c�a cha m� và
giáo viên c'ng là rào c&n l�n nh�t. Ti�p theo 
ó là s�
nghèo 
ói, kho&ng cách nhà xa tr"�ng hay thi�u tr"�ng
hFc c'ng là các y�u t� chính.�
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Theo d! li�u ch�t l"$ng không khí c�a T� ch�c Y t�
Th� gi�i (WHO), ng"�i dân Hà N�i 
ang ph&i ti�p
xúc v�i không khí b� ô nhi�m x�p th� 2 trong s�
23 thành ph� 
"$c kh&o sát ( m�t s� qu�c gia

�ông Nam Á (bao g0m: Vi�t Nam, Thái Lan, Myanmar và
Indonesia). C'ng theo d! li�u này, trong 3 tháng 
5u n1m
2018, ch�t l"$ng không khí ( TP. H0 Chí Minh có xu
h"�ng x�u d5n, dù t�t h>n Hà N�i trong cùng k	 3 n1m
g5n 
ây. Bình quân 91% s� ngày trong 3 tháng 
5u n1m,
m�c 
� ô nhi�m không khí c�a Hà N�i v"$t tiêu chujn
cho phép c�a WHO.

Trong khi 
ó, Th� 
ô B�c Kinh c�a Trung Qu�c 
ã và

ang ph&i ch�ng chFi v�i tình tr�ng ô nhi�m khói b=i 
ô
th� ( m�c báo 
�ng màu cam (m�c 
� ô nhi�m cao). Ch4
trong 3 tháng 
5u n1m nay, c&nh báo màu cam 
"$c
thông báo 2 l5n. C&nh báo này cho bi�t khói b=i 
ã làm
gi&m t5m nhìn xu�ng d"�i 1,24 d�m và 
� jm t">ng 
�i
ít h>n 80%, n0ng 
� b=i trong không khí PM2.5 
�t t}
500-700μg/m³. Ng"�i dân B�c Kinh 
"$c khuy�n cáo nên
tránh các ho�t 
�ng ngoài tr�i 
� 
&m b&o s�c kh�e. D�
báo th�i ti�t B�c Kinh cho th�y, ô nhi�m leo thang v�i
m�c 
� nhanh t} ô nhi�m nh� ( m�c 3 trong vòng 3 ngày

liên ti�p, 
ã t1ng lên ô nhi�m n�ng ( m�c 5. B�c Kinh tr(
thành th� 
ô ô nhi�m hàng 
5u th� gi�i.

Vào 
5u n1m 2017, 9 t4nh và thành ph� l�n ( mi�n
B�c và mi�n Trung Trung Qu�c chìm trong khói b=i ô

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Ô nhiễm khói bụi ở các đô thị là một trong những dạng ô nhiễm
phổ biến và nghiêm trọng trên khắp thế giới hiện nay. Ô nhiễm không khí
được xem là nguyên nhân lớn nhất gây bệnh tật và tử vong sớm trên toàn
cầu, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm khói bụi ở các đô thị trở nên đáng báo
động như những năm qua.

Summary: Urban air pollution is one of the most common and widespread
forms of pollution in the world today. Air pollution is considered to be the
biggest cause of global morbidity and mortality, especially in the context of air
pollution in urban areas became alarming recently.
Từ khóa: Môi trường, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm khói bụi, đô thị, châu Á.
Keywords: Environment, environmental pollution, air pollution, urban, Asia.
Nhận bài: 23/10/2018; Sửa chữa: 25/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.

Ô NHI�M KHÓI B�I ĐÔ TH
 
� CÁC QU�C GIA CHÂU Á: 
Th�c t� và gi�i pháp

Các phương tiện giao thông thải khí độc hại gây ô nhiễm không
khí Manila. (ẢNH: MANILA TIMES)
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nhi�m. Ô nhi�m không khí 
ã khi�n giao thông ùn t�c
nhi�u ngày, nhi�u tuy�n 
"�ng b� 
óng c�a do khói b=i
dày 
�c làm gi&m t5m nhìn, nhi�u chuy�n bay 
ã b� h�y.
Trung Qu�c r>i vào c&nh “ngày c'ng nh" 
êm”.

C'ng nh" Trung Qu�c, Philippines c'ng ph&i 
�i m�t
v�i nh!ng thách th�c t} ô nhi�m khói b=i t�i các thành
ph� l�n trong 
ó có Th� 
ô Manila. Nguyên nhân ch� y�u
c�a tình tr�ng ô nhi�m không khí t�i Manila là do khí
th&i, khói b=i t} các ph">ng ti�n giao thông, chi�m 80%
ngu0n gây ô nhi�m.

Qu�c gia 
ông dân khác ( châu Á là <n �� c'ng có 2
thành ph� là New Delhi và Varanasi n�m trong s� 14
thành ph� c�a qu�c gia này có m�c 
� ô nhi�m không
khí cao nh�t th� gi�i xét v� l"$ng h�t b=i PM2.5. Nh!ng
thành ph� khác c�a <n �� có m�t 
� h�t b=i r�t cao, có
th� k� 
�n là: Kanpur, Faridabad, Gaya, Patna, Agra,
Muzaffarpur, Srinagar, Gurgaon, Jaipur, Patiala và
Jodhpur. H>n 2 th�p k{ qua, n�n kinh t� <n �� t1ng
tr"(ng v�i t�c 
� cao, song hành v�i 
ó là m�c 
� ô
nhi�m do khói b=i c'ng t1ng 
�t bi�n.

Có th� nói, nhi�u qu�c gia châu Á 
ã ph&i “tr& giá 
�t”
cho vi�c t1ng tr"(ng nhanh kinh t�, 
ô th� hóa v�i t�c 
�
cao 
ó là tình tr�ng ô nhi�m khói b=i nghiêm trFng. Các
qu�c gia 
ã 
"a ra nhi�u bi�n pháp 
� kh�c ph=c tình
tr�ng này, tuy nhiên hi�u qu& vEn còn r�t th�p.

Chính ph� Trung Qu�c nh�n th�c rõ các v�n 
� và
nguyên nhân gây ô nhi�m khói b=i 
ô th�, 
0ng th�i 
ã
có nh!ng n3 l�c 
� ki�m soát tình tr�ng này. T�c 
� công

nghi�p hóa 
áng kinh ng�c ( Trung Qu�c 
ã làm t1ng

áng k� nhu c5u v� 
i�n. �i�u này dEn 
�n s� gia t1ng các
nhà máy 
i�n than, n1ng l�c s&n xu�t 
i�n c�a Trung
Qu�c t} n1m 2005 
�n 2011 
ã t1ng g�p 
ôi, trong 
ó
80% là s� d=ng than. Ch4 trong n1m 2000, Trung Qu�c 
ã
tiêu th= 1,5 t{ t�n than, chi�m 28% t�ng l"$ng tiêu th=
toàn c5u. ��n n1m 2011, l"$ng than tiêu th= 
ã t1ng
153%, lên 3,8 t{ t�n, t�c 47% l"$ng than tiêu th= c�a
th� gi�i và hi�n vEn ch"a có d�u hi�u d}ng l�i. H�u qu&
là làm t1ng 
áng k� khí th&i CO2 và tr( thành nguyên
nhân chính gây ô nhi�m không khí.

M�t gi&i pháp cho v�n 
� ô nhi�m khói b=i 
ã 
"$c s�
d=ng t�i Tây An, t4nh Thi�m Tây. M�t tháp thanh lFc
không khí cao 100m 
ã 
"$c xây d�ng và 
ã có hi�u qu&
trong vi�c c&i thi�n ch�t l"$ng không khí cho di�n tích
10km2. H� th�ng này ho�t 
�ng b�ng cách hút không khí
vào chân tháp, không khí sau 
ó 
"$c làm nóng s` 
i qua
nhi�u l�p lFc 
� làm s�ch tr"�c khi 
"$c phát ra ngoài (

4nh tháp. N�u 
"$c xây d�ng 
5y 
� tòa tháp s` có 
�
cao 500m v�i 
"�ng kính 200m và có kh& n1ng lFc không
khí cho di�n tích 30km2. �i�u 
ó có ngh�a là s` có không
khí s�ch 
� cung c�p cho m�t thành ph� nh�.

Chính ph� Trung Qu�c c'ng 
"a ra nhi�u bi�n pháp

�i phó t�m th�i và c�p bách, nh": t�m ng"ng ho�c gi&m
b�t m�t s� nhà máy, h�n ch� s� xe h>i l"u thông trên

"�ng trong th�i gian nh�t 
�nh, 
0ng th�i, t1ng c"�ng
h� th�ng chuyên ch( công c�ng, trong 
ó có h� th�ng
tàu 
i�n ng5m, 
� 
áp �ng nhu c5u 
i l�i c�a ng"�i dân;
khuy�n cáo ng"�i dân h�n ch� các ho�t 
�ng ngoài tr�i,

Khói bụi dày đặc tại Bắc Kinh. (ẢNH: MASHABLE)
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hFc sinh có th� ti�p t=c ch">ng trình hFc thông qua
Internet… vào các ngày ô nhi�m nghiêm trFng.

Tuy nhiên, Chính ph� Trung Qu�c c5n ph&i 
"a ra 
"$c
các chi�n l"$c lâu dài và có hi�u qu& cho vi�c phát tri�n
b�n v!ng c�a n�n kinh t� n"�c này. Gi&i pháp 
5u tiên là
thay th� than 
á b�ng các lo�i khí 
�t t� nhiên trong sinh
ho�t, c'ng nh" ho�t 
�ng th">ng m�i. N0i h>i và lò 
�t
s� d=ng nhiên li�u là than 
á, g3, ho�c các ch�t th&i là
ngu0n phát sinh ô nhi�m l�n, có h�i t�i s�c kh�e và tu�i
thF ng"�i dân, 
�c bi�t là mi�n B�c Trung Qu�c. Bên c�nh

ó, Trung Qu�c s` ph&i thay th� m�t s� l"$ng 
áng k�
nhi�t 
i�n than, 
�c bi�t là trong ho�c g5n khu v�c trung
tâm dân c" l�n. M�t gi&i pháp khác nh�m gi&m t&i phát
th&i t} các ph">ng ti�n giao thông là lo�i b� các lo�i xe
c> gi�i c' và gây ô nhi�m cao.

T�i <n ��, khói mù bao ph� dày 
�c New Delhi v�i
hàm l"$ng các h�t b=i siêu m�n t�i m�t s� khu v�c lên 
�n
500 - ng"�ng “khjn c�p” ho�c “c�c k	 nghiêm trFng”, 
ã
bu�c nhà ch�c trách ph&i gi�i h�n ho�t 
�ng giao thông
ho�c xây d�ng.

M�t nguyên nhân khác gây nên tình tr�ng khói b=i
dày 
�c t�i th� 
ô New Delhi 
ó là vi�c ng"�i dân 
�t r>m
r�. Cách duy nh�t 
� tránh 
�t r>m r� là s� d=ng lo�i ph�
phjm nông nghi�p này. Khí hóa r>m r� trong m�t quá
trình g0m 2 giai 
o�n 
� t�o ra m�t lo�i khí t� nhiên có
th� s� d=ng 
� n�u 1n, s"(i �m và phát 
i�n.

~ <n ��, vi�c áp d=ng trên quy mô l�n công ngh� này
có th� giúp ch�m d�t s� gia t1ng 
áng k� l"$ng khói b=i
hàng n1m, 
0ng th�i gi&i quy�t 
"$c nhi�u v�n 
� v�
n1ng l"$ng. Trong 
ó bao g0m vi�c cung c�p cho ng"�i
dân than sinh hFc v�i 70-80% là carbon nguyên ch�t và
không ch�a l"u hu	nh.

Vào cu�i n1m ngoái, <n �� 
ã th� nghi�m vi�c s�
d=ng vòi r0ng phun n"�c ( t�c 
� cao 100 lít/phút 
�
ch�ng khói b=i. Vòi r0ng có th� g�t r�a s�ch t�i 95% các
ch�t gây ô nhi�m trên không trung. Tuy nhiên, 
� gi&i
quy�t b5u không khí ô nhi�m nghiêm trFng t�i New Delhi,
thay vào 
ó ph&i c5n t�i 30-40 vòi r0ng lo�i này. Bên c�nh

ó, “Súng ch�ng s">ng”, v�i thi�t k� gi�ng nh" m�t máy
phun n"�c d�ng s">ng 
"$c 
ánh giá là m�t gi&i pháp
h!u hi�u nh�m làm gi&m m�c 
� ô nhi�m hi�n nay t�i
New Delhi.

M�t bi�n pháp khác mà chính quy�n Th� 
ô New Delhi

ã áp d=ng là ban b� tình tr�ng ô nhi�m khjn c�p, 
ình
ch4 mFi ho�t 
�ng xây d�ng, c�m các xe t&i và xe c� l�n
khác vào thành ph�. Phí 
3 xe trong n�i 
ô c'ng t1ng
g�p b�n l5n.

T�i khu v�c �ông Nam Á, Th� 
ô Manila c�a
Philippines là m�t trong nh!ng n>i có tình tr�ng ùn t�c
giao thông t0i t� nh�t th� gi�i. M�t 
� ph">ng ti�n giao
thông, 
�c bi�t là xe h>i, ngày càng dày 
�c khi�n cho
v�n 
� ô nhi�m khói b=i càng thêm tr5m trFng. �� kh�c

Trung Quốc xây dựng tháp lọc không khí. (ẢNH: PHYS)
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ph=c tình tr�ng này Chính ph� Philippines 
ã lên k�
ho�ch xây d�ng m�t thành ph� hoàn toàn m�i mang tên
New Clark 
� giúp gi&m t�c ngh`n và ô nhi�m khói b=i
cho Manila. N�m cách th� 
ô n"�c này kho&ng 120km,
d� án d� ki�n kh(i công t} n1m 2022 và tiêu t�n kho&ng
14 t{ USD. �� gi&m l"$ng khí th&i carbon, 2/3 di�n tích
New Clark s` s� d=ng cho 
�t nông nghi�p, công viên và
các không gian xanh khác. Các tòa nhà c'ng s` tích h$p
công ngh� làm gi&m thi�u vi�c s� d=ng n1ng l"$ng và
n"�c. Ngoài ra, s` ch4 có ô tô ch�y b�ng 
i�n 
"$c l"u
thông trên 
"�ng ph� 
� gi&m phát th&i khí CO2. N�m (

� cao t�i thi�u 56m trên m�c n"�c bi�n, thành ph� s`

�i di�n v�i nguy c> l' l=t th�p h>n.

Vào 
5u n1m nay Th� 
ô Bangkok, Thái Lan 
ã h�ng
ch�u tình tr�ng ô nhi�m không khí nghiêm trFng nh�t
trong l�ch s�. Nhi�u ý ki�n ch4 trích r�ng, tình tr�ng ô
nhi�m không khí nghiêm trFng ( Bangkok là do s� buông
l�ng qu&n lý v� tiêu chujn khí th&i xe ôtô, quy ho�ch 
ô
th� y�u kém và thi�u không gian xanh. M�t trong nh!ng
bi�n pháp 
� gi&i quy�t tình tr�ng ô nhi�m khói b=i do
các ph">ng ti�n giao thông 
ó là áp d=ng công ngh� b�
chuy�n 
�i xúc tác. B� chuy�n 
�i xúc tác 
"$c g�n vào
�ng x& c�a xe, giúp chuy�n hóa khí 
�c và ch�t ô nhi�m
trong khói th&i thành ch�t ít 
�c h�i h>n.

T�i Hà N�i, tình tr�ng  ô nhi�m b=i t1ng cao vào gi� cao

i�m, 
�c bi�t là các lo�i b=i nguy h�i PM10, b=i PM2.5.
WHO 
ã c&nh báo 
ó là m�t trong nh!ng r�i ro môi tr"�ng
nguy h�i nh�t v�i s�c kh�e c�a con ng"�i, 
i th�ng vào

nang ph�i, gây ra các b�nh v� hô h�p, tim m�ch… 

Các bi�n pháp 
� x� lý ô nhi�m khói b=i ( Hà N�i và
các thành ph� l�n vEn ch"a hi�u qu&. Ti�n 
� di d�i
nh!ng c> s( gây ô nhi�m ra kh�i n�i 
ô còn ch�m. Trong
khi 
ó, dân s� Hà N�i vEn ti�p t=c t1ng m�nh, s� ph">ng
ti�n giao thông cá nhân t1ng cao. Cùng v�i vi�c tr0ng 1
tri�u cây xanh t} nay 
�n n1m 2020, thì vi�c H�ND thành
ph� Hà N�i thông qua �� án qu&n lý ph">ng ti�n giao
thông, phát tri�n giao thông công c�ng. �ây là 
� án 
"$c
các chuyên gia, nhà nghiên c�u 
ánh giá cao vì s` “ch�n”
ô nhi�m t} g�c. Song, có th�c hi�n 
"$c hay không còn
ph= thu�c vào quy�t tâm c�a chính quy�n, c'ng nh" n3
l�c c�a ng"�i dân.�

Súng chống sương được sử dụng nhằm giảm ô nhiễm không khí ở New Delhi. (ẢNH: DAILYHUNT)

Ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng tại Hà Nội. (ẢNH: TIỀN PHONG)
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PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Nhớ đến đồng chí Trường Chinh, chúng ta thường suy ngẫm về một nhà
cách mạng chuyên nghiệp, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà cả
cuộc đời và tên tuổi ông, gắn với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Summary: Remembering Comrade Truong Chinh, we often reflect on a
professional revolutionist, an outstanding student of President Ho Chi Minh, whose
whole life and his fame were associated with the victory of Viet Nam's revolution.
Từ khóa: Trường Chinh, Tổng Bí thư, cách mạng, chính sách mới, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Truong Chinh, General Secretary, revolution, new policy, Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 26/10/2018; Sửa chữa: 28/10/2018; Duyệt đăng: 2/11/2018.

�0ng chí Tr"�ng Chinh t}ng có nhi�u giai 
o�n

&m trách c">ng v� cao nh�t c�a �&ng nh":
Quy�n T�ng Bí th" c�a �&ng C�ng s&n �ông
D">ng (1940-1941), T�ng Bí th" �&ng C�ng s&n

�ông D">ng (1941-1951), T�ng Bí th" �&ng Lao 
�ng Vi�t
Nam (1951-1957), T�ng Bí th" �&ng C�ng s&n Vi�t Nam
(1986). Nh"ng cu�c s�ng không ch4 ghi nh�n c">ng v� do
ông 
&m trách tr"�c �&ng và dân t�c mà còn ghi nh�n
ông nh" là m�t trong nh!ng ki�n trúc s" góp ph5n sáng
t�o nên nh!ng chính sách m�i c�a �&ng. Nh!ng chính
sách m�i này 
"$c ki�n t�o ( nh!ng th�i 
i�m và nh!ng

i�u ki�n khác nhau, nh"ng 
�u 
em l�i cùng m�t giá tr�:
Kh�c ph=c nh!ng khó kh1n c�a �&ng, c�a phong trào
cách m�ng, làm chuy�n bi�n và 
"a t�i nh!ng 
i�u ki�n
c> b&n cho th�ng l$i c�a cách m�ng và dân t�c ta.

N1m 1941, Tr"�ng Chinh vi�t: “Trong quá trình 
�u
tranh gi&i phóng cho giai c�p và cho dân t�c, �&ng ta ph&i
ki�m tra 
"�ng l�i, chính sách c�a mình trong m3i giai

o�n cách m�ng, xem 
úng sai nh" th� nào?... “M3i khi
tình hình bi�n 
�i, nh!ng 
i�u ki�n m�i c�a cách m�ng
trong n"�c và cách m�ng th� gi�i 
ó n&y sinh thì l�p t�c
chúng ta ph&i xem xét l�i 
"�ng l�i chính sách, chi�n
l"$c và sách l"$c c�a �&ng”1.

�ây chính là c> s( th�ng nh�t t" t"(ng gi!a ông, v�i
t" cách là ng"�i lãnh 
�o cao nh�t c�a �&ng ( trong n"�c
v�i Nguy�n Ái Qu�c, sau 30 n1m ho�t 
�ng trong phong
trào C�ng s&n qu�c t� ( h&i ngo�i m�i tr( l�i T� qu�c,
tháng 2/1941, v� s� c5n thi�t ph&i tìm m�t h"�ng 
i m�i
cho phong trào cách m�ng n"�c ta sau h>n m�t th�p k{
th1ng tr5m, k� t} ngày thành l�p �&ng. Rõ ràng, s� g�p
g� t" t"(ng gi!a Nguy�n Ái Qu�c - Tr"�ng Chinh là y�u
t� 
5u tiên 
jy nhanh quy�t 
�nh chujn b� và tri�u t�p
H�i ngh� Trung ">ng l5n th� tám c�a �&ng. Và c'ng vì
v�y, H�i ngh� 
ã 
"$c t� ch�c thành công ch4 sau 3 tháng
k� t} ngày Nguy�n Ái Qu�c tr( v� T� qu�c.

V�i H�i ngh� Trung ">ng l5n th� tám, �&ng ta 
ã 
"a
ra và gi&i quy�t nh!ng v�n 
� c> b&n sau 
ây:

M�t là, gi&i quy�t m�t cách 
úng 
�n m�i quan h� giai
c�p - dân t�c trong nhi�m v= chính y�u hi�n th�i là gi&i
phóng dân t�c. ��t “quy�n l$i dân t�c cao h>n h�t th&y.
Quy�n l$i c�a b� ph�n ph&i ph=c tùng quy�n l$i c�a toàn
th� dân t�c, quy�n l$i c�a m�t giai c�p ph&i 
�ng sau
quy�n l$i c�a c& nhân dân...”, “cho nên b�t c� m�t nhi�m
v= gì ch"a c5n kíp mà 
�t ra lúc này có th� t�n h�i cho
nhi�m v= ph&n 
� thì ph&i gác l�i gi&i quy�t sau”2.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

TR/1NG CHINH
Ki�n trúc s� nh2ng chính sách
m!i th�ng l#i c�a Đ�ng ta

NHÂN V�T - S� KI�N
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Hai là, 
� t�p trung l�n nh�t l�c l"$ng 
oàn k�t dân t�c
trong M�t tr�n Vi�t Minh, �&ng ch� tr">ng h� th�p C">ng
l�nh c�a M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t và 
i�u l� c�a các h�i
ph&n 
�, 
�i tên các h�i �y thành các h�i c�u qu�c.

Ba là, gi&i quy�t m�i quan h� gi!a cách m�ng gi&i
phóng và v�n 
� ru�ng 
�t c�a nông dân, mà tr"�c m�t
là giành l�y m�t s� quy�n l$i, r0i s` ti�n lên gi&i quy�t
tri�t 
� khju hi�u “ng"�i cày có ru�ng”, nh�m tranh th�
cho k	 
"$c nông dân, 
0ng th�i phân hoá hàng ng' giai
c�p 
�a ch�...

Gi&i quy�t 
úng 
�n và khoa hFc nh!ng v�n 
� c> b&n
v�i t" duy m�i, 
� 
oàn k�t cho 
"$c h�t th&y các giai
c�p, các t5ng l�p trong nhân dân vào M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t ch�ng phát xít; cô l�p bFn ph&n qu�c, làm
cho chúng b�c l� h�t chân t"�ng ph&n b�i tr"�c m�t 
0ng
bào; 
�ng viên h�t th&y các t5ng l�p nhân dân, t�p trung
h�t th&y các l�c l"$ng cách m�ng dù nh� 
�n m�y 
i n!a,

�ng 
ánh 
� bFn 
� qu�c phát xít Nh�t - Pháp, gi&i
phóng dân t�c, r0i s` ti�n lên làm nh!ng nhi�m v= m�i
c�a cách m�ng.

Ngh� quy�t Trung ">ng l5n th� tám theo cách m�ng
gFi c�a T�ng Bí th" Tr"�ng Chinh lúc 
ó là Chính sách
m�i c�a �&ng, là “Chính sách th�c t�” khi ph� bi�n Ngh�
quy�t này. Và ông cho r�ng, 
ó là “k�t qu& c�a s� k�t h$p
tinh th5n yêu n"�c v�i tinh th5n qu�c t� vô s&n, k�t qu&

c�a vi�c v�n d=ng ch� ngh�a Mác - Lê nin vào hoàn c&nh
c= th� c�a n"�c ta”3.

Ngay sau khi “Chính sách m�i c�a �&ng” ra 
�i, d"�i
s� ch4 
�o c�a T�ng Bí th" Tr"�ng Chinh, s� chuy�n
h"�ng ch4 
�o chi�n l"$c c�a �&ng 
ã mau chóng 
i vào
nhân dân và 
"$c ti�p nh�n m�t cách nhanh chóng. M�t
tr�n Vi�t Minh 
"$c thành l�p, phát tri�n r�ng rãi, toàn
di�n và nh� 
ó phong trào cách m�ng n"�c ta 
ã phát
tri�n nhanh chóng ( t�t c& các l�c l"$ng yêu n"�c, các
khu v�c 
�a lý, dân c", t�o ra c> s( chính tr� v!ng ch�c
trong lòng dân t�c, t�o 
i�u ki�n cho �&ng ti�n t�i thành
l�p l�c l"$ng v' trang, thành l�p c1n c� 
�a, khu gi&i
phóng, h�i t= 
"$c 
5y 
� các y�u t� ch� quan cho s�
thành công c�a Cách m�ng Tháng Tám khi th�i c> 
�n.

Ngh� quy�t H�i ngh� l5n th� tám c�a Ban Ch�p hành
Trung ">ng �&ng và hi�u qu& c�a nó tr"�c h�t thu�c v�
Ch� t�ch H0 Chí Minh. Trên c">ng v� là Quy�n T�ng Bí th"
m�t n1m tr"�c 
ó và T�ng Bí th" t} H�i ngh� l5n th� tám
c�a Ban Ch�p hành Trung ">ng, v�i s� chujn b� và hi�u
bi�t v!ng ch�c Ngh� quy�t c�a H�i ngh� thông qua vi�c
ph� bi�n chính sách m�i vào tháng 9/1941 do ông vi�t,
c'ng nh" s� ch4 
�o chính xác c�a ông trong tri�n khai
th�c hi�n Ngh� quy�t �&ng, 
�c bi�t trong nh!ng n1m
1942 
�n n1m 1944 khi Ch� t�ch H0 Chí Minh v�ng m�t (
trong n"�c, Tr"�ng Chinh v}a là m�t ng"�i ki�n t�o v}a
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Chú thích:
1.   Trường Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam, Nxb. ST, H. 1975, tập I, tr. 182.
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, Sđd, tr.112-113.
3. Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb. ST, H. 1987, tập I, tr.26.
4. Trường Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam, Nxb. ST, H. 1975, tập I, tr.191.

Để chuẩn bị cho
Đại hội VI, đồng
chí Trường Chinh
đã đi thực tế tại
nhiều địa phương
để nắm bắt tình
hình và lắng nghe
các đề xuất. 

ẢNH:TL

là ng"�i ch4 
�o th�c ti�n th�c hi�n thành công Ngh�
quy�t H�i ngh� l5n th� tám c�a Ban Ch�p hành Trung ">ng
�&ng.

45 n1m sau, ( tu�i 79, ông l�i 
�ng 
5u trong l�p
ng"�i tiên phong c�a �&ng tìm tòi cho �&ng, cho dân t�c
con 
"�ng 
i lên ch� ngh�a xã h�i trong hoà bình. Khi 
ó

�t n"�c l�i 
ang 
�ng tr"�c nh!ng hi�m ho� khôn l"�ng
c�a s� suy thoái kinh t�. Ông l�i b�t 
5u b�ng suy ngh�
ph&i 
�i m�i t" duy tr"�c h�t t} trong �&ng và 
i t�i
kh�ng 
�nh 
�i m�i là t�t y�u khách quan, là v�n 
� có ý
ngh�a s�ng còn 
�i v�i 
�t n"�c và dân t�c. V�i s� kh�ng

�nh c�a Ngh� quy�t ��i h�i 
�i bi�u toàn qu�c l5n th� VI
c�a �&ng, trên c> s( Báo cáo chính tr�, �&ng ta ti�p t=c
kh�ng 
�nh qua các ��i h�i ti�p theo. 

Hai l5n xu�t hi�n trên c">ng v� là T�ng Bí th" c�a
�&ng ( c& hai th�i 
i�m hi�m nghèo c�a cách m�ng, c�a

�t n"�c, hai l5n góp ph5n ki�n t�o 
�i m�i chính sách

c�a �&ng, trong c& cách m�ng dân t�c dân ch� và c& trong
th�i k	 
"a 
�t n"�c lên ch� ngh�a xã h�i. Tr"�ng Chinh
chính là m�t ki�n trúc s" c�a nh!ng chính sách m�i
th�ng l$i c�a �&ng ta tr"�c nh!ng b"�c ngo�t c�a l�ch s�
dân t�c.

Th� nh"ng, ông ch4 nh�n là hFc 
"$c s� sáng t�o 
ó
( Ch� t�ch H0 Chí Minh. Lúc sinh th�i ông 
ã vi�t: “Ng"�i
d�y chúng ta m3i khi tình hình 
�i m�i, 
i�u ki�n m�i c�a
cu�c v�n 
�ng cách m�ng 
ó n&y sinh, hàng ng' k? thù
và hàng ng' b�n 
0ng minh 
ó có ch3 bi�n hoá, thì ph&i
l�p t�c xem xét l�i ch� tr">ng, chính sách và khju hi�u
cách m�ng, c1n c� vào tình hình m�i mà 
�nh ph">ng
châm, chi�n l"$c và sách l"$c, không nên bám l�y nh!ng
khuôn kh� c' k� và l3i th�i”4.

Và c'ng 
� suy ngEm v� t" t"(ng mà ông mang theo
và th�c hi�n su�t c& 
�i - suy ngh� 
"a t�i các sáng t�o
mang tên Tr"�ng Chinh.�
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PHẠM THỊ HẠNH*

Tóm tắt: Thực tế cho thấy, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt.
Trong giai đoạn hiện nay, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu, chính là một giải pháp quan trọng để thực hành xây dựng Đảng về đạo đức,
làm cho “Đảng mạnh”, xứng đáng với sự tin yêu, mong đợi của quần chúng nhân dân.

Summary: The fact that the Party is strong because of good party cells ís virtuous; party
cells are good because the party members are good. In the present stage, raising the skills
and morals of cadres and party members, especially the leader is an important solution to
practice the Party building on ethics, making the "strong Party", worthy of the trust,
expectations of the masses.
Từ khóa: Xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu, đạo đức.
Keywords: Party building, cadres, party members, heads, pioneering, exemplary, ethical.
Nhận bài: 26/10/2018; Sửa chữa: 29/10/2018; Duyệt đăng: 5/11/2018.

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán
bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ch� t�ch H0 Chí Minh t}ng nh�n m�nh: “Tr"�c m�t
qu5n chúng, không ph&i ta c� vi�t lên trán ch! “C�ng
s&n” mà ta 
"$c hF yêu m�n. Qu5n chúng ch4 m�n nh!ng
ng"�i có t" cách, 
�o 
�c. Mu�n h"�ng dEn nhân dân,
mình ph&i làm m�c th"�c cho ng"�i ta b�t ch"�c”1. T�
mình ph&i chính tr"�c, m�i giúp ng"�i khác chính; mình
không chính, mà mu�n ng"�i khác chính là vô lý. Trong
cu�c s�ng h�ng ngày, ng"�i cán b�, 
&ng viên ch�ng
nh!ng ph&i có trách nhi�m t� tu d"�ng t�t 
� tr( thành
con ng"�i có 
�i t" trong sáng, mà còn ph&i là t�m g">ng
giúp nhân dân nhìn vào 
ó làm nh!ng 
i�u 
úng, 
i�u
thi�n, ch�ng l�i thói h", t�t x�u.

Trong mFi ho�t 
�ng lãnh 
�o, qu&n lý, cán b�, 
&ng
viên ph&i luôn luôn phát huy vai trò 
�c l�p, t� ch�, sáng
t�o, dám ngh�, dám làm, l�y l$i ích c�a �&ng, c�a nhân dân
làm c> s( cho ho�t 
�ng c�a mình. �ây là m�t yêu c5u r�t
quan trFng 
�i v�i ng"�i cán b�, 
&ng viên, th� hi�n vai trò
tiên phong, g">ng mEu c�a mình 
�i v�i s� nghi�p cách
m�ng c�a �&ng và c�a dân t�c. Ng"�i 
&ng viên không s$
khó, không s$ kh� mà ph&i 
i tiên phong trong t�t c& các
l�nh v�c c�a 
�i s�ng xã h�i, ph&i làm g">ng trong mFi

công vi�c t} nh� 
�n l�n; v� mFi m�t, ph&i c5n, ki�m, liêm,
chính, chí công vô t", nói 
i 
ôi v�i làm. Trong 
ó, ch�
y�u trên ba m�i quan h�: 
�i v�i mình, 
�i v�i ng"�i, 
�i
v�i vi�c. Ch� t�ch H0 Chí Minh cho r�ng: “Nói chung thì các
dân t�c ph">ng �ông giàu tình c&m, và 
�i v�i hF, m�t
t�m g">ng s�ng còn có giá tr� h>n m�t tr1m bài di�n v1n
tuyên truy�n”. Ng"�i 
òi h�i: “Cán b� lãnh 
�o ph&i g">ng
mEu, ph&i c&i ti�n ph">ng pháp công tác ph&i ra s�c phát
huy trí tu� và tinh th5n sáng t�o c�a qu5n chúng công
nhân. Ph&i t1ng c"�ng s� lãnh 
�o c�a �&ng, ph&i th�t
ch�t tình 
oàn k�t nh�t trí gi!a �&ng và qu5n chúng, ph&i

jy m�nh thi 
ua yêu n"�c, th�c hi�n s&n xu�t nhi�u,
nhanh, t�t, r?”2. M3i cán b�, 
&ng viên ph&i làm ki�u mEu
trong công tác và l�i s�ng, trong mFi lúc, mFi n>i, nói ph&i

i 
ôi v�i làm 
� qu5n chúng noi theo.

Không ch4 nh�c nh(, trong su�t cu�c 
�i ho�t 
�ng
c�a mình, Ch� t�ch H0 Chí Minh luôn là m�t t�m g">ng
mEu m�c v� th�c hành 
�o 
�c và tác phong công tác,
trong c& l�i nói lEn hành 
�ng. Các nguyên t�c 
�o 
�c,
phong cách công tác H0 Chí Minh 
� ra tr"�c h�t cho
mình th�c hi�n, sau 
ó m�i 
� giáo d=c ng"�i khác. C�
Th� t"�ng Ph�m V1n �0ng t}ng vi�t: “MFi l�i nói, vi�c
làm c�a H0 Chí Minh 
�u thi�t th�c và c= th�. Nói là làm,
th"�ng là làm nhi�u h>n nói, có khi làm mà không c5n

* Thạc sĩ, Tạp chí Cộng sản.

M�t s� gi�i pháp nêu cao 
tính tiên phong, g�3ng m5u 
c�a cán b�, đ�ng viên
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nói, t" t"(ng hi�n ra trong hành 
�ng”3. Ng"�i tr( thành
t�m g">ng mEu m�c v� “ng"�i lãnh 
�o, ng"�i 
ày t�
trung thành c�a nhân dân”, ng"�i 
&ng viên c�ng s&n
chân chính nh�t, có s�c lôi cu�n, &nh h"(ng mãnh li�t
không ch4 
�i v�i toàn th� dân t�c, mà trên c& th� gi�i. 

Tính tiên phong, gương mẫu của người
cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay

1. Trong h>n 30 n1m 
�i m�i, v�n d=ng t" t"(ng c�a
Ch� t�ch H0 Chí Minh, �&ng ta không ng}ng nâng cao và
phát huy vai trò c�a 
�i ng' cán b�, 
&ng viên. ��i ng'
cán b�, 
&ng viên c�a �&ng 
ã không ng}ng t1ng lên c&
v� s� l"$ng và ch�t l"$ng, th� hi�n rõ vai trò tiên phong,
g">ng mEu, góp ph5n cùng toàn �&ng, toàn dân th�c hi�n
th�ng l$i nhi�m v= chính tr� c�a �&ng, c�a dân t�c. V� s�
l"$ng, n�u nh" n1m 1986, toàn �&ng ch4 có 1,9 tri�u 
&ng
viên, thì 
�n n1m 2016, là 4.769.325 
&ng viên. �a s�

&ng viên 
"$c 
ào t�o bài b&n v� chuyên môn.

�a s� cán b�, 
&ng viên gi! v!ng 
"$c t" cách ng"�i

&ng viên c�ng s&n trong 
i�u ki�n m�i, tiên phong,
g">ng mEu, 
áp �ng yêu c5u c�a th�i k	 m�i. Tuy nhiên,
bên c�nh 
ó, 
�i ng' cán b�, 
&ng viên vEn còn nh!ng
h�n ch�, khuy�t 
i�m. 

��i h�i VI, chúng ta b�t 
5u th�c hi�n 
�i m�i, thì

�n ��i h�i VII, 
ã có “m�t s� cán b� có ch�c, có quy�n
có chuy�n hóa, bi�n ch�t”. ��n ��i h�i VIII thì v1n ki�n
xác 
�nh, không ph&i “m�t s� cán b� n!a” mà là “m�t b�
ph�n cán b� 
&ng viên có ch�c, có quy�n thoái hóa, bi�n
ch�t”. ��n ��i h�i IX thì không ph&i là “m�t b� ph�n n!a”
mà là “m�t b� ph�n không nh� cán b�, 
&ng viên có ch�c,
có quy�n thoái hóa bi�n ch�t”. ��i h�i X ti�p t=c nh�n

�nh: “M�t b� ph�n không nh� cán b�, 
&ng viên, k� c&
m�t s� cán b� ch� ch�t các c�p, y�u kém c& v� phjm ch�t
và n1ng l�c… Thoái hóa, bi�n ch�t v� chính tr�, t" t"(ng,
v� 
�o 
�c, l�i s�ng; t� quan liêu, tham nh'ng, lãng phí,
sách nhi�u nhân dân trong m�t b� ph�n không nh� cán
b�, 
&ng viên di�n ra nghiêm trFng, kéo dài ch"a 
"$c
ng1n ch�n, 
jy lùi…”4.

Ngh� quy�t H�i ngh� s� 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012,
M�t s� v�n 
� c�p bách v� xây d�ng �&ng hi�n nay, c�a
Ban Ch�p hành Trung ">ng �&ng khóa XI 
ánh giá: “M�t
b� ph�n không nh� cán b�, 
&ng viên, trong 
ó có nh!ng

&ng viên gi! v� trí lãnh 
�o, qu&n lý, k� c& m�t s� cán
b� cao c�p, suy thoái v� t" t"(ng chính tr�, 
�o 
�c, l�i
s�ng v�i nh!ng bi�u hi�n khác nhau v� s� phai nh�t lý
t"(ng, sa vào ch� ngh�a cá nhân ích k{, c> h�i, th�c
d=ng, ch�y theo danh l$i, ti�n tài, kèn c�a 
�a v�, c=c b�,
tham nh'ng, lãng phí, tùy ti�n, vô nguyên t�c...”5.

Tuy nhiên, 
�n ��i h�i XII c�a �&ng: “Tình tr�ng suy
thoái v� t" t"(ng chính tr�, 
�o 
�c, l�i s�ng c�a m�t b�
ph�n không nh� cán b�, 
&ng viên ch"a b� 
jy lùi; có
m�t, có b� ph�n còn di�n bi�n ph�c t�p h>n”6. Tình tr�ng
này, c5n k�p th�i ng1n ch�n.

Nh!ng h�n ch�, khuy�t 
i�m trên có c& nguyên nhân
khách quan và ch� quan, trong 
ó nguyên nhân ch� quan
là ch� y�u, b�t ngu0n t} vi�c b&n thân cán b�, 
&ng viên
thi�u tu d"�ng, rèn luy�n; l�p tr"�ng t" t"(ng không
v!ng vàng; sa vào ch� ngh�a cá nhân, quên trách nhi�m,
b�n ph�n tr"�c �&ng, tr"�c nhân dân. Công tác ki�m tra,
giám sát, x� lý vi ph�m 
�i v�i t� ch�c 
&ng, cán b�, 
&ng
viên, nh�t là 
�i v�i cán b� ch� ch�t, ng"�i 
�ng 
5u (
các c�p ch"a 
"$c th"�ng xuyên, ch�t l"$ng, hi�u qu&
còn h�n ch�, &nh h"(ng 
�n k{ c">ng, k{ lu�t c�a �&ng...

2. Xây d�ng �&ng v� 
�o 
�c là toàn b� các ho�t 
�ng,
các m�t công tác, t} 
� ra ch� tr">ng 
�n t� ch�c và ki�m
tra, giám sát th�c hi�n, nh�m t�o nên nh!ng phjm ch�t

�o 
�c t�t 
�p c�a �&ng, 
áp �ng yêu c5u, nhi�m v= xây
d�ng �&ng trong s�ch, v!ng m�nh. Xây d�ng �&ng v� 
�o

�c là trách nhi�m c�a toàn �&ng, t} trung ">ng 
�n c>
s(, mà b�t 
5u và tr"�c h�t t} m3i cán b�, 
&ng viên c�a
�&ng, t} s� t� giác rèn luy�n và th�c hành 
�o 
�c cách
m�ng, s� tiên phong, g">ng mEu c�a m3i cán b�, 
&ng
viên, 
�c bi�t là trách nhi�m nêu g">ng c�a ng"�i 
�ng

5u. Trong 
i�u ki�n cách m�ng hi�n nay, tính tiên phong,
g">ng mEu c�a ng"�i cán b�, 
&ng viên th� hi�n (:

Th� nh�t, tiên phong, g">ng mEu v� nh�n th�c lý lu�n,

"�ng l�i c�a �&ng, chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n"�c.

M3i cán b�, 
&ng viên hi�n nay ph&i nh�n th�c 
úng
mô hình, nh!ng 
�c tr"ng c> b&n c�a xã h�i xã h�i ch�
ngh�a mà nhân dân ta 
ang xây d�ng; nh!ng ph">ng h"�ng
c> b&n xây d�ng ch� ngh�a xã h�i ( n"�c ta; th� ch� kinh
t� th� tr"�ng 
�nh h"�ng xã h�i ch� ngh�a; yêu c5u xây
d�ng Nhà n"�c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a c�a nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân; xây d�ng �&ng trong s�ch, v!ng
m�nh; xây d�ng n�n v1n hóa Vi�t Nam tiên ti�n, 
�m 
à
b&n s�c dân t�c; nhi�m v= b&o v� T� qu�c và gi! v!ng an
ninh qu�c gia, tr�t t� an toàn xã h�i; 
"�ng l�i 
�i ngo�i

�c l�p, t� ch�, 
a d�ng hóa, 
a ph">ng hóa,...

Th� hai, tiên phong, g">ng mEu v� b&n l�nh, phjm
ch�t chính tr�.

Trong tình hình hi�n nay, ph&i r�t coi trFng vi�c nâng
cao b&n l�nh, phjm ch�t chính tr� cho m3i cán b�, 
&ng
viên, nh�t là v�i cán b� lãnh 
�o, qu&n lý. M3i cán b�,

&ng viên ph&i t� rõ l�p tr"�ng tuy�t 
�i trung thành v�i
m=c tiêu 
�c l�p dân t�c và ch� ngh�a xã h�i, kiên 
�nh
ch� ngh�a Mác - Lê-nin, t" t"(ng H0 Chí Minh, C">ng
l�nh, 
"�ng l�i c�a �&ng, Hi�n pháp c�a Nhà n"�c; không
dao 
�ng, m�t ni�m tin; kiên 
�nh công cu�c 
�i m�i toàn
di�n, công nghi�p hóa, hi�n 
�i hóa 
�t n"�c theo m=c
tiêu dân giàu, n"�c m�nh, dân ch�, công b�ng, v1n minh;
d'ng c&m v"$t qua khó kh1n, th� thách, 
óng góp tích
c�c vào công cu�c 
�i m�i; kiên quy�t 
�u tranh ch�ng
suy thoái t" t"(ng chính tr�, c> h�i, b&o th�, "di�n bi�n
hòa bình", "t� di�n bi�n", "t� chuy�n hóa",...

Th� ba, tiên phong, g">ng mEu v� phjm ch�t 
�o 
�c
cách m�ng.

NHÂN V�T - S� KI�N
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Ch� t�ch H0 Chí Minh t}ng ch4 rõ: “��o 
�c cách m�ng là
quy�t tâm su�t 
�i 
�u tranh cho �&ng, cho cách m�ng. ��t
l$i ích c�a �&ng và c�a nhân dân lên trên, lên tr"�c l$i ích
riêng c�a cá nhân mình. H�t lòng, h�t s�c ph=c v= nhân dân.
Vì �&ng, vì dân mà 
�u tranh quên mình, g">ng mEu trong
công vi�c”. Trong 
i�u ki�n phát tri�n n�n kinh t� th� tr"�ng

�nh h"�ng xã h�i ch� ngh�a hi�n nay, cán b�, 
&ng viên
luôn ph&i 
�t l$i ích c�a nhân dân, c�a 
�t n"�c lên trên l$i
ích cá nhân, 
�c bi�t kiên quy�t 
�u tranh ch�ng quan liêu,
tham nh'ng, lãng phí và các tiêu c�c khác; gi! gìn phjm
ch�t 
�o 
�c không ch4 ( n>i công tác, mà còn trong các m�i
quan h� xã h�i và ( n>i c" trú, c�a c& b&n thân và gia 
ình.

Th� t", tiên phong, g">ng mEu v� trình 
�, n1ng l�c
công tác.

Cán b�, 
&ng viên hi�n nay ph&i có ki�n th�c v1n hóa,
chuyên môn, nghi�p v=, lý lu�n chính tr�, pháp lu�t 
�
kh& n1ng tham gia v�i t� ch�c 
&ng trong ho�t 
�ng lãnh

�o, v�i c> quan nhà n"�c trong ho�t 
�ng qu&n lý và
hoàn thành xu�t s�c nhi�m v= công tác c�a b&n thân.
N1ng l�c công tác c�a 
&ng viên bao g0m c& n1ng l�c
quán tri�t, c= th� hóa và t� ch�c th�c hi�n th�ng l$i

"�ng l�i c�a �&ng, chính sách và pháp lu�t c�a Nhà
n"�c, ch� tr">ng, k� ho�ch công tác c�a 
�a ph">ng, c>
quan, 
>n v�, n1ng l�c 
� xu�t ý ki�n góp ph5n xây d�ng
t� ch�c 
&ng trong s�ch, v!ng m�nh, nâng cao n1ng l�c
lãnh 
�o và s�c chi�n 
�u c�a �&ng; n1ng l�c v�n 
�ng,
t� ch�c, h"�ng dEn nhân dân; n1ng l�c 
�u tranh ch�ng
mFi bi�u hi�n tiêu c�c trong �&ng và trong xã h�i.

Th� n1m, tiên phong, g">ng mEu v� phong cách công
tác, quan h� m�t thi�t v�i nhân dân.

Trong 
i�u ki�n hi�n nay, cán b�, 
&ng viên ph&i có
phong cách làm vi�c th�t s� khoa hFc, dân ch�, thi�t th�c,
sáng t�o, coi trFng ch�t l"$ng và hi�u qu&, g5n g'i v�i
nhân dân. Trong c> ch� th� tr"�ng, không còn bao c�p,

&ng viên ho�t 
�ng trong l�nh v�c s&n xu�t, kinh doanh,
d�ch v= ph&i h�t s�c nh�y bén, n1ng 
�ng; 
&ng viên là
cán b� lãnh 
�o, qu&n lý ph&i sâu sát c> s(, g5n g'i nhân
dân, cùng v�i cách 
>n v�, doanh nghi�p và ng"�i dân
tháo g� nh!ng khó kh1n, v"�ng m�c, thúc 
jy kinh t�
phát tri�n, không ng}ng nâng cao 
�i s�ng c�a nhân dân.

3. Trong th�i gian t�i, 
� ti�p t=c nêu cao tính tiên
phong, g">ng mEu, x�ng 
áng v�i danh hi�u 
&ng viên
c�a �&ng C�ng s&n Vi�t Nam, “chi�n s� cách m�ng trong

�i tiên phong c�a giai c�p công nhân, nhân dân lao 
�ng

và dân t�c Vi�t Nam” (�i�u l� �&ng khóa XI), t}ng cán
b�, 
&ng viên, tr"�c h�t là cán b� lãnh 
�o, qu&n lý các
c�p, 
�c bi�t là ng"�i 
�ng 
5u, ng"�i ch� trì ph&i t�
giác, g">ng mEu t� ki�m 
i�m, soi l�i mình, 
>n v� mình,
gia 
ình mình. ��o 
�c c�a �&ng ph&i th� hi�n ( ch3 
�i
ng' cán b�, nh�t là ng"�i 
�ng 
5u và 
�i ng' cán b�
c�p chi�n l"$c có 
� n1ng l�c, phjm ch�t và uy tín. 

Theo Quy 
�nh s� 101-Q�/TW, ngày 7/6/2012, c�a Ban
Bí th", 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, yêu c5u cán b� có
ch�c v= càng cao thì càng ph&i g">ng mEu. M�t trong nh!ng
n�i dung ph&i g">ng mEu là: tác phong sâu sát th�c t�, g5n
g'i 
� th�u hi�u tâm t", nguy�n vFng chính 
áng c�a qu5n
chúng nhân dân. Nêu cao ý th�c ph=c v= nhân dân; làm vi�c
v�i thái 
� khách quan, công tâm, t�p trung s�c gi&i quy�t
nh!ng l$i ích chính 
áng c�a nhân dân; l�ng nghe tâm t",
nguy�n vFng c�a nhân dân, ch� 
�ng 
�i tho�i v�i nhân
dân và cán b� d"�i quy�n. Kiên quy�t 
�u tranh v�i nh!ng
bi�u hi�n vô c&m, quan liêu, c�a quy�n, hách d�ch và các
hành vi nh'ng nhi�u, gây phi�n hà nhân dân.

M3i cán b�, 
&ng viên h�ng ngày 
�u t� xem xét l�i
mình, xem xét cái gì 
úng, cái gì sai, nguyên nhân vì 
âu
và suy ngh�, tìm cách s�a ch!a 
� làm vi�c t�t h>n, s�ng

�p h>n. Ng"�i cán b�, 
&ng viên c5n khiêm t�n l�ng
nghe, ti�p thu ý ki�n phê bình c�a 
0ng chí, c�a qu5n
chúng, c�a c�p d"�i t} 
ó chuy�n thành nh�n th�c và
hành 
�ng t� giác. �ây là v�n 
� r�t quan trFng 
�i v�i
vi�c rèn luy�n phong cách ng"�i cán b� cách m�ng. Chính
phong cách 
ó là c> s( 
� cho ho�t 
�ng c�a ng"�i cán
b� ngày càng hi�u qu&, và là t�m g">ng 
�i v�i qu5n
chúng nhân dân, góp ph5n c�ng c� lòng tin c�a nhân dân
vào s� lãnh 
�o c�a �&ng 
�i v�i s� nghi�p cách m�ng.

Ch� t�ch H0 Chí Minh t}ng ch4 rõ: “Ng"�i 
&ng viên,
ng"�i cán b� t�t mu�n tr( nên ng"�i cách m�ng chân
chính, không có gì là khó c&. �i�u 
ó hoàn toàn do lòng
mình mà ra. Lòng mình ch4 bi�t vì �&ng, vì T� qu�c, vì

0ng bào thì mình s` ti�n 
�n ch3 chí công, vô t". Mình

ã chí công, vô t" thì khuy�t 
i�m s` càng ít…”7. M3i cán
b�, 
&ng viên c�a �&ng, 
�c bi�t là ng"�i 
�ng 
5u, c5n
nêu cao tinh th5n tu d"�ng, rèn luy�n 
�o 
�c cách m�ng
su�t 
�i theo t" t"(ng, 
�o 
�c, phong cách H0 Chí Minh,
nêu cao tính tiên phong, g">ng mEu c�a ng"�i 
&ng viên
c�ng s&n, 
� xây d�ng �&ng trong s�ch, v!ng m�nh, 
áp
�ng yêu c5u nhi�m v= trong th�i k	 m�i.�

N H Â N  V � T  -  S �  K I � N
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2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, t. 9, tr. 820
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Phong cảnh Hà Nội được tái hiện sinh động, đẹp nên thơ.

Hình &nh v� Th� 
ô Hà N�i
yên bình 
"$c tái hi�n sinh

�ng qua 28 b�c bích hFa
v` trên t"�ng bao quanh

tr"�ng THPT Phan �ình Phùng, qu�n
Ba �ình, Hà N�i.

�ây là nh!ng tác phjm c�a các
hFc sinh và hFa s� c�u hFc sinh c�a
tr"�ng ngày 
êm v`, m3i b�c t"�ng
nh� là m�t b�c tranh, t} hàng cây
quen thu�c c�a ph� Phan �ình Phùng

�n c5u Long Biên, ph� c� Hà N�i,
Chùa M�t C�t, nh!ng gánh hàng
hoa... C& Hà N�i x"a thu nh� l�i trên
nh!ng dãy ph�, 
"$c bàn tay tài hoa
c�a 4 hFa s� tái hi�n m�t cách xu�t
s�c. T�t c& có 28 tác phjm tranh,
trong 
ó ch4 có 3 b�c v� tr"�ng Phan
�ình Phùng, 25 b�c còn l�i v� Th1ng
Long, Hà N�i x"a 
"$c v` lên nh!ng
b�c t"�ng này. HFa s� Tr5n Nh�t
Th1ng, c�u hFc sinh tr"�ng Phan
�ình Phùng, 
�o di�n, ng"�i lên ý
t"(ng chính cho con ph� bích hFa
chia s?: "Chúng tôi chFn v` ( 
ây vì

o�n 
i qua tr"�ng Phan �ình Phùng
là 
o�n 
�p nh�t con ph� này, Ban

Giám hi�u nhà tr"�ng và nhóm hFa
s� mu�n truy�n t&i nh!ng giá tr�,
thông 
i�p nhân v1n nh�t v� Hà N�i
x"a qua nh!ng b�c tranh".

Khi ng�m nhìn nh!ng hình &nh
này, không ch4 ng"�i dân Hà N�i mà

nh!ng ng"�i xa quê s�ng và làm vi�c
t�i Th� 
ô c'ng không kh�i b0i h0i.
Ngoài con ph� bích hFa ( Phùng
H"ng, Hà N�i l�i có thêm m�t con
ph� bích hFa sinh 
�ng trên 
"�ng
Phan �ình Phùng.�

KỲ ANH

Đây là dự án được các họa sỹ là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng thực
hiện nhằm hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

Bích họa 
TÁI HIN HÀ N�I X�A 
TRÊN PH� PHAN ĐÌNH PHÙNG 
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Ngôi trường cổ kính THPT Phan Đình Phùng khoác trên mình
chiếc áo mới thu hút nhiều bạn trẻ cũng như cựu học sinh của
trường, muốn quay về đây tìm lại ký ức cũ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp
của đoạn phố bích họa này.

Được biết để hoàn thiện các bức bích họa này, các họa sĩ
phải làm việc liên tục để kịp thời gian ngày thành lập
trường Phan Đình Phùng.

Hình ảnh “phố bích họa” này được fanpage trường cập nhật, thu hút sự
chú ý của rất nhiều bạn cựu học sinh. Đa số ý kiến đều bày tỏ niềm mong
ước quay trở lại trường cũ để được tận hưởng không gian học tập đẹp.

Con đường bích họa đã thu hút rất nhiều người dân đến
chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm.

Vẻ đẹp của đoạn đường thu hút rất nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài tới chụp ảnh bên cạnh các tác phẩm mang đậm nét Hà Nội
cổ kính.
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Đường giao thông ở nước Nga. Chiến hạm Rạng Đông.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

N��C NGA 
qua �ng kính c�a nhà nhi�p �nh
TRẦN HỒNG 

Điện Kremli - Nơi các lãnh đạo nước Nga làm việc hàng ngày.

Lăng Lênin.

H>n m�t th� k{ 
ã trôi qua k� t} khi n� ra cu�c
Cách m�ng Tháng M"�i v� 
�i n1m 1917, cho 
�n
nay 
ây vEn là m�t trong nh!ng s� ki�n trFng 
�i
nh�t trong l�ch s� n"�c Nga nói riêng và l�ch s�

th� gi�i nói chung. Cu�c cách m�ng �y 
ã tác 
�ng vô cùng
to l�n 
�n s� phát tri�n c�a n"�c Nga và toàn th� th� gi�i. 

Ngay nay, có th� ch"a 
"$c giàu có nh" m�t s� qu�c gia
phát tri�n khác, nh"ng dân t�c Nga 
ã làm 
"$c nhi�u 
i�u
v� 
�i, ng"�i dân Nga nhìn chung 
ang có cu�c s�ng h�nh
phúc. HF có T�ng th�ng Mladimir Putin và m�t “t� h$p”
lãnh 
�o r�t tài n1ng và d0i dào n1ng l"$ng - Trung tâm
c�a 
oàn k�t và kh& n1ng khai thác ti�m n1ng dân t�c. Nhà
nhi�p &nh Tr5n H0ng, ng"�i n�i ti�ng v�i nh!ng b�c &nh
hi�m có v� ��i t"�ng Võ Nguyên Giáp, 
ã có chuy�n 
i 
�n
n"�c Nga 
� ghi l�i nh!ng hình &nh v� m�t n"�c Nga x"a
c', nh"ng 
ã có nh!ng b"�c chuy�n mình m�nh m`.�

Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Moskva
được đánh giá hiện đại hàng đầu thế giới.
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Lính gác Điện Kremli. Nga - Việt - nghĩa tình sâu nặng.

Chim bồ câu trong công viên. Vẻ yên bình trong nội thành Thủ đô nước Nga.Đọc sách - Một nét đẹp truyền
thống của người dân Nga.

Chào Việt Nam. Tác giả Trần Hồng và một cháu bé Nga.
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Trung tâm D�y ngh� và Sát h�ch lái xe L�p Ph">ng
Thành, sau nhi�u n1m chujn b� c> s( v�t ch�t, 
ã
chính th�c 
i vào ho�t 
�ng ngày 8 tháng 4 n1m
2010. Trung tâm DN&SHLX L�p Ph">ng Thành 
"$c


ánh giá là th">ng hi�u m�nh trong l�nh v�c 
ào t�o lái
xe c�a t4nh H&i D">ng, v�i nhi�u danh hi�u cao quý 
�t

"$c trong nh!ng n1m qua nh": Gi�y khen 
ã có thành
tích xu�t s�c trong công tác 
&m b&o tr�t t� an toàn giao
thông n1m 2014, Gi&i nh�t H�i thi Giáo viên d�y lu�t giao
thông 
"�ng b� gi�i n1m 2012, có thành tích xu�t s�c
trong phong trào thi 
ua n1m 2014. 

Là trung tâm d�y lái xe có sân thi sát h�ch 
�t chujn

5u tiên t�i t4nh H&i D">ng, nh!ng n1m qua L�p Ph">ng
Thành không ng}ng n3 l�c xây d�ng và phát tri�n trong
ho�t 
�ng 
ào t�o lái xe, kh�ng 
�nh th">ng hi�u uy tín
và s� tin c�y t} hFc viên.

TFa l�c ngay gi!a trung tâm thành ph� v�i 
�a th� 
�c

�o thu�n ti�n giao thông, Trung tâm D�y ngh� và Sát h�ch
lái xe L�p Ph">ng Thành có di�n tích 22.517,9 m2, bao g0m
nhà 
i�u hành, h� th�ng sân t�p lái xe máy, sân t�p lái ô tô
và h� th�ng sân thi sát h�ch xe máy, ô tô. HFc viên 
"$c hFc

Đia chỉ: 822 Đại lộ Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Hotline: 0220.3863658 -  0912.44.1111
Website: lapphuongthanh.vn

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ 
SÁT HẠCH LÁI XE LẬP PHƯƠNG THÀNH 
CH"NG Đ#$NG G%N 10 N&M 
GIÚP NG#$I DÂN V'NG VÀNG TAY LÁI



73TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 183 (11/2018)

và th�c hành ngay trên sân thi sát h�ch là 
i�m m�nh c�a
Trung tâm, t�o 
i�u ki�n giúp hFc viên làm quen sân thi.
Bên c�nh 
ó, 
�i ng' giáo viên chuyên nghi�p, giàu kinh
nghi�m, t�n tình, tâm huy�t v�i ngh� s` trang b� cho hFc
viên 
5y 
� ki�n th�c v� lý thuy�t, c'ng nh" k� n1ng v�
th�c hành khi tham gia vào khóa hFc lái xe t�i Trung tâm.

V�i quy mô ban 
5u m�i thành l�p, l"u l"$ng 
ào t�o
là 250 hFc viên, 41 giáo viên và 27 xe 
� tiêu chujn,
trong 08 n1m qua, t} ch3 g�p nhi�u khó kh1n, 
�n nay
Trung tâm 
ã có 155 giáo viên và 163 
5u xe, m�t sân t�p
khang trang, s�ch 
�p, h� th�ng sân t�p lái v�i 11 bài
hFc t�ng h$p, 
5y 
� h� th�ng 
èn tín hi�u, 
èn chi�u
sáng hFc ban 
êm, h� th�ng bi�n báo 
"�ng b�… ��n
nay l"u l"$ng 
ào t�o c�a Trung tâm 
ã 
�t 1.518 hFc
viên. Hàng n1m, Trung tâm 
ào t�o 
"$c trên 3.000 hFc
viên, ch�t l"$ng 
�t t{ l� trên 95%. Trung tâm 
ã 
5u t"

hàng ch=c t{ 
0ng 
� nâng c�p h� th�ng trang thi�t b�,
phòng hFc, sân t�p lái, mua m�i nhi�u ph">ng ti�n t�p lái
hi�n 
�i. 100% ph">ng ti�n d�y và hFc lái 
"$c l�p thi�t
b� giám sát hành trình và h� th�ng thi�t b� ch�m 
i�m t�

�ng 
� sát h�ch lái xe, cam k�t ch�t l"$ng hàng 
5u
trong l�nh v�c 
ào t�o lái xe; h0 s>, th� t=c nhanh gFn;
th�i gian hFc c�p t�c; l� phí trFn gói, 
&m b&o không phát
sinh chi phí trong quá trình hFc.

T} nh!ng th�c ti�n trong 08 n1m xây d�ng và phát
tri�n, Ban Lãnh 
�o Trung tâm ý th�c 
"$c, mu�n thành
công h>n n!a ph&i phát huy 
"$c s�c m�nh 
oàn k�t,
th�ng nh�t, phát huy dân ch�, kh>i d�y s�c m�nh t�p
th� 
� có m�t trung tâm v!ng m�nh, 
�i ng' CBNV 
oàn
k�t, n1ng 
�ng, sáng t�o, ph�n 
�u m=c tiêu s` tr( thành
cánh chim 
5u 
àn trong l�nh v�c 
ào t�o lái xe c> gi�i

"�ng b� c�a t4nh c'ng nh" c& khu v�c.�



V�i t�ng m�c 
5u t" trên 50 t{ 
0ng, Chi nhánh
Toyota Nam ��nh trang b� 26 khoang s�a ch!a
theo t}ng công 
o�n, cùng các máy móc, thi�t b�
chuyên d=ng hi�n 
�i, 
áp �ng 
5y 
� các tiêu

chujn toàn c5u c�a Toyota.

D� và phát bi�u t�i bu�i l� khai tr">ng, ông Toru
Kinoshita, T�ng Giám 
�c Toyota Vi�t Nam, chia s?: “Là chi
nhánh th� 3 c�a Toyota Gi&i Phóng, m�t 
�i lý giàu kinh
nghi�m t�i khu v�c Hà N�i v�i g5n 20 n1m ho�t 
�ng, Toyota
Nam ��nh s` mang t�i ch�t l"$ng d�ch v= không ch4 
áp �ng

nhu c5u mà còn v"$t xa s� mong 
$i c�a khách hàng”.

T�ng Giám 
�c Toyota Gi&i phóng, ông Nghiêm �ình
Long c'ng kh�ng 
�nh: “Bên c�nh cam k�t mang l�i cho
khách hàng Nam ��nh nói riêng và các t4nh thành lân c�n
nói chung s� tr&i nghi�m nh!ng s&n phjm, d�ch v= t�t
nh�t theo tiêu chujn c�a TMV, chúng tôi c'ng cam k�t s`
tích c�c 
ào t�o và phát tri�n ngu0n nhân l�c, t�o vi�c
làm cho ng"�i lao 
�ng t�i 
�a bàn, b&o v� môi tr"�ng
s�ng xanh, s�ch t�i 
�a ph">ng và 
óng góp cho s� th�nh
v"$ng c�a t4nh Nam ��nh”.

Sau 2 tháng hoạt động, ngày 15/9/2018, Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam
Định đã chính thức được khai trương và trở thành đại lý chính thức của
Toyota Việt Nam. Chi nhánh Toyota Nam Định là cơ sở thứ 3 của Công ty Liên
doanh Toyota Giải Phóng.

Toyota Vi"t Nam khai tr�3ng
đ
i lý th� 52 trên c� n�!c
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Ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, trao quà tặng mừng khai trương Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định.



C'ng trong ngày 15/9, Toyota Vi�t Nam ph�i h$p v�i
B� Tài nguyên và Môi tr"�ng t� ch�c L� phát 
�ng ch">ng
trình “Toyota chung tay xanh hóa hFc 
"�ng” t�i t4nh
Nam ��nh. �ây là ho�t 
�ng n�m trong khuôn kh�
“Toyota - Hành trình Vi�t Nam xanh” giai 
o�n 2018 -
2021 nh�m chung tay c&i thi�n v�n 
� môi tr"�ng t�i Vi�t
Nam, 
�c bi�t là v�n 
� ô nhi�m không khí.

N1m nay, ch">ng trình tr0ng 1.500 cây xanh t�i 12
tr"�ng ti�u hFc và THCS c�a 6 t4nh, thành ph� t�i 3 mi�n
bao g0m: mi�n B�c (Nam ��nh, H&i D">ng); mi�n Trung
(Thanh Hóa, Hà T�nh) và mi�n Nam (V�nh Long, B�c Liêu).
Nh" v�y, 
�n nay hành trình này 
ã tr0ng t�ng s� g5n
3.700 cây xanh t�i 29 tr"�ng hFc trên c& n"�c.

Bên c�nh ho�t 
�ng tr0ng cây xanh, ch">ng trình
c'ng s` tri�n khai thêm ho�t 
�ng m�i thu gom rác th&i
hFc 
"�ng t�i t4nh H&i D">ng v�i s� tham gia c�a các em
hFc sinh và th5y cô giáo.

Ông Kinoshita chia s?: “Chúng tôi hy vFng t�ng s� cây
c�a ch">ng trình s` t1ng theo hàng n1m 
� ph5n nào c&
thi�n không gian c'ng nh" giúp ng"�i dân Vi�t Nam nâng
cao nh�n th�c v� vi�c b&o v� môi tr"�ng. �0ng th�i,
chúng tôi hi vFng r�ng v�i s� hi�n di�n t�i 
ây, Toyota
Gi&i Phóng - Nam ��nh s` 
óng góp nhi�u h>n vào c�ng

0ng 
�a ph">ng thông qua các ho�t 
�ng xã h�i bên
c�nh ho�t 
�ng kinh doanh”.

Tính 
�n nay, m�ng l"�i 
�i lý, chi nhánh 
�i lý và
tr�m d�ch v= �y quy�n c�a TMV 
ã lên t�i con s� 51, 
�t
t�i 23 t4nh, thành ph� trên c& n"�c. Trong 
ó Toyota Gi&i
Phóng là m�t trong nh!ng 
�i lý 
"$c �y quy�n 
5u tiên
c�a T�p 
oàn Toyota t�i th� tr"�ng Vi�t Nam, 
"$c thành
l�p vào n1m 1998 d"�i s� liên doanh gi!a Công ty CP D�ch
v= T�ng h$p Sài Gòn (SAVICO) và T�p 
oàn Sumitomo
Corporation Nh�t B&n.�
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Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định được khai trương
ngày 15/9, nâng tổng số đại lý chính thức của Toyota Việt Nam
lên con số 52 trên cả nước.

Là cơ sở thứ 3 của Toyota Giải Phóng, Chi nhánh Nam Định
có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng.

Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định đạt chuẩn 3S của
Toyota trên toàn cầu, với 26 khoang sửa chữa theo từng công
đoạn cùng các thiết bị hiện đại.

Diễn ra cùng ngày, TMV cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ
chức chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" tại
tỉnh Nam Định.



HASKY Group được thành lập từ năm 2007 với 

chuyên ngành xây dựng dân dụng, hoàn thiện kiến 

trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Với 

đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đội ngũ 

công nhân lành nghề và hệ thống thiết bị công 

nghệ thi công tiên tiến, HASKY Group được các chủ 

đầu tư đánh giá cao về các giải pháp công nghệ, 

biện pháp và chất lượng thi công. Đặc biệt, các công 

trình đòi hỏi thẩm mỹ và kỹ thuật cao như: vách kính 

mặt dựng, hệ thống trần nhôm, tấm ốp nhôm…

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ chuyên môn, 

Hasky Group còn làm chủ đầu tư một số dự án: Khu 

đô thị, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu công nghiệp, 

trang trại, nhà vườn sinh thái, vv… trên các địa bàn 

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương... 

Hasky Group hiện có 02 đơn vị thành viên là: 

Công ty Cổ phần Vách kính Hasky (HASKY FACADE) 

và Công ty TNHH Kính Hasky (HASKY GLASS).  Đặc 

biệt, Hasky Glass còn sở hữu nhà máy rộng 5,5ha tại 

Tứ Kỳ - Hải Dương, được trang bị dây chuyền gia 

công nhôm và kính nhập khẩu từ châu Âu. Với hệ 

thống gia công tự động, được điều khiển bởi hệ 

thống mạng trung tâm, các sản phẩm của Hasky 

thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ASTM, 

EN, TCVN và được khách hàng đánh giá cao về chất 

lượng, tiến độ, cách thức phục vụ. 

Đi tiên phong trong việc áp dụng vật liệu mới 

trong lĩnh vực thi công hoàn thiện kiến trúc, bằng 

tinh thần trách nhiệm, bám sát công việc, đáp ứng 

tiến độ thi công, HASKY Group tự tin sẽ mang đến 

cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, phù hợp 

nhất và hài lòng nhất.

Trụ sở chính: Lô CN5 và CN6, Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Văn phòng đại diện: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (+84).243.7856268 - Fax: (+84).243.7856266 - Website: hasky.com.vn - Email: mail@hasky.com.vn

HASKY GROUP
Sức mạnh sáng tạo, Vươn tới tầm cao

THÔNG TIN - QU�NG CÁO
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ách trung tâm Hà Nội 12km về phía Tây Bắc, 

thuộc địa phận huyện Đông Anh, khu du lịch 

sinh thái điện ảnh Smiley Ville với diện tích gần 5,5ha, 

khai thác các giá trị nổi bật về địa điểm chụp ảnh - du 

lịch - ẩm thực - giáo dục.  

Smiley Ville mang đến cho khách hàng những trải 

nghiệm thú vị về kiến trúc tinh tế của nền văn minh 

châu Âu, La Mã cận đại, cùng những nét chấm phá kiêu 

kì của xứ sở hoa anh đào và vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy. 

Smiley Ville được chia làm 4 khu vực chính là: Smiley 

Kids, Hồ Hẹn ước - Cầu Tình yêu, Lâu đài Thời gian - 

Quảng trường Ánh sáng, và Dãy nhà sắc màu bên hồ 

Hoàng hôn. Nơi đây cũng là cầu nối giao lưu giữa nền 

ẩm thực Á - Âu đa dạng, phong phú. Smiley Ville là một 

tác phẩm hoàn hảo và đồ sộ bậc nhất về một trung 

tâm du lịch - giải trí lớn của khu vực phía Bắc Việt Nam.

Trung tâm tư vấn và tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp 

của Smiley Ville không chỉ là người hoạch định kế 

hoạch chu đáo mà còn là người bạn đồng hành tin cậy 

của các cặp đôi vàng trong ngày trọng đại nhất của 

cuộc đời. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm 

lâu năm trong lĩnh vực cưới, Wedding Ville cập nhật tất 

cả các xu hướng đám cưới mới nhất trên thế giới, từ 

làm hoa, trang trí, thiết kế các ấn phẩm cưới . Đặc biệt, 

Wedding Ville còn sở hữu một “ngân hàng” áo cưới lớn 

bậc nhất của miền Bắc.

Smiley Ville
Lưu giữ khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu
C

Công ty cổ phần du lịch giải trí thương mại Smiley Ville
Hotline: 0169 779 8888; Tel: 0243 950 5115 - 0243 950 5116

Địa chỉ: Đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội

Email: info@smileyville.vn

T H Ô N G  T I N  -  Q U * N G  C Á O
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V�i tiêu chí 
em l�i các s&n
phjm có ch�t l"$ng cao nh�t
cho khách hàng, D&A Vi�t
Nam 
ang là nhà nh�p khju

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

Chúng tôi cam k�t mFi s&n phjm
bán ra 
�u có xu�t x� rõ ràng, 
5y 
�
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 chujn Nh�t B&n.

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

thu�t c�a thiên nhiên trù phú t4nh
Ibaraki, Nh�t B&n.

Môi tr"�ng thiên nhiên hùng v�
và trù phú c�a vùng Ibaraki k�t h$p
v�i nh!ng công ngh� t�i tân nh�t
trong k� thu�t qu&n lý ch1n nuôi và
th�c 1n gia súc, tr&i qua m�t quá
trình 
5y 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"�ng - gi�ng bò Hitachi-wagyu. Bò
lông 
en Nh�t B&n c�a t4nh Ibaraki

b�t ngu0n t} vùng phía b�c c�a t4nh,
sau 
ó 
"$c nhân r�ng ra các 
�a
ph">ng trong t4nh, là k�t qu& c�a s�
n3 l�c b�n b4 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
ch1n nuôi. Tr&i qua quá trình
tuy�n chFn nghiêm ng�t v� ch�t
l"$ng và nuôi d"�ng b�ng k� thu�t
qu&n lý ch1n nuôi truy�n th�ng
kéo dài h>n 30 tháng, bò Hitachi

�t ch�t l"$ng "u vi�t, c�p A4, A5
theo tiêu chujn th">ng m�i th�c
ph&m Nh�t B&n - m�c cao nh�t 
�i
v�i tiêu chujn v� ch�t l"$ng c�a
s&n phjm. Th�t bò Wagyu Hitachi

"$c nh�n bi�t b�ng nh!ng vân
th�t xen lEn vân m� hài hòa. M�t
chú bò Wagyu 
�t chujn, th�t c�a

chúng s` 
� t">i, nh!ng th� th�t
s` xen lEn th� m� m"$t mà nh"
vân 
á cjm th�ch.�

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.

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

TINH HOA TỪ XỨ SỞ NHẬT BẢN!
1. Hà Nội: 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 

Hotline: 098 234 0678; Email: kinhdoanh@datrading.org
2. TP. Hồ Chí Minh: 53 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh;

Hotline: 0906 055 177; Website: https://thitbohitachi.vn



à một trong những tên tuổi nổi bật trên 
thị trường cổng xếp Việt Nam hiện nay, 

Công ty Cổ phần Ứng dụng kỹ thuật cao DTC có 
hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, 100% 
nguyên liệu nhập ngoại, cung cấp hơn 20 mẫu 
cổng xếp khác nhau phù hợp với thị hiếu tiêu 
dùng của người Việt. Bên cạnh những mẫu cổng 
xếp tự sản xuất, DTC còn nhập khẩu nguyên 
chiếc trực tiếp và phân phối các mẫu cổng xếp 
cao cấp, được ưa chuộng ở nước ngoài.

DTC cam kết giao các sản phẩm nhập khẩu 
đến tận tay khách hàng trong vòng 15 ngày tại Hà 
Nội và 20 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà 
Nẵng. Đối với các sản phẩm do DTC sản xuất, 
thời gian giao hàng là dưới 5 ngày tại Hà Nội và 
10 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Với ưu thế là đơn vị trực tiếp sản xuất và nhập 
khẩu cổng xếp, DTC luôn có sẵn phụ kiện thay 
thế, sửa chữa cho khách hàng khi sản phẩm cần 
được bảo hành, bảo trì. Bên cạnh đó, DTC cũng 
cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo trì thân cổng 
xếp, mottor cổng xếp tự động, barier… của tất cả 
các hãng trên thị trường.

Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển mạng lưới 
phân phối cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam với hơn 
100 đại lý tại 60 tỉnh, thành. 

Với những tính năng ưu việt của các sản phẩm 
DTC cung cấp, Công ty Cổ phần Ứng dụng kỹ 
thuật cao DTC kỳ vọng việc sử dụng cửa cổng 
xếp tự động sẽ trở thành một xu thế của tương 
lai, thay thế cho các loại cổng thông thường hiện 
nay tại các cơ quan, tòa nhà văn phòng, nhà máy, 
khu công nghiệp…

L
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CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CAO DTC
Địa chỉ: 130 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024 36288469; Fax: 0243 6288 470

Hotline: 0904 198 154; 0976 988 668

Email: congxepdtc@gmail.com

Website: http://www.congxepdtc.vn/;     

       http://dtc-group.com.vn/

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 183 (11/2018)




