


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
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ăm 2018 là năm thứ 3 toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đây cũng là năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục
tham mưu cho Đảng, phối hợp với cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên xây dựng, ban hành

các chủ trương, chính sách để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Trong số Tạp chí cuối cùng của năm 2018, Tạp chí Mặt trận tiếp tục dành nhiều dung lượng cho các
bài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác Mặt trận: Phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong phong
trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Vai trò giám sát của Mặt
trâ ̣n đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay”… 

Tiến tới Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí có bài: Một số kinh nghiệm tổ chức
Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ở tỉnh Quảng Nam, làm tài liệu tham khảo cho các địa
phương tổ chức Ðại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quý bạn đọc gặp lại cây viết quen thuộc trong nhiều
số tạp chí trước - Luật sư Lê Đức Tiết - với bài: Pháp luật và nghệ thuật sử dụng pháp luật…, phân tích
những lỗ hổng trong công tác lập pháp, hành pháp hiện nay ở nước ta, qua một số trường hợp điển hình.

Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc với bài viết về đồng bào Công giáo và tinh thần đoàn kết ở cộng
đồng. Trong chuyên mục: Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động, phản ánh thực tế công tác Mặt trận
tại nhiều địa phương: Thực hiện dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tây Nguyên.

Như thường lệ, chuyên mục: Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân, là các bài viết đề cập đến
một số vấn đề thời sự gắn với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận, làm tài liệu tham khảo trong
triển khai thực tiễn công việc: Giải thưởng Thương hiệu Văn hóa châu Âu - Sáng kiến gắn kết Liên minh
châu Âu; Suy thoái rừng trên thế giới - Thực trạng và giải pháp; Những thách thức mới của cuộc chiến chống
tham nhũng ở khu vực Mỹ Latinh…

Nhân vật của mục: Nhân vật - Sự kiện trong số này là đồng chí Lê Quang Đạo, cố Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong bài viết nhan đề: Những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Lê
Quang Đạo.

Một năm nữa sắp trôi qua, với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm sâu
sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận
trong cả nước đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất
nước. Hy vọng đây sẽ là bước tạo đà quan trọng cho hoạt động Mặt trận nói chung, và sự phát triển của
Tạp chí Mặt trận nói riêng trong năm tiếp theo.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 184 tới đông đảo bạn đọc.

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

N

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: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới quốc gia” khu vực biên giới tuyến Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào (giai
đoạn 2009 - 2018) đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của hàng nghìn người uy tín,
tiêu biểu. Họ là những tấm gương điển hình trong việc tuyên truyền, vận động người
dân vùng biên giới chấp hành pháp luật, các hiệp định, quy chế biên giới; trân trọng
giữ gìn lịch sử đường biên, mốc giới quốc gia,… góp phần vào bảo vệ bình yên vùng
biên giới.

Summary: The movement “All people participate in defending national sovereignty,
security and territorial integrity” at the border areas of Vietnam – China and Vietnam
– Laos in the period 2009 -2018 has noted a lot of positive contribution of thousands
of typical prestigious people. They are typical examples in propagating and mobilizing
other people in border areas to abide by the laws, agreements, border regulations,
respectfully preserve the history of the border, national boundaries, and protect the
peace of the border areas.
Từ khóa: Người uy tín, tiêu biểu, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”,
khu vực biên giới, Việt Nam.
Keywords: Prestigious people, typical, movement “All people participate in defending national sovereignty, security and
territorial integrity”, border areas, Vietnam.
Nhận bài: 9/11/2018; Sửa chữa: 12/11/2018; Duyệt đăng: 3/12/2018.

PHÁT HUY VAI TRÒ NG��I CÓ UY TÍN,
TIÊU BI�U trong phong trào “Toàn dân
tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh th	, 
an ninh biên gi
i qu�c gia”

Người có uy tín, tiêu biểu góp phần quan
trọng bảo vệ an ninh biên giới

Vi�t Nam là m�t qu�c gia có ���ng biên gi
i trên ��t
li�n dài 4.924,025km, ti�p giáp v
i Trung Qu�c � phía
B1c, v
i Lào và Campuchia � phía Tây. Tình hình an ninh,
tr�t t� trên tuy�n biên gi
i ��t li�n Vi�t Nam v
i m�t s�
n�
c còn ti�m >n nh(ng y�u t� ph�c t�p. Dân c� sinh
s�ng � khu v�c biên gi
i ch� y�u là �'ng bào các dân t�c
thi�u s�, ��i s�ng còn thi�u th�n, l�c h�u, giao thông �i

l�i khó kh0n, ho�t ��ng c�a các lo�i t�i ph�m, nh�t là t�i
ph�m mua bán ng��i, mua bán, v�n chuy�n, tàng tr( trái
phép ch�t ma túy, v; khí, v�t li�u n	,… v_n di`n bi�n
ph�c t�p. 

��ng và Nhà n�
c ta luôn xác ��nh biên gi
i qu�c gia
có v� trí chi�n l�8c quan trjng v� kinh t�, chính tr�, xã
h�i, qu�c phòng, an ninh và ��i ngo�i; vi�c b�o v� ch�
quy�n, toàn v|n lãnh th	 biên gi
i qu�c gia, gi( v(ng an
ninh chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i � khu v�c biên gi
i
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là trách nhi�m c�a toàn ��ng, toàn quân và toàn dân ta.
Trong �ó, M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và B� ��i Biên phòng
là nòng c�t trong vi�c v�n ��ng, t�p h8p và h�
ng d_n
l�c l�8ng qu~n chúng tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh
th	, an ninh biên gi
i qu�c gia. 7y ban Trung �3ng M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam �ã ph�i h8p v
i B� T� l�nh B� ��i
Biên phòng t0ng c��ng �	i m
i n�i dung, ph�3ng th�c
ho�t ��ng, h�
ng m�nh v� c3 s�, xây d�ng, phát huy vai
trò c�a ng��i có uy tín trong vi�c tri�n khai th�c hi�n
các ch� tr�3ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà
n�
c. Nh(ng ng��i có uy tín luôn có s�c �nh h��ng r�ng
rãi trong giáo d$c, v�n ��ng gia �ình, dòng hj, trong
c�ng �'ng dân c�, g�3ng m_u tham gia phát tri�n kinh
t� - xã h�i � ��a ph�3ng, g�3ng m_u v�n ��ng c�ng �'ng
tham gia các ho�t ��ng b�o v� ch� quy�n lãnh th	, gi(
gìn an ninh tr�t t� khu v�c biên gi
i. 7y ban M�t tr�n T	
qu�c Vi�t Nam các c�p và B� ��i Biên phòng �ã phát huy
hi�u qu� vai trò c�a ng��i có uy tín trong vi�c tri�n khai
th�c hi�n phong trào “Toàn dân tham gia b�o v� ch�
quy�n lãnh th	, an ninh biên gi
i qu�c gia” b�ng nh(ng
ho�t ��ng thi�t th�c. 

Th� nh�t, trong công tác tuyên truy�n, v�n ��ng ch�p
hành pháp lu�t, M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và các �3n v�
B� ��i Biên phòng th��ng xuyên t	 ch�c các l
p ph	 bi�n

v� các hi�p ��nh, quy ch� biên gi
i, l�ch s# ���ng biên,
m�c qu�c gi
i cho ng��i có uy tín, giúp hj n1m ch1c ranh
gi
i gi(a hai n�
c; hi�u rõ ch� tr�3ng, quan �i�m c�a
��ng và Nhà n�
c ta v� ch� quy�n lãnh th	 c�a T	 qu�c.
T: �ó, ng��i có uy tín �ã ch� ��ng v�n ��ng, giáo d$c
con cháu trong gia �ình, dòng hj, thôn, b�n tham gia vào
l�c l�8ng dân quân t� v�, d� b� ��ng viên và lên ���ng
làm ngh4a v$ quân s�; tích c�c v�n ��ng bà con s�ng �
khu v�c biên gi
i ký cam k�t gia �ình không có ng��i vi
ph�m pháp lu�t; tích c�c t� giác t�i ph�m �� b�o v� an
ninh chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i, xây d�ng nông
thôn m
i khu v�c biên gi
i. Thông qua vi�c th�c hi�n
phong trào "Toàn dân tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh
th	, an ninh biên gi
i qu�c gia", nh�n th�c c3 b�n c�a
�'ng bào v� ý th�c ch�p hành các ch� tr�3ng c�a ��ng,
chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n�
c �ã có b�
c thay
�	i. Có n3i, t: ch� du canh, du c� v
i ph�3ng th�c canh
tác l�c h�u, ��n nay bà con dân t�c �ã bi�t khai hoang,
làm th�y l8i, tr'ng lúa n�
c và các lo�i cây nông s�n, cây
công nghi�p có giá tr� kinh t� cao; ��i s�ng c�a �'ng bào
không ng:ng ��8c c�i thi�n. 

Th� hai, �� góp ph~n th�c hi�n t�t công tác ��i ngo�i
nhân dân, xây d�ng ���ng biên gi
i hòa bình, h(u ngh�
Vi�t Nam - Trung Qu�c, 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác thăm và
làm việc tại Trung Quốc, tháng 11/2018. ẢNH: PV
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các c�p ph�i h8p v
i B� ��i Biên phòng tham m�u cho
c�p �y, chính quy�n ��a ph�3ng � biên gi
i t	 ch�c các
ho�t ��ng giao l�u v0n hóa, v0n ngh�, th� thao gi(a nhân
dân hai bên biên gi
i Vi�t - Trung; t	 ch�c các cu�c h�i
�àm, giao l�u, k�t ngh4a v
i n�
c b�n Trung Qu�c, t�o
�i�u ki�n cho nhân dân khu v�c biên gi
i qua l�i th0m
thân, chúc t�t c	 truy�n dân t�c, h8p tác kinh doanh,
trao �	i hàng hóa; t	 ch�c các ho�t ��ng giao l�u h(u
ngh� gi(a các c$m dân c� hai bên biên gi
i; k�t ngh4a c$m
dân c� hai bên biên gi
i.

Tri�n khai th�c hi�n n�i dung “B�n ghi nh
 Ch�3ng
trình h8p tác gi(a M�t tr�n �oàn k�t Phát tri�n T	 qu�c
Campuchia - M�t tr�n Lào Xây d�ng ��t n�
c - M�t tr�n
T	 qu�c Vi�t Nam” và Thông cáo chung “H�i ngh� xây
d�ng ���ng biên gi
i Vi�t Nam - Lào hòa bình, h(u ngh�,
h8p tác toàn di�n cùng phát tri�n”, các c�p �y ��ng,
chính quy�n, M�t tr�n và các �oàn th� �ã �>y m�nh công
tác tuyên truy�n, giáo d$c chính tr�, t� t��ng v� truy�n
th�ng �oàn k�t, h(u ngh� và h8p tác toàn di�n gi(a các
t!nh giáp biên và hai dân t�c Vi�t Nam - Lào thông qua các
s� ki�n chính tr�, các ho�t ��ng ��i ngo�i c�a ��ng, ngo�i
giao c�a chính quy�n các c�p và ��i ngo�i nhân dân c�a

M�t tr�n và các �oàn th� chính tr� - xã h�i. Nh(ng n0m
qua, M�t tr�n T	 qu�c các c�p �ã ph�i h8p v
i B� ��i Biên
phòng tích c�c tuyên truy�n, v�n ��ng h3n 200 nghìn h�
dân tham gia qu�n lý 1.137 km ���ng biên gi
i Vi�t Nam
- Campuchia, góp ph~n xây d�ng biên gi
i hòa bình, h(u
ngh�, �oàn k�t, g1n bó gi(a nhân dân hai n�
c.

Th� ba, M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và B� ��i Biên
phòng các t!nh �ã ph�i h8p phát huy t�t vai trò c�a già
làng, tr��ng dòng hj, ng��i uy tín tiêu bi�u các tôn
giáo, dân t�c trong s� nghi�p xây d�ng, qu�n lý và b�o
v� ���ng biên gi
i; l'ng ghép các n�i dung tuyên truy�n
cu�c v�n ��ng "Toàn dân �oàn k�t xây nông thôn m
i,
�ô th� v0n minh" vùng biên gi
i trong các h�i ngh�, các
cu�c hjp, ngày l` c	 truy�n c�a các dân t�c, các bu	i
v0n ngh�, "Ngày h�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c" � khu
dân c�; các bu	i hjp b�n, sinh ho�t c�ng �'ng. ��c bi�t,
��i v
i vùng �'ng bào dân t�c còn h�n ch� trong vi�c
�jc và nghe ti�ng ph	 thông thì t0ng c��ng tuyên
truy�n mi�ng b�ng ti�ng nói c�a �'ng bào, tuyên truy�n
��n t:ng cá nhân và h� gia �ình. Góp ph~n quan trjng
vào vi�c gi( v(ng ch� quy�n lãnh th	, an ninh biên gi
i
qu�c gia, tr�t t�, an toàn xã h�i khu v�c biên gi
i các

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia, tháng 11/2018. ẢNH: PV
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t!nh, nh�: Qu�ng Tr�, Qu�ng Ninh, L�ng S3n, Cao B�ng,
Lào Cai, Lai Châu, �i�n Biên, S3n La, Thanh Hóa, Hà
T4nh, Qu�ng Bình, Th:a Thiên - Hu�, Qu�ng Nam, Tây
Ninh, Bình Ph�
c...

Th� t�, ng��i có uy tín, tiêu bi�u �ã có nh(ng �óng
góp tích c�c th�c hi�n cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn
k�t xây d�ng nông thôn m
i, �ô th� v0n minh”, góp
ph~n quan trjng vào k�t qu� c�a phong trào “Toàn dân
tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh th	, an ninh biên gi
i
qu�c gia”. ��i ng; ng��i có uy tín �ã tích c�c v�n ��ng
nhân dân th�c hi�n có hi�u qu� các ch� tr�3ng, chính
sách c�a ��ng và Nhà n�
c, góp ph~n xóa �ói, gi�m
nghèo và nâng cao ý th�c trách nhi�m c�a m�i ng��i
dân ��i v
i c�ng �'ng. Các v� già làng, tr��ng dòng ho�
�i �~u trong vi�c v�n ��ng con, cháu ��n tr��ng; tr��c
tiê�p ���ng ra h�
ng d_n, v�n ��ng nhân dân th�c hi�n
n�p s�ng v0n hóa m
i, xóa b@ d~n nh(ng h� t$c l�c h�u,
t� n�n mê tín d� �oan; g�3ng m_u th�c hi�n chính sách
dân s�, k� ho�ch hóa gia �ình; tham gia xây d�ng và
th�c hi�n h�3ng �
c, quy �
c c�a thôn, làng, th�c hi�n
dân ch� c3 s�, góp ph~n xây d�ng, c�ng c� và phát huy
s�c m�nh kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c. Các ho�t ��ng
tuyên truy�n, v�n ��ng nhân dân �0ng ký th�c hi�n:
“Gia �ình không có ng��i vi ph�m pháp lu�t, không có
ng��i ph�m t�i, không có ng��i tàng tr(, mua bán và s#
d$ng ch�t ma túy…”; khu dân c� “An toàn, lành
m�nh”… ��8c �>y m�nh; “Phong trào qu~n chúng tham
gia t� qu�n ���ng biên, m�c qu�c gi
i, gi( gìn an ninh
tr�t t� thôn, �p” g1n v
i các mô hình phát tri�n kinh t�,
v0n hóa — xã h�i ��8c tri�n khai tích c�c. Các mô hình:
Câu l�c b� “Gia �ình không có ng��i thân ph�m t�i, m1c
t� n�n xã h�i”; Câu l�c b� “�i�m sáng biên gi
i”… ��8c
hình thành và ho�t ��ng có k�t qu�; hi�n nay ���ng
biên, m�c qu�c gi
i ��u ��8c các t	 ch�c, cá nhân, h�
gia �ình và khu dân c� ký k�t t� qu�n. 

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ
chủ quyền biên giới

B�o v� ch� quy�n lãnh th	, an ninh biên gi
i qu�c gia
là nhi�m v$ thiêng liêng c�a c� dân t�c, nh(ng ng��i có
uy tín, tiêu bi�u, già làng, tr��ng b�n, tr��ng các dòng
hj... trong c� n�
c cùng v
i M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam,
l�c l�8ng B� ��i Biên phòng và các c�p, các ngành, chính
quy�n, �oàn th� � c3 s� làm t�t h3n n(a công tác tuyên
truy�n, v�n ��ng �� các t~ng l
p nhân dân nâng cao nh�n
th�c và trách nhi�m, t� giác tham gia các phong trào thi
�ua yêu n�
c, th�c hi�n t�t phong trào “Toàn dân tham
gia b�o v� ch� quy�n lãnh th	, an ninh biên gi
i qu�c gia”. 

�� �oàn k�t các t~ng l
p nhân dân, v�n ��ng nhân
dân b�o v� v(ng ch1c ���ng biên, m�c qu�c gi
i, xây
d�ng biên gi
i hòa bình, h(u ngh�, h8p tác và phát tri�n
c~n th�c hi�n m�t s� gi�i pháp sau:

M�t là, t0ng c��ng công tác ph�i h8p tuyên truy�n
���ng l�i, ch� tr�3ng c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t
c�a Nhà n�
c trong vi�c gi( v(ng ch� quy�n biên gi
i
qu�c gia. V�n ��ng �'ng bào dân t�c thi�u s� trên ��a
bàn biên gi
i gi( gìn tình �oàn k�t h(u ngh� v
i �'ng bào
các dân t�c c�a n�
c b�n.

Hai là, ti�p t$c nâng cao hi�u qu� công tác v�n ��ng
các t~ng l
p nhân dân, �'ng bào các dân t�c thi�u s� th�c
hi�n t�t cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng
nông thôn m
i, �ô th� v0n minh” g1n v
i phong trào
“Toàn dân tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh th	, an ninh
biên gi
i qu�c gia” trong tình hình m
i và “Ngày Biên
phòng toàn dân”, xây d�ng, c�ng c� h� th�ng chính tr�
c3 s�, xây d�ng l�c l�8ng “nòng c�t” trong �'ng bào dân
t�c, tôn giáo và các l�c l�8ng nh�: T	 an ninh nhân dân,
T	 t� qu�n, T	 hòa gi�i… làm l�c l�8ng nòng c�t trong
vi�c ��u tranh ng0n ng:a, phòng ch�ng t�i ph�m, phòng
ch�ng ma túy và các lo�i t� n�n xã h�i. Ph�i h8p ��a các
n�i dung c�a Quy ch� biên gi
i vào n�i dung c�a cu�c v�n
��ng và c$ th� hóa thành các tiêu chí, v�n ��ng nhân
dân �0ng ký th�c hi�n “�i�m sáng v� ch�p hành pháp
lu�t trong c�ng �'ng dân c�”; khu dân c� “An toàn, lành
m�nh”, khu dân c� “T� qu�n ���ng biên, m�c qu�c gi
i”
� khu v�c biên gi
i. 

Ba là, �>y m�nh th�c hi�n công tác ��i ngo�i nhân
dân, trong �ó, tri�n khai, th�c hi�n t�t n�i dung c�a Ch!
th� s� 04-CT/TW c�a B� Chính tr� v� ti�p t$c �	i m
i và
nâng cao hi�u qu� công tác ��i ngo�i nhân dân trong tình
hình m
i; t�p trung th�c hi�n giao l�u trao �	i, th0m h@i
gi(a M�t tr�n T	 qu�c t!nh, B� ��i Biên phòng t!nh v
i các
t	 ch�c Chính hi�p Trung Qu�c, các t	 ch�c M�t tr�n Lào
Xây d�ng ��t n�
c và l�c l�8ng b�o v� biên gi
i Trung
Qu�c, Lào, Campuchia.

B�n là, phát huy t�t vai trò c�a ng��i có uy tín và
qu~n chúng nhân dân các dân t�c hai bên biên gi
i; �>y
m�nh phong trào “K�t ngh4a c$m dân c� hai bên biên
gi
i”, góp ph~n t0ng c��ng tình �oàn k�t, h(u ngh� gi(a
nhân dân và chính quy�n hai n�
c, gi( gìn an ninh tr�t
t� hai bên biên gi
i và gi( v(ng ch� quy�n lãnh th	 c�a
m�i n�
c. 

N0m là, ch� ��ng ph�i h8p v
i Công an, B� ��i Biên
phòng xây d�ng ch�3ng trình, n�i dung tuyên truy�n cho
ng��i có uy tín, tiêu bi�u �� ph	 bi�n ��n c�ng �'ng dân
c�; t	 ch�c t�p hu�n cho ng��i có uy tín, tiêu bi�u ki�n
th�c v� qu�c phòng, an ninh, phòng, ch�ng t�i ph�m, âm
m�u th� �o�n, ho�t ��ng c�a các th� l�c thù ��ch.

Sáu là, th�c hi�n Ch�3ng trình m$c tiêu Qu�c gia v�
xây d�ng nông thôn m
i, g1n v
i b�o v� ch� quy�n an
ninh biên gi
i, t�o s� chuy�n bi�n tích c�c góp ph~n t:ng
b�
c nâng cao ��i s�ng mji m�t cho bà con các dân t�c.�
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NGUYỄN THỊ NGÂN*

Tóm tắt: Trong suốt quá trình cách mạng, giai cấp nông dân Việt Nam luôn một
lòng theo Ðảng, nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống lao động cần cù,
sáng tạo, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới
sự lãnh đạo của Ðảng, vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được
nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây
dựng nông thôn mới.

Summary: Throughout the revolutionary process, the Vietnamese peasantry had
always followed the Party with high patriotism and a tradition of hard working and
creativity. The peasantry had contributed greatly to the revolutionary cause of
national liberation, unifying the country, building and defending the country. In the
process of innovation, under the leadership of the Party, the political position of
the peasantry has been enhancing, asserting the subjective role in the process of
developing agriculture, and building new-style rural areas.
Từ khóa: Nông dân, giai cấp nông dân, tinh thần yêu nước, công cuộc đổi mới, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông
thôn mới.
Keywords: Peasant, peasantry, patriotism, innovation, agricultural development, building new-style rural areas.
Nhận bài: 5/11/2018; Sửa chữa: 15/11/2018; Duyệt đăng: 26/11/2018.

Giai cấp nông dân đóng góp quan trọng
vào sự phát triển của đất nước

H�i ngh� Trung �3ng l~n th� b�y (khóa X) ra Ngh�
quy�t s� 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 �ã nêu m�t cách toàn
di�n quan �i�m c�a ��ng ta v� xây d�ng nông thôn m
i.
Ngh� quy�t kh�ng ��nh, nông nghi�p, nông dân, nông
thôn có vai trò và v� trí quan trjng trong s� nghi�p công
nghi�p hóa, hi�n ��i hóa ��t n�
c. Chính vì v�y, các v�n
�� nông nghi�p, nông dân, nông thôn ph�i ��8c gi�i
quy�t �'ng b�, g1n v
i quá trình �>y m�nh công nghi�p
hoá, hi�n ��i hoá. Nông nghi�p, nông thôn n�
c ta còn
là khu v�c giàu ti�m n0ng c~n khai thác m�t cách có hi�u
qu�. Phát tri�n nông nghi�p, nông thôn và nâng cao ��i
s�ng v�t ch�t, tinh th~n c�a nông dân ph�i d�a trên c3
ch� kinh t� th� tr��ng ��nh h�
ng xã h�i ch� ngh4a, phù

h8p v
i �i�u ki�n c�a t:ng vùng, t:ng l4nh v�c, �� gi�i
phóng và s# d$ng có hi�u qu� các ngu'n l�c. 

Qua 10 n0m th�c hi�n Ngh� quy�t 26-NQ/TW, nông
nghi�p Vi�t Nam ti�p t$c phát tri�n theo h�
ng s�n xu�t
hàng hóa, nâng cao n0ng su�t, ch�t l�8ng, hi�u qu�, b�o
��m an ninh l�3ng th�c qu�c gia. M�t s� m�t hàng xu�t
kh>u chi�m v� trí cao trên th� tr��ng th� gi
i. Thành t�u
��t ��8c trong l4nh v�c nông nghi�p, nông dân, nông thôn
th�i gian qua �ã �óng góp quan trjng và to l
n c�a giai c�p
nông dân và H�i Nông dân Vi�t Nam vào s� phát tri�n c�a
��t n�
c. Nh(ng ch� tr�3ng, chính sách �ó �ã nhanh
chóng �i vào cu�c s�ng, ��ng viên �ông ��o cán b�, h�i
viên, nông dân quy�t tâm th�c hi�n các ch� tr�3ng, ���ng
l�i c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n�
c. �'ng
th�i, có ��8c c3 ch�, chính sách, ngu'n l�c, là công c$,

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

Xây d�ng giai cp nông dân
theo Ngh� quy�t 26 - NQ/TW



Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề
án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” và trao tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ III và Danh hiệu “Doanh nghiệp vì
nhà nông” lần thứ II. ẢNH: QUANG VINH
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�i�u ki�n �� các c�p H�i tr�c ti�p tham gia các ho�t ��ng
d�ch v$, t� v�n, d�y ngh� và h� tr8 nông dân, t�o ngu'n
l�c giúp �� h�i viên, nông dân phát tri�n s�n xu�t, kinh
doanh, t�o vi�c làm, t0ng thu nh�p; góp ph~n ��m b�o an
sinh xã h�i, xóa �ói, gi�m nghèo, nâng cao ��i s�ng v�t
ch�t, tinh th~n cho h�i viên, nông dân; thúc �>y phát tri�n
kinh t�, xã h�i, gi( v(ng an ninh chính tr�, tr�t t� an toàn
xã h�i, c�ng c� kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c. Trong ti�n
trình �	i m
i ��t n�
c, giai c�p nông dân Vi�t Nam luôn là
tr$ �� phát tri�n n�n kinh t�, �óng góp thành t�u vào phát
tri�n kinh t�, xã h�i c�a ��t n�
c. 

Những vấn đề đặt ra trong xây dựng giai
cấp nông dân hiện nay

Nh(ng thành t�u, k�t qu� th�c hi�n Ngh� quy�t 26-
NQ/TW cho th�y, nông nghi�p Vi�t Nam có b�
c phát
tri�n, tuy nhiên ch�a t�3ng x�ng v
i ti�m n0ng, l8i th�
và ch�a th�t s� �'ng ��u gi(a các vùng mi�n trong c�
n�
c. Nông nghi�p n�
c ta phát tri�n còn kém b�n v(ng.
Tâm tr�ng ng��i nông dân v_n còn nhi�u b0n kho0n, b�c
xúc khi m�t s� chính sách v� nông nghi�p, nông dân,
nông thôn ch�a th�c s� �i vào cu�c s�ng và ch�a mang
l�i l8i ích thi�t th�c cho nông dân. Nông dân ch�a ��8c

h��ng l8i t�3ng x�ng v
i nh(ng công s�c lao ��ng, c;ng
nh� nh(ng chính sách mà ��ng và Nhà n�
c �� ra; còn
g�p nhi�u khó kh0n trong s�n xu�t và ��i s�ng, th� hi�n
� m�t s� v�n �� sau:

Th� nh�t, n0ng l�c c�nh tranh c�a ngành nông nghi�p
còn th�p

Th� tr��ng tiêu th$ s�n ph>m nông nghi�p thi�u 	n
��nh, ch�a �a d�ng và l� thu�c vào m�t vài th� tr��ng
truy�n th�ng, xu�t kh>u tr�c ti�p qua con ���ng ti�u
ng�ch nên còn ti�m >n r�i ro. M�c dù, l4nh v�c nông nghi�p
��t ��8c nhi�u thành t�u trong xu�t kh>u hàng nông s�n
Vi�t Nam, nh�ng các m�t hàng xu�t kh>u ch� l�c, nh�: lúa
g�o, cà phê, h' tiêu, h�t �i�u,… h~u nh� ch�a có th�3ng
hi�u trên th� tr��ng qu�c t�. �i�u này cho th�y, giá tr� gia
t0ng c�a hàng hóa nông s�n n�
c ta v_n còn r�t th�p, kh�
n0ng c�nh tranh ch�a cao so v
i các ��i th� khác trên th�
tr��ng. Nh(ng n0m g~n �ây, t�c �� t0ng tr��ng �ã h'i
ph$c, nh�ng ch�a th�t s� v(ng ch1c và còn b�c l� h�n ch�,
y�u kém c�a m�t n�n nông nghi�p manh mún, thi�u liên
k�t, n0ng su�t và ch�t l�8ng th�p trong b�i c�nh c�nh
tranh ngày càng gay g1t. Mô hình liên k�t t: s�n xu�t ��n
tiêu th$ gi(a doanh nghi�p v
i nông dân tri�n khai ch�m,
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ch�a th�t hi�u qu� và b�n v(ng. Hi�n nay c� n�
c có
kho�ng h3n 49.600 doanh nghi�p �~u t� vào nông nghi�p,
chi�m 8% t	ng s� doanh nghi�p �ang ho�t ��ng trên c�
n�
c. Tuy nhiên các doanh nghi�p tr�c ti�p s�n xu�t các
s�n ph>m nông, lâm, th�y s�n ch! chi�m kho�ng 1% t	ng
s� doanh nghi�p v
i s� l�8ng 7.600 doanh nghi�p. Hình
th�c t	 ch�c s�n xu�t nông nghi�p ch� y�u hi�n nay v_n
� d�ng h� s�n xu�t v
i h3n 9,2 tri�u h�.  

Doanh nghi�p còn g�p khó kh0n trong vi�c ti�p c�n
��t �ai �� t	 ch�c s�n xu�t. Quy ho�ch s# d$ng ��t
nông nghi�p, trong vi�c ti�p c�n v�n tín d$ng, ��c
bi�t là quy ho�ch các vùng nguyên li�u ch�a ��8c
tri�n khai hi�u qu�, còn thi�u s� 	n ��nh. Ngành nông
nghi�p Vi�t Nam c;ng không ngo�i l�, khi kh� n0ng
thích �ng c�a ngành còn th�p h3n so v
i tiêu chu>n
��t ra trong Hi�p ��nh ��i tác toàn di�n và Ti�n b�
xuyên Thái Bình D�3ng (CPTPP). 

�� các th� tr��ng trên th� gi
i ch�p nh�n nông s�n Vi�t
Nam, ngoài s� ��c �áo c�a m�t hàng, c~n nâng cao ch�t
l�8ng, giá tr� dinh d��ng, bao bì s�n ph>m. Hi�n, nông s�n
trong n�
c v_n �ang ��i m�t v
i các cu�c “gi�i c�u”. V
i
n�n s�n xu�t nông nghi�p manh mún trong tay hàng tri�u
h� dân nh� hi�n nay, r�t d` b� thao túng, tác ��ng t: th�
tr��ng, kh� n0ng “gi�i c�u” �ã khó, c�nh tranh càng khó
h3n. Trong nh(ng n0m g~n �ây, mô hình phát tri�n nông
nghi�p theo chi�u r�ng, ch� y�u d�a trên giá r�, s� l�8ng
l
n, khai thác tri�t �� ngu'n l�c tài nguyên, môi tr��ng �ã
d~n b�c l� nh(ng h�n ch�. N�n nông nghi�p Vi�t Nam �ang
��ng tr�
c nh(ng thách th�c:

S� gia t0ng c�nh tranh v
i hàng nh�p kh>u: Vi�c c1t
gi�m thu� nh�p kh>u s� t0ng s�c ép c�nh tranh cho nhà s�n
xu�t trong n�
c, không ch! v� giá, mà còn v� ch�t l�8ng và
v� sinh an toàn th�c ph>m. Ngành ��8c d� báo g�p b�t l8i
nh�t là ch0n nuôi, s� ��i m�t v
i áp l�c c�nh tranh l
n b�i
hàng nh�p kh>u t: M< (th�t bò, gà), New Zealand và
Australia (th�t bò, s(a), Canada, Tây Ban Nha và �an M�ch
(th�t l8n), Pháp, Hà Lan (s(a),… Theo th�ng kê c�a C$c S�
h(u trí tu� cho th�y, hi�n m
i ch! có kho�ng 15% trong h3n
90.000 th�3ng hi�u hàng hóa ��8c �0ng ký b�o h� t�i Vi�t
Nam là c�a các doanh nghi�p trong n�
c và có ��n 80% hàng
nông s�n c�a Vi�t Nam ��8c bán ra th� tr��ng th� gi
i thông
qua các th�3ng hi�u n�
c ngoài. T�3ng t�, � trong n�
c,
c;ng có kho�ng 80% s�n ph>m nông s�n ��8c tiêu th$ mà
không có nhãn hi�u. �ây là b�t l8i l
n, khi�n s�c c�nh tranh
c�a các lo�i nông s�n Vi�t trên th� tr��ng c� trong và ngoài
n�
c còn y�u và ch�u nhi�u thi�t thòi.  

Thách th�c �áp �ng ngu'n g�c xu�t x� �� b�o ��m
quy�n l8i h��ng �u �ãi: Trong th�i gian t
i, m�t s� ngành
hàng có nguy c3 khó �áp �ng các quy ��nh v� xu�t x�,
nh� h�t �i�u, g�... 

Thách th�c trong vi�c �áp �ng các quy ��nh c�a th�
tr��ng nh�p kh>u: Nhìn chung, nhi�u nông s�n c�a Vi�t
Nam, nh�: th�y s�n, tiêu, rau qu� t�3i... ch�a �áp �ng

��8c các quy ��nh v� ch�t l�8ng, v� sinh an toàn th�c
ph>m và tiêu chu>n k< thu�t c�a n�
c nh�p kh>u. Vi�c
không tuân th� các quy ��nh này khi�n nông s�n Vi�t
Nam b� m�t uy tín, th�m chí m�t quy�n xu�t kh>u. 

Thách th�c v� s� h(u trí tu�: H� th�ng qu�n lý v� s�
h(u trí tu� hi�n nay c�a Vi�t Nam còn t�3ng ��i l@ng l�o.
Vi�c vi ph�m v� quy�n s� h(u trí tu� (l�m d$ng ch! d_n
��a lý hay nhãn hi�u) còn di`n ra và thi�u ki�m soát. Vi�c
qu�n lý v� v�n �� s� h(u trí tu� ch� y�u khi phát sinh
gian l�n trong th�3ng m�i trên th� tr��ng mà không có
s� qu�n lý t: khâu s�n xu�t. Do �ó, nguy c3 vi ph�m các
cam k�t v� s� h(u trí tu� trong hai hi�p ��nh là r�t cao,
bên c�nh �ó là nguy c3 m�t quy�n s� h(u ��i v
i ki�n
th�c truy�n th�ng, công trình sáng t�o và ngu'n gen t�
nhiên vào tay các nhà �~u t� n�
c ngoài �~u t� vào Vi�t
Nam v
i trình �� và n0ng l�c cao.

Th� hai, các hình th�c t	 ch�c s�n xu�t � nông thôn

Hi�n nay, � nông thôn kinh t� h� v_n là �3n v� s�n xu�t,
kinh doanh ch� l�c v
i quy mô s�n xu�t nh@ và ch�a có s�
liên k�t, h8p tác v
i nhau. Kinh t� trang tr�i, kinh t� t�p
th� ch�m phát tri�n, m�c �� trang b� c3 gi
i và áp d$ng
khoa hjc - công ngh� th�p, kh� n0ng liên k�t v
i th� tr��ng
h�n ch�.  Hi�n nay, h~u h�t máy móc thi�t b� c�a doanh
nghi�p ��u ph�i nh�p kh>u t: n�
c ngoài do ngành ch� t�o
máy ph$c v$ nông nghi�p � Vi�t Nam còn r�t thô s3, ch�a
�áp �ng nhu c~u th� tr��ng. Quy mô v�n, doanh thu, l8i
nhu�n bình quân c�a h8p tác xã, t	 h8p tác th�p. 

�~u t� t: ngân sách Nhà n�
c và các thành ph~n kinh
t� vào nông nghi�p, nông dân, nông thôn ch�a �áp �ng yêu
c~u phát tri�n. M�c dù dòng tín d$ng nông nghi�p t0ng
trong th�i gian qua, nh�ng do n0ng l�c s�n xu�t c�a l4nh v�c
này v_n còn r�t l
n, nên chính sách tín d$ng v_n ch�a �áp
�ng ��8c nhu c~u và ch�a phát huy ��8c hi�u qu� nh�
mong �8i. �� tín d$ng nông nghi�p, nông thôn ��8c kh3i
thông, �3n gi�n hóa th� t$c vay v�n, c~n �i�u ch!nh linh
ho�t �i�u ki�n cho vay phù h8p v
i �i�u ki�n s�n xu�t nông
nghi�p, c�i thi�n �i�u ki�n ti�p c�n v�n (bao g'm c� �i�u
ki�n v� tài s�n th� ch�p). M� r�ng gói ti�n d$ng cho vay theo
v$ cây tr'ng, cho vay tiêu dùng ��i v
i h� nông dân. C~n
nghiên c�u c3 ch� b�o lãnh tín d$ng cho nông dân m�t cách
�3n gi�n, rõ ràng, thay vì ph�i c~m c� hay giao n�p s	 �@.
H� tr8 mua b�o hi�m r�i ro trong nông nghi�p cho nông
dân, b�o hi�m lãi su�t cho vay ��i v
i m�t s� s�n ph>m… 

Bên c�nh v�n n�n ��8c mùa r
t giá, trong b�i c�nh
h�i nh�p sâu, r�ng c�a n�n kinh t� Vi�t Nam v
i th� gi
i
hi�n nay, nh(ng bi�n ��ng v� chính tr�, kinh t� trên toàn
c~u có th� tác ��ng tr�c ti�p ��n s�n xu�t, kinh doanh
c�a các h� nông dân. 

Th� ba, th�c tr�ng ngu'n l�c lao ��ng nông thôn
Vi�t Nam

Ngu'n l�c lao ��ng nông thôn Vi�t Nam nhìn chung có
trình �� th�p, mang n�ng tính ch�t c�a ng��i s�n xu�t
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nh@, phân tán, n0ng l�c �ng d$ng khoa hjc - công ngh�
và các ti�n b� k< thu�t vào th�c ti`n r�t h�n ch�,  th$
��ng, t� duy c�nh tranh kém, tính t� do và manh mún
cao. S�c ép v� vi�c làm cho lao ��ng nông thôn ngày m�t
t0ng, do dân s� t0ng, h�ng n0m n�
c ta có thêm ít nh�t
1,4 - 1,6 tri�u ng��i ��n tu	i lao ��ng ��8c b	 sung vào
l�c l�8ng lao ��ng, trong �ó, 0,9 tri�u lao ��ng t0ng thêm
� khu v�c nông nghi�p và nông thôn. Trong khi �ó, qu<
��t nông nghi�p ti�p t$c suy gi�m do công nghi�p hóa và
�ô th� hóa. �i�u này t�o ra s�c ép l
n v� vi�c làm và dòng
ng��i di c� t: nông thôn vào thành th�.

Hi�n nay n�
c ta có h3n 9,2 tri�u h� nông dân v
i
h3n 30 tri�u lao ��ng trong �� tu	i, nh�ng m
i có 17%
trong s� �ó ��8c �ào t�o, ch� y�u thông qua các l
p t�p
hu�n khuy�n nông s3 sài. Trong s� 16,5 tri�u thanh niên
nông thôn �ang c~n có vi�c làm 	n ��nh thì ch! có 12%
t�t nghi�p ph	 thông trung hjc; 3,11% có trình ��
chuyên môn k< thu�t t: trung c�p tr� lên (th�p h3n 4
l~n so v
i thanh niên �ô th�). V
i trình �� nh� v�y, hj
khó có th� áp d$ng ti�n b� k< thu�t trong s�n xu�t nông
nghi�p có �ng d$ng công ngh� cao, �� s�c c�nh tranh v
i
s�n ph>m hàng hóa nông s�n trong khu v�c và c;ng khó
có th� tìm ��8c vi�c làm � các doanh nghi�p �òi h@i lao
��ng ph�i qua �ào t�o và ��t trình �� tay ngh� cao.  

T	 ch�c Lao ��ng Qu�c t� (ILO) cho r�ng, k= nguyên
công ngh� bùng n	 làm gia t0ng nguy c3 m�t vi�c làm. T	
ch�c này �ã có c�nh báo v� vi�c Vi�t Nam s� m�t 5 tri�u
vi�c làm vào n0m 2020, vì ch�t l�8ng nhân l�c lao ��ng
ch! ��t 3,79 �i�m (thang �i�m 10); ��ng th� 11/12 n�
c
� châu Á tham gia x�p h�ng và ch! s� c�nh tranh nhân l�c
c;ng ch! ��t 4,3/10 �i�m x�p th� 56/133 n�
c; t= l� lao
��ng qua �ào t�o có b�ng c�p ch�ng ch! trong n0m 2015
ch! ��t 20,3%. Nhân l�c Vi�t Nam còn thi�u k< n0ng m�m,
nh�: ngo�i ng(, công ngh� thông tin, k< n0ng làm vi�c
nhóm, tác phong giao ti�p công nghi�p và trách nhi�m,
��o ��c ngh� nghi�p. Cách m�ng 4.0 t�o ra thách th�c
cho doanh nghi�p trong n�
c, �òi h@i ph�i chuy�n t: lao
��ng gi�n �3n sang lao ��ng trong nh(ng ngành ngh�
công ngh�, s# d$ng nhi�u ch�t xám mà Vi�t Nam có th�
m�nh, nh�: d�ch v$, nông nghi�p công ngh� cao, ng��i
lao ��ng ph�i t� hjc �� thay �	i, �áp �ng v
i công ngh�
thay �	i nhanh.  

Do lao ��ng nông thôn s�ng và làm vi�c r�i rác trên ��a
bàn r�ng, làm cho vi�c t	 ch�c h8p tác lao ��ng và vi�c b'i
d��ng �ào t�o, cung c�p thông tin cho lao ��ng nông thôn
là r�t khó kh0n. Do �ó, lao ��ng nông thôn ch� y�u hjc
ngh� thông qua vi�c h�
ng d_n c�a th� h� tr�
c ho�c t�
truy�n cho nhau, nên lao ��ng theo truy�n th�ng và thói
quen là chính. �i�u �ó làm cho lao ��ng nông thôn có tính
b�o th� nh�t ��nh, t�o ra s� khó kh0n cho vi�c thay �	i
ph�3ng h�
ng s�n xu�t và th�c hi�n phân công lao ��ng,
h�n ch� s� phát tri�n kinh t� nông thôn.

Lao ��ng nông thôn mang tính th�i v$ rõ r�t, ��c bi�t
là các vùng nông thôn thu~n nông. Do v�y, vi�c s# d$ng

lao ��ng trong nông thôn kém hi�u qu�, hi�n t�8ng thi�u
vi�c làm là ph	 bi�n. Mu�n gi�i quy�t vi�c làm và t0ng
thu nh�p cho lao ��ng nông thôn thì ph�i b�ng mji bi�n
pháp nh�m h�n ch� ��n m�c t�i �a tính th�i v$ b�ng cách
phát tri�n �a d�ng ngành ngh�, thâm canh t0ng v$, xây
d�ng c3 c�u cây tr'ng h8p lý.

Lao ��ng nông thôn ít có kh� n0ng ti�p c�n và tham
gia th� tr��ng, thi�u kh� n0ng n1m b1t và x# lý thông
tin th� tr��ng, kh� n0ng h�ch toán h�n ch�. Do �ó, kh�
n0ng giao l�u và phát tri�n s�n xu�t hàng hoá c;ng có
nhi�u h�n ch�. T�p quán s�n xu�t c�a lao ��ng n�
c ta
nhìn chung v_n nh@ l�, manh mún, ch� y�u b� trói bu�c
trong khuôn kh	 làng, xã.

V
i nh(ng ��c �i�m trên, lao ��ng nông thôn ch� y�u
thu�c b� ph�n dân s� không có vi�c làm th��ng xuyên,
hay còn gji là thi�u vi�c làm ho�c bán th�t nghi�p. ��c
bi�t, trong nh(ng n0m g~n �ây, tình tr�ng thi�u vi�c làm
� nông thôn còn do lao ��ng t0ng nhanh, do di�n tích
ru�ng ��t trên m�t lao ��ng ngày càng gi�m. Tình tr�ng
�ó không ch! �nh h��ng ��n ��i s�ng c�a chính lao ��ng
nông thôn, mà còn �nh h��ng ��n s� 	n ��nh, phát tri�n
kinh t� - xã h�i � nông thôn, gây lãng phí m�t ngu'n lao
��ng l
n � n�
c ta.

Do n�n kinh t� nói chung và kinh t� nông nghi�p nói
riêng còn ch�m phát tri�n, quá trình chuy�n d�ch c3 c�u
kinh t� còn ch�m nên ch�a t�o ra nhi�u vi�c làm cho lao
��ng nông thôn. Bên c�nh �ó, quá trình �ô th� hóa �ang
di`n ra ngày càng nhanh chóng, nên � nhi�u vùng nông
thôn n�
c ta, nông dân b� thu h'i ��t nông nghi�p; trong
khi �ó, trình �� c�a lao ��ng nông nghi�p còn h�n ch� t!
l� lao ��ng nông thôn không có vi�c làm, thi�u vi�c làm
�ang có xu h�
ng gia t0ng. H3n n(a, công tác �ào t�o
ngh� cho lao ��ng � nông thôn tri�n khai còn ch�m. Tính
��n cu�i n0m 2015, m
i t	 ch�c d�y ngh� cho 132.148
lao ��ng nông thôn, ��t 27,1% k� ho�ch n0m; trong �ó
có 92.322 ng��i �ã hjc xong, 67.052 ng��i có vi�c làm
(��t 72,6%), ch� y�u là t� t�o vi�c làm. � nhi�u b�,
ngành, ��a ph�3ng, cán b� và xã h�i nh�n th�c ch�a �~y
�� v� �ào t�o ngh� cho lao ��ng nông thôn, coi �ào t�o
ngh� ch! là c�u cánh, có tính th�i �i�m, không ph�i là
v�n �� quan tâm th��ng xuyên, liên t$c và có h� th�ng.
Nh(ng h�n ch� �ó làm c�n tr� vi�c t�o vi�c làm cho lao
��ng nông thôn n�
c ta th�i gian qua.  

Th� t�, v� xây d�ng nông thôn m
i

��n h�t tháng 11/2017, c� n�
c có 2.884 xã (32,3%)
��8c công nh�n ��t chu>n nông thôn m
i. Trong �ó, có
trên 305 xã ��8c công nh�n ��t chu>n theo B� tiêu chí
qu�c gia v� xã nông thôn m
i giai �o�n 2016 - 2020, v�8t
m$c tiêu n0m 2017 có ít nh�t 31% s� xã ��t chu>n, t0ng
524 xã so v
i cu�i n0m 2016; bình quân ��t 13,69 tiêu
chí/xã; còn 176 xã d�
i 5 tiêu chí, gi�m 81 xã so v
i cu�i
n0m 2016. �'ng th�i, ��n h�t 15/12/2017, c� n�
c có 43
�3n v� c�p huy�n thu�c 24 t!nh, thành ph� tr�c thu�c
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Trung �3ng �ã ��8c Th� t�
ng Chính ph� công nh�n ��t
chu>n nông thôn m
i.  

N�u k� c� n0m 2016, c� n�
c �
c �ã huy ��ng ��8c
trên 1 tri�u t! �'ng �~u t� vào xây d�ng nông thôn m
i,
trong �ó ph~n kinh phí Nhà n�
c, n�u tính c� các ch�3ng
trình l'ng ghép ch! chi�m kho�ng 11%, còn l�i là các
ngu'n khác, nh�: ngu'n c�a nhân dân, doanh nghi�p,…

Riêng v� giao thông nông thôn, trong giai �o�n 2011
- 2015, �ã ch�ng ki�n s� �~u t� v
i kh�i l�8ng kh	ng l',
g�p 5 l~n so v
i c� th�i k� tr�
c �ó, không ch! làm thay
�	i di�n m�o nông thôn, mà còn t�o c3 s� �� thúc �>y
s�n xu�t.

Hi�n nay, c� n�
c �ã có 2.067 xã, 27 huy�n ��t chu>n
nông thôn m
i, v
i 20 nghìn mô hình s�n xu�t � các c�p
xã, huy�n � kh1p c� n�
c. Di�n m�o nông thôn thay �	i,
��i s�ng v�t ch�t tinh th~n t0ng lên m�t b�
c rõ r�t.
Trong b�i c�nh kinh t� ��t n�
c còn khó kh0n, kh�ng
kho�ng kinh t� �nh h��ng l
n, vi�c huy ��ng ��8c ngu'n
l�c vào xây d�ng nông thôn t�o nên nh(ng chuy�n bi�n
trong ��i s�ng ng��i nông dân có ý ngh4a vô cùng to l
n. 

Th�c tr�ng m�t s� ��a ph�3ng m
i ch! chú trjng t
i
thi�t ch� h� t~ng mà ch�a quan tâm �~u t� thúc �>y s�n
xu�t. V�n �� môi tr��ng nông thôn m�t s� xã, th�m chí
�ã ��8c công nh�n ��t chu>n nông thôn m
i nh�ng th�c
t� ch�a ��t yêu c~u b�n v(ng. Theo t	ng h8p báo cáo c�a
các ��a ph�3ng, tính ��n h�t 30/11/2017, t	ng s� n8 xây
d�ng c3 b�n th�c hi�n Ch�3ng trình nông thôn m
i còn
kho�ng 5.845 t= �'ng, gi�m 9.373 t= �'ng, t�3ng ��3ng
61,1% so v
i tháng 1/2016. 

Th� n0m, v� chính sách h� tr8 nông dân

Chính sách tín d$ng ph$c v$ nông nghi�p ngày càng
��8c �>y m�nh nh�m �áp �ng nhu c~u v�n cho s�n xu�t
nông, lâm nghi�p, th�y s�n và phát tri�n nông thôn. Các
chính sách ��a ra c~n ph�i tính ��n vi�c nông dân s#
d$ng ��8c �'ng ru�ng c�a mình. Lao ��ng nông thôn ly
nông không ph�i ly h�3ng mà v_n �� 0n, ��c bi�t, nông
dân ph�i làm giàu ��8c t: nh(ng s�n ph>m nông nghi�p.
Tình tr�ng nông dân b@ ru�ng là ph�n �ng rõ nh�t v�
chính sách ��i v
i nông dân ch�a phù h8p, ch�a �em l�i
l8i ích cho ng��i nông dân nh� ti�m n0ng �ang có. Ng��i

nông dân ph�i là trung tâm c�a các h� tr8, các doanh
nghi�p, nhà xu�t kh>u nông th�y s�n c~n ph�i liên k�t
v
i nông dân và ph�i tham gia vào quá trình s�n xu�t m
i
��8c th$ h��ng chính sách h� tr8. 

M�c dù �ã có nhi�u quy ��nh v� tín d$ng �� ph$c v$
s�n xu�t nông nghi�p, nh�ng các h� nông dân v_n g�p
nhi�u khó kh0n trong ti�p c�n v�n vay. Khó kh0n l
n
nh�t hi�n nay là các h' s3 vay c�a nông dân, qua th>m
��nh không �áp �ng nh(ng quy ��nh trong vi�c cho vay
tín d$ng, trong �ó có lý do v� tính minh b�ch thông tin.
Ð� duy trì s�n xu�t nông nghi�p, nhi�u nông dân �ã ph�i
vay "tín d$ng �en" v
i lãi su�t cao g�p nhi�u l~n lãi su�t
ngân hàng. Do �ó, ng��i dân mong mu�n bên c�nh vi�c
t�o ra chính sách �'ng b�, c~n huy ��ng s� vào cu�c c�a
các ngành, các c�p �� h� tr8 nông dân trong vi�c ti�p c�n
v�n, c;ng nh� có nh(ng �u �ãi ��i v
i lãi su�t tín d$ng. 

Ð� h� tr8 các ��i t�8ng s�n xu�t, kinh doanh trong
l4nh v�c nông nghi�p, nh�t là nh(ng h� nông dân không
có tài s�n b�o ��m ��8c vay v�n tín d$ng, m
i �ây, Chính
ph� �ã ban hành Ngh� ��nh 116/2018/NÐ-CP s#a �	i, b	
sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 55/2015/NÐ-CP v�
chính sách tín d$ng ph$c v$ phát tri�n nông nghi�p, nông
thôn. V
i vi�c ban hành Ngh� ��nh 116/2018/NÐ-CP, cùng
v
i các chính sách �u �ãi khác, ch� tr�3ng �>y m�nh tín
d$ng trong nông nghi�p �ang ��8c áp d$ng hi�u qu�, hy
vjng th�i gian t
i, nông dân s� d` ti�p c�n h3n v
i các
kho�n v�n vay �u �ãi. Qua �ó, góp ph~n ng0n ch�n nh(ng
ho�t ��ng tín d$ng b�t h8p pháp �ang gây nhi�u h� l$y
x�u trong ��i s�ng ng��i dân nông thôn, thúc �>y s�n
xu�t nông nghi�p phát tri�n 	n ��nh, b�n v(ng.

Nông nghi�p, nông dân, nông thôn có v� trí chi�n l�8c
trong s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa, xây d�ng
và b�o v� T	 qu�c, là c3 s� và l�c l�8ng quan trjng ��
phát tri�n kinh t� - xã h�i, gi( v(ng 	n ��nh chính tr�,
b�o ��m an ninh - qu�c phòng; gi( gìn, phát huy b�n s1c
v0n hóa dân t�c và b�o v� môi tr��ng sinh thái c�a ��t
n�
c. Do v�y, phong trào nông dân và t	 ch�c H�i ph�i
không ng:ng �	i m
i, n� l�c ph�n ��u v�3n lên, nâng
cao ch�t l�8ng t	 ch�c, ph�3ng th�c và hi�u qu� ho�t
��ng, phát huy m�nh m� vai trò, v� th� c�a giai c�p nông
dân, �áp �ng yêu c~u ngày càng cao c�a s� nghi�p cách
m�ng trong giai �o�n m
i.�

Chú thích:
1. https://theleader.vn/10-diem-nghen-trong-phat-trien-nong-nghiep-1532925343754.htm. 
2. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Doi-ngoai-va-hoinhap/2016/41541 Nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cho-nong-nghiep-

Viet-Nam-trong.aspx.
3. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nong-thon/2008/3254/Nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-o-nong-

thon.aspx.
4. Báo Thanh niên số 190 (8234, thứ hai ngày 9/7/2018, trang 1, 2.
5. http://tapchimattran.vn/kinh-te/giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-o-nong-thon-5921.html.
6. http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2018-01-03/no-dong-xay-dung-nong-thon-moi-giam-tren-9000-ty-dong-

52238.aspx.
7. https://nongnghiep.vn/khac-phuc-han-che-trong-xay-dung-nong-thon-moi-post181041.html.
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VƯƠNG VĂN NAM* - KHUẤT THỊ PHONG**

Tóm tắt: Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên là một trong những
giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện
nay. Để phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, cần hoàn thiện cơ chế giám sát
thật cụ thể, chú trọng việc giám sát cả ở nơi làm việc và nơi cư trú, những điều
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; làm rõ cơ chế, cách
thức triển khai việc giám sát, triển khai đồng bộ giữa kiểm tra Đảng và thanh tra
của cơ quan Nhà nước.

Summary: Controlling assets and income of cadres and civil servants is one of the
most important solutions in anti-corruption in Vietnam today. In order to promote
the role of the Front’s social supervision, it is necessary to improve the controlling
mechanism in detail, paying attention to the supervision what the Party members,
cadres and civil servants can't do at both work places and their residences. It is
necessary to clarify the mechanism, methods of supervision and synchronous
deployment between Party inspection and State inspection.

Từ khóa: Giám sát, kiểm soát tài sản đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, phòng, chống tham nhũng, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.

Keywords: Social supervision, asset control, cadre, civil servant, prevent and fight against corruption, the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 23/11/2018; Sửa chữa: 26/11/2018; Duyệt đăng: 3/12/2018.

Giám sát là m�t công c$ xã h�i �� ng��i dân th�c
hi�n vai trò làm ch� c�a mình. Ho�t ��ng này n�u
��8c th�c hi�n t�t, s� có tác d$ng l
n ��i v
i vi�c
xây d�ng và b�o v� h� th�ng chính tr�, phát huy

b�n ch�t dân ch� c�a Nhà n�
c xã h�i ch� ngh4a, góp
ph~n c�ng c� n�n t�ng chính tr� c�a ch� �� xã h�i ch�
ngh4a, th1t ch�t m�i quan h� gi(a ��ng, Nhà n�
c v
i
nhân dân, quy�n làm ch� c�a nhân dân ��8c tôn trjng. 

�� phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân, sau khi B�
Chính tr� ban hành Ch! th� s� 30, Chính ph� ban hành
Ngh� ��nh s� 29/N�-CP (ngày 11/5/1998), Ngh� ��nh s�
79/2003/N�-CP (ngày 20/4/2007), U= ban Th��ng v$
Qu�c h�i ban hành Pháp l�nh s� 34 v� th�c hi�n dân ch�

� xã, ph��ng, th� tr�n, 7y ban Trung �3ng M�t tr�n T	
qu�c Vi�t Nam �ã ban hành nhi�u v0n b�n h�
ng d_n.
Trên c3 s� các v0n b�n h�
ng d_n c�a Trung �3ng, d�
i
s� ch! ��o c�a các c�p u= ��ng, các c�p � ��a ph�3ng ��u
tích c�c tham gia vào công tác tri�n khai, th�c hi�n quy
ch� dân ch�, t: khâu tham gia xây d�ng k� ho�ch tri�n
khai, tham d� các h�i ngh� tri�n khai, các l
p t�p hu�n,
công tác t	 ch�c tuyên truy�n, hjc t�p trong nhân dân,
ch! ��o �i�m và tri�n khai ra di�n r�ng. ��c bi�t là vi�c
l�y phi�u tín nhi�m ��i v
i các ch�c v$ ch� ch�t do H�i
�'ng nhân dân b~u (theo Ngh� ��nh 79 c�a Chính ph�) và
sau này là l�y phi�u tín nhi�m ��i v
i Ch� t�ch, Phó Ch�
t�ch H�i �'ng nhân dân, Ch� t�ch, Phó Ch� t�ch 7y ban

* Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Vai trò giám sát c�a M�t tr�n 
đ�i v
i thu nh�p, tài s�n và hành vi 
c�a cán b�, đ�ng viên � n�
c ta hi�n nay
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nhân dân (theo Pháp l�nh
34 c�a Qu�c h�i) �ã ��8c
h~u h�t M�t tr�n c3 s� tri�n
khai th�c hi�n và ��8c coi
là công tác trjng tâm c�a
M�t tr�n các c�p trong giám
sát cán b�, ��ng viên � các
khu dân c�. � c3 s�, U= ban
M�t tr�n T	 qu�c xã,
ph��ng, th� tr�n và các t	
ch�c thành viên �ã ch�
��ng ph�i h8p v
i chính
quy�n xây d�ng Quy ch�
ph�i h8p trong vi�c th�c
hi�n quy ch� dân ch�; ti�p
t$c c�ng c� và nâng cao
ch�t l�8ng ho�t ��ng c�a
Ban Thanh tra nhân dân, các
Ban Công tác M�t tr�n ��
các ban này tham gia tích
c�c vào vi�c th�c hi�n quy
ch� dân ch� � ��a ph�3ng.
M�t tr�n T	 qu�c � nhi�u ��a
ph�3ng �ã t0ng c��ng ch!
��o Ban Thanh tra nhân dân
ti�n hành ki�m tra, giám sát vi�c th�c hi�n chính sách,
pháp lu�t, vi�c s# d$ng ��t �ai, nhà c#a, ngu'n v�n...;
ph�i h8p v
i các �oàn th� qu~n chúng huy ��ng nhân
dân tham gia công tác giám sát tài s�n, thu nh�p c�a cán
b�, ��ng viên.  

Trong công tác giám sát c�a M�t tr�n ��i v
i cán b�,
��ng viên � khu dân c�, trên c3 s� th�c hi�n Thông báo
s� 161 - TB/TW ngày 16/11/2004 c�a Ban Bí th� Trung
�3ng ��ng (khóa IX), ngày 21/4/2006, Chính ph� và 7y
ban Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam �ã ký Ngh�
quy�t liên t�ch s� 05/2006/NQCT-CP-UBTW MTTQVN ban
hành "Quy ch� M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam giám sát cán b�,
công ch�c, ��ng viên � khu dân c�". Quy ch� này quy
��nh ho�t ��ng giám sát c�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam
��i v
i cán b�, công ch�c, ��ng viên c� trú, làm vi�c � xã,
ph��ng, th� tr�n và nh(ng cá nhân tuy � n3i khác nh�ng
công tác trên ��a bàn dân c�; giám sát ho�t ��ng c�a c3
quan, t	 ch�c �óng trên ��a bàn c�p xã, t�p trung vào
nh(ng t	 ch�c th��ng xuyên ti�p xúc v
i dân, ph$ trách
nh(ng vi�c liên quan ��n quy�n l8i c�a ng��i dân.
Nguyên t1c giám sát cán b�, công ch�c, ��ng viên � khu
dân c� trên c3 s� ��m b�o s� lãnh ��o c�a c�p �y ��ng;
ph�i h8p ch�t ch� v
i chính quy�n và các c3 quan nhà
n�
c. Quá trình ho�t ��ng giám sát không làm c�n tr�
công vi�c, sinh ho�t c�a t	 ch�c, cá nhân và gia �ình cán
b�, công ch�c, ��ng viên. Ho�t ��ng giám sát ph�i b�o
��m công khai, khách quan, minh b�ch theo quy ��nh c�a
��ng, pháp lu�t c�a Nhà n�
c. Quy�n và trách nhi�m c�a
ch� th� giám sát ��8c quy ��nh nh� sau: Ng��i ��ng �~u
các t	 ch�c thành viên c�a M�t tr�n T	 qu�c c�p xã,

Tr��ng Ban Công tác M�t tr�n ti�p nh�n �3n giám sát, ý
ki�n ph�n ánh tr�c ti�p c�a nhân dân, h�i viên, �oàn
viên. Sau �ó phân lo�i, l�a chjn các s� vi�c có n�i dung
và ��a ch! rõ ràng g#i Ban Th��ng tr�c U= ban M�t tr�n
T	 qu�c c�p xã; ��i di�n Ban Th��ng tr�c U= ban M�t tr�n
T	 qu�c c�p xã ti�p nh�n �3n giám sát, ý ki�n ph�n ánh
tr�c ti�p c�a nhân dân, ng��i ��ng �~u t	 ch�c thành
viên, Tr��ng Ban Công tác M�t tr�n, Tr��ng Ban Thanh tra
nhân dân; Ban Th��ng tr�c U= ban M�t tr�n T	 qu�c c�p
xã t	ng h8p �3n giám sát ý ki�n ph�n ánh tr�c ti�p c�a
nhân dân, c�a các t	 ch�c thành viên, Tr��ng Ban Công
tác M�t tr�n, Tr��ng Ban Thanh tra nhân dân �� x# lý.
Vi�c x# lý ý ki�n, �3n giám sát theo trình t�: L�a chjn
nh(ng ý ki�n phát hi�n, �3n giám sát có n�i dung, ��a ch!
rõ ràng, báo cáo v
i Th��ng v$ ��ng �y c�p xã tr�
c khi
chuy�n �3n giám sát và ki�n ngh� ��n t	 ch�c có liên
quan xem xét, gi�i quy�t và tr� l�i Ban Th��ng tr�c U=
ban M�t tr�n T	 qu�c c�p xã. Khi c~n thi�t, Ban Th��ng
tr�c U= ban M�t tr�n T	 qu�c c�p xã thành l�p t	 giám
sát. N�i dung giám sát, thành ph~n t	 giám sát, k� ho�ch
giám sát do Ban Th��ng tr�c U= ban M�t tr�n T	 qu�c c�p
xã quy�t ��nh sau khi th�ng nh�t v
i Th��ng tr�c H�i
�'ng nhân dân cùng c�p. N�i dung giám sát là phát hi�n,
ki�n ngh� x# lý cá nhân có hành vi vi ph�m. Quy ch� ��8c
áp d$ng � m�t s� xã, ph��ng, th� tr�n t�i 5 t!nh, thành
ph� là: Thành ph� Hà N�i, Thành ph� H' Chí Minh và các
t!nh: Ninh Bình, Qu�ng Bình và Ti�n Giang.   

Trong quá trình th�c hi�n tri�n khai Quy ch�, Ban
Th��ng tr�c 7y ban Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t
Nam �ã quan tâm ��n vi�c ban hành v0n b�n h�
ng d_n,

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  
ẢNH: PV
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t	 ch�c t�p hu�n chuyên sâu c� v� n�i dung và cách th�c
th�c hi�n ��n cán b� chuyên trách làm công tác M�t tr�n
t�i các ��a ph�3ng. Qua 4 n0m tri�n khai th�c hi�n, 5
t!nh, thành ph� làm �i�m �ã nh�n ��8c 3.123 �3n giám
sát và ý ki�n ph�n ánh tr�c ti�p c�a nhân dân, trong �ó
t!nh Qu�ng Bình nh�n ��8c 484 �3n th� và ý ki�n ph�n
ánh, ki�n ngh�; thành ph� Hà N�i nh�n ��8c 1.292 �3n
th� và ý ki�n, ki�n ngh�; t!nh Ti�n Giang nh�n ��8c 616
�3n và ý ki�n, ki�n ngh�; t!nh Ninh Bình nh�n ��8c 449
�3n th� và ý ki�n ph�n ánh; Thành ph� H' Chí Minh nh�n
��8c 282 �3n và ý ki�n, ki�n ngh�. N�i dung �3n th� ph~n
l
n t�p trung ph�n ánh, phát hi�n nh(ng vi ph�m v�
qu�n lý ��t �ai, liên quan ��n ��n bù, gi�i phóng m�t
b�ng; trong qu�n lý xây d�ng, v� môi tr��ng; chính sách
xã h�i, vi ph�m quy ch� dân ch� � c3 s�, bi�u hi�n tham
nh;ng, s� còn l�i �� c�p ��n t� cách, ph>m ch�t ��o ��c,
thái �� ��ng viên, cán b�, công ch�c c�a chính quy�n c3
s� trong vi�c ti�p xúc gi�i quy�t công vi�c c�a dân, vi
ph�m trách nhi�m công v$ và c�i cách hành chính. Tuy
nhiên, trong s� �3n th� giám sát c�a nhân dân g#i ��n
M�t tr�n, s� �3n không có ch( ký và ��a ch! không rõ
ràng c�a ng��i g#i khá nhi�u. T!nh Qu�ng Bình có t
i 55
�3n không ký tên; Thành ph� H' Chí Minh, trong t	ng s�
91 �3n g#i vào h�p th� giám sát có 24 �3n không kí tên;
thành ph� Hà N�i trong t	ng s� 1.038 v$ vi�c theo �3n,
th� thì có 88 v$ n�i dung không �úng s� th�c…

Thành ph� Hà N�i, ��n h�t tháng 5 n0m 2010, �ã gi�i
quy�t ��8c 1.023 v$ vi�c; c3 quan có th>m quy�n x# lý
cách ch�c giám ��c Công ty Xây d�ng và Phát tri�n h�
t~ng vì vi ph�m tr�t t� xây d�ng �ô th�, bãi nhi�m 1 phó
công an xã; t!nh Ti�n Giang, trong t	ng s� 380 �3n và ý
ki�n ph�n ánh �ã gi�i quy�t ��8c 366 v$ vi�c; t!nh Qu�ng
Bình, c3 quan có th>m quy�n �ã khi�n trách 3 ��ng viên,
c�nh cáo 2 ��ng viên, khai tr: kh@i ��ng 1 ��ng viên,
cách ch�c 1 hi�u tr��ng, bãi nhi�m 1 tr��ng thôn, thu
h'i 19.929.500 �'ng chi sai nguyên t1c; Thành ph� H'
Chí Minh, c3 quan có th>m quy�n �ã x# lý c�nh cáo
chuy�n công tác khác 3 cán b�, �ình ch! công tác 1 cán
b�, khai tr: kh@i ��ng 1 ��ng viên, bu�c thôi vi�c 1 nhân
viên ��a chính, k= lu�t 1 Ch� t�ch 7y ban nhân dân, bu�c
thôi vi�c 7 cán b�, công ch�c có hành vi nh;ng nhi`u
�òi ti�n ng��i dân và k= lu�t khi�n trách, c�nh cáo v
i
13 cán b� có sai ph�m, 12 tr��ng h8p cán b�, ��ng viên
��8c nh1c nh� nh�n khuy�t �i�m và s#a ch(a v� phong
cách, l�i s�ng; t!nh Ninh Bình, c3 quan có th>m quy�n �ã
x# lý k= lu�t 3 cán b� thu�, trong �ó bu�c thôi vi�c 2
ng��i, k= lu�t 1 ng��i, thu h'i 8.830.000 �'ng; bu�c thôi
vi�c, c�nh cáo ��ng viên ��i v
i 1 cán b� ��a chính xã;
t!nh Ti�n Giang, c3 quan có th>m quy�n �ã x# lý 13
tr��ng h8p, trong �ó bu�c thôi vi�c 4 cán b�, công ch�c,
chuy�n 1 tr��ng h8p ��n c3 quan �i�u tra… Qua th�c t�
tri�n khai th�c hi�n Quy ch�, ho�t ��ng giám sát c�a M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và các �oàn th� xã h�i - chính tr�
�ã có ti�n b�, th� hi�n t:ng b�
c s� giám sát mang tính
nhân dân, b�
c �~u h� tr8 cho công tác giám sát, ki�m

tra, thanh tra c�a Nhà n�
c, góp ph~n nâng cao hi�u l�c
ho�t ��ng c�a Nhà n�
c và b�o v� quy�n và l8i ích chính
�áng c�a nhân dân. 

Tuy nhiên, quá trình tri�n khai th�c hi�n công tác
giám sát xã h�i c�a M�t tr�n và các t	 ch�c chính tr� - xã
h�i ��i v
i tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a cán b�, ��ng
viên còn b�c l� m�t s� t'n t�i, h�n ch� nh�t ��nh, xu�t
phát t: c� nguyên nhân ch� quan và khách quan nh�: 

+ ��i ng; cán b� M�t tr�n c3 s� có trình �� và n0ng
l�c còn h�n ch�, ch�a th�c s� �áp �ng yêu c~u công
vi�c; Ban Công tác M�t tr�n � khu dân c� nhi�u n3i ch�a
��8c c�ng c�, ki�n toàn; cán b� m�t s� n3i còn có thái
�� n� nang, e ng�i nên ch�a m�nh d�n th�c hi�n giám
sát, ki�n ngh�. 

+ S� ph�i h8p gi(a chính quy�n và M�t tr�n, các t	
ch�c thành viên còn h�n ch�, vi�c tuyên truy�n còn hình
th�c và m�t chi�u; các c3 quan, t	 ch�c, �3n v� doanh
nghi�p c�a Trung �3ng, t!nh, huy�n �óng trên ��a bàn
c�p xã và ��ng viên sinh ho�t theo Quy ��nh 76 c�a B�
Chính tr� ch�a ��8c quán tri�t ch� tr�3ng giám sát c�a
M�t tr�n, nên trong quá trình giám sát c�a M�t tr�n còn
g�p khó kh0n. 

+ Kinh phí h� tr8 cho giám sát ch�a ��8c quy ��nh c$
th�. Quá trình t	 ch�c th�c hi�n Quy ch� ch� tr�3ng th�c
hi�n thí �i�m t�i 5 t!nh, thành ph� sau khi t	ng k�t ��n
nay, Trung �3ng ch�a có ch! ��o v� vi�c có hay không
ti�p t$c th�c hi�n tri�n khai nhi�m v$ này. 

+ Vi�c kê khai tài s�n, thu nh�p c�a ng��i ph�i kê
khai ch! d�a vào s� trung th�c c�a ng��i kê khai, vi�c
qu�n lý b�n kê khai c;ng nh� kh� n0ng giám sát tính
trung th�c c�a vi�c kê khai khó th�c hi�n ��8c.

�� công tác giám sát xã h�i c�a M�t tr�n ��i v
i tài
s�n, thu nh�p c�a cán b�, ��ng viên tri�n khai th�c hi�n
hi�u qu� c~n ph�i hoàn thi�n c3 ch� giám sát th�t c$ th�,
rà soát các quy ��nh v� ph�m vi, ��i t�8ng giám sát t�i
Quy ��nh này �� tránh b@ sót và b� trùng l�p v
i các quy
��nh v� hình th�c giám sát t�i Ngh� quy�t liên t�ch s� 403
gi(a 7y ban Th��ng v$ Qu�c h�i, Chính ph� và �oàn Ch�
t�ch 7y ban Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam. 

C~n k�t h8p giám sát c� n3i làm vi�c và n3i c� trú.
Sau giám sát, v0n b�n ki�n ngh� ��8c chuy�n ��n c3
quan có th>m quy�n qu�n lý cán b�, ��ng viên. Quy ��nh
rõ trách nhi�m, quy�n h�n c�a ch� th� giám sát c;ng
nh� trách nhi�m c�a ��i t�8ng giám sát. Vi�c quy ��nh
tri�n khai ho�t ��ng giám sát c~n chú ý ��n ngu'n l�c
và nhân l�c hi�n nay còn r�t h�n ch� �� ��m b�o vi�c
giám sát c�a ch� th� giám sát. �'ng th�i, quy ��nh v�
trách nhi�m c�a c3 quan, cá nhân sau khi th�c hi�n
giám sát, trách nhi�m c�a c3 quan, qu�n lý, c�a c�p trên
tr�c ti�p c�a cá nhân ��8c giám sát trong m�t th�i gian
nh�t ��nh ph�i tr� l�i b�ng v0n b�n các ki�n ngh� c�a
ch� th� giám sát.�



18 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 184 (12/2018)

NGUYỄN PHI HÙNG*

Tóm tắt: Công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc hiện nay đã được Mặt trận
Tổ quốc các cấp quan tâm, nhất là đối với cấp cơ sở để làm thí điểm, rút kinh
nghiệm cho các đơn vị khác tại địa phương. Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thí điểm ở 20 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã cho thấy những
hạn chế, khuyết điểm cần được rút kinh nghiệm sâu sắc để đảm bảo cho công
tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Summary: The preparation for the Congress of the Vietnam Fatherland Front
has attracted a lot of attention from the Front at all levels. Especially at the
grassroots level, it is considered as a pilot to draw experience for other local
units. The organization of a pilot congress of the Vietnam Fatherland Front in 20
communes in Quang Nam province has shown the limitations and shortcomings
that need to be drawn on experience to ensure the successfulness of preparation
and organization for the Congress of the Vietnam Fatherland Front at communal
level, term 2019-2024 in Quang Nam province.
Từ khóa: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại hội điểm, kinh nghiệm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Quảng Nam.
Keywords: The Congress of the Vietnam Fatherland Front at communal level, pilot congress, the Vietnam
Fatherland Front of Quang Nam province.
Nhận bài: 15/11/2018; Sửa chữa: 19/11/2018; Duyệt đăng: 26/11/2018.

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

M�t s� kinh nghi�m t	 ch�c 
Đ�i h�i đi�m M�t tr�n T	 qu�c 
Vi�t Nam cp xã � t�nh Qu�ng Nam

Chủ động tham mưu văn bản lãnh đạo,
chỉ đạo và kịp thời quán triệt, triển khai
thực hiện

Th�c hi�n Ch! th� 17-CT/TW ngày 4/1/2018 c�a Ban Bí
th� v� lãnh ��o ��i h�i M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các
c�p và ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c M�t tr�n T	 qu�c Vi�t
Nam l~n th� IX, nhi�m k� 2019- 2024, ��ng �oàn 7y ban
M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam t!nh Qu�ng Nam �ã k�p th�i
tham m�u Ban Th��ng v$ T!nh �y ban hành Ch! th� s�
27-CT/T� ngày 30/3/2018 v� lãnh ��o ��i h�i M�t tr�n T	
qu�c Vi�t Nam các c�p và ��i h�i ��i bi�u M�t tr�n T	

qu�c Vi�t Nam t!nh Qu�ng Nam l~n th� X, nhi�m k� 2019
- 2024. Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t
Nam t!nh ki�n ngh� T!nh �y s#a �	i, b	 sung m�t s� �i�u
c�a Ngh� quy�t 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 c�a T!nh �y
Qu�ng Nam v� nâng cao ch�t l�8ng ��i ng; cán b�, ki�n
toàn t	 ch�c b� máy giai �o�n 2016-2020 và ��nh h�
ng
��n n0m 2025 �� gi�i quy�t m�t s� v�
ng m1c, b�t c�p
trong quá trình chu>n b� nhân s� ch� ch�t cho ��i h�i ��i
bi�u M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã1. C0n c� Ch! th� s�
27-CT/TU c�a T!nh �y Qu�ng Nam, Ban Th��ng tr�c 7y
ban MTTQ Vi�t Nam 18 huy�n, th� xã, thành ph� ch� ��ng
tham m�u Ban Th��ng v$ c�p �y cùng c�p ban hành ch!

TI�N T�I ��I H�I M	T TR�N T
 QU�C VI�T NAM LN TH� IX
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th�, thông tri2 lãnh ��o, ch! ��o công tác t	 ch�c ��i h�i
��i bi�u M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các c�p. Ban Th��ng
tr�c 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã ch� ��ng
tham m�u Ban Th��ng v$ c�p �y cùng c�p ban hành công
v0n3 lãnh ��o, ch! ��o công tác chu>n b� và t	 ch�c ��i
h�i ��i bi�u M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k�
2019 - 2024 trên ��a bàn xã, ph��ng, th� tr�n theo tinh
th~n Ch! th� 27-CT/TU c�a T!nh �y Qu�ng Nam.

Tháng 7/2018, Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t tr�n T	
qu�c t!nh ki�n ngh� v
i H�i �'ng nhân dân và 7y ban
nhân dân t!nh xem xét b� trí kinh phí cho 7y ban M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã chu>n b� và t	 ch�c ��i h�i.
Ngày 18/9/2018, 7y ban nhân dân t!nh Qu�ng Nam ban
hành Quy�t ��nh4 b� trí 6,1 t= �'ng cho 7y ban M�t tr�n
T	 qu�c Vi�t Nam 244 xã, ph��ng, th� tr�n toàn t!nh t	
ch�c ��i h�i ��i bi�u M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã v
i
m�c kinh phí h� tr8 cho m�i �3n v� là 25 tri�u �'ng.
Ngoài ra, chính quy�n các ��a ph�3ng ��u b� trí cho m�i
xã thêm t: 5 ��n 10 tri�u �'ng.

V� phía 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam t!nh, Ban
Th��ng tr�c �ã k�p th�i ban hành các v0n b�n h�
ng d_n,
k� ho�ch chu>n b� và t	 ch�c ��i h�i ��i bi�u M�t tr�n T	
qu�c Vi�t Nam các c�p, nhi�m k� 2019 - 2024 trên ��a bàn
t!nh5. �'ng th�i, t	 ch�c H�i ngh� t�p hu�n công tác ��i
h�i cho Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t
Nam 18 huy�n, th� xã, thành ph� và Ch� t�ch 7y ban M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam 244 xã, ph��ng, th� tr�n toàn t!nh.

Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam t!nh
th��ng xuyên �ôn ��c6, h�
ng d_n Ban Th��ng tr�c 7y
ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các c�p t�p trung chu>n
b� t�t các �i�u ki�n �� t	 ch�c thành công ��i h�i c�p
mình theo ti�n �� �� ra. Ti�n hành ki�m tra và t	 ch�c
H�i ngh� giao ban v
i 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam
18 huy�n, th� xã, thành ph� v� công tác chu>n b� và t	
ch�c ��i h�i7 �� k�p th�i n1m b1t tình hình chu>n b�,
nh(ng khó kh0n, v�
ng m1c �'ng th�i h�
ng d_n 7y ban
M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các c�p nh(ng n�i dung còn
lúng túng, h�n ch�, khuy�t �i�m.

Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức Đại
hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

Trên c3 s� Ch! th� c�a T!nh �y và các v0n b�n h�
ng
d_n c�a 7y ban Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam,
Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam t!nh
t�p trung h�
ng d_n Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t tr�n T	
qu�c Vi�t Nam c�a 18 huy�n, th� xã, thành ph� xây d�ng
k� ho�ch chjn ít nh�t 1 �3n v� c�p xã t	 ch�c ��i h�i
�i�m M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã �� rút kinh
nghi�m tr�
c khi t	 ch�c ��i trà t�i ��a ph�3ng. Theo �ó,
toàn t!nh Qu�ng Nam có 20/244 �3n v� c�p xã ��8c chjn
t	 ch�c ��i h�i �i�m (riêng huy�n Núi Thành t	 ch�c ��i
h�i �i�m � 3 �3n v� c�p xã � 3 vùng khác nhau). ��n nay,
�ã t	 ch�c xong ��i h�i �i�m M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam
c�p xã � 8 �3n v� c�a 8 huy�n, th� xã, thành ph�8. Nhìn

T I & N  T � I  � 9 I  H � I  M � T  T R } N  T �  Q U � C  V I . T  N A M  L 5 N  T H %  I X

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
ẢNH: NGỌC TRUYỀN
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chung, ��i h�i �i�m M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã,
nhi�m k� 2019-2024 ��8c chu>n b� chu �áo v� n�i dung
v0n ki�n; �� án nhân s�9; ch�3ng trình, k�ch b�n �i�u
hành; trang trí; tuyên truy�n sôi ��ng b�ng nhi�u hình
th�c phong phú (m�t s� ��a ph�3ng t	 ch�c truy�n thanh
tr�c ti�p phiên chính th�c c�a ��i h�i trên �ài truy�n
thanh c�a xã); �i�u hành ��i h�i nghiêm túc, ��m b�o
ch�3ng trình, th�i gian quy ��nh. ��i h�i �i�m M�t tr�n
T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã th�t s� là �8t sinh ho�t chính tr�
sâu r�ng, sôi n	i trong các t~ng l
p nhân dân ��a ph�3ng.

Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam
t!nh �ã ban hành k� ho�ch ch! ��o t	 ch�c ��i h�i �i�m
M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p huy�n v
i 2 �3n v� (huy�n
Núi Thành - c$m 9 huy�n, th� xã, thành ph� �'ng b�ng
và huy�n Hi�p ��c - c$m 9 huy�n mi�n núi).

Một số kinh nghiệm bước đầu
Tr�
c h�t, 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các c�p

ph�i xác ��nh công tác chu>n b� và t	 ch�c ��i h�i ��i
bi�u M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các c�p, nhi�m k� 2019 -
2024 là nhi�m v$ chính tr� trjng tâm, là �8t sinh ho�t
chính tr� r�ng rãi trong h� th�ng M�t tr�n và các t~ng l
p
nhân dân. Do �ó, ch� ��ng, k�p th�i tham m�u cho c�p
�y ban hành v0n b�n lãnh ��o, ch! ��o; ph�i h8p �� ngh�
chính quy�n ��m b�o kinh phí t	 ch�c ��i h�i ��i bi�u
M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã.

Th� hai, 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã t�p
trung chu>n b� th�t t�t n�i dung d� th�o Báo cáo chính
tr� và Ch�3ng trình hành ��ng c�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t

Nam, nhi�m k� 2019 - 2024. Theo �ó, báo cáo chính tr�
ph�i �ánh giá �úng m�c k�t qu� ��t ��8c, nh(ng h�n
ch�, y�u kém, nguyên nhân, bài hjc kinh nghi�m �'ng
th�i bám sát ngh� quy�t ��i h�i ��ng b� cùng c�p, th�c
ti`n kinh t� - xã h�i, tình hình các t~ng l
p nhân dân ��
xác ��nh rõ m$c tiêu, ph�3ng h�
ng, nhi�m v$, gi�i pháp
phù h8p v
i nhi�m v$ chính tr� c�a ��a ph�3ng.

Th� ba, chú trjng xây d�ng �� án nhân s� 7y ban M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k� 2019 - 2024 v
i
s� l�8ng h8p lý10, ��m b�o ch�t l�8ng, hi�u qu�. ��c bi�t,
quan tâm ��m b�o nhân s� ch� ch�t c�a 7y ban M�t tr�n
T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã theo Ch! th� 17-CT/TW c�a Ban
Bí th� và Ch! th� 27-CT/TU c�a T!nh �y Qu�ng Nam11. Ti�n
hành rà soát, �ánh giá k�t qu� th�c hi�n vai trò, trách
nhi�m các thành viên là cá nhân c�a nhi�m k� tr�
c, ��
thay �	i ho�c ti�p t$c m�i tham gia �y viên 7y ban M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam nhi�m k� m
i. �'ng th�i, khi xây
d�ng �� án nhân s� c~n tính toán ��n vi�c s1p x�p, sáp
nh�p các h�i ��c thù, thôn, t	 dân ph� trên ��a bàn t!nh.

Th� t�, �~u t� xây d�ng ch�3ng trình và k�ch b�n �i�u
hành ��i h�i th�t c$ th�, h8p lý; phân công nhi�m v$ c$
th� cho các thành viên �oàn Ch� t�ch (5 ng��i) ��m b�o
s� nh�p nhàng, ch�t ch�. Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã ph�i xác ��nh và g8i ý n�i
dung các báo cáo tham lu�n t�i ��i h�i theo t:ng ch� ��
riêng bi�t.

Th� n0m, tr�
c khi t	 ch�c ��i h�i �i�m, Ban Th��ng
tr�c 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam t!nh và huy�n t	
ch�c làm vi�c tr�c ti�p v
i Ban Th��ng tr�c 7y ban M�t

TI�N T�I ��I H�I M	T TR�N T
 QU�C VI�T NAM LN TH� IX

Hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ
2019-2024. ẢNH: NGỌC TRUYỀN
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Chú thích:
1. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 9/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016

của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 
2. 15 chỉ thị và 3 thông tri.
3. 244 công văn của cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Hội nghị Ban Công

tác Mặt trận ở khu dân cư.
4. Quyết định 2815/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Hướng dẫn 53/HD-MTTQ-BTT ngày 24/4/2018 công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024;

Hướng dẫn 55/HD-MTTQ-BTT ngày 12/9/2018 về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm
kỳ 2019-2024; Kế hoạch 138/KH-MTTQ-BTT ngày 24/4/2018 tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;
Kế hoạch 136/KH-MTTQ-BTT ngày 10/5/2018 chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Kế hoạch 162/KH-
MTTQ-BTT ngày 25/9/2018 tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ
2019-2024. 

6. Công văn 1451/MTTQ-BTT ngày 31/8/2018 về việc đề nghị triển khai một số nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ Việt
Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2014.

7. Kế hoạch 159/KH-MTTQ-BTT ngày 10/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kiểm tra công tác
chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. 

8. Gồm: Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Quế Sơn, Nam Trà My.
9. Nhân sự chủ chốt của 20 đơn vị cấp xã đều là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.
10. Số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hầu hết đều giảm so với nhiệm kỳ trước từ 3-5 vị.
11. Bắt buộc là Ủy viên Ban Thường vụ đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (đối với các xã không có hoặc ban thường vụ ít hơn 5 người

là cấp ủy viên).
12. Gồm: Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án nhân sự Ban Thường trực và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại

hội cấp trên...

tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã �� góp ý vào d� th�o v0n
ki�n, �� án nhân s�, ch�3ng trình và k�ch b�n �i�u hành
��i h�i. 

Nh� s� quan tâm lãnh ��o, ch! ��o tr�c ti�p c�a các
c�p �y ��ng, s� ph�i h8p tích c�c c�a chính quy�n và s�
vào cu�c m�t cách ch� ��ng c�a 7y ban M�t tr�n T	 qu�c
Vi�t Nam các c�p, nên vi�c t	 ch�c �i�m ��i h�i ��i bi�u
M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k� 2019 - 2024,
t!nh Qu�ng Nam thành công t�t �|p. ��i h�i �ã t�o không
khí vui t�3i, ph�n kh�i, tin t��ng, �oàn k�t trong các
t~ng l
p nhân dân, giúp nhân dân hi�u rõ h3n v� v� trí,
vai trò quan trjng c�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam trong
vi�c tuyên truy�n, v�n ��ng, t�p h8p �ông ��o các t~ng
l
p nhân dân �oàn k�t, chung s�c thi �ua phát tri�n kinh
t�, gi�m nghèo b�n v(ng, xây d�ng nông thôn m
i, �ô th�
v0n minh, phát huy dân ch�, giám sát, ph�n bi�n xã h�i,
tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n và h�
th�ng chính tr� ngày càng trong s�ch, v(ng m�nh. 

Bên c�nh nh(ng k�t qu� và kinh nghi�m nêu trên,
công tác chu>n b� và t	 ch�c �i�m ��i h�i ��i bi�u M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k� 2019-2024 v_n
còn m�t s� h�n ch�, khuy�t �i�m c~n kh1c ph$c, �ó là:
K�t qu� ho�t ��ng c�a các t	 ch�c thành viên ch�a ��8c
ph�n �nh rõ; ch�3ng trình hành ��ng ch�a rõ và c$ th�
� m�t s� nhi�m v$ và gi�i pháp; báo cáo ki�m �i�m 7y
ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã còn dài và trùng l1p
v
i n�i dung báo cáo chính tr�; vi�c xây d�ng �� án nhân
s� ch�a th�ng nh�t (có ��a ph�3ng xây d�ng 3 d� th�o
�� án12; �oàn Ch� t�ch �i�u hành ��i h�i còn m�t s� lúng
túng, nh�t là ph~n hi�p th�3ng c# 7y ban M�t tr�n T	

qu�c Vi�t Nam khóa m
i; ch�3ng trình phiên hjp th�
nh�t 7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam khóa m
i �� hi�p
th�3ng c# Ch� t�ch, Phó Ch� t�ch và 7y viên th��ng tr�c
còn m�t s� lúng túng; phát bi�u c�a lãnh ��o 7y ban
nhân dân c�p xã ch�a nêu rõ v� k�t qu� th�c hi�n quy ch�
ph�i h8p công tác; ch�3ng trình ��i h�i ch�a ��8c phân
b	 h8p lý, thi�u cân ��i (ít � phiên trù b�, nh�ng n�ng �
phiên chính th�c); ý ki�n th�o lu�n tr�c ti�p t�i ��i h�i
còn ít...

Nh(ng h�n ch�, khuy�t �i�m nêu trên c~n ��8c t	
ch�c rút kinh nghi�m và kh1c ph$c nghiêm túc �� ��m
b�o cho công tác chu>n b� và t	 ch�c ��i h�i ��i bi�u M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k� 2019-2024 trên
��a bàn t!nh Qu�ng Nam di`n ra �úng th�i gian, ch�3ng
trình, n�i dung và ti�n ��, th�t s� là �8t sinh ho�t chính
tr� sâu r�ng, là ngày h�i ��i �oàn k�t trong các t~ng l
p
nhân dân ��a ph�3ng.

M�c dù còn có nh(ng h�n ch� c~n kh1c ph$c, nh�ng
nhìn chung, vi�c t	 ch�c �i�m ��i h�i ��i bi�u M�t tr�n
T	 qu�c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k� 2019 - 2024 t!nh
Qu�ng Nam thành công t�t �|p. ��i h�i �ã t�o không khí
vui t�3i, ph�n kh�i, tin t��ng, �oàn k�t trong các t~ng
l
p nhân dân, giúp nhân dân hi�u rõ h3n v� v� trí, vai trò
quan trjng c�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam trong vi�c
tuyên truy�n, v�n ��ng, t�p h8p �ông ��o các t~ng l
p
nhân dân �oàn k�t, chung s�c thi �ua phát tri�n kinh t�
- xã h�i, gi�m nghèo b�n v(ng, xây d�ng nông thôn m
i,
�ô th� v0n minh, phát huy dân ch�, giám sát, ph�n bi�n
xã h�i, tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n
và h� th�ng chính tr� ngày càng trong s�ch, v(ng m�nh.�

T I & N  T � I  � 9 I  H � I  M � T  T R } N  T �  Q U � C  V I . T  N A M  L 5 N  T H %  I X
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V:a qua �ã x�y ra s� ki�n b1t qu� tang, x# ph�t
hành vi vi ph�m pháp lu�t c�a công dân, khi�n
�ông ��o d� lu�n b�c xúc và bàn tán xôn xao. V$
vi�c �ã �0ng t�i và ti�p t$c ��8c �0ng t�i trên báo

chí, truy�n hình, �ài phát thanh và các ph�3ng ti�n
thông tin, �ó là vi�c anh th8 �i�n Nguy`n Cà Rê �em �	i
100 �ô la l�y 2.260.000 �'ng t�i m�t ti�m vàng, b� c3
quan �i�u tra công an thành ph� C~n Th3 ch�n b1t và b�
7y ban nhân dân thành ph� C~n Th3 ra quy�t ��nh t�ch
thu s� ti�n �'ng và x# ph�t hành chính 90 tri�u �'ng.
Ti�m vàng - Công ty Trách nhi�m h(u h�n S�n xu�t,

Th�3ng m�i Th�o L�c, n3i �	i ti�n cho anh Rê b� 7y ban
nhân dân thành ph� C~n Th3 ra quy�t ��nh x# ph�t hành
chính 295 tri�u �'ng, c�ng v
i hình ph�t b	 sung: t�ch
thu 100 �ô la, 19.910 viên �á nhân t�o và 20 viên kim
c�3ng.  

M�t s� ki�n t��ng ch:ng nh� nh@ nh�t, nh�ng không
ng� l�i gây ra nh(ng ph�n �ng c�a d� lu�n trong c� n�
c
theo hai chi�u trái ng�8c nhau gi(a hai phía: phía ng��i
dân và phía các nhà ch�c trách th�c thi pháp lu�t. S�
ki�n c;ng �ã tr� thành m�t ch� �� làm nóng di`n �àn
phiên ch�t v�n và tr� l�i ch�t v�n t�i k� hjp th� sáu

LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Vụ việc xử phạt người dân khi đổi 100 đô la tại tiệm vàng Thảo Lực ở
thành phố Cần Thơ mới đây đã bộc lộ những hạn chế trong công tác lập pháp và
hành pháp ở nước ta, đặc biệt là nghệ thuật vận dụng pháp luật để xử lý những
vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Thực tiễn cho thấy, nơi nào thực hiện nghiêm
túc việc giải thích cho nhân dân hiểu rõ pháp luật và giúp đỡ nhân dân thực thi
đúng pháp luật thì nơi đó được nhân dân đồng tình ủng hộ; ngược lại, nơi nào
dùng pháp luật để bắt chẹt dân, thì nơi đó lòng dân bất an.

Summary: The lawsuit against the man who exchanged $100 at the Thao Luc
gold shop in Can Tho City revealed restrictions on legislation and execution in our
country, especially the art of law enforcement to deal with specific issues of social
life. Where there is serious implementation of the explanation for the people to
understand the law and help them comply with the law, then the people always
support their local authority. Vice versa, where the law is used to raise difficulties
to people, the people feel insecure.
Từ khóa: Pháp luật, nghệ thuật sử dụng pháp luật, anh Nguyễn Cà Rê, đổi 100 đô la, tiệm vàng Thảo Lực, người
thực thi pháp luật, thành phố Cần Thơ.
Keywords: Law, the art of law enforcement, Nguyen Ca Re, exchange $100, Thao Luc gold shop, law enforcement,
Can Tho City.
Nhận bài: 6/11/2018; Sửa chữa: 9/11/2018; Duyệt đăng: 26/11/2018.

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

PHÁP LU�T và NGH� THU�T
s� d�ng pháp lu�t

PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ
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(Qu�c h�i khóa XIV). D� lu�n cho r�ng, anh Nguy`n Cà
Rê v
i thu nh�p t: hai tri�u ��n b�n tri�u �'ng/tháng mà
b� ph�t 90 tri�u �'ng ch! vì �	i ti�n không �úng n3i quy
��nh c�a pháp lu�t là quá n�ng. V
i gia c�nh c�a anh,
anh l�y �âu ra ti�n �� n�p ph�t? Theo l�i khai c�a ch�
ti�m vàng, vì không có ti�n �'ng (VND) trong túi nên anh
Nguy`n Cà Rê n�n nì �	i �ô la l�y ti�n �'ng �� tr� ti�n
thuê xe. Vi�c �	i ti�n �ang th�c hi�n thì b� m�t ng��i
��ng c�nh (m�t cán b� công an c�i trang) ch�p l�y và l�p
biên b�n ph�m pháp qu� tang. Ti�p �ó m�t s� cán b� công
an �p vào và ti�n hành khám xét ti�m vàng. D� lu�n cho
r�ng, c3 quan ch�c n0ng �ã nhân vi�c b1t qu� tang vi�c
�	i ngo�i t� không �úng quy ��nh pháp lu�t c�a anh Rê
�� khám xét c#a hàng; ti�p �ó x# ph�t 295 tri�u �'ng, r'i
t�ch thu sung công m�t s� tài s�n và 20 viên kim c�3ng
c�a ti�m vàng Th�o L�c v
i lý do không có gi�y t� ch�ng
minh ngu'n g�c xu�t x� là trái v
i nh(ng quy ��nh hi�n
hành v� c0n c� pháp lý khám ng��i, khám nhà. 

V� phía các nhà ch�c trách th�c thi pháp lu�t thì cho
r�ng, hành vi v�n d$ng pháp lu�t c�a ��a ph�3ng v$ vi�c

là �úng v
i quy ��nh c�a Ngh� ��nh 96/2014 N�/CP. Anh
Nguy`n Cà Rê �ã có �3n xin 7y ban nhân dân thành ph�
mi`n hình ph�t vì gia �ình anh hi�n r�t nghèo túng. Ông
ch� ti�m vàng Th�o L�c �ã ch�p hành hình ph�t nh�ng
tham v�n lu�t s� �� cân nh1c làm �3n kh�i ki�n vì cho
r�ng quy�t ��nh x# ph�t hành chính c�a 7y ban nhân dân
thành ph� C~n Th3 là trái pháp lu�t. 

Các c3 quan n�i chính � Trung �3ng �ã giao cho các c3
quan ��a ph�3ng x# lý v$ vi�c theo h�
ng gi�m nh| ho�c
mi`n hình ph�t cho anh Nguy`n Cà Rê. Trong khi �ó, d�
lu�n cho r�ng vi�c giao cho 7y ban nhân dân thành ph�
C~n Th3 xem xét gi�i quy�t theo h�
ng mi`n ho�c gi�m
nh| hình ph�t cho anh Nguy`n Cà Rê ch�a ph�i là cách
gi�i quy�t m�t cách th�u lý, ��t tình và trjn v|n các v�n
�� �ã phát sinh c�a v$ vi�c. Cách v�n d$ng pháp lu�t c�a
nh(ng nhà th�c thi pháp lu�t � thành ph� C~n Th3 �ã
làm n�y sinh nhi�u v�n �� có liên quan ��n th�c tr�ng
ho�t ��ng l�p pháp, hành pháp � n�
c ta mà d� lu�n
�ang r�t quan tâm. Vì v�y, d� lu�n xã h�i �ã ��t ra nhi�u
câu h@i:

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

Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng
Ngày pháp luật Việt Nam”, tháng 11/2018. ẢNH: KỲ ANH
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Câu hỏi thứ nhất: Thế nào là đúng 
pháp luật?  

Vi�t Nam hi�n có quan h� buôn bán, giao l�u v
i r�t
nhi�u n�
c trên th� gi
i. Vi�c ng��i Vi�t Nam có ngo�i t�
(�ô-la M<, Canada, Úc, euro c�a châu Âu, �'ng yên c�a
Nh�t, �'ng rúp c�a Nga, nhân dân t� c�a Trung Qu�c) là
chuy�n ph	 bi�n hi�n nay. Ngu'n ngo�i t� trong dân là
do ng��i �i lao ��ng n�
c ngoài g#i v� ho�c do ki�u bào
� n�
c ngoài g#i v� bi�u t�ng ng��i thân trong gia �ình
hj. Ng��i n�
c ngoài ��n du l�ch t�i Vi�t Nam c;ng
th��ng dùng ngo�i t� �� mua bán, tr� chi phí d�ch v$ cho
ng��i Vi�t Nam. S# d$ng ti�n t� c�a nhau trong buôn bán,
giao l�u, nh�m ti�t ki�m chi phí trong chuy�n �	i ngo�i
t� và tránh l� thu�c vào �ô-la M< hi�n �ang là xu th� c�a
các n�
c trên th� gi
i. Nga và �n ��, Nga và Trung Qu�c
�ã có th@a thu�n dùng n�i t� c�a m�i n�
c �� thanh toán
v
i nhau. Vi�c ng��i dân Vi�t Nam có ngo�i t� không ph�i
là chuy�n hi�m. Vi�c �	i ti�n Vi�t Nam sang ti�n n�
c
ngoài �� chu c�p cho con �i hjc � n�
c ngoài, ho�c �� �i
du l�ch, công tác ho�c �	i ngo�i t� sang ti�n �'ng ��
trang tr�i cu�c s�ng là nhu c~u c�a không ít ng��i Vi�t
Nam. Lu�t pháp hi�n hành không c�m ng��i Vi�t Nam s�
h(u ngo�i t�, nh�ng không ph�i ai c;ng bi�t vi�c hoán
�	i ti�n �'ng (VND) sang ngo�i t� ho�c ng�8c l�i, ph�i
ti�n hành t�i các ngân hàng. H3n n(a, vi�c hoán �	i
ngo�i t� t�i các ngân hàng �òi h@i nhi�u th� t$c và v
i giá
th�p h3n giá th� tr��ng t� do. Vì v�y, vi�c hoán �	i ngo�i
t� ngoài quy ��nh c�a pháp lu�t, mà d� lu�n gji là �	i
chui, là hi�n t�8ng có xu�t hi�n trong ��i s�ng. Th�c ti`n
cu�c s�ng �òi h@i ph�i phân bi�t hành vi hoán �	i ngo�i
t� �� trang tr�i cu�c s�ng v
i hành vi buôn bán ngo�i t�
nh�m m$c �ích sinh l8i. Nhi�u ng��i dân cho r�ng, hành
vi c�a anh Nguy`n Cà Rê ch! là hành vi �	i ngo�i t�,
không ph�i là hành vi mua, bán ngo�i t�. 

Pháp lu�t luôn ph�i xu�t phát và ph�i phù h8p v
i
th�c t� cu�c s�ng. Nh�ng n�i dung Ngh� ��nh
96/2014/N� - CP có r�t nhi�u �i�u kho�n ch�a phù h8p
v
i th�c t� cu�c s�ng, không phù h8p v
i chính sách qu�n
lý ngo�i h�i hi�n hành c�a n�
c ta. Vi�c c0n c� vào Ngh�
��nh 96/2014/N� - CP �� x# ph�t mji hành vi chuy�n �	i
ngo�i t� không qua ngân hàng là trái v
i th�c t� cu�c
s�ng. Ngh� ��nh 96/2014/N� - CP, qua th�c t� v�n d$ng
�ã b�c l� nhi�u nh�8c �i�m, �òi h@i ph�i ti�n hành s#a
�	i ngay nh�m m$c �ích 	n ��nh xã h�i.

Câu hỏi thứ hai: Thế nào là hình phạt 
thỏa đáng?

X# ph�t không �3n thu~n nh�m m$c �ích tr:ng tr�,
mà còn nh�m r0n �e, giáo d$c ng��i vi ph�m. �� ��t ��8c
m$c �ích này thì hình ph�t ��8c tuyên ph�i t�3ng x�ng

v
i m�c �� nguy hi�m cho xã h�i c�a hành vi vi ph�m �ã
gây ra. Vi�c �ánh giá m�c �� nguy hi�m do hành vi vi
ph�m gây ra cho xã h�i �òi h@i ng��i c~m cân n�y m�c
ph�i cân nh1c r�t k<, ph�i h�t s�c khách quan và ph�i
��c bi�t tránh ��nh ki�n, �ánh giá, nh�n ��nh mang tính
c�m tính. 

V� m�c x# ph�t ti�n thì lu�t pháp th��ng quy ��nh
ng��i vi ph�m ph�i ��n bù mji t	n th�t �ã gây ra, ho�c
b� ph�t v
i m�c b�ng ho�c g�p �ôi s� ti�n vi ph�m. Ngh�
��nh 96/2014/N� - CP không quy ��nh m�c x# ph�t ti�n
theo quy t1c l�y giá tr� vi ph�m làm xu�t phát �i�m, mà
ch! quy ��nh m�c ph�t t�i thi�u ��n m�c t�i �a. �i�u này
d_n ��n l�p lu�n cho r�ng, giá tr� hành vi vi ph�m ch! là
2.260.000 �'ng mà b� ph�t ��n 90 tri�u �'ng, t�c nhi�u
g�p 50 l~n tr� giá s� ti�n �	i v_n ��8c các nhà th�c thi
pháp lu�t cho là �úng pháp lu�t, v
i lý do là nó n�m trong
khung hình ph�t do Ngh� ��nh 96/2014/ N� - CP quy
��nh. Rõ ràng �ây là b�t c�p l
n c�a Ngh� ��nh
96/2014/N� - CP.

Câu hỏi thứ ba: Việc viện cớ cửa hàng
vàng không có đầy đủ giấy tờ về nguồn
gốc xuất xứ để tịch thu các mặt hàng bày
bán là thỏa đáng?

Các c3 quan th�c thi pháp lu�t t:ng có ý ��nh thi�t l�p
k= c�3ng m
i b�ng cách quy ��nh mji vi�c mua bán ��u
ph�i có hóa �3n, nh�m tránh th�t thu thu� và gian l�n
trong mua bán. Ý ��nh này không có tính th�c thi � n�
c
ta. Vì v�y, pháp lu�t hi�n hành c�a n�
c ta ch�a �òi h@i
mji vi�c mua bán ��u ph�i có hóa �3n, k� c� vi�c mua bán
vàng b�c t�i các ti�m vàng. Vi�c vi�n c
 ti�m vàng Th�o
L�c không xu�t trình �~y �� ngu'n g�c c�a các s�n ph>m
bày bán �� t�ch thu, x# ph�t là �òi h@i không có c0n c�
pháp lý, n�u không mu�n nói �ó là vi�c dùng pháp lu�t
�� b1t ch|t ng��i dân. Tin t�c g~n �ây cho bi�t, ông Phó
Ch� t�ch 7y ban nhân dân thành ph� C~n Th3 �ã có quy�t
��nh tr� l�i cho ch� ti�m vàng 20 viên kim c�3ng và
19.910 viên �á nhân t�o. Vi�c tr� l�i tài s�n b� t�ch thu
trái pháp lu�t là ��3ng nhiên. Hành vi s#a sai c�a nhà
th�c thi pháp lu�t r�t �áng ��8c khuy�n khích. Cùng v
i
�ó, �~u tháng 11/2018, nhà ch�c trách thành ph� C~n
Th3 �ã hu= b@ hình th�c x# ph�t 70 tri�u �'ng ��i v
i
hành vi “kinh doanh hàng hoá không rõ ngu'n g�c, xu�t
x�”, �i�u ch!nh t	ng m�c ph�t t: 295 tri�u �'ng thành
225 tri�u �'ng. Tuy nhiên, v
i cách x# lý này, d� lu�n
hoài nghi ��t câu h@i, vì sao 7y ban nhân dân thành ph�
C~n Th3 v_n duy trì m�t m�c x# ph�t cao ��i v
i ti�m
vàng Th�o L�c. Không l� vì vi�c hoán �	i ti�n v
i giá tr�
h3n 2 tri�u �'ng, l�i b� ph�t v
i s� ti�n g�p c� tr0m l~n?
N�u nh(ng ng��i th�c thi pháp lu�t không có h�
ng x#

PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ



25TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 184 (12/2018)

lý hài hòa h3n v$ vi�c, thì s� là khiên c��ng, vì nó trái
v
i m$c �ích c�a hình ph�t nh� �ã nêu trên.

Câu hỏi thứ tư: Việc khám xét tiệm vàng
Thảo Lực có hợp pháp? 

Lu�t pháp hi�n hành n�
c ta quy ��nh ch! ��8c phép
khám ng��i, khám n3i �, n3i làm vi�c trong tr��ng h8p
ph�m pháp qu� tang ho�c trong tr��ng h8p có c0n c�
pháp lý nghi �ang c�t gi�u �' v�t, ho�c tiêu h�y ch�ng
c� ph�m pháp, ho�c che gi�u ng��i �ang b� truy nã, ho�c
tr�n tránh pháp lu�t. �ây là �i�u mà mji viên ch�c th�c
thi pháp lu�t ph�i luôn ghi nh
 và ch�p hành �úng. Vi�c
l�m d$ng quy�n khám xét ng��i, nhà �, n3i làm vi�c là
hành vi xâm ph�m quy�n công dân.

Vi�c cán b� �i�u tra thành ph� C~n Th3 nhân vi�c b1t
qu� tang hành vi �	i ngo�i t� trái pháp lu�t �� khám xét
và t�ch thu tài s�n c�a ti�m vàng là s� v�n d$ng pháp
lu�t m�t cách méo mó, c�ng nh1c, n�u không mu�n nói
�ó là hành vi l�m d$ng quy�n l�c. 

Những bài học rút ra:
Thông qua v$ vi�c x�y ra � thành ph� C~n Th3, có th�

rút ra hai bài hjc l
n: Bài hjc v� công tác l�p pháp, l�p
quy và bài hjc v� th�c thi pháp lu�t. 

Bài hjc th� nh�t: V� công tác l�p pháp, l�p quy

Các nhà qu�n lý có kinh nghi�m ��u cho r�ng, r�i lo�n
tr�
c h�t là r�i lo�n v� k= c�3ng phép n�
c. Vì v�y, công
vi�c hàng �~u c�a công tác qu�n lý là ph�i không ng:ng
ch0m lo cho vi�c hoàn thi�n n�n pháp lu�t. Nhà n�
c,
m�t m�t ph�i ��m b�o cho mji m�t ho�t ��ng c�a Nhà
n�
c, c�a xã h�i ��u có pháp lu�t làm c0n c�, �'ng th�i
ph�i th��ng xuyên rà soát, ki�m tra �� k�p th�i lo�i b@,
s#a �	i nh(ng b�t c�p ho�c b	 sung nh(ng �i�u còn thi�u
c�a pháp lu�t �ã ban hành. Trong nh(ng n0m g~n �ây,
công tác l�p pháp �ã ��8c Qu�c h�i ��c bi�t quan tâm.
Nhà n�
c �ã xây d�ng nên n�n pháp lu�t làm c0n c� pháp
lý cho vi�c qu�n lý xã h�i trong tình hình m
i, nhi�m v$
m
i. Tuy v�y, n�n pháp lu�t c�a n�
c ta hi�n ch�a ��ng
trong nó hai b�t c�p l
n:

+ Nhi�u quy ��nh c�a Hi�n pháp ch�a ��8c pháp lu�t
hóa, ��c bi�t là các lu�t v� b�o v� quy�n nhân thân và
quy�n công dân; 

+ H� th�ng v0n b�n d�
i lu�t do các c3 quan hành
pháp ban hành �� thi hành lu�t ch�a ��ng nhi�u trùng
l�p, mâu thu_n, ch'ng chéo, khó nh
, khó th�c hi�n.
Theo B� T� pháp, v_n còn v0n b�n d�
i lu�t ��8c ban
hành v
i n�i dung trái Hi�n pháp, trái lu�t. Các v0n b�n
d�
i lu�t này gây ra khó kh0n không �áng có ��n ho�t
��ng s�n xu�t, kinh doanh, ��n ��i s�ng c�a công dân.

Nh�ng r�t ti�c là các bi�n pháp ng0n ch�n và quy trách
nhi�m ��i v
i nh(ng t	 ch�c, viên ch�c �ã ban hành
các v0n b�n trái Hi�n pháp, trái lu�t ch�a ��8c quy ��nh
c$ th�. Vi�c rà soát và k�p th�i s#a �	i v0n b�n pháp
quy trái pháp lu�t c;ng ch�a ��8c quy ��nh thành
nhi�m v$ th��ng xuyên, mà danh t: chuyên môn gji là
công tác “h� th�ng hóa pháp lu�t” c�a các c3 quan qu�n
lý nhà n�
c. 

D� lu�n �� xu�t, �ã ��n lúc c~n có pháp lu�t quy ��nh
công dân ��8c quy�n kh�i ki�n và �òi b'i th��ng thi�t
h�i do v0n b�n trái pháp lu�t gây ra ��i v
i công dân, ��i
v
i các t	 ch�c. N�u �i�u lu�t này ��8c ban hành thì �ó
là bi�n pháp quan trjng, mang tính kh� thi cao �� ��m
b�o t�t h3n nhân quy�n và quy�n công dân �ã ��8c quy
��nh trong Hi�n pháp n0m 2013. �'ng th�i, �ó c;ng là
bi�n pháp h(u hi�u nh�m k�p th�i phát hi�n và ng0n ch�n
vi�c t	 ch�c và cá nhân tùy ti�n trong ban hành các v0n
b�n d�
i lu�t �� thi hành lu�t. �ây c;ng là cách huy ��ng
xã h�i tham gia giám sát ho�t ��ng l�p pháp, l�p quy c�a
các c3 quan nhà n�
c.

Bài hjc th� hai: V�n d$ng pháp lu�t ph�i tr� thành
ngh� thu�t c�a qu�n lý 

Th�c ti`n cho th�y, cùng m�t ��o lu�t, nh�ng có n3i
�em áp d$ng vào th�c ti`n thì ��8c nhân dân �'ng tình,
�ng h�, nh�ng có n3i l�i gây ra b�c xúc, ch�ng ��i, r'i
tr� thành �i�m nóng. Các nhà qu�n lý có kinh nghi�m
cho r�ng, ph�i ��a vi�c v�n d$ng pháp lu�t ��t trình ��
tr� thành ngh� thu�t v�n d$ng pháp lu�t. C�t lõi c�a
v�n �� là ph�i làm cho tính b1t bu�c c�a pháp lu�t tr�
thành s� t� nguy�n tuân theo pháp lu�t. Dùng c��ng
ch� �� bu�c dân ph�i tuân theo pháp lu�t là �i�u ��c
bi�t c~n tránh và ph�i coi �ó là s� th�t b�i c�a qu�n lý.
Vi�c �òi h@i công tác v�n d$ng pháp lu�t ph�i ��t ��n
trình �� ngh� thu�t, không ph�i là �òi h@i quá cao siêu,
khó ��t ��8c. Th�c ti`n cho th�y, n3i nào làm t�t công
tác thông tin, gi�i thích pháp lu�t và l1ng nghe nhân
dân ph�n ánh tâm t�, nguy�n vjng c�a hj ��i v
i vi�c
thi hành pháp lu�t và cùng nhân dân bàn b�c vi�c tháo
g� các v�
ng m1c, thì n3i �ó ��8c nhân dân �'ng tình
�ng h�. Cán b�, viên ch�c ph�i coi vi�c gi�i thích cho
nhân dân hi�u rõ pháp lu�t và giúp �� nhân dân th�c thi
�úng pháp lu�t là nhi�m v$ chính c�a mình. Dùng pháp
lu�t �� b1t ch|t ng��i dân là �i�u t�i k� ��i v
i viên
ch�c nhà n�
c.

V$ vi�c x�y ra � thành ph� C~n Th3 �ã cung c�p hai
bài hjc ��c bi�t b	 ích v� công tác l�p pháp, l�p quy và
ngh� thu�t v�n d$ng pháp lu�t. Bài hjc này nên ��8c
nghiên c�u, phân tích r�ng rãi trong các c3 quan và cán
b�, viên ch�c �� góp ph~n �	i m
i ho�t ��ng l�p pháp,
l�p quy và th�c thi pháp lu�t � n�
c ta.�
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Ngày này, v
i vi�c �jc l�i Tin m:ng và hi�u �úng
ngh4a m~u nhi�m Chúa làm ng��i, Giáo h�i Công
giáo �ã và �ang c� g1ng noi g�3ng Chúa Giêsu
nh�p th� vào ��i, �'ng hành v
i th� gi
i (Hi�n

ch� Vui m:ng và Hy vjng c�a Vatican II), “�'ng hành v
i
dân t�c”, s�ng  m~u nhi�m nh�p th� hôm nay, là “t�t ��o
�|p ��i”, hay là “S�ng Phúc âm gi(a lòng dân t�c, ��
ph$c v$ h�nh phúc c�a �'ng bào” (Th� chung 1980), vì
ý th�c r�ng yêu Chúa là yêu ng��i, th� ph�8ng Thiên
Chúa �'ng ngh4a v
i yêu th�3ng con ng��i.

T�i Thành ph� H' Chí Minh, các v� linh m$c, tu s4 �ã
t	 ch�c cho �'ng bào Công giáo tham gia các ho�t ��ng,
các phong trào do M�t tr�n T	 qu�c Thành ph� và 7y
ban �oàn k�t Công giáo Thành ph� phát ��ng. 7y ban
�oàn k�t Công giáo Thành ph� g1n bó và hi�p thông v
i
Giáo h�i khuy�n khích các thành viên s�ng tinh th~n
ng��i Kitô h(u tr��ng thành, g1n bó v
i Giáo h�i qua
ch�3ng trình m$c v$ c�a Giáo h�i ��a ph�3ng, nh�: t	
ch�c t4nh tâm, suy ngh4 và c~u nguy�n m�i n0m hai l~n
vào Mùa Chay và Mùa Vjng, tham gia các bu	i hành

* Linh mục, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Đ�ng bào Công giáo Thành ph�
H� Chí Minh “S�ng Phúc âm
gi!a lòng dân t�c”

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C

PHAN KHẮC TỪ*

Tóm tắt: Trong những năm qua, đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh
tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân
tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động của đồng bào
luôn phù hợp với tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt
Nam: “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, đã
mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Summary: In recent years, Catholic compatriots in Ho ChiMminh City have
improved the traditions of patriotism, solidarity, aligning with the nation, and
implementation of the patriotic emulation movement. The activities of Catholic
compatriots are always in line with the spirit of the Common Letter of 1980 of the
Catholic Bishops' Conference of Vietnam "Live the gospel in the heart of the
nation to serve the people's happiness”, has brought practical results into
community life.
Từ khóa: Đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, sống
phúc âm giữa lòng dân tộc, Việt Nam.
Keywords: Catholic compatriots in Hochiminh City, the great national unity bloc, patriotic tradition, live the gospel
in the heart of the nation, Vietnam.
Nhận bài: 9/11/2018; Sửa chữa: 12/11/2018; Duyệt đăng: 3/12/2018.
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h�3ng, vi�ng nhà th� ��8c quy ��nh theo ch�3ng trình
c�a T	ng giáo ph�n nh�t là trong công tác b�o tr8 xã
h�i, ch0m lo cho ng��i nghèo... Qua �ó, c�ng c� ni�m
tin c�a t:ng thành viên, xác ��nh quy�t tâm th�c hi�n
tinh th~n s�ng ��o mà các ��c Giám m$c Vi�t Nam �ã
�� ra là: “Xây d�ng trong H�i thánh m�t n�p s�ng và
m�t l�i di`n t� ��c tin phù h8p v
i truy�n th�ng dân
t�c" (Th� chung 1980, s� 9), �'ng th�i cho th�y ng��i
giáo dân trong Thành ph� ngày càng tr��ng thành, tích
c�c d�n thân trong xã h�i d�
i áng sáng giáo hu�n c�a
H�i thánh, Công �'ng Vaticanno II d�y r�ng: "Ng��i
giáo dân có b	n ph�n tìm ki�m n�
c Thiên Chúa b�ng
cách làm các vi�c tr~n th� và x�p ��t chúng theo ý
Thiên Chúa. Hj s�ng gi(a tr~n gian, ngh4a là gi(a t�t c�
c;ng nh� t:ng công vi�c và b	n ph�n c�a tr~n th�, gi(a
nh(ng c�nh s�ng th��ng ngày trong gia �ình và ngoài
xã h�i; t�t c� nh(ng �i�u �ó nh� d�t thành cu�c s�ng
c�a hj. �ó là n3i Thiên Chúa gji hj, �� d�
i s� h�
ng
d_n c�a tinh th~n phúc âm, nh� men t: bên trong, hj
thánh hoá th� gi
i b�ng vi�c thi hành nh(ng nhi�m v$
c�a mình; và nh� th�, v
i lòng tin c�y m�n sáng ng�i
và nh�t là v
i b�ng ch�ng ��i s�ng, hj t@ l� Chúa Kitô
cho k� khác…” (Lumen Gentium, s� 31). Th�i gian
qua,�'ng bào Công giáo Thành ph� H' Chí Minh ngày
càng k� vai, sát cánh cùng nhân dân thành ph� v�8t
qua khó kh0n th# thách góp ph~n ch0m lo ��i s�ng v�t

ch�t và tinh th~n, t:ng b�
c ��m b�o v� an sinh xã h�i
cho nhân dân, góp ph~n tích c�c xây d�ng kh�i ��i
�oàn k�t ��o, ��i ngày càng v(ng m�nh.

Theo 7y ban �oàn k�t Thành ph� H' Chí Minh, �'ng
bào Công giáo Công giáo Thành ph� H' Chí Minh �ã có
nhi�u ho�t ��ng tiêu bi�u, nh�: t	 ch�c hành h�3ng
t�i nhà th� �'ng Ti�n, nhân d�p H�i thánh Công giáo
Vi�t Nam t	 ch�c N0m Thánh k= ni�m 50 n0m thành l�p
hàng Giáo ph>m, t	 ch�c �8t sinh ho�t h�
ng v� Công
Ngh�, d�p t	ng k�t t�i nhà th� Thánh PhaoLô Qu�n 10,
Linh m$c Phêrô Nguy`n V0n Hi�n, Tr��ng Ban th� ký
Công ngh� ��n h�
ng d_n và ��c H'ng Y T	ng Giám
m$c GB Ph�m Minh M_n ��n nói chuy�n v
i giáo dân;
Mùa Vjng n0m 2013, t	 ch�c cho các thành viên tham
d� bu	i t4nh tâm do Linh m$c Lu-Y Nguy`n Anh Tu�n,
tr��ng Ban M$c v$ Hôn nhân gia �ình (nay là Giám m$c
Ph$ tá) h�
ng d_n; Trong d�p Mùa chay 2014, sau khi
��c Thánh Cha Phanxicô công b� Tông hu�n “Ni�m vui
Phúc âm”; t	 ch�c cho các thành viên hjc h@i, tìm hi�u
Tông hu�n; n0m 2016, ��c Giám m$c ph$ tá Giuse ��
M�nh Hùng �ã ��n thuy�t trình nhân t4nh tâm Mùa
Vjng cho các thành viên 7y ban �oàn k�t Công giáo
Thành ph� t�i Nhà nguy�n ��i ch�ng vi�n Thánh Giuse;
cu�i n0m 2017, nhân 3 n0m liên ti�p th�c hi�n ch�3ng
trình M$c v$ gia �ình, ��c Giám m$c ph$ tá Louis
Nguy`n Anh Tu�n �ã chia s� �� tài “�'ng hành v
i các
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Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ VIII (2018-2023). ẢNH: MẠNH CƯỜNG
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gia �ình tr�" t�i nhà th� B1c Hà, Qu�n 10. Ho�t ��ng �ã
góp ph~n v�n ��ng ng��i Công giáo tham gia các phong
trào yêu n�
c, xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
theo ��nh h�
ng: “S�ng Phúc âm gi(a lòng dân t�c"
��8c giáo dân �ng h�, t: �ó giúp các thành viên g1n bó
v
i Giáo h�i, v
i ��t n�
c. �ó c;ng chính là mong mu�n
�� m�i ng��i tín h(u tr��ng thành trong ��c tin c�a
mình, tr� thành "Ng��i tín h(u trung thành c�a H�i
Thánh Chúa Kitô và làm ng��i công dân t�t c�a T	
qu�c" (Th� chung 1980, s� 12).

Tích c�c tham gia các phong trào thi �ua yêu n�
c,
nhi�u khu dân c� có �ông �'ng bào Công giáo �ã tr�
thành nh(ng �i�n hình tiên ti�n xu�t s1c trong phát tri�n
s�n xu�t, xoá �ói gi�m nghèo, b�o v� an ninh, tr�t t�, an
toàn xã h�i, ��u tranh phòng, ch�ng các t� n�n xã h�i,
th�c hi�n công tác ��n 3n �áp ngh4a, t: thi�n nhân ��o,
ch0m lo cho s� nghi�p giáo d$c và ch0m sóc s�c kho�
c�ng �'ng, xây d�ng ��i s�ng v0n hoá. ��n nay có 170 c3
s� giáo d$c, 20 c3 s� y t�, 63 c3 s� t: thi�n c�a �'ng bào

Công giáo Thành ph� th�c hi�n các ho�t ��ng b�o tr8 xã
h�i, giáo d$c, y t� và ch0m lo ng��i nghèo,… Các ho�t
��ng này �ã góp ph~n quan trjng vào vi�c th�c hi�n xã
h�i hoá công tác xã h�i, nhân ��o, t: thi�n; gi�m gánh
n�ng cho ngân sách nhà n�
c trong vi�c ch0m sóc, nuôi
d��ng nhi�u nhóm ��i t�8ng b�o tr8 xã h�i khác nhau,
trong �ó t�p trung là ng��i khuy�t t�t, ng��i m1c b�nh
tâm th~n, tr� em m' côi và b� b@ r3i, ng��i cao tu	i neo
�3n, ng��i nhi`m HIV/AIDS, n�n nhân b� b�o l�c, b�o
hành… và công tác ch0m sóc, giáo d$c tr� em có hoàn
c�nh khó kh0n � b�c hjc m~m non. 

�i�n hình nh� mô hình “B�p 0n tình th�3ng”, “B(a
c3m nhân ái” t: sáng ki�n ban �~u c�a Tu h�i N( t# Bác
ái Vinh S3n, Giáo x� V��n Xoài, Qu�n 3, hi�n nay �ã lan
t@a ��n nhi�u giáo x� trên ��a bàn Thành ph�, ph$c v$
r�ng rãi �'ng bào có hoàn c�nh khó kh0n. T�i giáo h�t
Xóm M
i, qu�n Gò V�p, các giáo x� và nhà an d��ng Phát
Di�m luân phiên ph$c v$ 0n sáng, tr�a cho ng��i nghèo
v
i t	ng kinh phí trong 5 n0m qua trên 12 t= �'ng…
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Hội nghị biểu dương đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế,
chăm lo người nghèo, tháng 8/2018. ẢNH: PV
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Bên c�nh �ó, các giáo x�, c�ng �oàn dòng tu trong
Thành ph� v_n duy trì t�t lo�i hình mái �m, nhà m� ��
ti�p nh�n ch0m sóc và nuôi d��ng các c$ già neo �3n, các
tr� em khuy�t t�t… Dòng Th:a Sai Bác Ái Chúa Kitô,
huy�n Hóc Môn �ang nuôi d��ng ch0m sóc 200 c$ già neo
�3n… tính ��n nay �ã �ón 3.700 bà m| và �ã c�u kho�ng
3.700 bé vì n�n phá thai…

Ngoài ra, �'ng bào Công giáo Thành ph� c;ng tích c�c
tham gia hi�n máu nhân ��o. Trong �ó nhi�u sáng ki�n
v�n ��ng, nhi�u gi�i pháp tuyên truy�n th�c hi�n có hi�u
qu� ��8c nhân r�ng, lan t@a trong c�ng �'ng, ��8c các
linh m$c, n( tu, �'ng bào giáo dân h��ng �ng, tham gia.
�i�n hình nh� Linh m$c Nguy`n Hoàng Tú, Phó x� Tân
Ph�
c, qu�n Tân Bình; ông Lê V0n Nam, Phó Ban �oàn
k�t Công giáo qu�n Gò V�p; ông Phan Ti�n Nam, giáo dân
Giáo x� Tân Phú… là nh(ng ng��i hi�n máu nhân ��o
g~n 40 l~n.

Ho�t ��ng c�a các x� ��o, c3 s� dòng tu, c�a �'ng
bào Công giáo v� sinh ho�t m$c v$, v� vi�c tham gia các
cu�c v�n ��ng do M�t tr�n T	 qu�c các c�p phát ��ng, v�
các ho�t ��ng xã h�i t: thi�n, giáo d$c khuy�n hjc, y t�
b�o tr8 xã h�i, các phong trào b�o v� an ninh T	 qu�c,
phòng ch�ng t�i ph�m tiêu bi�u, �ó là:

+ T�i Qu�n 4, ông Trùm chánh Giáo hj L� ��c, thu�c
Giáo x� Xóm Chi�u cho bi�t, Giáo hj �ã ph�i h8p Ban
Công tác M�t tr�n khu ph� 1 v�n ��ng bà con th�c hi�n
xây d�ng  “Giáo hj v0n minh �ô th�” và phát ��ng “Giáo
hj không còn h� nghèo”. T: 12 h� nghèo n0m 2013 ��n
nay, Giáo hj �ã không còn h� nghèo. Bà con l�3ng giáo
trong khu ph�, mà s� �ông là �'ng bào Công giáo h� tr8
giúp nhau xóa nghèo, nâng d~n lên h� khá.

+ T�i qu�n Gò V�p, Linh m$c �a Minh �inh Ngjc L`,
Chánh x� Hà N�i, H�t tr��ng h�t Xóm M
i �ã v�n ��ng
các giáo x� trong h�t luân phiên t	 ch�c b(a c3m cho
ng��i nghèo mi`n phí, m�i ngày là m�t giáo x� ��m
nhi�m v
i c� tr0m su�t c3m ch�t l�8ng.  

+ Ông �inh Quang Ti�p, giáo dân thu�c Giáo x�
Hy Vjng, nguyên là Phó Ch� t�ch H�i �'ng Giáo x�,
thành viên Ban �oàn k�t Công giáo qu�n Tân Bình,
c� ng$ t�i ph��ng 15 �ã tham gia công tác t: n0m
1985, là ��i tr��ng ��i dân phòng khu ph� nhi�u
n0m li�n. Ông ��8c t�ng nhi�u B�ng khen c�a Công
an Thành ph�, c�a 7y ban nhân dân Thành ph� H'
Chí Minh. N0m 2015, ông ��8c t�ng B�ng khen c�a
B� Công an trong H�i ngh� Bi�u d�3ng �'ng bào các
tôn giáo tham gia phòng, ch�ng t�i ph�m, t�i Th�
�ô Hà N�i.

T�i nhi�u qu�n, huy�n khác, nh(ng �i�n hình t�p
th�, nh�: các dòng tu h��ng �ng ch� tr�3ng xã h�i hóa
giáo d$c c�a Nhà n�
c, m� tr��ng m_u giáo, các �i�m
ch0m sóc tr� m~m non có uy tín, ��8c �ông ��o cha m|
hjc sinh tín nhi�m. Trong ho�t ��ng khuy�n hjc khuy�n
tài, ch0m lo cho tr� em nghèo, các tr��ng �ã c�p nhi�u
hjc b	ng, mi`n gi�m hjc phí cho con em gia �ình nghèo
trên ��a bàn. Các dòng tu t�i các qu�n, huy�n còn ��8c
t�o �i�u ki�n m� các l
p hjc tình th�3ng, các  nhà m�,
mái �m cho thi�u n( l� l~m, nh�: Qu�n 9, qu�n Phú
Nhu�n, huy�n C� Chi,... Qua các ho�t ��ng, th�y ��8c
tinh th~n s�ng ch�ng nhân Tin M:ng, ph$c v$ con ng��i
hôm nay c�a ng��i Công giáo Vi�t Nam �ang “S�ng Phúc
âm gi(a lòng dân t�c �� ph$c v$ h�nh phúc c�a �'ng
bào”, ph$c v$ v
i tinh th~n vui t�3i, ph�n kh�i, “Ph$c
v$ trong hân hoan".

Các ho�t ��ng c�a Giáo h�i thông qua các ho�t ��ng
m$c v$, bác ái t: thi�n, giáo d$c, y t�, vì ng��i nghèo,
ng��i b� b@ r3i ��8c ��ng viên, khuy�n khích, phát huy,
nhân r�ng ngay t�i n3i c� ng$ và trên ��a bàn sinh s�ng.
Các ch� tr�3ng c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t c�a
Nhà n�
c ��8c ph	 bi�n sâu r�ng và chính xác ��n �'ng
bào Công giáo thông qua các bu	i hjp m�t các v� ch�c
s1c, ch�c vi�c ��a ph�3ng, các bu	i nghe th�i s�, các cu�c
v�n ��ng, các phong trào thi �ua yêu n�
c do Thành ph�
phát ��ng. 

��i s�ng v�t ch�t, tinh th~n c�a �'ng bào Công giáo
không ng:ng ��8c c�i thi�n, các t� n�n xã h�i ��8c �>y
lùi, chính tr� - xã h�i 	n ��nh. Các x�, hj ��o ngày càng
khang trang, kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c ��8c c�ng c�
và t0ng c��ng, góp ph~n quan trjng vào s� nghi�p �	i
m
i quê h�3ng, ��t n�
c. V
i m$c tiêu ti�p t$c phát huy
truy�n th�ng ��i �oàn k�t toàn dân t�c trong �'ng bào
các tôn giáo, trong th�i gian t
i, �'ng bào Công giáo ti�p
t$c nêu cao tinh th~n trách nhi�m công dân, tích c�c
h��ng �ng, tham gia các phong trào thi �ua yêu n�
c,
ph�n ��u ngày càng có nhi�u t	 ch�c, ch�c s1c, tu s4, giáo
dân là nh(ng �i�n hình tiên ti�n trong phát tri�n kinh t�
- xã h�i, xây d�ng ��i s�ng v0n hóa, gi( gìn an ninh, tr�t
t�, b�o v� môi tr��ng, �ng phó v
i bi�n �	i khí h�u, �óng
góp tích c�c xây d�ng quê h�3ng, ��t n�
c. �'ng th�i,
nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng, góp ph~n th�c hi�n ���ng
h�
ng Giáo h�i g1n bó, �'ng hành v
i dân t�c, t0ng
c��ng xây d�ng và c�ng c� kh�i ��i �oàn k�t toàn dân,
phát huy truy�n th�ng và giá tr� ��o ��c, v0n hóa, tôn
giáo. Th�c hi�n ���ng h�
ng “S�ng Phúc âm gi(a lòng
dân t�c �� ph$c v$ h�nh phúc c�a �'ng bào” và ch! d_n
c�a Giáo hoàng: “Ng��i Công giáo t�t c;ng là ng��i công
dân t�t”.�
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BÙI HỒNG VIỆT*

Tóm tắt: Khái niệm “dư luận xã hội” được sử dụng khá phổ biến và đã xuất
hiện từ rất lâu trong lịch sử khoa học xã hội. Dư luận là một hiện tượng xã hội
đặc biệt, biểu hiện thái độ, tình cảm, nhận thức, quan niệm và xu hướng hành
động của nhóm xã hội đối với vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Bài viết giới
thiệu với độc giả về sự phong phú, đa dạng của khái niệm và việc sử dụng
trong xây dựng phiếu điều tra dư luận xã hội.

Summary: The concept of “public opinion” has been widely used and has
existed for a long time in the history of social science. Public opinion is a
special social phenomenon that expresses the attitude, sentiment, perception,
and action tendencies of social groups towards problems in their life. This
article introduces readers to the richness and diversity of concepts and usages
in developing public opinion surveys.
Từ khóa: Dư luận xã hội, đo lường dư luận xã hội, điều tra dư luận xã hội, nghiên cứu khoa học.
Keywords: Public opinion, measure public opinion, public opinion survey, scientific research.
Nhận bài: 2/11/2018; Sửa chữa: 6/11/2018; Duyệt đăng: 16/11/2018.

* Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hi�n nay, trong các báo cáo nghiên c�u d� lu�n
xã h�i, th��ng xu�t hi�n các c$m t: nh�: “d�
lu�n cho r�ng; m�t s� ý ki�n cho r�ng; nhi�u ý
ki�n cho r�ng”… Nhi�u ng��i khi m
i ti�p c�n

nghiên c�u ho�c hi�u “l3 m3” v� d� lu�n xã h�i thì cho
r�ng, c� nh1c ��n d� lu�n là ph�i có các c$m t: nêu
trên. Th�m chí, hj s# d$ng c$m t: “d� lu�n cho r�ng”
m�t cách không có c0n c�, “thích” thì s# d$ng trong các
báo cáo t	ng h8p, nghiên c�u d� lu�n xã h�i. Th�c t�,
vi�c s# d$ng các c$m t: nêu trên ph�i ��8c hi�u m�t
cách khoa hjc thông qua khái ni�m “d� lu�n xã h�i” và
các ch! báo khoa hjc �� �o l��ng. Nhà nghiên c�u có
��8c khái ni�m và ch! báo �o l��ng phù h8p thì k�t qu�
nghiên c�u “d� lu�n xã h�i” m
i th�c s� rõ ràng, thuy�t
ph$c và khoa hjc. 

Khái niệm “dư luận xã hội” 
Khái ni�m “d� lu�n xã h�i” xu�t hi�n l~n �~u tiên

trong tri�t hjc chính tr� b�ng ti�ng Anh và ti�ng Pháp �

th� k= XVIII. Các khái ni�m v� “d� lu�n xã h�i” t�3ng ��i
khác nhau và ��8c phát tri�n b�i các nhà khoa hjc xã h�i
trên th� gi
i, theo chu trình th�i gian. C$ th�, nh�: Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) là ng��i sáng l�p và ph	
bi�n thu�t ng( d� lu�n v
i tác ph>m L’opinion publique
vi�t vào kho�ng n0m 1774, trong �ó nh�n m�nh s� xem
xét các khía c�nh chính tr� c�a d� lu�n h3n là coi d� lu�n
v
i t� cách là m�t hi�n t�8ng xã h�i1 (Rousseau J.J,
1774). Vào th� k= XIX, Wiliam Alexander Makinnon (1784
- 1870) nêu quan �i�m: “D� lu�n có th� ��8c coi là d�ng
tình c�m � b�t c� ch� th� nh�t ��nh nào. Chúng ��8c
quan tâm b�i nh(ng ng��i có hi�u bi�t nh�t, thông minh
nh�t và có ��o ��c nh�t trong c�ng �'ng. Chúng d~n d~n
lan truy�n và ��8c ch�p nh�n b�i h~u h�t mji ng��i �
các trình �� giáo d$c và trong c�m xúc riêng t� trong m�t
qu�c gia v0n minh”2. Abbot Lawrence Lowell (1856-1943)
�ã vi�t: “D� lu�n có th� ��8c xác ��nh nh� là s� ch�p
nh�n c�a m�t trong hai hay nhi�u h3n n(a các quan �i�m
trái ng�8c nhau, chúng có th� ��8c ch�p nh�n b�i ý ngh4

Bàn v� khái ni�m và ch� báo 
đo l�"ng d� lu�n xã h�i
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h8p lý xem �ó nh� m�t s� th�c”. Theo Young (1923), d�
lu�n xã h�i (public opinion) là “S� phán xét, �ánh giá c�a
các c�ng �'ng xã h�i ��i v
i các v�n �� có t~m quan
trjng, ��8c hình thành sau khi có s� tranh lu�n công
khai”. Folsom (1931) cho r�ng: “D� lu�n xã h�i là ý ki�n
ch! c�a nhóm th� c�p” khi có s� tham gia c�a công chúng
hay c�a m�t nhóm th� c�p h3n là nhóm s3 c�p, nhóm
giao ti�p tr�c di�n, chúng ta có d� lu�n xã h�i”. Trong s�
�~u tiên c�a T�p chí The Public Opinion Quartely (n0m
1937), Floyd H. Allport (1890 -1979) ��nh ngh4a d� lu�n
nh� sau: “D� lu�n xã h�i có ngh4a hàm ý t
i tình hu�ng
có nhi�u cá nhân mà trong �ó các cá nhân b�c l� b�n thân
hj, hay có th� ��8c yêu c~u bày t@ ý ki�n c�a hj - nh�
tán thành, �ng h� m�t s� �i�u ki�n, m�t s� ng��i xác
��nh nào �ó, hay m�t �� xu�t quan trjng ph	 bi�n, t�3ng
x�ng v
i s� l�8ng, c��ng �� và s� kiên trì, khi�n cho
hành ��ng tác ��ng tr�c ti�p ho�c gián ti�p t
i ��i t�8ng
liên quan có th� x�y ra”3. Warner (n0m 1939) cho r�ng:
“D� lu�n xã h�i là k�t qu� t	ng h8p các ý ki�n tr� l�i c�a
mji ng��i ��i v
i câu h@i nh�t ��nh, d�
i �i�u ki�n c�a
cu�c ph@ng v�n”. C;ng có ��nh ngh4a khác v� d� lu�n xã
h�i nh�: “D� lu�n xã h�i là các t�p h8p ý ki�n cá nhân �
b�t k� n3i �âu mà chúng ta có th� tìm ��8c (Childs,
1956). Mekvin Richter (n0m 1977) trong công trình
nghiên c�u “The political theory of Monterquieu” �ã vi�t:
“D� lu�n là m�t hình th�c lu�t pháp mà các nhà qu�n lý
ki�m duy�t và nh� là m�t v� trí xã h�i ��c bi�t, nó ch! áp
d$ng trong các tr��ng h8p c$ th�”4. Valdimer Orlando Key
(1908-1963) cho r�ng: “D� lu�n xã h�i là nh(ng ý ki�n
��8c n1m gi( b�i nh(ng con ng��i cá nhân, �i�u mà các
chính ph� tìm th�y và c~n s� l�u ý th�n trjng, khôn
ngoan”. Barbara A.Bardes và Robert W.Oldendick (2007)
sau khi t	ng h8p nhi�u ��nh ngh4a v� d� lu�n xã h�i, �ã
�� xu�t: “D� lu�n xã h�i là t�p h8p c�a nh(ng quan �i�m
c�a cá nhân tr��ng thành vào nh(ng v�n �� công chúng
quan tâm”5.

� Vi�t Nam, trong quan �i�m Nho giáo và th�c ti`n xã
h�i th�i phong ki�n, ch�a có khái ni�m chính th�c v� d�
lu�n xã h�i. Các hjc gi�, nhà t� t��ng th�i �i�m này ch!
nói ��n nh(ng khái ni�m, thu�t ng( t�3ng t� nh� “lòng
dân”, “ý dân”, “dân là g�c”. Quan �i�m v� d� lu�n xã h�i
th�i k� này có th� ��8c �ánh giá thông qua quan �i�m v�
vai trò c�a ng��i dân trong ��i s�ng chính tr� - xã h�i.
Ch�ng h�n, trong sách Th�8ng Th� có vi�t: “dân vi bang
b�n”; M�nh T# nói: “dân vi quý, xã t1c th� chi, quân vi
khinh”6 (d�ch gi� L�3ng Kh1c Hi�u, 2014). 

Hi�n nay, trong quan ni�m, ��nh ngh4a v� d� lu�n xã
h�i c�a các nhà khoa hjc, c;ng nh� nh(ng ng��i có quan
tâm ��n khái ni�m “d� lu�n xã h�i” còn nhi�u �i�m r�t
khác nhau. M�t s� hjc gi� quan ni�m ch! có ý ki�n c�a �a
s� m
i ��8c coi là “d� lu�n xã h�i”. Tuy nhiên, m�t s� hjc
gi� khác l�i cho r�ng, d� lu�n xã h�i bao g'm các ý ki�n

không ch! c�a �a s�, mà còn c� c�a thi�u s�. M�t s� nhà
khoa hjc Vi�t Nam ��nh ngh4a v� “d� lu�n xã h�i” nh� sau:

Vào n0m 1995, tác gi� Mai Qu�nh Nam trong cu�n “D�
lu�n - M�y v�n �� lý lu�n và ph�3ng pháp nghiên c�u”,
�ã ��a ra ��nh ngh4a v� “d� lu�n xã h�i”: “D� lu�n xã h�i
là s� th� hi�n tâm tr�ng xã h�i, ph�n ánh s� �ánh giá
c�a các nhóm xã h�i l
n, c�a nhân dân nói chung v� các
hi�n t�8ng ��i di�n cho l8i ích xã h�i c�p bách trên c3 s�
các quan h� �ang t'n t�i”7. Trong khi �ó, vào n0m 1999,
tác gi� Ph�m Chi�n Khu ��nh ngh4a “d� lu�n xã h�i”: “D�
lu�n xã h�i là t�p h8p các lu'ng ý ki�n cá nhân tr�
c các
v�n ��, s� ki�n, hi�n t�8ng có tính th�i s�”, �ã nh�n
m�nh ph�i l�u ý ��n các n�i hàm sau: M�i lu'ng ý ki�n
là m�t t�p h8p các ý ki�n cá nhân gi�ng nhau, d� lu�n xã
h�i có th� bao g'm nhi�u lu'ng ý ki�n khác nhau, th�m
chí ��i l�p nhau; lu'ng ý ki�n có th� r�ng (tuy�t ��i �a
s�, �a s�, nhi�u ý ki�n) ho�c h|p (m�t s� ý ki�n; d� lu�n
xã h�i là t�p h8p các ý ki�n cá nhân, t� phát, ch� không
ph�i là ý ki�n c�a m�t t	 ch�c, ��8c hình thành theo con
���ng t	 ch�c (h�i ngh�, h�i th�o…); d� lu�n xã h�i
không ph�i là m�t phép c�ng các ý ki�n cá nhân, t� phát,
mà là m�t ch!nh th� tinh th~n xã h�i, th� hi�n nh�n th�c,
tình c�m, ý chí c�a các l�c l�8ng xã h�i nh�t ��nh; ch! có
nh(ng s� ki�n, hi�n t�8ng, v�n �� xã h�i có tính th�i s�
(��ng ch�m ��n l8i ích, các m�i quan tâm hi�n có c�a
nhi�u ng��i) m
i có kh� n0ng t�o ra d� lu�n xã h�i8. Vào
n0m 2002, tác gi� Lê Ngjc Hùng ��nh ngh4a: “D� lu�n là
m�t hi�n t�8ng xã h�i ��c bi�t bi�u hi�n thái ��, tình
c�m, nh�n th�c, quan ni�m và xu h�
ng hành ��ng c�a
nhóm xã h�i ��i v
i v�n �� ��t ra trong cu�c s�ng”9. Tác
gi� Nguy`n Quý Thanh (n0m 2007) trong cu�n “Xã h�i
hjc v� d� lu�n xã h�i” �ã vi�t: “D� lu�n xã h�i có tính
ch�t �ánh giá v� các v�n �� xã h�i mà nhóm công chúng
c�m th�y có ý ngh4a v
i hj ho�c là v�n �� �ó ��ng ch�m
��n l8i ích chung, các giá tr� chung”10. Trong m�t nghiên
c�u n0m 2011, PGS.TS Nguy`n V0n D(ng cho r�ng: “D�
lu�n - �ó là h� th�ng nh(ng lu'ng ý ki�n, phán xét, �ánh
giá v� nh(ng tình hu�ng c$ th�, ��8c hi�u và �ánh giá
c�a nh�n th�c qu~n chúng ngày hôm nay, và c�a nh(ng
khái ni�m xu�t hi�n g1n v
i nh(ng tình hu�ng trên vì
m$c �ích gì và b�ng cách nào c~n ph�i thay �	i, �i�u
ch!nh hay duy trì tr�t t� th�c t�i �ang di`n ra”11. PGS.TS
L�3ng Kh1c Hi�u (n0m 2014) ��nh ngh4a v� “d� lu�n xã
h�i”: “D� lu�n xã h�i là s� bi�u hi�n tr�ng thái ý th�c xã
h�i c�a m�t c�ng �'ng ng��i nào �ó, là s� phán xét, �ánh
giá c�a ��i �a s� trong c�ng �'ng ng��i ��i v
i các s�
ki�n, hi�n t�8ng, quá trình xã h�i có liên quan ��n nhu
c~u, l8i ích c�a hj trong m�t th�i �i�m nh�t ��nh”12.

Nh� v�y, khái ni�m v� d� lu�n xã h�i � trên th� gi
i
và � Vi�t Nam r�t �a d�ng và phong phú. T�u chung l�i,
có th� ��nh ngh4a ng1n gjn v� d� lu�n xã h�i: D� lu�n là
m�t hi�n t�8ng xã h�i ��c bi�t bi�u hi�n thái ��, tình

D I � N  � À N  � 9 I  � O À N  K & T  T O À N  D Â N  T � C



32 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 184 (12/2018)

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C

c�m, nh�n th�c, quan ni�m và xu h�
ng hành ��ng c�a
nhóm xã h�i ��i v
i v�n �� ��t ra trong cu�c s�ng.

Hệ thống các chỉ báo đo lường dư luận 
xã hội

Ch! báo �o l��ng d� lu�n xã h�i

Ch! báo là gì? ch! báo (indicators) là các ch! tiêu mang
tính mô t� và báo tr�
c ��8c s# d$ng �� phân tích �i�u
ki�n kinh doanh và d� báo kinh t� - xã h�i (tác gi�
Nguy`n V0n Ngjc, 2006). 

Các nghiên c�u v� d� lu�n xã h�i th��ng s# d$ng các
ch! báo khác nhau �� �o l��ng. Vi�c s# d$ng các ch! báo
d� lu�n xã h�i ph$ thu�c vào các h�
ng ti�p c�n nghiên
c�u, c;ng nh� t:ng ch� �� c$ th�. Phillip Converse (n0m
1964) cho r�ng, d� lu�n xã h�i bao g'm 2 quan �i�m,
lu'ng ý ki�n t: gi
i th�8ng l�u và công chúng. C$ th� là
gi
i th�8ng l�u thì có hi�u bi�t sâu s1c v� công c�ng,
lu'ng ý ki�n ��i chúng thì có s� hi�u bi�t ít h3n v� các
v�n �� c�a c�ng �'ng. Ng�8c l�i, Robert Lane (n0m 1973)
cho r�ng, nh(ng con ng��i bình th��ng ��u có t� t��ng,
hi�u bi�t nh�t ��nh cho dù hj không trình bày nh(ng
quan �i�m �ó m�t cách d` dàng và m�ch l�c gi�ng nh�
nhóm th�8ng l�u, có ngh4a là d� lu�n xã h�i không ch!
là nh(ng ý ki�n c�a gi
i th�8ng l�u, mà còn là c�a mji
ng��i dân có nh�n th�c khác. Vào n0m 1979, Barbara.
Farhar, Partricia Weis, Charles T.Unseld, Barbara A. Burn
�ã ti�n hành nghiên c�u d� lu�n xã h�i v� n0ng l�8ng.
T�p th� tác gi� �ã phân tích d� lu�n xã h�i v� n0ng l�8ng
d�a trên các ch! báo �o l��ng là: hi�u bi�t (knowledge),
thái �� (attitude) và ni�m tin (belief). Stanley Feldman
(n0m 1988) trong bài “c�u trúc c�a d� lu�n xã h�i”: vai
trò c�a ch! s� ni�m tin và giá tr�, �ã cho r�ng, d� lu�n xã
h�i ��8c �o l��ng b�ng thái ��, ni�m tin và nh�y c�m
chính tr� trong c�ng �'ng. David P. Daniels và Jon A.
Krosnick (n0m 2011) �ã nghiên c�u d� lu�n xã h�i v�
chính sách môi tr��ng, tác gi� �o l��ng d� lu�n xã h�i v�
môi tr��ng thông qua 3 ch! báo chính: Thái ��; Ni�m tin;
Mong mu�n. Elliott, Regens và Seldon (n0m 1995) �ã �o
l��ng d� lu�n xã h�i có ph$ thu�c vào y�u t� kinh t� hay
không? Tác gi� �ã phân tích c�u trúc d� lu�n xã h�i bao
g'm: thái ��, ni�m tin, s� k� vjng c�a nhân dân có ph$
thu�c vào y�u t� �i�u ki�n kinh t�. Edward Maguire,
Devon Johnson (n0m 2015) ti�n hành nghiên c�u “c�u
trúc c�a d� lu�n xã trong chính sách t�i ph�m, nghiên
c�u tr��ng h8p t�i 7 qu�c gia vùng Caribe”, tác gi� �ã
ch� y�u s# d$ng ch! báo thái �� �� �o l��ng d� lu�n xã
h�i. W. Phillips Davison (n0m 2016) trong bài vi�t v� d�
lu�n xã h�i, tác gi� �ã cho r�ng, d� lu�n xã h�i ��8c �o
l��ng b�ng các ch! báo “nh�n th�c, thái �� và ni�m tin”
v� m�t ch� �� c$ th�.

N0m 2002, trên T�p chí Tâm lý hjc, s� 4, tác gi� Lê
Ngjc Hùng v
i bài vi�t: “D� lu�n: b�n ch�t và m�t vài v�n
�� trong ph�3ng pháp nghiên c�u”, cho r�ng, d� lu�n xã

h�i ��8c �o l��ng b�ng 3 ch! báo c3 b�n, �ó là: nh�n
th�c, thái �� và xu h�
ng hành ��ng c�a các t~ng l
p
nhân dân. Tác gi� Nguy`n Quý Thanh (n0m 2006) trong
cu�n Xã h�i hjc v� d� lu�n xã h�i cho r�ng, d� lu�n ��8c
hình thành trên c3 s� t�3ng tác các ý ki�n cá nhân. Các
ý ki�n cá nhân hình thành trên c3 s� tâm th�, thái ��
c�a hj, do �ó, n�u xét theo chi�u c�nh v� “ch�t” thì d�
lu�n xã h�i ��8c �o l��ng b�ng 3 thành ph~n “tình c�m,
duy lý và ý chí”. Trong �ó, thành t� ý chí th� hi�n cam
k�t hành ��ng c�a d� lu�n xã h�i theo s� d_n d1t c�a
thành t� tình c�m và thành t� duy lý. Trong cu�n sách
này, tác gi� Nguy`n Quý Thanh c;ng nêu rõ c�u trúc c�a
2 khái ni�m có s� liên quan ch�t ch� ��n d� lu�n xã h�i
là: thái �� và ni�m tin. C�u trúc c�a ni�m tin bao g'm
trjng tâm và c��ng ��; c�u trúc c�a thái �� bao g'm tri
th�c, tình c�m và hành vi. Vi�c �o l��ng d� lu�n xã h�i,
ngoài các ch! báo then ch�t, c~n chú ý ��n nh(ng ch! báo
liên quan khác nh� thái �� và ni�m tin. Tác gi� Ph�m
Chi�n Khu (n0m 2006) cho r�ng, d� lu�n xã h�i ��8c �o
l��ng b�ng các lu'ng ý ki�n khác nhau v� m�t v�n ��. Có
s� khác nhau gi(a các lu'ng ý ki�n v� các v�n �� công
c�ng trong xã h�i, lu'ng ý ki�n �'ng tình, lu'ng ý ki�n
ph�n ��i. Tác gi� Mai Qu�nh Nam (n0m 2017) cho r�ng,
các nhà xã h�i hjc M< luôn cho r�ng, d� lu�n xã h�i là s�
�ánh giá luôn có tri th�c, nh�ng có tri th�c không ph�i
lúc nào c;ng d_n ��n vi�c xu�t hi�n s� �ánh giá hay ý
ki�n. Ngoài nh(ng y�u t� c�a tri th�c �úng �1n, trong
c�u trúc c�a d� lu�n xã h�i còn có c� khái ni�m — hình
�nh khái quát c�a nhi�u �n t�8ng c�m xúc, tri th�c nhìn
th�y r�t ph�c t�p. 

Nh� v�y, có th� th�y h� th�ng các ch! báo �o l��ng d�
lu�n xã h�i ��8c các nhà khoa hjc trên th� gi
i và Vi�t
Nam ��a ra khá phong phú. 

Phân tích khái ni�m và ch! báo �o l��ng d� lu�n xã h�i

D� lu�n xã h�i là m�t ch� �� nghiên c�u khoa hjc,
nên nó ��8c nghiên c�u trong nhi�u góc �� và h�
ng ti�p
c�n khác nhau c�a t:ng hjc gi�. Vi�c l�a chjn khái ni�m
d� lu�n xã h�i hay các ch! báo �o l��ng �� phân tích hoàn
toàn ph$ thu�c vào nhà nghiên c�u. Trong s� r�t nhi�u
các khái ni�m v� d� lu�n, nhà nghiên c�u có quy�n chjn
b�t k� khái ni�m d� lu�n xã h�i nào mà th�y phù h8p v
i
h�
ng nghiên c�u c�a mình, t: �ó, nhà nghiên c�u l�a
chjn ch! báo �� �o l��ng d� lu�n xã h�i, sao cho khái
ni�m d� lu�n xã h�i và ch! báo ��8c l�a chjn có s� t�3ng
�'ng. �i�u tra d� lu�n xã h�i bao g'm các giai �o�n nh�:
xác ��nh m$c �ích, ��i t�8ng �i�u tra; xây d�ng phi�u
�i�u tra; chjn m_u �i�u tra; tri�n khai �i�u tra t�i th�c
��a; x# lý và phân tích k�t qu�; trình bày và công b� k�t
qu�. L�a chjn khái ni�m và ch! báo �o l��ng d� lu�n xã
h�i �óng vai trò ��c bi�t quan trjng trong giai �o�n xây
d�ng phi�u �i�u tra. L�a chjn khái ni�m và ch! báo �o
l��ng d� lu�n xã h�i �úng s� làm t0ng ch�t l�8ng c�a
phi�u câu h@i �i�u tra; t0ng “�� hi�u l�c” (Validity) và
“�� tin c�y” (Reliability). 
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- �� hi�u l�c (validity): Robson (2010) cho r�ng ��
hi�u l�c (validity) trong nghiên c�u khoa hjc xã h�i là s�
ph�n ánh chính xác b� công c$ �o l��ng có �o l��ng
�úng, �~y �� v�n �� mà nhà nghiên c�u mu�n �o l��ng
hay không?  

- �� tin c�y (reliability): Sau nhi�u l~n ti�n hành
nghiên c�u v
i cùng nhóm khách th� nghiên c�u, nhà
nghiên c�u thu ��8c nh(ng k�t qu� nh� nhau và tính
�'ng nh�t trong các tiêu chí trong b� công c$ nghiên c�u.

Chúng ta s# d$ng khái ni�m và ch! báo �o l��ng d�
lu�n xã h�i trong thi�t k� phi�u câu h@i �i�u tra nh� th�
nào? Ví d$: gi� s# chúng ta xác ��nh 3 ch! báo �� �o l��ng
d� lu�n xã h�i là: nh�n th�c, thái ��, hành vi và xu
h�
ng hành ��ng c�a ng��i dân v� m�t s� vi�c nào �ó,
thì “nh�n th�c”, “thái ��”, và “xu h�
ng hành ��ng”
chính là h� th�ng các ch! báo th�8ng t~ng (t~ng cao
nh�t) là các ch! báo khái ni�m c3 b�n, còn h� t~ng (t~ng
th�p nh�t) là các ch! báo th�c nghi�m. Gi(a th�8ng t~ng
và h� t~ng trong h� th�ng các ch! báo �ó là nh(ng ch! báo
khái ni�m thành ph~n (t~ng trung gian). Có th� minh hja
h� th�ng các ch! báo b�ng s3 �':

Vi�c xây d�ng h� th�ng ch! báo th�c nghi�m nh� �ã
nêu trên v� th�c ch�t là phân tích n�i dung khái ni�m, c$
th� hóa các khái ni�m �� ph$c v$ nghiên c�u d� lu�n xã
h�i thông qua thông tin th�c nghi�m. H� th�ng các ch!
báo �ó t�o nên c�u trúc c�a khái ni�m tr:u t�8ng. Ph�c
t�p (khái ni�m c3 b�n) ph�n ánh c3 c�u n�i t�i c�a hi�n
t�8ng xã h�i �ng v
i n�i dung khái ni�m �y và khái ni�m

�ó v_n ��8c thao tác và �3n gi�n hóa b�ng các ch! báo �o
l��ng “trung gian” và “h� t~ng”. Hay nói cách khác, các
ch! báo �o l��ng h� t~ng chính là h� th�ng các câu h@i
��8c ��a vào trong phi�u câu h@i �� �o l��ng d� lu�n xã
h�i. V� b�n ch�t, khi s# d$ng các ch! báo trong thi�t k�
phi�u câu h@i là tìm ra các ch! báo �o l��ng “h� t~ng” và
“trung gian” sao cho 2 ch! báo “h� t~ng” và “trung gian”
ph�i tr� l�i hoàn toàn cho ch! báo �o l��ng “th�8ng t~ng”
(Tr~n H'ng Vân, 1987). 

Khái ni�m “d� lu�n xã h�i” �ã xu�t hi�n r�t lâu trong
l�ch s#. Tuy nhiên, v
i tính khoa hjc ph�c t�p và phong
phú v�n có, khái ni�m “d� lu�n xã h�i” v_n ch�a có m�t
cách hi�u chung nh�t. M�i tác gi� ��u có các quan �i�m
khác nhau v� d� lu�n xã h�i, ph$ thu�c vào b�i c�nh
chính tr�, trình �� v0n hóa, kinh t� và xã h�i. Do v�y, s#
d$ng khái ni�m d� lu�n xã h�i trong nghiên c�u c~n ph�i
��8c l�a chjn phù h8p v
i tình hình th�c t� di`n ra t�i
��a bàn nghiên c�u. Khái ni�m d� lu�n xã h�i �a d�ng,
phong phú kéo theo các ch! báo �� �o l��ng d� lu�n xã
h�i c;ng �a d�ng, phong phú không kém. Vi�c l�a chjn
khái ni�m và ch! báo �o l��ng ph�i có c3 s� khoa hjc,
ph�i có cùng m�t cách ti�p c�n lý thuy�t. Vi�c l�a chjn
khái ni�m và ch! báo �o l��ng d� lu�n xã h�i �óng vai trò
c�c k� quan trjng trong vi�c thi�t k� phi�u �i�u tra d�
lu�n xã h�i. Vi�c l�a chjn m�t khái ni�m, h� th�ng ch!
báo �o l��ng t�t (ch! báo th�8ng t~ng, ch! báo trung
gian, ch! báo h� t~ng) s� làm cho phi�u �i�u tra d� lu�n
xã h�i có tính hi�u l�c (validity) cao, góp ph~n nâng cao
ch�t l�8ng nghiên c�u d� lu�n xã h�i.�
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* Tiến sĩ, Học viện Chính trị Khu vực III.

Văn hóa giữ vai trò quan trọng trong
công cuộc xây dựng nông thôn mới

V0n hóa gi( vai trò quan trjng, v:a là m$c tiêu, v:a
là ��ng l�c c�a s� phát tri�n. ��ng và Nhà n�
c ta luôn
quan tâm ��n công tác xây d�ng ��i s�ng v0n hóa trong
su�t ch�ng ���ng phát tri�n c�a ��t n�
c. Bên c�nh các
ngh� quy�t chuyên �� v� v0n hóa, các ngh� quy�t khác
c�a ��ng c;ng luôn nh�n m�nh vai trò c�a v0n hóa là
n�n t�ng tinh th~n xã h�i; là m$c tiêu, là ��ng l�c ��
phát tri�n kinh t� - xã h�i. Trong �ó, trjng tâm là xây
d�ng t� t��ng, ��o ��c, l�i s�ng con ng��i Vi�t Nam; xây
d�ng �'ng b� môi tr��ng v0n hóa, chú trjng vai trò c�a
gia �ình, c�ng �'ng và xây d�ng n�n v0n hóa Vi�t Nam
tiên ti�n, ��m �à b�n s1c dân t�c.

Xây d�ng nông thôn m
i là m�t nhi�m v$ mang tính
chi�n l�8c ��c bi�t quan trjng, ��8c ��ng và Nhà n�
c
xác ��nh rõ trong Ngh� quy�t s� 26-NQ/TW - Ngh� quy�t
toàn di�n nh�t v� phát tri�n nông nghi�p, nông dân,
nông thôn t: tr�
c t
i nay. 

V
i m$c tiêu th�c hi�n hi�u qu� Ch�3ng trình, Th�
t�
ng Chính ph� phát ��ng phong trào “C� n�
c chung
s�c xây d�ng nông thôn m
i”, phong trào �ã và �ang
��8c tri�n khai th�c hi�n �'ng b�; di`n ra sôi n	i, r�ng
kh1p các ��a ph�3ng trên c� n�
c, � mji l4nh v�c ��i s�ng
xã h�i, thu hút s� tham gia và phát huy ��8c s�c m�nh
c�a c� c�ng �'ng, xã h�i. ��n nay, di�n m�o nông thôn
�ã có nhi�u �	i thay tích c�c: s�n xu�t nông nghi�p và
các ngành ngh� có b�
c phát tri�n m�nh; v0n hóa, xã h�i,
an ninh nông thôn ��8c gi( v(ng; ��i s�ng v�t ch�t, tinh
th~n c�a ng��i dân ngày m�t nâng cao, h� t~ng kinh t�
- xã h�i thi�t y�u ��8c nâng c�p, ��i s�ng ��8c c�i thi�n,
nhi�u nét �|p v0n hóa ��8c phát huy, kh1p các ��a
ph�3ng trên c� n�
c xu�t hi�n nhi�u mô hình �i�n hình
trong xây d�ng nông thôn m
i. M�c dù v�y, nhìn l�i
ch�ng ���ng v:a qua, giai �o�n 2010 - 2016 m
i c3 b�n
t�p trung vào nhóm tiêu chí h� t~ng kinh t� - xã h�i, giai
�o�n 2016 - 2020 c~n ph�i t�p trung vào nhóm tiêu chí
nâng cao ch�t l�8ng ��i s�ng c�a ng��i dân, trong �ó chú
trjng ��n các nhóm tiêu chí t	 ch�c s�n xu�t, v0n hóa,
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Xây dựng đời sống văn hóa 
g#n v
i xây d�ng nông thôn m
i
� n�
c ta hi�n nay
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môi tr��ng..., ��i v
i các xã, huy�n �ã ��t chu>n nông
thôn m
i1, ti�p t$c duy trì và nâng cao ch�t l�8ng các
tiêu chí; nâng cao thu nh�p và ��i s�ng cho ng��i dân;
xây d�ng ��i s�ng v0n hóa và môi tr��ng s�ng sáng -
xanh - s�ch - �|p; b�o ��m an ninh tr�t t� ngày càng t�t
h3n, vì vùng nông thôn là n3i l�u gi( các giá tr� v0n hóa
c�a c�ng �'ng, v0n hóa nông thôn là m�t b� ph�n c�u
thành c�a v0n hóa dân t�c. Do �ó, xây d�ng ��i s�ng v0n
hóa nông thôn gi( v� trí quan trjng trong nhi�m v$ xây
d�ng và phát tri�n v0n hóa, con ng��i Vi�t Nam �áp �ng
yêu c~u phát tri�n b�n v(ng ��t n�
c theo tinh th~n c�a
Ngh� quy�t Trung �3ng 9, khóa XI. 

Những kết quả đạt được trong xây dựng
đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông
thôn mới

Theo �ánh giá c�a B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông
thôn, vi�c th�c hi�n tiêu chí v0n hóa g1n v
i xây d�ng
nông thôn m
i �ã t�o d�ng môi tr��ng v0n hóa lành
m�nh, �a màu s1c trong ��i s�ng v0n hóa, tinh th~n c�a
ng��i dân nông thôn, góp ph~n gìn gi(, b�o t'n b�n s1c
v0n hóa dân t�c. Các ��a ph�3ng �ã quan tâm h3n ��n
nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng c�a các thi�t ch� v0n hóa c3

s� ho�c theo mô hình xã h�i hóa các khu trung tâm th�
thao, gi�i trí, ho�c theo h�
ng giao cho c�ng �'ng qu�n
lý, v�n hành. M�t s� ��a ph�3ng �ã t	 ch�c các tuy�n du
l�ch tr�i nghi�m làng quê nông thôn m
i g1n v
i gi( gìn
v0n hóa truy�n th�ng và các trò ch3i dân gian, t: �ó t�o
�i�u ki�n thu hút ng��i dân nông thôn tham gia th��ng
xuyên h3n vào các phong trào v0n hóa, v0n ngh�, th�
d$c, th� thao. Nhi�u l` h�i truy�n th�ng lành m�nh ��8c
ph$c h'i, góp ph~n gìn gi(, phát huy b�n s1c v0n hóa
dân t�c.

Hi�n c� n�
c có 6.997/10.878 Trung tâm V0n hóa -
Th� thao c�p xã (xã, ph��ng, th� tr�n, ��t 64,3%), � c�p
thôn, hi�n có 73.748/106.382 (��t 69,4%) Nhà v0n hóa -
Khu th� thao. Vi�c xây d�ng và t	 ch�c các ho�t ��ng t�i
Nhà V0n hóa thôn, làng, b�n �ã tr� thành phong trào
r�ng kh1p. B�ng nhi�u bi�n pháp sáng t�o k�t h8p v:a
xây m
i, v:a khôi ph$c t�n d$ng s# d$ng nh(ng thi�t
ch� có s¡n, nh�: �ình làng, chùa, h�i tr��ng 7y ban, nhà
sinh ho�t c�ng �'ng, nhà g�3l, nhà dài, nhà rông � vùng
�'ng bào dân t�c2 t�o nên không gian v0n hóa �a d�ng
ph$c v$ nhu c~u c�a ng��i dân. V
i nhi�u tên gji khác
nhau, nh�: Nhà v0n hóa, Nhà sinh ho�t v0n hóa c�ng
�'ng, Nhà làng, H�i quán - V0n hóa, Nhà thông tin… có
ý ngh4a r�t thi�t th�c v
i ��a bàn dân c�, ��c bi�t � vùng
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nông thôn, mi�n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng �'ng bào
dân t�c, dù tên gji khác nhau, nh�ng các ��a ph�3ng ��u
chung m�t m$c �ích khi ch! ��o, t	 ch�c xây d�ng các
thi�t ch� v0n hóa thôn, làng, b�n là xu�t phát t: nhu c~u
c�a nhân dân, t	 ch�c ho�t ��ng v0n hóa, th� thao ��
�áp �ng nhu c~u h��ng th$, vui ch3i gi�i trí ti�p c�n
thông tin và sáng t�o các giá tr� v0n hóa c�a ng��i dân �
c3 s�. 

Hi�n nay, nhu c~u sinh ho�t v0n hóa, v0n ngh�, th�
d$c, th� thao c�a nhân dân ngày m�t t0ng. Các ��a
ph�3ng �ã tích c�c tìm tòi các lo�i hình phù h8p v
i nhu
c~u sinh ho�t, h��ng th$ c�a nhân dân, do v�y n�i dung
ho�t ��ng t�i các thi�t ch� v0n hóa t�3ng ��i �a d�ng,
chú trjng t	 ch�c các câu l�c b� theo s� thích, m� các
l
p �ào t�o, b'i d��ng v� n0ng khi�u v0n hóa ngh� thu�t,
th� d$c th� thao. T:ng b�
c nâng cao ch�t l�8ng các câu
l�c b�, m� r�ng các lo�i hình s� thích theo nhu c~u th�c
t� c�a các t~ng l
p nhân dân. Các câu l�c b� �ã thu hút
�ông ��o nhân dân tham gia, � trong môi tr��ng �ó,
ng��i dân v:a là ch� th� sáng t�o, trao truy�n, v:a là
ng��i h��ng th$ các giá tr� v0n hóa, �'ng th�i c;ng
chính là các di`n viên, v�n ��ng viên. Hi�n nay, c� n�
c
có trên 53.000 câu l�c b� th� d$c - th� thao và trên
70.000 câu l�c b� v0n hóa, v0n ngh�… �i�n hình, nh�:
các câu l�c b� hát Chèo, hát Quan hj, hát Ch~u v0n � vùng
�'ng b�ng B1c b�, câu l�c b� hát Then � các t!nh vùng
mi�n núi phía B1c, câu l�c b� hát ru, hát dân ca ví d�m,
các câu l�c b� ��n ca tài t#, câu l�c b� khuy�n nông phát
tri�n � các t!nh �ông Nam b�… Nhi�u trung tâm và câu
l�c b�: C'ng chiêng, Ca trù, Quan hj, Hát Xoan, Bài chòi,
Tu'ng..., ��3�c ph$c h'i và hàng tr0m câu l�c b� m
i ra
��i. Các cu�c liên hoan ngh� thu�t qu~n chúng, các h�i
thi, h�i di`n �ã thu hút m�t l�8ng l
n di`n viên nghi�p
d� tham gia các ch�3ng trình và luôn có s� �	i m
i linh
ho�t v� n�i dung, hình th�c bi�u di`n và ch�t l�8ng ngh�
thu�t… M�t s� câu l�c b� �ã ho�t ��ng có uy tín, ��8c
các t	 ch�c n�
c ngoài m�i tham gia liên hoan di s�n v0n
hóa phi v�t th� qu�c t�. �ây là nh(ng c3 h�i t�t cho các
ch� th� v0n hóa ��8c giao l�u, hjc h@i và t� gi
i thi�u v
i
th� gi
i v� di s�n v0n hóa c�a mình. T: nh(ng ho�t ��ng
này, các thi�t ch� v0n hóa �ã kh�ng ��nh ��8c vai trò
quan trjng c�a mình trong xây d�ng ��i s�ng v0n hóa �
c3 s�. Nhi�u ��a ph�3ng �ã nhân r�ng và phát huy t�t
các mô hình. Nhi�u �3n v� c�p xã, c�p thôn �ã xây d�ng
��8c phong trào v0n hóa, v0n ngh� phát tri�n, th�c s� là
h�t nhân cho ��i s�ng v0n hóa c3 s� ngày càng phong
phú. Vi�c phát tri�n, b�o t'n các môn th� thao dân t�c,
các trò ch3i dân gian, thi ��u th� thao c�a �'ng bào dân
t�c ngày càng phát tri�n �a d�ng. Bên c�nh �ó, h� th�ng
th� vi�n �ã góp ph~n không nh@ vào công tác xây d�ng
��i s�ng v0n hóa � c3 s�, nâng cao trình �� dân trí, xây
d�ng n�p s�ng v0n minh, l�i s�ng v0n hóa, ý th�c tuân
th� pháp lu�t, chính sách c�a ��ng và Nhà n�
c b�ng các
ho�t ��ng ph$c v$ sách báo t�i th� vi�n; luân chuy�n
sách báo ��n c3 s�, vùng sâu vùng xa; th�c hi�n công tác

tuyên truy�n gi
i thi�u sách báo, t	 ch�c các bu	i sinh
ho�t �jc sách báo chuyên �� v� chính tr�, nông nghi�p,
nông thôn g1n v
i các ngày k= ni�m, các ho�t ��ng v0n
hóa c�a ��a ph�3ng. Hi�n nay, c� n�
c có 3.257 th� vi�n
c�p xã, h3n 16.000 th� vi�n/t� sách công c�ng c3 s�, trên
60 th� vi�n t� nhân có ph$c v$ c�ng �'ng. 

Ho�t ��ng b�o tàng �ã kh�ng ��nh v� th� c�a mình
trong h� th�ng thi�t ch� v0n hóa c�a ��t n�
c, góp ph~n
giáo d$c truy�n th�ng yêu n�
c, ý th�c gi( gìn, t� hào và
tôn vinh b�n s1c v0n hóa c�a dân t�c, �'ng th�i �áp �ng
nhu c~u ph	 bi�n ki�n th�c khoa hjc và nâng cao ��i
s�ng v0n hóa, tinh th~n c�a công chúng. C� n�
c có 161
b�o tàng, trong �ó có 125 b�o tàng công l�p (76 b�o tàng
c�p t!nh/ thành ph� v
i nhi�u n�i dung tr�ng bày v�
nông thôn, nông nghi�p, nông dân) và 36 b�o tàng ngoài
công l�p. 

Vi�c gi( gìn và phát huy b�n s1c v0n hóa góp ph~n
giáo d$c truy�n th�ng, nâng cao lòng t� hào dân t�c và
ý th�c trách nhi�m c�a ng��i dân trong xây d�ng ��t
n�
c. C�ng �'ng 54 dân t�c Vi�t Nam, c� trú t�i nh(ng
��a bàn khác nhau v
i b�n s1c v0n hóa ��c �áo, phong
phú �a d�ng (dân ca, dân v;, dân nh�c, tri th�c dân gian,
kinh nghi�m �ng x# v
i môi tr��ng t� nhiên và môi
tr��ng xã h�i, l` h�i, bí quy�t ngh� th� công truy�n
th�ng, tri th�c v� y, d�8c hjc c	 truy�n...). ��n n0m
2018, Vi�t Nam �ã có 617 ngh� nhân ��8c Th� t�
ng
Chính ph� xét t�ng danh hi�u Ngh� nhân nhân dân, Ngh�
nhân �u tú, trong �ó có có 276 ngh� nhân là ng��i dân
t�c thi�u s� c�a 37 t!nh/thành ph�, v
i 26 di s�n ��8c
UNESCO ghi danh, 9.857 di tích c�p t!nh, 3.457 di tích c�p
qu�c gia, 95 di tích qu�c gia ��c bi�t (qua 8 �8t, k� t:
n0m 2009 ��n 2018). T: n0m 2008 ��n n0m 2018, có 249
di s�n v0n hóa phi v�t th� ��8c ��a vào Danh m$c Di s�n
v0n hóa phi v�t th� qu�c gia thu�c 50 t!nh, thành ph�.
Theo th�ng kê, c� n�
c có 7.966 l` h�i. L` h�i là hình
th�c sinh ho�t v0n hóa t	ng h8p v:a mang tính c�ng
�'ng cao, v:a là nhu c~u c~n thi�t c�a ng��i dân và có
tác ��ng m�nh ��n ��i s�ng xã h�i, � góc nhìn v0n hóa,
các giá tr� nhân v0n trong l` h�i có tác d$ng h�
ng con
ng��i t
i cách �ng x# theo ��o lý u�ng n�
c nh
 ngu'n,
góp ph~n giáo d$c ��o ��c, l�i s�ng. �ó không ch! là
nh(ng giá tr� v0n hóa ông cha ngàn ��i �� l�i, là tài s�n
vô giá, mà còn là s�n ph>m v0n hóa - du l�ch ph$c v$
thi�t th�c nhu c~u sinh ho�t v0n hoá c�ng �'ng, góp
ph~n tích c�c vào s� phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a ��a
ph�3ng và trong xây d�ng nông thôn m
i. 

Theo k�t qu� giám sát c�a 7y ban V0n hóa, Giáo d$c,
Thanh niên, Thi�u niên và Nhi �'ng c�a Qu�c h�i giám sát
n0m 20173 và �ánh giá c�a d� lu�n xã h�i, vi�c th�c hi�n
n�p s�ng v0n minh trong vi�c c�
i, vi�c tang, l` h�i th�i
gian qua �ã có nhi�u chuy�n bi�n tích c�c, nh(ng t�p t$c
không còn phù h8p v
i xã h�i hi�n ��i ��8c lo�i b@ d~n.
Trong vi�c c�
i, x�a có n�n t�o hôn, ép hôn, quá nhi�u
nghi l`, nay th�c hi�n n�p s�ng v0n minh, nh(ng nét �|p
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v_n ��8c b�o t'n, phát huy, tính t� nguy�n trong hôn
nhân ��8c �� cao, t	 ch�c c�
i gjn nh| h3n, gi�m nh(ng
th� t$c r��m rà, ch! m�i khách trong ph�m vi gia �ình,
dòng t�c, không thu�c lá và h�n ch� r�8u, bia. M�t s� ��a
ph�3ng t	 ch�c �ám c�
i t�p th� cho các �ôi nam n( t�i
các khu công nghi�p; Vi�c tang, x�a di`n ra v
i nhi�u th�
t$c, công �o�n, nay các n�i dung xây d�ng gia �ình v0n
hoá, làng v0n hoá �ã ��a vi�c tang vào h�3ng �
c, quy
�
c � c�ng �'ng cam k�t cùng nhau th�c hi�n theo h�
ng
v0n minh, ti�n b�, nhi�u ��a ph�3ng �ã quy ho�ch và xây
d�ng ngh4a trang, h� tr8 h@a táng; Ho�t ��ng l` h�i �ã
phát huy ��8c vai trò ch� th� c�a nhân dân, có tác d$ng
giáo d$c truy�n th�ng “U�ng n�
c nh
 ngu'n”, tôn vinh
ng��i có công v
i dân, v
i n�
c. Công tác qu�n lý và t	
ch�c l` h�i c;ng có nhi�u chuy�n bi�n tích c�c, �a s� l`
h�i ��8c t	 ch�c an toàn, lành m�nh, nhi�u ��a ph�3ng �ã
quy�t li�t ch! ��o, v�n ��ng c�ng �'ng lo�i b@ nh(ng t�p
t$c l�c h�u4, t	 ch�c l` h�i ��m b�o v� sinh môi tr��ng5,
qu�n lý ti�n công ��c hi�u qu�, công khai, minh b�ch6.
Xây d�ng và th�c hi�n h�3ng �
c, quy �
c ��8c nhân dân
�ón nh�n và c$ th� hóa thông qua các tiêu chí xây d�ng
làng, thôn, �p, b�n, t	 dân ph� v0n hoá c�a ��a ph�3ng. 

Một số giải pháp xây dựng đời sống văn
hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Th� nh�t, xây d�ng nông thôn m
i tr�
c h�t ph�i làm
t�t công tác tuyên truy�n �� c� h� th�ng chính tr� và
nhân dân nh�n th�c �úng và �~y �� v� xây d�ng nông
thôn m
i. Ph�i làm cho ng��i dân xác ��nh chính hj là
ch� th� c�a xây d�ng nông thôn m
i thì ch�3ng trình
m
i th�t s� thành công. Công tác giáo d$c, tuyên truy�n
và nhi�u bi�n pháp gi( gìn b�n s1c v0n hóa dân t�c c~n
�i vào chi�u sâu m�t cách có h� th�ng. T0ng c��ng công
tác giáo d$c, tuyên truy�n �� nâng cao nh�n th�c c�a
c�ng �'ng v� t~m quan trjng c�a vi�c hi�u bi�t v� b�n s1c
v0n hóa dân t�c, t: �ó hình thành ý th�c gi( gìn b�n s1c
v0n hóa dân t�c m�t cách ch� ��ng, tích c�c và t� giác.
Ch! có nh� v�y, c�t cách dân t�c, lòng t� tôn dân t�c m
i
luôn gi( vai trò h�t nhân trong quá trình phát tri�n kinh
t� nói riêng và phát tri�n nói chung c�a dân t�c. �ây là
m�t quá trình không th� nóng v�i, nh�ng c;ng không

th� ch�m tr`, mà c~n ��8c th�c hi�n thông qua nhi�u
bi�n pháp, trong �ó có bi�n pháp giáo d$c và t� giáo d$c
trong chính c�ng �'ng dân t�c.

Th� hai, c~n kh1c ph$c vi�c �~u t� cho phát tri�n, v�n
ch! t�p trung nhi�u � phát tri�n kinh t� mà ch�a có �i�u
ki�n �~u t� cho phát tri�n v0n hóa nói chung, gi( gìn và
phát huy b�n s1c v0n hóa dân t�c nói riêng. �~u t� còn
th�p, d_n ��n vi�c nghiên c�u, b�o t'n nh(ng giá tr�
thu�c b�n s1c v0n hóa dân t�c còn thi�u tính toàn di�n,
ho�c không k�p th�i. Làm rõ và quán tri�t sâu s1c m�i
quan h� bi�n ch�ng gi(a phát tri�n kinh t� và gi( gìn b�n
s1c v0n hóa dân t�c trong t	ng th� h� th�ng chính sách
kinh t� - xã h�i. �� chính sách �i vào ��8c cu�c s�ng,
c~n b�o ��m s� th�ng nh�t trong t�t c� các khâu t: xây
d�ng k� ho�ch, t	 ch�c th�c hi�n, ki�m tra, giám sát ��n
�~u t� ngu'n l�c thích �áng. 

Th� ba, vi�c gi( gìn b�n s1c v0n hóa dân t�c trong quá
trình phát tri�n kinh t� ph�i do chính các ch� th� v0n
hóa th�c hi�n. Mji ngu'n l�c bên ngoài ch! phát huy hi�u
qu� khi ch� th� v0n hóa có ý th�c t� giác gi( gìn và phát
huy b�n s1c v0n hóa c�a dân t�c. Nh(ng gi�i pháp phát
tri�n v� kinh t� �� �áp �ng nh(ng nhu c~u dân sinh ph�i
g1n v
i nhu c~u b�o v� ��i s�ng tinh th~n, b�o v� b�n s1c
v0n hóa dân t�c. Mu�n v�y, mji chính sách ��u ph�i g1n
v
i c�ng �'ng dân t�c, tôn trjng quy�n quy�t ��nh c�a
c�ng �'ng dân t�c, �'ng th�i ph�i �~u t� nghiên c�u sâu
s1c v� nh(ng giá tr� c�a v0n hóa dân t�c �� có nh(ng gi�i
pháp phù h8p.

Th� t�, vi�c huy ��ng và s# d$ng các ngu'n l�c trong
xây d�ng nông thôn m
i ph�i ��m b�o th�t s� dân ch�,
ng��i dân ��8c tham gia bàn b�c, quy�t ��nh và có s�
giám sát c�a c�ng �'ng dân c� �� ��m b�o công khai,
minh b�ch.

Th� n0m, xây d�ng nông thôn m
i là m�t quá trình
lâu dài, không ��8c ch� quan, nóng v�i, ch�y theo thành
tích, nh�ng ph�i h�t s�c tích c�c, quy�t li�t, v:a làm v:a
rút kinh nghi�m hoàn thi�n. C~n k�p th�i khen th��ng,
bi�u d�3ng nh(ng cá nhân, t	 ch�c tích c�c tham gia
�óng góp xây d�ng nông thôn m
i và c~n t0ng c��ng
ki�m tra, giám sát �� có ch! ��o, u�n n1n k�p th�i.�

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

Chú thích:
1. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 5/2018 cả nước có 3.289/8.928 xã (đạt 36,2%) được

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 52 đơn vị cấp huyện thuộc 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng
Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Trên 22.000 thiết chế văn hóa truyền thống.
4. Báo cáo số 958/BC-UBVHGDTTN14 ngày 23/11/2017 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
5. Vận động cộng đồng bỏ những tập tục lạc hậu trong lễ hội: Hà Nội (Tục cướp hoa tre Hội Gióng); Bắc Ninh (tập tục chém lợn); các

tỉnh Tây Nguyên (Tập tục đâm trâu)...
6. Lễ hội Tây Thiên (Vĩnh Phúc); Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ); Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Lễ hội Đền Cửa Ông (Quảng Ninh); Tràng An

(Ninh Bình); Lễ Vía Bà chúa Sứ Núi Sam (An Giang); Chùa Hương (Hà Nội)....
7. Đền Cửa Ông (Quảng Ninh); chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc (Hải Dương), đền Trần (Nam Định), chùa Keo (Thái Bình), đền Mẫu Hưng

Yên, đền Sòng Sơn (Thanh Hóa), đền Bà Chúa Xứ (An Giang)...
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Tây Nguyên có di�n tích t� nhiên trên 5,46 tri�u ha,
chi�m 16,8% di�n tích c� n�
c, dân s� trên 5,5
tri�u ng��i; là ��a bàn gi( v� trí chi�n l�8c ��c bi�t
quan trjng v� kinh t� - xã h�i, qu�c phòng, an

ninh. ��8c s� quan tâm c�a Nhà n�
c v� chính sách,
ngu'n l�c, ��n nay, khu v�c Tây Nguyên �ã ��t ��8c
nh(ng thành t�u to l
n. Kinh t� c�a vùng �ã chuy�n d�ch
m�nh m� và phát tri�n theo h�
ng �a d�ng v
i quy mô,
ch�t l�8ng, hi�u qu� ngày càng t0ng; c3 s� v�t ch�t k<
thu�t và h� t~ng kinh t� - xã h�i có nhi�u thay �	i; thu
nh�p và ��i s�ng v�t ch�t, tinh th~n c�a nhân dân không
ng:ng ��8c c�i thi�n.  

Kết quả phát huy dân chủ trong xây dựng
nông thôn mới ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Quá trình th�c hi�n quy ch� dân ch� t�i các t!nh khu
v�c Tây Nguyên, �ã huy ��ng ��8c s�c dân trong xây d�ng
nông thôn m
i. Ng��i dân tr�c ti�p là ch� th� xây d�ng

nông thôn m
i v
i ph�3ng châm “Dân bi�t, dân bàn, dân
làm, dân h��ng l8i” và ��8c tr�c ti�p tham gia vào các
công vi�c c$ th� �� hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn m
i.
Vai trò ch� th� c�a nhân dân trong xây d�ng nông thôn
m
i th� hi�n � ch�, ng��i dân chính là ng��i tham gia xây
d�ng k� ho�ch, ch�3ng trình và t	 ch�c th�c hi�n. Chính
quy�n c3 s� ch! �óng vai trò h� tr8, thúc �>y, ��nh h�
ng,
d_n d1t th�c hi�n. Do xác ��nh dân ch� là ��ng l�c, là �i�u
ki�n xây d�ng nông thôn m
i, nên khâu ch! ��o, t	 ch�c
th�c hi�n c�a các ��a ph�3ng �ã h�
ng v� c3 s�.

Dân ch� c3 s� ��8c phát huy th� hi�n rõ � các n�i
dung: ng��i dân ��8c tham gia công tác quy ho�ch, xây
d�ng �� án, ��8c l�a chjn công trình nào c~n làm tr�
c
và cách th�c th�c hi�n... cách làm này �ã ��ng viên ng��i
dân ph�n kh�i, t� giác tham gia ch�3ng trình nông thôn
m
i. Th�c ti`n cho th�y, các c�p �y ��ng, chính quy�n c3
s� phát huy t�t vai trò ch� th� c�a nhân dân theo ph�3ng
châm dân bi�t, dân bàn, dân làm, dân ki�m tra, t�o �i�u

* Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Đắc Nông.

NGUYỄN VĂN VƯƠNG*

Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà
nước ta. Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
đòi hỏi phải phát huy sáng tạo, hiệu quả mọi nguồn lực và huy động sự tham gia
của các cấp, các ngành và toàn xã hội... Trong đó, nguồn lực con người đóng vai
trò quan trọng và chủ thể trong thực hiện chương trình này không ai khác chính là
các tầng lớp nhân dân ở nông thôn.

Summary: Building new-style rural areas is a great guideline of the Party and a
major policy of the State. In order to implement effectively the national target
programme for building new-style rural areas, it is necessary to creatively and
efficiently improve all resources and mobilize the participation of all levels, sectors
and the entire society. One of the human resources playing an important and
subjective role in this program is none other than the rural people.
Từ khóa: Dân chủ cơ sở, xây dựng nông thôn mới, nguồn lực con người, nông thôn Việt Nam.
Keywords: Grassroots democracy, building new-style rural areas, human resource, Vietnamese rural areas.
Nhận bài: 19/11/2018; Sửa chữa: 26/11/2018; Duyệt đăng: 5/12/2018.

Th�c hi�n dân ch� c$ s� 
trong xây d�ng nông thôn m
i 
� khu v�c Tây Nguyên
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ki�n �� nhân dân t� qu�n, t� bàn
b�c, quy�t ��nh ch�3ng trình xây
d�ng nông thôn m
i; quy�t ��nh
vi�c s# d$ng ngu'n v�n, giám sát
vi�c s# d$ng ngu'n v�n do mình
�óng góp... �'ng th�i, cán b�
��ng, chính quy�n c3 s� th�c hi�n
t�t vai trò c~m lái, công khai, minh
b�ch, phát huy dân ch� � c3 s�,
huy ��ng ��8c trí tu�, tâm huy�t,
ti�n c�a, công s�c c�a nhân dân thì
s� s
m cán �ích xây d�ng nông
thôn m
i.

��n nay, 100% c�p t!nh, huy�n
��u �ã thành l�p Ban ch! ��o và V0n
phòng �i�u ph�i. 100 % s� xã �ã
thành l�p Ban ch! ��o, Ban qu�n lý;
h~u h�t các xã �ã thành l�p Ban
giám sát c�ng �'ng, Ban phát tri�n
thôn, buôn. Công tác tuyên truy�n,
v�n ��ng ��8c �>y m�nh và tri�n khai �'ng b� trong c� h�
th�ng chính tr�, v
i nhi�u hình th�c và n�i dung ngày càng
phong phú, �a d�ng; t�p trung vào các v0n b�n ch� tr�3ng,
chính sách th�c hi�n ch�3ng trình; gi
i thi�u nh(ng mô
hình hi�u qu�, cách làm hay và cá nhân �i�n hình. Vi�c
�>y m�nh công tác tuyên truy�n �ã giúp t�o ��8c s� �'ng
thu�n cao trong toàn xã h�i; s� h� tr8, �óng góp c�a các
�3n v�, doanh nghi�p và ng��i dân ngày càng ��8c nâng
cao. Trong h3n 5 n0m, Ban Ch! ��o ch�3ng trình �ã t	 ch�c
��8c h3n 1.120 l
p t�p hu�n, v
i t	ng s� hjc viên các c�p
tham gia là trên 59 ngàn l�8t ng��i. ��i ng; cán b� ch�
ch�t � các c�p c3 b�n �ã ��8c trang b� �~y �� ki�n th�c v�
xây d�ng nông thôn m
i.

M$c tiêu l
n nh�t c�a ch�3ng trình xây d�ng nông thôn
m
i là phát tri�n s�n xu�t, nâng cao thu nh�p, gi�m nghèo
b�n v(ng, vì v�y, các t!nh �ã quan tâm ch! ��o rà soát, hoàn
ch!nh quy ho�ch, �� án. �'ng th�i, tích c�c h� tr8 s�n xu�t,
chuy�n �	i c3 c�u cây tr'ng, v�t nuôi, �ng d$ng công ngh�
cao nh�m t0ng n0ng su�t, ch�t l�8ng s�n ph>m; xây d�ng
các mô hình phát tri�n kinh t�, liên k�t s�n xu�t, tiêu th$
s�n ph>m; �>y m�nh phát tri�n s�n xu�t, kinh doanh c�a
kinh t� h�, h8p tác xã, các trang tr�i có quy mô; t0ng c��ng
công tác �ào t�o ngh�, chuy�n giao khoa hjc k< thu�t,
chuy�n �	i c3 c�u lao ��ng, các ho�t ��ng �	i m
i và nâng
cao hi�u qu� ho�t ��ng c�a các hình th�c t	 ch�c s�n xu�t
góp ph~n t�o vi�c làm, nâng cao thu nh�p, xoá �ói gi�m
nghèo, 	n ��nh cu�c s�ng cho ng��i dân nông thôn. ��n
nay, toàn vùng có trên m�t ngàn mô hình phát tri�n s�n
xu�t có hi�u qu�, ch� y�u là các mô hình tr'ng trjt và ch0n
nuôi; có hàng tr0m mô hình do ng��i dân t� b@ kinh phí
xây d�ng. Vi�c xây d�ng các mô hình �ã t�o ��8c thu nh�p
cho ng��i dân, góp ph~n gi�m t= l� h� nghèo và t0ng thêm
ki�n th�c trong k< thu�t tr'ng trjt, ch0n nuôi và gi�i quy�t
vi�c làm. Trong �i�u ki�n ngu'n v�n �~u t� t: ngân sách
còn khó kh0n, các t!nh �ã v�n d$ng sáng t�o các c3 ch�,

chính sách và có nhi�u cách làm m
i, phù h8p v
i th�c ti`n,
nh�: Nhà n�
c h� tr8 v�t t�, nhân dân hi�n ��t �ai và góp
ti�n, công s�c �� làm công trình giao thông nông thôn,
th�c hi�n l'ng ghép các ch�3ng trình, d� án v� phát tri�n
giao thông nông thôn, qua �ó �ã t�o thêm ngu'n l�c cho
�~u t�, phát tri�n k�t c�u h� t~ng; ��n nay, có 143/600 xã
��t tiêu chí v� giao thông, chi�m 23,8%.

Bên c�nh �ó, t�p trung ngu'n l�c �~u t� nâng c�p,
s#a ch(a, xây d�ng m
i các công trình th�y l8i, h� th�ng
kênh m�3ng ��8c kiên c� hóa, góp ph~n cung c�p n�
c
	n ��nh cho s�n xu�t và t0ng di�n tích gieo tr'ng ��8c
ch� ��ng n�
c t�
i vào mùa khô; ��n nay, �ã có 357/600
xã ��t tiêu chí v� th�y l8i, chi�m 59,5%. �i�n nông thôn
ti�p t$c ��8c nâng c�p và m� r�ng; �ã t�p trung ngu'n
l�c �~u t� xây d�ng, c�i t�o ���ng dây �i�n và tr�m bi�n
áp, c3 b�n �ã cung c�p �� �i�n ph$c v$ sinh ho�t và s�n
xu�t cho khu v�c nông thôn, 465/600 xã ��t tiêu chí v�
�i�n, chi�m 77,5%. H� th�ng tr��ng l
p hjc, c3 s� �ào
t�o ��8c c�ng c�, m� r�ng; ngoài ngân sách Nhà n�
c, các
t!nh �ã huy ��ng mji ngu'n l�c �~u t� và xã h�i hóa
nh�m nâng c�p, s#a ch(a các c3 s� v�t ch�t tr��ng hjc ��
��t chu>n qu�c gia; hi�n có 202/600 xã ��t tiêu chí v�
tr��ng hjc, chi�m 33,7%. 

Công tác quy ho�ch qu< ��t dành cho th� d$c th� thao
��8c quan tâm, có 147/600 xã ��t tiêu chí v� c3 s� v�t ch�t
v0n hóa, chi�m 24,5%. B�ng nhi�u ngu'n v�n khác nhau
nh� �~u t� tr�c ti�p t: các d� án ODA và kêu gji xã h�i hoá
trong vi�c xây d�ng m
i, nâng c�p, s#a ch(a �ã gi�i quy�t
��8c m�t ph~n nhu c~u th�3ng m�i, giao d�ch hàng hóa t�i
khu v�c nông thôn; hi�n có 269/600 xã ��t tiêu chí v� ch8,
chi�m 44,8% (c� n�
c có 49,9%). C3 s� h� t~ng công ngh�
thông tin �ã phát tri�n ��n t�n vùng sâu, vùng xa, Internet
và ph� sóng 3G r�ng kh1p, h~u h�t ng��i dân nông thôn
��8c s# d$ng các d�ch v$ b�u chính, vi`n thông; hi�n có
533/600 xã ��t tiêu chí v� b�u �i�n, chi�m 88,8%.

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

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ
trì Hội nghị tổng kết các hoạt động Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Tây Nguyên năm 2018. 

ẢNH: PV
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Thông qua các ch�3ng trình h� tr8 c�i thi�n nhà � cho
h� nghèo, h� chính sách, h� dân t�c thi�u s� hi�n có
207/600 xã ��t tiêu chí v� nhà � dân c�, chi�m 34,5%.
Ch�t l�8ng giáo d$c t:ng b�
c ��8c c�i thi�n (��c bi�t là
vùng sâu, vùng xa, vùng dân t�c thi�u s� ��8c nâng lên),
có 409/600 xã ��t tiêu chí v� giáo d$c, chi�m 68,2%. H�
th�ng m�ng l�
i y t� c3 s� d~n ��8c c�ng c� và hoàn
thi�n, có 342/600 xã ��t tiêu chí v� y t�, chi�m 57%. 

Quan �i�m xuyên su�t c�a Ch�3ng trình m$c tiêu
Qu�c gia xây d�ng nông thôn m
i giai �o�n 2016 - 2020
là các c�p, các ngành và qu~n chúng nhân dân c~n nh�n
th�c sâu s1c xây d�ng nông thôn m
i ph�i là m�t phong
trào qu~n chúng r�ng l
n, phát huy �~y �� quy�n làm
ch� và vai trò ch� th� c�a nhân dân. Trong �ó nh�n m�nh
��i t�8ng th$ h��ng c�a ch�3ng trình chính là ng��i dân
và c�ng �'ng dân c� trên ��a bàn nông thôn. ��i t�8ng
th�c hi�n g'm: ng��i dân và c�ng �'ng dân c� nông
thôn; h� th�ng chính tr� t: Trung �3ng ��n c3 s�; doanh
nghi�p và các t	 ch�c kinh t�, xã h�i... Nh� v�y, th�c
hi�n và phát huy t�t dân ch� c3 s� v:a là m$c tiêu, v:a
là ��ng l�c quan trjng c�a xây d�ng nông thôn m
i.

Một số giải pháp phát huy dân chủ trong
xây dựng nông thôn mới 

M�t là, ti�p t$c nâng cao ch�t l�8ng công tác tuyên
truy�n và t	 ch�c các phong trào thi �ua xây d�ng nông
thôn m
i t: Trung �3ng ��n c3 s� nh�m nâng cao nh�n
th�c, th�ng nh�t ph�3ng châm “ng��i dân làm, Nhà n�
c
h� tr8” và d�a vào “n�i l�c là chính”. Ph�i �a d�ng hóa
các hình th�c tuyên truy�n phù h8p v
i t:ng th�i k�,
�'ng th�i nâng cao ch�t l�8ng thông tin tuyên truy�n v�
nh(ng kinh nghi�m hay, �i�n hình t�t, sáng ki�n và kinh
nghi�m hay v� xây d�ng nông thôn m
i trên các ph�3ng
ti�n thông tin ��i chúng �� ph	 bi�n và nhân r�ng các mô
hình này. 

Hai là, trong ch! ��o và t	 ch�c th�c hi�n, ph�i
th��ng xuyên ki�m tra, �ôn ��c vi�c th�c hi�n nhi�m v$
�� ra �� có s� �i�u ch!nh và có gi�i pháp phù h8p tháo g�
khó kh0n, v�
ng m1c và v�n d$ng linh ho�t, sáng t�o
ch� tr�3ng, chính sách c�a Trung �3ng vào �i�u ki�n th�c
t� c�a ��a ph�3ng; làm t�t công tác thi �ua, khen th��ng
�� ��ng viên khích l� k�p th�i các ��a ph�3ng làm t�t,
các t	 ch�c, cá nhân có nhi�u �óng góp cho ch�3ng trình. 

Ba là, có c3 ch�, chính sách kích c~u, kh3i d�y ngu'n
l�c t�i ch� c�a nhân dân, xã h�i hoá trong xây d�ng nông
thôn m
i; �a d�ng hoá ngu'n l�c �~u t�; phát huy n�i l�c
��a ph�3ng là chính, t�n d$ng t�i �a mji ngu'n l�c và l8i
th� t�i ch�; �'ng th�i, ph�i tranh th� và huy ��ng ��8c

nhi�u ngu'n l�c �~u t�, l'ng ghép các ch�3ng trình, d�
án, t�o ra ngu'n l�c t	ng h8p và �~u t� d�t �i�m t:ng
l4nh v�c m�t cách �'ng b�, hi�u qu�, tránh dàn tr�i.

B�n là, phát tri�n c3 s� h� t~ng nông thôn ph�i g1n
li�n v
i s�n xu�t, nâng cao m�c s�ng ng��i dân. Th�c
hi�n quy ch� dân ch�, công khai, minh b�ch trong quá
trình tri�n khai th�c hi�n. Chính quy�n xây d�ng quy
ho�ch công b� �� dân bi�t, dân là ng��i quy�t ��nh công
trình nào tr�
c, sau, phân k� �~u t�, t: �ó huy ��ng s�c
dân (ti�n m�t, hi�n ��t, cây c�i, hoa màu, v�t t�, ki�n
trúc,...);  �� ng��i dân ��8c bàn b�c, th�ng nh�t, phát
huy vai trò làm ch� t: vi�c l�p k� ho�ch xây d�ng d� án,
t	 ch�c thi công theo nguyên t1c dân bi�t, dân bàn, dân
làm, dân ki�m tra, giám sát thì công trình s� có ch�t
l�8ng, hi�u qu� cao, t�o s� �'ng thu�n, h��ng �ng c�a
ng��i dân.

N0m là, ti�p t$c tri�n khai th�c hi�n có hi�u qu�
Ch�3ng trình khoa hjc - công ngh� ph$c v$ xây d�ng
nông thôn m
i giai �o�n 2018-2020, b�ng nh(ng �� tài,
mô hình �óng góp thi�t th�c cho Ch�3ng trình m$c tiêu
nh�m tái c3 c�u kinh t� nông nghi�p và phòng, ch�ng,
gi�m nh| thiên tai, 	n ��nh ��i s�ng dân c�. Ph�i có
nh(ng c3 ch�, chính sách ��c thù h� tr8 trong xây d�ng
nông thôn m
i, nh�: c3 ch�, huy ��ng ngu'n l�c, h� tr8
phát tri�n s�n xu�t, �~u t�, vay v�n… 

Sáu là, phát tri�n s�n xu�t, nâng cao thu nh�p là tiêu
chí c3 b�n, có tác ��ng tr�c ti�p ��n ��i s�ng ng��i dân
nông thôn và quy�t ��nh ��n s� thành b�i c�a ch�3ng
trình, c~n ti�p t$c �~u t�, h� tr8 b�ng nhi�u hình th�c ��
nâng cao hi�u qu� s�n xu�t, th�c hi�n t�t ch� tr�3ng c3
gi
i hóa nông nghi�p, �>y m�nh �ng d$ng khoa hjc -
công ngh� vào s�n xu�t. Phát tri�n s�n ph>m hàng hóa,
d�ch v$ ph�i �a d�ng. S�n ph>m ph�i t:ng b�
c nâng cao
ch�t l�8ng, quy chu>n, �áp �ng tiêu chu>n � các th�
tr��ng khác nhau. Vi�c phát tri�n s�n ph>m, d�ch v$ ph�i
�i li�n v
i phát tri�n các hình th�c t	 ch�c s�n xu�t phù
h8p. ��c bi�t là trong l4nh v�c công nghi�p ch� bi�n, b�o
qu�n, nâng cao giá tr� s�n ph>m và áp d$ng chu�i giá tr�
vào s�n xu�t, kinh doanh nông s�n nh�m nâng cao thu
nh�p, t�o ti�n ��, ngu'n l�c th�c hi�n nh(ng tiêu chí
còn l�i. 

Th�c hi�n Ch�3ng trình m�i xã m�t s�n ph>m giai �o�n
2018 - 2020, c;ng nh� cho các ch�3ng trình xóa �ói gi�m
nghèo b�n v(ng. Nghiên c�u g1n xây d�ng nông thôn m
i
v
i t0ng c��ng n0ng l�c ti�p c�n c�a nông nghi�p v
i cu�c
cách m�ng công nghi�p 4.0, “Nông nghi�p b�n v(ng, công
ngh� cao”, “Nông nghi�p h(u c3” và b�
c �i, gi�i pháp
khoa hjc th�c hi�n trong b�i c�nh m
i.�

Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 vùng

Tây Nguyên - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Số 167-BC/BCĐTN, ngày 14/11/2015.
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M$c tiêu Ch�3ng trình Qu�c gia xây d�ng nông
thôn m
i giai �o�n 2016-2020 h�
ng t
i là nâng
cao ��i s�ng v�t ch�t, tinh th~n cho ng��i dân;
k�t c�u h� t~ng kinh t� - xã h�i phù h8p; c3 c�u

kinh t� và các hình th�c t	 ch�c s�n xu�t h8p lý, g1n xây
d�ng nông thôn m
i v
i phát tri�n xây d�ng �ô th�.

M�t trong nh(ng m$c tiêu mà xây d�ng nông thôn m
i
h�
ng t
i, là xây d�ng xã h�i nông thôn dân ch�, 	n ��nh,
giàu b�n s1c v0n hóa dân t�c; môi tr��ng sinh thái ��8c
b�o v�; ��i s�ng v�t ch�t, tinh th~n c�a ng��i dân ngày
càng ��8c nâng cao. �� ��t ��8c m$c tiêu �ó, trong th�i
gian qua, các ��a ph�3ng th�c hi�n xây d�ng nông thôn

m
i �ã t�p trung n� l�c, bám sát các tiêu chí, �'ng th�i
d�a trên �i�u ki�n c$ th� c�a t:ng ��a ph�3ng �� chjn
tiêu chí ph�n ��u tr�
c, t: �ó t�o ��ng l�c �� th�c hi�n
các tiêu chí ti�p theo. Qua m�t th�i gian th�c hi�n, nhi�u
��a ph�3ng �ã ��t ��8c nh(ng k�t qu� �áng ghi nh�n. 

Nh�n th�c, th�c hi�n thành công xây d�ng nông
thôn m
i s� góp ph~n phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a ��a
ph�3ng và c� n�
c. �� ��t ��8c m$c tiêu �ó, trong th�i
gian qua, t!nh Hà T4nh �ã t�p trung tri�n khai th�c hi�n
�'ng b� các ch! tiêu, �'ng th�i, c0n c� vào �i�u ki�n c$
th� c�a t:ng vùng mi�n �� chjn nh(ng tiêu chí ph�n
��u tr�
c, t: �ó t�o ��ng l�c �� th�c hi�n các tiêu chí

Hà T%nh v�n đ�ng nhân dân 
xây d�ng nông thôn m
i, 
đô th� v&n minh 

* Thạc sĩ, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh.

TRẦN THỊ BÍCH THỦY*

Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới là một phong trào cách mạng rộng lớn, xuất
phát từ yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập
trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội một cách phù hợp, cơ cấu kinh
tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông thôn mới với xây
dựng đô thị.

Summary: Building new-style rural areas is a great revolutionary movement,
founded from the demands of the renewal process and the industrialization
and modernization of the country. In order to achieve the goal of building
new-style rural areas, contributing to the improvement of the material and
spiritual life of people, Ha Tinh province has concentrated its resources on
building suitable socio-economic infrastructure, reasonable economic structure
and production organizational forms, linking new-style rural areas
development with urban building.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh.
Keywords: Building new-style rural areas, civilized urban areas, the people, Ha Tinh province.
Nhận bài: 26/11/2018; Sửa chữa: 28/11/2018; Duyệt đăng: 5/12/2018.
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ti�p theo. Qua g~n hai n0m th�c hi�n k� ho�ch 2016-
2020, Hà T4nh �ã ��t ��8c nhi�u k�t qu� �áng ghi nh�n. 

Thành công �~u tiên là Hà T4nh �ã �>y m�nh phát
tri�n s�n xu�t, nâng cao thu nh�p cho ng��i dân. T�t c�
ngu'n l�c, t: s� ch! ��o ��n chính sách khuy�n khích, h�
tr8 c�a t!nh �ã t�p trung cho xây d�ng các mô hình s�n
xu�t, kinh doanh có hi�u qu�, t: h� tr8 tr�c ti�p, h� tr8
lãi su�t ��n vi�c quy�t li�t ch! ��o các s�, ngành, ��a
ph�3ng vào cu�c, ��a chính sách ��n t�n ng��i dân. T:
�ó, các mô hình s�n xu�t hi�u qu� t0ng nhanh v� s�
l�8ng, ��m b�o v� ch�t l�8ng và phát tri�n �'ng ��u, �a
d�ng các lo�i hình � nhi�u vùng mi�n, �ánh th�c ti�m
n0ng ��t �ai, lao ��ng, trí tu� và khát vjng v�3n lên làm
giàu chính �áng c�a nhân dân � kh1p các mi�n quê. Hi�n
nay, toàn t!nh có 14.445 mô hình s�n xu�t doanh thu t:
100 tri�u �'ng ��n trên m�t t! �'ng.

Cùng v
i phát tri�n kinh t�, ch�t l�8ng cu�c s�ng c�a
ng��i dân vùng nông thôn Hà T4nh c;ng hoàn toàn thay
�	i khi các khu dân c� ki�u m_u, v��n m_u ra ��i. ��n
tháng 6/2017, toàn t!nh có h3n 1.620 thôn tri�n khai,
xây d�ng khu dân c� nông thôn m
i ki�u m_u, trong �ó,
129 thôn ��t chu>n. Có h3n 7.500 h� tri�n khai xây d�ng
v��n m_u, trong �ó, 1.753 v��n ��t chu>n. 

Hà T4nh là t!nh �~u tiên trong c� n�
c làm v��n m_u
g1n tiêu chí �ánh giá công nh�n ��t chu>n xây d�ng nông
thôn m
i. Trong quá trình th�c hi�n, t!nh �ã xác ��nh
t:ng b�
c �i v(ng ch1c, tr�
c h�t là xây d�ng v��n m_u
� nh(ng thôn trjng �i�m nông thôn m
i c�a t:ng ��a
ph�3ng, ti�n t
i xây d�ng v��n m_u c�a c� xã, c� huy�n.
Trong xây d�ng khu dân c� ki�u m_u, v��n m_u, các xã
r�t quan tâm t
i B� tiêu chí v� môi tr��ng và an toàn
th�c ph>m. Vi�c phát tri�n v��n m_u v:a nâng cao thu
nh�p cho nông dân, v:a t�o môi tr��ng, c�nh quan �|p
cho nông thôn và còn có th� thúc �>y du l�ch sinh thái
v��n phát tri�n.

Xác ��nh xây d�ng khu dân c� nông thôn m
i ki�u
m_u, xây d�ng v��n m_u trong vi�c ch! ��o th�c hi�n
tiêu chí s� 20 trong B� tiêu chí xã ��t chu>n nông thôn
m
i theo Quy�t ��nh 05/2017/Q�-UBND c�a 7y ban nhân
dân t!nh, huy�n Nghi Xuân �ã có ch� ��ng tri�n khai bài
b�n và khá hi�u qu�, c$ th� huy�n �ã sáng t�o tri�n khai
xây d�ng khu dân c� nông thôn m
i ki�u m_u, v��n m_u
thông qua vi�c phát ��ng cu�c thi. Cu�c thi xây d�ng khu
dân c� nông thôn m
i ki�u m_u và v��n m_u �ã t�o s�c
lan t@a m�nh m� t
i t�t c� khu dân c� trên toàn ��a bàn
huy�n, làm chuy�n bi�n sâu s1c nh�n th�c c�a ng��i dân
t: vi�c ch!nh trang trong v��n, b�o v� môi tr��ng, th1t
ch�t thêm tình làng, ngh4a xóm, m�i �oàn k�t trong c�ng
�'ng dân c�, cùng chung tay, góp s�c xây d�ng nông
thôn m
i ngày càng b�n v(ng, t�o ��8c di�n m�o m
i cho
nông thôn theo h�
ng v0n minh, xanh - s�ch - �|p.

Toàn huy�n có 150/150 thôn c�a 17 xã �ã xây d�ng
ph�3ng án tri�n khai xây d�ng khu dân c� nông thôn m
i
ki�u m_u, trong �ó �ã có 46 thôn ��t chu>n, các thôn còn
l�i m�c �� hoàn thành ��t t: 40 - 80% kh�i l�8ng công
vi�c �� ra; có 9 t	 dân ph� trong t	ng 17 T	 dân ph� tri�n
khai xây d�ng v0n minh �ô th�. M�t s� xã tri�n khai bài
b�n �em l�i hi�u qu� l
n, nh�: Xuân Yên, Xuân Viên,
Xuân Thành, Xuân Giang... Nhìn chung các thôn có ch�t
l�8ng xây d�ng nông thôn m
i khá cao, nhi�u thôn xây
d�ng n0m tr�
c �ã có s� n� l�c l
n trong n0m 2017, ��t
kh�i l�8ng t0ng thêm nhi�u so v
i n0m 2016.

Trong s� 346 v��n ��8c các ��a ph�3ng tri�n khai th�c
hi�n, có 128 v��n ��8c các xã t� �ánh giá c3 b�n ��t các
tiêu chí v��n m_u (chi�m 37%). Phong trào xây d�ng v��n
m_u, c�i t�o v��n t�p � các ��a ph�3ng khá m�nh, có nhi�u
v��n ��8c xoá b@ cây t�p �� xây d�ng v��n m_u, tr'ng
các lo�i cây có kinh t�, b�
c �~u �em l�i hi�u qu� thi�t
th�c cho ng��i dân. Trong 238 v��n �0ng ký d� thi, các ��a
ph�3ng �ã chjn ��8c 103 v��n �0ng ký d� thi c�p huy�n,
k�t qu� có 27 v��n ��t gi�i c�a cu�c thi. Nhìn chung, cu�c
thi �ã �em l�i hi�u qu� thi�t th�c, t�o s� chuy�n bi�n �áng
k� trong phong trào xây d�ng v��n m_u.

Ch� tr�3ng xây d�ng, phát tri�n kinh t� trên n�n t�ng
phát huy các giá tr� v0n hóa truy�n th�ng ��8c xem là
m�t h�
ng �i �úng c�a Nghi Xuân. Cùng v
i �>y m�nh
phong trào toàn dân xây d�ng ��i s�ng v0n hóa, các ho�t
��ng v0n hóa mang tính b�n s1c, ��c tr�ng c�a Nghi Xuân
��8c quan tâm, b�o t'n và phát tri�n; các ho�t ��ng v0n
hóa ��m ch�t làng xã này �ã giúp ng��i dân ��8c ch0m
sóc �~y �� h3n v� tinh th~n, t�o nên m�t màu s1c v0n
hóa tích c�c cho m�i làng quê, xoa d�u nh(ng nhjc nh�n
và c� nh(ng mâu thu_n phát sinh trong ��i s�ng, làm
th1m thêm tình làng ngh4a xóm và s� g1n k�t c�ng �'ng. 

�� ��a xây d�ng nông thôn m
i � Hà T4nh phát tri�n
b�n v(ng, 7y ban nhân dân t!nh �ã ch! ��o các ��a
ph�3ng và các ngành ph�i t�p trung ngu'n l�c t	 ch�c
th�c hi�n �'ng b� các quy ho�ch, bao g'm: Quy ho�ch
t	ng th� phát tri�n kinh t� - xã h�i, quy ho�ch ngành,
l4nh v�c và quy ho�ch xây d�ng nông thôn m
i... Vi�c
th�c hi�n quy ho�ch ��8c ki�m soát ch�t ch� theo quy
��nh và k�p th�i ��8c �i�u ch!nh, b	 sung �� phù h8p v
i
yêu c~u phát tri�n trên c3 s� các quy ��nh c�a pháp lu�t. 

T	 ch�c l�p và th�c hi�n t�t các quy ho�ch là c3 s� ��
xây d�ng Hà T4nh tr� thành t!nh có n�n kinh t� phát tri�n,
h� th�ng k�t c�u h� t~ng �'ng b�, t:ng b�
c hi�n ��i;
b�o v� môi tr��ng và thích �ng v
i bi�n �	i khí h�u. ��i
s�ng v�t ch�t và tinh th~n c�a ng��i dân ngày m�t nâng
cao. Gi( v(ng 	n ��nh an ninh chính tr� và tr�t t� an toàn
xã h�i là n�n t�ng ��m b�o phát tri�n b�n v(ng cho t!nh.

M�t trong nh(ng n�i dung �em l�i s� phát tri�n b�n
v(ng trong xây d�ng nông thôn m
i � Hà T4nh là c3 c�u l�i
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nông nghi�p. Coi phát tri�n s�n xu�t là trjng tâm, c�t lõi
trong xây d�ng nông thôn m
i nên Hà T4nh s
m th�c hi�n
tái c3 c�u nông nghi�p ngay t: khi b�
c vào th�c hi�n
Ch�3ng trình m$c tiêu Qu�c gia xây d�ng nông thôn m
i.
N�u nh� tr�
c n0m 2010, m�i n0m t!nh ch! dành 5 ��n 7
t= �'ng cho chính sách khuy�n khích phát tri�n s�n xu�t
thì giai �o�n 2011-2016, chính sách h� tr8 tr�c ti�p cho s�n
xu�t nông nghi�p ��t h3n 643 t= �'ng (bình quân h3n 120
t= �'ng/n0m). G1n v
i �ó là t�p trung nâng cao hi�u qu�
ho�t ��ng qu�n lý phát tri�n nông nghi�p trên các l4nh
v�c nông, lâm, th�y s�n; t�p trung ch! ��o �	i m
i và phát
tri�n các hình th�c t	 ch�c s�n xu�t, t�o b�
c chuy�n quan
trjng trong th�c hi�n tái c3 c�u nông nghi�p. ��i v
i tr'ng
trjt, chuy�n m�nh v� c3 c�u mùa v$, gi�ng, t0ng nhanh c3
gi
i hóa vào s�n xu�t, thu ho�ch, nâng giá tr� trên �3n v�
di�n tích ��t 80 tri�u �'ng/ha. Di�n tích cây 0n qu� ch�t
l�8ng cao nh� cam, b��i t0ng nhanh t: 2.500ha n0m 2011
lên 6.000ha n0m 2016.

T: m�t t!nh có �i�m xu�t phát th�p, �i�u ki�n còn
nhi�u khó kh0n (�~u n0m 2011, bình quân ch! ��t 3,5
tiêu chí/xã, không có xã ��t trên 10 tiêu chí và có trên
183 xã ��t d�
i 5 tiêu chí) nh�ng v
i s� vào cu�c c�a c�
h� th�ng chính tr� và s� n� l�c c�a nhân dân, cu�i 2017,
toàn t!nh �ã có thêm 33 xã ��8c công nh�n ��t chu>n,
nâng t	ng s� xã ��t chu>n nông thôn m
i lên con s� 115
xã; b�ng 50% t	ng s� xã toàn t!nh. Hà T4nh không còn xã
d�
i 10 tiêu chí. Thu nh�p bình quân �~u ng��i nông
thôn ��t 25 tri�u �'ng/n0m. Hà T4nh là t!nh �~u tiên
trong c� n�
c có 2 xã mi�n núi, biên gi
i ��t chu>n nông
thôn m
i (xã S3n Kim 1 và xã S3n Kim 2, huy�n H�3ng
S3n), là m�t trong nh(ng t!nh �~u tiên có 100% xã hoàn
thành quy ho�ch xây d�ng nông thôn m
i.

Qua th�c ti`n tri�n khai xây d�ng nông thôn m
i, Hà
T4nh �ã rút ra ��8c m�t s� bài hjc:

Th� nh�t, xác ��nh xây d�ng nông thôn m
i là nhi�m
v$ trjng tâm, th��ng xuyên c�a c� h� th�ng chính tr�.
Cùng v
i công tác lãnh ��o, ch! ��o là vi�c ban hành �'ng
b� các c3 ch�, chính sách, ��m b�o vai trò d_n d1t, t�o
��ng l�c mãnh m� cho c� ng��i dân và doanh nghi�p.

Th� hai, huy ��ng t	ng h8p các ngu'n l�c, công khai,
minh b�ch và s# d$ng �úng quy ��nh, có hi�u qu�.

Th� ba, làm t�t công tác cán b� nh�: l�y k�t qu� �~u
ra làm th�
c �o �ánh giá cán b�; luân chuy�n, bi�t phái
cán b� v� v� trí ��ng �~u các ��a ph�3ng, c3 s� th�c hi�n
xây d�ng nông thôn m
i. Huy ��ng t�i �a l�c l�8ng cán

b� c�p t!nh, c�p huy�n bám sát t:ng ��a bàn, cùng các xã
th�c hi�n t:ng tiêu chí c$ th�.

Th� t�, cán b� sâu sát, tr0n tr�, tâm huy�t v
i cu�c
s�ng c�a nông dân, nông thôn, th��ng xuyên g1n bó m�t
thi�t v
i nhân dân, qua �ó kh3i d�y s�c dân, phát huy dân
ch� c3 s�, trao quy�n t� ch� cho nhân dân và c�ng �'ng.

�� ��t ��8c các tiêu chí mà Ch�3ng trình xây d�ng
nông thôn m
i giai �o�n 2016 - 2020 �� ra m�t cách b�n
v(ng, thi�t ngh4 các c�p, các ngành � ��a ph�3ng c~n
th�c hi�n ��8c nh(ng nguyên t1c sau:

M�t là, xây d�ng nông thôn ph�i ��t con ng��i là
trung tâm c�a s� phát tri�n; phát tri�n kinh t� nông thôn
hi�n ��i, k�t h8p ch�t ch�, h8p lý và hài hòa v
i phát
tri�n xã h�i và b�o v� môi tr��ng.

Hai là, ph�i xem v0n hóa là m�t nhân t� ch� ch�t c�a s�
phát tri�n b�n v(ng trong xây d�ng nông thôn m
i, có c3 ch�
b�o t'n, phát huy nh(ng giá tr� v0n hóa 	n ��nh, b�n v(ng
t�o nên c�t cách con ng��i Vi�t Nam. Bi�t chjn ljc nh(ng giá
tr� v0n hóa tiêu bi�u c�a nhân lo�i làm giàu v0n hóa Vi�t.

Ba là, b�o v� và c�i thi�n môi tr��ng s�ng nông thôn.
Tích c�c, ch� ��ng, phòng ng:a, ng0n ch�n nh(ng tác
��ng x�u ��i v
i môi tr��ng do quá trình xây d�ng nông
thôn m
i gây ra. D~n thay th� công ngh� l�c h�u b�ng s#
d$ng khoa hjc công ngh� hi�n ��i, s�ch, thân thi�n v
i
môi tr��ng. Có c3 ch� x# lý nh(ng t	 ch�c, cá nhân gây
tác h�i cho môi tr��ng sinh thái.

B�n là, quá trình xây d�ng nông thôn m
i ph�i ��m b�o
�áp �ng m�t cách công b�ng nhu c~u c�a th� h� hi�n t�i và
không gây tr� ng�i t
i cu�c s�ng c�a các th� h� t�3ng lai.
��m b�o s� th$ h��ng công b�ng gi(a các giai t~ng, dân
t�c, tôn giáo, vùng mi�n… trong xây d�ng nông thôn m
i.

N0m là, vi�c xây d�ng chính sách phát tri�n cho ��a
ph�3ng trên c� ba l4nh v�c kinh t�, xã h�i, môi tr��ng
trong xây d�ng nông thôn m
i c~n có chi�n l�8c dài h�n
và ph�i kiên trì th�c hi�n t:ng b�
c. Trong quá trình th�c
hi�n, có t	ng k�t, rút kinh nghi�m �� �i�u ch!nh k�p th�i,
�i �úng h�
ng �� ra.

Sáu là, phát tri�n b�n v(ng là s� nghi�p c�a toàn
��ng, các c�p chính quy�n, các b�, ngành, ��a ph�3ng,
các c3 quan, doanh nghi�p, toàn th� xã h�i, các c�ng
�'ng dân c� và ng��i dân. Do v�y, c� h� th�ng chính tr�
ph�i có nh�n th�c �úng và th�c hi�n t�t các m$c tiêu,
tiêu chí, nguyên t1c, gi�i pháp trong xây d�ng nông thôn
m
i �� b�o ��m s� phát tri�n và mang tính b�n v(ng.�

Tài liệu tham khảo: 
1. Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
2. Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai

đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
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M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và các t	 ch�c chính
tr� - xã h�i t	 ch�c các ho�t ��ng giám sát
nh�m góp ph~n xây d�ng và th�c hi�n �úng các
ch� tr�3ng, ���ng l�i c�a ��ng, chính sách và

pháp lu�t c�a Nhà n�
c, các ch�3ng trình kinh t�, v0n
hóa, xã h�i, qu�c phòng, an ninh. T: k�t qu� c�a ho�t
��ng giám sát, k�p th�i phát hi�n nh(ng sai sót, khuy�t
�i�m, y�u kém và ki�n ngh� s#a �	i, b	 sung các chính
sách, quy ��nh cho phù h8p. �'ng th�i, phát hi�n, ph	
bi�n nh(ng nhân t� m
i, nh(ng m�t tích c�c; phát huy
quy�n làm ch� c�a nhân dân, góp ph~n xây d�ng ��ng,
xây d�ng chính quy�n trong s�ch, v(ng m�nh. 

M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam t	 ch�c ph�n bi�n xã h�i
nh�m phát hi�n nh(ng n�i dung còn thi�u, ch�a sát, ch�a
phù h8p trong các v0n b�n d� th�o c�a các c3 quan ��ng,
Nhà n�
c �� ki�n ngh� nh(ng n�i dung thi�t th�c, góp
ph~n b�o ��m tính �úng �1n, phù h8p v
i th�c ti`n ��i
s�ng xã h�i và tính hi�u qu� trong vi�c ho�ch ��nh ch�

tr�3ng, ���ng l�i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a
Nhà n�
c; b�o ��m quy�n và l8i ích h8p pháp c�a nhân
dân; phát huy dân ch�, t0ng c��ng �'ng thu�n xã h�i.

T: n0m 2014 ��n nay, M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và
các t	 ch�c chính tr� - xã h�i � các t!nh, thành ph� �ã
ch� ��ng, sáng t�o tri�n khai nhi�m v$ giám sát theo
Quy�t ��nh s� 217/Q�-TW và s� 218/Q�-TW ngày
12/12/2013 c�a B� Chính tr�, Hi�n pháp N0m 2013, Lu�t
M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và trên c3 s� các v0n b�n
h�
ng d_n và ��nh h�
ng công tác giám sát hàng n0m
c�a Ban Th��ng tr�c 7y ban Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c
Vi�t Nam. �'ng th�i, ch� ��ng bám sát tình hình th�c t�
t�i ��a ph�3ng nh(ng v�n �� b�c xúc c�a nhân dân và
nh(ng ki�n ngh� c�a c# tri �� xây d�ng k� ho�ch giám
sát hàng n0m; th�c hi�n vi�c ký k�t các ch�3ng trình
ph�i h8p giám sát gi(a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam v
i
các �oàn th� chính tr� - xã h�i, các c3 quan nhà n�
c có
liên quan �� tri�n khai th�c hi�n.

* Thạc sĩ, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN BẮC BÌNH*

Tóm tắt: Giám sát và phản biện xã hội là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Với những giải pháp
đồng bộ, tích cực, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang từng bước nâng cao chất lượng
và hiệu quả của hoạt động này.

Summary: Implementing social supervision and feedback is the first important
task in the Party and the Government building process of the Vietnam Fatherland
Front and socio-political organizations today. The Fatherland Front at all levels is
step by step improving the quality and effectiveness of this activity by the
synchronous and positive solutions.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội, quyền làm chủ của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Supervision, social feedback, ownership right of people, socio-political organizations, the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 5/11/2018; Sửa chữa: 19/11/2018; Duyệt đăng: 5/12/2018.

Gi�i pháp nâng cao cht l�'ng giám sát 
và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T	 qu�c
Vi�t Nam và các t	 ch�c chính tr� - xã h�i
� các t�nh, thành ph� 
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V
i ph�3ng châm v:a làm v:a rút kinh nghi�m, M�t
tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các ��a ph�3ng �ã tích c�c, ch�
��ng, sáng t�o trong l�a chjn n�i dung giám sát. Các n�i
dung giám sát t�p trung vào vi�c th�c hi�n chính sách
b'i th��ng, gi�i t@a khi thu h'i ��t; vi�c b� trí tái ��nh
c� và t�m c� cho ng��i dân có nhà, ��t b� thu h'i; vi�c
th�c hi�n quy ho�ch, d� án còn �� kéo dài nhi�u n0m; v�
��m b�o an toàn th�c ph>m; v� công tác ti�p dân và gi�i
quy�t �3n th� khi�u n�i, t� cáo c�a công dân; vi�c th�c
hi�n các quy ��nh pháp lu�t v� c3 s� y t� t� nhân; ph�i
h8p th�c hi�n và giám sát t	ng rà soát chính sách �u �ãi
��i v
i ng��i có công v
i cách m�ng; ��a ng��i cai
nghi�n ma túy không n3i c� trú 	n ��nh trên ��a bàn vào
c3 s� xã h�i; vi�c th�c hi�n chính sách an sinh xã h�i...
T	 ch�c các hình th�c giám sát phù h8p v
i n�i dung, ��i
t�8ng trên nhi�u l4nh v�c và tình hình th�c t� c�a ��a
ph�3ng, cách th�c t	 ch�c có nhi�u sáng t�o, ��a ra
nhi�u ki�n ngh� thi�t th�c.

Ho�t ��ng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát �~u
t� c�a c�ng �'ng �ã ti�p t$c ��8c duy trì và phát huy.
Th�c hi�n ch�c n0ng giám sát m�t cách khách quan, công
khai, góp ph~n cùng M�t tr�n th�c hi�n t�t nhi�m v$
tham gia xây d�ng chính quy�n, �óng góp tích c�c vào
vi�c phòng, ch�ng các hành vi vi ph�m pháp lu�t c�a cán
b�, ��ng viên � c3 s�.

7y ban M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam các c�p �ã t	 ch�c
nhi�u cu�c ph�n bi�n xã h�i ��i v
i nhi�u d� th�o v0n
b�n quy ph�m pháp lu�t c�a H�i �'ng nhân dân, 7y ban
nhân dân các c�p liên quan tr�c ti�p ��n quy�n và l8i ích
c�a nhân dân. Nhi�u ý ki�n ph�n bi�n xã h�i �ã ��8c các
c3 quan so�n th�o ti�p thu, �ánh giá cao, �ã và �ang tr�
thành m�t kênh thông tin quan trjng, c~n thi�t giúp c�p
�y, chính quy�n cùng c�p xem xét, quy�t ��nh các v�n ��
quan trjng trong lãnh ��o, qu�n lý, �i�u hành.

Ho�t ��ng giám sát và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n
T	 qu�c và các t	 ch�c chính tr� - xã h�i các c�p theo
Quy�t ��nh s� 217 trong th�i gian qua �ã tr� thành ho�t
��ng th��ng xuyên, trjng tâm trong công tác M�t tr�n
hi�n nay. Các ho�t ��ng giám sát và ph�n bi�n xã h�i �ã
góp ph~n làm sáng t@ m�t cách khách quan nh(ng k�t
qu� và h�n ch� trong th�c hi�n chính sách, pháp lu�t c�a
chính quy�n ��a ph�3ng và c3 quan, t	 ch�c, �3n v�. Ki�n
ngh� nh(ng gi�i pháp nh�m th�c hi�n �úng và có hi�u
qu� h3n các chính sách, quy ��nh, góp ph~n b�o v�
quy�n, l8i ích chính �áng c�a công dân, c�a Nhà n�
c và
c3 quan, t	 ch�c, �3n v�. Phòng ng:a và h�n ch� vi�c vi
ph�m pháp lu�t. T0ng c��ng vai trò lãnh ��o c�a ��ng,
t�o �'ng thu�n xã h�i, góp ph~n xây d�ng ��ng, xây
d�ng chính quy�n và h� th�ng chính tr� v(ng m�nh.
Nhi�u ki�n ngh� sau giám sát và ph�n bi�n xã h�i ��8c các
c3 quan, t	 ch�c, �3n v�, cá nhân ti�p thu và th�c hi�n.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi kiểm tra
công tác Mặt trận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tháng 11/2018. 

ẢNH: QUANG VINH



Bên c�nh nh(ng k�t
qu� �ã ��t ��8c, ho�t
��ng giám sát và ph�n
bi�n xã h�i � các ��a
ph�3ng còn nhi�u m�t
h�n ch�, nh�t là ��i v
i
c�p huy�n, xã và các t	
ch�c chính tr� - xã h�i.
Vai trò lãnh ��o c�a
m�t s� c�p �y ch�a sâu
sát, k�p th�i. Nhi�u n3i
còn lúng túng trong l�a
chjn n�i dung giám sát
và ph�n bi�n xã h�i.
Ch�a ��a ra ��8c tiêu
chí �� l�a chjn n�i
dung giám sát và ph�n
bi�n xã h�i phù h8p.
K�t qu� giám sát và
ph�n bi�n xã h�i ch�a
��u. Ph�n bi�n xã h�i
còn ít (ch� y�u m
i
th�c hi�n � c�p t!nh).
M�t s� �3n v� c�p
huy�n, c�p xã t	 ch�c
th�c hi�n còn hình
th�c, th$ ��ng, ch�a rõ
vai trò c�a ch� th� giám sát, ph�n bi�n xã h�i, còn bi�u
hi�n n� nang, né tránh, ng�i va ch�m, làm cho xong, ch�a
dám nêu chính ki�n c�a t	 ch�c mình. K< n0ng, n0ng l�c,
trình �� c�a nhi�u cán b� M�t tr�n còn h�n ch�, vi�c theo
dõi th�c hi�n sau giám sát và ph�n bi�n xã h�i nhi�u n3i
làm ch�a t�t. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát �~u
t� c�a c�ng �'ng m�t s� n3i ho�t ��ng còn mang tính
hình th�c. � m�t s� ��a ph�3ng vi�c ti�p thu, gi�i trình
và th�c hi�n các ki�n ngh� sau giám sát, ph�n bi�n xã h�i
c�a các c3 quan ch�c n0ng, k� c� H�i �'ng nhân dân, U=
ban nhân dân ch�a nghiêm túc, nh�ng ch�a có gi�i pháp,
ch� tài x# ph�t nên �ã h�n ch� tác d$ng c�a ho�t ��ng
giám sát và ph�n bi�n xã h�i.

�� t:ng b�
c nâng cao ch�t l�8ng và hi�u qu� ho�t
��ng giám sát và ph�n bi�n xã h�i, c~n phát huy vai trò
ch� ��ng c�a ch� th� giám sát, ph�n bi�n xã h�i, tranh
th� s� lãnh ��o c�a c�p �y, s� �'ng tình, �ng h�, t�o
�i�u ki�n c�a chính quy�n, ��i t�8ng ��8c giám sát và
ph�n bi�n xã h�i. �� có s� �'ng �'ng thu�n tham gia c�a
nhân dân c~n ph�i có nh(ng gi�i pháp sau:

Th� nh�t, v� c3 ch�, chính sách và quy ��nh, M�t tr�n
c~n b� trí cán b� có trình ��, n0ng l�c làm công tác giám
sát, ph�n bi�n xã h�i, có ch� �� �ãi ng� phù h8p, nh�t là
cán b� c�p c3 s�.

Th� hai, v� quy trình th�c hi�n trong quá trình t	
ch�c giám sát và ph�n bi�n xã h�i, các v0n b�n quy ph�m
pháp lu�t ph�i quy ��nh c$ th� v� th�i gian ho�c ph�3ng

th�c th�ng nh�t v
i ch� th� giám sát v� th�i gian ti�p
thu, gi�i trình các ki�n ngh� sau giám sát và ph�n bi�n xã
h�i. Quy ��nh rõ trách nhi�m c�a ng��i ��ng �~u trong
ti�p thu, th�c hi�n các ki�n ngh� sau giám sát và ph�n
bi�n xã h�i; ki�n ngh� sau các cu�c giám sát ph�i ��8c
lãnh ��o, ch! ��o, ti�p thu, gi�i trình.

Th� ba, c~n làm rõ vai trò lãnh ��o c�a c�p �y các c�p
trong công tác lãnh ��o, ch! ��o t	 ch�c th�c hi�n Quy�t
��nh s� 217; trách nhi�m c�a chính quy�n các c�p trong
ph�i h8p t�o �i�u ki�n cho các ho�t ��ng giám sát và
ph�n bi�n xã h�i; làm th� nào �� nêu cao tinh th~n, trách
nhi�m c�a c�p �y, chính quy�n, ng��i ��ng �~u c�p �y,
chính quy�n các c�p �� có s� ph�i h8p �'ng b� trong ho�t
��ng giám sát, ph�n bi�n xã h�i.

Th� t�, các ��a ph�3ng c~n có s� trao �	i, hjc t�p,
chia s�, �óng góp nh(ng kinh nghi�m, mô hình, gi�i
pháp hay, hi�u qu� trong t	 ch�c giám sát, ph�n bi�n xã
h�i và �� ra các gi�i pháp nâng cao ch�t l�8ng giám sát
và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và
các t	 ch�c chính tr� - xã h�i � c�p t!nh trong th�i gian
t
i. T�p h8p nh(ng khó kh0n, h�n ch�, v�
ng m1c và
nh(ng b�t c�p trong c3 ch�, chính sách và các quy ��nh
c�a pháp lu�t v� ho�t ��ng giám sát, ph�n bi�n xã h�i
�� ki�n ngh� �� xu�t Ban Th��ng tr�c 7y ban Trung
�3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam, 7y ban Th��ng v$ Qu�c
h�i và Chính ph� xem xét s#a �	i, b	 sung m�t s� quy
��nh, nh�m hoàn thi�n c3 ch�, chính sách v� giám sát và
ph�n bi�n xã h�i.�
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Đoàn khảo sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác tôn giáo, tháng 12/2018.

ẢNH: HƯƠNG DIỆP



47TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 184 (12/2018)

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

Tình hình công tác kiểm tra, giám sát của
cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ Giáo dục và
Đào tạo

��ng b� B� Giáo d$c và �ào t�o ��8c phân thành 3
c�p: ��ng �y B� là ��ng �y c�p trên c3 s�; các ��ng �y c3
s� và các chi b�. ��ng �y B� Giáo d$c và �ào t�o có ch�c
n0ng, nhi�m v$, quy�n h�n theo Quy ��nh s� 215-Q�/TW.
Nhi�m k� 2015-2020, ��i h�i ��i bi�u b~u 29 �'ng chí vào
Ban Ch�p hành; 7y viên Ban Th��ng v$ có 9 �'ng chí; c3
c�u th��ng tr�c có Bí th�, 2 Phó Bí th�, trong �ó có 1 Phó
Bí th� tr��ng tr�c chuyên trách. T: khi ��i h�i ��n nay,
s� l�8ng c�p �y viên có s� bi�n ��ng nh�t ��nh do m�t s�
�'ng chí chuy�n công tác, tuy nhiên, ��ng �y B� luôn
nhanh chóng ki�n toàn, ��m b�o �~y �� s� l�8ng. 

��ng b� hi�n có 7 ��ng b� c3 s�, trong �ó: 3 ��ng b�
thu�c c3 quan hành chính nhà n�
c, g'm: ��ng b� V0n
phòng B�, ��ng b� C$c H8p tác qu�c t� và ��ng b� C$c
Qu�n lý ch�t l�8ng; 3 ��ng b� thu�c �3n v� s� nghi�p,
g'm ��ng b� Vi�n Khoa hjc giáo d$c Vi�t Nam, ��ng b�
Hjc vi�n Qu�n lý giáo d$c và ��ng b� Vi�n Nghiên c�u,
Thi�t k� tr��ng hjc; 1 ��ng b� là doanh nghi�p có v�n
nhà n�
c là ��ng b� Nhà xu�t b�n Giáo d$c Vi�t Nam.
Trong 7 ��ng b� trên, có 3 ��ng b� n�m trong c3 quan B�
Giáo d$c và �ào t�o. Các ��ng b� khác n�m phân b� trên
��a bàn Thành ph� Hà N�i. Nhi�m k� 2015 - 2020, t	ng s�
l�8ng �y viên Ban Ch�p hành các ��ng b� c3 s� là 45 �'ng
chí; t�t c� có trình �� chuyên môn ��u ��t t: ��i hjc tr�
lên. Tính ��n tháng 1/2018, tr�c thu�c 7 ��ng b� c3 s�
có 65 chi b�.

VŨ THỊ HẠNH*

Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò rất quan trọng đối với
việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Bài viết phân tích
thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và một số giải pháp của Đảng ủy Bộ Giáo
dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cho cấp
ủy các cấp trong toàn Đảng bộ.

Summary: Inspection and supervision of the Party plays an important role in
improving the Party’s leadership and oversight capacity. This article analyzes the
current situation of inspection, supervision, and proposes some solutions of the
Party Committee of the Ministry of Education and Training in order to improve the
quality of inspection and supervision for the Party Committees at all levels of the
Ministry of Education and Training.
Từ khóa: Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải pháp, kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng, Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Keywords: the Party Committee of the Ministry of Education and Training, solution, inspection, supervision, the
Party’s development, the Communisty Party of Vietnam
Nhận bài: 6/11/2018; Sửa chữa: 9/11/2018; Duyệt đăng: 26/11/2018.

* Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

M�t s� gi�i pháp nâng cao cht l�'ng
ki�m tra, giám sát c�a Đ�ng �y 
B� Giáo d�c và Đào t�o
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Trong th�i gian qua, ý th�c ��8c t~m quan trjng c�a
công tác ki�m tra, giám sát, c�p �y các c�p c�a ��ng b�
B� �ã dành s� quan tâm nh�t ��nh ��n vi�c nâng cao
ch�t l�8ng công tác ki�m tra, giám sát. ��ng �y B� �ã
ban hành Ngh� quy�t chuyên �� s�  491-NQ/�UB ngày
14/7/2017 v� nâng cao ch�t l�8ng công tác ki�m tra,
giám sát; ban hành Quy�t ��nh s� 671-Q�/�UB ngày
18/1/2018 v� các quy trình th�c hi�n ki�m tra, giám
sát theo th>m quy�n; t	 ch�c H�i th�o “Nâng cao n0ng
l�c ki�m tra, giám sát cho c�p �y các c�p trong ��ng b�
B�”; t	 ch�c H�i thi “Tìm hi�u v� công tác ki�m tra,
giám sát” trong �ó có ph~n thi tr1c nghi�m tr�c ti�p
trên máy tính d�a trên ph~n m�m Kiemtradangtest; t	
ch�c t�p hu�n nghi�p v$ ki�m tra, giám sát; c�p �y các
c�p �ã ki�m tra, giám sát ��8c h3n 60 l�8t ��i v
i các
t	 ch�c ��ng và h3n 200 l�8t ��ng viên t: �~u nhi�m
k� 2015-2020 ��n nay… 

Trong khuôn kh	 �� tài khoa hjc “Nghiên c�u phát
tri�n n0ng l�c ki�m tra, giám sát cho cán b� c�p �y trong
��ng b� B� Giáo d$c và �ào t�o”, �ã xây d�ng b� tiêu chí
�ánh giá n0ng l�c ki�m tra, giám sát c�a c�p �y các c�p
trong ��ng �y B� Giáo d$c và �ào t�o. Áp d$ng b� tiêu
chí vào th�c ti`n có th� th�y, n0ng l�c ki�m tra, giám sát
c�a các c�p �y ��ng �a s� � m�c ��t yêu c~u �� ra.

Những vấn đề đặt ra qua thực tế công tác
kiểm tra, giám sát

T: k�t qu� kh�o sát th�c tr�ng cho th�y, th�c t� công
tác ki�m tra c�a c�p �y thu�c ��ng b� B� Giáo d$c và �ào
t�o còn nh(ng h�n ch� sau:

+ Các chi b� có phân công m�t �'ng chí trong chi
�y ph$ trách công tác ki�m tra, giám sát. Không n�m
ngoài tình tr�ng trên, các ��ng �y c3 s� c;ng phân
công ��ng �y viên ph$ trách các �3n v�. Tuy nhiên,
v
i ��c thù c3 quan hành chính nhà n�
c, 100% c�p
�y làm công tác kiêm nhi�m, không ai ��8c �ào t�o
chính quy chuyên ngành ki�m tra, giám sát, trong khi
công vi�c chuyên môn �òi h@i t~n su�t làm vi�c cao,
d_n ��n vi�c �~u t� cho công tác ki�m tra, giám sát
không nhi�u, vi�c t�p hu�n v� nghi�p v$ ki�m tra,
giám sát ho�c n�u có c;ng ch! ��8c t�p hu�n 1
bu	i/nhi�m k�. Vi�c b'i d��ng, t�p hu�n ch� y�u là
ph	 bi�n v0n b�n, h�
ng d_n c�a c�p trên, ch�a �i sâu
phân tích v0n b�n, v�n d$ng x# lý các tình hu�ng
thi�t th�c, không �em l�i hi�u qu� cao.

+ V� xây d�ng và th�c hi�n ch�3ng trình ki�m tra,
giám sát: M�t s� chi b�, ��ng �y xây d�ng ch�3ng trình
ki�m tra, giám sát hàng n0m còn ch�m, �nh h��ng ��n
ti�n �� th�c hi�n nhi�m v$ ki�m tra, giám sát. N�i dung
ki�m tra, giám sát chi �y tham m�u giúp chi b� ch�a sát
v
i tình hình th�c ti`n c�a �3n v�; ch�a t�p trung nhi�u
vào n�i dung ki�m tra, giám sát vi�c th�c hi�n ch�c
trách, nhi�m v$ ��8c giao, vi�c th�c hi�n nhi�m v$ do

chi b� phân công �ôi ch� còn th�c hi�n ki�m tra, giám
sát không �~y �� ch�3ng trình �ã �� ra; th�c hi�n mang
tính hình th�c.

+ V� t	 ch�c th�c hi�n nhi�m v$ ki�m tra, giám sát:
V� trình t�, th� t$c, nhi�u chi b� ch�a n1m ch1c các b�
c
ti�n hành ki�m tra, giám sát v_n còn tình tr�ng làm theo
kinh nghi�m, không tuân th� quy trình, th� t$c.

+ S� nh�n th�c ch�a �~y �� v� nhi�m v$ ki�m tra,
giám sát c�a c�p �y theo �i�u 30 �i�u l� ��ng còn lúng
túng v� nh�n th�c, n�i dung, c;ng nh� ph�3ng pháp ti�n
hành. Có ��ng �y báo cáo s� l�8ng c� t	 ch�c ��ng và
��ng viên ��8c ki�m tra, giám sát nhi�u, nh�ng trên báo
cáo th�ng kê th� hi�n s� lúng túng trong xác ��nh ��i
t�8ng, nhi�m v$, ph�3ng pháp ti�n hành ki�m tra, giám
sát, không phân ��nh ��8c �âu là nhi�m v$ ki�m tra,
giám sát c�a c�p �y, �âu là nhi�m v$ ki�m tra, giám sát
c�a 7y ban Ki�m tra. 

+ �i�u 30 �i�u l� ��ng �ã ch! rõ ch�c n0ng, nhi�m v$
c�a t	 ch�c ��ng là ph�i ti�n hành công tác ki�m tra,
giám sát, nh�ng k�t qu� ki�m tra, giám sát � m�t s� c�p
�y còn h�n ch�, mang tính hình th�c, thi�u chi�u sâu c�
v� ph�3ng h�
ng ch! ��o, c;ng nh� quá trình t	 ch�c
th�c hi�n. Có n3i, có n0m c�p �y ch! d:ng l�i � vi�c xây
d�ng ch�3ng trình k� ho�ch ki�m tra, giám sát, mà không
ti�n hành ki�m tra, giám sát, có c�p �y còn coi �ó là
nhi�m v$ c�a 7y ban Ki�m tra.  

T: nay ��n n0m 2020 và nh(ng n0m ti�p theo, Vi�t
Nam s� ti�p t$c h�i nh�p qu�c t� ngày càng m�nh m�,
sâu r�ng h3n, s� t�o ra nhi�u c3 h�i, thu�n l8i; �'ng th�i,
c;ng ��t ra không ít khó kh0n, thách th�c. Nhi�m v$ ��u
tranh, ng0n ch�n, �>y lùi tình tr�ng suy thoái v� t� t��ng
chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng trong m�t b� ph�n không nh@
cán b�, ��ng viên ngày càng khó kh0n, ph�c t�p, �òi h@i
c~n ph�i t�p trung th�c hi�n quy�t li�t h3n, t�o s�
chuy�n bi�n rõ r�t �� c�ng c� ni�m tin c�a cán b�, ��ng
viên, nhân dân ��i v
i ��ng và Nhà n�
c. Do �ó, nâng
cao n0ng l�c ki�m tra, giám sát c�a c�p �y trong ��ng
b�, góp ph~n nâng cao n0ng l�c lãnh ��o và s�c chi�n
��u c�a t	 ch�c ��ng trong ��ng b� �� th�c hi�n t�t mji
nhi�m v$ ��8c giao là m�t nhi�m v$ c�p bách. 

Kiến nghị một số giải pháp
H�i ngh� l~n th� n0m, Ban Ch�p hành Trung �3ng

��ng (khóa X) �ã kh�ng ��nh: Ki�m tra, giám sát là n�i
dung quan trjng trong quá trình lãnh ��o c�a ��ng. Vì
v�y, c~n kh1c ph$c nh(ng h�n ch� và c~n thi�t ph�i có
các gi�i pháp. C0n c� các quy ��nh, h�
ng d_n c�a ��ng
v� công tác ki�m tra, giám sát và th�c tr�ng n0ng l�c
ki�m tra, giám sát c�a ��ng �y viên, c~n có các gi�i pháp
nh�m nâng cao nh�n th�c, nh(ng h�n ch� v� nghi�p v$.
Tuy nhiên, các gi�i pháp này không ch! dành riêng cho
t:ng h�n ch� mà nó còn dành cho phát tri�n c� các n0ng
l�c thành ph~n khác.
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�� kh1c ph$c nh(ng h�n ch� trên, c�p �y các c�p c~n
th�c hi�n các gi�i pháp nh�m nâng cao h3n n(a ch�t
l�8ng công tác ki�m tra, giám sát c�a ��ng �y B� Giáo
d$c và �ào t�o:

M�t là, nâng cao nh�n th�c cho c�p �y v� công tác
ki�m tra, giám sát. �� gi�i pháp này có hi�u qu� cao,
tránh hình th�c thì c�p �y c~n c0n c� vào tình hình
th�c t� c�a �3n v� l�a chjn ho�t ��ng. Nâng cao nh�n
th�c c�a c�p �y v� công tác ki�m tra, giám sát có th�
th�c hi�n qua nhi�u ho�t ��ng nh�: C�p �y t	 ch�c
chuyên �� c�p nh�t thông tin m
i; thông tin nh(ng v$
vi�c �i�n hình v� ki�m tra, giám sát có tính ch�t th�i
s�, ng��i th�t vi�c th�t, có ti�ng vang l
n c�a ��ng và
7y ban Ki�m tra Trung �3ng, hay nh(ng v$ vi�c �i�n
hình v� ki�m tra, giám sát c�a c�p �y b�t k� (kinh
nghi�m cho th�y ho�t ��ng này th��ng ��8c c�p �y
quan tâm, l1ng nghe vì tính h�p d_n và b	 ích, có tính
giáo d$c cao). 

Hai là, l�a chjn n�i dung v� công tác ki�m tra, giám
sát làm n�i dung sinh ho�t chuyên �� c�a chi b�. H�
ng
d_n s� 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 c�a Ban T	 ch�c
Trung �3ng h�
ng d_n n�i dung sinh ho�t chi b�, trong
�ó yêu c~u “Ngoài các bu	i sinh ho�t chi b� ��nh k�, tùy
�i�u ki�n nhi�m v$ c$ th�, chi �y c~n l�a chjn m�t s�
v�n �� m
i, phù h8p v
i nhi�m v$ c�a chi b� và ch�c
trách, nhi�m v$ c�a ��ng viên �� t	 ch�c sinh ho�t theo
chuyên �� nh�m t�p trung s� lãnh ��o c�a chi b�, nâng
cao ki�n th�c, n0ng l�c và ph>m ch�t cho ��i ng; cán
b�, ��ng viên”. Th�c t� cho th�y, nhi�u c�p �y viên ch�a
hi�u h�t ch�c n0ng, nhi�m v$ c�a chi b�; ch�a n1m
v(ng nhi�m v$, th>m quy�n c�a chi b� hay nhi�m v$,
th>m quy�n c�a c�p �y trong công tác ki�m tra, giám
sát và thi hành k= lu�t trong ��ng. L�a chjn n�i dung
v� công tác ki�m tra, giám sát nh� tìm hi�u v� th>m
quy�n c�a chi b� trong ki�m tra, giám sát và thi hành k=
lu�t ��ng… làm n�i dung sinh ho�t chuyên �� là ho�t
��ng c~n thi�t, h(u ích… �� ��a n�i dung v� công tác
ki�m tra, giám sát thành chuyên �� sinh ho�t, ��ng �y
c�p trên có th� ban hành k� ho�ch, trong �ó xác ��nh
n�i dung c$ th�, ch! ��o c�p �y c�p d�
i th�c hi�n ho�c
c�p �y các c�p ch� ��ng l�a chjn n�i dung, chu>n b� k�
ho�ch, l�a chjn hình th�c sinh ho�t chuyên �� phù h8p,
h�p d_n �� th�c hi�n. 

Ba là, �	i m
i công tác t�p hu�n nghi�p v$ ki�m tra,
giám sát, trong �ó chú trjng �	i m
i n�i dung, hình th�c
và t	 ch�c t�p hu�n cho t:ng c�p �y thành các l
p riêng.
Thay �	i n�i dung t�p hu�n nghi�p v$ ki�m tra, giám sát
chính là kh�o sát, c0n c� trên nhu c~u th�c t� c�a ��i
t�8ng ��8c t�p hu�n, xem xét c�p �y các c�p c�a ��ng b�
B� thi�u, y�u v� ho�t ��ng nào, c~n t�p hu�n n�i dung
gì, trjng tâm là v�n �� gì, t: �ó c�p �y t	 ch�c h�i ngh�
��t n�i dung c$ th� cho báo cáo viên chu>n b�. 

Bên c�nh vi�c �	i m
i v� n�i dung, c~n thi�t ph�i có
s� thay �	i v� hình th�c t�p hu�n. Thông th��ng, cách

t	 ch�c t�p hu�n nghi�p v$ ki�m tra, giám sát cho c�p �y
là m�i báo cáo viên c�p trên v� truy�n th$ ki�n th�c, �a
s� là truy�n th$ m�t chi�u. S� th$ ��ng trong l4nh h�i
ki�n th�c c;ng là m�t lý do khi�n không h�p d_n ��8c
các hjc viên. �� �	i m
i hình th�c t�p hu�n, nên t0ng s�
t�3ng tác hai chi�u gi(a báo cáo viên và ng��i ��8c t�p
hu�n, thay vì ch! có m�t chi�u ng��i gi�ng - ng��i nghe;
t0ng các bài t�p tình hu�ng, g1n v
i th�c t� c�a c3 quan,
�3n v�… 

Ngoài ra, t	 ch�c l
p t�p hu�n riêng cho c�p �y t:ng
c�p c;ng là c~n thi�t, do nhi�m v$ ki�m tra, giám sát c�a
chi �y và ��ng �y có nhi�u �i�m khác nhau v� n�i dung
th>m quy�n, ��i t�8ng... C0n c� vào nhi�m v$, c�p �y t	
ch�c t�p hu�n ��nh h�
ng n�i dung giúp c�p �y có thêm
ki�n th�c, k< n0ng th�c hi�n t�t nhi�m v$ ��8c giao. 

T�p hu�n nghi�p v$ ki�m tra, giám sát là ho�t ��ng
c~n thi�t nh�m nâng cao n0ng l�c ki�m tra, giám sát cho
cán b� c�p �y các c�p, nh�t là trong giai �o�n hi�n nay,
khi yêu c~u xã h�i ��t t	 ch�c ��ng ph�i th�c hi�n nhi�m
v$ chính tr� to l
n c�a mình. Trong �i�u ki�n c�p �y kiêm
nhi�m tuy�t ��i, vi�c hi�u và th�c hi�n t�t nghi�p v$
ki�m tra, giám sát là c~n thi�t h3n bao gi� h�t.

B�n là, c$ th� hóa nhi�m v$ ki�m tra, giám sát thành
m�t trong nh(ng tiêu chí �� �ánh giá, phân lo�i, x�p
thi �ua - khen th��ng ��i v
i các t	 ch�c ��ng và c�p
�y ��nh k� hàng n0m. Tiêu chí c~n c$ th�, mang tính
��nh l�8ng, trong �ó l�y t= l� hoàn thành kh�i l�8ng,
ti�n �� và hi�u qu� công vi�c, k�t qu� th�c hi�n nhi�m
v$ ki�m tra, giám sát... làm th�
c �o �ánh giá c�p �y
viên và t	 ch�c ��ng. C�p �y có th>m quy�n nên xây
d�ng và ban hành tiêu chí �ánh giá thi �ua t: �~u n0m,
coi �ó là c3 s� �� theo dõi, �ánh giá c� quá trình th�c
hi�n nhi�m v$.

N0m là, t	 ch�c các cu�c thi tìm hi�u v� nhi�m v$
ki�m tra, giám sát cho c�p �y các c�p trong ��ng b� B�.
Trong th�c t�, c�p �y th��ng là lãnh ��o �3n v�, v:a b�n
r�n, v:a có tâm lý ng�i tham gia các cu�c thi, nên
th��ng c# ��ng viên trong chi b� tham gia. �� kh1c ph$c
��8c h�n ch� này, khi xây d�ng k� ho�ch, th� l� cu�c thi
thì t	 ch�c ��ng t	 ch�c cu�c thi, c~n xác ��nh rõ ��i
t�8ng chính tham gia thi là c�p �y. Vi�c t	 ch�c các cu�c
thi c;ng c~n �a d�ng v� n�i dung, h�p d_n v� hình th�c.
Thay vì hình th�c vi�t bài d� thi, ��ng �y B� ti�p t$c t	
ch�c h�i thi tìm hi�u v� công tác ki�m tra, giám sát theo
hình th�c tr1c nghi�m tr�c ti�p trên máy tính và thi gi�i
quy�t tình hu�ng th�c t� c�a c3 quan, �3n v�. T	 ch�c
h�i thi tìm hi�u c;ng là gi�i pháp h(u ích, thi�t th�c,
h�p d_n �� nâng cao ��8c n0ng l�c ki�m tra, giám sát
cho c�p �y. 

Sáu là, c�p �y ti�p t$c nghiên c�u, t	ng k�t th�c ti`n,
hoàn thi�n các quy trình, v0n b�n h�
ng d_n v� công tác
ki�m tra, giám sát phù h8p v
i tình hình th�c t� c�a ��ng
b�, �úng th>m quy�n.�
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NGUYỄN THỊ KIM HOA*

Tóm tắt: Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm
đặt vấn đề mở rộng quan hệ của Việt Nam với các nước theo hướng đa phương
và đa dạng. Những nguyên tắc này là sự thể hiện sâu sắc tinh thần kế thừa và
phát huy truyền thống đối ngoại Việt Nam, tinh hoa văn hóa đối ngoại thế giới.

Summary: In the field of international relations, President Ho Chi Minh was the
one who raised the issue of expanding Vietnam's relations with other countries,
in the direction of multilateralism and diversification of international relations.
These principles deeply reflect the spirit of inheriting and promoting the foreign
tradition of Vietnam, the quintessence of foreign culture in the world.
Từ khóa: Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan hệ quốc tế, đối ngoại, nguyên tắc, Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh’s ideology, international relations, foreign policy, principle, Vietnam.
Nhận bài: 16/11/2018; Sửa chữa: 19/11/2018; Duyệt đăng: 5/12/2018.

Xác ��nh và thi�t l�p các m�i quan h� hòa bình,
h(u ngh�, h8p tác v
i nhân dân lao ��ng các n�
c
trên th� gi
i có ý ngh4a quan trjng ��i v
i cách
m�ng Vi�t Nam. Ngay t: n0m 1924, Nguy`n Ái

Qu�c �ã ch! rõ s� suy y�u c�a các dân t�c ph�3ng �ông
trong cu�c ��u tranh ch�ng ch� ngh4a �� qu�c, th�c dân
chính là do thi�u s� �oàn k�t qu�c t�. Ng��i vi�t:
“Nguyên nhân �~u tiên �ã gây ra s� suy y�u c�a các dân
t�c ph�3ng �ông, �ó là s� bi�t l�p. Không gi�ng nh� các
dân t�c ph�3ng Tây, các dân t�c ph�3ng �ông không có
quan h� và ti�p xúc gi(a các l$c ��a v
i nhau. Hj hoàn
toàn không bi�t ��n nh(ng vi�c x�y ra � các n�
c láng
gi�ng g~n g;i nh�t c�a hj, do �ó hj thi�u s� tin c�y l_n

nhau, s� ph�i h8p hành ��ng và s� c	 v; l_n nhau” 1. Vì
v�y, theo Ng��i, các dân t�c thu�c ��a ph�i thi�t l�p và
có kh� n0ng thi�t l�p �� tiêu di�t k� �ang nô d�ch hj,
chính là quan h� v
i các dân t�c thu�c ��a cùng kh	 khác.
Bên c�nh �ó, cách m�ng Vi�t Nam, c;ng nh� phong trào
gi�i phóng dân t�c � các n�
c thu�c ��a khác c~n quan h�
ch�t ch� v
i cu�c ��u tranh cách m�ng c�a giai c�p vô
s�n. Ch� t�ch H' Chí Minh cho r�ng: “Các dân t�c � �ó
không bao gi� có th� ng>ng �~u lên ��8c n�u không g1n
bó v
i giai c�p vô s�n th� gi
i” và “V�n m�nh c�a giai c�p
vô s�n th� gi
i và ��c bi�t là v�n m�nh c�a giai c�p vô s�n
� các n�
c �i xâm l�8c thu�c ��a g1n ch�t v
i v�n m�nh
c�a giai c�p b� áp b�c � các thu�c ��a”2.

* Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

T� T��NG C�A 
CH� T�CH H� CHÍ MINH 
v� các nguyên t#c trong 
quan h� qu�c t�
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��n khi Cách m�ng Tháng Tám thành công, Ch� t�ch
H' Chí Minh �ã ngh4 ��n vi�c h8p tác v
i các n�
c trên
th� gi
i, m� r�ng quan h� qu�c t�, Ng��i không bao gi�
nh~m l_n gi(a nh(ng giá tr� v0n minh c�a nhân lo�i v
i
nh(ng bi�u hi�n tha hóa, x�u xa c�a ch� ngh4a dân t�c
ích k=. Ng��i cho r�ng, mji thành t�u khoa hjc - k<
thu�t và mji ngu'n l�c kinh t� - v0n hóa ��8c t�o ra ��u
là tài s�n chung c�a toàn nhân lo�i. N�u nh� ch� ngh4a
t� b�n �ã l8i d$ng nh(ng thành t�u này �� ph$c v$ cho
s� t'n t�i c�a mình thông qua quá trình toàn c~u hóa, thì
nh(ng thành t�u này không có ngh4a là c�a riêng ch�
ngh4a t� b�n. Ch� ngh4a xã h�i có xây d�ng thành công,
tr�
c h�t, ph�i bi�t k� th:a và phát tri�n nh(ng thành
t�u kinh t�, khoa hjc - k< thu�t, v0n hóa c�a nhân lo�i.
Cho nên, Ng��i kh�ng ��nh: Chính sách ��i ngo�i c�a Vi�t
Nam là “làm b�n v
i t�t c� mji n�
c dân ch� và không
gây thù oán v
i m�t ai”3 và “Trong quan h� ��i v
i các
n�
c khác, chính sách c�a n�
c Vi�t Nam Dân ch� C�ng
hoà là rõ ràng và trong sáng: �ó là m�t chính sách hoà
bình và quan h� t�t. Chính sách �ó d�a trên 5 nguyên t1c
v4 ��i nêu trong các b�n tuyên b� chung Trung - �n và
Trung - Mi�n”4. T� t��ng c�a Ch� t�ch H' Chí Minh v� các
nguyên t1c trong quan h� qu�c t�, �ó là:

M�t là, tôn trjng toàn v|n lãnh th	 và ch� quy�n
c�a nhau.

Trong quan h� qu�c t�, vi�c gi( v(ng ��c l�p và ch�
quy�n ��8c ��t lên v� trí hàng �~u. V
i Ch� t�ch H' Chí
Minh, mji m�i quan h� v
i các n�
c, tr�
c h�t là ph�i gi(
v(ng ��c l�p ch� quy�n c�a dân t�c mình trên t�t c� các
l4nh v�c chính tr�, kinh t�, v0n hóa, quân s�, ngo�i
giao,... và �òi h@i t�t c� các n�
c ph�i th�t s� tôn trjng
quy�n thiêng liêng t�i cao �ó. Trong quan h� qu�c t�,
nhân nh�8ng nhau là c~n thi�t, nh�ng m�t v�n �� mang
tính nguyên t1c là không nh�8ng b� v�n �� ��c l�p và
ch� quy�n, Ng��i ch! rõ: “Chính ph� bu�c Pháp ph�i công
nh�n n�n ��c l�p c�a n�
c ta. ��8c th�, v� v�n �� khác
c;ng có th� gi�i quy�t r�t d` dàng”5.

Ch� t�ch H' Chí Minh kh�ng ��nh, ��c l�p ch� quy�n
c�a Vi�t Nam ph�i g1n li�n v
i v�n �� th�ng nh�t và
toàn v|n lãnh th	. Th�c t� l�ch s#, Vi�t Nam là m�t qu�c
gia th�ng nh�t, nh�ng th�c dân Pháp �ã dùng chính
sách chia �� tr�, chúng chia Vi�t Nam thành ba x� v
i
ba ch� �� cai tr� khác nhau, mi�n Nam là x� Nam k� t�
tr� thu�c Pháp, mi�n Trung là x� b�o h�, mi�n B1c là x�
bán b�o h�. Vì v�y, cu�c ��u tranh giành ��c l�p, ch�
quy�n c�a nhân dân Vi�t Nam luôn ph�i g1n li�n v
i
toàn v|n lãnh th	 và th�ng nh�t T	 qu�c. Ng��i kh�ng
��nh: “�'ng bào Nam b� là dân n�
c Vi�t Nam. Sông có
th� c�n, núi có th� mòn, song chân lý �ó không bao gi�
thay �	i!”6. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Voroshilov K.E - Chủ tịch Đoàn Hội đồng Xô-viết Tối cao Liên Xô ở Tbilisi (Thủ đô Cộng hòa
Gruzia), ngày 21 tháng 7 năm 1959. ẢNH: TL
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Hai là, không xâm ph�m l_n nhau.

Trong quan h� qu�c t�, H' Chí Minh ch� tr�3ng gi�i
quy�t tranh ch�p, b�t �'ng b�ng th�3ng l�8ng hòa bình,
phù h8p ��o lý và lu�t pháp qu�c t�, ch�ng chi�n tranh,
b�o v� hòa bình. Tr�
c khi di`n ra cu�c chi�n tranh Vi�t
- Pháp, H' Chí Minh �ã th� hi�n tinh th~n kiên trì gi�i
quy�t tranh ch�p, b�t �'ng b�ng th�3ng l�8ng hòa bình.
Vi�c ký k�t v
i Chính ph� Pháp b�n Hi�p ��nh s3 b�
(6/3/1946) và T�m �
c (14/9/1946) là k�t qu� c�a các
cu�c th�3ng l�8ng tìm ki�m hòa bình, tránh chi�n tranh
c�a Ch� t�ch H' Chí Minh. Trong L�i tuyên b� v
i phóng
viên báo “Pari - Sài Gòn” (13/12/1946), Ng��i kh�ng
��nh: “�'ng bào tôi và tôi thành th�c mu�n hoà bình.
Chúng tôi không mu�n chi�n tranh. Tôi bi�t là nhân dân
Pháp không mu�n chi�n tranh. Cu�c chi�n tranh này
chúng tôi mu�n tránh b�ng �� mji cách”7. Vì theo Ng��i,
chi�n tranh ��u có h�i cho c� hai n�
c Vi�t - Pháp, Ng��i
�ã kêu gji ng��i Pháp không có nh(ng hành ��ng khiêu
khích và th�t thà c�ng tác v
i Vi�t Nam m�t cách bình
��ng thân thi�n. 

Ba là, không can thi�p vào công vi�c n�i b� c�a nhau.

Ch� t�ch H' Chí Minh luôn tán thành và kiên trì ��u
tranh b�o v� và thi hành nguyên t1c này trong quan h�
qu�c t�. Khi Tr� l�i ông Vaxi�ép Rao, thông tín viên

hãng Roit3 (tháng 5/1947), Ng��i nêu rõ: “Chúng tôi
mu�n g#i th� gi
i l�i này: là �
c mong t�t c� các ng��i
dân ch� trên th� gi
i �oàn k�t v
i nhau �� b�o v� cho
n�n dân ch� trong các n�
c nh@ c;ng nh� trong các
n�
c l
n!8. Trong quan h� v
i các n�
c, Vi�t Nam kiên
quy�t gi( v(ng quy�n ��c l�p t� ch�, theo tinh th~n t�
quy�t không ch�p nh�n b�t c� s� can thi�p nào, vì theo
Ng��i: “Vi�c th�ng nh�t ��t n�
c Vi�t Nam là vi�c n�i b�
c�a nhân dân Vi�t Nam, không m�t n�
c nào có quy�n
can thi�p”9. Tháng 6/1955, trong l�i phát bi�u khi th0m
Trung Qu�c, H' Chí Minh ti�p t$c kh�ng ��nh: “N�
c Vi�t
Nam Dân ch� C�ng hoà s¡n sàng ��t mji quan h� thân
thi�n h8p tác v
i b�t c� m�t n�
c nào trên nguyên t1c:
tôn trjng s� hoàn ch!nh v� ch� quy�n và lãnh th	 c�a
nhau, không xâm ph�m l_n nhau, không can thi�p n�i
tr� c�a nhau”10. 

B�n là, bình ��ng và hai bên cùng có l8i.

Trong quan h� gi(a n�
c ta v
i các n�
c trên th� gi
i,
Ch� t�ch H' Chí Minh luôn th� hi�n tinh th~n �oàn k�t,
h(u ngh�, h8p tác, bình ��ng và �ôi bên cùng có l8i vì
nh(ng m$c tiêu chung, k�t h8p �úng �1n l8i ích dân t�c
v
i l8i ích qu�c t�. Ch� t�ch H' Chí Minh nói v
i ng��i
Vi�t Nam và ng��i Pháp là: “có th� và c~n ph�i b1t tay
nhau trong m�t s� nghi�p c�ng tác bình ��ng, th�t thà,
�� gây d�ng h�nh phúc chung cho c� hai dân t�c”11. Theo

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cùng ngài Desmond Tan - Trưởng đoàn
đại biểu cấp cao Hiệp hội nhân dân Singapore ký kết chương trình hợp tác, tháng 8/2018. ẢNH: QUANG VINH
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Ng��i, hoà bình là l8i ích c�a t�t c� các dân t�c, do �ó
ph�i ��u tranh cho hoà bình trên th� gi
i ��8c b�n v(ng,
“gi( gìn hoà bình th� gi
i t�c là gi( gìn l8i ích c�a n�
c
ta. Vì l8i ích c�a nhân dân lao ��ng kh1p th� gi
i là nh�t
trí”12. Tuy nhiên, khi h8p tác v
i các n�
c, nh�t là v
i các
n�
c t� b�n ch� ngh4a, Ch� t�ch H' Chí Minh luôn c�nh
giác v
i nh(ng âm m�u, th� �o�n c�a các th� l�c �� qu�c
và ph�n ��ng, Ng��i luôn �� phòng và tìm mji cách ��
ng0n ch�n nh(ng tác ��ng x�u, nh(ng hành ��ng l8i
d$ng h8p tác �� phá ho�i s� nghi�p cách m�ng c�a nhân
dân ta, nh�t là vi ph�m ��c l�p, ch� quy�n lãnh th	 c�a
Vi�t Nam. Do v�y, trong quan h� v
i b�t c� n�
c nào, h8p
tác v
i b�t c� l�c l�8ng nào, H' Chí Minh ��u �òi h@i ph�i
trên c3 s� th�t thà, dân ch�, bình ��ng và cùng có l8i,
ch�ng l�i mji âm m�u, th� �o�n �� d_n t
i s� can thi�p
và thôn tính l_n nhau. Ng��i kh�ng ��nh: “Vi�t Nam s¡n
sàng c�ng tác thân thi�n v
i nhân dân Pháp. Nh(ng ng��i
Pháp t� b�n hay công nhân, th�3ng gia hay trí th�c, n�u
hj mu�n th�t thà c�ng tác v
i Vi�t Nam thì s� ��8c nhân
dân Vi�t Nam hoan nghênh hj nh� anh em b~u b�n. Song
nhân dân Vi�t Nam kiên quy�t c� tuy�t nh(ng ng��i Pháp
quân phi�t”13.

N0m là, chung s�ng hoà bình, m� r�ng quan h� qu�c
t� theo h�
ng �a ph�3ng và �a d�ng các m�i quan h�.

Khi Cách m�ng Tháng Tám thành công, Ch� t�ch H'
Chí Minh �ã ngh4 ngay ��n vi�c h8p tác v
i các n�
c trên
th� gi
i, vì theo ng��i, Chính ph� Vi�t Nam Dân ch� C�ng
hòa s¡n sàng h8p tác v
i các n�
c, k� c� các n�
c không
cùng ch� �� xã h�i, th�m chí, c� v
i n�
c �ã t:ng xâm
l�8c n�
c ta. Trong m�t l~n tr� l�i các nhà báo, Ch� t�ch
H' Chí Minh �ã nói rõ v� thái �� c�a Chính ph� Vi�t Nam
Dân ch� C�ng hòa là: “Chúng ta hoan nghênh nh(ng
ng��i Pháp mu�n �em t� b�n vào x� ta khai thác nh(ng
ngu'n nguyên li�u ch�a có ai khai thác. Có th� r�ng:
chúng ta s� m�i nh(ng nhà chuyên môn Pháp, c;ng nh�
M<, Nga hay Tàu, ��n �ây giúp vi�c cho chúng ta trong
cu�c ki�n thi�t qu�c gia”14 và “Gi(a n�
c Vi�t Nam Dân
ch� C�ng hòa và n�
c Nh�t B�n, m�c dù Chính ph� Nh�t
B�n hi�n nay �ang áp d$ng m�t chính sách không thân
thi�n ��i v
i n�
c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa, chúng tôi
�ã c� g1ng duy trì nh(ng quan h� buôn bán gi(a Vi�t Nam
v
i m�t s� công ty Nh�t B�n”15.

Quan �i�m h8p tác c�a Ch� t�ch H' Chí Minh ��i v
i
các n�
c là hoàn toàn nh�t quán và rõ ràng. �i�u này
chúng ta th�y r�t rõ trong L�i kêu gji Liên h8p qu�c
(tháng 12/1946) g#i: ��i Anh qu�c, Trung Qu�c, Hoa K�,
Liên Xô và các n�
c thành viên khác c�a Liên h8p qu�c,
Ch� t�ch H' Chí Minh trình bày nguyên t1c ��i ngo�i �
�i�m 2 là: “��i v
i các n�
c dân ch�, n�
c Vi�t Nam s¡n
sàng th�c thi chính sách m� c#a và h8p tác trong mji
l4nh v�c: 

a) N�
c Vi�t Nam dành s� ti�p nh�n thu�n l8i cho �~u
t� c�a các nhà t� b�n, nhà k< thu�t n�
c ngoài trong t�t
c� các ngành k< ngh� c�a mình.

b) N�
c Vi�t Nam s¡n sàng m� r�ng các c�ng, sân bay
và ���ng sá giao thông cho vi�c buôn bán và quá c�nh
qu�c t�.

c) N�
c Vi�t Nam ch�p nh�n tham gia mji t	 ch�c h8p
tác kinh t� qu�c t� d�
i s� lãnh ��o c�a Liên h8p qu�c…

Trong cu�c ��u tranh vì nh(ng quy�n thiêng liêng c�a
mình, nhân dân Vi�t Nam có m�t ni�m tin sâu s1c r�ng hj
c;ng chi�n ��u cho m�t s� nghi�p chung, �ó là s� khai
thác t�t �|p nh(ng ngu'n l8i kinh t� và m�t t	 ch�c có
hi�u qu� cho an ninh � Vi`n �ông”16.

Các V0n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l~n th� X, XI,
XII c�a ��ng ��u kh�ng ��nh, ���ng l�i ��i ngo�i c�a
��ng và Nhà n�
c ta là: ��c l�p t� ch�, hòa bình, h8p tác
và phát tri�n; chính sách ��i ngo�i r�ng m�, �a ph�3ng
hóa, �a d�ng hóa các quan h� qu�c t�. Ch� ��ng và tích
c�c h�i nh�p kinh t� qu�c t�, �'ng th�i m� r�ng h8p tác
qu�c t� trên các l4nh v�c khác. Vi�t Nam là b�n, ��i tác
tin c�y và thành viên có trách nhi�m trong c�ng �'ng
qu�c t�, góp ph~n vào s� nghi�p hòa bình, ��c l�p dân
t�c, dân ch� và ti�n b� xã h�i trên th� gi
i, tham gia tích
c�c vào ti�n trình h8p tác qu�c t� và khu v�c. �'ng th�i,
��ng c;ng �ã ch! ra các nguyên t1c khi m� r�ng quan h�
��i ngo�i là: Tôn trjng ��c l�p, ch� quy�n và toàn v|n
lãnh th	, không can thi�p vào công vi�c n�i b� c�a nhau;
không dùng v; l�c ho�c �e dja dùng v; l�c; gi�i quy�t
các b�t �'ng và tranh ch�p thông qua th�3ng l�8ng hòa
bình; tôn trjng l_n nhau, bình ��ng và cùng có l8i, trên
c3 s� nh(ng nguyên t1c c3 b�n c�a Hi�n ch�3ng Liên h8p
qu�c và lu�t pháp qu�c t�.�

Chú thích:
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NH�NG V�N �� QU�C T� VÀ ��I NGO�I NHÂN DÂN

Từ sáng kiến liên chính phủ, đến 
sáng kiến của riêng EU

Sáng ki�n liên chính ph� 17+1

N0m 2005, Hi�p �
c Hi�n pháp châu Âu (the Treaty
establishing a Constitution for Europe) - m�t tài li�u
nh�m thúc �>y h�i nh�p châu Âu không th� thông qua,
vì không nh�n ��8c s� tán thành c�a c# tri hai n�
c Pháp
và Hà Lan. Cùng v
i s� bác b@ c�a công dân hai n�
c,
toàn b� quá trình phê chu>n và cùng v
i �ó là ti�n trình
h�
ng ��n h�i nh�p châu Âu l
n h3n �ã b� t�m d:ng.
Nguyên nhân th�t b�i c�a Hi�p �
c Hi�n pháp ��8c nhìn
nh�n là do công dân hai n�
c nói riêng thi�u c�m nh�n
và g1n bó v
i EU. Các nhà lãnh ��o cho r�ng, s� xa cách
này là do ng��i dân thi�u ki�n th�c và hi�u bi�t v� l�ch
s# châu Âu, vai trò c�a EU và các giá tr� c�a EU, vì v�y c~n
ph�i làm cho l�ch s# châu Âu tr� nên h(u hình h3n, ��
nâng cao c�m th�c châu Âu trong công chúng. Di s�n v0n
hóa ��8c coi là m�t ph�3ng ti�n h(u ích �� ��t ��8c �i�u
này. Do �ó, m$c �ích chính c�a Gi�i th��ng Th�3ng hi�u
V0n hóa châu Âu (EHL) là c�ng c� ý th�c c�a công dân,
�'ng th�i c;ng h� tr8 s� �a d�ng và t0ng c��ng ��i tho�i
liên v0n hóa gi(a các n�
c v
i nhau1.

T: nh�n ��nh �ó, các chính ph� �ã mong mu�n sáng t�o
nên bi�u t�8ng v0n hóa truy�n th�ng xuyên qu�c gia, nh�m
c�ng c� c�m th�c châu Âu trong công dân c�a mình. N0m
2006, sáng ki�n liên chính ph� 17+12 European heritage
label (Gi�i th��ng Th�3ng hi�u V0n hóa châu Âu) ��8c ra
��i. Tính ��n n0m 2011, �ã có 64 di s�n c�a 18 n�
c ��8c
nh�n Gi�i th��ng Th�3ng hi�u V0n hóa Châu Âu.

Gi
i thi�u v� Gi�i th��ng Th�3ng hi�u V0n hóa Châu
Âu, tài li�u The European Heritage Label Building the
future for European citizens (Madrid, 25/1/2007) cho
bi�t: “Di s�n v0n hóa là m�t ph~n không th� thi�u trong
b�n s1c châu Âu c�a chúng ta và các giá tr� và nguyên t1c
chung c�a chúng ta. V0n hóa châu Âu ngày nay d�a trên
l�ch s# trao �	i và ��i tho�i qua biên gi
i, v� s� t�3ng
tác và chuy�n giao c�a con ng��i và các giá tr�, ý t��ng,
phong trào ngh� thu�t và tác ph>m ngh� thu�t. Gi�i
th��ng Th�3ng hi�u V0n hóa Châu Âu ��8c thi�t k� ��
qu�ng bá cho chi�u r�ng xuyên qu�c gia châu Âu v� tài
s�n v0n hóa, di tích, ��a �i�m t� nhiên ho�c �ô th�, di
s�n v�t th� và phi v�t th�, hi�n ��i và truy�n th�ng �ã
�óng m�t vai trò quan trjng trong vi�c xây d�ng và th�ng
nh�t châu Âu. Nó nh�m m$c �ích t0ng c��ng s� h� tr8

TRẦN THỊ KHÁNH HÀ*
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c�a công dân châu Âu cho m�t b�n s1c châu Âu ��8c chia
s� và �� nuôi d��ng m�t c�m giác thu�c v� m�t không
gian v0n hóa chung. Th�3ng hi�u V0n hóa Châu Âu ��8c
thi�t k� �� khuy�n khích mji ng��i hi�u và tôn trjng và
h� tr8 cho di s�n c�a hj (…)”3.

Tham gia vào sáng ki�n này là t� nguy�n, các n�
c có
th� l�a chjn tham gia ho�c không. M$c tiêu chính c�a
sáng ki�n là xác ��nh và ch! ��nh các di s�n �óng m�t vai
trò quan trjng trong vi�c xây d�ng m�t châu Âu th�ng
nh�t và �� nhìn nh�n các di s�n �ó thông qua quan �i�m
châu Âu, ch� không ph�i qu�c gia.

Chuy�n �	i thành sáng ki�n c�a EU

Vào ngày 20/11/2008, H�i �'ng Châu Âu �ã thông qua
các k�t lu�n nh�m chuy�n �	i sáng ki�n liên chính ph�
thành m�t hành ��ng c�a Liên minh b�ng cách m�i 7y
ban trình �� xu�t thi�t l�p m�t sáng ki�n Bi�u t�8ng Di
s�n Châu Âu (European Heritage Label - EHL) và nêu rõ
các th� t$c th�c t� �� th�c hi�n d� án. Các cu�c �i�u tr~n
công khai và �ánh giá tác ��ng �ã ��8c th�c hi�n, xác
nh�n giá tr� gia t0ng c�a s� tham gia c�a EU. N0m 2010,
7y ban Châu Âu �ã công b� k� ho�ch cho toàn EU ��8c
gji là Bi�u t�8ng Di s�n Châu Âu và nó ��8c chính th�c
thành l�p vào ngày 16/11/2011. “European Heritage
Label” là c�a Liên minh Châu Âu và ch! ��8c trao cho các
��a �i�m n�m � các qu�c gia thành viên EU, khác “EU
heritage label” là sáng ki�n c�a 17 n�
c EU + Th$y S4.

Tài li�u quan trjng ��a ra chính sách v0n hóa này c�a
EU là báo cáo có tên M�t ch�3ng trình ngh� s� châu Âu v�
v0n hóa trong m�t th� gi
i toàn c~u hóa (European
Agenda for Culture in a Globalising World) do ngh� s4 Ngh�
vi�n châu Âu ng��i B' �ào Nha - Vasco Graça Moura so�n
th�o4. T�i bu	i trình bày báo cáo (tháng 4/2008), ông
nh�t m�c nói v� “di s�n v0n hóa”. Moura tuyên b�: “Di
s�n v0n hóa c�a chúng ta ��t châu Âu lên phía tr�
c so
v
i t�t c� các ph~n khác c�a th� gi
i. M�t di s�n là m�t
�i�m ch�ng nh�n quan trjng cho ch� ngh4a nhân ��o, s�
giàu có tinh th~n và khai sáng, dân ch�, khoan dung và
quy�n công dân”. H3n n(a, di s�n v0n hóa là m�t ngu'n
g�c c�a s� th�ng nh�t và khuy�n khích công dân “gi(
v(ng t� tin và t� hào trong m�i quan h� v
i các qu�c
gia/dân t�c khác”5.

Vasco Graça Moura kh�ng ��nh, EU có nhi�m v$ r�t ��c
bi�t �� b�o v� s� phong phú v0n hóa c�a châu Âu. Các di
s�n v0n hóa châu Âu, trong t�t c� các khía c�nh c�a nó,
ph�i b�ng mji ph�3ng ti�n, ��8c b�o t'n và ph	 bi�n c�
trong và ngoài Liên minh (…). Di s�n v0n hóa c�a châu
Âu, bao g'm các hình th�c bi�u hi�n �a d�ng và s� k�t
h8p các n�n t�ng c�a nó, nh� v0n hóa c	 ��i Hy L�p -
Latinh (Graeco - Latin) và Do Thái - Kitô giáo (Judaeo -
Christian), l�ch s# ��t châu Âu trong ��i tiên phong c�a
t�t c� các châu l$c, �ã ��8c ch�ng minh là m�t trình �i�u
khi�n vô song v� s� �	i m
i, phát tri�n và ti�n b�, �ã lan
r�ng theo mji h�
ng và ngày nay v_n là m�t �i�m tham

chi�u thi�t y�u cho ch� ngh4a nhân v0n, làm s�ng ��ng
và phong phú v� m�t tinh th~n, dân ch�, khoan dung và
quy�n công dân. Trong m�t th� gi
i �ang d~n toàn c~u
hóa, nh(ng ph>m ch�t ��c bi�t n	i b�t ch�a ��ng trong
h�t nhân c�a s� phong phú v0n hóa châu Âu, t�o nên giá
tr� gia t0ng c�a chính châu Âu và vai trò c�a chúng là r�t
quan trjng ��i v
i châu Âu và EU.

Ông l�p lu�n, các ch�3ng trình c�ng �'ng hi�n có
trong l4nh v�c v0n hóa không ph�n ánh �~y �� ý ngh4a
c�a di s�n v0n hóa chung châu Âu, �ó là lý do t�i sao EU
c~n các ch�3ng trình c$ th� �� thúc �>y s� sáng t�o và
b�o t'n các liên k�t, trên quy mô r�ng h3n và m�c �� sâu
h3n, v
i hàng hóa và giá tr�, c� h(u hình và phi v�t th�,
t�o thành di s�n v0n hóa châu Âu và cho phép hàng hóa
và giá tr� �ó t�3ng tác theo quan ni�m nhân v0n v� danh
tính và s� khác bi�t và trong các tác ph>m v0n hóa ngày
nay6. Vasco Graça Moura �� ngh� H�i �'ng châu Âu và 7y
ban châu Âu nên t0ng c��ng uy tín c�a di s�n c	 �i�n c�a
châu Âu và nh(ng �óng góp l�ch s# c�a n�n v0n hóa qu�c
gia trong mji khía c�nh c�a chúng qua nhi�u th� k=.

Báo cáo c�a Graça Moura �ã ��8c ch�p nh�n nhanh
chóng mà không có nhi�u tranh lu�n. ��8c b�o ��m an
toàn b�i “chu>n m�c v0n hoá châu Âu”, m�t h�i �'ng t�
v�n �ã xác ��nh nh(ng giá tr� v0n hoá nào �áng ��8c h�
tr8. 7y viên Androulla Vassiliou ch! ra r�ng EHL là m�t
sáng ki�n ��c bi�t t�t: danh hi�u này ��8c mong �8i nh�
m�t d�u hi�u dành cho các ��a �i�m và công trình ki�n
trúc có vai trò quan trjng trong vi�c t�o nên châu Âu.

Cu�i n0m 2011, Ngh� vi�n châu Âu �ã thông qua quan
�i�m c�a 7y ban châu Âu ngay t�i l~n �jc �~u tiên, quy�t
��nh thành l�p danh hi�u European Heritage Label c�a
Liên minh châu Âu. Các di s�n �~u tiên nh�n ��8c danh
hi�u EHL s� ��8c l�a chjn qua hai vòng (qu�c gia và Liên
minh), �8t trao danh hi�u �~u tiên là n0m 2013. Các di
s�n tr�
c �ó �ã giành ��8c gi�i th��ng Th�3ng hi�u V0n
hóa Châu Âu 17+1 s� ph�i �0ng kí xét duy�t l�i n�u mu�n
��8c công nh�n danh hi�u Bi�u t�8ng Di s�n châu Âu7.

Quan điểm của EU về EHL
European Heritage Label không ph�i là gi�i th��ng

�~u tiên v� di s�n v0n hóa c�a EU. Tr�
c khi EHL ra ��i,
EU �ã có m�t gi�i th��ng v� di s�n v0n hóa là Gi�i th��ng
Di s�n V0n hóa c�a EU/Gi�i th��ng Europa Nostra (The EU
Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards) ��8c
b1t �~u trao t: n0m 2012. Tuy v�y, �ây không ph�i là gi�i
th��ng dành cho các di s�n mà nh�m thúc �>y các
ph�3ng pháp hay nh�t liên quan ��n b�o t'n di s�n, qu�n
lý, nghiên c�u, giáo d$c và truy�n thông. B�ng cách này,
ch�3ng trình gi�i th��ng góp ph~n vào s� công nh�n
m�nh m� h3n v� di s�n v0n hóa nh� m�t ngu'n tài
nguyên chi�n l�8c cho xã h�i và n�n kinh t� châu Âu.

Các di s�n châu Âu là nh(ng c�t m�c quan trjng trong
vi�c hình thành châu Âu ngày nay. B1t �~u t: th�i bình
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minh c�a n�n v0n minh cho t
i châu Âu mà chúng ta th�y
ngày hôm nay, các ��a �i�m này tôn vinh và t�8ng tr�ng
cho các lý t��ng, giá tr�, l�ch s# và h�i nh�p châu Âu. V
i
European Heritage Label, các di s�n ��8c vinh danh và EU
th�c s� có nh(ng tài s�n v0n hóa l�ch s# c�a mình. Slogan
c�a EHL là “Europe Starts Here” nh�n m�nh kh� n0ng k�t
n�i c�a di s�n v0n hóa: k�t n�i ng��i v
i ng��i, k�t n�i
quá kh� v
i t�3ng lai và nh�t là k�t n�i toàn EU nh� m�t
t	ng th� có chung n�n t�ng l�ch s# v0n hóa.

Khái ni�m v� EHL

Trong Quy�t ��nh s� 1194/2011/EU c�a Ngh� vi�n
châu Âu và H�i �'ng châu Âu ngày 16/11/2011 v� vi�c
thi�t l�p m�t hành ��ng c�a Liên minh châu Âu v� Bi�u
t�8ng Di s�n châu Âu �ã ��a ra ��nh ngh4a v� các di s�n
châu Âu:

1. “Các di s�n” có ngh4a là các di tích, các di s�n t�
nhiên, d�
i n�
c, kh�o c	, công nghi�p ho�c �ô th�, c�nh
quan v0n hóa, n3i t��ng ni�m, hàng hóa v0n hóa và các
di s�n v�t th� và phi v�t th� g1n li�n v
i m�t ��a �i�m,
bao g'm di s�n ��3ng ��i;

2. “Di s�n xuyên qu�c gia” có ngh4a là:

(a) M�t s� di s�n, n�m � các qu�c gia thành viên khác
nhau, t�p trung vào m�t ch� �� c$ th� �� g#i �3n �0ng
ký chung.

(b) M�t di s�n n�m trên lãnh th	 c�a ít nh�t hai n�
c
thành viên.

3. “Di s�n chuyên �� qu�c gia” có ngh4a là m�t s� di
s�n, n�m trong cùng m�t n�
c thành viên, trong �ó t�p
trung vào m�t ch� �� c$ th� �� g#i �3n �0ng ký chung”8.

��nh ngh4a này giúp EHL khác bi�t v
i Danh sách Di
s�n Th� gi
i c�a UNESCO9.

Tiêu chí trao EHL 

Tiêu chí trao EHL cho m�t di s�n c;ng ��8c ��a ra
trong Quy�t ��nh nói trên. Trong h�
ng d_n dành cho các
di s�n �ng c# viên �ã nêu ng1n gjn các tiêu chí này, theo
�ó, EHL s� ��8c trao cho các di s�n trên c3 s� giá tr� bi�u
t�8ng c�a châu Âu v� vi�c giáo d$c, h3n là v� ph>m ch�t
ki�n trúc hay v� �|p c�a chúng (…) “nó s� trao cho di s�n
�ã �óng m�t vai trò quan trjng trong l�ch s# c�a châu
Âu/ho�c h�i nh�p EU: 

+ Không ph�i là v� v� �|p c�a m�t di s�n hay ch�t
l�8ng ki�n trúc, mà là giá tr� t�8ng tr�ng c�a nó;

+ Không ph�i là v� b�o t'n các di s�n, mà là các ho�t
��ng v� cung c�p và ch�3ng trình giáo d$c c�a chúng,
��c bi�t là ��i v
i gi
i tr�;

+ S� làm cho các di s�n ��8c trao danh hi�u hi�u qu�
h3n b�ng cách thúc �>y m�ng l�
i liên k�t gi(a chúng,

Ngôi nhà của Robert Schuman tại Scy - Chazelles, Cộng hòa Pháp. ẢNH: PV
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�i�u s� t�o thu�n l8i cho vi�c hjc t�p ngang hàng và thúc
�>y ��ng l�c”10.

T: khái ni�m và tiêu chí trao EHL, có th� th�y 3 �i�m
chính giúp EHL tr� nên ��c �áo và khác bi�t so v
i Danh
sách Di s�n Th� gi
i c�a UNESCO, g'm: 1) Các di s�n v0n
hoá châu Âu mang l�i cho cu�c ��i câu chuy�n châu Âu
và l�ch s# ��ng sau nó. Chúng không ch! là v� �|p th>m
m<; 2) Trjng tâm là qu�ng bá chi�u kích châu Âu c�a các
di s�n và cung c�p quy�n ��8c ti�p c�n chúng (cho t�t c�
các công dân châu Âu). �i�u này bao g'm vi�c t	 ch�c
m�t lo�t các ho�t ��ng giáo d$c, ��c bi�t là cho thanh
niên; 3) Các di s�n v0n hoá châu Âu có th� ��8c th��ng
th�c �3n l� ho�c nh� m�t ph~n c�a m�ng di s�n. Du
khách có th� c�m nh�n ��8c b� r�ng và quy mô c�a
nh(ng gì mà châu Âu �em l�i và nh(ng gì nó �ã ��t ��8c.

��n nay, trong biên gi
i EU �ã có 38 ��a �i�m ��8c EU
trao danh hi�u Bi�u t�8ng Di s�n châu Âu. Danh sách
tham kh�o t�i trang ch� European Heritage Label:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/actions/heritage-label_en

EU ��t k� vjng l
n vào sáng ki�n EHL. Th�i �i�m EHL
��8c �� xu�t chuy�n �	i thành sáng ki�n c�a riêng EU và
quá trình chu>n b� cho �8t bình xét �~u tiên n0m 2013, EU
�ã tr�i qua nh(ng khó kh0n kinh t�, khi�n s� c� k�t c�a
kh�i b� r�n n�t. Trong b�i c�nh �ó, m�t di s�n chung nh�
nh(ng bi�u t�8ng c�a tr�i nghi�m v0n hóa l�ch s# quá kh�
s� ��a ng��i châu Âu ��n g~n nhau h3n bao gi� h�t. �ó
chính là bi�u t�8ng th�c t� v� n�n t�ng chung c�a châu Âu
— v
i ý ngh4a �ó, di s�n chung là m�t ph~n không th� thi�u

c�a s� th�ng nh�t châu Âu, vì Liên minh d�a trên ni�m tin
l�ch s# ��8c chia s� và ��u tranh cho các nguyên t1c dân
ch�, t� do và nhân quy�n; v
i nh(ng di s�n chung ��8c ��
cao khía c�nh giáo d$c, chúng góp ph~n �em l�i hi�u bi�t và
th�m nhu~n v� v0n hóa châu Âu th�ng nh�t trong �a d�ng. 

Nh� �ã trình bày, trong quá trình phát tri�n l�ch s#,
các qu�c gia �ã có nh(ng ngã r� riêng �� t�o nên b�n s1c
qu�c gia dân t�c, nh(ng kinh nghi�m l�ch s# c�a các qu�c
gia thành viên có th� khác nhau, song EU ��8c xây d�ng
nên t: nh(ng giá tr� c3 b�n mà hj tin r�ng châu Âu cùng
chia s�. Ng��i châu Âu hi�n nay có cùng m�t n�n v0n hóa
c�a vùng ��t ��8c ��nh danh là châu Âu. �i�u quan trjng
là các n�
c �ã góp ph~n vào các s� ki�n, con ng��i và ��a
�i�m trong quá kh� chung c�a châu Âu, n�n t�ng �ã giúp
Liên minh hình thành và phát tri�n. Th�ng nh�t trong �a
d�ng giúp �em l�i s�c m�nh, và m�t s� hi�u bi�t chung có
th� c�ng c� m�i quan h� này. V
i nh(ng di s�n chung
mang t~m vóc châu Âu, ��i di�n cho nh(ng giá tr� mà t:
�ó châu Âu phát tri�n, EU hình thành có th� giúp ng��i
Liên minh châu Âu hi�u ��8c quá kh� và s� ph�n chung
c�a nó; nó c;ng giúp làm n	i b�t các m$c tiêu chung và
các giá tr� chung, nh(ng �i�u giúp EU ti�p t$c. “Nh(ng
n3i nh� Athens, n3i sinh ra c�a n�n dân ch�, ho�c s� ki�n
nh� s� s$p �	 c�a B�c t��ng Berlin và con ���ng Baltic
n0m 1989, n3i mà b�t ch�p l�c l�8ng áp ��o, ng��i ta yêu
c~u t� do và th�ng nh�t châu Âu, k�t n�i t�t c� chúng
ta”. Chia s� các di s�n chung giúp nâng cao ý th�c châu Âu
và quan trjng h3n là EHL ��8c k� vjng s� giúp EU tìm
th�y câu tr� l�i cho r�t nhi�u v�n �� mà Liên minh �ang
ph�i ��i m�t.�
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Tình tr�ng suy thoái r:ng x�y ra khi các h� sinh
thái r:ng m�t �i ch�c n0ng cung c�p các lo�i hàng
hóa, d�ch v$ quan trjng cho con ng��i và thiên
nhiên. H3n m�t n#a s� khu r:ng nhi�t �
i trên

toàn th� gi
i �ã b� phá h�y k� t: n0m 1960 và c� m�i
giây, h3n 1 ha r:ng nhi�t �
i b� phá h�y ho�c b� suy thoái
nghiêm trjng.

S� suy thoái và m�t r:ng �ang �e dja ��n s� t'n t�i
c�a nhi�u loài ��ng, th�c v�t và làm gi�m kh� n0ng cung
c�p các y�u t� thi�t y�u, nh�: không khí s�ch, n�
c s�ch,
��t s�ch cho nông nghi�p và �i�u hòa khí h�u.

Suy thoái r:ng làm gi�m kh� n0ng thích �ng v
i khí
h�u, b�i r:ng có kh� n0ng h�p th$ 2,4 t= t�n CO2 m�i
n0m trên toàn th� gi
i, t�3ng ��3ng v
i 1/3 l�8ng khí
CO2 phát th�i t: vi�c ��t nhiên li�u hóa th�ch. R:ng c;ng
�óng vai trò quan trjng trong vi�c thích �ng v
i bi�n �	i
khí h�u trên toàn hành tinh, b�i chúng giúp gi�m thi�u
r�i ro t: thiên tai, nh�: l; l$t, giúp �i�u ch!nh l�u l�8ng
n�
c và khí h�u, c�i thi�n s�c kh@e c�a h� sinh thái…

Nh(ng thay �	i khí h�u trên th� gi
i do s� thay �	i c�c
�oan c�a nhi�t �� khí quy�n trung bình là nguyên nhân
hàng �~u gây suy thoái r:ng. Nh(ng thay �	i này gây ra
h�n hán kéo dài, th�i k� c�c khô ho�c l�nh, t�o ra �i�u
ki�n môi tr��ng không mong mu�n cho vi�c che ph� cây.

H�n hán kéo dài có th� làm c�n ki�t h� th�ng n�
c
ch�y qua các khu r:ng, làm gi�m d~n s� l�8ng cây và loài.
Bi�n �	i khí h�u gây ra nh(ng thay �	i c�c �oan ��i v
i
h� sinh thái r:ng.

Cháy r:ng c;ng là m�t nguyên nhân chính gây suy thoái
r:ng. Cháy r:ng xóa s	 hàng ngàn loài cây, th�m th�c v�t.
Hàng n0m, các v$ cháy r:ng x�y ra trên kh1p th� gi
i �ã làm
�nh h��ng ��n n�n kinh t� và s� �a d�ng sinh hjc.

Suy thoái r(ng trên th� gi
i -
Th�c tr�ng và gi�i pháp

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Nạn phá rừng và suy thoái rừng là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với
kho tài nguyên xanh trên toàn thế giới. Trước thực trạng suy thoái rừng đang diễn
ra theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia cần tiến hành đồng bộ
các giải pháp, trong đó giải pháp dựa vào tự nhiên đóng vai trò quan trọng, có thể
giúp đảo ngược tác động của suy thoái rừng.

Summary: Deforestation and forest degradation are the biggest threats to green
resource around the world. In the situation of increasingly serious forest
degradation, countries need to implement solutions synchronously in which natural-
based solutions play an important role, and can help reverse the impact of forest
degradation.
Từ khóa: Rừng, nạn phá rừng, suy thoái rừng, đảo ngược, phục hồi, kinh tế rừng, thế giới.
Keywords: Forest, deforestation, forest degradation, reversal, restoration, forest economy, world.
Nhận bài: 18/11/2018; Sửa chữa: 19/11/2018; Duyệt đăng: 26/11/2018.

Suy thoái rừng ngày càng nghiêm trọng trên thế giới.
(ẢNH: IUCN)
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Ô nhi`m không khí là m�t y�u t� quan trjng gây ra
suy thoái r:ng. Ô nhi`m do khí ��c và khí th�i d_n ��n
s� axit hóa khí quy�n, m�a axit gây thi�t h�i cho cây c�i
và th�m th�c v�t. Bên c�nh �ó, ô nhi`m ��t do ��t nhi`m
các lo�i hóa ch�t khi�n cây c�i và th�m th�c v�t, c;ng
nh� ��ng v�t b� h�y di�t.

Xói mòn và b'i l1ng ��t có liên quan ��n suy thoái
r:ng v� c3 b�n, vì nhi�u vùng ��t 	n ��nh h� tr8 cho s�
phát tri�n m�nh m� c�a nh(ng cánh r:ng, khi ��t b�
m�t �i do xói l� và b'i l1ng s� gây suy thoái r:ng � các
vùng �'i.

M�t y�u t� khác gây ra suy thoái r:ng �ó là, s�
phân m�nh r:ng do chia tách các khu r:ng l
n thành
nh(ng m�nh nh@ h3n. Phân m�nh r:ng ch� y�u do
nguyên nhân t� nhiên nh� ki�n t�o ho�c l; l$t. S�
phân m�nh r:ng phá h�y các h� sinh thái do các loài
��ng v�t ch� y�u phát tri�n trong các khu v�c r:ng
l
n. S� phân m�nh r:ng c;ng làm thay �	i t�3ng tác
chu�i th�c 0n và các m�i quan h� l_n nhau trong môi
tr��ng r:ng.

T�i khu v�c �ông Nam Á, nh(ng nguyên nhân d_n ��n
suy thoái r:ng bao g'm: vi�c khai thác g� không b�n
v(ng (bao g'm h8p pháp và b�t h8p pháp), canh tác
n�3ng r_y, l�n chi�m r:ng, thu gom c�i, khai thác g� ��
s�n xu�t than, cháy r:ng và th�m chí do thay �	i ch� ��
n�
c t� nhiên. Trong vòng 15 n0m qua, khu v�c �ông
Nam Á �ã m�t �i 14,5% di�n tích r:ng và có th� m�t h3n
50% �� che ph� r:ng nguyên sinh. M�t s� khu v�c, bao
g'm nhi�u di�n tích thu�c Indonesia ��8c d� báo s� m�t
�i 98% di�n tích r:ng vào n0m 2022.

Nguyên nhân chính dâ¦n �ê�n tình tra�ng m�t r:ng là do
chuy�n �	i m$c �ích s# d$ng ��t sang s�n xu�t nông
nghi�p. Tô�c �ô� chuyê§n �ô§i m$c �ích s# d$ng �â�t se¦
không châ�m la�i trong t�3ng lai gâ̈n, th�m chí, t	ng di�n
tích dành cho các �'n �i�n cao su còn d� ki�n s� m� r�ng
thêm kho�ng 4,3-8,5 tri�u ha cho ��n n0m 2024, nh�m
�áp �ng nhu c~u ngày càng t0ng. Bên c�nh �ó, k� ho�ch

xây d�ng các công trình th�y �i�n c�a các n�
c �ông
Nam Á trong nh(ng n0m t
i s� càng làm thu h|p môi
tr��ng s�ng.

Trong khi �ó, h3n m�t n#a r:ng c�a châu Âu �ã bi�n
m�t do nhu c~u v� ��t nông nghi�p ngày càng t0ng và
vi�c s# d$ng g� làm ngu'n nhiên li�u. H3n hai ph~n ba
di�n tích mi�n Trung và B1c Âu tr�
c �ây ��8c che ph�
b�i cây r:ng. Hi�n nay, di�n tích r:ng gi�m xu�ng còn
kho�ng m�t ph~n ba � m�t s� khu v�c phía Tây và duyên
h�i, bao g'm c� Anh và C�ng hòa Ireland; � m�t s� khu
v�c, di�n tích r:ng b� gi�m xu�ng d�
i 10%. Theo m�t
nghiên c�u m
i, kh� n0ng h�p thu carbon c�a các khu
r:ng già c�i � châu Âu �ang ti�n d~n t
i �i�m bão hòa, �e
dja m�t trong nh(ng hàng rào phòng h� quan trjng
ch�ng l�i tình tr�ng nóng lên toàn c~u. Các chuyên gia
c�nh báo, các khu r:ng t: Tây Ban Nha ��n Th$y �i�n
�ang tr� nên già c�i, v
i s� ít cây làm t�t kh� n0ng l�u
gi( khí th�i ��8c cho là do nhi�t �� th� gi
i t0ng lên,
n�
c bi�n dâng và s� l�8ng các �8t sóng nhi�t và l; l$t
t0ng lên. 

T�i châu Phi, các h� sinh thái r:ng suy gi�m nhanh
chóng do các tác ��ng x�u c�a khí h�u, s�c ép dân s� và
�ô th� hóa có th� c�n tr� ti�n trình phát tri�n ít carbon
t�i châu l$c l
n th� hai th� gi
i này. 

Sa m�c hóa �ang tàn phá khu v�c M< Latinh, khi�n
cho tình tr�ng suy thoái r:ng c;ng �ang tr� thành v�n ��
nghiêm trjng � m�t lo�t n�
c, nh�: Brazil, Bolivia, Chile,
Cuba, Colombia, Ecuado, Guatemala, Peru, Uruguay,
Jamaica, Haiti, và nhi�u ��o � vùng Caribe. 

T�i ��t n�
c B1c M<, Canada, ch! trong tháng 8 v:a
qua, cháy r:ng �ã � m�c không th� ki�m soát. Ngày 15/8,
t!nh British Columbia, mi�n Tây Canada �ã ph�i ban b�
tình tr�ng kh>n c�p vì cháy r:ng lan r�ng v
i h3n 560 v$
cháy l
n nh@ trên toàn t!nh. Có th� nói, trong nh(ng n0m
v:a qua, cháy r:ng là m�t trong nh(ng nguyên nhân
chính gây suy thoái r:ng � Canada.

Một vụ cháy rừng ở Indonesia.
(ẢNH: WORLD BANK)

Chặt phá rừng bất hợp pháp đang gây suy thoái rừng nghiêm trọng.
(ẢNH: HUFFPOST)



Một hoạt động của REDD+ tại Zimbabwe.
(ẢNH: SUSTAIN ZIMBABWE)

Quản lý và phát triển rừng bền vững tại Việt Nam.
(ẢNH: PV)
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Tr�
c th�c tr�ng suy thoái r:ng �ang di`n ra ngày
càng nghiêm trjng � kh1p các châu l$c trên th� gi
i, các
qu�c gia c~n ti�n hành các gi�i pháp d�a vào t� nhiên
nh� ph$c h'i c�nh quan r:ng. Gi�i pháp này có th� giúp
các qu�c gia ��o ng�8c tác ��ng c�a suy thoái r:ng và l�y
l�i các l8i ích sinh thái, xã h�i, khí h�u và kinh t� r:ng.

Ph$c h'i c�nh quan r:ng không ch! là tr'ng cây, nó
còn bao g'm nhi�u ho�t ��ng, nh�: nông lâm k�t h8p,
ki�m soát xói l� và tái sinh r:ng t� nhiên.

Nhi�u qu�c gia trên th� gi
i �ang áp d$ng ph�3ng
pháp “�ánh giá c3 h�i ph$c h'i” (ROAM) nh�m �ánh giá
m�c �� c�nh quan b� suy thoái và m�t r:ng � m�t s� qu�c
gia, m�t s� khu v�c, xác ��nh các chi�n l�8c t�t nh�t ��
khôi ph$c chúng. ROAM giúp các chính ph�, các nhà
ho�ch ��nh chính sách �ng d$ng ph$c h'i c�nh quan r:ng
�� �áp �ng �u tiên qu�c gia và m$c tiêu qu�c t� v� khí
h�u, �a d�ng sinh hjc…

Sáng ki�n qu�c t� “Gi�m phát th�i khí nhà kính t: m�t
r:ng và suy thoái r:ng” (REDD+) cung c�p h� tr8 tài chính
cho các n�
c �ang phát tri�n gi�m phát th�i khí nhà kính
gây nên bi�n �	i khí h�u, thông qua 5 ho�t ��ng chính:
H�n ch� m�t r:ng; H�n ch� suy thoái r:ng; B�o t'n tr(
l�8ng carbon r:ng; Qu�n lý b�n v(ng tài nguyên r:ng;
T0ng c��ng tr( l�8ng carbon r:ng. Ý t��ng c�a REDD+ là:
Các n�
c �ang phát tri�n gi�m t= l� m�t r:ng và suy thoái
r:ng �� ��8c nh�n thù lao v� m�t tài chính t: qu< toàn
c~u do phía các n�
c phát tri�n �óng góp. M$c tiêu c�a
REDD+ không ch! nh�m gi�m phát th�i khí nhà kính, mà
còn cung c�p nhi�u l8i ích khác nh�: Gi�m nghèo, phát
tri�n lâm nghi�p, b�o t'n �a d�ng sinh hjc...

T�i Vi�t Nam, nh�m kh1c ph$c tình tr�ng suy thoái
r:ng, Chính ph� ��a ra các chính sách nh�n m�nh ��n
t~m quan trjng c�a qu�n lý r:ng b�n v(ng.

Qu�n lý và phát tri�n r:ng b�n v(ng là 1 trong 3
ch�3ng trình phát tri�n ��8c xác ��nh trong Chi�n l�8c
phát tri�n Lâm nghi�p Vi�t Nam giai �o�n 2006-2020 v
i
m$c tiêu “Qu�n lý, phát tri�n và s# d$ng r:ng b�n v(ng,
có hi�u qu� nh�m �áp �ng v� c3 b�n nhu c~u lâm s�n cho
tiêu dùng trong n�
c và xu�t kh>u, �óng góp vào t0ng
tr��ng kinh t� qu�c dân, 	n ��nh xã h�i, ��c bi�t t�i khu
v�c các dân t�c ít ng��i và mi�n núi, �'ng th�i b�o ��m
vai trò phòng h�, b�o t'n �a d�ng sinh hjc và cung c�p
các d�ch v$ môi tr��ng, góp ph~n phát tri�n b�n v(ng
qu�c gia”. �� th�c hi�n m$c tiêu này, ngành lâm nghi�p
Vi�t Nam r�t c~n các chính sách xác ��nh các nguyên t1c
và trình t� th�c hi�n nh�m tháo g� các khó kh0n, t�o c3
h�i thu�n l8i trong ti�n trình ��t ��8c m$c tiêu Qu�n lý
r:ng b�n v(ng t�i Vi�t Nam.

K� ho�ch hành ��ng v� qu�n lý r:ng b�n v(ng và
ch�ng ch! r:ng giai �o�n 2015-2020, nh�m thúc �>y
m�nh m� quá trình th�c hi�n Qu�n lý r:ng b�n v(ng và
ch�ng ch! r:ng; ��m b�o s# d$ng tài nguyên r:ng b�n
v(ng v� kinh t�, xã h�i và môi tr��ng, b�o t'n �a d�ng
sinh hjc c�a Vi�t Nam. K� ho�ch hành ��ng h�
ng ��n
4 m$c tiêu c$ th�: Nâng cao nh�n th�c, n0ng l�c cho
ch� r:ng và cán b� qu�n lý v� k< n0ng Qu�n lý r:ng b�n
v(ng và ch�ng ch! r:ng; Ban hành B� nguyên t1c Qu�n
lý r:ng b�n v(ng c�a Vi�t Nam ��m b�o có hi�u l�c trên
ph�m vi qu�c t�; Thi�t l�p t	 ch�c v� giám sát, �ánh giá
và c�p ch�ng ch! r:ng qu�c gia, �áp �ng các yêu c~u
trong n�
c và qu�c t�; ��n n0m 2020, có ít nh�t 500.000
ha r:ng s�n xu�t có ph�3ng án qu�n lý r:ng b�n v(ng
��8c phê duy�t và ��8c c�p ch�ng ch! qu�n lý r:ng b�n
v(ng, trong �ó 350.000 ha r:ng tr'ng, 150.000 ha r:ng
t� nhiên.�
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N0m 2018 là m�t n0m ��c
bi�t sôi n	i ��i v
i các
qu�c gia M< Latinh. Vi�c
�àm phán l�i Hi�p ��nh

T� do B1c M< (NAFTA) gi(a M<,
Canada và Mexico cùng các cu�c
�àm phán th�3ng m�i gi(a kh�i
Nam M< (Mercosur) và Liên minh
châu Âu �ã ��t ��8c m�t s� k�t
qu� quan trjng. Trong �ó, vi�c
��a m�t ch�3ng v� ch�ng tham
nh;ng vào NAFTA là m�t b�
c �i
�úng h�
ng. Trong n0m 2018, 6
qu�c gia bao g'm các n�
c l
n
trong khu v�c, nh�: Brazil, Colom-
bia, Mexico và Venezuela s� t	
ch�c b~u c# T	ng th�ng. T	ng
c�ng 350 tri�u c# tri M< Latinh
(chi�m 80% dân s� trong khu v�c
s� tham gia b~u c#).

Xung ��t xã h�i g1n v
i chính
tr�, cùng s� b�t an c�a ng��i dân

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Mỹ Latinh đã và đang nằm trong tâm bão tham nhũng, những cơn “địa
chấn” tham nhũng, hối lộ trên quy mô lớn đã làm rung chuyển khu vực này. Trong
những năm gần đây, các cuộc bầu cử tại nhiều quốc gia lớn đã tạo ra những biến
động và xu hướng mới của cuộc chiến chống tham nhũng tại khu vực này.

Summary: Latin America has been in the spotlight of corruption, where large-
scale “earthquake” corruption and bribery have shaken the region. In recent years,
elections in many large countries have created new fluctuations and trends in the
fight against corruption in the region.
Từ khóa: Mỹ Latinh, tham nhũng, hối lộ, bầu cử, biến động, thách thức mới, khu vực Mỹ Latinh.
Keywords: Latin America, corruption, bribery, elections, fluctuations, new challenges, Latin American region.
Nhận bài: 2/11/2018; Sửa chữa: 9/11/2018; Duyệt đăng: 26/11/2018.

Nh!ng thách th�c m
i
c�a cu�c chi�n ch�ng tham nh)ng
� khu v�c M* Latinh

Đàm phán NAFTA 2018. (ẢNH: CTV)



Người dân biểu tình sau bê bối Odebrecht của Brazil. (ẢNH: REUTERS)
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sau các v$ bê b�i tham nh;ng nghiêm trjng � Mexico và
Brazil ti�p t$c tr� thành nh(ng v�n �� chi ph�i trong khu
v�c. ��i v
i n�n kinh t�, dù n0m 2018 s� t0ng tr��ng h3n
n0m 2017, nh�ng m�c t0ng này v_n r�t y�u kém.

T	ng th�ng Peru Pedro Pablo Kuczynski �ã �� �3n t:
ch�c lên Qu�c h�i vào ngày 21/3 trong b�i c�nh ông này
liên ti�p b� cáo bu�c liên quan ��n tham nh;ng. Khi chi�n
d�ch b~u c# t�i Mexico nóng lên, các cu�c th0m dò ý ki�n
cùng ý ki�n c�a các chuyên gia �ã cho th�y v�n �� chi
ph�i c# tri chính là tham nh;ng. M�t �ng viên cáo bu�c
nh(ng ng��i khác có dính líu ��n tham nh;ng khi�n tình
hình tr� nên ph�c t�p. � Argentina, vô s� v$ bê b�i liên
quan ��n chính quy�n c�u T	ng th�ng Cristina Fernandez
de Kirchner �ã ��8c ��a ra ánh sáng. � El Salvador,
Guatemala và Honduras, nh(ng cu�c �i�u tra và nghi ng�
tham nh;ng �ã lan r�ng.

Argentina ��m nh�n vai trò n�
c Ch� t�ch luân phiên
G20, kho�ng 20.000 ��i di�n chính ph� s� t�p trung t�i
10 t!nh khác nhau �� tham gia h3n 60 cu�c hjp ��nh hình
ch�3ng trình ngh� s� kinh t� toàn c~u. Các b� tr��ng tài
chính ��n t: kh1p châu l$c �ã th�o lu�n các gi�i pháp
cho cu�c kh�ng ho�ng t'i t� � Venezuela. Nh(ng thay �	i
l
n v� m�t chính tr� �ã t�o ra nh(ng thách th�c, c;ng
nh� c3 h�i m
i trong cu�c chi�n ch�ng tham nh;ng c�a
các qu�c gia M< Latinh.

M�t nghiên c�u cho th�y, Venezuela và Haiti là 2 qu�c
gia có ch! s� nh�n th�c tham nh;ng cao nh�t trong khu
v�c, trong khi �ó Uruguay và Barbados ��ng � �~u kia
c�a b�ng x�p h�ng. C;ng theo nghiên c�u này, nh�n th�c
v� tham nh;ng �ã x�u �i � 14 trong s� 30 qu�c gia M<
Latinh và vùng Caribê, ch! s� này ch! ��8c c�i thi�n � 11
qu�c gia và duy trì 	n ��nh � 5 qu�c gia.

Nghiên c�u ch! ra r�ng, m�t s� ti�n b� �ã ��8c ghi
nh�n trong l4nh v�c pháp lu�t và th� ch� nh�m thúc �>y
tính minh b�ch và trách nhi�m gi�i trình. M�t s� ti�n b�
n	i b�t có th� th�y nh� cu�c �i�u tra tham nh;ng liên
quan ��n v$ bê b�i xuyên qu�c gia c�a Công ty Xây d�ng
Odebrecht c�a Brazil và các cu�c �i�u tra liên quan ��n
gi
i kinh doanh và các chính tr� gia có dính líu ��n tham
nh;ng và h�i l� ��8c th�c hi�n b�i Liên h8p qu�c.

Tuy nhiên, nghiên c�u này c;ng cho th�y, nhìn chung
nh�n th�c v� tham nh;ng trong khu v�c không có s�
thay �	i �áng k�, �'ng th�i nh�n m�nh, các chính sách
toàn c~u �� gi�i quy�t các nguyên nhân mang tính l�ch s#
và c�u trúc c�a tham nh;ng trong khu v�c v_n ch�a ��8c
hình thành.

Ch! s� minh b�ch qu�c t� cho th�y, các qu�c gia khu
v�c M< Latinh ti�p t$c g�p khó kh0n nghiêm trjng trong
vi�c ch�ng tham nh;ng. Không có gì �ang ng�c nhiên khi
Venezuela ti�p t$c là qu�c gia có m�c �� tham nh;ng cao



63TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 184 (12/2018)

N H  N G  V � N  � £  Q U � C  T &  V À  � � I  N G O 9 I  N H Â N  D Â N

nh�t M< Latinh, khi mà các cu�c kh�ng ho�ng chính tr�,
xã h�i và kinh t� c�a ��t n�
c này ngày càng di`n ra
m�nh m� và tham nh;ng v_n ti�p t$c t'n t�i.

T�i Mexico, �ã có nh(ng l�i kêu gji s� h� tr8 qu�c t�
v� tham nh;ng và v�n �� vi ph�m nhân quy�n. �ây là
m�t tri�u ch�ng c�a xã h�i dân s�, ph�n ánh s� m�t ni�m
tin do nh(ng v$ bê b�i không có d�u hi�u ch�m d�t, �e
dja ��n h� th�ng t� pháp c�a ��t n�
c này.

��i v
i các qu�c gia M< Latinh, không có s� l�a chjn
nào khác ngoài vi�c c� g1ng gi�i quy�t m�t cách h8p
pháp, dân ch� và hi�u qu� n�n tham nh;ng trong �i�u
ki�n lu�t pháp không ch�t ch�, thi�u nh(ng hình ph�t
cho t�i ph�m tham nh;ng. M�t s� bi�n pháp ��8c ��a ra,
nh�: xây d�ng th� ch�, ch� quy�n qu�c gia, 	n ��nh
chính tr�, b�o ��m hi�u qu� kinh t� trong ng1n h�n. S�
phát tri�n trong vài n0m g~n �ây � các qu�c gia trong
khu v�c có th� coi là nh(ng tín hi�u tích c�c. Bên c�nh
�ó, các qu�c gia này c~n t0ng c��ng dân ch� trong xã
h�i, dân ch� ��i di�n, lu�t pháp và các ti�n b� kinh t�.

T�3ng t� nh� v�y, ��i v
i tham nh;ng � c�p �� siêu
qu�c gia c~n ph�i ��8c gi�i quy�t thông qua h8p tác qu�c
t�. �ây là m�t s� thay �	i �ang ��8c mong �8i. Các chính
ph� c~n trao �	i thông tin v� tài kho�n ngân hàng, tài
s�n, vi�c xu�t nh�p c�nh m�t cách k�p th�i và �~y �� ��i
v
i nh(ng ��i t�8ng tình nghi tham nh;ng. �� có ��8c s�
t0ng tr��ng kinh t�, các qu�c gia M< Latinh, trong cu�c
chi�n ch�ng tham nh;ng c~n có c3 ch� �� phân tích ho�t
��ng giao d�ch c�a các công ty. Khi mà các “�~u dò” tham
nh;ng có th� thâm nh�p sâu h3n, các giao d�ch minh b�ch
h3n và ��c bi�t các hình ph�t nghiêm kh1c h3n s� giúp
gi�m �áng k� các hành vi h�i l� và tham nh;ng.

Bên c�nh �ó, các qu�c gia trong khu v�c M< Latinh

c~n xây d�ng và tri�n khai m�nh m� các chi�n d�ch phòng
và ch�ng tham nh;ng. M
i �ây, chi�n d�ch mang tên Car
Wash �ã phanh phui m�t lo�t bê b�i tham nh;ng c�a các
quan ch�c Brazil. Vào ngày 4/7, Eike Batista - t:ng là
ng��i giàu nh�t Brazil, �ã b� k�t án 30 n0m tù vì ph�m t�i
��a h�i l� và r#a ti�n. Chi�n d�ch Car Wash c�a Brazil ��8c
b1t �~u vào n0m 2014 �ã phanh phui hàng lo�t chính tr�
gia và các nhà lãnh ��o kinh doanh có dính líu ��n h�i l�
và tham nh;ng, bao g'm c� c�u T	ng th�ng Luiz Inacio
Lula da Silva. Cu�c �i�u tra �ã nâng cao nh�n th�c v�
tham nh;ng và bi�n nó thành chi�n d�ch l
n tr�
c cu�c
b~u c# vào tháng 10. Trong 4 n0m qua, chi�n d�ch này �ã
phanh phui và k�t án 188 ng��i, thu h'i kho�ng 11,7 t=
USD, nhi�u công ty phá s�n. Nh(ng tr��ng h8p ph�m
pháp b� phanh phui �ã làm sâu s1c h3n cu�c suy thoái
l�ch s# c�a Brazil, ngành xây d�ng b� �ình tr�.

T�i Mexico, T	ng th�ng �1c c# Andres Manuel Lopez
Obrador ��8c m�t s� chuyên gia nh�n ��nh r�ng, nhi�u
kh� n0ng ông s� không th� th�c hi�n ��8c các cam k�t
�ã ��a ra trong chi�n d�ch tranh c# là ch�ng tham nh;ng.
T	ng th�ng Obrador ch�a ��a ra ��8c nh(ng chính sách
c$ th� �� gi�i quy�t t� n�n này. M�t rào c�n mà ông
Obrador ph�i ��i m�t trong k� ho�ch ch�ng tham nh;ng
c�a mình là trên th�c t�, tham nh;ng t'n t�i trong nh(ng
c3 quan công quy�n và lan tràn trong dân chúng. Trong
khi �ó, t�i Mexico v_n còn t'n t�i nhi�u quy trình r�t
ph�c t�p trong ho�t ��ng c�a các c3 quan này.

Có th� nói, nh(ng di`n bi�n ph�c t�p trong mji m�t
��i s�ng chính tr�, kinh t�, v0n hóa, xã h�i, qu�c phòng,
an ninh ti�p t$c ��t ra nh(ng thách th�c không nh@ cho
khu v�c M< Latinh — khu v�c t:ng m�t th�i là “ngôi sao
�ang lên” c�a th� gi
i.�

Người dân Mexico biểu tình phản đối tham nhũng. 
(ẢNH: CFR)

Khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại Venezuela. 
(ẢNH: BUSINESS INSIDER)
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NHÂN V�T - S� KI�N

L~n �~u tiên tôi ��8c tr�c ti�p làm vi�c v
i anh
Lê Quang ��o là nh(ng tháng cu�i n0m 1982 và
quý I n0m 1983, khi ��ng �oàn M�t tr�n ��8c
giao nhi�m v$ giúp Ban Bí th� Trung �3ng

��ng (khóa V) chu>n b� Ch! th� “V� t0ng c��ng s� lãnh
��o c�a ��ng ��i v
i M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam trong
giai �o�n m
i”. Lúc �ó, anh ��8c Ban Bí th� phân
công thay anh Xuân Th�y ph$ trách công tác Dân v�n
- M�t tr�n, còn tôi là thành viên c�a b� ph�n so�n
th�o Ch! th�.

��8c s� ch! ��o c�a anh và s� �óng góp quan trjng
c�a các �'ng chí Xuân Th�y, Hoàng Qu�c Vi�t, Hu�nh T�n
Phát, sau 6 tháng làm vi�c kh>n tr�3ng, d� th�o l~n th�
3 ��8c Ban Bí th� nh�t trí thông qua vào ngày
18/4/1983. �ây là v0n ki�n �~u tiên c�a ��ng v� công
tác M�t tr�n sau khi ��t n�
c th�ng nh�t và là c3 s� ��
c0n c� vào �ó, M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam chu>n b� ��i h�i
��i bi�u toàn qu�c l~n th� II.

K�t thúc nhi�m k� Qu�c h�i khóa VIII - khóa m� �~u
cho s� �	i m
i v� t	 ch�c và ho�t ��ng c�a Qu�c h�i theo

Những kỷ niệm sâu sắc 
v� Ch� t�ch Lê Quang Đ�o

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Trong quá trình công tác của mình, tác giả bài viết có may mắn được
làm việc với cả 9 vị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cho đến nay. Trong đó, đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1994-1999), đã để lại cho tác giả
nhiều kỷ niệm sâu sắc. 

Summary: During the course of work, the author of the article have the good
fortune to assist the nine Presidents of the Presidium of the Vietnam Fatherland
Front Central Committee up to now. Among them, Comrade Le Quang Dao,
Chairman of the Presidium of theVietnam Fatherland Front Central Committee
(1994-1999) left the author with many deep memories.
Từ khóa: Đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỷ niệm
sâu sắc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Comrade Le Quang Dao, President of the Presidium of theVietnam Fatherland Front Central Committee,
deep memory, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/11/2018; Sửa chữa: 19/11/2018; Duyệt đăng: 2/12/2018.

Chủ tịch Lê Quang Đạo và vợ, là nhà văn Nguyệt Tú. ẢNH: TL

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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N H Â N  V } T  -  S ¢  K I . N

Chủ tịch Hồ Chí
Minh với đồng chí Lê
Quang Đạo (bên phải)
thăm Bảo tàng Quân
đội (năm 1958). 

ẢNH: TL

tinh th~n Ngh� quy�t ��i h�i VI ��ng C�ng s�n Vi�t Nam,
anh Lê Quang ��o ��8c B� Chính tr� phân công chuyên
trách M�t tr�n v
i c�3ng v� Bí th� ��ng �oàn và 7y viên
�oàn Ch� t�ch 7y ban Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t
Nam và t: tháng 8/1994, t�i ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c
l~n th� t�, anh ��8c c# làm Ch� t�ch �oàn Ch� t�ch 7y
ban Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam cho ��n cu�i
��i. Có l�, �ây là lúc anh dành nhi�u th�i gian, tâm huy�t
và trí tu� cho s� nghi�p ��i �oàn k�t dân t�c và công tác
M�t tr�n.

��8c s� ch! ��o tr�c ti�p c�a B� Chính tr�, v
i th�i
gian ch�a �~y 7 n0m, là ng��i “��ng m;i, ch�u sào”, anh
�ã d�c s�c cùng ��ng �oàn và Ban Th��ng tr�c 7y ban
Trung �3ng M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và Ban Dân v�n
Trung �3ng làm ��8c nhi�u vi�c quan trjng, t�o n�n t�ng
cho b�
c phát tri�n m
i c�a s� nghi�p ��i �oàn k�t toàn
dân t�c và M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t, nh�: giúp B�
Chính tr� xây d�ng Ngh� quy�t 07 ngày 17/11/1993 “V�
��i �oàn k�t dân t�c và t0ng c��ng M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t”; giúp 7y ban Th��ng v$ Qu�c h�i xây d�ng
“Lu�t Qu�c t�ch”, và “Lu�t M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam”.

Tôi nh
 k= ni�m khi cùng anh so�n th�o Ngh� quy�t 07
c�a B� Chính tr�.

Ngay t: lúc còn làm Ch� t�ch Qu�c h�i, �'ng th�i là Bí
th� ��ng �oàn M�t tr�n, anh �ã nhi�u l~n trao �	i v
i
anh em chúng tôi v� s� c~n thi�t ph�i có m�t Ngh� quy�t
chuyên �� c�a ��ng v� ��i �oàn k�t dân t�c và M�t tr�n
Dân t�c Th�ng nh�t, nh�m c$ th� hóa C�3ng l4nh 1991
c�a ��ng và Hi�n pháp 1992, trong �ó, th� hi�n cho ��8c
t� t��ng H' Chí Minh v� ��i �oàn k�t dân t�c trong giai
�o�n m
i c�a cách m�ng.

Theo anh, trong c3 ch� “��ng lãnh ��o, Nhà n�
c
qu�n lý, nhân dân làm ch�” hi�n nay, mu�n �	i m
i
công tác M�t tr�n, tr�
c h�t ph�i �	i m
i nh�n th�c v�
s� lãnh ��o c�a ��ng ��i v
i s� nghi�p ��i �oàn k�t dân
t�c và M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t. Vì �	i m
i s� lãnh
��o c�a ��ng là xu�t phát �i�m, là y�u t� quy�t ��nh ��
�	i m
i chính sách, t	 ch�c và ph�3ng th�c ho�t ��ng
c�a M�t tr�n.

Vì tính ch�t quan trjng c�a v�n �� mà anh t:ng “�p
�”, nên khi v� M�t tr�n, vi�c �~u tiên anh ��a ra bàn
trong H�i ngh� ��ng �oàn và Ban Th� ký là làm t� trình
B� Chính tr� cho phép ��ng �oàn và Ban Dân v�n Trung
�3ng so�n th�o Ngh� quy�t trên. ��8c s� ch�p thu�n c�a
B� Chính tr�, v
i s� lãnh ��o tr�c ti�p c�a �'ng chí V;
Oanh - lúc �ó là 7y viên B� Chính tr� và �'ng chí Tr�3ng
M< Hoa — Bí th� Trung �3ng ��ng (khóa VII), ��ng �oàn
thành l�p T	 so�n th�o Ngh� quy�t và phân công anh Lê
Quang ��o ph$ trách, tôi giúp anh ch�p bút.

K� ho�ch làm vi�c c�a T	 ��8c anh xây d�ng h�t s�c
c$ th� và chi ti�t. Song song v
i vi�c t	ng k�t 10 n0m
th�c hi�n Ch! th� 17 c�a Ban Bí th� Trung �3ng ��ng “V�
t0ng c��ng s� lãnh ��o c�a ��ng ��i v
i M�t tr�n T	 qu�c
Vi�t Nam trong giai �o�n m
i”, T	 so�n th�o ��c bi�t coi
trjng công tác t	ng k�t th�c ti`n và tranh th� ý ki�n c�a
các �'ng chí ph$ trách ��ng �oàn, các t	 ch�c thành viên
c�a M�t tr�n, các �'ng chí 7y viên B� Chính tr�, 7y viên
Ban Bí th� các khóa tr�
c, các �'ng chí lão thành trong
công tác Dân v�n - M�t tr�n qua các th�i k� cách m�ng,
các �'ng chí cán b� M�t tr�n có lý lu�n và kh� n0ng t	ng
k�t th�c ti`n nay �ã v� h�u, các nhân s4, trí th�c, ng��i
Vi�t Nam ��nh c� � n�
c ngoài…
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�jc l�i cu�n s	 tay mà tôi ghi chép ý ki�n c�a t:ng
ng��i trong các cu�c hjp, g�p g� lúc �ó, m
i th�y h�t s�c
công phu: trên 70 ng��i, trong �ó có các �'ng chí: Ph�m
V0n �'ng, Võ Nguyên Giáp, �� M��i, Võ Chí Công, T� H(u,
Nguy`n C3 Th�ch, Nguy`n ��c Tâm, Hoàng Tùng, Tr~n
Quang Huy, Hai V0n (t�c Phan V0n �áng), M��i H�3ng,
V; K� (th� ký riêng c�a Bác H'), Tr~n B�ch ��ng...

Trong quá trình làm vi�c, tôi khâm ph$c s� l�ch lãm,
cách �ng x# tinh t� và nh(ng câu chuy�n vui, dí d@m
nh�ng �~y hàm ý c�a anh. Tôi xin k� l�i vài câu chuy�n.

Tr�
c khi ��n g�p anh Hoàng Tùng và anh Tr~n Quang
Huy, anh ��o d�n tôi:

- ��n g�p hai ông này, các ông ý có h@i gì c� �� mình
tr� l�i, Túc �:ng tham gia nhé. Mình s� gi�i thích sau.

Chúng tôi ��n g�p anh Tr~n Quang Huy tr�
c. Câu �~u
tiên anh Huy h@i là:

- Ông �ã l�y ý ki�n c�a ai r'i?

- Ng��i �~u tiên tôi ��n xin ý ki�n là ông. Anh ��o
�áp l�i.

Anh Huy t@ ra r�t h' h�i và �i th�ng vào vi�c.
Anh nói:

- �ây là ý ki�n c�a Tr~n Quang Huy �óng góp chân
thành cho Lê Quang ��o v
i t� cách là nh(ng ng��i b�n
c� tri không ch! trong ho�t ��ng bí m�t, trong chi�n ��u,
mà ngay trong l4nh v�c t� t��ng và lý lu�n, ch� không
ph�i là Ch! th� c�a Ban Bí th� �âu nhé.

Hôm ��n g�p anh Hoàng Tùng, “�i�p khúc” trên l�i
��8c l�p l�i. Anh ��o tr� l�i luôn:

- Chúng mình m
i xin ý ki�n lãnh ��o các t	 ch�c
thành viên c�a M�t tr�n. Hôm nay, ��n xin ý ki�n ông
tr�
c khi xin ý ki�n các anh l
n.

Sau bu	i g�p g� �ó, anh gi�i thích cho tôi: M�i ng��i
chúng ta m�t tính, m�t n�t, tài càng cao, cá tính càng
m�nh. �� ��8c vi�c, ta c� th�c hi�n cho ��8c ph�3ng
châm, không nên ��ng vào nh(ng �i�u mà ng��i khác
không thích. Mình ch! nói th� �� Túc t� hi�u.

M�t hôm, anh ��o b�o: Chúng ta c~n tìm hi�u thêm
v� ��i �oàn k�t trong cu�c s�ng ��i th��ng c�a Bác H'.
Th� là hai anh em cùng �'ng chí Hà Ngjc Lân (ng��i
ph$ trách máy ghi âm) ��n g�p �'ng chí V; K� - Th� ký
c�a Bác. Anh Lê Quang ��o v
i anh V; K� v�n là nh(ng
ng��i b�n thân thi�t. G�p g� nhau, bao nhiêu chuy�n c;
��8c nh1c l�i, trong �ó có chuy�n anh V; K� h@i anh Lê
Quang ��o:

- Anh có nh
 Bác nói gì v� anh và tôi khi Bác t: trên
nhà sàn �i xu�ng?

- Mình ��8c Bác gji ��n làm vi�c nhi�u l~n, mình
không nh
 Bác nói l~n nào?

- L~n Bác c��i và nh�n xét: Hai chú th�p ngang nhau.
Anh V; K� �áp.

- Ông nh~m r'i. Bác c��i và nói: “Hai chú cao b�ng
nhau” và sau �ó, ông còn nói thêm: Th�a Bác, �'ng chí
��o là Thi�u t�
ng, cao h3n tôi nhi�u. Bác r�t vui và
quay v� phía ông nói: “Chú không thua �âu, chú là Th:a
t�
ng ��y”.

Làm vi�c h�t bu	i sáng, bu	i tr�a �ó �'ng chí V; K�
m�i c3m hai anh em chúng tôi v
i m�y ly r�8u thu�c
ngâm. Nâng c�c r�8u, anh Lê Quang ��o nói luôn: Hôm
nay, mình r�t vui ��8c ��n làm vi�c v
i ông. Xin chúc
m:ng ông mà c;ng là t� chúc m:ng mình là �ã góp ph~n
�ào t�o ông tr� thành Th� ký riêng su�t ��i c�a Bác H'.

Anh V; K� xúc ��ng k� l�i: �~u n0m 1940, anh Lê
Quang ��o gi
i thi�u anh V; K� vào �oàn Thanh niên
Ph�n ��, r'i sau �ó l�i gi
i thi�u �i hjc l
p quân s� �
Trung Qu�c. C;ng chính anh ��o l�i v� Hà �ông �ón anh
V; K� �i làm Th� ký riêng c�a Bác cho ��n lúc Bác �i xa.

Tr�
c khi trình B� Chính tr� l~n cu�i cùng, anh Lê
Quang ��o có bu	i làm vi�c bu	i t�i t�i nhà anh V; Oanh
(lúc �ó còn � t~ng 2 s� 8 Ngjc Hà). Làm vi�c xong, tuy �ã
khuya, anh Oanh m�i anh ��o � l�i �� h@i thêm m�t s�
vi�c có liên quan ��n l�ch s# ho�t ��ng, nh�: ngày, tháng
vào ��ng, th�i gian m� l
p t�p hu�n �~u tiên t�i quê nhà
anh Oanh… Vì lúc �ó, theo anh Oanh, anh Lê Quang ��o
là 7y viên Th��ng tr�c X� �y B1c K�, Bí th� Ban Cán s�
��ng Hà N�i, ng��i tr�c ti�p m� l
p hu�n luy�n t�i nhà
anh Oanh và anh Oanh là m�t hjc viên c�a l
p �ó.

Qua nh(ng ng��i tôi ��8c ti�p xúc, ��8c nghe k� v�
cu�c ��i và s� nghi�p c�a anh Lê Quang ��o, tôi các th�m
thía l�i phát bi�u c�a T	ng Bí th� �� M��i �ánh giá �'ng
chí Lê Quang ��o khi ti�p �'ng chí U-�ôm-Khát-ti-nha,
7y viên B� Chính tr� ��ng Nhân dân Cách m�ng Lào - Ch�
t�ch M�t tr�n Lào Xây d�ng ��t n�
c: “�'ng chí Quang
��o là lão thành cách m�ng, là nhà lý lu�n c�a ��ng
chúng tôi �ó”.

Qua nh(ng n0m tháng ��8c làm vi�c v
i anh, nh�t là
��8c cùng anh chu>n b� d� th�o Ngh� quy�t trên, tôi càng
hi�u sâu s1c v� anh. Tôi khâm ph$c s� hi�u bi�t uyên
thâm trên nhi�u l4nh v�c c;ng nh� tài t	ng h8p, phân
tích, d� �oán tình hình và �� xu�t v�n �� c�a anh. ��c
bi�t, chúng tôi kính trjng và m�n m� ��c �� c�a anh,
m�t con ng��i kính trên, nh��ng d�
i, h�t lòng vì n�
c,
vì dân, vì anh em, �'ng chí, �'ng ��i.

Ngày 17/11/1993, Ngh� quy�t 07 c�a B� Chính tr� “V�
��i �oàn k�t dân t�c và t0ng c��ng M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t” ra ��i �ã t�o ra m�t không khí hòa h8p, g1n
k�t các t~ng l
p nhân dân, các dân t�c, các tôn giáo và
ng��i Vi�t Nam � n�
c ngoài. Góp ph~n quan trjng ��
�oàn k�t mji ng��i Vi�t Nam thành m�t kh�i th�ng nh�t,
t�o ra s�c m�nh và ��ng l�c m
i trong s� nghi�p “dân
giàu, n�
c m�nh, dân ch�, công b�ng, v0n minh”.�
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Tóm tắt: Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống giá trị văn hóa - chính trị - đạo
đức tốt đẹp, bền vững, phản ánh bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội
nhân dân Việt Nam, được hình thành và phát triển qua gần 75 năm lịch sử của
quân đội. Bài viết làm rõ giá trị của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những yếu tố ảnh
hưởng đến việc giữ vững và phát huy phẩm chất này và đề xuất giải pháp góp
phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Summary: The virtues of “Uncle Ho’s Soldiers”  is a system of good and stable
values in culture, politics, and morals, that reflects the good nature and tradition
of the Vietnam People’s Army which has established and developed over  the last
75 years. The scope of this article clarifies the enormous values of the “Uncle Ho
Soldier” virtues, the influences of holding and promoting the virtues of “Uncle Ho
Soldier”, and proposing the solutions that contributes to hold firmly and promote
the virtues of “Uncle Ho’s Soldiers” in the current situation.
Từ khóa: Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, quân đội, giữ vững, phát huy, Việt Nam.
Keywords: Virtues of “Uncle Ho’s Soldiers”, military, holding, promoting.
Nhận bài: 16/11/2018; Sửa chữa: 19/11/2018; Duyệt đăng: 2/12/2018.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống giá
trị văn hóa - chính trị - đạo đức tốt đẹp

Ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” ph�n ánh b�n ch�t t�t �|p
c�a Quân ��i nhân dân Vi�t Nam, th� hi�n trong nh�n
th�c, t� t��ng, tình c�m, thái ��, hành ��ng c�a cán b�,
chi�n s4 và các t	 ch�c trong quân ��i, thông qua th�c
hi�n ch�c n0ng, nhi�m v$ và các m�i quan h� c3 b�n c�a
quân ��i; ��8c hình thành, phát tri�n trong quá trình
xây d�ng, chi�n ��u và tr��ng thành c�a Quân ��i g~n 75
n0m qua d�
i s� lãnh ��o, giáo d$c, rèn luy�n c�a ��ng
và Ch� t�ch H' Chí Minh.

Nh�n th�c rõ giá tr� to l
n c�a ph>m ch�t “B� ��i C$
H'” ��i v
i xây d�ng quân ��i v(ng m�nh v� chính tr�,
nh(ng n0m qua, Quân �y Trung �3ng, B� Qu�c phòng,

T	ng c$c Chính tr� và c�p u=, ch! huy các c�p �ã th��ng
xuyên quan tâm lãnh ��o, ch! ��o, h�
ng d_n làm t�t
công tác giáo d$c, quán tri�t, rèn luy�n, trau d'i cho cán
b�, chi�n s4 v� nh(ng ph>m ch�t t�t �|p này. �'ng th�i,
�>y m�nh vi�c hjc t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c,
phong cách H' Chí Minh theo Ch! th� 05-CT/TW c�a B�
Chính tr� (khóa XII) g1n v
i cu�c v�n ��ng “Phát huy
truy�n th�ng, c�ng hi�n tài n0ng, x�ng danh B� ��i C$
H'” do Th��ng v$ Quân �y Trung �3ng phát ��ng; t0ng
c��ng công tác dân v�n, g1n bó m�t thi�t v
i nhân dân,
luôn là ch� d�a trung thành, tin c�y c�a nhân dân, b�o v�
l8i ích chính �áng c�a nhân dân, l�y ph$ng s� nhân dân
làm m$c tiêu, lý t��ng. T: th�c ti`n công tác hu�n luy�n,
s¡n sàng chi�n ��u và th�c hi�n các ch�c n0ng c�a quân
��i, ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” ngày càng ��8c th� hi�n rõ

* Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc phòng.
** Thạc sĩ, Trường Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc phòng.

Gi! v!ng và phát huy 
ph�m ch�t “B� đ�i C� H�” 
trong tình hình m�i
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nét, phù h8p v
i ��c �i�m, yêu c~u xây d�ng b�n l4nh
chính tr�, ý chí quy�t tâm, n0ng l�c công tác, ��o ��c, l�i
s�ng c�a ng��i quân nhân cách m�ng trong t:ng th�i k�.
Qua �ó, xu�t hi�n nhi�u t�m g�3ng d;ng c�m trong chi�n
��u, hy sinh b�o v� ch� quy�n, biên gi
i, bi�n, ��o; nhi�u
t�p th�, cá nhân không qu�n ng�i khó kh0n, gian kh	,
g1n bó v
i vùng sâu, vùng xa, vùng c0n c� ��a cách m�ng
�� tuyên truy�n, v�n ��ng nhân dân th�c hi�n th1ng l8i
���ng l�i, ch� tr�3ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a
Nhà n�
c, các cu�c v�n ��ng cách m�ng, các phong trào
và nhi�m v$ chính tr� c�a ��a ph�3ng.

Thông qua công tác dân v�n, tham gia xây d�ng h�
th�ng chính tr�, t0ng c��ng qu�c phòng và an ninh, phát
tri�n kinh t� - xã h�i; giúp dân xóa �ói gi�m nghèo, xây
d�ng nông thôn m
i, phòng tránh, kh1c ph$c h�u qu�
thiên tai, th�m hja, tìm ki�m, c�u h�, c�u n�n; th�c hi�n
công tác dân t�c, tôn giáo trên các ��a bàn, nh�t là vùng
sâu, vùng xa, biên gi
i, h�i ��o… ph>m ch�t “B� ��i C$
H'” càng ��8c th� hi�n và kh�ng ��nh. Các binh �oàn,
�oàn kinh t� - qu�c phòng �ã g1n k�t ch�t ch� gi(a phát
tri�n kinh t� v
i t0ng c��ng qu�c phòng và an ninh, th�c
hi�n công tác dân v�n, góp ph~n b�o ��m an sinh xã h�i,
t�o công 0n vi�c làm cho ng��i dân, giúp dân chuy�n �	i
v�t nuôi, cây tr'ng, bao tiêu s�n ph>m, gi( v(ng an ninh
chính tr�, tr�t t�, an toàn xã h�i, xây d�ng ��i s�ng v0n
hóa m
i, làm thay �	i b� m�t nông thôn trên ��a bàn
�óng quân. �'ng th�i, ch� ��ng tuyên truy�n, nâng cao
ý th�c c�nh giác cho các t~ng l
p nhân dân, ��u tranh có
hi�u qu� v
i mji âm m�u, th� �o�n ch�ng phá c�a các th�
l�c thù ��ch trên ��a bàn, b�o v� c�p �y, chính quy�n ��a
ph�3ng, c�ng c� �oàn k�t các dân t�c và tình h(u ngh�
v
i các n�
c láng gi�ng. Ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” càng
t@a sáng, có s�c thuy�t ph$c, s�ng ��ng, góp ph~n b'i
d��ng nh�n th�c, t� t��ng, tình c�m, kh3i d�y và nhân
lên m�t tích c�c trong nhân dân.

Tuy nhiên, ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” không ph�i là
s�n ph>m t� phát, b�t bi�n, mà là k�t qu� t�t y�u c�a quá
trình lãnh ��o, giáo d$c, rèn luy�n không ng:ng và luôn
v�n ��ng, phát tri�n phù h8p v
i th�c ti`n ��i s�ng xã
h�i và yêu c~u xây d�ng quân ��i qua t:ng giai �o�n cách
m�ng. Hi�n nay, khi n�
c ta �ang �>y m�nh phát tri�n
kinh t� th� tr��ng ��nh h�
ng xã h�i ch� ngh4a và h�i
nh�p qu�c t�, bên c�nh nh(ng thành t�u, k�t qu� ��t
��8c, chúng ta �ang ph�i ��i m�t v
i không ít thách th�c
t: tác ��ng c�a m�t trái kinh t� th� tr��ng, tình tr�ng
quan liêu, tham nh;ng, lãng phí, l�i s�ng th�c d$ng, “t�
di`n bi�n”, “t� chuy�n hóa” và âm m�u “phi chính tr�
hoá” quân ��i c�a các th� l�c thù ��ch hòng làm phai
nh�t m$c tiêu, lý t��ng chi�n ��u c�a quân ��i, chi ph�i
không nh@ ��n vi�c rèn luy�n, gi( v(ng ph>m ch�t “B�
��i C$ H'”. Do �ó, vi�c ti�p t$c gi( v(ng và phát huy
ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” trong tình hình m
i là r�t c~n
thi�t, �áp �ng yêu c~u xây d�ng quân ��i v� chính tr�
trong �i�u ki�n m
i.

Một số giải pháp giữ vững và phát huy
phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kì mới

M�t là, ti�p t$c làm t�t công tác tuyên truy�n, giáo
d$c v� s� c~n thi�t ph�i gi( v(ng và phát huy ph>m ch�t
“B� ��i C$ H'” trong th�i kì m
i 

Ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” là giá tr� v0n hóa quân s�
b�n v(ng ��8c hình thành và phát tri�n qua g~n 75 n0m
xây d�ng, chi�n ��u và tr��ng thành c�a quân ��i. Ti�n
hành t�t công tác tuyên truy�n, giáo d$c s� t�o ��ng l�c
tinh th~n m�nh m�, góp ph~n xây d�ng môi tr��ng v0n
hóa quân s� lành m�nh, xây d�ng quân ��i “cách m�ng,
chính quy, tinh nhu�, t:ng b�
c hi�n ��i”, tr�
c h�t là
xây d�ng quân ��i v(ng m�nh v� chính tr�. ��c bi�t,
tr�
c yêu c~u ngày càng cao c�a nhi�m v$ b�o v� T	 qu�c,
trong �ó, Quân ��i nhân dân gi( vai trò là l�c l�8ng nòng
c�t, vi�c phát huy ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” càng có giá
tr� th�c ti`n to l
n. Công tác tuyên truy�n, giáo d$c c�a
các c3 quan, �3n v� ph�i t�p trung làm rõ nh(ng v�n ��
�ó, �'ng th�i �i sâu phân tích nh(ng y�u t� tác ��ng tr�c
ti�p ��n nh�n th�c, t� t��ng, tình c�m c�a cán b�, chi�n
s4 �� ch� ��ng có bi�n pháp ng0n ng:a nh(ng bi�u hi�n
không t�t làm �nh h��ng ��n uy tín quân ��i, danh hi�u
“B� ��i C$ H'”. Vi�c làm này ph�i ��8c ti�n hành th��ng
xuyên, b�ng nhi�u bi�n pháp, hình th�c, ph�3ng ti�n,
nh�t là h� th�ng thông tin ��i chúng; g1n công tác tuyên
truy�n, giáo d$c v
i �>y m�nh ho�t ��ng th�c ti`n, nâng
cao hi�u qu� ho�t ��ng c�a các thi�t ch� v0n hóa, xây
d�ng l� l�i, tác phong khoa hjc, bám sát c3 s�, ��a bàn.
Trên c� s� �ó, các c�p �y và mji cán b�, ��ng viên c~n ��
cao ý th�c trách nhi�m trong ph�n ��u, rèn luy�n theo
ph>m ch�t “B� ��i C$ H'”; phát hi�n, kh1c ph$c k�p th�i
t� t��ng l�ch l�c n�y sinh, vi ph�m k= lu�t quân ��i, làm
�nh h��ng quan h� quân - dân.

Hai là, �>y m�nh vi�c hjc t�p và làm theo t� t��ng,
��o ��c, phong cách H' Chí Minh, g1n v
i th�c hi�n cu�c
v�n ��ng “Phát huy truy�n th�ng, c�ng hi�n tài n0ng,
x�ng danh B� ��i C$ H'”

�ây là gi�i pháp quan trjng, �'ng th�i là kinh nghi�m
th�c ti`n xây d�ng quân ��i v(ng m�nh v� chính tr�
trong nh(ng n0m qua, nh�m ��m b�o cho quân ��i th�c
s� là l�c l�8ng chính tr�, l�c l�8ng chi�n ��u trung thành,
tin c�y c�a ��ng, T	 qu�c và nhân dân. Tr�
c yêu c~u m
i
c�a cách m�ng, các c�p �y, ��i ng; cán b� ch� trì c~n
lãnh ��o, ch! ��o �>y m�nh vi�c hjc t�p và làm theo t�
t��ng, ��o ��c, phong cách H' Chí Minh theo Ch! th� 05
c�a B� Chính tr�, g1n v
i cu�c v�n ��ng “Phát huy truy�n
th�ng, c�ng hi�n tài n0ng, x�ng danh “B� ��i C$ H'” và
th�c hi�n Ngh� quy�t Trung �3ng 4 (khóa XI, khóa XII)
c�a ��ng. �'ng th�i, nâng cao n0ng l�c lãnh ��o, s�c
chi�n ��u c�a t	 ch�c ��ng và ch�t l�8ng ��i ng; cán b�,
��ng viên, kh3i d�y ni�m vinh d�, t� hào, xây d�ng ý chí
quy�t tâm, tinh th~n trách nhi�m cao, ph�n ��u hoàn
thành t�t mji nhi�m v$ ��8c giao. Vì v�y, c~n quán tri�t
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và th�c hi�n nghiêm túc H�
ng d_n 202/HD-CT  ngày
3/2/2015 c�a T	ng c$c Chính tr� v� “Th�c hi�n n�i dung
x�ng danh “B� ��i C$ H'” trong th�i k� m
i”, ��m b�o
nghiêm túc, thi�t th�c, ch�t ch�, g1n v
i nhi�m v$ chính
tr� c�a t:ng c3 quan, �3n v� và ch�c trách, nhi�m v$ c�a
m�i quân nhân. Theo �ó, m�i cán b�, chi�n s4 trong quân
��i ph�i có ��ng c3 trong sáng, b�n l4nh v(ng vàng, trách
nhi�m cao; ��o ��c, l�i s�ng trong s�ch, lành m�nh; trình
��, n0ng l�c, ph�3ng pháp, tác phong công tác �áp �ng
yêu c~u nhi�m v$; th�c hành dân ch�, k= lu�t t� giác,
nghiêm minh; gi( v(ng và t0ng c��ng �oàn k�t n�i b�,
�oàn k�t g1n bó v
i nhân dân và �oàn k�t qu�c t�. C�p
�y, t	 ch�c ��ng, chính �y, chính tr� viên, ng��i ch! huy
và c3 quan chính tr� các c�p t0ng c��ng công tác lãnh
��o, ch! ��o vi�c th�c hi�n n�i dung x�ng danh “B� ��i
C$ H'” b�ng nh(ng hình th�c, bi�n pháp c$ th�, thi�t
th�c. Coi trjng phát huy vai trò các t	 ch�c qu~n chúng
trong �>y m�nh ho�t ��ng xung kích, kh3i d�y ti�m n0ng
sáng t�o, tinh th~n trách nhi�m, ý th�c t� giác c�a cán
b�, h�i viên, �oàn viên, ��m b�o cho n�i dung x�ng danh
“B� ��i C$ H'” �i vào cu�c s�ng, ho�t ��ng c�a các t	
ch�c, l�c l�8ng, phù h8p v
i tình hình, nhi�m v$ c�a c3
quan, �3n v�, nh�t là nh(ng vi�c m
i, vi�c khó...

Ba là, t0ng c��ng ho�t ��ng th�c ti`n, �	i m
i, nâng
cao hi�u qu� công tác dân v�n, t�o môi tr��ng thu�n l8i
�� ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” phát huy và to� sáng trong
�i�u ki�n m
i 

Ph>m ch�t, nhân cách “B� ��i C$ H'” ��8c hình thành
và hoàn thi�n thông qua ho�t ��ng th�c ti`n c�a b� ��i
càng phong phú, sinh ��ng và sát ch�c n0ng, nhi�m v$
c�a quân ��i. Vì v�y, c~n t	 ch�c cho b� ��i tích c�c tham
gia các nhi�m v$: hu�n luy�n, s¡n sàng chi�n ��u, th�c
thi pháp lu�t trên bi�n, tu~n tra b�o v� ���ng biên, m�c
gi
i, b�o v� ch� quy�n lãnh th	, vùng tr�i, bi�n, ��o…
c�a T	 qu�c trong mji tình hu�ng; t0ng c��ng xây d�ng
n�n n�p chính quy, ch�p hành k= lu�t, ho�t ��ng dã
ngo�i �� b� ��i rèn luy�n, ph�n ��u và phát huy th�
m�nh, s� tr��ng trong công tác. �'ng th�i, �>y m�nh
công tác dân v�n và thông qua ho�t ��ng th�c ti`n ��
�	i m
i n�i dung, hình th�c cho phù h8p v
i t:ng ��a
bàn và t:ng ��i t�8ng. Trong �ó, chú trjng �	i m
i n�i
dung, ph�3ng pháp tuyên truy�n, v�n ��ng nhân dân và
hình th�c giúp dân xóa �ói gi�m nghèo, phát tri�n kinh
t�, phòng, ch�ng, kh1c ph$c h�u qu� thiên tai, d�ch b�nh,

xây d�ng nông thôn m
i, ��a v0n hóa ��ng ��n v
i �'ng
bào vùng sâu, vùng xa, vùng �'ng bào dân t�c thi�u s�,
tôn giáo... Qua th�c ti`n t	 ch�c ho�t ��ng, k�p th�i phát
hi�n bi�u d�3ng, khen th��ng và kh1c ph$c nh(ng nh�n
th�c, hành vi không �úng làm �nh h��ng ��n ph>m ch�t,
nhân cách ng��i quân nhân cách m�ng.

B�n là, phát huy vai trò ��i ng; cán b�, ��ng viên,
nh�t là cán b� ch� trì các c�p trong rèn luy�n, ph�n ��u
theo tiêu chí ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” 

��i ng; cán b�, ��ng viên, nh�t là cán b� ch� trì các
c�p �óng vai trò r�t quan trjng, có ý ngh4a quy�t ��nh
��n ch�t l�8ng, hi�u qu� th�c hi�n nhi�m v$, xây d�ng
�3n v� và rèn luy�n ph>m ch�t, nhân cách c�a b� ��i. Cán
b�, ��ng viên t�t s� là t�m g�3ng sáng �� mji ng��i hjc
t�p, noi theo. �� vi�c phát huy ph>m ch�t “B� ��i C$ H'”
��t yêu c~u �� ra, �òi h@i m�i cán b�, ��ng viên ph�i ��
cao trách nhi�m, tích c�c, t� giác ph�n ��u, rèn luy�n
theo các tiêu chí �ã xác ��nh; ph�i th�t s� g1n mình v
i
�3n v�, sâu sát, g~n g;i qu~n chúng, c�p d�
i, công tâm
trong x# lý các công vi�c, “c~n, ki�m, liêm, chính, chí
công vô t�” trong mji ho�t ��ng. C�p �y, cán b� ch� trì
các c�p quán tri�t và th�c hi�n nghiêm Quy ��nh c�a Ban
Bí th� Trung �3ng v� “Trách nhi�m nêu g�3ng c�a cán
b�, ��ng viên, nh�t là cán b� lãnh ��o ch� ch�t các c�p”;
th�c hi�n t�t yêu c~u: “Trên làm g�3ng m_u m�c, d�
i
tích c�c hjc t�p, làm theo”; gi�i quy�t hài hoà các m�i
quan h�; gi( v(ng s� �oàn k�t, th�ng nh�t; quan tâm ��n
��i s�ng v�t ch�t, tinh th~n c�a cán b�, chi�n s4. Có nh�
v�y, b� ��i m
i yên tâm, ph�n kh�i, tin t��ng vào s� lãnh
��o c�a c�p �y, cán b� ch� trì và uy tín c�a cán b�, ��ng
viên, ra s�c ph�n ��u, rèn luy�n, x�ng danh “B� ��i C$
H'” trong mji �i�u ki�n, hoàn c�nh.

Ti�p t$c phát huy ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” trong
th�i k� m
i là trách nhi�m c�a mji cán b�, chi�n s4 trong
quân ��i, tr�c ti�p là c�p �y, cán b� ch� trì các c�p. Th�c
hi�n t�t �i�u �ó, ph>m ch�t “B� ��i C$ H'” �ã ��8c tôi
luy�n trong nh(ng n0m tháng chi�n tranh và trong s�
nghi�p b�o v� T	 qu�c hi�n nay luôn ��8c gi( v(ng và t@a
sáng, góp ph~n xây d�ng Quân ��i ta v(ng m�nh v� chính
tr�, làm c3 s� nâng cao ch�t l�8ng t	ng h8p, s�c m�nh
chi�n ��u, hoàn thành t�t nhi�m v$ mà ��ng và nhân
dân giao phó.�

Tài liệu tham khảo
1. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh”.
2. Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát động cuộc vận động “Phát huy truyền

thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 
3. Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh”.
4. Hướng dẫn 202/HD-CT, ngày 3/2/2015 của Tổng cục Chính trị về “Thực hiện nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”.



Nồi cá kho phải đun tối thiểu 16 tiếng. Lửa luôn đều, không
quá to cũng không quá nhỏ.

Theo các hộ dân, phải là cá trắm đen, to và nặng từ 3kg trở lên kho
mới ngon.
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NHÂN V�T - S� KI�N

B1t �~u t: tháng 12 âm l�ch, c�
làng ��i Hoàng, xã Hòa H�u,
Lý Nhân, Hà Nam (v�n quen
��8c gji v
i tên làng V; ��i)

�ã b1t �~u kho cá �� bán T�t. N0m nay,
l�8ng khách ��t hàng t0ng g�p 2, 3 l~n
so v
i mji n0m, nhi�u gia �ình trong
làng ph�i th�c tr1ng �êm �� làm cá. 

Cá kho ch! là món 0n bình th��ng
c�a các gia �ình � vùng thôn quê
này.  Nh�ng nh� v� th3m ngon ��c
tr�ng mà d~n d~n, cá kho tr� thành
món ��c s�n và có giá bán �1t. Hi�n
t�i, m�t niêu cá kho lo�i 1kg nguyên
li�u có giá 400.000 �'ng, lo�i niêu to
4,5 kg giá lên ��n 1,1 tri�u �'ng. 

Theo các h� gia �ình � �ây, ph�i
là cá tr1m �en, to và n�ng t: 3kg tr�
lên kho m
i ngon. N'i cá kho ph�i
�un t�i thi�u 16 ti�ng. L#a luôn ��u,
không quá to c;ng không quá nh@.
C�i dùng �� kho cá b1t bu�c ph�i là
c�i nhãn, b�i lo�i c�i này có l�8ng
nhi�t cao, giúp cá nh: t�n x�3ng.
“Trong quá trình kho cá, ph�i luôn có

ng��i túc tr�c �� �i�u ch!nh l#a c;ng
nh� thêm n�
c sôi k�p th�i. �ó c;ng
là lý do mà mji ng��i ph�i thay
phiên nhau ng�, th�m chí có gia �ình
neo ng��i, ph�i th�c tr1ng �êm ��
kho cá”, ông Tr~n Huy Thân, m�t
ng��i làm ngh� tâm s�. T�i c3 s� kho
cá c�a ông S�n, trung bình m�i ngày
xu�t �i kho�ng 100 - 200 niêu cá.
Ông S�n cho bi�t, n0m nào c;ng b1t

�~u t: 20 tháng Ch�p, ngoài 6 thành
viên trong gia �ình, ông ph�i thuê
thêm 10 - 15 ng��i kho cá m
i k�p
ph$c v$ khách. Theo các �3n ��t
hàng �ã nh�n, d� tính mùa T�t này
c3 s� c�a ông s� cung c�p ra th�
tr��ng h3n 4.000 niêu cá kho. Khách
��t ph~n l
n � Hà N�i, Thành ph� H'
Chí Minh và m�t s� t!nh mi�n Trung,
Vi�t ki�u � n�
c ngoài.�

KỲ ANH

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều gia đình ở làng Đại Hoàng lại thức trắng đêm để
kho cá phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng cả nước.

LÀNG V� Đ�I
đỏ lửa kho cá bán dịp Tết

Một cơ sở kho cá đang chuẩn bị cho cá vào niêu để kho.



Đánh bắt cá để chuẩn bị làm những niêu cá kho.

Những miếng cá thơm ngon đến tay người tiêu dùng.

Việc nêm nếm gia vị kho cá đều phải theo một quy
trình nhất định. Đặc biệt, niêu kho cá phải là niêu
đất, loại to, tròn vành. Trước khi bỏ cá vào kho,
niêu phải được luộc qua nước sôi để khử mùi.

Gia vị kho cá gồm: riềng, sườn lợn, kẹo đắng, ớt,
nước cốt chanh… đều là "cây nhà lá vườn" của các
khu vực quanh làng.

Quá trình kho cá phải luôn có người túc trực để điều chỉnh lửa
cũng như thêm nước sôi kịp thời.
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N H Â N  V } T  -  S ¢  K I . N

Nước dừa là một gia vị
không thể thiếu trong
kho cá.

Mọi người phải thay phiên nhau ngủ, thậm chí có gia đình neo
người phải thức trắng đêm để kho cá.
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TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN*

Th�c hi�n K� ho�ch phát tri�n
kinh t� - xã h�i, ti�p t$c tri�n
khai hi�u qu� Cu�c v�n ��ng
“Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng

hàng Vi�t Nam” trên ��a bàn Thành
ph�, v
i ch� tr�3ng �'ng hành cùng
các doanh nghi�p th� �ô và c� n�
c,
S� Công th�3ng Hà N�i ti�p t$c tri�n
khai có hi�u qu� các nhi�m v$, gi�i
pháp h� tr8 doanh nghi�p �>y m�nh
s�n xu�t kinh doanh, nâng cao n0ng
l�c c�nh tranh, phát tri�n th�3ng
m�i, bình 	n th� tr��ng, ��a hàng
Vi�t ��n tay ng��i tiêu dùng.

�>y m�nh phát tri�n công nghi�p
ch� l�c, công nghi�p ch� t�o trong
b�i c�nh cách m�ng công nghi�p 4.0:
N0m 2018, Thành ph� �ã l�a  chjn 61
s�n ph>m c�a 36 doanh nghi�p ��
tiêu chí xét công nh�n s�n ph>m công
nghi�p ch� l�c Thành ph�, trong �ó
có 12 doanh nghi�p trong Top 500
doanh nghi�p hàng �~u Vi�t Nam,
doanh thu doanh nghi�p ��t trên
1.000 t= �'ng/n0m. V
i m$c �ích
t0ng c��ng k�t n�i giao th�3ng, m�
r�ng s�n xu�t, �	i m
i trang thi�t b�
có m�c �� t� ��ng hóa cao, t0ng n0ng
l�c cung �ng các s�n ph>m trong l4nh
v�c công nghi�p h� tr8, d�ch v$
th�3ng m�i qu�c t�, S� Công th�3ng
Hà N�i ph�i h8p v
i Công ty CP NC
Network Vi�t Nam t	 ch�c H�i ch8
tri�n lãm qu�c t� th�3ng m�i "M�ng
l�
i các nhà công nghi�p ch� t�o Hà
N�i 2018 (FBC HANOI 2018)", thu hút
180 gian hàng ��n t: Nh�t B�n và
m�t s� n�
c trong khu v�c, trong �ó
có 40 doanh nghi�p Hà N�i tham gia

(t0ng 4 l~n so v
i n0m 2017). S� c;ng
�ã t	 ch�c H�i th�o qu�c t� “Tác ��ng
c�a cu�c cách m�ng công nghi�p l~n
th� 4 v
i làng ngh� trong quá trình
h�i nh�p kinh t� qu�c t�” t�i H�i ch8
Qu�c t� quà t�ng hàng th� công m<
ngh�, góp ph~n giúp các doanh
nghi�p, c3 s� s�n xu�t n1m b1t ��8c
và �>y m�nh �ng d$ng thành t�u
cách m�ng công nghi�p 4.0 vào s�n
xu�t, kinh doanh.

�>y m�nh h� tr8 phát tri�n doanh
nghi�p, s�n ph>m hàng Vi�t, xây
d�ng và b�o v� th�3ng hi�u: H� tr8
xây d�ng th�3ng hi�u cho 10 làng
ngh�, thi thi�t k� m_u mã s�n ph>m
th� công m< ngh� Hà N�i và thuê
chuyên gia t� v�n thi�t k� m_u s�n
ph>m m
i v
i 296 m_u s�n ph>m có
thi�t k� m
i; T	 ch�c Bình chjn hàng
Vi�t Nam ��8c ng��i tiêu dùng yêu

thích v
i k�t qu� 133/197 s�n ph>m
c�a 74 doanh nghi�p thu�c 12 ngành
hàng tham gia ��8c bình chjn “Hàng
Vi�t Nam ��8c ng��i tiêu dùng yêu
thích” n0m 2018… �ã góp ph~n t0ng
c��ng nh�n th�c ��i v
i vi�c nâng
cao ch�t l�8ng s�n ph>m và kh� n0ng
c�nh tranh c�a doanh nghi�p, giúp
doanh nghi�p có ý th�c h3n trong
vi�c xây d�ng, phát tri�n và b�o v�
th�3ng hi�u, góp ph~n vào s� phát
tri�n chung c�a n�n kinh t�.

H� tr8 doanh nghi�p �>y m�nh
phát tri�n th� tr��ng trong n�
c
thông qua các ho�t ��ng xúc ti�n
th�3ng m�i, khuy�n công… T	 ch�c
H�i ch8 hàng Vi�t n0m 2018 v
i ch�
�� “Chung tay xây d�ng th�3ng hi�u
Vi�t”, thu hút 300 gian hàng c�a h3n
200 doanh nghi�p tham gia ��n t:
nhi�u t!nh, thành ph� trên c� n�
c

HÀ N�I v
i nh!ng gi�i pháp 
thi�t th�c h+ tr' doanh nghi�p s�n xut
- kinh doanh và kích c.u tiêu dùng

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội thăm quan Hội chợ.

* Thạc sỹ, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội.
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tr�ng bày, gi
i thi�u các s�n ph>m
hàng hóa thu�c các l4nh v�c: �i�n,
�i�n t#, �i�n máy, máy tính, �' gia
d$ng, n�i th�t gia �ình, th�c ph>m,
�' u�ng, các m�t hàng thi�t y�u, th�i
trang, d�t may, giày dép và các s�n
ph>m tiêu dùng; Các s�n ph>m “Hàng
Vi�t Nam ��8c ng��i tiêu dùng yêu
thích” bình chjn qua các n0m; Các
s�n ph>m có th� m�nh, các s�n ph>m
ch�t l�8ng, nh�ng khó kh0n trong
tìm ki�m th� tr��ng… qua �ó k�t n�i
giao th�3ng, phát tri�n th� tr��ng
tiêu th$ s�n ph>m. K�t qu�, H�i ch8
thu hút trên 28.000 l�8t khách tham
quan và mua s1m, t	ng doanh thu ��t
trên 40 t= �'ng, h3n 700 �3n ��t
hàng l
n �ã ��8c th�c hi�n. T	 ch�c
“H�i ch8 Quà t�ng hàng Th� công M<
ngh�” v
i quy mô 655 gian hàng c�a
251 doanh nghi�p s�n xu�t ��n t: 26
t!nh, thành ph� trong n�
c và 7 qu�c
gia trên th� gi
i, �ã có 1.365 biên b�n
ghi nh
, biên b�n th@a thu�n, h8p
�'ng xu�t kh>u ��8c ký k�t v
i t	ng
giá tr� xu�t kh>u �
c ��t 5,5 tri�u
USD. Ph�i h8p v
i Trung tâm Xúc ti�n
�~u t� Th�3ng m�i Du l�ch thành ph�
t	 ch�c Tháng khuy�n m�i Hà N�i
n0m 2018 v
i thông �i�p “T0ng k�t
n�i — kích tiêu dùng" xuyên su�t
tháng 11 n0m 2018 v
i 1.134 �i�m
khuy�n m�i trên toàn ��a bàn Thành
ph�. Chu�i các ho�t ��ng n	i b�t
g'm: “L` khai m�c Tháng khuy�n
m�i”; “Ngày h�i Khuy�n m�i du l�ch”
có  37 DN  tham gia v
i 80 gian hàng;
“Tu~n Vàng k�t n�i” có 32 DN tham
gia v
i 80 �i�m vàng khuy�n m�i;
“H�i ch8 Vàng khuy�n m�i” có 62 DN
tham gia v
i 105 gian hàng, “Golden
— Friday" ��8c g1n v
i s� ki�n “Tr�i
nghi�m n�i dung công ngh� s� và
th�3ng m�i �i�n t#” do Thành ph� Hà
N�i và B� Công th�3ng ph�i h8p t	
ch�c v
i trên 1.000 doanh nghi�p
tham gia, ng��i tiêu dùng ��8c d`
dàng ti�p c�n và tìm ki�m thông tin
khuy�n m�i t: �ng d$ng m
i mang
tên “khuyenmai365”…

T	 ch�c các ho�t ��ng k�t n�i
cung c~u, tìm �~u ra cho s�n ph>m:
�ây là nhi�m v$ quan trjng trong
phát tri�n kinh t� Th� �ô. Nh(ng
n0m qua, Hà N�i �ã tích c�c tri�n

khai các gi�i pháp, tìm h�
ng �i cho
s�n ph>m. ��c bi�t, ��i v
i các s�n
ph>m nông s�n, th�c ph>m, S� Công
th�3ng Hà N�i �ã ph�i h8p v
i S�
Công th�3ng các t!nh, thành ph� xây
d�ng ��8c 241 chu�i liên k�t an toàn
th�c ph>m t: s�n xu�t ��n tiêu th$
s�n ph>m; h� tr8 các doanh nghi�p,
h8p tác xã, h� s�n xu�t - kinh doanh
nông s�n, th�c ph>m k�t n�i, tiêu
th$ s�n ph>m, thông qua t	 ch�c các
h�i ngh� k�t n�i cung c~u, h�i ch8,
tri�n lãm; k�t n�i gi
i thi�u trên
1.000 mã nông s�n Hà N�i t�i trung
tâm gi
i thi�u s�n ph>m an toàn,
trang thông tin nông s�n Hà N�i...
Hàng n0m, S� ��a m�t s� doanh
nghi�p phân ph�i (Vinmart,
Co.opmart, Hapro, Chu�i Biggreen…)
xu�ng tr�c ti�p các vùng s�n xu�t
c�a các huy�n �� h�
ng d_n cho các
HTX, h� nông dân... cách b�o qu�n,
thu mua, s3 ch�, �óng gói, dán tem,
nhãn mác, �áp �ng yêu c~u c�a kênh
phân ph�i hi�n ��i. V
i s� vào cu�c
tích c�c c�a S� Công th�3ng, trong
n0m 2018 �� h� tr8 �3n v� s�n xu�t,
Hà N�i ký k�t trên 500 biên b�n ghi
nh
 v� tiêu th$ nông s�n, th�c ph>m
v
i các kênh phân ph�i. M�t s� nông
s�n �ã vào ��8c các kênh phân ph�i
hi�n ��i, nh�: th�t l8n c�a vùng s�n
xu�t Phúc Thj, Qu�c Oai, Thanh Oai,
Mê Linh, Ch�3ng M<...; s�n ph>m t:
gia c~m, tr�ng gia c~m c�a huy�n
Phúc Thj, Ch�3ng M<, Ba Vì, Sóc
S3n…; s�n ph>m rau, c� c�a vùng
tr'ng rau an toàn Vân N�i - �ông
Anh, Thanh �a - Phúc Thj, Thanh Trì,
Gia Lâm…; các lo�i qu�: cam Canh,
b��i Di`n, 	i �ông D�, chu�i, nhãn
chín mu�n c�a Hoài ��c, Phúc Thj,
Gia Lâm… �ã ��8c liên k�t, ��a vào
các siêu th�, chu�i th�c ph>m c�a các
�3n v� phân ph�i, trung tâm th�3ng
m�i, siêu th� l
n c�a thành ph�. H�
tr8 127 doanh nghi�p c�a 56 t!nh ��a
500 s�n ph>m m
i vào kênh phân
ph�i hi�n ��i c�a Thành ph�.

Không ch! tìm �~u ra cho s�n
ph>m, S� còn t0ng c��ng ki�m soát
ch�t ch� ch�t l�8ng s�n ph>m, nh�t
là các m�t hàng hoa qu� t�3i, �� v:a
gi( uy tín th�3ng hi�u, v:a ��m b�o
an toàn s�c kh@e ng��i tiêu dùng.

Th�c hi�n Quy�t ��nh 5848/Q�-UBND
c�a UBND thành ph� Hà N�i phê duy�t
�� án “Thí �i�m qu�n lý các c#a hàng
kinh doanh trái cây trên ��a bàn các
qu�n n�i thành c�a thành ph� Hà
N�i”, S� Công th�3ng �ã tri�n khai
tích c�c, cho th�y hi�u qu� thi�t th�c
c�a �� án. Tính ��n tháng 11/2018,
trên ��a bàn 12 qu�n n�i thành Hà
N�i, có 766/766 c#a hàng kinh doanh
trái cây an toàn ��8c c�p bi�n nh�n
di�n an toàn, có trang thi�t b� b�o
qu�n, giám sát ch�t l�8ng trái cây;
hóa �3n ch�ng t: ch�ng minh ngu'n
g�c… Nh(ng thành công b�
c �~u
cho th�y ho�t ��ng kinh doanh trái
cây trên ��a bàn Th� �ô �ang t:ng
b�
c ho�t ��ng theo h�
ng v0n minh,
hi�n ��i, ��m b�o an toàn th�c ph>m.

Bình 	n th� tr��ng, ��a hàng Vi�t
��n tay ng��i tiêu dùng: Phát tri�n
th�3ng m�i - d�ch v$ theo h�
ng v0n
minh, hi�n ��i �ã và �ang là h�
ng
�i chi�n l�8c c�a Thành ph�. Theo
�ó, S� Công th�3ng �ang t:ng b�
c
tri�n khai �i�u tra, kh�o sát các ho�t
��ng th�3ng m�i - d�ch v$ trên ��a
bàn, trình phê duy�t m�ng l�
i máy
bán hàng t� ��ng ��t t�i các ��a
�i�m công c�ng; �>y m�nh s# d$ng
mã hình QR �� truy xu�t ngu'n g�c
tr�c tuy�n các s�n ph>m, hàng hóa
l�u thông trên ��a bàn Thành ph�;
thúc �>y phát tri�n m�ng l�
i c#a
hàng ti�n l8i, siêu th� mini; th�c
hi�n c�i t�o, xây d�ng nâng c�p các
ch8 �ã xu�ng c�p b�ng ngu'n v�n
ngân sách.

Ch�3ng trình bán hàng c�a các
doanh nghi�p Vi�t Nam trên ��a bàn
thành ph� ngày càng ��8c tri�n khai
hi�u qu� và ch�t l�8ng. Trong d�p T�t
Nguyên �án 2018, thành ph� �ã v�n
��ng các doanh nghi�p s�n xu�t, kinh
doanh t	 ch�c ��8c 160 chuy�n hàng
l�u ��ng, 01 ch8 T�t v� các huy�n, th�
xã, khu công nghi�p, khu ch� xu�t,
��t t	ng doanh thu 1,5 t= �'ng. Trong
th�i gian ngh! T�t Nguyên �án, Hà N�i
t	 ch�c 198 �i�m bán các m�t hàng
thi�t y�u và c#a hàng bán l� x0ng d~u,
ph$c v$ nhu c~u c�a ng��i dân Th�
�ô; các qu�n, huy�n, th� xã t	 ch�c 63
�i�m ch8 Hoa Xuân. Trong n0m, thành
ph� c;ng ch! ��o các doanh nghi�p t	
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ch�c 380 chuy�n bán hàng l�u ��ng,
10 phiên ch8 Vi�t, k�t h8p ��a hàng
��n các ��i lý t�i khu v�c ngo�i thành;
ch! ��o doanh nghi�p kinh doanh, siêu
th� t	 ch�c h��ng �ng bán hàng trong
Tháng Công nhân (tháng 5/2018) v
i
giá �u �ãi cho ng��i lao ��ng và �oàn
viên Công �oàn.

Cu�c v�n ��ng “Ng��i Vi�t Nam �u
tiên dùng hàng Vi�t Nam” ��8c S�
Công th�3ng tích c�c tri�n khai và ��t
hi�u qu� t�t. ��n nay �ã có 650 bi�u
tr�ng Cu�c v�n ��ng “Ng��i Vi�t Nam
�u tiên dùng hàng Vi�t Nam” ��8c c�p
cho 43 doanh nghi�p treo t�i các ��a
�i�m s�n xu�t kinh doanh, trung tâm
th�3ng m�i, siêu th�, chu�i kinh
doanh, c#a hàng ti�n ích… trên toàn
Thành ph�. Tháng khuy�n m�i Hà N�i
2018 - n0m th� 10 liên ti�p ��8c Hà
N�i tri�n khai v
i các chu�i s� ki�n n	i
b�t và nhi�u ch�3ng trình h�p d_n:
Ngày h�i Khuy�n m�i du l�ch; Tu~n
Vàng k�t n�i; H�i ch8 Vàng khuy�n
m�i; Ngày Th� sáu Vàng - Golden
Friday, �'ng th�i kh�i ��ng Ngày mua
s1m tr�c tuy�n — Online Friday. T�i L`
khai m�c, Hà N�i �ã k�t h8p công b�
k�t qu� và tôn vinh 74 doanh nghi�p
v
i 133 s�n ph>m Vi�t Nam ��8c ng��i

tiêu dùng �a thích và bình chjn.
Tháng Khuy�n m�i Hà N�i 2018 �ã
�ánh d�u s� thành công l
n trong k�t
n�i gi(a nhà s�n xu�t, kinh doanh và
ng��i tiêu dùng trong và ngoài n�
c.

Nh�m ��m b�o ngu'n hàng hoá
thi�t y�u, ph$c v$ t�i �a nhu c~u c�a
nhân dân trong d�p T�t K= H8i s1p
t
i, g1n công tác bình 	n th� tr��ng
v
i vi�c th�c hi�n Cu�c v�n ��ng
“Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng
Vi�t Nam”, S� Công th�3ng Hà N�i �ã
xây d�ng k� ho�ch ph$c v$ T�t. D�
ki�n nhu c~u ng��i dân t0ng cao,
Thành ph� ��nh h�
ng các doanh
nghi�p, �3n v� s�n xu�t, kinh doanh
trên ��a bàn xây d�ng k� ho�ch s�n
xu�t, kinh doanh, d� tr( hàng hóa
t0ng t: 10-15% so v
i các tháng trong
n0m �� t	 ch�c bán ra th� tr��ng, �áp
�ng �~y �� nhu c~u tiêu dùng c�a
nhân dân trong d�p T�t, �'ng th�i
không �� x�y ra tình tr�ng thi�u
hàng hay t'n kho hàng hóa sau T�t.

Hi�n, S� Công th�3ng �ã tích c�c
tham m�u, ch� ��ng tri�n khai
Ch�3ng trình bình 	n th� tr��ng các
m�t hàng thi�t y�u trên ��a bàn, ph$c
v$ T�t D�3ng l�ch, T�t Nguyên �án K=

H8i 2019. ��n nay, �ã có 19 doanh
nghi�p �0ng ký tham gia Ch�3ng
trình, 3 t	 ch�c tín d$ng �0ng ký cho
các doanh nghi�p vay v�n th�c hi�n
bình 	n giá v
i s� v�n 2,7 nghìn t=
�'ng �� ��a hàng hóa bình 	n ��n
ng��i dân t�i các khu v�c nông thôn,
khu công nghi�p, ph$c v$ nhu c~u
c�a nhân dân và ng��i lao ��ng.

Có th� nói, v
i nh(ng k�t qu� ��t
��8c, Cu�c v�n ��ng “Ng��i Vi�t Nam
�u tiên dùng hàng Vi�t Nam” thành
ph� Hà N�i n0m 2018 do S� Công
th�3ng ch� trì t	 ch�c �ã �i vào
chi�u sâu, ngày càng thu hút s� quan
tâm, h��ng �ng c�a �ông ��o ng��i
dân, doanh nghi�p và có s�c lan t@a
m�nh m�; ti�p t$c góp ph~n nâng cao
nh�n th�c c�a ng��i dân trong vi�c
l�a chjn, tiêu dùng hàng Vi�t, giúp
doanh nghi�p nh�n th�c rõ vai trò
trách nhi�m, không ng:ng c�i ti�n và
�ng d$ng khoa hjc công ngh�, �	i
m
i quy trình s�n xu�t, qu�n lý,
nh�m t�o ra s�n ph>m có ch�t l�8ng,
��m b�o s�c c�nh tranh c�a s�n
ph>m, hàng hóa, �áp �ng nhu c~u và
th� hi�u c�a ng��i tiêu dùng và có
s�c c�nh tranh v
i s�n ph>m c�a các
n�
c khác.�

Rau an toàn sản xuất theo quy trình Viet Gap của Hợp tác xã Yên Dũng trưng bày tại Hội chợ hàng Việt 2018. 



75TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 184 (12/2018)



THÔNG TIN - QU�NG CÁO

76 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 184 (12/2018)

V
i t	ng m�c �~u t� trên 50 t= �'ng, 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 �~y �� các tiêu

chu>n toàn c~u c�a Toyota.

D� và phát bi�u t�i bu	i l` khai tr�3ng, 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 g~n 20 n0m ho�t ��ng, Toyota
Nam ��nh s� mang t
i ch�t l�8ng d�ch v$ không ch! �áp �ng

nhu c~u mà còn v�8t xa s� mong �8i 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 t!nh thành lân c�n
nói chung s� tr�i nghi�m nh(ng s�n ph>m, d�ch v$ t�t
nh�t theo tiêu chu>n c�a TMV, chúng tôi c;ng cam k�t s�
tích c�c �ào t�o và phát tri�n ngu'n 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�3ng và �óng góp cho s� th�nh
v�8ng c�a t!nh 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�$ng
đ�i lý th� 52 trên c� n�
c

Ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, trao quà tặng mừng khai trương Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định.
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C;ng trong ngày 15/9, Toyota Vi�t Nam ph�i h8p v
i
B� Tài nguyên và Môi tr��ng t	 ch�c L` phát ��ng ch�3ng
trình “Toyota chung tay xanh hóa hjc ���ng” t�i t!nh
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.

N0m nay, ch�3ng trình tr'ng 1.500 cây xanh t�i 12
tr��ng ti�u hjc và THCS c�a 6 t!nh, thành ph� t�i 3 mi�n
bao g'm: mi�n B1c (Nam ��nh, H�i D�3ng); mi�n Trung
(Thanh Hóa, Hà T4nh) và mi�n Nam (V4nh Long, B�c Liêu).
Nh� v�y, ��n nay hành trình này �ã tr'ng t	ng s� g~n
3.700 cây xanh t�i 29 tr��ng hjc trên c� n�
c.

Bên c�nh ho�t ��ng tr'ng cây xanh, ch�3ng trình
c;ng s� tri�n khai thêm ho�t ��ng m
i thu gom rác th�i
hjc ���ng t�i t!nh H�i D�3ng v
i s� tham gia c�a các em
hjc sinh và th~y cô giáo.

Ông Kinoshita chia s�: “Chúng tôi hy vjng t	ng s� cây
c�a ch�3ng trình s� t0ng theo hàng n0m �� ph~n 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. �'ng th�i,
chúng tôi hi vjng r�ng v
i s� hi�n di�n t�i �ây, Toyota
Gi�i Phóng - Nam ��nh s� �óng góp nhi�u h3n vào c�ng
�'ng ��a ph�3ng 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 t!nh, thành ph� trên c� n�
c. Trong �ó Toyota Gi�i
Phóng là m�t trong nh(ng ��i lý ��8c �y quy�n �~u tiên
c�a T�p �oàn Toyota t�i th� tr��ng Vi�t Nam, ��8c thành
l�p vào n0m 1998 d�
i s� liên doanh gi(a Công ty CP D�ch
v$ T	ng h8p Sài Gòn (SAVICO) và T�p �oàn Sumitomo
Corporation Nh�t B�n.�

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.



Trung tâm D�y ngh� và Sát h�ch lái xe L�p Ph�3ng
Thành, sau nhi�u n0m chu>n b� c3 s� v�t ch�t, �ã
chính th�c �i vào ho�t ��ng ngày 8 tháng 4 n0m
2010. Trung tâm DN&SHLX L�p Ph�3ng Thành ��8c

�ánh giá là th�3ng hi�u m�nh trong l4nh v�c �ào t�o lái
xe c�a t!nh H�i D�3ng, v
i nhi�u danh hi�u cao quý ��t
��8c trong nh(ng n0m qua nh�: Gi�y khen �ã có thành
tích xu�t s1c trong công tác ��m b�o tr�t t� an toàn giao
thông n0m 2014, Gi�i nh�t H�i thi Giáo viên d�y lu�t giao
thông ���ng b� gi@i n0m 2012, có thành tích xu�t s1c
trong phong trào thi �ua n0m 2014. 

Là trung tâm d�y lái xe có sân thi sát h�ch ��t chu>n
�~u tiên t�i t!nh H�i D�3ng, nh(ng n0m qua L�p Ph�3ng
Thành không ng:ng n� l�c xây d�ng và phát tri�n trong
ho�t ��ng �ào t�o lái xe, kh�ng ��nh th�3ng hi�u uy tín
và s� tin c�y t: hjc viên.

Tja l�c ngay gi(a trung tâm thành ph� v
i ��a th� �1c
��o thu�n ti�n giao thông, Trung tâm D�y ngh� và Sát h�ch
lái xe L�p Ph�3ng Thành có di�n tích 22.517,9 m2, bao g'm
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. Hjc viên ��8c hjc

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 GN 10 N�M 
GIÚP NG��I DÂN V�NG VÀNG TAY LÁI
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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 hjc 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 hjc
viên �~y �� ki�n th�c v� lý thuy�t, c;ng nh� k< n0ng v�
th�c hành khi tham gia vào khóa hjc lái xe t�i Trung tâm.

V
i quy mô ban �~u m
i thành l�p, l�u l�8ng �ào t�o
là 250 hjc viên, 41 giáo viên và 27 xe �� tiêu chu>n,
trong 08 n0m qua, t: ch� g�p nhi�u khó kh0n, ��n nay
Trung tâm �ã có 155 giáo viên và 163 �~u xe, m�t sân t�p
khang trang, s�ch �|p, h� th�ng sân t�p lái v
i 11 bài
hjc t	ng h8p, �~y �� h� th�ng �èn tín hi�u, �èn chi�u
sáng hjc ban �êm, h� th�ng bi�n báo ���ng b�… ��n
nay l�u l�8ng �ào t�o c�a Trung tâm �ã ��t 1.518 hjc
viên. Hàng n0m, Trung tâm �ào t�o ��8c trên 3.000 hjc
viên, ch�t l�8ng ��t t= l� trên 95%. Trung tâm �ã �~u t�

hàng ch$c t= �'ng �� nâng c�p h� th�ng trang thi�t b�,
phòng hjc, sân t�p lái, mua m
i nhi�u ph�3ng ti�n t�p lái
hi�n ��i. 100% ph�3ng ti�n d�y và hjc lái ��8c l1p thi�t
b� giám sát hành trình và h� th�ng thi�t b� ch�m �i�m t�
��ng �� sát h�ch lái xe, cam k�t ch�t l�8ng hàng �~u
trong l4nh v�c �ào t�o lái xe; h' s3, th� t$c nhanh gjn;
th�i gian hjc c�p t�c; l� phí trjn gói, ��m b�o không phát
sinh chi phí trong quá trình hjc.

T: nh(ng th�c ti`n trong 08 n0m xây d�ng và phát
tri�n, Ban Lãnh ��o Trung tâm ý th�c ��8c, mu�n thành
công h3n n(a ph�i phát huy ��8c s�c m�nh �oàn k�t,
th�ng nh�t, phát huy dân ch�, kh3i d�y s�c m�nh t�p
th� �� có m�t trung tâm v(ng m�nh, ��i ng; CBNV �oàn
k�t, n0ng ��ng, sáng t�o, ph�n ��u m$c tiêu s� tr� thành
cánh chim �~u �àn trong l4nh v�c �ào t�o lái xe c3 gi
i
���ng b� c�a t!nh c;ng nh� c� khu v�c.�
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V
i tiêu chí �em l�i các s�n
ph>m có ch�t l�8ng cao nh�t
cho khách hàng, D&A Vi�t
Nam �ang là nhà nh�p kh>u

l
n v� các s�n ph>m th�c ph>m chính
hãng, cao c�p t: n�
c ngoài v
i các
dòng s�n ph>m chính nh�: th�t bò
Nh�t Hitachi-wagyu và r�8u Sake
Nh�t Shiragiku, Tatsuriki.

Chúng tôi cam k�t mji s�n ph>m
bán ra ��u có xu�t x� rõ ràng, �~y ��
gi�y t� ch�ng nh�n VSATTP và ��8c
b�o qu�n trong �i�u ki�n kh1t khe
nh�t theo tiêu chu>n Nh�t B�n.

Đôi nét về sản phẩm
“Hitachi-wagyu” - Tác ph>m ngh�

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

Môi tr��ng thiên nhiên hùng v4
và trù phú c�a vùng Ibaraki k�t h8p
v
i nh(ng công ngh� t�i tân nh�t
trong k< thu�t qu�n lý ch0n nuôi và
th�c 0n gia súc, tr�i qua m�t quá
trình �~y nhi�t huy�t và t� hào c�a
nhà s�n xu�t �ã t�o nên th�3ng 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 t!nh Ibaraki

b1t ngu'n t: vùng phía b1c c�a t!nh,
sau �ó ��8c nhân r�ng ra các ��a
ph�3ng trong t!nh, là k�t qu� c�a s�
n� l�c b�n b! và s� tích l;y tinh hoa
c�a các nhà s�n xu�t.

Bò Hitachi-wagyu ��8c  �ánh
giá cao v� ch�t l�8ng và quy trình
ch0n nuôi. Tr�i qua quá trình
tuy�n chjn nghiêm ng�t v� ch�t
l�8ng và nuôi d��ng b�ng k< thu�t
qu�n lý ch0n nuôi truy�n th�ng
kéo dài h3n 30 tháng, bò Hitachi
��t ch�t l�8ng �u vi�t, c�p A4, A5
theo tiêu chu>n th�3ng m�i th�c
ph�m Nh�t B�n - m�c cao nh�t ��i
v
i tiêu chu>n v� ch�t l�8ng c�a
s�n ph>m. Th�t bò Wagyu Hitachi
��8c nh�n bi�t b�ng nh(ng vân
th�t xen l_n vân m� hài hòa. M�t
chú bò Wagyu ��t chu>n, th�t c�a

chúng s� �@ t�3i, nh(ng th
 th�t
s� xen l_n th
 m� m�8t mà nh�
vân �á c>m 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
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ược thành lập vào ngày 07/02/2006, Công 
ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hoá 

Đinh Tị là một đơn vị xuất bản tư nhân, có chức 
năng xuất bản sách và văn hoá phẩm phục vụ đối 
tượng bạn đọc là người Việt Nam, cũng như quảng 
bá và giới thiệu văn hoá Việt Nam ra thế giới.
DinhtiBooks tìm kiếm, khai thác các bản thảo có 
giá trị về giáo dục truyền thống, giáo dục tri 
thức, kiến thức, giải trí… trên các lĩnh vực văn 
học, sử học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 
khoa học thường thức và các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Bên cạnh đó, Đinh Tị tổ chức dịch 
thuật, biên tập và tham gia vào quá trình xuất 
bản, phát hành với kênh phân phối rộng khắp 
63 tỉnh thành để đưa những cuốn sách chất 
lượng nhất đến với độc giả.

Đến năm 2016, hơn 10 triệu bản sách của Dinhti-
Books đã được độc giả đón nhận và Công ty được 
đánh giá là một trong những đơn vị xuất bản tư 
nhân hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ ĐINH TỊ
Địa chỉ: Nhà NV22 Khu dự án Handico - Ngõ 13 Lĩnh Nam - P. Mai Động - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội;

VPĐD: Số 78 - Đường số 1 - P.4 - Q. Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 0247 309 3388; Email: contacts@dinhtibooks.com.vn - info@dinhtibooks.com.vn.
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