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Nhân dịp năm mới 2019, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận trân trọng gửi tới các nhà nghiên cứu, nhà khoa
học, nhà quản lý, cán bộ Mặt trận các cấp và đông đảo bạn đọc gần xa lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc
các đồng chí và gia đình một năm mới luôn Mạnh khỏe - Hạnh phúc và Thành công!

Năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn
thử thách, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh, đối ngoại. Với những thành tựu toàn diện và nổi bật đó, đất nước ta bước vào năm mới với Thế và
Lực mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp mọi miền cả nước. 

Xuân mới đến mang theo những điều tốt lành. Với quyết tâm mới, khí thế mới và sức mạnh mới, chúng ta cùng
đoàn kết một lòng, ra sức thi đua sản xuất, lao động, học tập, tạo nhiều thắng lợi mới chào mừng Đại hội XIII của
Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong số Tạp
chí đầu tiên của năm mới 2019, cũng là số đặc biệt chào Xuân Kỷ Hợi, Tạp chí Mặt trận có nhiều bài chuyên sâu
tổng kết thực tiễn hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận có những bài viết: Những thay đổi về vị trí, vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Đón Tết, vui Xuân, Tạp chí với những bài viết mang không khí Tết: Việt
Nam bước vào năm Kỷ Hợi với dáng đứng mới, thế đứng mới; Vua - Tôi tri kỷ; Câu đối Tết, Tranh dân gian và tranh
Tết về con lợn trong năm Hợi; Lễ hội mùa xuân rộn ràng ở một số quốc gia giữ truyền thống đón Tết Âm lịch…

Trong số Tạp chí đầu năm mới này, Ban Biên tập tiếp tục duy trì các mục: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Những
vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân; Nhân vật - Sự kiện… với nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu về những nội dung
phong phú trên các mặt công tác Mặt trận, làm tài liệu tham khảo hữu ích, đặc biệt với những nhà nghiên cứu, nhà
hoạch định chính sách và những người hoạt động trong hệ thống Mặt trận các cấp.

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2019, một sự kiện quan trọng là Hội nghị Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) đã được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm thảo luận
nhiều nội dung của nhiệm kỳ 2019-2024 sắp tới. Thành công của Hội nghị đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi cho năm
2019 - năm tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ
IX. Đây chính là một nội dung trọng tâm tuyên truyền, sẽ được thể hiện đậm nét trong các số Tạp chí Mặt trận của
năm 2019.

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Ban Biên tập mong muốn các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà
quản lý, cán bộ Mặt trận các cấp và đông đảo bạn đọc gần xa luôn đồng hành cùng với Tạp chí Mặt trận, để đóng
góp nhiều bài viết hay, những ý kiến bổ ích để Tạp chí làm tốt nhiệm vụ trong năm 2019, góp phần vào thành công
chung của công tác Mặt trận.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số Xuân Kỷ Hợi đến đông đảo bạn đọc. 

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

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

NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
hiện nay, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với thu nhập,
tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức cần được tập trung xây
dựng và thực hiện cơ chế, phương thức giám sát hiệu quả. Có như vậy, hoạt
động này mới phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần
kiểm soát quyền lực Nhà nước, phát huy quyền dân chủ của nhân dân.

Summary: In building the socialist rule-of-law state of Vietnam today, the
supervision of the Vietnam Fatherland Front on income, assets, and behaviors of
cadres and civil servants needs to focus on developing and implementing
effective monitoring mechanisms and methods. Thus, this activity can promote
the role of the Vietnam Fatherland Front, contributing to controlling the State’s
power and promoting the people’s democratic rights.
Từ khóa: Giám sát, thu nhập, tài sản, hành vi, cán bộ, công chức, viên chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision, income, assets, behaviors, cadres, civil servants, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.

Giám sát thu nh�p, tài s�n và hành vi c�a cán b�,
công ch�c, viên ch�c theo yêu c�u xây d�ng 
nhà n	
c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong giám sát đối với thu
nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, 
công chức, viên chức

Giám sát xã h	i là yêu c�u khách quan, mang tính ph�
bi�n c�a m�i th; ch� chính tr6 hi�n �$i. Nhân dân th�c
hi�n giám sát xã h	i nh`m ki;m soát quy�n l�c, khZc
ph%c xu h�ng l$m quy�n, tha hóa quy�n l�c. � Vi�t Nam,
m	t trong nh5ng ph�ng th
c �; nhân dân th�c hi�n
giám sát xã h	i là thông qua vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. 

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t� ch
c liên minh chính
tr6, liên hi�p t� nguy�n c�a t� ch
c chính tr6, các t�
ch
c chính tr6 - xã h	i, t� ch
c xã h	i và các cá nhân
tiêu bi;u trong các giai c�p, t�ng l�p xã h	i, dân t	c,
tôn giáo, ng�i Vi�t Nam �6nh c < n�c ngoài. Công tác
giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là vi�c !y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p tr�c ti�p ho�c �� ngh6

các t� ch
c thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam,
xem xét, �ánh giá, ki�n ngh6 ��i v�i ho$t �	ng c�a c�
quan, t� ch
c, �$i bi;u dân c>, cán b	, công ch
c, viên
ch
c, t� ch
c ��ng và ��ng viên trong vi�c th�c hi�n
chính sách, pháp lu�t. Góp ph�n xây d�ng ��ng, xây
d�ng và c�ng c� chính quy�n, làm cho t� ch
c ��ng và
b	 máy nhà n�c ngày càng trong s$ch, v5ng m$nh,
ho$t �	ng ngày càng có hi�u l�c, hi�u qu� �; th�c thi
quy�n l�c c�a nhân dân. 

Công tác giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam có vai
trò r�t quan tr�ng ��i v�i công tác xây d�ng ��ng, xây
d�ng t� ch
c và ho$t �	ng c�a Nhà n�c, vi�c phát huy
dân ch� xã h	i ch� ngh�a, ki;m soát quy�n l�c nhà n�c.

M	t trong các n	i dung quan tr�ng c�a công tác giám
sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là th�c hi�n giám sát
xã h	i ��i v�i thu nh�p, tài s�n và hành vi c�a cán b	,
công ch
c, viên ch
c theo yêu c�u xây d�ng nhà n�c
pháp quy�n xã h	i ch� ngh�a < Vi�t Nam hi�n nay. T$i
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�i�u 33, Ngh6 �6nh s� 78/2013/N�-CP ngày 17/7/2013
c�a Chính ph� v� minh b$ch tài s�n, thu nh�p quy �6nh:
"M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên
trong ph$m vi nhi�m v%, quy�n h$n c�a mình có trách
nhi�m giám sát vi�c th�c hi�n pháp lu�t v� minh b$ch tài
s�n, thu nh�p. Khi c�n thi�t, c� quan nhà n�c có trách
nhi�m m�i �$i di�n M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t�
ch
c thành viên tham gia giám sát, thanh tra, ki;m tra
vi�c th�c hi�n pháp lu�t v� minh b$ch tài s�n, thu nh�p.
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên có
trách nhi�m cung c�p thông tin, c> ng�i tham gia khi
�)c yêu c�u. M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c
thành viên ti�p nh�n các ý ki�n ph�n ánh c�a nhân dân,
ki�n ngh6 c� quan có th�m quy�n xem xét, x> lý hành vi
vi ph$m pháp lu�t v� minh b$ch tài s�n, thu nh�p". Tác
�	ng c�a giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam d�a trên
s
c m$nh là ý chí, là ti�ng nói, là áp l�c c�a xã h	i, c�a
c	ng �Xng ��i v�i ��i t)ng giám sát (tài s�n, thu nh�p,
hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c trong xây d�ng
nhà n�c pháp quy�n Vi�t Nam xã h	i ch� ngh�a). Giám
sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t$o ra s
c m$nh to l�n,
s
c m$nh ��c bi�t, góp ph�n ki;m soát quy�n l�c nhà
n�c, b<i l�, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �$i di�n cho nhân
dân, b�o v� quy�n, l)i ích h)p pháp c�a nhân dân. Trong
công cu	c ��i m�i hi�n nay, phát huy dân ch�, xây d�ng
nhà n�c pháp quy�n xã h	i ch� ngh�a là s� v�n d%ng
sáng t$o t t<ng HX Chí Minh.

Ho$t �	ng giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
��i v�i thu nh�p, tài s�n và hành vi c�a cán b	, công
ch
c, viên ch
c theo yêu c�u xây d�ng nhà n�c pháp
quy�n xã h	i ch� ngh�a < Vi�t Nam hi�n nay, bao gXm các
nhi�m v%: 

+ Giám sát vi�c quán tri�t ch� tr�ng kê khai, công
khai tài s�n, thu nh�p; 

+ Giám sát vi�c th�c hi�n quy trình kê khai, công khai
tài s�n, thu nh�p; 

+ Giám sát vi�c th�c hi�n trách nhi�m c�a các ch� th;
tham gia kê khai, công khai tài s�n, thu nh�p, trong �ó
giám sát v� s� trung th�c c�a cán b	, công ch
c v� tài
s�n, thu nh�p; 

+ Giám sát hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c
trong th�c thi công v% theo yêu c�u c�a xây d�ng nhà
n�c pháp quy�n xã h	i ch� ngh�a < Vi�t Nam trong giai
�o$n hi�n nay;

+ C"n c
 vào k�t qu� giám sát, M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �� xu�t, ki�n ngh6 th�c hi�n t�t ch� tr�ng kê khai,
công khai tài s�n, thu nh�p; �� xu�t gi�i pháp ch�n chWnh
hành vi vi ph$m c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c trong
th�c thi công v%.

Công tác giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ��i
v�i tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ 9 (Khóa VIII). ẢNH: QUANG VINH
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ch
c �áp 
ng yêu c�u xây d�ng nhà n�c pháp quy�n xã
h	i ch� ngh�a, c�n quán tri�t th�c hi�n các nguyên tZc c�
b�n sau:

+ Công tác giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ��i
v�i tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên
ch
c b�o ��m phát huy dân ch�, s� tham gia c�a nhân
dân, thành viên c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam;

+ Công tác giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ��i
v�i tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên
ch
c xu�t phát t� yêu c�u, nguy�n v�ng c�a nhân dân;

+ Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ��i v�i tài
s�n, thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c
m	t cách công khai, minh b$ch, không chXng chéo;
không làm c�n tr< ho$t �	ng c�a c� quan, t� ch
c, cá
nhân �)c giám sát.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam giám sát ��i v�i tài s�n,
thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c theo
ph�ng th
c: 

+ Nghiên c
u, xem xét v"n b�n c�a c� quan có th�m
quy�n liên quan ��n giám sát xã h	i ��i v�i tài s�n, thu
nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c.

+ Tham gia giám sát v�i c� quan dân c> ��i v�i tài s�n,
thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c.

+ Th�c hi�n ph�i h)p v�i các c� quan, t� ch
c trong
công tác giám sát ��i v�i tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a
cán b	, công ch
c, viên ch
c.

+ M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t� mình giám sát ��i v�i
tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên
ch
c �áp 
ng yêu c�u xây d�ng nhà n�c pháp quy�n xã
h	i ch� ngh�a (t� ch
c �oàn giám sát; thông qua ho$t
�	ng c�a Ban Thanh tra nhân dân �)c thành l�p < c�p
xã, Ban Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng).

+ M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�n �	ng nhân dân giám
sát ��i v�i tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a cán b	, công
ch
c, viên ch
c theo yêu c�u xây d�ng nhà n�c pháp
quy�n xã h	i ch� ngh�a.

�; nâng cao hi�u qu� công tác giám sát c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam ��i v�i tài s�n, thu nh�p, hành vi c�a
cán b	, công ch
c, viên ch
c, �áp 
ng yêu c�u xây d�ng
nhà n�c pháp quy�n xã h	i ch� ngh�a, c�n nh�n th
c và
gi�i quy�t nh5ng v�n �� sau: 

+ Xác �6nh �úng quy�n và trách nhi�m c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam trong công tác giám sát xã h	i và nâng cao
n"ng l�c giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

+ Xác �6nh �úng quy�n và trách nhi�m c�a các ��i
t)ng ch6u s� giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

+ L�a ch�n v�n ��, xây d�ng ch�ng trình, k�
ho$ch giám sát phù h)p v�i n"ng l�c c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam.

+ Th�c hi�n t�t s� ph�i h)p gi5a các ch� th; tham gia
công tác giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

+ Th�c hi�n t�t vi�c giám sát ��n cùng, nh`m phát
huy vai trò, tác d%ng c�a giám sát xã h	i c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam.

+ Xây d�ng h� tiêu chí �ánh giá hi�u qu� công tác
giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam: xác �6nh �úng và
th�c hi�n t�t m%c �ích, yêu c�u công tác giám sát c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam; xây d�ng k� ho$ch, n	i dung,
��i t)ng, th�i gian, ph�ng pháp ti�n hành; xác �6nh
rõ thái �	, trách nhi�m c�a ch� th; giám sát và thái �	,
trách nhi�m c�a ��i t)ng �)c giám sát; th�c hi�n �úng
th� t%c, quy trình, ph�ng pháp, hình th
c giám sát; gi�i
quy�t ki�n ngh6 sau giám sát; tác �	ng, tác d%ng c�a giám
sát; ti�t ki�m chi phí th�c hi�n giám sát…

Một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đối với thu nhập,
tài sản và hành vi của cán bộ, công chức,
viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam hiện nay

M	t là, phát huy vai trò nhân dân tham gia công tác
giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. �Xng th�i, t"ng
c�ng công tác tuyên truy�n, ph� bi�n và v�n �	ng th�c
hi�n pháp lu�t v� phòng, ch�ng tham nh7ng. �a d$ng
hóa các hình th
c tuyên truy�n, ph� bi�n chính sách,
pháp lu�t v� phòng, ch�ng tham nh7ng. Chú tr�ng vi�c
v�n �	ng nhân dân tham gia ch� �	ng, tích c�c và có
hi�u qu� trong vi�c giám sát cán b	, ��ng viên, công
ch
c, viên ch
c; theo dõi, phát hi�n và t� giác các hành
vi tham nh7ng, lãng phí, nh7ng nhi�u c�a cán b	, công
ch
c, viên ch
c. Tham gia xây d�ng và th�c hi�n t�t c�
ch� b�o v�, tôn vinh và khen th<ng các t�p th;, cá nhân
tích c�c phòng, ch�ng tham nh7ng, lãng phí.

Hai là, ��i m�i nh�n th
c v� vai trò công tác giám sát
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Nâng cao nh�n th
c và
trách nhi�m th�c hi�n quy�n và trách nhi�m c�a cán b	,
��ng viên, công ch
c, viên ch
c trong công tác giám sát
c�a M�t tr�n T� qu�c. Hoàn thi�n c� ch� pháp lý v� công
tác giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam ch� �	ng, tích c�c tham gia vào vi�c xây
d�ng và ph�n bi�n xã h	i, góp ph�n hoàn thi�n chính
sách, pháp lu�t �; phòng, ch�ng tham nh7ng, lãng phí.

Ba là, xây d�ng và hoàn thi�n quy ch� ph�i h)p công
tác gi5a c�p �y ��ng, chính quy�n và M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các c�p theo h�ng phát huy vai trò, trách
nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p trong công
tác giám sát. Quy �6nh rõ trách nhi�m c�a t� ch
c ��ng,
c� quan nhà n�c, ��ng viên, cán b	, công ch
c, viên
ch
c trong vi�c ti�p thu, th�c hi�n và gi�i trình vi�c ti�p
thu ý ki�n, ki�n ngh6 c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
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c�p thông qua công tác giám sát. Giám sát vi�c th�c hi�n
công khai, minh b$ch v� trách nhi�m ng�i �
ng ��u các
c�p trong chW �$o phòng, ch�ng tham nh7ng, lãng phí,
giám sát vi�c công khai các k�t lu�n thanh tra.

B�n là, ti�p t%c c% th; hóa, th; ch� hóa c� ch� ��ng
lãnh �$o, Nhà n�c qu�n lý, nhân dân làm ch�, t"ng
c�ng m�i quan h� m�t thi�t gi5a ��ng và nhân dân.

N"m là, ��i m�i t� ch
c và ho$t �	ng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. Nâng cao ch�t l)ng �	i ng7 cán b	 c�a
c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p, t� �ó
nâng cao ch�t l)ng và hi�u qu� công tác giám sát c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. �Xng th�i, ��i m�i ph�ng

th
c lãnh �$o c�a c�p �y ��ng ��i v�i M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các c�p.

Giám sát là m	t ch
c n"ng, nhi�m v% r�t quan tr�ng
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, nh`m th�c hi�n vai trò,
trách nhi�m c�a M�t tr�n trong vi�c �$i di�n, b�o v�
quy�n, l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân, tham
gia xây d�ng ��ng, Nhà n�c. Mu�n phát huy vai trò c�a
M�t tr�n T� qu�c trong giám sát ��i v�i thu nh�p, tài s�n
và hành vi c�a cán b	, công ch
c, viên ch
c theo yêu c�u
xây d�ng nhà n�c pháp quy�n xã h	i ch� ngh�a < Vi�t
Nam hi�n nay, c�n t�p trung xây d�ng và th�c hi�n c�
ch�, ph�ng th
c giám sát hi�u qu�.�

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch
Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Yên Bái,
tháng 12/2018. ẢNH: QUANG VINH
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Giám sát và phản biện xã hội đã trở thành một hoạt động thường
xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nơi
được xem là hoạt động đột phá của công tác Mặt trận, góp phần khẳng định vị
trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Do đó, việc thường xuyên rút kinh
nghiệm, tìm các giải pháp có tác dụng thiết thực và hiệu quả trong công tác
giám sát, phản biện xã hội được xem là nhiệm vụ quan trọng.

Summary: Social supervision and feedback has become a regular and focused
activity having practical impacts of the Vietnam Fatherland Front. In some areas,
social supervision and feedback has been considered as a breakthrough activity
of the Front which contributed to affirm the position and role of the Vietnam
Fatherland Front. Therefore, regular experience withdrawing and solution finding
which have practical and effective effects on social supervision and feedback are
considered an important task.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội, kinh nghiệm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision, social feedback, experience, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.

Những kết quả đạt được về công tác 
giám sát

Qua 5 n"m th�c hi�n, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung
�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ch� trì t� ch
c th�c hi�n
12 ch�ng trình ph�i h)p v� giám sát. Vi�c th�c hi�n các
ch�ng trình ph�i h)p giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �ã �)c s� �Xng tình, h� tr) tích c�c và r�t có hi�u
qu� c�a Chính ph�, Th� t�ng Chính ph� và các c� quan
nhà n�c h5u quan.

Ch�ng trình s� 01 - CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-L�LS
ngày 11/11/2014 gi5a Ban Th�ng tr�c !y ban Trung
�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, Thanh tra Chính ph�, B	
T pháp, H	i Lu�t gia Vi�t Nam, Liên �oàn Lu�t s Vi�t
Nam v� giám sát và nâng cao hi�u qu� vi�c gi�i quy�t
khi�u n$i, t� cáo < c� s<. Qua 5 n"m, Ban Th�ng tr�c !y

ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các c� quan
t� ch
c 10 �oàn giám sát liên ngành giám sát trách nhi�m
ng�i �
ng ��u các c�p trong ti�p dân, gi�i quy�t khi�u
n$i, t� cáo; vi�c gi�i quy�t các v% vi�c khi�u n$i, t� cáo
ph
c t$p, �ông ng�i, kéo dài liên quan ��n tranh ch�p
��t �ai, xây d�ng ch), bXi th�ng gi�i phóng m�t b`ng,
h� tr) tái �6nh c... 

Ch�ng trình ph�i h)p s� 07/CTPH-MTTW-BTC-CCCI-
LMHTXVN-DNNVV-DNTVN ngày 7/4/2015 gi5a Ban
Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, B	 Tài chính, Phòng Th�ng m$i và Công nghi�p
Vi�t Nam, Liên minh H)p tác xã Vi�t Nam, H	i Doanh
nghi�p nh� và v�a Vi�t Nam, H	i Doanh nhân tr� Vi�t
Nam v� giám sát vi�c th�c hi�n nh5ng nhi�m v%, gi�i
pháp ch� y�u nh`m c�i thi�n môi tr�ng kinh doanh,

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

Kt qu� và m�t s� kinh nghi�m v� giám sát
và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, nhi�m k� 2014 - 2019
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nâng cao n"ng l�c c$nh tranh qu�c gia trong l�nh v�c
thu� và h�i quan, sau h�n 3 n"m th�c hi�n, Ban Th�ng
tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã
t� ch
c 7 �oàn giám sát t$i 10 tWnh, thành ph�. Sau m�i
�)t giám sát, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam ��u có báo cáo k�t qu� giám sát
và ki�n ngh6 Qu�c h	i, Chính ph� và các b	, ngành liên
quan, nh`m tháo g? v� c� ch�, chính sách, ��n gi�n hóa
th� t%c hành chính, gi�m th�i gian n	p thu�, h�i quan
cho doanh nghi�p và ng�i dân.

Ch�ng trình ph�i h)p s� 06/CTPH-MTTW-KHCN-
LHHKHKTVN ngày 11/3/2015 gi5a Ban Th�ng tr�c !y
ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, B	 Khoa
h�c và Công ngh�, Liên hi�p các H	i Khoa h�c và K�
thu�t Vi�t Nam v� giám sát vi�c th�c hi�n Ngh6 quy�t
Trung �ng 6 (khóa XI) v� phát tri;n khoa h�c, công
ngh� và Lu�t Khoa h�c và Công ngh�. Qua giám sát t$i
m	t s� tWnh, thành ph� tr�c thu	c Trung �ng và m	t
s� ��n v6 (Vi�n) thu	c b	, ngành �ã thúc ��y các ��n
v6 �ã k6p th�i c% th; hóa b`ng vi�c ban hành các v"n
b�n �; tri;n khai th�c hi�n Ngh6 quy�t s� 20-NQ/TW và
Ngh6 quy�t s� 46/NQ-CP v� khoa h�c và công ngh� trong
th�i k� công nghi�p hóa, hi�n �$i hóa và h	i nh�p qu�c
t� t$i �6a ph�ng; bám sát nhi�m v%, m%c tiêu v� phát
tri;n khoa h�c và công ngh� c�a Trung �ng; công tác
nghiên c
u, 
ng d%ng b�c ��u �ã gZn v�i ch
c n"ng,
nhi�m v% c�a các doanh nghi�p, t� �ó hi�n �$i hóa
công ngh�, nâng cao n"ng su�t, ch�t l)ng và s
c c$nh
tranh c�a s�n ph�m, hàng hóa; ch�ng trình khoa h�c
và công ngh� h� tr) doanh nghi�p �)c ��y m$nh, góp
ph�n nâng cao n"ng su�t và s
c c$nh tranh c�a doanh
nghi�p; c� s< v�t ch�t, trang thi�t b6 khoa h�c và công
ngh� ngày càng �)c quan tâm ��u t.

Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t Tr�n T�
qu�c Vi�t Nam �ã ti�n hành 2 cu	c giám sát thông qua
hình th
c nghiên c
u, xem xét v"n b�n c�a c� quan có
th�m quy�n liên quan ��n quy�n và l)i ích h)p pháp,
chính �áng c�a nhân dân, gXm: giám sát các v"n b�n
liên quan ��n vi�c u �ãi thu� ��i v�i doanh nghi�p
khoa h�c và công ngh�; giám sát Ngh6 �6nh s�
84/2015/N�-CP ngày 30/9/2015 c�a Chính ph� v� giám
sát và �ánh giá ��u t liên quan ��n Ban Giám sát ��u
t c�a c	ng �Xng. Các ki�n ngh6 sau giám sát c�a Ban
Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam ��u �)c Chính ph� tr� l�i và chW �$o các b	,
ngành, liên quan kh�n tr�ng nghiên c
u và có v"n b�n
tr� l�i !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

Trên c� s< các v"n b�n �ã tri;n khai giám sát <
Trung �ng, Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam h�ng d�n M�t tr�n T� qu�c các c�p xây d�ng
ch�ng trình, k� ho$ch giám sát, l�a ch�n các n	i

dung giám sát phù h)p v�i th�c t� t$i �6a ph�ng.
�Xng th�i, �� ngh6 M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các tWnh,
thành ph� tr�c thu	c Trung �ng t� ch
c các n	i dung
giám sát: (1) Giám sát cách th
c l�p và công b� chW s�
hài lòng c�a ng�i dân, doanh nghi�p; giám sát vi�c
th�c hi�n quy �6nh c�a pháp lu�t v� c�i cách hành
chính; (2) Giám sát vi�c ch�p hành pháp lu�t v� gi�i
quy�t khi�u n$i, t� cáo < c� s<, góp ph�n gi�m v% vi�c
b
c xúc, ��n th v)t c�p, �ông ng�i ra Trung �ng
khi�u ki�n; (3) giám sát vi�c “Công khai, minh b$ch và
trách nhi�m ng�i �
ng ��u c�p huy�n, c�p xã trong
trong lãnh �$o, chW �$o công tác phòng, ch�ng tham
nh7ng, lãng phí t$i các d� án kinh t� - xã h	i trên �6a
bàn �6a ph�ng. 

Trong 5 n"m qua, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung
�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam th�ng xuyên c> �$i
di�n tham gia nhi�u �oàn giám sát, ki;m tra, thanh tra
c�a !y ban Th�ng v% Qu�c h	i, các !y ban c�a Qu�c
h	i, Thanh tra Chính ph�, Vi�n Ki;m sát nhân dân t�i
cao, các b	, ngành… trên các l�nh v�c ��i s�ng xã h	i,
các ho$t �	ng liên quan ti�p ��n quy�n, l)i ích c�a
nhân dân nh: vi�c th�c hi�n chính sách ��i v�i �Xng
bào dân t	c ít ng�i; vi�c qu�n lý và s> d%ng ��t c�a
các nông, lâm tr�ng qu�c doanh; vi�c thi hành án dân
s�, hình s�; công tác ti�p công dân, gi�i quy�t khi�u
n$i, t� cáo; vi�c gi�i quy�t, tr� l�i các ki�n ngh6 c�a c>
tri và nhân dân; công tác qu�n lý nhà n�c v� b�o ��m
an toàn th�c ph�m; giám sát, kh�o sát vi�c th�c hi�n
Ngh6 quy�t c�a Chính ph� v� ph� c�p giáo d%c, xóa mù
ch5 trong �Xng bào dân t	c thi;u s�; kh�o sát v� vi�c
d$y ti�ng nói, ch5 vi�t c�a dân t	c thi;u s� trong các
c� s< giáo d%c ph� thông và trung tâm giáo d%c th�ng
xuyên; giám sát, kh�o sát vi�c t$o �i�u ki�n cho các tôn
giáo tham gia khám, ch5a b�nh; ho$t �	ng an sinh xã
h	i c�a các tôn giáo…

Về phản biện xã hội
� Trung �ng, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã t� ch
c �)c 6 h	i ngh6
ph�n bi�n xã h	i: Ph�n bi�n D� án Lu�t Tín ng?ng,
Tôn giáo; D� án Lu�t v� H	i; D� th�o Lu�t s>a ��i, b�
sung m	t s� �i�u c�a B	 lu�t Hình s� s�
100/2015/QH13; D� th�o Lu�t ��n v6 hành chính - kinh
t� ��c bi�t Vân �Xn, BZc Vân Phong, Phú Qu�c; D� th�o
Lu�t Phòng, ch�ng tham nh7ng (s>a ��i)… v�i quy mô
�$i bi;u tham gia t�ng ��i l�n và có chi�u sâu. Sau
H	i ngh6 ph�n bi�n xã h	i, Ban Th�ng tr�c !y ban
Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ��u có v"n b�n
ph�n bi�n g>i các c� quan �)c ph�n bi�n. Ki�n ngh6
ph�n bi�n xã h	i c�a !y ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam �)c d lu�n �ánh giá cao, nhi�u n	i
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dung ph�n bi�n �)c c� quan ch� trì so$n th�o ti�p thu
và có ý ki�n ph�n hXi tích c�c. 

� �6a ph�ng, c"n c
 h�ng d�n h`ng n"m c�a Ban
Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam, c"n c
 K� ho$ch xây d�ng các v"n b�n quy ph$m
pháp lu�t, ch�ng trình, �� án c�a �6a ph�ng, trên c�
s< �i�u ki�n, tình hình th�c t� c�a t�ng �6a ph�ng,
!y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p �ã l�a ch�n
n	i dung, v�n �� ph�n bi�n xã h	i, góp ý xây d�ng
��ng, xây d�ng chính quy�n phù h)p, �úng, trúng
nh5ng v�n �� mà nhân dân �ang quan tâm �; ti�n hành
góp ý ki�n và ph�n bi�n xã h	i theo �6nh h�ng: Ban
Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p tWnh
t�p trung ph�n bi�n d� th�o các chính sách, pháp lu�t;
Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p
huy�n, c�p xã t�p trung ph�n bi�n xã h	i các d� th�o
ch�ng trình, �� án có liên quan tr�c ti�p ��n nhân dân
< �6a ph�ng.

Một số hạn chế và nguyên nhân 
M	t là, vi�c t� ch
c tri;n khai th�c hi�n Quy ch�,

quy �6nh còn ch�m so v�i yêu c�u ��t ra; Vi�c xác �6nh
��i t)ng, n	i dung, ph�ng th
c tri;n khai th�c hi�n,
giám sát, ph�n bi�n xã h	i còn lúng túng. Tính ch�
�	ng, sáng t$o c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam < m	t s�
�6a ph�ng cha cao. V�n còn hi�n t)ng m	t s� n�i
cha ch� �	ng tri;n khai công tác giám sát, ph�n bi�n
xã h	i, còn trông ch� s� chW �$o c�a c�p �y, vi�c ��
ngh6 c�a các c� quan nhà n�c. 

Hai là, trong quá trình giám sát, ph�n bi�n xã h	i,
m	t s� �� xu�t, ki�n ngh6 c�a M�t tr�n cha �)c chính
quy�n các c�p quan tâm xem xét, gi�i quy�t th�a �áng. 

Ba là, k�t qu� giám sát < m	t s� n�i còn hình th
c,
chung chung, dàn tr�i, thi�u s� li�u c% th;, cha �� c�p
sâu ��n nh5ng v�n �� giám sát; !y ban M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam c�p huy�n và c�p xã nhi�u n�i còn lúng
túng trong tri;n khai giám sát, ph�n bi�n xã h	i; cha

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội Ninh, 
xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tháng 11/2018.

ẢNH: QUANG VINH
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áp d%ng linh ho$t 4 hình th
c giám sát, 3 hình th
c
ph�n bi�n xã h	i. 

B�n là, ch�t l)ng nhi�u v"n b�n ki�n ngh6 giám sát,
ph�n bi�n xã h	i còn cha b�o ��m, nhi�u n�i còn hình
th
c, ch� y�u t�p trung góp ý k� thu�t so$n th�o v"n
b�n. M	t s� n�i còn nh�m l�n ho$t �	ng giám sát v�i
ho$t �	ng ki;m tra n	i v%; nh�m l�n ho$t �	ng theo
dõi th�ng xuyên các v"n b�n quy ph$m pháp lu�t c�a
các c� quan nhà n�c v�i ho$t �	ng giám sát thông qua
hình th
c nghiên c
u, xem xét v"n b�n c�a c� quan có
th�m quy�n liên quan ��n quy�n và l)i ích h)p pháp,
chính �áng c�a nhân dân; nh�m l�n gi5a ph�n bi�n v�i
góp ý; gi5a ph�n bi�n xã h	i theo hình th
c ��i tho$i
tr�c ti�p gi5a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i c� quan,
t� ch
c có d� th�o v"n b�n �)c ph�n bi�n xã h	i v�i
các cu	c ti�p xúc, ��i tho$i c�a ng�i �
ng ��u �; gi�i
quy�t khi�u n$i, t� cáo theo quy �6nh c�a Lu�t Ti�p
công dân, Lu�t Khi�u n$i, Lu�t T� cáo. 

N"m là, < m	t s� n�i, lãnh �$o M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam cha th; hi�n �)c b�n l�nh dám nói, dám làm,
dám ch6u trách nhi�m. V�n còn hi�n t)ng n; nang, né
tránh, ng$i va ch$m trong quá trình giám sát, ph�n bi�n
xã h	i và góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n.

Nguyên nhân ch� y�u c�a nh5ng h$n ch� trên là do
nh�n th
c c�a m	t s� lãnh �$o c�p �y ��ng, chính
quy�n và M�t tr�n v� v6 trí, vai trò, ch
c n"ng, nhi�m
v% giám sát, ph�n bi�n xã h	i còn cha ��y ��, cha sâu
sZc và toàn di�n, �ôi khi coi nh� công tác giám sát,
ph�n bi�n xã h	i. Có n�i, b� trí cán b	 cha phù h)p,
do �ó h$n ch� tác d%ng và hi�u qu�. N	i dung, ph$m vi
giám sát, ph�n bi�n xã h	i r�t r	ng, �òi h�i nhi�u và
ngày càng cao, trong khi �ó, s� l)ng và ch�t l)ng c�a
cán b	, công ch
c làm công tác M�t tr�n có h$n, cha
theo k6p v�i yêu c�u.

Một số kinh nghiệm rút ra
1. T� kinh nghi�m nh5ng n�i làm t�t công tác giám sát,

ph�n bi�n xã h	i cho th�y, c�n có s� có quan tâm, chW �$o c�a
c�p �y, s� ph�i h)p tích c�c, trách nhi�m c�a chính quy�n,
s� th�ng nh�t c�a các �oàn th; chính tr6 - xã h	i, các t� ch
c
thành viên và phát huy t�i �a vai trò, trách nhi�m c�a !y
viên !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, các cá nhân tiêu bi;u,
ng�i có uy tín trong �Xng bào các dân t	c, các tôn giáo,

chuyên gia, nhà khoa h�c, nhà ho$t �	ng th�c ti�n và s�
quan tâm c�a toàn th; nhân dân. KhZc ph%c các bi;u hi�n
làm khép kín, l�c l)ng, thông tin trong ph$m vi h�p.

2. Phát huy vai trò ch� �	ng, ch� trì c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam các c�p trong vi�c xây d�ng k� ho$ch
giám sát, ph�n bi�n xã h	i h`ng n"m, nh�t là vi�c xác
�6nh, l�a ch�n n	i dung, ph$m vi, hình th
c giám sát,
ph�n bi�n xã h	i, góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính
quy�n phù h)p v�i tình hình th�c t� t$i �6a ph�ng.
Phân �6nh rõ n	i dung M�t tr�n ch� trì, n	i dung t�ng
�oàn th; chính tr6- xã h	i ch� trì. Trong t� ch
c th�c
hi�n ph�i linh ho$t, quan tâm ��n nh5ng v�n �� l�n
n�y sinh, không c
ng nhZc chW làm theo k� ho$ch.

��y m$nh công tác t�p hu�n, trao ��i kinh nghi�m,
t"ng c�ng công tác tuyên truy�n, ph� bi�n, quán tri�t
các quy �6nh c�a ��ng, Nhà n�c, M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam v� giám sát, ph�n bi�n xã h	i và góp ý xây d�ng
��ng, chính quy�n, ph� bi�n kinh nghi�m hay, cách làm
có tác d%ng, hi�u qu� thi�t th�c; tránh giám sát, ph�n
bi�n dàn tr�i, hi�u qu� th�p.

3. K�t h)p ch�t ch� vi�c nZm bZt d lu�n xã h	i, t�p
h)p, t�ng h)p ý ki�n, ki�n ngh6 c�a �oàn viên, h	i viên
và nhân dân v�i ho$t �	ng giám sát, ph�n bi�n xã h	i,
góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n.

4. Tr�c khi ti�n hành ho$t �	ng giám sát, ph�n bi�n
xã h	i, góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n c�n
chu�n b6 các �i�u ki�n c�n thi�t v� c� s< lý lu�n, c� s<
pháp lý và c� s< th�c ti�n. ��i v�i các v% vi�c ph
c t$p,
nh5ng n	i dung còn nhi�u ý ki�n khác nhau c�n ti�n
hành kh�o sát, �i�u tra xã h	i h�c, phân công trách
nhi�m c% th; cho các chuyên gia, nhà khoa h�c.

5. Vi�c t�p h)p, t�ng h)p ý ki�n, ki�n ngh6 giám sát,
ki�n ngh6 ph�n bi�n xã h	i và góp ý ph�i khoa h�c, khách
quan, trung th�c, ��y ��, có s� chZt l�c ��m b�o ��y ��
c"n c
 pháp lý, khoa h�c và th�c ti�n, �Xng th�i �a ra
các gi�i pháp có tính kh� thi, b�o ��m th�i gian và s
c
thuy�t ph%c ��i t)ng �)c giám sát, ph�n bi�n xã h	i.

6. Phân công cán b	 có trách nhi�m, m< s� th�ng
xuyên theo dõi, �ôn ��c vi�c ti�p thu, tr� l�i các ý ki�n,
ki�n ngh6 sau giám sát c�a các c� quan, t� ch
c, cá
nhân �)c giám sát, �)c góp ý và sau ph�n bi�n c�a c�
quan t� ch
c có d� th�o �)c ph�n bi�n.�

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 2016. 
3. Quốc hội, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
4. Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
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Doanh nghiệp Việt Nam tích cực hưởng
ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”

V�i l�c l)ng g�n 600.000 doanh nghi�p �ang ho$t
�	ng, doanh nghi�p Vi�t Nam là b	 ph�n quan tr�ng t$o
ra c�a c�i cho xã h	i, t$o vi�c làm cho ng�i lao �	ng và
�óng góp trên 60% vào GDP c�a c� n�c; có nh5ng doanh
nghi�p l�n tr< thành ni�m t� hào cho qu�c gia và c7ng
ngày càng có nhi�u doanh nghi�p, doanh nhân tiêu bi;u
kh�ng �6nh th�ng hi�u, uy tín trong n�c và mang
th�ng hi�u Vi�t ��n v�i th� gi�i. 

Ngh6 quy�t H	i ngh6 Trung �ng 5 (Khóa XII) v� hoàn
thi�n th; ch� kinh t� th6 tr�ng �6nh h�ng xã h	i ch�

ngh�a nêu rõ: “Th�c hi�n nh�t quán m	t ch� �	 pháp lý
kinh doanh cho các doanh nghi�p, không phân bi�t hình
th
c s< h5u, thành ph�n kinh t�. M�i doanh nghi�p thu	c
các thành ph�n kinh t� ��u ho$t �	ng theo c� ch� th6
tr�ng, bình ��ng và c$nh tranh lành m$nh theo pháp
lu�t. T$o �i�u ki�n thu�n l)i thúc ��y phát tri;n doanh
nghi�p và �	i ng7 doanh nhân Vi�t Nam th�t s� tr< thành
l�c l)ng nòng c�t, �i ��u trong s� nghi�p công nghi�p
hóa, hi�n �$i hóa và h	i nh�p kinh t� qu�c t�, b�o ��m
tính �	c l�p, t� ch� c�a n�n kinh t�”. Chính ph� �ang quy�t
li�t tái c� c�u n�n kinh t�, ��i m�i mô hình t"ng tr<ng,
phát tri;n theo chi�u sâu, b�n v5ng, �a n�n kinh t� Vi�t
Nam b�c lên n�c thang cao h�n trong chu�i giá tr6 toàn c�u.
�ó là s� phát tri;n ch� y�u d�a trên ��i m�i sáng t$o, d�a
trên công ngh� tiên ti�n và n"ng su�t cao. �; làm �)c �i�u

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

Phát huy trách nhi�m c�a doanh nghi�p 
trong vi�c nâng cao hi�u qu� cu�c v�n đ�ng
“Ng	�i Vi�t Nam 	u tiên dùng hàng Vi�t Nam”

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Doanh nghiệp Việt Nam là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã
hội, tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện Đề án của Chính phủ về Phát
triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, các doanh nghiệp Việt Nam phải luôn chủ động, sáng tạo, nâng
cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hạ giá thành sản
phẩm, để các sản phẩm Việt luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, góp
phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

Summary: Vietnamese enterprises play an important role in creating wealth for
society and creating jobs for people. In implementing the Governmental project on
developing domestic markets in association with the campaign “Vietnamese people
prioritize using Vietnamese goods”, Vietnamese enterprises must always be active
and creative. They need to improve their competitive capacity by improving the
quality of products and services, reducing price of products so that Vietnamese
products are always the first choice of consumers, and contribute to improving the
effectiveness of the campaign.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, doanh nghiệp, phát triển thị trường, Việt Nam.
Keywords: Campaign “Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods”, enterprises, developing market, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.
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này, các doanh nghi�p Vi�t Nam ph�i �óng vai trò nòng c�t,
t�n d%ng �)c nh5ng th�i c�, thu�n l)i do h	i nh�p qu�c t�,
làn sóng toàn c�u hóa và cu	c cách m$ng công nghi�p l�n th

4 mang l$i. Ch� tr�ng c�a Chính ph� ��i v�i phát tri;n
doanh nghi�p trong b�i c�nh h	i nh�p sâu r	ng hi�n nay là:
Nuôi d?ng, h� tr) doanh nghi�p Vi�t có n"ng l�c c$nh tranh
trên th�ng tr�ng qu�c t�; hình thành �)c các s�n ph�m,
th�ng hi�u Vi�t danh ti�ng, mang t�m khu v�c và th� gi�i;
t"ng c�ng h)p tác liên k�t khu v�c doanh nghi�p trong
n�c và khu v�c FDI; thúc ��y các doanh nghi�p tham gia
chu�i giá tr6 và m$ng phân ph�i toàn c�u. S�n xu�t, kinh
doanh hi�u qu� �i li�n v�i b�o v� môi tr�ng.

N"m 2018, Chính ph� ti�p t%c n� l�c th�c hi�n thông
�i�p “k( c�ng, liêm chính, hành �	ng, sáng t$o, hi�u qu�”.
Qua �ó, ��y nhanh c�i cách doanh nghi�p nhà n�c, c� ph�n
hóa, t"ng thêm n"ng l�c ho$t �	ng, c$nh tranh c�a doanh
nghi�p. �; c% th; hóa ch� tr�ng này, Chính ph� �ã chW �$o
các b	, ngành, �6a ph�ng th�c hi�n “3 �Xng hành, 5 h�
tr)” ��i v�i doanh nghi�p. �Xng th�i, Chính ph� c7ng yêu
c�u các b	, ban, ngành, �6a ph�ng và H	i �Xng Thi �ua
khen th<ng các c�p ti�p t%c ��i m�i công tác thi �ua
khen th<ng, tôn vinh và nhân r	ng các doanh nghi�p,
doanh nhân tiêu bi;u, có cách làm hay, sáng t$o, hi�u
qu�, có �óng góp l�n cho xã h	i.

Ban ChW �$o Trung �ng Cu	c v�n �	ng “Ng�i Vi�t
Nam u tiên dùng hàng Vi�t Nam”, �ã t"ng c�ng công
tác tuyên truy�n, v�n �	ng nhân dân c� n�c quan tâm
l�a ch�n và mua sZm hàng hóa th�ng hi�u Vi�t. Ki�n
ngh6 v�i Chính ph� và các b	, ngành ban hành nhi�u
chính sách, quy �6nh t$o �i�u ki�n h� tr) cho các doanh
nghi�p Vi�t Nam trong s�n xu�t kinh doanh. N"m 2015,
Ban ChW �$o Trung �ng Cu	c v�n �	ng �ã �� xu�t Ban Bí
th Trung �ng ��ng ban hành K�t lu�n 107 ngày
10/4/2015 v� t"ng c�ng s� lãnh �$o c�a ��ng ��i v�i
cu	c v�n �	ng “Ng�i Vi�t Nam u tiên dùng hàng Vi�t
Nam”, trong K�t lu�n t$i �i;m 2 nh�n m$nh: Các c�p
chính quy�n xây d�ng k� ho$ch th�c hi�n ch�ng trình
hành �	ng c�a c�p �y v� th�c hi�n Cu	c v�n �	ng và
tri;n khai th�c hi�n �� án c�a Chính ph� v� Phát tri;n th6
tr�ng trong n�c gZn v�i Cu	c v�n �	ng “Ng�i Vi�t Nam
u tiên dùng hàng Vi�t Nam”. 

��i v�i c	ng �Xng doanh nghi�p, thông qua cu	c v�n
�	ng, các doanh nghi�p Vi�t Nam �ã không ng�ng v�n
lên �; �áp 
ng v�i yêu c�u c�a th6 tr�ng và s� tin t<ng,
quan tâm c�a ng�i tiêu dùng Vi�t Nam. Th�ng xuyên
nghiên c
u, 
ng d%ng khoa h�c công ngh�, ��i m�i công
tác qu�n lý, nâng cao hi�u qu� ho$t �	ng c�a doanh
nghi�p. Nhi�u doanh nghi�p trong l�nh v�c nông nghi�p
�ã tích c�c tham gia chu�i liên k�t giá tr6, gZn trách
nhi�m c�a doanh nghi�p v�i các yêu c�u v� truy xu�t
nguXn g�c và an toàn th�c ph�m, �áp 
ng vi�c cung c�p
cho ng�i tiêu dùng Vi�t Nam nh5ng hàng hóa ngày càng

có ch�t l)ng, giá thành h)p lý, m�u mã ��p. Ch�t l)ng
s�n ph�m hàng hóa c�a Vi�t Nam �)c nâng cao. Nhi�u
s�n ph�m có s
c c$nh tranh trên th6 tr�ng n	i �6a �)c
ng�i tiêu dùng yêu thích, mua sZm và s> d%ng. Có nh5ng
s�n ph�m không nh5ng kh�ng �6nh trên th6 tr�ng trong
n�c, mà có uy tín trên th6 tr�ng qu�c t�, nh: cà phê,
g$o, h$t �i�u, th�y s�n, hàng may m�c… Trong quá trình
ho$t �	ng, doanh nghi�p th; hi�n trách nhi�m trong vi�c
b�o v� th�ng hi�u hàng hóa, uy tín c�a doanh nghi�p;
t� �ó góp ph�n �� xu�t các gi�i pháp b�o v� hàng hóa
th�ng hi�u Vi�t. V�i s� h� tr) c�a Ban ChW �$o Cu	c v�n
�	ng các c�p, các doanh nghi�p nh� và v�a c�a Vi�t Nam
�ã không ng�ng ��i m�i ph�ng th
c phân ph�i, bán
hàng, t$o nhi�u kênh bán l�… nh`m �a hàng hóa ��n
v�i ng�i tiêu dùng, nh�t là ng�i tiêu dùng < khu v�c
nông thôn, các khu công nghi�p, khu ch� xu�t. T$i các
trung tâm th�ng m$i, các siêu th6 l�n, tW l� hàng hóa
th�ng hi�u Vi�t luôn ��m b�o �$t trên 70%.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn th; chính tr6 -
xã h	i các c�p �ã quan tâm tri;n khai th�c hi�n Cu	c v�n
�	ng; tuyên truy�n, v�n �	ng cán b	, �oàn viên, h	i viên
và các t�ng l�p nhân dân tích c�c tham gia h<ng 
ng, u
tiên mua sZm, tiêu dùng hàng hóa th�ng hi�u Vi�t. 

Tuy nhiên, bên c$nh m	t s� thu�n l)i v� s� quan tâm
c�a ��ng, Chính ph�, s� h� tr) c�a Ban chW �$o Cu	c v�n
�	ng các c�p, ��c bi�t là s� �ng h	 c�a ng�i tiêu dùng
trong n�c thì v�n còn nhi�u thách th
c ��i v�i doanh
nghi�p Vi�t Nam. Tr�c h�t là các Hi�p �6nh th�ng m$i
t� do có hi�u l�c, các m�t hàng nh�p kh�u có thu� su�t
xu�ng còn 0%-5%. Vi�c Vi�t Nam cùng các n�c ký k�t
Hi�p �6nh ��i tác toàn di�n và ti�n b	 xuyên Thái Bình
D�ng (CPTPP) h�ng ��n m	t n�n kinh t� m<…th6
tr�ng trong n�c s� không còn là th6 tr�ng c�a riêng
doanh nghi�p Vi�t. �ây là thách th
c l�n ��i v�i n�n
kinh t� qu�c gia, c7ng là cu	c c$nh tranh r�t gay gZt mà
doanh nghi�p trong n�c ph�i ��i m�t. Vi�c ti�p c�n v�n
còn khó, d�n ��n chi phí c�a doanh nghi�p Vi�t v�n cao,
kh� n"ng 
ng d%ng công ngh�, ��i m�i quy trình s�n
xu�t �; t"ng hi�u qu�, h$ giá thành v�n còn khó kh"n
v�i doanh nghi�p Vi�t. Nhi�u kênh thông tin cha vào
cu	c cùng v�i Cu	c v�n �	ng, chính vì v�y công tác
truy�n thông còn nhi�u v�n �� b�t c�p, v�n h�ng ��n
qu�ng bá cho các s�n ph�m ngo$i nh�p…cùng v�i �ó là
tình tr$ng hàng gi�, hàng nhái xu�t hi�n ngày càng tinh
vi trên th6 tr�ng…

Một số giải pháp phát huy trách nhiệm
của doanh nghiệp Việt Nam góp phần
nâng cao chất lượng cuộc vận động

N"m 2019 là n"m b�n l� th�c hi�n các Ngh6 quy�t �$i
h	i XII c�a ��ng, Ngh6 quy�t c�a Qu�c h	i v� k� ho$ch
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phát tri;n kinh t� - xã
h	i 5 n"m (2016-2020),
là n"m t�ng k�t 10 n"m
th�c hi�n Thông báo
k�t lu�n 264 c�a B	
Chính tr6 v� t� ch
c
cu	c v�n �	ng “Ng�i
Vi�t Nam u tiên dùng
hàng Vi�t Nam”. T�
nh�n th
c, s� thành
công c�a cu	c v�n
�	ng ph% thu	c vào s�
ph�i h)p ch�t ch�,
�Xng b	 c�a c� h�
th�ng chính tr6, trách
nhi�m c�a Ban ChW �$o
Cu	c v�n �	ng các c�p,
s� h<ng 
ng c�a
ng�i tiêu dùng trên c�
n�c. ��c bi�t s� sáng
t$o, ch� �	ng nâng
cao n"ng l�c c$nh
tranh b`ng ch�t l)ng
d6ch v%, h$ giá thành
s�n ph�m c�a các
doanh nghi�p. Do �ó,
r�t c�n nh5ng gi�i
pháp c% th;, phù h)p
v�i tình hình m�i �; phát huy trách nhi�m c�a doanh
nghi�p trong xây d�ng n�n kinh t� phát tri;n �n �6nh,
b�n v5ng.

M	t là, ti�p t%c quán tri�t và t� ch
c th�c hi�n Thông
báo K�t lu�n s� 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 c�a B	
Chính tr6; K�t lu�n s� 107-KL/TW ngày 10/4/2015 c�a
Ban Bí th và ChW th6 s� 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 c�a
Th� t�ng Chính ph� v� vi�c t"ng c�ng th�c hi�n cu	c
v�n �	ng “Ng�i Vi�t Nam u tiên dùng hàng Vi�t Nam”.

Hai là, th�c hi�n các gi�i pháp nâng cao hi�u qu� công
tác tuyên truy�n cu	c v�n �	ng. Công tác tuyên truy�n
c�n t�p trung vào n	i dung gì �; ti�p t%c t$o �	ng l�c cho
doanh nghi�p, thu hút nhân dân ti�p t%c quan tâm và s>
d%ng hàng Vi�t Nam. Phát huy h�n n5a vai trò c�a M�t
tr�n T� qu�c, các t� ch
c chính tr6 - xã h	i, các doanh
nghi�p trong vi�c tuyên truy�n, v�n �	ng nâng cao nh�n
th
c trong c� h� th�ng chính tr6 và các t�ng l�p nhân dân
tích c�c tham gia h<ng 
ng và góp ph�n th�c hi�n có
hi�u qu� cu	c v�n �	ng.

Ba là, t�p trung nghiên c
u, �� xu�t chính sách
nh`m khuy�n khích phát tri;n công nghi�p ph% tr),
t"ng tW l� n	i �6a hóa trong s�n ph�m hàng hóa Vi�t.
M< r	ng các kênh phân ph�i hàng Vi�t thu�n ti�n, linh
ho$t. ��y m$nh các ho$t �	ng k�t n�i cung c�u tiêu

th% s�n ph�m. T"ng c�ng công tác qu�n lý th6 tr�ng,
xây d�ng ch� tài x> ph$t �� m$nh �; mang tính r"n
�e, x> lý nghiêm các hành vi mua bán hàng gi�, hàng
vi ph$m s< h5u trí tu�, hàng kém ch�t l)ng, hàng
nh�p trái phép.

B�n là, v�n �	ng các doanh nghi�p ��y m$nh ��i m�i,

ng d%ng khoa h�c - công ngh�, nâng cao ch�t l)ng, s
c
c$nh tranh c�a s�n ph�m, hàng hóa và d6ch v%; th�c hi�n
các cam k�t b�o v� quy�n l)i c�a ng�i tiêu dùng; xây
d�ng �)c th�ng hi�u s�n ph�m, hàng hóa Vi�t Nam.
��u t phát tri;n h� th�ng phân ph�i hàng Vi�t, �a hàng
Vi�t ��n t�n tay ng�i tiêu dùng.

Sau g�n 10 n"m th�c hi�n, cu	c v�n �	ng “Ng�i Vi�t
Nam u tiên dùng hàng Vi�t Nam” �ã �)c các c�p, các
ngành, �ông ��o các doanh nghi�p, t�ng l�p nhân dân
h<ng 
ng và b�c ��u �$t �)c nh5ng k�t qu� thi�t
th�c, góp ph�n phát huy b�n l�nh trí tu� Vi�t, kh�ng
�6nh ti�m n"ng dXi dào v� n"ng l�c kinh doanh, phân
ph�i c�a các doanh nghi�p và doanh nhân Vi�t Nam;
�Xng th�i phát huy �)c lòng yêu n�c, ý th
c t� hào,
t� tôn dân t	c và tinh th�n �oàn k�t chung s
c, chung
lòng c�a các t�ng l�p nhân dân tr�c nh5ng khó kh"n,
thách th
c c�a ��t n�c, góp ph�n huy �	ng n	i l�c
trong n�c �; th�c hi�n nhi�m v% �n �6nh kinh t� v� mô,
b�o ��m an sinh xã h	i và t"ng tr<ng b�n v5ng.�

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hầu A Lềnh cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh
chủ trì Hội thảo Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tháng 10/2018. 

ẢNH: KỲ ANH
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PHÙNG KHÁNH TÀI*

Tóm tắt: Đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, trong đó có
việc đổi mới và nâng cao hiệu quả chế độ thông tin, báo cáo, đặc biệt với
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo để góp phần nâng cao
chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Bài viết đề xuất một số giải pháp đổi mới
công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp.

Summary: It is necessary to innovate both content and operation methods,
including innovating and improving the effectiveness of information and
report work especially applying information technology in reports, in order to
contribute to improving the quality of guidance and administration of the
Vietnam Fatherland Front Standing Committee at all levels. This article
recommends a number of solutions for renewing information and reporting
in the system of the Vietnam Fatherland Front Committee at all levels.
Từ khóa: Đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Innovation, content, operation method, information mode, report, apply information technology,
the Vietnam Fatherland Front Committee.
Nhận bài: 3/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 9/1/2019.

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

Đ� xu�t m�t s� gi�i pháp đ�i m
i công tác
thông tin, báo cáo trong h� th�ng c� quan 
�y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p 

Trong th�i gian qua, Công tác thông tin, báo cáo
trong h� th�ng c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các c�p t�ng b�c �)c quan tâm, ngày
càng �i vào n�n n�p, n	i dung và ph�ng th
c

cung c�p thông tin có s� ��i m�i. � nhi�u �6a ph�ng,
công tác thông tin, báo cáo �ã �)c tin h�c hóa, vi�c

ng d%ng công ngh� thông tin �)c ��y m$nh, giúp
gi�m b�t th�i gian g>i và nh�n thông tin, báo cáo, t"ng
�	 chính xác trong công tác t�ng h)p s� li�u và gi�m
b�t công s
c cho cán b	, công ch
c trong xây d�ng, x>
lý s� li�u thông tin, báo cáo. Tuy nhiên, so v�i yêu c�u

th�c t�, công tác thông tin, báo cáo c�a c� quan !y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam hi�n nay v�n còn nh5ng h$n
ch� nh�t �6nh.

Xác �6nh vi�c nâng cao ch�t l)ng thông tin, báo cáo
là m	t trong nh5ng khâu �	t phá �; góp ph�n c�i cách
th� t%c hành chính, ��i m�i n	i dung và ph�ng th
c
ho$t �	ng c�a h� th�ng c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các c�p. �; th�c hi�n m%c tiêu trên, c� quan !y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p c�n th�c hi�n m	t
s� gi�i pháp sau:

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N



21TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 185+186 (1+2/2019)

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và
ứng dụng công nghệ thông tin của cơ
quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp

��y m$nh c�i cách, ��n gi�n hóa công tác thông tin,
báo cáo d�a trên n�n t�ng 
ng d%ng công ngh� thông tin
mang l$i nhi�u l)i ích thi�t th�c là mong mu�n th�c s� c�a
c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p. Th�c
hi�n n	i dung này s� góp ph�n thi�t th�c vào vi�c hi�n th�c
hóa m%c tiêu c�a Ch�ng trình 5 t$i Ngh6 quy�t �$i h	i �$i
bi;u toàn qu�c M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam l�n th
 VIII �ã
�� ra là: “Hoàn thi�n c� ch�, nâng cao n"ng l�c ho$t �	ng
c�a h� th�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �áp 
ng yêu c�u
nhi�m v% trong giai �o$n m�i”. Do v�y, c� quan !y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam m�i c�p c�n s> d%ng có hi�u qu�
nguXn v�n ��u t t� ngân sách, gZn v�i tranh th� s� h� tr)
giúp �? c�a Chính ph�, các b	, ngành Trung �ng �; ��u
t c� s< h$ t�ng công ngh� thông tin m	t cách �Xng b	. Bên
c$nh �ó, có k� ho$ch trung và dài h$n cho vi�c tri;n khai

ng d%ng ti�n b	 khoa h�c công ngh� và các �i�u ki�n ��m
b�o ��i v�i công tác thông tin, báo cáo và công tác v"n th,
lu tr5. �ây là nh5ng gi�i pháp mang tính �	t phá, quy�t
�6nh cho s� thành công c�a vi�c ��n gi�n hóa công tác
thông tin, báo cáo trong h� th�ng c� quan !y ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam các c�p. 

� c�p Trung �ng, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung
�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�n s�m hoàn thành vi�c
xây d�ng và trình Chính ph� phê duy�t h� tr) �� án ��y
m$nh 
ng d%ng công ngh� thông tin trong h� th�ng c�
quan !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p (có th;
lXng ghép trong �� án c�i cách hành chính và 
ng d%ng
công ngh� thông tin trong h� th�ng c� quan !y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p). Theo �ó, s� xây d�ng H�
th�ng thông tin, báo cáo toàn qu�c c�a M�t tr�n v�i n�n
t�ng quan tr�ng là 
ng d%ng ph�ng ti�n �i�n t> trong
ho$t �	ng thông tin, báo cáo và �i�u hành, giao ban tr�c
tuy�n qua m$ng, webmail n	i b	 h� th�ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam... V�i gi�i pháp này ��t ra b�n nhóm nhi�m
v% c% th; c�n gi�i quy�t là: (1) Xây d�ng và hoàn thi�n
các quy �6nh ��m b�o vi�c tri;n khai th�c hi�n thay ��i
ph�ng th
c yêu c�u báo cáo, nh�n - g>i báo cáo t� b�n
gi�y sang b�n �i�n t>; (2) Chu�n b6 hX s�, th� t%c �; xây
d�ng H� th�ng thông tin, báo cáo toàn qu�c c�a c� quan
!y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p; (3) Xây d�ng,
tri;n khai H� th�ng thông tin, báo cáo M�t tr�n toàn
qu�c; (4) Xây d�ng và hoàn thi�n các quy �6nh ��m b�o
vi�c tri;n khai và v�n hành H� th�ng thông tin, báo cáo. 

Trong khi ch� �� án �)c phê duy�t, c� quan !y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p c�n t"ng c�ng trao ��i
thông tin hai chi�u và thông tin nhanh thông qua vi�c

ng d%ng công ngh� thông tin, nh thông tin nhanh qua:

H	p th �i�n t> (gmail, E-office…); g>i và nh�n tài li�u
qua máy FAX; �i�n tho$i thông minh…. Các ban, ��n v6
khi xây d�ng xong báo cáo, l�y s� công v"n, trình ký có
th; chuy;n ngay ��n b	 ph�n công ngh� thông tin �;
�"ng t�i thông tin trên c�ng thông tin �i�n t>, website
n	i b	 giúp ��m b�o v� m�t th�i gian, ti�n �	 và tính k6p
th�i c�a thông tin, báo cáo. Tr�c mZt, �; phát huy hi�u
qu� C�ng thông tin �i�n t> và các ph�n m�m �ã có, c�n
xây d�ng m	t c�ng riêng (tài kho�n riêng) trong Trang
thông tin �i�n t> n	i b	 c�a c� quan !y ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và h�ng d�n, t�p hu�n các
ban, ��n v6 và !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 63 tWnh,
thành ph� c�p nh�t thông tin, g>i báo cáo và khai thác
d5 li�u dùng chung trên Trang Thông tin n	i b	, b�o ��m
nhanh, ��y �� và �Xng b	. 

V"n phòng !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam c�n ph�i h)p v�i các ban, ��n v6 tham mu giúp Ban
Th�ng tr�c ban hành h�ng d�n xây d�ng c� s< d5 li�u
v� công tác M�t tr�n ��n M�t tr�n các c�p, trong �ó xác
�6nh m	t s� c� s< d5 li�u c�n u tiên tri;n khai nh: C�
s< d5 li�u v� Qu� “Vì ng�i nghèo”; c� s< d5 li�u v� c
u
tr) thiên tai; c� s< d5 li�u v� vi�c nZm tình hình tâm t,
nguy�n v�ng các t�ng l�p nhân dân; c� s< d5 li�u v� ho$t
�	ng giám sát và ph�n bi�n xã h	i; báo cáo �6nh k� h`ng
tháng, 6 tháng và c� n"m…; �Xng th�i, ph�i h)p xây d�ng
nh5ng tiêu chí liên quan ��n các c� s< d5 li�u v� công tác
M�t tr�n, các v�n �� k�t n�i, liên thông c� s< d5 li�u…

Hoàn thiện các quy định về công tác
thông tin, báo cáo

C�p Trung �ng, c�p tWnh c�n nghiên c
u, rà soát,
hoàn thi�n các quy �6nh v� ch� �	 thông tin, báo cáo
còn r�i rác, t�n m$n �; t�p h)p, �a vào m	t v"n b�n
h�ng d�n chung; tri;n khai xây d�ng �� án c�i cách th�
t%c hành chính… trong �ó c�i cách ch� �	 thông tin,
báo cáo là m	t tr�ng tâm nh`m th�ng nh�t các khái
ni�m, th� t%c, quy trình v� thông tin, báo cáo trong h�
th�ng c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p.
D�a trên n�n t�ng 
ng d%ng công ngh� thông tin trong
công tác thông tin, báo cáo thì c�n thi�t ph�i có Quy
�6nh v� cung c�p thông tin, báo cáo trong h� th�ng c�
quan !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p. �ây là
công c% quan tr�ng ��m b�o s� th�ng nh�t, �Xng b	
trong công tác thông tin, báo cáo t� c�p Trung �ng ��n
c�p xã �; ph%c v% ngày càng t�t h�n công tác qu�n lý,
�i�u hành c�a Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam < m�i c�p. Quy �6nh c�n chW rõ tiêu chí th�ng
nh�t v� n	i dung báo cáo, th�i �i;m l�y s� li�u báo cáo,
��u m�i xây d�ng, t�ng h)p báo cáo, ch�t l)ng báo cáo,
tính chính xác c�a s� li�u báo cáo, c� ch� ch6u trách
nhi�m và x> lý vi ph$m… phù h)p v�i m%c tiêu nhi�m
v%, tính ch�t t� ch
c M�t tr�n. 
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��i v�i n	i b	 c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam < t�ng c�p, c�n nghiên c
u hoàn thi�n Quy trình
ti�p nh�n, x> lý thông tin trong n	i b	 �; ��m b�o thông
tin �)c chuy;n t�i k6p th�i, nhanh chóng ��n các c�
quan, t� ch
c, cá nhân có th�m quy�n c�n x> lý, gi�i
quy�t. Bên c$nh �ó, nâng cao n"ng l�c và hi�u qu� ho$t
�	ng c�a V"n phòng c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam < m�i c�p b�o ��m �)c th�c thi �úng vai trò,
v6 trí, ch
c n"ng theo quy �6nh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trong công tác thông tin, báo cáo của hệ
thống cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp

Th
 nh�t, ��i v�i v"n b�n g>i trong n	i b	 c� quan !y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam < t�ng c�p: N�u các thông
tin, báo cáo không �òi h�i tính b�o m�t thì có th; g>i qua
E-mail (h	p th �i�n t> công v%) �; k6p th�i tri;n khai mà
không c�n phát hành v"n b�n gi�y. T�ng t�, khi các ban,
��n v6 khi g>i v"n b�n phát hành trong n	i b	 thì g>i file
m�m ��n h	p th công v% c�a Chánh V"n phòng �; chia s�
thông tin theo n�i c�n g>i. ��i v�i v"n b�n ��n, c�n thi�t
ph� bi�n ��n các �Xng chí trong Ban Th�ng tr�c và các
ban, ��n v6, thì lãnh �$o c� quan cho ý ki�n, V"n phòng
scan v"n b�n g>i qua email c�a t�ng �Xng chí trong Ban
Th�ng tr�c và h	p th công v% c�a các ban, ��n v6. 

Th
 hai, ��i v�i vi�c g>i v"n b�n trong h� th�ng c� quan
!y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p: ChW g>i v"n b�n
gi�y ��i v�i nh5ng lo$i v"n b�n có tính ch�t là c� s< pháp
lý nh: v� công tác cán b	; ��n, th c�a công dân; Ngh6
quy�t �$i h	i; các ch�ng trình, k� ho$ch l�n, v"n b�n liên
quan ��n d� toán, thanh toán, quy�t toán tài chính; hX s�
thi �ua, khen th<ng; v"n b�n m�t và nh5ng v"n b�n khác
M�t tr�n T� qu�c c�p trên yêu c�u ph�i g>i v"n b�n gi�y,
v"n b�n g�c... Không g>i v"n b�n gi�y ��i v�i nh5ng v"n
b�n mang tính ch�t thông tin, báo cáo, tài li�u h	i ngh6, tài
li�u tham kh�o, v"n b�n d� th�o, th m�i… ��i v�i các
thông tin, báo cáo có tính ch�t chuyên �� thì chW c�n g>i
cho ban chuyên môn; các thông tin, báo cáo có tính ch�t
chung, toàn di�n g>i email cho V"n phòng; vi�c g>i thông
tin, báo cáo c�n c"n c
 theo ch
c n"ng, nhi�m v% c�a V"n
phòng và các ban, ��n v6, không g>i nh5ng n�i không có
trách nhi�m. Tri;n khai ngay vi�c thi�t k� và �a vào s>
d%ng Tài kho�n Trang thông tin n	i b	 !y ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �; Trung �ng và các �6a ph�ng
có th; k�t n�i c�p nh�t và khai thác các d5 li�u chung, k;
c� vi�c các �6a ph�ng có th; th�ng xuyên nZm bZt, trao
��i thông tin và h�c h�i, chia s� kinh nghi�m l�n nhau.

Th
 ba, nghiên c
u tích h)p các v"n b�n h�ng d�n
��n c� s<. 

C�p Trung �ng, c�p tWnh c�n nghiên c
u tích h)p các
v"n b�n h�ng d�n ��n c� s<. ��i v�i v"n b�n chW �$o,

h�ng d�n (không ph�i chuyên ��) n�u phát hành cùng
th�i �i;m, thì có th; nghiên c
u sáp nh�p nhi�u n	i dung
trong m	t v"n b�n, không tách ra thành nhi�u v"n b�n. Ví
d%: ��i v�i lo$i v"n b�n tuyên truy�n các s� ki�n, các ngày
l� l�n và các n	i dung công tác khác c�a M�t tr�n, c�p
Trung �ng, c�p tWnh có th; nghiên c
u tích h)p trong m	t
h�ng d�n ngay t� ��u n"m, không nên h�ng d�n theo
quý ho�c thành các chuyên �� riêng l� d� làm t"ng s�
l)ng phát hành v"n b�n gi�y. N	i dung tài li�u tuyên
truy�n c�n biên so$n ngZn g�n, d� hi;u và d� th�c hi�n,
có th; nghiên c
u lXng ghép nh5ng n	i dung t�ng �Xng
v� n	i dung và cách th
c th�c hi�n,… ��i v�i các chuyên
�� dài h$n (giai �o$n), h`ng n"m không xây d�ng l$i v"n
b�n, mà c% th; hóa vào ch�ng trình ph�i h)p và th�ng
nh�t hành �	ng c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam <
t�ng c�p �; th�c hi�n. ��i v�i nh5ng n	i dung �ã c% th;
thì yêu c�u c� s< th�c hi�n, không nh�t thi�t ph�i xây
d�ng k� ho$ch �; tránh trùng l�p các thông tin, báo cáo
d�i d$ng v�a có “H�ng d�n th�c hi�n” l$i v�a có c� “K�
ho$ch th�c hi�n”... Riêng các n	i dung thu	c các l�nh v�c
công tác M�t tr�n �ã t�ng h)p t� báo cáo �6nh k� tháng,
quý, 6 tháng, n"m, thì t"ng c�ng tích h)p �; khai thác
thông tin, s� li�u chung, h$n ch� yêu c�u các báo cáo
chuyên ��.

T�ng t� nh v�y, c�n h�ng d�n và nghiên c
u �;
các báo cáo c�a c�p d�i lên c�p trên c7ng b�o ��m tích
h)p nhi�u thông tin, s� li�u trong 1 báo cáo (th�ng là
báo cáo �6nh k�), h$n ch� ph�i làm nhi�u báo cáo v�i
nhi�u n	i dung chuyên �� theo yêu c�u c�a c�p trên t$i
cùng m	t th�i �i;m, ho�c nh5ng th�i �i;m khác nhau do
thi�u tính khoa h�c và ch� �	ng tích h)p t� c�p trên. 

Nâng cao chất lượng công tác thông tin,
báo cáo 

Th
 nh�t, hoàn thi�n h� th�ng �� c�ng thông tin, báo
cáo và các bi;u m�u, ph% l%c �i kèm thông tin, báo cáo

��i v�i nh5ng n	i dung công tác M�t tr�n �)c tri;n
khai lâu dài qua nhi�u n"m, có tính �n �6nh cao nh:
công tác nZm tình hình nhân dân, công tác v�n �	ng các
phong trào, các cu	c v�n �	ng; ho$t �	ng giám sát và
ph�n bi�n xã h	i; các báo cáo �6nh k� tháng, quý, 6
tháng, n"m... c�n �)c h�ng d�n, quy �6nh rõ th�i �i;m
c�p nh�t s� li�u, th�i �i;m báo cáo, n	i dung báo cáo kèm
theo bi;u m�u, ph% l%c d� hi;u, d� th�ng kê... C� quan !y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p Trung �ng, c�p tWnh
c�n nghiên c
u xây d�ng và th�ng nh�t h� th�ng m�u
bi;u chung v� các thông tin, báo cáo �6nh k� �; gi�m t�i
cho vi�c báo cáo vi�t dài mà không t�ng h)p h�t �)c các
k�t qu� ho$t �	ng c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
< m�i c�p. M�u bi;u v� s� li�u s� giúp minh h�a, làm rõ
thêm nh5ng nh�n �6nh, �ánh giá trong báo cáo. Tuy
nhiên, chW l�y nh5ng s� li�u bZt bu	c và th�c s� h5u ích,
có giá tr6 tin c�y trong báo cáo thông tin �6nh k�, nh:
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thông tin v� ho$t �	ng giám sát và ph�n bi�n xã h	i; t�p
h)p và ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh6 c�a c> tri và nhân dân;
nh5ng k�t qu� v�n �	ng �ng h	 vì ng�i nghèo, k�t qu�
c
u tr)… H`ng n"m, c�p Trung �ng c�n thông tin,
h�ng d�n k6p th�i các nhi�m v% chính tr6 c�a h� th�ng,
nh�t là nh5ng nhi�m v% m�i phát sinh; �6nh k� 6 tháng,
hàng n"m g�p g?, trao ��i �; gi�i quy�t k6p th�i nh5ng
khó kh"n, v�ng mZc và ki�n ngh6 c�a �6a ph�ng trong
quá trình tri;n khai th�c hi�n. 

Th
 hai, ��i m�i vi�c l�y thông tin, s� li�u

C"n c
 nhi�m v% ch�ng trình công tác, c� quan !y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam < m�i c�p c�n l�p danh
m%c báo cáo ph�i th�c hi�n và chu�n hóa ch� �	 báo cáo
�6nh k� theo h�ng d�n c�a Ban Th�ng tr�c !y ban
Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và !y ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam c�p tWnh. Vi�c xây d�ng n	i dung thông
tin, báo cáo c�n gi�n l)c theo tính ch�t c�a t�ng lo$i
báo cáo. Ví d%: ��i v�i nh5ng thông tin, báo cáo ngZn
h$n, nh báo cáo tu�n do th�i gian chu�n b6 xây d�ng
ngZn, nên c�n t�p trung ph�n ánh vào nh5ng ho$t �	ng,
k�t qu� công tác tr�ng tâm, �i;n hình c�a ��n v6, nh5ng
ki�n ngh6 mang tính c�p thi�t; ��i v�i báo cáo �	t xu�t,

báo cáo ban ��u yêu c�u n	i dung ph�i ��y �� thông tin
�; c�p nghe báo cáo nZm và có th; chW �$o �)c k6p th�i,
tuy nhiên, thông tin ph�i cô ��ng, xúc tích ��i v�i các
báo cáo s� k�t, t�ng k�t công tác n"m c�n có s� ��u t,
chu�n b6 k�, s� li�u th�ng nh�t, chính xác, thông tin
ph�n ánh m	t cách khái quát nhng ��y ��; các phân
tích, �ánh giá sâu sát, khách quan. 

Trên n�n t�ng 
ng d%ng công ngh� thông tin, c�p
Trung �ng và c�p tWnh c�n nghiên c
u tri;n khai t�p h)p
và xây d�ng h� th�ng d5 li�u báo cáo thông tin �6nh k�
và quy �6nh công b� báo cáo thông tin �6nh k� trong 4
n"m li�n t$i C�ng thông tin �i�n t> c�a c� quan !y ban
Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. �i�u này giúp Ban
Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p có
c� s< �ánh giá xác th�c h�n v� tình hình ho$t �	ng c�a
M�t tr�n các c�p trong nhi�m k� qua, �; �a ra các
ph�ng h�ng nâng cao hi�u qu� ho$t �	ng trong nhi�m
k� t�i; �Xng th�i các s� li�u có th; ph%c v% cho các
chuyên �� chuyên sâu mà không ph�i yêu c�u t�ng h)p
l$i s� li�u m�i khi tri;n khai s�, t�ng k�t theo chuyên ��.
Hi�n nay, các thông tin, d5 li�u ch� y�u < b	 ph�n V"n
th c�a V"n phòng. 

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 (Khóa VIII), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Phùng Khánh Tài giữ
chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

ẢNH: QUANG VINH
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Th
 ba, ��i m�i công tác ki;m tra, thi �ua, vi�c t�
ch
c các h	i ngh6, cu	c h�p

Liên quan m�t thi�t ��n vi�c gi�m phát hành v"n b�n
gi�y và nâng cao ch�t l)ng thông tin, báo cáo, trong t�
ch
c ki;m tra, �ánh giá k�t qu� thi �ua c�a M�t tr�n c�p
d�i, c� quan !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p trên
c�n d�a trên hi�u qu� th�c t�, không ��t n�ng v"n b�n
hành chính �; c� s< yên tâm ho$t �	ng th�c ch�t, không
ph�i làm ��i phó. 

Bên c$nh �ó, các c�p M�t tr�n quan tâm c�i ti�n nâng
cao ch�t l)ng ch� �	 h	i h�p, b�o ��m vi�c g>i tài li�u
tr�c cho �$i bi;u theo quy �6nh (tr� nh5ng n	i dung
không cho phép công khai tr�c) và áp d%ng g>i tài li�u
qua E-mail làm chính, chW g>i v"n b�n gi�y trong nh5ng
tr�ng h)p bZt bu	c. 

Vi�c t� ch
c ch�ng trình t$i cu	c h�p, h	i ngh6 c�n
có s� ��i m�i theo h�ng: Các thông tin, báo cáo trình
bày t$i cu	c h�p c�n tóm l)c nh5ng v�n �� c�t lõi, �ánh
giá khái quát ngZn g�n nh5ng k�t qu� �$t �)c, nêu rõ
nh5ng v�n �� còn có quan �i;m khác nhau; nh5ng v�n ��
v�ng mZc c�n �)c gi�i quy�t; nh5ng v�n �� c�n bàn k�
�; xác �6nh rõ các nhi�m v%, m%c tiêu c�n �$t �)c trong
giai �o$n t�i… 

Vi�c kh�o sát, nZm tình hình < c� s< c�n k�t h)p gi�i
quy�t nhi�u n	i dung, tránh lãng phí th�i gian, công s
c
cho c� s< trong vi�c ph�i xây d�ng báo cáo, cung c�p
thông tin ph%c v% nhi�u �oàn công tác khác nhau. 

Nâng cao nh�n th
c, trách nhi�m và bXi d?ng k�
n"ng công tác thông tin, báo cáo cho �	i ng7 cán b	 M�t
tr�n chuyên trách.

�	i ng7 cán b	, công ch
c M�t tr�n, nh�t là cán b	
tham mu chi�n l)c c�n ��m b�o tiêu chu�n v� trình �	,
n"ng l�c ph�m ch�t, nZm v5ng các quy �6nh c�a pháp
lu�t thu	c l�nh v�c ph% trách ho�c �)c giao nhi�m v%
tham mu, ��c bi�t là nZm v5ng các nguyên tZc và các
quy �6nh, quy trình, th� t%c gi�i quy�t công vi�c. ��i v�i
cán b	 làm công tác tham mu ph�i nZm chZc n	i dung
công vi�c �)c phân công ph% trách ho�c tham mu, th�c

hi�n nghiêm túc ch� �	 thông tin, báo cáo v�i c�p trên;
có ý th
c tích l7y thông tin ngay t� tu�n ��u, tháng ��u
c�a n"m công tác, �Xng th�i có ph�ng pháp thu th�p, x>
lý, qu�n lý và cung c�p thông tin, d5 li�u ph%c v% cho
công tác tham mu, ph% trách và theo yêu c�u �	t xu�t
c�a c�p trên.

Vì v�y, !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p
c�n t"ng c�ng công tác t�p hu�n, bXi d?ng ki�n
th
c, k� n"ng công tác cho cán b	 M�t tr�n chuyên
trách các c�p, nh�t là ��i v�i nh5ng ng�i m�i v� công
tác M�t tr�n. Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�n ti�p t%c chW �$o hoàn thi�n
và �� ngh6 Chính ph� phê duy�t �� án �ào t$o, bXi
d?ng cán b	 M�t tr�n các c�p trong t�ng giai �o$n �;
ch� �	ng trong công tác �ào t$o, trong �ó có bXi d?ng
k� n"ng so$n th�o v"n b�n, k� thu�t trình bày v"n
b�n, công tác l�p và qu�n lý hX s� công vi�c, s> d%ng
công ngh�, thông tin... 

� m�i c�p, Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam c�n chW �$o t"ng c�ng s� ph�i h)p và trách
nhi�m gi5a các b	 ph�n làm công tác tham mu ngay t�
khâu l�p k� ho$ch, xác �6nh n	i dung công vi�c và t�
ch
c th�c hi�n; �a n	i dung công tác thông tin, báo cáo
là m	t trong nh5ng tiêu chí �ánh giá thi �ua và x�p lo$i
cán b	, công ch
c M�t tr�n h`ng n"m. Quá trình xây d�ng
thông tin, báo cáo c�n linh ho$t, b� trí cán b	 phù h)p
v�i n"ng l�c, chuyên môn. ��i v�i các thông tin, báo cáo
ngZn h$n, báo cáo yêu c�u th�i gian g�p c�n phân công,
b� trí phù h)p v�i kh�i l)ng công vi�c �; ��m b�o v�
th�i gian, ch�t l)ng thông tin, báo cáo. ��i v�i nh5ng
thông tin, báo cáo quan tr�ng, Tr<ng các ban, ��n v6 các
��n v6 �)c giao tham mu c�n chW �$o ch�t ch� và có ý
ki�n �6nh h�ng cho cán b	, b	 ph�n �)c phân công
giúp vi�c chu�n b6 �� c�ng, d� th�o báo cáo ngay t� ��u.
N	i dung thông tin, báo cáo ph�i ��m b�o ch�t l)ng,
ngZn g�n, xúc tích, �ánh giá rõ th�c t� tình hình, k�t
qu� th�c hi�n các m�t công tác, nguyên nhân c�a nh5ng
h$n ch�, thi�u sót, có s� li�u d�n ch
ng, ph% l%c rõ ràng,
��y �� và ph�i �)c cán b	 có th�m quy�n duy�t, ký �úng
quy �6nh.�
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Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần
nâng cao chất lượng công tác Mặt trận

Th�c hi�n �� án 01 “��i m�i công tác thông tin, tuyên
truy�n c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam”, Ban Th�ng tr�c
U( ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã h�ng
d�n, tri;n khai th�c hi�n �� án trong h� th�ng !y ban
M�t tr�n T� qu�c và các t� ch
c thành viên c�a M�t tr�n
các c�p. �� ngh6 Th�ng tr�c TWnh �y, H	i �Xng nhân dân,
!y ban nhân dân các tWnh, thành ph� tr�c thu	c Trung
�ng, chW �$o và ph�i h)p, t$o �i�u ki�n v� t� ch
c b	
máy, c� ch� ho$t �	ng, c� s< v�t ch�t, kinh phí th�c hi�n
�� án theo tinh th�n K�t lu�n s� 100-KL/TW c�a Ban Bí
th Trung �ng ��ng và Quy �6nh s� 282-Q�/TW c�a Ban
Bí th Trung �ng ��ng. H`ng n"m, Ban Th�ng tr�c U(
ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam chW �$o �a
n	i dung th�c hi�n �� án vào ch�ng trình các h	i ngh6
t�p hu�n, bXi d?ng cán b	 Tuyên giáo c�a !y ban M�t

tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p và ph� bi�n tuyên truy�n
n	i dung �� án trên các ph�ng ti�n thông tin, tuyên
truy�n c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. 

Các t� ch
c thành viên c�a M�t tr�n < Trung �ng:
H	i C�u Chi�n binh Vi�t Nam, H	i Nông dân Vi�t Nam, H	i
Liên hi�p Ph% n5 Vi�t Nam, �ã ban hành ngh6 quy�t,
ch�ng trình, k� ho$ch, v"n b�n tri;n khai th�c hi�n ��
án. �Xng th�i, t� ch
c tri;n khai lXng ghép m	t s� n	i
dung c�a �� án, phù h)p v�i ch
c n"ng, nhi�m v% c�a c�
quan, ��n v6 c�a t� ch
c mình.

Ngoài vi�c t�a �àm, h	i th�o khoa h�c, h�ng d�n báo cáo
s� k�t theo �6nh k�, Ban Th�ng tr�c U( ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam còn ti�n hành ki;m tra vi�c th�c
hi�n �� án t$i m	t s� tWnh, thành ph� �Xng b`ng BZc b	,
mi�n núi phía BZc, mi�n Trung, Tây Nguyên, �ông Nam b	 và
Tây Nam b	. Qua ki;m tra cho th�y, vi�c th�c hi�n �� án �ã
nh�n �)c s� quan tâm, chW �$o sâu sát c�a Ban Th�ng v%
tWnh, thành �y và các c�p �y ��ng trong tWnh, thành ph�;

* Trưởng Ban Tuyên giáo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy kt qu� 3 n�m th�c hi�n Đ� án
“Đ�i m
i công tác thông tin, tuyên truy�n
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam” 

NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Sau 3 năm thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phối hợp công
tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên,
các cơ quan tuyên truyền cùng cấp đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Summary: After 3 years of implementing the renovation, information and
propaganda, work of the Vietnam Fatherland Front has achieved many positive
changes. The coordination between the Vietnam Fatherland Front Committee at
all levels, its organization members, and propaganda agencies at the same level
has been in depth, practical, and effective.
Từ khóa: Công tác thông tin tuyên truyền, hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức thành viên, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Information and propaganda work, effective, the Vietnam Fatherland Front at all levels, organization
members, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.
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Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c các tWnh, thành ph�
và các t� ch
c thành viên �ã nghiêm túc t� ch
c tri;n khai
quán tri�t th�c hi�n �� án trong h� th�ng theo �úng k�
ho$ch, góp ph�n nâng cao ch�t l)ng công tác M�t tr�n.

Trên c� s< ch�ng trình ph�i h)p và th�ng nh�t hành
�	ng gi5a !y ban M�t tr�n T� qu�c các tWnh, thành ph� v�i
các t� ch
c chính tr6 - xã h	i tWnh, các t� ch
c thành viên
c�a M�t tr�n tWnh, thành ph� �ã ti�n hành c�ng c� Ban
Tuyên giáo c�a các t� ch
c thành viên cùng c�p và h�ng
d�n các �oàn th; chính tr6 - xã h	i c�p huy�n thành l�p b	
ph�n thu th�p ý ki�n, nguy�n v�ng c�a �oàn viên, h	i viên
và nhân dân theo Quy �6nh s� 282-Q�/TW c�a Ban Bí th
Trung �ng ��ng. Xây d�ng các ch�ng trình, k� ho$ch
tri;n khai th�c hi�n �� án trong h� th�ng c�a t� ch
c mình
theo t�ng th�i gian c% th;; h�ng d�n các �oàn th; chính
tr6 - xã h	i c�p huy�n xây d�ng ch�ng trình ph�i h)p
thông tin, tuyên truy�n v�i Ban Th�ng tr�c !y ban M�t
tr�n T� qu�c cùng c�p; v�i các c� quan truy�n thông �;
k6p th�i thông tin, tuyên truy�n ��n �oàn viên, h	i viên
và nhân dân. H`ng tháng, quý các t� ch
c chính tr6 - xã h	i
c�p tWnh duy trì t�ng h)p báo cáo thu th�p ý ki�n, nguy�n
v�ng c�a �oàn viên, h	i viên và nhân dân trong h� th�ng
t� ch
c mình, g>i Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T�
qu�c các tWnh, thành ph� vào ngày 20 - 25 hàng tháng. 

Trên c� s< các v"n b�n h�ng d�n c�a Trung �ng và
c�p tWnh, Ban Th�ng tr�c U( ban M�t tr�n T� qu�c các
qu�n, huy�n, th6 xã, thành ph� �ã ch� �	ng báo cáo v�i
c�p �y, xây d�ng k� ho$ch th�c hi�n �� án < c�p mình,
trong �ó t�p trung xây d�ng k� ho$ch tri;n khai th�c
hi�n �� án và quy trình th�c hi�n vi�c thu th�p ý ki�n,
nguy�n v�ng nhân dân và d lu�n xã h	i theo t�ng th�i
gian c% th;. Phân công lãnh �$o và cán b	 ph% trách công
tác Tuyên giáo c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c c�p huy�n �;
tham mu công tác tuyên truy�n, thu th�p, t�p h)p ý
ki�n, nguy�n v�ng nhân dân và d lu�n xã h	i. Xây d�ng
ch�ng trình ph�i h)p thông tin, tuyên truy�n gi5a Ban
Th�ng tr�c U( ban M�t tr�n T� qu�c c�p huy�n v�i 5
�oàn th; chính tr6 - xã h	i và các c� quan truy�n thông
< �6a ph�ng; khai thác ph�ng ti�n, thi�t b6 nghe, nhìn,
ph%c v% công tác thông tin, tuyên truy�n �; th�c hi�n
nhi�m v% tuyên truy�n ch� tr�ng, ��ng l�i c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n�c và thông tin k6p th�i
tình hình th�c hi�n ch�ng trình ph�i h)p, các cu	c v�n
�	ng, các phong trào do M�t tr�n ch� trì, phát �	ng ��n
toàn th; �oàn viên, h	i viên và nhân dân. H`ng tháng,
quý, t�ng h)p báo cáo thu th�p ý ki�n, nguy�n v�ng c�a
nhân dân ��n Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c
tWnh tr�c ngày 20 hàng tháng.

��i v�i M�t tr�n T� qu�c các xã, ph�ng, th6 tr�n < m	t
s� tWnh, thành ph� thành l�p t� d lu�n xã h	i (DLXH),
thành ph�n nòng c�t là các thành viên Ban Công tác M�t
tr�n, Ban Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng, tr<ng �p, t�
tr<ng dân ph�, ng�i có uy tín trong c	ng �Xng, m$ng

l�i tuyên truy�n viên, các t� hoà gi�i < c� s<. T� ch
c t�p
hu�n nghi�p v%, k� n"ng nZm bZt DLXH cho �	i ng7 c	ng
tác viên. Tuy �	i ng7 c	ng tác viên t� DLXH c� s< không
có kinh phí, ho$t �	ng không có thù lao, nhng �6nh k�
h`ng tháng ��u h�p giao ban DLXH. Qua �ó, k6p th�i ki�n
ngh6 v�i c�p u(, chính quy�n �6a ph�ng, gi�i quy�t các ��
xu�t, ki�n ngh6, nguy�n v�ng c�a nhân dân ngay t� c� s<,
h$n ch� phát sinh khi�u ki�n v)t c�p. �Xng th�i, xây
d�ng báo cáo tình hình nhân dân, DLXH g>i lên M�t tr�n
c�p trên �; t�ng h)p báo cáo lãnh �$o ��ng, Nhà n�c. 

� Trung �ng: Th�c hi�n Quy �6nh s� 282-Q�/TW ngày
1/4/2015 c�a Ban Bí th v� ch
c n"ng, nhi�m v%, t� ch
c
b	 máy, biên ch� c� quan chuyên trách tham mu, giúp
vi�c !y ban M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th; chính tr6 -
xã h	i c�p tWnh, c�p huy�n; K�t lu�n s� 100 - KL/TW ngày
18/8/2014 c�a Ban Bí th v� vi�c “��i m�i và nâng cao
ch�t l)ng công tác �i�u tra, nZm bZt, nghiên c
u d lu�n
xã h	i” và �� án 01, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã rà soát, sZp x�p, ki�n toàn
phân công lãnh �$o, chuyên viên t�ng h)p, nZm bZt tình
hình nhân dân và thông tin DLXH thu	c Ban Tuyên giáo
!y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �; tr�c
ti�p tham mu tri;n khai th�c hi�n �� án.

Các t� ch
c thành viên < Trung �ng có Ban Tuyên
giáo ho�c Ban Tuyên truy�n, Ban Truy�n thông,… ho�c có
b	 ph�n làm công tác tuyên giáo, �ã quan tâm, ch"m lo
và t$o �i�u ki�n cho Ban Tuyên giáo th�c hi�n nhi�m v%
��i m�i công tác thông tin, tuyên truy�n, �áp 
ng yêu
c�u nhi�m v% trong tình hình m�i, t�p trung c�ng c�,
ki�n toàn b	 máy t� ch
c, rà soát, sZp x�p l$i �	i ng7 cán
b	 làm công tác tuyên truy�n c�a ��n v6, phân công cán
b	 chuyên trách th�c hi�n nhi�m v% t�ng h)p tâm t,
nguy�n v�ng, nh5ng ý ki�n, ki�n ngh6 c�a cán b	, h	i
viên, �oàn viên trong h� th�ng c�a mình.

� c�p tWnh: Tr�c khi th�c hi�n �� án chW có 7/63 !y
ban M�t tr�n T� qu�c tWnh, thành ph� có Ban Tuyên giáo,
��n 31/10/2018, có 41/63 tWnh, thành ph� thành l�p Ban
Tuyên giáo (t"ng 34 �6a ph�ng so v�i tr�c khi có �� án).
Còn 22/63 tWnh, thành ph� ghép b	 ph�n Tuyên giáo chung
v�i các ban khác. Vi�c xây d�ng �	i ng7 c	ng tác viên d
lu�n xã h	i �; nZm bZt, ph�n ánh tâm t, nguy�n v�ng và
ý ki�n, ki�n ngh6 c�a nhân dân trong h� th�ng M�t tr�n
�)c quan tâm chW �$o. M�c dù biên ch� c�a Ban Tuyên
giáo < các tWnh, thành hi�n nay còn h$n ch�, song khi
thành l�p �)c Ban Tuyên giáo, s� ch� �	ng trong vi�c xây
d�ng k� ho$ch, th�c hi�n nhi�m v% và trách nhi�m th�c
hi�n công vi�c �$t hi�u qu� rõ r�t. !y ban M�t tr�n T� qu�c
các tWnh, thành ph� cha thành l�p �)c Ban Tuyên giáo
thì nhi�m v% tuyên giáo và cán b	 làm công tác tuyên giáo
�)c c� c�u chung v�i các ban chuyên môn khác c�a M�t
tr�n, c% th; nh: Nhi�m v% t�ng h)p tâm t, nguy�n v�ng
và ý ki�n, ki�n ngh6 c�a nhân dân �)c giao cho Ban Tuyên
giáo và b	 ph�n Tuyên giáo ��m nhi�m và th�c hi�n.
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Vi�c t� ch
c nZm bZt,
ph�n ánh ý ki�n, ki�n
ngh6 c�a nhân dân �)c
quan tâm th�c hi�n. Ban
Th�ng tr�c !y ban
Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam �ã chW �$o,
h�ng d�n !y ban M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
tWnh, thành ph�, các t�
ch
c thành viên c�a M�t
tr�n < Trung �ng và các
v6 �y viên !y ban Trung
�ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam �6nh k� ho�c
�	t xu�t báo cáo v� tình
hình nhân dân. Trên c�
s< �ó, Ban Th�ng tr�c
!y ban Trung �ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam
xây d�ng báo cáo t�ng
h)p v� tình hình nhân
dân và nh5ng ý ki�n,
ki�n ngh6 c�a nhân dân
v�i ��ng, Nhà n�c. 

T� khi th�c hi�n �� án, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung
�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã chW �$o Ban Tuyên
giáo t�ng h)p báo cáo tâm t, nguy�n v�ng và ý ki�n,
ki�n ngh6 c�a nhân dân v�i ��ng, Nhà n�c h`ng tháng,
h`ng quý, 6 tháng, 1 n"m. Cùng v�i nguXn thông tin t�
�oàn �$i bi;u Qu�c h	i, Ban Dân nguy�n c�a Qu�c h	i,
Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �ã tham mu cho �oàn Ch� t6ch !y ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam báo cáo t�ng h)p ý ki�n, ki�n
ngh6 c�a c> tri và nhân dân t$i các k� h�p l�n th
 9, 10,
11 Qu�c h	i (khóa XIII) và k� h�p th
 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qu�c
h	i (khóa XIV) v�i t�ng s�: 24.883 ý ki�n, trong �ó có
8.657 ý ki�n c�a c> tri và 16.226 ý ki�n c�a nhân dân.
Nh5ng ý ki�n, ki�n ngh6 c�a nhân dân do �oàn Ch� t6ch
!y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam báo cáo t$i
các k� h�p Qu�c h	i �ã �)c Ch� t6ch Qu�c h	i, Th� t�ng
Chính ph� chW �$o giao các b	, ban, ngành và chính quy�n
�6a ph�ng có liên quan ti�p thu, gi�i quy�t và thông báo
cho �oàn Ch� t6ch !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam và nhân dân bi�t, giám sát.

Tâm t, ý ki�n, nguy�n v�ng c�a các t�ng l�p nhân
dân �ã �)c !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p và
các t� ch
c thành viên thu th�p, t�ng h)p và ph�n ánh
��n lãnh �$o c�p u( ��ng, chính quy�n các c�p, góp ph�n
th�c hi�n quy�n làm ch� c�a nhân dân thông qua M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Vi�c thu th�p, t�p h)p ý ki�n,
nguy�n v�ng c�a các t�ng l�p nhân dân c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam là nguXn thông tin ph�n hXi có vai trò r�t

quan tr�ng ��i v�i quá trình ban hành, t� ch
c th�c hi�n,
b� sung, s>a ��i các quy�t �6nh lãnh �$o, qu�n lý xã h	i,
góp ph�n giúp lãnh �$o ��ng, Nhà n�c có �)c nh5ng
quy�t �6nh �úng �Zn, phù h)p v�i quy�n, l)i ích h)p
pháp, chính �áng c�a nhân dân v� các ch� tr�ng, ��ng
l�i, chính sách, nh5ng v�n �� qu�c k� dân sinh... Vi�c
th�c hi�n báo cáo, ph�n ánh tâm t, nguy�n v�ng, ý ki�n,
ki�n ngh6 c�a nhân dân c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c các
tWnh, thành ph�, các t� ch
c thành viên c�a M�t tr�n <
Trung �ng và các v6 �y viên !y ban Trung �ng M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam �ã �$t k�t qu� tích c�c, �)c các t�ng
l�p nhân dân �ánh giá cao.

�; nâng cao hi�u qu� công tác tuyên truy�n, v�n
�	ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, Ban Th�ng tr�c !y
ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ch� trì t� ch
c
giao ban b`ng v"n b�n v� công tác thông tin, tuyên
truy�n �6nh k� h`ng quý v�i Trung �ng các t� ch
c
chính tr6 - xã h	i, thông qua ��n v6 tham mu là Ban
Tuyên giáo các t� ch
c thành viên. �Xng th�i, vi�c giao
ban công tác thông tin, tuyên truy�n còn �)c th�c hi�n
qua h	i ngh6 giao ban h`ng quý gi5a Ban Tuyên giáo !y
ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam v�i Ban Tuyên
giáo các t� ch
c chính tr6 - xã h	i, ��ng �y Kh�i các c�
quan Trung �ng, ��ng �y Kh�i các doanh nghi�p Trung
�ng, ��ng �y Quân �	i, ��ng �y Công an và ��ng �y
Ngoài n�c, do Ban Tuyên giáo Trung �ng ch� trì ��m
b�o th�ng nh�t công tác �6nh h�ng n	i dung thông tin,
tuyên truy�n, �6nh h�ng d lu�n xã h	i. �Xng th�i, Ban

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các Đảng ủy trực
thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

ẢNH: KỲ ANH
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Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam ch� trì ký Quy ch� ph�i h)p v�i Ban Tuyên giáo
Trung �ng, �ài Truy�n hình Vi�t Nam, �ài Ti�ng nói Vi�t
Nam, Thông t�n xã Vi�t Nam, Báo Nhân dân v� công tác
thông tin, tuyên truy�n. 

Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c các tWnh,
thành ph� �ã ch� �	ng xây d�ng k� ho$ch tuyên truy�n
và ký k�t quy ch� ph�i h)p công tác thông tin, tuyên
truy�n v�i các t� ch
c chính tr6 - xã h	i, các c� quan báo
chí c�a tWnh, thành ph�; ph�i h)p v�i Ban Tuyên giáo c�p
�y, S< Thông tin và Truy�n thông c�p tWnh �; cung c�p
thông tin và tuyên truy�n các nhi�m v% chính tr6 < �6a
ph�ng. Thông qua các ch�ng trình ph�i h)p v�i các
�oàn th; chính tr6 - xã h	i, các c� quan thông t�n báo chí,
�ã th�c hi�n �)c nhi�u chuyên trang, chuyên m%c,
phóng s� ph�n ánh các ho$t �	ng c�a M�t tr�n phong
phú và h�p d�n, nh: “H�c t�p và làm theo l�i Bác”, “�$i
�oàn k�t”, “Xây d�ng nông thôn m�i”, “Xóa �ói gi�m
nghèo”, “Xây d�ng ��i s�ng v"n hóa”, nh5ng cách làm
hay, sáng t$o có hi�u qu� v�i nhi�u mô hình thi�t th�c,
hi�u qu� phù h)p v�i ��c �i;m, �i�u ki�n c�a t�ng �6a
ph�ng, c� s<.

Ngoài ra, vi�c thông tin, tuyên truy�n c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam còn �)c th�c hi�n thông qua các ch�ng

trình bXi d?ng, t�p hu�n cán b	 M�t tr�n các c�p và các
t� ch
c thành viên, qua công tác tuyên truy�n mi�ng c�a
�	i ng7 báo cáo viên, tuyên truy�n viên, các cu	c h�p,
sinh ho$t c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c và các t� ch
c
thành viên < c� s<, Ban Công tác M�t tr�n khu dân c;
trên các ph�ng ti�n thông tin �$i chúng < Trung �ng,
�6a ph�ng. B`ng các ph�ng pháp �a d$ng, sinh �	ng,
c% th;, m�i n�i, m�i lúc, nh� v�y �	i ng7 báo cáo viên,
tuyên truy�n viên trong h� th�ng M�t tr�n �ã tuyên
truy�n các ch� tr�ng, ��ng l�i c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n�c, các cu	c v�n �	ng, các phong
trào thi �ua yêu n�c... trong các t�ng l�p nhân dân. 

Công tác nZm bZt d lu�n xã h	i trong h� th�ng M�t
tr�n các c�p t�ng b�c �i vào n�n n�p, �6nh k� xây d�ng
báo cáo ph�n ánh nh5ng b
c xúc, nguy�n v�ng chính
�áng c�a các t�ng l�p nhân dân, nh�t là nh5ng v�n ��,
s� vi�c di�n ra trong n�c và < �6a ph�ng liên quan ��n
ch� quy�n lãnh th�, s�n xu�t, sinh ho$t, ��i s�ng c�a
nhân dân, các ch� tr�ng, ��ng l�i c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n�c, c�a �6a ph�ng c� b�n �)c
t�ng h)p và ph�n ánh khá k6p th�i. Vi�c t�ng h)p báo
cáo ngày càng ��m b�o tính khách quan, trung th�c và
xây d�ng, �áp 
ng b�c ��u nguy�n v�ng chính �áng c�a
nhân dân, góp ph�n t"ng hi�u qu� lãnh �$o, chW �$o c�a
các c�p �y ��ng, s� qu�n lý, �i�u hành c�a các c�p chính

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác 
Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội. ẢNH: KỲ ANH
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quy�n và vi�c th�c hi�n các ho$t �	ng c�a M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. 

�	i ng7 báo cáo viên, tuyên truy�n viên trong h�
th�ng M�t tr�n �)c c�ng c�, ki�n toàn, nh�t là �	i ng7
các v6 già làng, tr<ng b�n, ng�i có uy tín trong c	ng
�Xng, các ch
c sZc tôn giáo và các nhóm nòng c�t tham
gia tuyên truy�n v�n �	ng các t�ng l�p nhân dân, ch
c
sZc, ch
c vi�c, nhà tu hành, tín �X các tôn giáo trong vi�c
ch�p hành ch� tr�ng, ��ng l�i c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n�c, ch�ng trình ph�i h)p th�ng
nh�t hành �	ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p.

M�i quan h� ph�i h)p công tác gi5a !y ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam các c�p v�i chính quy�n cùng c�p và
các t� ch
c thành viên c�a M�t tr�n ngày càng �)c c�ng
c�. Ph�ng th
c ph�i h)p t� ch
c tuyên truy�n trong !y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p và các t� ch
c
thành viên, v�i các c� quan báo chí c�a Trung �ng và
�6a ph�ng ngày càng ��i m�i. N	i dung thông tin tuyên
truy�n ��m b�o tính �6nh h�ng c�a c� quan ch
c n"ng
Trung �ng, bám sát nhi�m v% chính tr6 c�a �6a ph�ng
và ch�ng trình ph�i h)p th�ng nh�t hành �	ng c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p.

Hi�u qu� c�a công tác ph� bi�n, thông tin, tuyên
truy�n các ch� tr�ng, ��ng l�i c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n�c và ch�ng trình th�ng nh�t hành
�	ng c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ��n nhân dân góp
ph�n nâng cao nh�n th
c, c�ng c� ni�m tin, t$o s� �Xng
thu�n và tích c�c th�c hi�n trong các t�ng l�p nhân dân.
Công tác nZm bZt thông tin, t t<ng, ý ki�n, ki�n ngh6 c�a
nhân dân t�ng b�c �i vào n� n�p, k6p th�i ph%c v% nhi�m
v% giám sát, ph�n bi�n xã h	i và ph�n ánh, ki�n ngh6 v�i
��ng, Nhà n�c nh5ng v�n �� mà nhân dân quan tâm.

Một số giải pháp để công tác thông tin,
tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu
quả, đáp ứng được yêu cầu thông tin,
tuyên truyền phục vụ triển khai đợt sinh
hoạt chính trị và công tác tuyên truyền
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

M	t là, quán tri�t sâu sZc ChW th6 S� 17-CT/TW c�a Ban
Bí th v� lãnh �$o �$i h	i M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
c�p. Th�c hi�n t�t công tác thông tin, tuyên truy�n �;
Ð$i h	i M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p nhi�m k� 2019
- 2024, tr< thành �)t sinh ho$t chính tr6 sâu r	ng, t$o
chuy;n bi�n m$nh m� trong nh�n th
c và hành �	ng c�a
h� th�ng chính tr6 và các t�ng l�p nhân dân; �$i h	i th;
hi�n kh�i �$i �oàn k�t toàn dân t	c, v�i khí th� m�i, xung
l�c m�i trong công cu	c xây d�ng và phát tri;n ��t n�c. 

Hai là, ti�p t%c quán tri�t và tri;n khai th�c hi�n các
n	i dung, nhi�m v% trong �� án “��i m�i công tác thông
tin, tuyên truy�n c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam” theo

Ngh6 quy�t s� 03/NQ-MTTW ngày 25/1/2015 c�a H	i ngh6
l�n th
 hai !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
và các v"n b�n h�ng d�n c�a Ban Th�ng tr�c !y ban
Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, Ban Tuyên giáo
Trung �ng v� tuyên truy�n Ð$i h	i M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các c�p.

Ba là, quan tâm ki�n toàn �	i ng7 làm công tác tuyên
giáo, thông tin, tuyên truy�n c�a M�t tr�n và các �oàn
th; chính tr6 - xã h	i; cán b	 th�c hi�n nhi�m v% thu th�p
tâm t, nguy�n v�ng và ý ki�n, ki�n ngh6 c�a nhân dân.
Hàng n"m t� ch
c t�p hu�n, bXi d?ng nâng cao nghi�p
v%, k� n"ng cho cán b	 làm công tác thông tin, tuyên
truy�n và nZm bZt DLXH, tình hình nhân dân trong h�
th�ng M�t tr�n.

B�n là, t"ng c�ng �6nh h�ng, xác �6nh rõ n	i dung
thông tin, tuyên truy�n �áp 
ng nhu c�u thông tin c�a
nhân dân; k6p th�i nZm bZt, ph�n ánh nh5ng tâm t,
nguy�n v�ng và ý ki�n, ki�n ngh6 c�a nhân dân báo cáo
v�i ��ng, Nhà n�c và c�p �y, chính quy�n cùng c�p theo
�6nh k� ho�c �	t xu�t.

N"m là, ti�p t%c t"ng c�ng ph�i h)p thông tin, tuyên
truy�n gi5a Ban Th�ng tr�c M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
các c�p v�i các �oàn th; chính tr6 - xã h	i, các c� quan
thông tin báo chí c�a �6a ph�ng, báo chí c�a Trung �ng
�óng trên �6a bàn; �6nh k� t� ch
c giao ban công tác ph�i
h)p thông tin, tuyên truy�n �; v�a t�p h)p ý ki�n,
nguy�n v�ng c�a nhân dân v�a th�ng nh�t n	i dung, bi�n
pháp tuyên truy�n. 

Sáu là, !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t�
ch
c thành viên các c�p t�p trung công tác tuyên truy�n
mi�ng thông qua các v6 �y viên !y ban M�t tr�n T� qu�c
các c�p, �	i ng7 báo cáo viên, tuyên truy�n viên, c	ng
tác viên, ng�i tiêu bi;u, ng�i có uy tín trong c	ng �Xng
�; làm công tác tuyên truy�n < �6a bàn dân c và nZm bZt
tình hình nhân dân. 

B�y là, ��y m$nh th�c hi�n các ch�ng trình ph�i h)p
v�i các c� quan báo chí c�a Trung �ng, các �6a ph�ng
m< chuyên trang, chuyên m%c, phóng s�... k6p th�i tuyên
truy�n các ch� tr�ng, chính sách c�a ��ng, Nhà n�c và
các ho$t �	ng giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong các t�ng l�p nhân dân; t$o s� �Xng thu�n cao trong
nh�n th
c và hành �	ng c�a toàn xã h	i, góp ph�n t"ng
c�ng kh�i �$i �oàn k�t toàn dân t	c. !y ban M�t tr�n T�
qu�c các tWnh, thành ph� quan tâm chW �$o phát hành
Báo �$i �oàn k�t, T$p chí M�t tr�n v� c� s<, khu dân c.

Tám là, t"ng c�ng công tác h�ng d�n, ki;m tra, �ôn
��c vi�c th�c hi�n �� án c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các c�p và các t� ch
c thành viên. �6nh k� báo cáo
tình hình, k�t qu� và �� xu�t các gi�i pháp ��y m$nh th�c
hi�n �� án v�i Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam. K6p th�i phát hi�n, bi;u d�ng và
nhân r	ng các t�p th;, cá nhân th�c hi�n t�t �� án.�
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Trong b�i c�nh ��t n�c ta h	i nh�p qu�c t� sâu
r	ng, ��i ngo$i nhân dân cùng v�i ��i ngo$i c�a
��ng và ngo$i giao Nhà n�c �ã t$o �i�u ki�n m<
r	ng, �a d$ng hóa, �a ph�ng hóa quan h� ��i

ngo$i, tranh th� s� h)p tác qu�c t�, t$o th� �
ng qu�c t�
v5ng chZc, môi tr�ng bên ngoài thu�n l)i cho s� nghi�p
xây d�ng và b�o v� T� qu�c. N"m 2018, ti�p t%c là m	t
n"m công tác ��i ngo$i nhân dân g�t hái �)c nhi�u
thành qu� quan tr�ng nhng c7ng ph�i ��i di�n v�i nhi�u
thách th
c.

Đa dạng hoá và đa phương hoá đối ngoại
nhân dân

Quan h� �oàn k�t, h5u ngh6, h)p tác gi5a nhân dân
Vi�t Nam và nhân dân các n�c trên th� gi�i ti�p t%c
�)c �a d$ng hóa và �a ph�ng hóa. Quan h� v�i b$n

bè c7 �ã �ng h	 nhân dân ta trong hai cu	c kháng
chi�n �)c duy trì và t"ng c�ng. Quan h� v�i b$n bè
m�i �)c xây d�ng và m< r	ng. Ho$t �	ng �ô�i ngoa�i
nhân dân �ã h�ng t�p trung vào các n�c láng gi�ng
và < khu v�c ASEAN, các n�c quan h� ��i tác chi�n
l)c, toàn di�n, các n�c có quan h� truy�n th�ng, k�t
h)p thúc ��y v� kinh t�, th�ng m$i, ��u t, v"n hóa,
khoa h�c k� thu�t, giáo d%c, du l6ch và m	t s� l�nh
v�c khác, c�n thi�t cho s� nghi�p xây d�ng và phát
tri;n ��t n�c.

Công tác ��i ngo$i nhân dân �)c tri;n khai < t�t c�
các ngành, các c�p, trong �ó Liên hi�p các t� ch
c h5u
ngh6 Vi�t Nam (Liên hi�p H5u ngh6) �)c giao chuyên
trách v� công tác ��i ngo$i nhân dân trên các l�nh v�c
hoà bình, �oàn k�t, h5u ngh6, h)p tác nhân dân và công
tác phi chính ph� n�c ngoài (PCPNN).

* Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đ�i ngo�i nhân dân 2018
THÀNH CÔNG VÀ THÁCH TH�C

ĐÔN TUẤN PHONG*

Tóm tắt: Cùng với những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đất nước, năm
2018, công tác đối ngoại nhân dân được ghi nhận với những kết quả nổi bật về mở
rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới;
hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, quy mô, hiệu quả; tham gia tích cực bảo vệ lợi
ích quốc gia trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trước những biến động của
tình hình thế giới trong thời gian tới đòi hỏi công tác đối ngoại phải không ngừng
đổi mới, với những biện pháp đồng bộ.

Summary: Along with the important results in all the fields of Vietnam, in 2018,
public diplomacy had been recognized with outstanding results on expanding the
solidarity, friendship, and cooperation with other countries in the world. Those
cooperative activities have gone to great depth, scale and efficiency, participating
actively in protecting national interests in regional and international forums. Facing
fluctuations in the global environment in the coming time, public diplomacy must
be constantly renewed with synchronous measures.
Từ khóa: Đối ngoại nhân dân 2018, Việt Nam, đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước.
Keywords: Public diplomacy in 2018, Vietnam, Party diplomacy, State diplomacy.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.
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V�i m$ng l�i trên 1.000 ��i tác < h�u khZp các qu�c
gia trên th� gi�i, n"m 2018, Liên hi�p H5u ngh6 c>
kho�ng 70 �oàn công tác n�c ngoài, �ón g�n 1.400
�oàn v�i trên 3.000 l)t ng�i ��n t� nhi�u qu�c gia
trên th� gi�i vào th"m, làm vi�c, thi�t l�p quan h� h5u
ngh6, h)p tác, tri;n khai các d� án nhân �$o và phát
tri;n t$i Vi�t Nam. 

Chú trọng chiều sâu và hiệu quả trong
hợp tác

Trên l�nh v�c hòa bình, �oàn k�t, h5u ngh6, h)p tác
nhân dân, ho$t �	ng ��i ngo$i c�a Liên hi�p H5u ngh6
không chW t"ng v� s� l)ng mà còn có n	i dung và
ph�ng th
c ngày càng phong phú, �a d$ng, �)c nâng
cao c� v� quy mô, chi�u sâu và hi�u qu�. Cùng v�i ho$t
�	ng v�n �	ng b$n bè qu�c t�, gi�i thi�u, qu�ng bá v�
Vi�t Nam, tham gia vào nh5ng v�n �� toàn c�u, t"ng
c�ng h)p tác trên các l�nh v�c nhân �$o và phát tri;n,
thúc ��y h)p tác kinh t�, th�ng m$i, du l6ch, khoa
h�c & công ngh�, v"n hoá, giáo d%c, Liên hi�p H5u
ngh6 �ã ch� �	ng tham gia có hi�u qu� các di�n �àn,
c� ch� h)p tác nhân dân �a ph�ng khu v�c và qu�c t�
quan tr�ng góp ph�n ��u tranh b�o v� hình �nh và l)i
ích c�a Vi�t Nam, �óng góp cho phong trào nhân dân
ti�n b	 trên th� gi�i. 

V�i vai trò là ��u m�i quan h� và v�n �	ng vi�n
tr) PCPNN, Liên hi�p H5u ngh6 �ã tích c�c tuyên
truy�n, qu�ng bá v� thành t�u ��i m�i, chính sách
��i ngo$i, thu hút ��u t c�a Vi�t Nam và v�n �	ng,
thu hút, s> d%ng có hi�u qu� nguXn vi�n tr) PCPNN.
N"m 2018, giá tr6 vi�n tr) t� các t� ch
c PCPNN �)c
duy trì, �c tính �$t kho�ng 300 tri�u �ô la M� v�i
hàng nghìn d� án giúp Vi�t Nam trên nhi�u l�nh v�c,
�óng góp tích c�c vào công tác gi�m nghèo c�a ��t
n�c, nâng cao ��i s�ng cho nhân dân, ��c bi�t là
ng�i dân < vùng sâu, vùng xa. Qua các chuy�n th"m,
ti�p xúc Liên hi�p H5u ngh6 giúp các t� ch
c PCPNN có
cái nhìn khách quan h�n v� Vi�t Nam, t� �ó các t�
ch
c PCPNN tr< thành kênh chính tr6 ��i ngo$i quan
tr�ng, tr�c ti�p góp ph�n ho�c h� tr) Vi�t Nam
chuy;n t�i các thông �i�p hòa bình, �oàn k�t, h5u
ngh6 và h)p tác t�i th� gi�i.

Tham gia tích cực bảo vệ lợi ích quốc gia 
Cùng v�i ��i ngo$i ��ng, ngo$i giao Nhà n�c, công

tác ��i ngo$i nhân dân do Liên hi�p H5u ngh6 tri;n khai
�ã tham gia ngày càng ch� �	ng h�n trong v�n �	ng, ��u
tranh và t� ch
c các ho$t �	ng góp ph�n b�o v� ch�
quy�n c�a ��t n�c, v�n �	ng ��u tranh d lu�n v�i
nh5ng âm mu ch�ng phá Vi�t Nam, ph�i h)p ch�t ch�

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi
Chính phủ nước ngoài giai đoạn 1996 - 2017. ẢNH: PV
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v�i các c� quan ch
c
n"ng trong gi�i quy�t
nh5ng v�n �� còn tXn
t$i trong quan h� song
ph�ng gi5a n�c ta
v�i m	t s� n�c có liên
quan. Quán tri�t
ph�ng châm “ch�
�	ng, linh ho$t, sáng
t$o, hi�u qu�”, bám sát
các ch� tr�ng, chW th6,
ngh6 quy�t, chính sách
c�a ��ng, Nhà n�c
liên quan ��n ��i
ngo$i, Liên hi�p H5u
ngh6 �ã thông qua ti�p
xúc �; gi�i thích, v�n
�	ng, kiên quy�t ��u
tranh có lý, có tình t$i
các cu	c ti�p xúc song
ph�ng c7ng nh t$i
nhi�u di�n �àn, h	i
ngh6, h	i th�o qu�c t�
và khu v�c trong các
v�n �� biên gi�i, lãnh
th�, dân ch�, nhân
quy�n, tôn giáo... 

Thách thức trước những biến động của
tình hình thế giới

Trong th�i gian t�i, tình hình chính tr6, kinh t� th� gi�i
ti�p t%c di�n bi�n ph
c t$p, ch
a ��ng nhi�u y�u t� r�i ro
và khó l�ng, tác �	ng m$nh ��n môi tr�ng an ninh và
phát tri;n c�a nhi�u qu�c gia. V� t�ng th;, quan h� gi5a các
n�c l�n có nh5ng �i�u chWnh quan tr�ng, gia t"ng h)p tác
gi�i quy�t các �i;m nóng và �i�u hòa l)i ích chung, song
c$nh tranh chi�n l)c và �nh h<ng ti�p t%c di�n ra gay gZt.
Các phong trào nhân dân th� gi�i ��u tranh v� dân sinh,
dân ch�, ti�n b	 xã h	i s� ti�p t%c phát tri;n, song ch� ngh�a
dân túy, dân t	c c�c �oan có th; tác �	ng và làm phân tán
các phong trào này v�n �ã thi�u tính t� ch
c ch�t ch�.

T$i khu v�c Châu Á - Thái Bình D�ng, các v�n �� nh
ch$y �ua v7 trang, tranh ch�p lãnh th�, lãnh h�i và c$nh
tranh �nh h<ng gi5a các c�ng qu�c �e d�a hòa bình, �n
�6nh t$i khu v�c. 

Ứng phó với thách thức, tăng cường 
hội nhập

Trong b�i c�nh tình hình chính tr6, kinh t� th� gi�i ngày
càng ph
c t$p, ��i ngo$i nhân dân s� c�n ti�p t%c ��y m$nh
ho$t �	ng c�a mình �; 
ng phó v�i nh5ng bi�n �	ng c�a
tình hình chính tr6, kinh t� th� gi�i. Ti�p �à c�a nh5ng n"m
tr�c, n"m 2019 Liên hi�p H5u ngh6 ti�p t%c bám sát các

nhi�m v% tr�ng tâm và ��y m$nh toàn di�n các ho$t �	ng
c�a công tác ��i ngo$i nhân dân v�i các nhi�m v% c% th;: 

Ti�p t%c c�ng c�, m< r	ng, phát tri;n theo chi�u sâu
m$ng l�i b$n bè và ��i tác qu�c t�; tích c�c tham gia
các thi�t ch� �a ph�ng quan tr�ng

Liên hi�p H5u ngh6 ti�p t%c th�c hi�n các c� ch� ph�i
h)p nh`m ��y m$nh quan h� nhân dân v�i các n�c láng
gi�ng, ASEAN, các n�c ��i tác chi�n l)c toàn di�n, b$n bè
truy�n th�ng, các n�c l�n theo h�ng hình thành các
khuôn kh� h)p tác �n �6nh, thi�t th�c, �i vào chi�u sâu.
T"ng c�ng các ho$t �	ng thông tin, tuyên truy�n trong
qu�n chúng, ��y m$nh các ho$t �	ng giao lu, h)p tác,
giúp �? l�n nhau gi5a các �6a ph�ng c�a Vi�t Nam v�i các
n�c, t� ch
c các di�n �àn, g�p g?, liên hoan nhân dân c�
< c�p Trung �ng và �6a ph�ng v�i n	i dung th�c ch�t h�n
n5a nh`m c�ng c� tình c�m h5u ngh6, thái �	 xây d�ng, tin
c�y, góp ph�n thúc ��y có hi�u qu� các quan h� h)p tác
toàn di�n trên các l�nh v�c; t"ng c�ng các c� ch� ��i tho$i,
trao ��i th�c ch�t, xây d�ng; ti�p t%c t� ch
c t�t và hi�u
qu� ho$t �	ng b�o tr) sinh viên Lào và C"m-pu-chia �ang
h�c t�p t$i Vi�t Nam. V�i Trung Qu�c, t"ng c�ng các ho$t
�	ng thi�t th�c nh`m c�ng c� và nâng cao hi;u bi�t l�n
nhau, tình c�m h5u ngh6, xây d�ng s� tin c�y, h)p tác cùng
có l)i gi5a nhân dân hai n�c; ph�i h)p t� ch
c các ho$t
�	ng trong khuôn kh� k( ni�m n"m ch n thi�t l�p quan h�
ngo$i giao gi5a n�c ta v�i các n�c ��i tác. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh
Mẫn thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đẩy
mạnh quan hệ nhân dân với nước láng giềng, tháng 12/2018. ẢNH: KỲ ANH

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N



33TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 185+186 (1+2/2019)

T"ng c�ng và nâng cao hi�u qu� công tác phi Chính
ph� n�c ngoài

�; t"ng c�ng hi�u qu� công tác PCPNN, Liên hi�p H5u
ngh6 ti�p t%c th�c hi�n t�t ch
c n"ng là ��u m�i v� quan
h� và v�n �	ng vi�n tr) PCPNN, c� quan th�ng tr�c c�a
!y ban Công tác v� các t� ch
c PCPNN, ph�i h)p v�i các
c� quan �� xu�t các bi�n pháp �; hoàn thi�n và nâng cao
tính hi�u qu� ho$t �	ng c�a !y ban này. Ti�p t%c nghiên
c
u, tham mu �; ��i m�i công tác v�n �	ng vi�n tr)
theo h�ng �a d$ng hóa các ��i tác, ph�ng th
c v�n
�	ng vi�n tr). 

��c bi�t, Liên hi�p H5u ngh6 tham mu, trình Th�
t�ng Chính ph� ban hành Ch�ng trình qu�c gia v�
t"ng c�ng h)p tác v�i các t� ch
c PCPNN giai �o$n
2019 - 2025. Duy trì m�i quan h� ch�t ch� v�i các t�
ch
c, cá nhân PCPNN �ang th�c hi�n ch�ng trình, d�
án t$i Vi�t Nam, �Xng th�i m< r	ng quan h� v�i các cá
nhân, t� ch
c PCPNN có uy tín và ti�m n"ng �; v�n
�	ng tài tr).

Nâng cao ch�t l)ng công tác nghiên c
u, tham mu,
thông tin ��i ngo$i

Công tác thông tin ��i ngo$i �óng vai trò quan tr�ng
trong công tác ��i ngo$i nhân dân. Vì v�y, Liên hi�p H5u
ngh6 luôn xác �6nh c�n ph�i ��y m$nh công tác này b`ng
nhi�u ph�ng th
c, hi�n �$i hóa, �a d$ng hóa ph�ng

th
c chuy;n t�i thông tin, nâng cao ch�t l)ng n	i dung
và tính thuy�t ph%c phù h)p v�i t�ng nhóm ��i tác. T"ng
c�ng công tác thông tin ��i ngo$i và tuyên truy�n bi;n
��o thông qua các ho$t �	ng hòa bình h5u ngh6 v�i vi�c
cung c�p thông tin cho b$n bè, ��i tác v� tình hình phát
tri;n c�a Vi�t Nam trên m�i l�nh v�c, ��c bi�t là nh5ng
thông tin liên quan ��n vi�c ��m b�o quy�n con ng�i,
t� do tín ng?ng và tôn giáo.

C�ng c� và phát tri;n t� ch
c Liên hi�p H5u ngh6
v5ng m$nh

V�i vai trò là c� quan chuyên trách, là l�c l)ng nòng
c�t c�a công tac ��i ngo$i nhân dân, Liên hi�p H5u ngh6
c�n �)c c�ng c�, phát tri;n, không ng�ng ��i m�i �;
ho$t �	ng ngày càng chuyên nghi�p và hi�u qu� h�n trên
nguyên tZc ��m b�o s� lãnh �$o c�a ��ng và qu�n lý c�a
Nhà n�c. 

N"m 2019, Liên hi�p H5u ngh6 ti�p t%c ��y m$nh phát
tri;n các t� ch
c thành viên < trung �ng và �6a ph�ng;
huy �	ng �)c các nguXn l�c v� trí tu� và v�t ch�t trong
xã h	i �; phát huy s
c m$nh t�ng h)p trong ho$t �	ng
��i ngo$i nhân dân; bXi d?ng, �ào t$o, nâng cao b�n
l�nh chính tr6 và n"ng l�c công tác cho �	i ng7 cán b	
chuyên trách và ��u t th�a �áng cho công tác ��i ngo$i
nhân dân.�

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ IX khóa V (nhiệm kỳ 2013 - 2018). 
ẢNH: PV
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Một số kịch bản của cục diện kinh tế 
thế giới 

C%c di�n kinh t� th� gi�i trong th�i gian t�i s� di�n
bi�n ph
c t$p, r�t khó d� báo. Tuy nhiên, d�a trên vi�c
phân tích toàn di�n nh5ng bi�n s� này, c%c di�n kinh t�
th� gi�i s� di�n ra theo m	t trong ba k6ch b�n sau �ây. 

K6ch b�n th
 nh�t

N�u tính t� n"m 2015 ��n 2018, thì t"ng tr<ng GDP
c�a kinh t� th� gi�i chW dao �	ng xung quanh 3%, ngh�a là
n�n kinh t� th� gi�i v�n hXi ph%c ch�m ch$p. Kinh t� M�
v�n t"ng tr<ng trì tr� - trên 2%, kinh t� Nh�t chW t"ng
tr<ng trên 0,5%, kinh t� khu v�c �Xng euro là d�i 2%,
còn kinh t� Trung Qu�c - �	ng l�c chính c�a kinh t� th�
gi�i - ti�p t%c suy gi�m chW �$t kho�ng 6,5%. T�c �	 t"ng
tr<ng th�ng m$i toàn c�u chW �$t 1,7-1,8%, th�p nh�t k;
t� n"m 2008. Dòng v�n FDI toàn c�u gi�m kho�ng 10%-
15%. Trong nh5ng n"m t�i, tình hình t"ng tr<ng toàn c�u

trì tr� trên �ây có th; v�n ti�p t%c, n�u có �i�u chWnh nào
�ó c7ng khó có th; �$t �)c m
c cao h�n rõ r�t.

Tr�t t� kinh t� qu�c t� c7ng �ang < th�i k� bi�n �	ng.
H� th�ng kinh t� th� gi�i tuy v�n do M� chi ph�i thông qua
các t� ch
c qu�c t� nh: IMF, G7…, nhng �ã xu�t hi�n
nh5ng l�c l)ng m�i n�i nh: Trung Qu�c, #n �	, nhóm
n�c G20. Nhng có th; nói là, toàn c�u hóa ti�n tri;n �ã
làm cho tr�t t� kinh t� qu�c t� hi�n nay tr< nên b�t c�p xét
v� m�t qu�n tr6 toàn c�u, qu�n tr6 qu�c gia và c� < c�p
qu�n tr6 doanh nghi�p. S� phát tri;n trì tr� c�a n�n kinh
t� th� gi�i hi�n nay là bi;u hi�n rõ r�t s� b�t c�p �ó.

Cu	c cách m$ng công ngh� 4.0 cho ra ��i khái ni�m v�
s�n xu�t thông minh d�a trên nh5ng thành t�u t�t trong
l�nh v�c công ngh� thông tin, sinh h�c và công ngh� s�
nh: �i�n toán �ám mây, thi�t b6 di �	ng thông minh, trí
tu� nhân t$o (AL) và v$n v�t k�t n�i Internet (IOT). Trí tu�
nhân t$o có kh� n"ng t� �	ng hóa m	t s� k� n"ng nh:

* Tiến sĩ Khoa học, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
(VAPEC), nguyên Viện Trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

Vi�t Nam trong c�c di�n 
kinh t th gi
i

VÕ ĐẠI LƯỢC*

Tóm tắt: Những biến động của cục diện kinh tế thế giới đang và sẽ tác động
mạnh mẽ tới tình hình phát triển kinh tế ở Việt Nam. Bài viết phân tích những khó
khăn và đưa ra giải pháp cho Việt Nam, trong điều kiện nền kinh tế - xã hội Việt
Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng, Việt Nam muốn phát triển,
muốn bứt phá, không thể không thực hiện những giải pháp tổng thể, toàn diện với
nhiều đột phá, bởi thực tiễn thế giới đã chứng minh, không có một nước nào đạt
được phát triển mà không phải trải qua con đường đầy chông gai này.

Summary: The fluctuations of the world economy have strongly affected the
economic development situation of Vietnam. The paper analyzes difficulties and
offers solutions for Vietnam, in the context of Vietnam's economy and society are
facing many challenges. If Vietnam wants to develop, wants to break out, it is
neccessary to implement the overall and comprehensive solutions with many
breakthroughs because of the fact that no country has achieved development
without going through this thorny road.
Từ khóa: Kinh tế, kinh tế - xã hội, cục diện, biến động, phát triển, Việt Nam, thế giới.
Keywords: Economy, economy - society, situation, change, development, Vietnam, the world.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.
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l�p lu�n, kh� n"ng ngôn ng5, nh5ng kh�i d5 li�u l�n, x>
lý ngôn ng5 và hình �nh, d6ch v"n b�n t� �	ng, d6ch thu�t
qua gi�ng nói… tuy nhiên, trí tu� nhân t$o cha th; thay
th� b	 óc con ng�i trong l�nh v�c sáng t$o.

Cách m$ng 4.0 s� d�n ��n nh5ng h� qu� xã h	i
nghiêm tr�ng. WB �c tính cách m$ng 4.0 s� �e d�a 5,7%
vi�c làm c�a 35 n�c thu	c OECD, M� và Trung Qu�c t�ng

ng s� là 47% và 77%. M	t �c tính khác cho r`ng, 65%
tr� em �i h�c ti;u h�c hi�n nay s� ph�i chu�n b6 hành
trang cho công vi�c trong nh5ng l�nh v�c cha t�ng tXn
t$i. Do v�y, kh� n"ng 
ng bi�n linh ho$t là vô cùng quan
tr�ng trong k( nguyên công nghi�p 4.0.

Cách m$ng 4.0 s� tác �	ng tiêu c�c t�i nhóm lao �	ng
tay ngh� th�p, thì ng)c l$i nhóm nh5ng ng�i gi�u có
s� càng gi�u có h�n. Nh5ng qu�c gia có kh� n"ng linh
ho$t h�n, sáng t$o cao h�n s� �)c h<ng l)i nhi�u h�n.
Cu	c cách m$ng 4.0 này chZc chZn s� có tác �	ng nhi�u
m�t t�i c%c di�n kinh t� th� gi�i trong th�i gian t�i...

K6ch b�n th
 hai

C%c di�n kinh t� th� gi�i có th; có ��c trng là kinh
t� th� gi�i s� có nh5ng chuy;n bi�n tích c�c c� v� t�c �	
t"ng tr<ng và các xu th� phát tri;n.

T�c �	 t"ng tr<ng GDP th� gi�i có th; �$t 3,5% tr<
lên, t�c �	 t"ng tr<ng th�ng m$i th� gi�i s� �$t m
c
x�p xW m
c t"ng tr<ng GDP, dòng v�n FDI toàn c�u s�
ch�m d
t th�i k� t"ng tr<ng âm.

Các xu h�ng phát tri;n ch� y�u c�a th� gi�i s� theo
h�ng tích c�c: các cu	c chi�n tranh và xung �	t s� �)c
ch�m d
t, xu th� hoà bình, phát tri;n và h)p tác s� chi
ph�i th� gi�i; trào lu ch�ng toàn c�u hóa b�o h	 m�u
d6ch s� lùi vào d� vãng, các cu	c �àm phán c�a WTO s�
�$t các k�t qu� thi�t th�c, tr�t t� th� gi�i �a c�c, không
có ��i ��u s� chi�m u th�…

K6ch b�n th
 ba

C%c di�n kinh t� th� gi�i s� sa vào m	t cu	c kh�ng
ho�ng nghiêm tr�ng h�n - t�c �	 t"ng tr<ng kinh t� th�
gi�i s� gi�m sâu c� v� GDP, kim ng$ch th�ng m$i và dòng
v�n ��u t. Cách m$ng 4.0 ti�n tri;n ch�m ch$p, các cu	c
chi�n tranh và xung �	t sZc t	c ti�p t%c bùng phát, ��c
bi�t là xung �	t Trung - M� có th; bùng phát thành chi�n
tranh th� gi�i. Phong trào ch�ng toàn c�u hóa lan r	ng,
ch� ngh�a dân túy, các bi�n pháp b�o h	 m�u d6ch phát
tri;n, WTO s� r�i vào tr$ng thái tê li�t, các t� ch
c nh
IMF, WB c7ng không còn ho$t �	ng h5u hi�u…

�ây là k6ch b�n x�u nh�t không ai mong �)i, nhng
không th; không d� báo, vì �ây s� là cu	c kh�ng ho�ng
kinh t� th� gi�i không chW theo chu k� 8 - 10 n"m, mà
theo chu k� dài hàng ch%c n"m m�i có m	t l�n. Theo
David Baverez (2017), ngòi n� c�a cu	c kh�ng ho�ng m�i
này s� bZt ��u t� Trung Qu�c do n�n tài chính do n) c�a

qu�c gia này (n) c�a doanh nghi�p nhà n�c và chính
quy�n các c�p) �ã t"ng quá nhanh trong 10 n"m qua, t"ng
nhanh nh�t th� gi�i - ��c bi�t là t� 2008.

Một số định hướng phát triển của 
Việt Nam

��i m�i t duy phát tri;n 

C%c di�n kinh t� th� gi�i trong nh5ng th�p k( qua và
trong các th�p k( t�i �ã, �ang và s� thay ��i m	t cách
nhanh chóng, có ��c trng c�a m	t th�i k� �$i bi�n �	ng.
Tuy nhiên, t duy c�a con ng�i �ã không thay ��i k6p,
t$o ra m	t �	 tr�, thâm chí t%t h�u. Do v�y, các chi�n l)c,
chính sách, th; ch� c�a các qu�c gia �ã không thay ��i k6p
- �ây là m	t nguyên nhân c� b�n làm cho tình hình kinh
t�, chính tr6, xã h	i th� gi�i c7ng nh các qu�c gia hi�n
�ang x�u �i. Th�c ti�n < Vi�t Nam c7ng t�ng t�, trong
h�n 30 n"m qua, công cu	c ��i m�i �ã tr�i qua m	t ch�ng
��ng quan tr�ng �ã mang l$i nh5ng k�t qu� to l�n.
Nhng t� cu�i nh5ng n"m 2000 ��n nay, th�c ti�n Vi�t
Nam �ã bi�n ��i v)t quá t duy và quan �i;m phát tri;n
�ã hình thành vào th�i k� ��u ��i m�i. Vì th�, vi�c ��i m�i
t duy phát tri;n < Vi�t Nam �ang là v�n �� c�p bách hi�n
nay và c7ng là �i�u ki�n �; th�c hi�n các gi�i pháp.

��y m$nh ti�n trình h	i nh�p qu�c t�

B�i c�nh c� c�u l$i n�n kinh t� th� gi�i là c� h	i cho
Vi�t Nam nhìn nh�n l$i t duy phát tri;n trong quá trình
h	i nh�p ngày càng sâu r	ng, trong �ó có nh�n th
c m�i
v� công nghi�p hoá, hi�n �$i hoá, v� mô hình t"ng tr<ng
và phát tri;n kinh t� th6 tr�ng �6nh h�ng xã h	i ch�
ngh�a phù h)p v�i quy lu�t và xu th� chung, t� �ó ��y
m$nh c�i cách, �i�u chWnh �; v)t qua nh5ng c�n tr< ��i
v�i s� phát tri;n nhanh và b�n v5ng.

H	i nh�p kinh t� theo chi�u sâu c7ng có ngh�a là t$o
m	t s� chuy;n bi�n c"n b�n trong c� c�u và th; ch� kinh
t�, nói �úng h�n là ph�i làm cho n�n kinh t� Vi�t Nam tr<
thành m	t mZt xích quan tr�ng trong n�n kinh t� th� gi�i
và khu v�c, phát huy m$nh m� l)i th� c$nh tranh c�a
Vi�t Nam trong nh5ng ngành, l�nh v�c mà Vi�t Nam có
l)i th�. Vi�t Nam c�n coi tr�ng h	i nh�p �Xng th�i c� trên
ba c�p �	 toàn c�u, khu v�c và song ph�ng nhng c�n
xác �6nh ��i tác chi�n l)c là quy�t �6nh.

Kinh nghi�m thành công c�a các n�n kinh t� châu Á
trong nhi�u th�p k( qua cho th�y, khu v�c doanh nghi�p
có vai trò ��c bi�t quan tr�ng, nh�t là trong kinh t� ��i
ngo$i. Nhi�u chuyên gia qu�c t� c7ng �ã khuy�n cáo, Vi�t
Nam c�n phát tri;n khu v�c kinh t� t nhân, ��c bi�t h�
tr) s� hình thành các doanh nghi�p t nhân quy mô l�n
có kh� n"ng th�c hi�n nghiên c
u tri;n khai áp d%ng các
công ngh� s�n xu�t tiên ti�n, nh`m nâng cao n"ng l�c
c$nh tranh, có kh� n"ng ho$t �	ng xuyên qu�c gia.
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Trong 10 n"m t�i, do �eo �u�i các m%c tiêu v� n"ng
l)ng và tài nguyên bi;n, xung �	t và tranh ch�p trong
ASEAN, c7ng nh gi5a các n�c ASEAN v�i Trung Qu�c,
nh�t là tranh ch�p trên bi;n �ông s� gia t"ng m$nh, th�m
chí r�t "nóng". Tình hình chính tr6 b�t �n, các xung �	t
tôn giáo, sZc t	c < nhi�u n�c ASEAN v�n có th; di�n ra,
th�m chí có th; lan sang các n�c láng gi�ng. Vì th�, chZc
chZn chúng ta s� luôn ph�i ��i m�t v�i các cú s�c, các
mu toan, các s
c ép ��n t� bên ngoài.

T$i khu v�c, Trung Qu�c s� mu�n m< r	ng vành �ai an
ninh lãnh th� c�a mình < khu v�c �ông Nam Á và s� có
nhi�u �òi h�i ��i v�i ch� quy�n trên bi;n �ông, song �i�u
c�t y�u là, Vi�t Nam c�n có chi�n l)c và sách l)c h)p
lý �; t�n d%ng s
c m$nh t�p th;, lu�t pháp qu�c t� và s�
�ng h	 t� phía c	ng �Xng qu�c t� trong vi�c gi�i quy�t
tranh ch�p trên bi;n �ông m	t cách hòa bình và có l)i
cho ��t n�c ta. �Xng th�i, khu v�c c7ng �ang ��y nhanh
xu h�ng t"ng c�ng h	i nh�p kinh t�, coi �ây là gi�i
pháp h5u hi�u b�o ��m an ninh và phát tri;n. �i�u này
��t ra thách th
c c�n theo dõi sát các chuy;n d6ch �6a
chính tr6, �6a kinh t� c�a khu v�c, ��u t thích �áng cho
nghiên c
u chi�n l)c, �� xu�t các sáng ki�n ph�i h)p
ch� quy�n thông qua h	i nh�p khu v�c, gi�i quy�t tranh
ch�p ch� quy�n trên ��t li�n và trên bi;n.

��i m�i th; th�

��i m�i h� th�ng th; ch� c�a Vi�t Nam hi�n nay ph�i
h�ng t�i hi�n �$i và h	i nh�p qu�c t�, ngh�a là ph�i l�y
tiêu chí c�a nh5ng th; ch� hi�n �$i tiên ti�n nh�t �;
h�ng t�i. Th; ch� hành chính và kinh t� s� �)c nhìn
nh�n < �ây ít nh�t t� ba l�nh v�c: lu�t pháp, b	 máy �i�u
hành và ph�ng th
c �i�u hành.

��i v�i h� th�ng lu�t pháp

Th
 nh�t, phát tri;n kinh t� th6 tr�ng �6nh h�ng
xã h	i ch� ngh�a và h	i nh�p qu�c t� là m	t �6nh h�ng
chung nh�t cho s� ��i m�i h� th�ng lu�t pháp Vi�t Nam. 

Th
 hai, hàng n"m, c�n th�m �6nh th�ng xuyên h�
th�ng lu�t pháp Vi�t Nam theo h�ng: lo$i b� nh5ng �i�u
lu�t �ã l$c h�u, ban hành các lu�t m�i cha có, s>a ��i và
hoàn thi�n nh5ng �i�u lu�t còn khi�m khuy�t. C�n thành
l�p các t� chuyên gia liên ngành v�i s� h� tr) c�a các t�
ch
c quôc t� và chuyên gia n�c ngoài, xây d�ng m	t h�
quan �i;m làm c� s< cho vi�c so$n th�o các nhóm lu�t c� b�n
có quan h� v�i nhau nh: nhóm lu�t v� tài chính ti�n t�, v�
b�t �	ng s�n, v� th�ng m$i, nhóm lu�t v� hành chính. 

Th
 ba, c�n có nh5ng t� ch
c ph�n bi�n �	c l�p ��i
v�i t�t c� các d� án lu�t tr�c khi trình ra Qu�c h	i. Các
t� ch
c này nên là các h	i khoa h�c, h	i ngành ngh�, các
chuyên gia �	c l�p.

��i m�i b	 máy và ph�ng th
c �i�u hành

C�n ki�n toàn l$i các c� quan t v�n theo h�ng: xây
d�ng các c� quan t v�n chi�n l)c tr�c thu	c các c�p
lãnh �$o ��ng và Nhà n�c, gia t"ng các chuyên gia và
h�c gi� k; c� các h�c gi� n�c ngoài trong các h	i �Xng
t v�n chuyên ngành, ki�n toàn các vi�n nghiên c
u
trong n�c theo h�ng chuyên sâu mang t�m chi�n l)c,
quy t% các ch�ng trình nghiên c
u tr�ng �i;m c�p nhà
n�c theo h�ng ph%c v% các m%c tiêu chi�n l)c, thi�t
l�p m�i quan h� tr�c ti�p gi5a lãnh �$o c�p cao v�i các
chuyên gia ��u ngành, các c� quan t v�n c�p cao.

C� c�u l$i ch
c n"ng �i�u hành c�a Nhà n�c theo h�ng:
gia t"ng ch
c n"ng ho$ch �6nh chi�n l)c, chính sách, lu�t
pháp, gia t"ng vai trò ki;m tra, giám sát, th<ng ph$t, x> lý
các v% vi�c sai trái, gia t"ng các ch
c n"ng �n �6nh kinh t�
v� mô, xây d�ng k�t c�u h$ t�ng, ki;m soát �	c quy�n, b�o
v� môi tr�ng, ��m b�o an sinh xã h	i, th�c thi các d6ch v%
công,… gi�m b�t các c� ch� “xin - cho”, b� các ho$t �	ng
kinh doanh, gi�m b�t các bi�n pháp hành chính.

C�n c� c�u l$i theo h�ng phân quy�n cho các �ô th6
l�n h�n các tWnh. Quy�n c�a các �6a ph�ng l�n ��n �âu
tùy thu	c ch� y�u vào trình �	 phát tri;n c�a các �6a
ph�ng, vào tính ��c thù c�a các �6a ph�ng, ch
 không
ph�i vào quy mô dân s�. 

Hoàn thi�n th; ch� kinh t� th6 tr�ng �6nh h�ng xã
h	i ch� ngh�a 

Th
 nh�t, c�n ph�i ��m b�o các tín hi�u c�a th6
tr�ng luôn ph�n ánh nhanh nh$y các bi�n �	ng c�a th6
tr�ng và phát huy �)c vai trò �i�u ti�t c�a nó. S>a l$i
Lu�t C$nh tranh theo h�ng hi�n �$i �; có th; ki;m soát,
ng"n ch�n h5u hi�u m�i hành vi �	c quy�n. C�n có nh5ng
bi�n pháp ch� tài ng"n c�m các hành �	ng �	c quy�n.
Th6 tr�ng có s� �i�u ti�t c�a Nhà n�c, �Xng Vi�t Nam
�)c chuy;n ��i t� do. 

Th
 hai, hoàn thi�n và phát tri;n �Xng b	 các lo$i th6
tr�ng. Trong các lo$i th6 tr�ng có hai th6 tr�ng r�t c�
b�n và quan tr�ng, �ó là th6 tr�ng tài chính và th6
tr�ng b�t �	ng s�n. Hai th6 tr�ng này phát tri;n lành
m$nh thì kinh t� phát tri;n lành m$nh và ng)c l$i. 

Nhà n�c ta ph�i ��i m�i theo h�ng hi�n �$i v�i các
tiêu chí: Liêm chính, Trí tu�, Ki�n t$o và Phát tri;n. 

��i m�i h� th�ng doanh nghi�p, phát tri;n kinh t�
nhà n�c và các thành ph�n kinh t�

1) C� ph�n hóa doanh nghi�p nhà n�c (DNNN) theo
h�ng gi�m t( tr�ng DNNN gi5 c� ph�n chi ph�i xu�ng m
c
trung bình khu v�c kho�ng 10-15% GDP. �u tiên cho các
doanh nghi�p t nhân Vi�t Nam tham gia c� ph�n hóa các
DNNN. ChW nh5ng DNNN không có doanh nghi�p t nhân
Vi�t Nam nào mu�n tham gia c� ph�n thì m�i m�i doanh
nghi�p FDI. �ây c7ng chính là bi�n pháp phát tri;n khu
v�c doanh nghi�p t nhân Vi�t Nam.

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N



37TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 185+186 (1+2/2019)

2) Các DNNN thu g�n vào các l�nh v�c: d6ch v% công,
m	t s� l�nh v�c mà t nhân không có kh� n"ng kinh
doanh, nh5ng l�nh v�c an ninh qu�c phòng có tính bí m�t
qu�c gia, nh5ng l�nh v�c công ngh� �	t phá…

3) Các DNNN có lãi nh�t c�n c� ph�n hóa tr�c nh�t,
Nhà n�c v�a thu hXi �)c v�n, v�a thu �)c thu�, v�a
không ph�i bao c�p.

4) S>a l$i Lu�t ��u t n�c ngoài theo h�ng: ChW u
�ãi cho các doanh nghi�p FDI ��u t trong các l�nh v�c
công ngh� hi�n �$i và công ngh� cao, có cam k�t chuy;n
nh)ng công ngh� cho phía Vi�t Nam.

5) H$n ch� các doanh nghi�p FDI 100% v�n n�c ngoài
trong m	t s� l�nh v�c, khuy�n khích liên doanh liên k�t.

6) S>a lu�t ��u th�u theo h�ng l�y ch�t l)ng và hi�u
qu� làm tiêu chu�n quan tr�ng nh�t, ch
 không ph�i giá th�p.

7) �u �ãi cho các DNTN Vi�t Nam trong vi�c cho vay v�n,
cho thuê m�t b`ng, gi�m các th� t%c phi�n hà, nh7ng
nhi�u… phù h)p v�i Ngh6 quy�t �$i h	i XII c�a ��ng, xác
�6nh các doanh nghi�p t nhân là m	t �	ng l�c quan tr�ng.

Vai trò ch� �$o c�a kinh t� nhà n�c hi�n nay là: �n
�6nh, �i�u ti�t, nêu g�ng, �6nh h�ng n�n kinh t�. Nhà
n�c ph�i s> d%ng các công c% th; ch� gXm: lu�t pháp,
hành pháp và t pháp, các công c% kinh t� gXm ti�n t�,
tài chính, các xí nghi�p qu�c doanh. 

+ Phát tri;n m$nh m� khu v�c t nhân ��c bi�t là
doanh nghi�p t nhân trong nh5ng ngành và l�nh v�c
không b6 c�m, xem khu v�c kinh t� t nhân là �	ng l�c
ch� y�u c�a n�n kinh t�.

+ M�i thành ph�n kinh t� ��u là nh5ng b	 ph�n c�u
thành n�n kinh t� qu�c dân �6nh h�ng xã h	i ch� ngh�a,
��u bình ��ng tr�c pháp lu�t, không phân bi�t ��i x>.

+ Nhà n�c không t�p trung h� tr) cho khu v�c kinh
t� qu�c doanh, mà chW h� tr) trong nh5ng tr�ng h)p c�n
thi�t, dù �ó là qu�c doanh hay t nhân.

+ Các c� s< qu�c doanh ti�p t%c c� ph�n, �a lên sàn
ch
ng khoán, chuy;n d6ch v� �úng nh5ng v6 trí c�n thi�t,
ki;m soát ch�t ch� các hành vi �	c quy�n.

+ Hàng n"m nên thuê ki;m toán qu�c t� ki;m toán
m	t s� t�p �oàn T�ng công ty nhà n�c, �; có th; �ánh
giá sát th�c ho$t �	ng c�a các t� ch
c này.

Chú tr�ng phát tri;n khoa h�c công ngh� �; bZt nh6p
thành công v�i cu	c cách m$ng công nghi�p l�n th
 t

a. Chính sách thu hút, tr�ng d%ng nhân tài trong và
ngoài n�c.

Mu�n thu hút nhân tài t� n�c ngoài thì tr�c h�t ph�i
tr�ng d%ng các nhân tài trong n�c. Ngày nay, th6 tr�ng
nhân tài th� gi�i là m	t th6 tr�ng t�ng ��i t� do và �ang

di�n ra m	t cu	c chi�n tranh giành các nhân tài. T�t c� các
n�c phát tri;n ��u có chính sách tr�ng d%ng nhân tài, phát
hi�n nhân tài, t$o �i�u ki�n thu�n l)i cho h� nghiên c
u
phát tri;n, sáng t$o và �)c h<ng �ãi ng	 ��c bi�t. Các
n�c �ang và kém phát tri;n cha có m	t chính sách nhân
tài phù h)p, nên �ang có m	t dòng ch�y nhân tài t� các
n�c này sang các n�c phát tri;n, ��c bi�t là ch�y v� M�. 

b. �6nh h�ng nh�p kh�u ý t<ng phát tri;n là m	t
�6nh h�ng u tiên hàng ��u.

Th�c t�, m	t s� n�c phát tri;n thành công cho th�y
h� �ã áp d%ng ph�ng th
c thuê các công ty t v�n hàng
��u th� gi�i t v�n, quy ho$ch, thi�t k�t, ph�n bi�n,…
�ây là m	t ph�ng pháp l�a ch�n ý t<ng có hi�u qu�
th�c t� cao. Nh5ng hình th
c h	i th�o qu�c t�, t� ch
c
các �oàn �i nghiên c
u kh�o sát, th�c t�p < n�c ngoài,…
c7ng là hình th
c �ang �)c áp d%ng ph� bi�n.

c. Nh�p kh�u b`ng phát minh sáng ch� và công ngh�
hi�n �$i.

+ Nghiên c
u ban hành m	t th; ch� m�i khuy�n khích
nh�p kh�u b`ng phát minh sáng ch�, nghiên c
u 
ng
d%ng tri;n khai vào Vi�t Nam theo h�ng tr) c�p, mi�n
phí nh�p kh�u, mi�n thu�, h� tr) tín d%ng và m�t b`ng
c�n thi�t.

+ Nhà n�c ��u t cho m	t s� trung tâm nghiên c
u

ng d%ng nh�p kh�u b`ng phát minh sáng ch�, áp d%ng
và th�ng m$i hóa.

+ Khuy�n khích các t�p �oàn n�c ngoài thành l�p các
trung tâm nghiên c
u 
ng d%ng công ngh� m�i < Vi�t Nam.

+ Khuy�n khích các t�p �oàn, các công ty Vi�t Nam nh�p
kh�u b`ng phát minh sáng ch�, 
ng d%ng vào Vi�t Nam.

d. �i�u chWnh toàn b	 h� th�ng nghiên c
u khoa h�c,
công ngh� Vi�t Nam theo h�ng nh�p kh�u khoa h�c-
công ngh� n�c ngoài áp d%ng vào Vi�t Nam.

+ Chuy;n h�ng nghiên c
u c� b�n, không chW vì
nghiên c
u c� b�n mà theo h�ng nghiên c
u c� b�n
ph%c v% cho vi�c 
ng d%ng công ngh� nh�p kh�u.

+ �6nh h�ng nghiên c
u c�a các vi�n, các tr�ng
c7ng ph�i �)c �i�u chWnh theo h�ng này.

+ V�n ��u t cho khoa h�c, công ngh� c7ng t�p trung
cao h�n cho h�ng �i�u chWnh này.

��i m�i c� c�u ngành và vùng kinh t� Vi�t Nam

Nh5ng �6nh h�ng phát tri;n

Nhóm ngành công nghi�p phát tri;n theo h�ng hi�n �$i.

1) Nh5ng ngành công nghi�p luy�n kim, sZt thép, hóa
d�u, xi m"ng là nh5ng ngành s> d%ng tài nguyên không
tái t$o, gây ô nhi�m môi tr�ng... do v�y, chW nên phát
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tri;n theo h�ng ph%c v% nhu c�u n	i �6a và ph�i d�a
trên nh5ng tính toán v� hi�u qu� kinh t� m	t cách c%
th;, k�t h)p v�i h)p tác qu�c t� theo h�ng hi�n �$i hóa.
Vi�t Nam không nên th�c thi chính sách t� cung t� c�p
trong nh5ng ngành trên, mà c�n dành m	t ph�n th6
tr�ng cho các s�n ph�m nh�p kh�u, t$o s
c ép c$nh
tr$nh, hình thành m	t th6 tr�ng c$nh tranh th�c s�
trong chính nh5ng ngành này.

2) Nh5ng ngành công nghi�p ch� bi�n: c� khí, d�t
may, da giày, ch� bi�n nông th�y s�n... có th; phát tri;n
theo h�ng ph%c v% nhu c�u n	i �6a và xu�t kh�u. 

3) Nh5ng ngành công nghi�p ph% tr) c�n �)c chú
tr�ng phát tri;n theo �6nh h�ng xu�t kh�u và thu hút
��u t n�c ngoài, c7ng ph�i xem vi�c thu hút FDI là m	t
�6nh h�ng quy�t �6nh s� phát tri;n c�a các ngành công
nghi�p ph% tr). 

4) Nh5ng ngành công nghi�p công ngh� cao không
thu	c s< tr�ng c�a các doanh nghi�p Vi�t Nam, do v�y
nh5ng ngành này ph�i có các chính sách thu hút các
doanh nghi�p n�c ngoài vào ��u t là chính v�i các
chính sách, th; ch� phù h)p. Tuy nhiên, Vi�t Nam v�n
ph�i xây d�ng các l�c l)ng nZm gi5 m	t s� l�nh v�c công
ngh� cao, th�c hi�n m$nh m� chính sách nh�p kh�u b`ng
phát minh sáng ch�, c�i ti�n 
ng d%ng vào Vi�t Nam và
khuy�n khích các doanh nghi�p FDI chuy;n giao công
ngh� cao cho Vi�t Nam.

5) Nh5ng ngành kinh t� qu�c phòng có l)i th� < Vi�t
Nam c�n có chính sách ��c bi�t, nh5ng ngành này có th;
là: d6ch v% tàu bi;n qu�c phòng, lZp ráp �óng các lo$i tàu
chi�n, s�n xu�t các lo$i quân nhu, s�n xu�t và lZp ráp các
lo$i v7 khí ph%c v% nhu c�u trong n�c và xu�t kh�u... 

6) Nh5ng ngành khai thác tài nguyên: Khi khai thác
và s> d%ng ��u v�p ph�i các v�n �� t� môi tr�ng ��n an
ninh, xã h	i. Do v�y, chính sách ��i v�i các tài nguyên
này nên theo h�ng: khai thác s> d%ng cho nhu c�u trong
n�c là chính, cZt gi�m và �i t�i ch�m d
t xu�t kh�u tài
nguyên thô càng s�m càng t�t, n�u thu hút ��u t n�c
ngoài c7ng ph�i theo h�ng u tiên khai thác, ch� bi�n
ph%c v% nhu c�u trong n�c.

7) Nh5ng ngành b�t �	ng s�n bao gXm vi�c xây d�ng
các �ô th6, các th6 tr�n, th6 xã, các khu th�ng m$i, các
khu công nghi�p, các khu kinh t�,... là l�nh v�c ngày càng
chi�m m	t giá tr6 tài s�n to l�n và quan tr�ng trong n�n
kinh t� ��t n�c, do v�y c�n �)c quy ho$ch hi�n �$i, c�n
có nh5ng th; ch� thông thoáng phù h)p v�i thông l�
qu�c t� �; có th; không chW thu hút v�n c�a khu v�c t
nhân và ��u t n�c ngoài, mà còn m< r	ng c�u c�a c�
trong và n�c ngoài ��i v�i s�n ph�m c�a các ngành này. 

8) Các ngành d6ch v% bao gXm các l�nh v�c th�ng
m$i, ngân hàng, tài chính, h�u c�n, giáo d%c, y t�, d6ch

v% t v�n thi�t k�... C�n �)c ��c bi�t chú ý u tiên
phát tri;n.

9) Các ngành b�o v� môi tr�ng là nh5ng ngành m�i
< Vi�t Nam c�n �)c phát tri;n, t� nghiên c
u nh�p kh�u
công ngh� m�i, ��n x> lý ô nhi�m môi tr�ng, l�a ch�n
nh5ng ngành ít gây ô nhi�m môi tr�ng và c�m nh5ng
ngành gây ô nhi�m...

10) Các ngành c� s< h$ t�ng gXm giao thông v�n t�i,
liên l$c, vi�n thông, �i�n, cung c�p và tiêu th�i n�c... 

Nhóm ngành nông, lâm, th�y s�n.

Nh5ng ngành này ph�i phát tri;n theo h�ng m<
r	ng các trang tr$i, các công ty kinh doanh, các xí nghi�p
ch� bi�n v�i công ngh� m�i ��m b�o các tiêu chu�n v� v�
sinh an toàn th�c ph�m ph%c v% nhu c�u trong và ngoài
n�c. C�n có chính sách thu hút ��u t n�c ngoài vào
phát tri;n các ngành công nghi�p ch� bi�n nông h�i s�n
xu�t kh�u. 

Các ngành lâm s�n có vai trò quan tr�ng không chW v�
kinh t� - xã h	i, mà ��c bi�t v� môi tr�ng. C�n có chính
sách ��u t h�p d�n �� s
c khuy�n khích nông dân trXng,
ch"m sóc, và b�o v� r�ng, ��m b�o ph� xanh ��t r�ng
trên toàn qu�c. Chú tr�ng nh�p các gi�ng cây có giá tr6. 

Các vùng kinh t� trong �i;m c�a Vi�t Nam hi�n t�p
trung quanh khu v�c Hà N	i, Thành ph� HX Chí Minh, �à
N ng và C�n Th�. Hi�n nay và t�ng lai, Vi�t Nam ngày
càng h	i nh�p sâu vào kinh t� qu�c t� và nh5ng l)i th�
�6a kinh t� c�a Vi�t Nam, các vùng kinh t� tr�ng �i;m
ph�i có s� �i�u chWnh:

+ C�n có quy ho$ch dài h$n cho s� phát tri;n c�a các
vùng kinh t� tr�ng �i;m, tr�c h�t là v� c� s< h$ t�ng, v�
các ngành ngh�, v� m< c>a th6 tr�ng và c� ch� h)p tác.

+ Chuy;n m$nh các vùng kinh t� tr�ng �i;m h�ng ra
bi;n, các ngành công nghi�p ch� bi�n h�ng ra các c�ng
bi;n �; gi�m chi phí v�n t�i, b�c d?. �Xng th�i, l�p ra các
c%m công nghi�p liên hoàn (cluster) v� ngành ngh� gZn
v�i �ô th6 �; h� tr) b� sung cho nhau trên c� s< quy
ho$ch l$i các khu hi�n có theo h�ng các c%m ngành công
nghi�p (cluster), ch
 không ph�i các khu công nghi�p ô
h)p nhi�u ngành công nghi�p không liên quan v�i nhau
nh hi�n nay.

+ Các ngành công ngh� cao và d6ch v% có th; s� t�p
trung < Hà N	i, Thành ph� HX Chí Minh, �à N ng và vùng
ven bi;n.

+ Phát tri;n m$nh các lo$i hình, các khu kinh t� t� do,
các �ô th6 qu�c t� ch� y�u nh`m thu hút t�ng l�p th)ng
lu n�c ngoài Âu, M� < vùng ven bi;n và là c>a ngõ l�n
nh�t cho c� vùng.

+ Phát tri;n các tuy�n giao thông hi�n �$i t� các
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c�ng bi;n n�i v�i các khu công nghi�p, các �ô th6, các
khu kinh t�.

+ Xây d�ng c� ch� h)p tác theo h�ng: H	i ngh6 c�p
cao các tWnh thành ph� trong vùng, các h	i ch) vùng, các
c� quan tham mu, b	 ph�n th ký th�ng tr�c.

+ Chi�n l)c kinh t� Vi�t Nam trong hàng ch%c n"m t�i
ph�i h�ng ra bi;n �; phát tri;n, l�y l)i th� c�a bi;n bù
�Zp tr) giúp vùng sâu vùng xa. Lý do ��n gi�n là m	t
�Xng v�n b� vào vùng ven bi;n, s� sinh l)i l�n h�n các
vùng khác.

Phát tri;n c� s< h$ t�ng

+ Phát tri;n h� th�ng giao thông liên hoàn gi5a ��ng
bi;n, ��ng sông, ��ng pha sông bi;n, ��ng sZt, ��ng
b	, ��ng hàng không, ��ng �ng, l�y v�n t�i container
làm hình th
c chính.

+ �u tiên phát tri;n tr�c h� th�ng v�n t�i �ông -
Tây, tr�c h�t < hai tuy�n phát tri;n quan tr�ng, �ó là:
Hà N	i - H�i Phòng, Thành ph� HX Chí Minh- Bà R6a-V7ng
Tàu, n�i các c�ng bi;n v�i các trung tâm kinh t�, phát
tri;n h� th�ng v�n t�i ven bi;n, v�n t�i pha sông bi;n.

+ Hi�n �$i hóa h� th�ng v�n t�i, tr�c h�t là xây d�ng
h� th�ng ��ng th�y n	i �6a hi�n �$i, các ��ng sZt hi�n
�$i, h� th�ng b�c d? hi�n �$i t$i các c�ng, các ph�ng
ti�n liên l$c hi�n �$i,...

+ M< r	ng h	i nh�p qu�c t�, tr�c h�t là m< c>a b�u
tr�i ��i v�i v�n t�i hàng hóa t$i m	t s� sân bay qu�c
t�, thuê n�c ngoài qu�n lý �i�u hành t$i m	t s� c�ng
quan tr�ng.

+ Xã h	i hóa ��u t phát tri;n h� th�ng giao thông
v�n t�i, xóa b� tình tr$ng �	c quy�n kinh doanh c�a m	t
s� doanh nghi�p nhà n�c, nhng c�n ki;m soát ch�t ch�
các d� án BOT �; gi�m chi phí v�n t�i.

�u tiên ��u t phát tri;n m$nh v�n t�i th�y n	i �6a
trong th�i gian t�i

+ ��u t xây d�ng và c�i t$o các c�ng bi;n, c�ng
��ng sông, các tuy�n ��ng sông trên các sông l�n và
v�a < khZp ��t n�c. Tr�c h�t, khâu quy ho$ch các c�ng
��ng sông và các tuy�n ��ng sông, pha sông bi;n c�n
ph�i �)c th�c hi�n s�m.

+ Có chính sách khuy�n khích v� thu�, phí và tín d%ng
v�n ��u t cho vi�c phát tri;n các ��n v6 v�n t�i ��ng
bi;n, ��ng sông và pha sông bi;n, ��c bi�t là ph�ng
th
c v�n t�i container.

+ Phát tri;n �a d$ng ngành c� khí �óng tàu bi;n,
tàu sông và tàu pha sông bi;n phù h)p v�i các tuy�n
��ng bi;n, ��ng sông, sông pha bi;n c% th; v�i các
mi�n ��t n�c.

+ G�p rút quy ho$ch và xây d�ng các c�ng c$n (ICD)
ph%c v% phát tri;n v�n t�i ��ng th�y, pha sông bi;n.

+ Trong �i�u ki�n kinh t� th� gi�i suy gi�m hi�n nay,
nhu c�u v�n t�i bi;n suy gi�m - chính là c� h	i �; Vi�t
Nam phát tri;n v�n t�i bi;n ph%c v% nhu c�u phát tri;n
��t n�c.

��i m�i chính sách xây d�ng và kinh doanh c�ng bi;n

Ph�i thành l�p m	t c� quan qu�n lý chuyên trách,
thay vì hi�n �ang có quá nhi�u b	 �
ng ra phê duy�t ��u
t và h)p �Xng. Vi�c l�p quy ho$ch c�n ��i m�i theo
h�ng, nh5ng c�ng trung chuy;n l�n nên thuê n�c
ngoài quy ho$ch.

C�n nghiên c
u ban hành m	t �$o lu�t v� qu�n lý
c�ng bi;n t� quy ho$ch, thi�t k�, �i�u hành, kinh doanh
không gian m�t n�c và m�t ��t thu	c c�ng... �$o lu�t
này ph�i ngang t�m qu�c t�, �Xng th�i ph�i s>a ��i Lu�t
Hàng h�i sao cho phù h)p.

Xây d�ng �ô th6 hi�n �$i

Quy ho$ch �ô th6 theo h�ng hi�n �$i

+ Các �ô th6 l�n phát tri;n theo h�ng chuyên ngành
liên k�t s� ph�i ngày càng ph� bi�n. M	t thành ph� l�n
có th; có m	t chu�i �ô th6 chuyên ngành nh: �ô th6 tài
chính, �ô th6 mua sZm, �ô th6 truy�n th�ng, �ô th6 �$i
h�c, �ô th6 vui ch�i gi�i trí, �ô th6 công nghi�p �i�n t>,
�ô th6 công nghi�p d�t may,... 

+ Chu�i �ô th6 liên k�t v�i �ô th6 l�n và các �ô th6 nh�
xung quanh, hay theo tuy�n, liên k�t v�i các �ô th6 l�n.

+ Các lo$i �ô th6 nh� < nông thôn, phát tri;n d6ch
v%, công nghi�p ph%c v% nông thôn và liên k�t v�i các
�ô th6 l�n.

�a d$ng hóa các nguXn v�n ��u t xây d�ng các �ô th6
và m< c>a th6 tr�ng nhà ��t

+ ��m b�o hài hòa các l)i ích theo h�ng: Nhà n�c
��u t quy ho$ch c� s< h$ t�ng ngoài vùng �ô th6; nhà
��u t xây d�ng trong khu v�c �ô th6, ng�i tiêu dùng
tham gia ��u t m	t ph�n v�n xây d�ng. 

+ Chuy;n t� ch� �	 "xin - cho" sang ch� �	 ��u th�u
công khai ��t �ô th6 theo "nguyên tZc c�a th6 tr�ng".

+ M< c>a th6 tr�ng nhà < cao c�p cho ng�i n�c ngoài.

Hi�n �$i hóa ch� �	 qu�n lý �ô th6 theo h�ng

+ Trao quy�n t� qu�n cao h�n cho các �ô th6 l�n, vì <
�ây dân c t�p trung �ông, trình �	 phát tri;n cao h�n,
thu ngân sách nhà n�c l�n h�n,... Gi�m thi;u các ��u
m�i qu�n lý. 

+ Hi�n �$i hóa các d6ch v% �ô th6 t� cung c�p �i�n,
n�c, giao thông liên l$c ��n y t�, giáo d%c... t$o ra
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nh5ng t% �i;m dân c �ô th6 hi�n �$i có s
c phát tri;n
lan t�a, xây d�ng các �ô th6 thông minh theo tiêu chí
qu�c t�.

+ Bãi b� ch� �	 qu�n lý h	 kh�u, chuy;n sang ch� �	
�"ng ký c trú, bãi b� phân bi�t ��i x> gi5a ng�i th�ng
trú và ng�i nh�p c.

Hi�n �$i hóa nông thôn

Th
 nh�t, th; ch� �a s< h5u ��t �ai là th; ch� c� b�n
cho s� phát tri;n nông nghi�p nông thôn c�a m�i qu�c
gia phát tri;n và ph�i là m	t �6nh h�ng phát tri;n cho
nông thôn Vi�t Nam. 

Th
 hai, hình th
c kinh doanh ph� bi�n cho m�i n�n
nông nghi�p hi�n �$i hóa ph�i là các công ty, các h)p tác
xã c� ph�n, các trang tr$i.

Th
 ba, qu�c sách c�a các n�c phát tri;n hi�n �$i là
Nhà n�c ph�i h� tr) cho nông nghi�p, nông thôn và
nông dân.

Th
 t, th�c hi�n chính sách “ly nông, b�t ly h�ng”
t$o vi�c làm cho nông dân, nhng h� v�n < nông thôn
ho�c các �ô th6 nông thôn. 

Tr�ng d%ng nhân tài vào các c� quan công quy�n
qu�c gia

��ng ta �ã nêu ra 3 gi�i pháp �	t phá: ��i m�i th;
ch�, xây d�ng k�t c�u h$ t�ng và phát tri;n nguXn nhân
l�c. Do v�y, c�n th�c hi�n m	t s� gi�i pháp sau:

1. �ánh giá và �� b$t cán b	 ph�i d�a trên thành tích
c% th;, n�u là h�c sinh ph�i là h�c sinh gi�i, n�u là cán
b	 thì ph�i có thành tích xu�t sZc ch
 không ph�i chW c"n
c
 vào b`ng c�p, c�n xem l$i ch�ng trình �ào t$o ti�n s�,
nên chW t�p trung �ào t$o ti�n s� cho các tr�ng �$i h�c
và vi�n nghiên c
u.

2. Ph�i có c� ch� tuy;n ch�n công ch
c m	t cách công
b`ng, công khai, minh b$ch �; ch�n �)c ng�i tài ngay
t� ��u vào. M�i b	 c�n l�p 1 H	i �Xng tuy;n d%ng công
ch
c, B	 tr<ng ph�i là Ch� t6ch H	i �Xng (tr�c �ây <
n�c ta các ��i vua �ã tr�c ti�p t� ch
c thi tuy;n ch�n
quan l$i c�p cao).

3. Sau 2 n"m th�c t�p, các cán b	 không �$t �)c
thành tích xu�t sZc d
t khoát không �)c ti�p nh�n vào
c� quan công quy�n.

4. C�n có chính sách s> d%ng các tri th
c Vi�t ki�u và

ng�i n�c ngoài xu�t sZc, �� s
c h�p d�n h� v� Vi�t Nam
làm vi�c c� v� l�ng b�ng, �i�u ki�n "n < và làm vi�c.

5. C�n m$nh d$n c> h� gi5 các c�ng v6 qu�n lý quan
tr�ng nh: t�ng giám ��c các công ty qu�c doanh, giám
��c các c� quan h�i quan, tr<ng các ��c khu kinh t�, các
khu công ngh� cao, ch� nhi�m các khoa, vi�n tr<ng vi�n
nghiên c
u < các tr�ng �$i h�c, …

6. Xây d�ng hai trung tâm giáo d%c toàn c�u < Hà
N	i và Thành ph� HX Chí Minh v�i ch�ng trình m�i các
�$i h�c hàng ��u th� gi�i vào Vi�t Nam. Các tr�ng này
n�u h� �)c m< < Vi�t Nam, thì h�c sinh Vi�t Nam �?
ph�i �i du h�c n�c ngoài, h�n n5a còn thu hút �)c
các h�c sinh gi�i n�c ngoài vào h�c. Th� t�ng Vi�t
Nam nên �ích thân �i m�i các tr�ng �$i h�c này và
giành cho h� nh5ng u �ãi.

7. Các công ch
c Vi�t Nam ph�i 2 n"m m	t l�n �)c
�ánh giá công khai minh b$ch b`ng 1 H	i �Xng �ánh giá
�	c l�p c�p B	 v�i các chuyên gia trong và ngoài B	. N�u
không �$t thành tích xu�t sZc thì ph�i thay th�.

Nh5ng bi�n �	ng trên �ây c�a c%c di�n kinh t� th�
gi�i �ang và s� tác �	ng m$nh m� t�i tình hình phát
tri;n kinh t� < Vi�t Nam. Vi�t Nam c�n chu�n b6 m�i
nguXn l�c �; thích 
ng, t�n d%ng m	t cách t�t nh�t
nh5ng c� h	i có th; có và ��i phó m	t cách h5u hi�u
nh�t v�i nh5ng tác �	ng tiêu c�c có th; x�y ��n. Nh5ng
nguXn l�c có th; t�n d%ng t�t nh�t �ó là ��i m�i th;
ch�, ��i m�i chính sách tr�ng d%ng nhân tài, phát tri;n
theo h�ng sáng t$o, chuy;n ��i m$nh m� mô hình t"ng
tr<ng t� phát tri;n theo chi�u r	ng b`ng v�n, lao �	ng
giá r�, tài nguyên, th6 tr�ng bên ngoài và doanh nghi�p
nhà n�c, sang mô hình phát tri;n theo chi�u sâu b`ng
công ngh� tiên ti�n nh�p kh�u, b`ng các ngành d6ch v%,
b`ng nhu c�u trong n�c, b`ng doanh nghi�p t nhân
trong n�c, phát tri;n các mô hình �ô th6 hi�n �$i và
t"ng c�ng h	i nh�p kinh t� qu�c t�. �ây là quá trình
chuy;n ��i ph
c t$p, �òi h�i ph�i có s� tr� giá, hy sinh
m	t s� l)i ích tr�c mZt. T�c �	 t"ng tr<ng có th; ch�m
l$i trong quá trình chuy;n ��i, hay ch�ng trình tái c�
c�u c�a Chính ph� �ã �)c xác �6nh vào nh5ng n"m
tr�c �ây có th; s� b�t c�p v�i tình hình m�i. Do v�y, c�n
�i�u chWnh ch�ng trình tái c� c�u này, theo h�ng
m$nh d$n h�n, quy�t li�t h�n, t�p trung và d
t �i;m
h�n, không d�ng < �6nh h�ng, quan �i;m gi�i pháp
chung chung mà c�n �i vào c% th;.�
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Những thành tựu của đất nước trong
năm 2018, khiến nhân dân cả nước hết
sức vui mừng

Theo báo cáo c�a Th� t�ng Chính ph� t$i di�n �àn Qu�c
h	i (k� h�p th
 6, Qu�c H	i khóa XIV): “K�t qu� n�i b�t là
t"ng tr<ng GDP 9 tháng �$t 6,98%, �c c� n"m v)t chW
tiêu Qu�c h	i �� ra (6,7%)1. T( giá, th6 tr�ng ngo$i t� �)c
ki;m soát t�t; d� tr5 ngo$i h�i nhà n�c �$t k( l%c trên 60
t( USD. T�ng kim ng$ch xu�t, nh�p kh�u 9 tháng �$t trên
352 t( USD, c� n"m �c �$t 475 t( USD, t"ng 11,7%; trong
�ó xu�t kh�u 238 t( USD, t"ng 11,2%. C� c�u chuy;n d6ch
tích c�c theo h�ng gi�m xu�t kh�u thô, t"ng t( tr�ng hàng
ch� bi�n, nông s�n và t"ng nh�p kh�u máy móc thi�t b6,
nguyên v�t li�u ph%c v% s�n xu�t. Xu�t kh�u c�a khu v�c
trong n�c 9 tháng t"ng 17,5%, cao h�n khu v�c FDI
(14,6%). Th6 tr�ng trong n�c �)c chú tr�ng phát tri;n;
th�ng m$i �i�n t> t"ng bình quân 30%/n"m”.

Trong n"m 2018, “M�c dù còn nh5ng h$n ch�, khó
kh"n và trong b�i c�nh tình hình th� gi�i, khu v�c có
nhi�u bi�n �	ng, chúng ta �ã ki;m soát t�t l$m phát, �n
�6nh v� mô, ��y m$nh c� c�u l$i n�n kinh t�, ��i m�i mô
hình t"ng tr<ng, t�p trung chW �$o phát tri;n các ngành,
l�nh v�c có ti�m n"ng, l)i th�, 
ng d%ng công ngh� cao,
t$o �	ng l�c m�i nâng cao n"ng su�t, ch�t l)ng, hi�u qu�

và s
c c$nh tranh. T�c �	 t"ng tr<ng �$t cao h�n giai
�o$n 2010 - 2015, ch�t l)ng t"ng tr<ng �)c nâng lên,
b�n v5ng h�n; quy mô n�n kinh t� t"ng m$nh. Các l�nh
v�c v"n hóa, xã h	i, môi tr�ng, 
ng phó bi�n ��i khí h�u,
c�i cách hành chính, phòng ch�ng tham nh7ng, lãng phí
�$t nhi�u k�t qu� quan tr�ng. Qu�c phòng, an ninh �)c
t"ng c�ng; tr�t t� an toàn xã h	i �)c b�o ��m; ��i ngo$i
và h	i nh�p qu�c t� �)c ��y m$nh; v6 th� và uy tín c�a
Vi�t Nam trên tr�ng qu�c t� �)c nâng lên”.

Nh5ng thành t�u �$t �)c trong n"m 2018 không chW
v� kinh t� - xã h	i, mà còn �)c th; hi�n trên nhi�u l�nh
v�c và mang tính c� b�n. Có �)c k�t qu� to l�n �ó, là do
��ng và Nhà n�c �ã áp d%ng nhi�u ch� tr�ng mang
tính �Xng b	 và toàn di�n, trong �ó n�i b�t lên nh5ng
ch� tr�ng, chính sách bi�n pháp mang tính ��i m�i
m$nh m�, sinh �	ng h�n tr�c.

�i�u gây �n t)ng nh�t, �)c s� �Xng tình r	ng rãi
trong nhân dân c� n�c là nguyên tZc “không có vùng
c�m” trong ��u tranh phòng, ch�ng tham nh7ng �)c
th�c thi. Nhi�u v% tham nh7ng l�n, mà ng�i vi ph$m là
nh5ng ng�i gi5 ch
c v% cao trong ��ng, chính quy�n b6
nh�n chìm trong nhi�u n"m, nay �ã �)c �a ra ánh
sáng. Nhân dân c�m nh�n �)c r`ng, “xây d�ng b	 máy
nhà n�c liêm chính” không chW là l�i kêu g�i, mà �ã tr<
thành quy�t tâm c�a ��ng và Nhà n�c.  

LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Năm Mậu Tuất qua đi, để lại trong lòng nhân dân nhiều dấu ấn sâu sắc.
Tình hình thế giới có nhiều biến động, ở trong nước, thiên tai, bão lũ nặng nề xảy
ra. Nhưng Việt Nam đã vượt qua và giành được nhiều thắng lợi hơn cả sự mong đợi.

Summary: The year Mau Tuat passed and left the people with many profound
impressions. There were many changes in the world and in Vietnam, many serious
disasters and floods occurred. However, Vietnam has overcome and achieved much
more success than expected.
Từ khóa: Năm Mậu Tuất, nhân dân, nhiều thắng lợi, dấu ấn, Việt Nam.
Keywords: Mau Tuat, the people, success, impression, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 9/1/2019.

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

VI�T NAM B��C VÀO N�M K� H�I
v
i dáng đ�ng m
i, th đ�ng m
i
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�i�u th
 hai là, �òi h�i chính quy�n ph�i “g�n dân h�n”
�)c nh�n m$nh và �)c th�c thi b`ng nhi�u ph�ng pháp
sinh �	ng. Các cu	c ��i tho$i công khai, r	ng rãi c�a T�ng
Bí th - Ch� t6ch n�c, c�a các �y viên B	 Chính tr6, các
lãnh �$o cao nh�t c�a �6a ph�ng �ã góp ph�n gi�i t�a
�)c nhi�u v�ng mZc c�a ng�i dân < c� s<. Ban Ki;m tra
Trung �ng ��ng �ã c> nhi�u �oàn ki;m tra ��n các tWnh
�; ki;m tra vi�c th�c hi�n Ngh6 quy�t Trung �ng ��ng v�
xây d�ng ��ng trong s$ch, v5ng m$nh và ��u tranh ch�ng
t� quan liêu, �	c �oán, xa dân. Th� t�ng Chính ph� gia
t"ng cách làm vi�c tr�c ti�p v�i các b	, ngành, �6a ph�ng,
�ã �em l$i luXng sinh khí m�i. Nh5ng ti�m n"ng, l)i th�
c�a t�ng �6a ph�ng, t�ng vùng c% th; �ã �)c khai thác
và có các gi�i pháp t�i u, nh`m ��y nhanh t�c �	 phát
tri;n c�a �6a ph�ng. Nh5ng nguyên nhân d�n ��n s� trì
tr� c�a �6a ph�ng �)c “chW m�t, ��t tên” �; khZc ph%c.
Ho$t �	ng c�a Chính ph� tr< nên sôi �	ng h�n tr�c r�t
nhi�u. Hi�n t)ng ngXi bàn gi�y �; �� ra chính sách, pháp
lu�t b6 phê phán. T� quan liêu �)c khZc ph%c d�n. 

�i�u th
 ba là, vi�c “m< r	ng dân ch�” �ã �)c th�c
hi�n b`ng nhi�u bi�n pháp m�i. Ý ki�n ph�n bi�n c�a nhân
dân, c�a các nhà khoa h�c trong tham gia xây d�ng pháp
lu�t, trong l�a ch�n các k� ho$ch, ch�ng trình phát tri;n
��t n�c có l)i nh�t �ã �)c lZng nghe và ch�p nh�n nhi�u
h�n. Vi�c ch�t v�n và tr� l�i ch�t v�n t$i di�n �àn Qu�c
h	i không h$n ch� ��i v�i m	t s� b	, ngành �ã �)c thông
báo tr�c, mà còn �)c ti�n hành ��i v�i m�i l�nh v�c ho$t
�	ng c�a xã h	i. �i�u này �òi h�i các B	 tr<ng, Th�
tr<ng các ngành ph�i nZm chZc công vi�c thu	c l�nh v�c
ph% trách m�i có th; tr� l�i �)c các câu h�i do �$i bi;u
Qu�c h	i nêu ra. Vi�c l�y phi�u tín nhi�m t$i các cu	c h�p
c�a c� quan dân c> ��i v�i m	t s� ch
c danh, tr< thành
�òn b�y thúc ��y m$nh vi�c nâng cao tinh th�n m�n cán
và n"ng l�c c�a cán b	, viên ch
c nhà n�c. �$i bi;u thu	c
ch
c danh l�y phi�u tín nhi�m b6 nhi�u phi�u tín nhi�m
th�p không chW là l�i nhZc nh< mà chính là s� c�nh báo
nghiêm khZc mà không m	t viên ch
c nào mu�n có.

�i;m n�i b�t th
 t là, vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c �)c
�� cao h�n tr�c. Tính �$i di�n c�a M�t tr�n �ã �)c m< r	ng.
Nhi�u ki�n ngh6, nguy�n v�ng c�a dân �ã �)c !y ban M�t
tr�n T� qu�c các c�p k6p th�i ph�n �nh v�i các c� quan h5u
quan c�a ��ng và Nhà n�c. Vi�c b� sung, s>a ��i các khi�m
khuy�t v� lu�t pháp, nh5ng y�u kém v� m�t lãnh �$o, qu�n
lý, do v�y, s�m �)c phát hi�n và có k� ho$ch khZc ph%c. 

Thành t�u mang tính c� b�n, toàn di�n c�a n"m 2018
do nhi�u nhân t� �em l$i, trong �ó có nh5ng nhân t�
�)c t$o nên t� nh5ng n"m tr�c và các ch� tr�ng: “(1)
Không có vùng c�m trong phòng, ch�ng tham nh7ng; (2)
Xây d�ng chính quy�n g�n dân; (3) M< r	ng dân ch�; (4)
�a ho$t �	ng c�a M�t tr�n T� qu�c các c�p t�ng x
ng
v�i vai trò, tác d%ng c�a t� ch
c �$i di�n r	ng rãi nh�t
c�a nhân dân, là b�n ch� tr�ng làm t"ng �áng k; lòng
tin c�a nhân dân ��i v�i ��ng và Nhà n�c. 

Bước vào năm mới 2019, nhân dân mong
muốn Đảng và Nhà nước có nhiều hơn các
chủ trương, biện pháp đổi mới để giương
cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc

��t m%c tiêu “không th; tham nh7ng” thành tr�ng
tâm c�a ��u tranh phòng, ch�ng tham nh7ng

Nh5ng bi�n pháp c"n c� nh�t, mang tính phòng ng�a
ch� �	ng nh�t là k6p th�i s>a ��i, b� sung ho�c lo$i b�
các ch� �6nh pháp lu�t l�i th�i mà các nhóm l)i ích d�
dàng thao túng, ��c bi�t là pháp lu�t và chính sách v�
qu�n lý ��t �ai2. Sai ph$m trong qu�n lý ��t �ai là sai
ph$m ph� bi�n và gây ra nhi�u h� l%y nh�t; ��t vi�c kê
khai và công khai tài s�n là trách nhi�m không th; thoái
thác c�a viên ch
c; xã h	i hóa vi�c ki;m tra tính trung
th�c c�a vi�c kê khai tài s�n; áp d%ng các bi�n pháp h5u
hi�u �; b�o v� nh5ng ng�i tích c�c ch�ng tham nh7ng;
không áp d%ng ch� �6nh h�t th�i hi�u truy thu tài s�n
công b6 tham nh7ng; ban hành quy �6nh gi�m nh�, k; c�
vi�c tha mi�n trách nhi�m hình s�, không công khai danh
tính ��i v�i nh5ng ng�i t� thú và t� nguy�n tr� l$i tài
s�n tham nh7ng n�u có �� ngh6 c�a h�.

Trong các B	 lu�t th�i phong ki�n c�a Vi�t Nam, c7ng
�ã có nhi�u �i�u lu�t ng"n ch�n các hành vi tham nh7ng
c�a quan ch
c mà ngày nay v�n có th; v�n d%ng �)c.
Các n�c trên th� gi�i �ã có r�t nhi�u hình th
c, bi�n
pháp ng"n ch�n tham nh7ng r�t có hi�u qu�, mà Vi�t Nam
có th; tham kh�o. C�n phát huy s� sáng t$o c�a dân trong
ng"n ch�n tham nh7ng.

Xây d�ng chính quy�n th�t s� g�n dân

��t vi�c ti�p dân là ch� �	 làm vi�c th�ng xuyên c�a
viên ch
c nhà n�c. Không ph�i m	t, hai l�n trong m	t
n"m, m	t tháng, ho�c nghe xong nhng không có k� ho$ch
gi�i quy�t, �; s� vi�c chìm d�n trong im l�ng. Là Nhà n�c
c�a dân, do dân và vì dân, không th; ch�p nh�n vi�c có
nh5ng viên ch
c c� n"m không m	t l�n ti�p dân (viên ch
c
không �)c h�n ti�p dân < bàn nh�u)3. Viên ch
c hành
pháp, t pháp ph�i tr� l�i �úng h$n các ch�t v�n, ki�n ngh6
c�a �$i bi;u c� quan dân c>, c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c
các c�p. Viên ch
c thu	c c� ba ngành: l�p pháp, hành pháp
và t pháp ph�i ti�p dân khi ng�i dân có yêu c�u, mà
không l� thu	c vào l6ch ti�p công dân c�a c� quan �� ra. Áp
d%ng k( lu�t thích �áng ��i v�i nh5ng n�i �ã �; khi�u n$i,
t� cáo c�a dân tXn ��ng trong nhi�u n"m mà không gi�i
quy�t d
t �i;m. T"ng c�ng các cu	c �i�u tra xã h	i h�c v�
s� hài lòng c�a dân, c�a các t� ch
c xã h	i, kinh t� ��i v�i
s� qu�n lý c�a Nhà n�c. �ã ��n lúc, Nhà n�c c�n t$o �i�u
ki�n �; nhân dân ��n tr�c ti�p theo dõi các k� h�p c�a các
c� quan dân c>; vi�c này m< ��ng cho vi�c ki�n t$o m	t
xã h	i công b`ng, dân ch�, v"n minh. 

Xã h	i hóa r	ng rãi ho$t �	ng qu�n lý c�a Nhà n�c 

Ch� tr�ng xã h	i hóa ho$t �	ng qu�n lý �em l$i nhi�u
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Người dân Thủ đô Hà Nội chuẩn bị vui đón Tết cổ truyền. 
ẢNH: QUANG VINH

l)i ích to l�n. Gi�m b�t gánh n�ng bao c�p ngân sách cho
các t� ch
c �)c g�i là “t� ch
c ��c thù”, t$o nguXn thu
cho các t� ch
c xã h	i và ng�i ho$t �	ng xã h	i. Xã h	i
hóa ho$t �	ng qu�n lý nhà n�c là, bi�n pháp h5u hi�u
trong vi�c tinh gi�n biên ch� và ti�t ki�m ngân sách. Có
m	t th�c t� là nh5ng viên ch
c thoái hóa không mu�n
chia s� ngân sách cho các t� ch
c xã h	i. Vì v�y, Chính
ph� c�n có quy �6nh bu	c các b	, ngành c�n l�p danh m%c
nh5ng ho$t �	ng công ích giao cho các t� ch
c xã h	i ��m
nhi�m. Các c� quan nhà n�c chW làm nhi�m v% ��t hàng,
h� tr) k� thu�t, ki;m tra, nghi�m thu ch�t l)ng công
trình s�n ph�m. Các b	, ngành ph�i l�p danh m%c các công
vi�c c% th; giao cho các t� ch
c xã h	i ��m nhi�m theo
nguyên tZc ��u th�u công khai, minh b$ch. Giao cho B	
Tài chính ki;m tra vi�c th�c thi ch� tr�ng này.

T� ch
c ph�n bi�n công khai các chính sách quan
tr�ng c�a qu�c gia

�ã có nh5ng ch� tr�ng, k� ho$ch gây ph�n 
ng không
có l)i trong nhân dân vì nhân dân thi�u thông tin. Cung c�p
��y �� và k6p th�i các thông tin v� các k� ho$ch ch� tr�ng
có liên quan ��n l)i ích c�a qu�c gia, �; l�y ý ki�n �óng góp
c�a nhân dân, k; c� t� ch
c vi�c trng c�u dân ý t$o ra s�
�Xng thu�n trong dân. Ý ki�n thu�n chi�u ho�c ng)c chi�u

��u �)c xem xét, cân nhZc k� l?ng. Qua các cu	c tranh
lu�n công khai �)c truy�n t�i r	ng rãi s� nâng cao �)c
ki�n th
c c�a ng�i dân trong vi�c l�a ch�n các gi�i pháp
t�i u, mà không s) các lu�n �i�u xuyên t$c. 

Nâng cao vai trò v6 trí c�a các Tòa án hành chính

Th�c ti�n ��u tranh phòng, ch�ng t	i ph$m cho th�y,
hành vi vi ph$m c�a viên ch
c gây ra nhi�u h�u h�a l�n
h�n vi ph$m c�a cá nhân công dân. Viên ch
c c�p càng cao
ph$m t	i s� gây ra h�u qu� l�n h�n, nghiêm tr�ng h�n.
Nh5ng v% �$i án �)c phanh phui và �a ra xét x> trong
n"m 2018, �ã kh�ng �6nh s� th�t này. ��ng �ã có s� th�a
nh�n r`ng, có “không ít”, ho�c “m	t b	 ph�n không nh�”
��ng viên, viên ch
c thoái hóa. Nhng d lu�n cho r`ng,
vì có t� n$n ô dù nên �ã khi�n không ít viên ch
c coi
th�ng, th�m chí ngang nhiên thách th
c công lý. V�n còn
nh5ng ��ng viên, viên ch
c vi ph$m nghiêm tr�ng k( lu�t
��ng, pháp lu�t Nhà n�c < n�i này nhng l$i �)c �i�u
chuy;n �i n�i khác và giao gi5 c�ng v6 không kém, th�m
chí cao h�n c�ng v6 c7. Không th; xây d�ng b	 máy nhà
n�c trong s$ch, v5ng m$nh khi không ràng bu	c m�i viên
ch
c v�i trách nhi�m và s� b6 k( lu�t, truy t� n�u h� làm
trái pháp lu�t. Ch
c n"ng chính và lý do tXn t$i c�a các Tòa
án hành chính là công c% ��u tranh phòng, ch�ng t	i ph$m
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c�a quan ch
c. H� th�ng các Tòa án hành chính < n�c ta
cha �)c t$o �� �i�u ki�n �; hoàn thành t�t ch
c n"ng,
nhi�m v% c�a mô hình tòa án này. Vì v�y, ��ng c�n có k�
ho$ch c�ng c� h� th�ng và ho$t �	ng c�a các Tòa án hành
chính và �a n	i dung này thành m	t tr�ng �i;m c�a k�
ho$ch c�i cách t pháp trong th�i gian t�i.   

N"m bi�n pháp trên �ây th�t ra không hoàn toàn m�i.
Nh5ng bi�n pháp này �ã t�ng �)c �� c�p ��n, nhng do
cha �)c coi tr�ng và tr< thành hành �	ng, nên cha
t$o �)c nh5ng chuy;n bi�n c� b�n. Làm cho m�i ngh6
quy�t c�a ��ng th�c s� thâm nh�p vào cu	c s�ng, kiên
quy�t ��u tranh b�nh quan liêu xa dân trong lãnh �$o
qu�n lý là nh5ng v�n �� quan tr�ng �a ��n nh5ng thành
công v)t mong �)i.  

N"m 2018, Vi�t Nam �ã t$o �)c dáng �
ng, th� �
ng
m�i. Không ph�i là không có c"n c
 khi l�y thành tích
bóng �á làm ví d%. Vi�c chi�m ngôi Á quân bóng �á châu

Á và Vô �6ch bóng �á các n�c �ông Nam Á không ph�i
là hi�n t)ng ng�u nhiên. Nó ph�n ánh s� sáng t$o, ��i
m�i m$nh m� trong t� ch
c, qu�n lý, lãnh �$o, nên chW
trong th�i gian ngZn, chW qua m	t n"m, mà s� ti�n b	
c�a n�n bóng �á Vi�t Nam �)c nhi�u n�c ng?ng m	.
Thành tích c�a Vi�t Nam trên các l�nh v�c khác c7ng
�)c nhi�u n�c và nhi�u t� ch
c qu�c t� chia s� và chúc
m�ng. V6 th�, t�m �nh h<ng, ngôi th
 x�p h$ng c�a
Vi�t Nam so v�i các n�c �)c các t� ch
c qu�c t� �)c
nâng cao h�n tr�c.  

B�c vào n"m K( H)i, Vi�t Nam v�n ph�i ��ng ��u
v�i nhi�u khó kh"n, th> thách m�i. Nhng v�i nh5ng
kinh nghi�m �ã rút ra �)c trong n"m 2018, Vi�t Nam có
�� ti�n �� và c� s< v�t ch�t, k� thu�t �; t$o ra dáng �
ng
cao h�n, th� �
ng v5ng chãi h�n, �; b
t phá nhanh h�n
trong vi�c giành �)c các m%c tiêu, mà tr�c �ây không
lâu ít ai ngh� r`ng, Vi�t Nam có th; làm �)c.�

Chú thích:
1. Tại cuộc họp Chính phủ cuối năm 27/12/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố tăng trưởng GDP cả năm 2018 của toàn

quốc là 7,08%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.
2. Theo thống kê của Bộ Tư pháp hiện có khá nhiều văn bản dưới luật mâu thuẫn với Luật. Luật Đấu thầu số 43/2013 QH khóa 13, đến

nay bộc lộ nhiều sơ hở, tạo thuận lợi cho các nhóm lợi ích dễ dàng tham nhũng. Nghị định 96/2014 NĐCP về xử phạt hành chính
thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với nhiều quy định không phù hợp với thực tiễn đã làm nảy sinh những hiện tượng tùy tiện.

3. Hiện tượng đã được nêu lên tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tháng 11/2018.
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VUA-TÔI trikỷ
Nhà văn HOÀNG QUỐC HẢI

H�i tr�m xông �m s�c c� c"n phòng. C>a �óng
kín, h�i ng	t. Quan H	 b	 Th)ng th Nguy�n
C �$o bèn r�i kh�i án, kh� vén tay áo th%ng
m< toang hai cánh c>a s�. Gió l$nh ùa vào c"n

phòng, làm m�y bông kim cúc cZm trong chi�c bình "Bá
huê tôn"1 ��t x� bên �ng bút h�i xô �i m	t chút. 

Quan Th)ng th phóng mZt ra phía hX Dâm �àm. M	t
l�p khói mù nh h�i n�c, ch� m� ch� �%c, c
 nhè nh�
b�c lên và lãng �ãng bay trên m�t hX mênh mang. Vài
cánh thuy�n câu ��ng �Wnh nh �n nh hi�n trong s�ng.

Này kia, �àn sâm c�m k; có 
c v$n con gi"ng kín c�
khung tr�i, làm rách nát �ám khói s�ng m� �o rXi sà
xu�ng n�c, khi�n m�t hX l�m ��m �en, nom t�a m	t
b
c thu( m�c kh�ng lX.

L$ thay Dâm �àm!

L$ thay Dâm �àm!

Quan Th)ng th th�t lên nh v�y t�i hai l�n. Th�c ra
ông có xa l$ gì v�i c�nh hX. B<i dinh ông ngay t$i ph�ng
Yên Hoa, n`m sát c$nh hX. Su�t ngày �êm nghe ti�ng chài
gõ m�ng, ti�ng ng�ng tr�i v� cánh rào rào.

G�i là dinh ph�, nhng ông th�c chW có m	t n�p nhà
g� n"m gian v�i hai �
a h�u trai. C�nh nhà t� khi làm
ng� s>, t�i khi th"ng H	 b	 Th)ng th, v�n không có gì
thay ��i. Khi nào hXi hu, l$i qui c� h�ng, nhà tr� l$i
Tri�u �ình. Tài s�n l�n nh�t mà ông có là n"m m�u ru	ng
th�c �p Vua ban, < vùng Thu�n Thành. V) ông v�n lo cày
c�y �; ph%ng d?ng song thân, thay ông.

Xét cho cùng thì quan Th)ng th H	 b	 có cái c�m
quan c�a các b�c v"n nhân, thi s� �y c7ng là �úng. Vì
r`ng, Dâm �àm t�a nh m	t m� n5, có t�i c� tr"m dáng
v� ki�u di�m m�i lúc m�i khác, không ai nZm bZt �)c
g�ng m�t th�c c�a "nàng". Tao nhân m�c khách k; có t�i
hàng 
c v$n ng�i qua l$i xem ngZm hX. T�i c� ngàn
ng�i có thi v"n t
c c�nh hX, th�m chí �ã có bi�t bao
cu	c liên ngâm th<ng nguy�t, mà v�n cha khám phá
h�t v� ��p c�a Dâm �àm.

Quan Th)ng th rZc thêm tr�m vào l, �o$n l�y
phong th ��t trên án, vái ba vái và m< ��c. Quan ông ��c
lá th không bi�t bao nhiêu l�n, c
 m�i l�n ��c l$i m	t

l�n vái th th�t là cung kính. #y c7ng b<i ông t� lòng
kính chúa t$i tâm.

Vi�c này xét ra không có gì l$. B<i �ó là th c�a Vua
HXng �
c (Lê Thánh Tông) vi�t cho quan ông. Nét ch5
quen thu	c, ��p nh khZc. 

Th Vua vi�t nh l�i tâm s� b$n bè, c7ng nh l�i d%
b�o trong �$o quân th�n. Quan Th)ng th cho �ó là
ni�m vinh h$nh v�i ông, nhng th�c khó x>. Không bi�t
phúc �áp nhà Vua th� nào �ây. �ành r`ng, cách phúc �áp
t�t nh�t là làm cho th�t t�t ph�n s� c�a k� th�n t>.

Quan ông l�m nh�m ��c thành l�i:

"Ta lúc còn ít tu�i, làm b$n v�i ng�i, khi ta làm vua,
ng�i làm quan kinh diên. Nói v� th�n h$ thì ng�i ��i
v�i ta là b$n tri k(, là b$n h�c th
c; nói v� vua tôi thì
ng�i ��i v�i ta là duyên cá n�c, là h	i gió mây. Ng�i
nên h�t lòng hi�p s
c, gZng báo ��n �n n�c, CHÍ CÔNG
VÔ T�, NG¢N L#P H.I L£.

�)c nh th� thì ta �)c ti�ng là vua bi�t ng�i,
ng�i �)c ti�ng là tôi h�t trung, vinh hi;n cha m�, v�
vang danh ti�ng, r$ng r? trong s> sách, ngh� l$i ch�ng
khoái lZm sao! N�u không làm �)c nh th�, thì ta là vua
không bi�t ng�i, mà ng�i là tôi làm vì.

N G H I Ê N  C * U  -  L Ý  L U � N Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

Nhà văn Hoàng Quốc Hải trong sự kiện giao lưu “Lý triều rồng
bay Đại Việt”. 

ẢNH: PV
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Trong hai �i�u �y, ng�i ch�n �`ng nào thì ch�n…"

L$i ��t phong th lên án, quan ông khoác lên mình chi�c
áo ng� hàn Vua ban t� c� ch%c n"m tr�c. G�m b�c m�u �$i
hXng �ã ng� sang m�u nâu sWn. M�t v�i mòn x�. C� tay và n�p
áo �ôi ch� lòi c� bông. Ch%p thêm chi�c m7 ô sa lên ��u,
quan ông x� chân vào �ôi gu�c g	c tre và �i ra v�n.

M�y cây �ào �ã r%ng h�t lá, tr� tr�i thân cành, ánh lên
m	t m�u nâu s�m. Loáng thoáng �ôi ba chi�c n% �ã nhu
nhú cái m�u hXng hXng. Vài g�c chi mai �ã bói m	t vài
bông. Cánh mai trZng nh tuy�t, xoè n< gi5a chi�c cành
kh�ng khiu gân gu�c. Gió hun hút kéo theo khí l$nh bu�t
t� ngoài hX.

=, c
 gi5 �)c cái l$nh này thì hãm �)c �ào, mai c�a
ta �úng d6p �ón xuân v�. 

Quan ông kh� vén v$t áo ngXi lên chi�c �ôn sành kê
bên g�c chi mai. Cúi nhìn t�m áo bông g�m c7 nát, quan
ông nh� l$i nh5ng chu�i ngày qua mà nhà vua nhZc t�i,
khi hai ng�i còn là �ôi b$n tr�. Khi �y, hoàng t> T
Thành �ang th�t th�. Ph�i ém mình, ph�i che gi�u k�
càng nh5ng khi�u n"ng bi;u l	 c�a b�c minh v�ng.

Th�t tình, ta không chW tr�ng T Thành v� tài m�n
ti�p duy có ta m�i bi�t, mà ta còn tr�ng Hoàng t> là m	t
ng�i trung h�u, thu( chung nh nh�t. �i�u này �ã �)c

bi;u hi�n khi m�i lên ngôi, nhà vua làm ngay vi�c chiêu
tuy�t cho quan Th�a chW Nguy�n Trãi. Và cho su t�m th�
v"n c�a ông in thành t�p. L$i truy tìm con cháu Nguy�n
Trãi, cho n�i ��i h<ng l	c. Hành vi này phi các b�c minh
quân không th; nào làm n�i. Nhng c7ng còn m	t nh�
n5a là nhà vua tr� cái �n c
u t> c�a Nguy�n Trãi, Nguy�n
Th6 L	 ��i v�i m� con ông.

S< d�, ta bi�t ngài có tài m�n ti�p là < nh5ng bài th�
ta và ngài x�ng ho$. Nh�t nh5ng bài v"n sách l�y �� t�
các khoa thi tr�c, t� làm rXi t� ch�m cho nhau. Ta nh�,
có l�n xem xong bài làm c�a ngài, ta ghi vào l�: "Có kh�u
khí �� v�ng". Ngài v	i xua tay rXi �em ��t luôn bài v"n
sách �y. Còn bài c�a ta, ngài phê: "Tài �áng Th)ng th".
Ta s) quá, �em gi�u bi�t bài v"n �y �i.

Khi ta �� Ti�n s� c�p ��, ngài v�n còn long �ong. Khi
ta �)c v�i vào Ng� s> �ài c7ng là lúc Lê Nghi Dân c�p
ngôi. Tri�u �ình chao ��o. 

D�p �)c Lê Nghi Dân, tri�u quan �ón Hoàng t> T
Thành Tôn lên ngôi Hoàng ��.

M	t b5a t�i th"m �ài ng� s>, ngài h�i ta: "Khanh còn
gi5 �)c bài v"n sách ta phê nh5ng n"m tr�c không?".

Ta gi�t mình vì trí nh� c�a ngài. Bèn �áp: "Th�n v�n
lu gi5".

Dân tộc Việt Nam có bề dày truyền thống luôn tôn thờ công đức của cha ông, tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các vị
vua có công với đất nước. ẢNH: PV

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N
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"V�y khanh �em l$i ta coi". C�m bài v"n, xem l$i nét
ch5 châu phê, nhà vua c�i sung s�ng rXi ôm ghì l�y ta.
Ta bi�t, ��y là phút giây ngài bi;u t� t�m lòng bè b$n.

Ngài �út t� gi�y vào tay áo th%ng, rXi nZm l�y hai vai
ta lZc lZc và nói:

"T�ng th
c mãn thiên h$

Tri âm n"ng k( nhân"2 

Ta c�m �	ng ��n 
a l�. Nhng ta c7ng ch�ng bao gi�
quên l�i d$y c�a cha ta, t� khi ta còn niên thi�u �ã k�t
b$n v�i Hoàng t> T Thành. R`ng, ch�i v�i nh5ng ng�i
quy�n cao ch
c tr�ng, nh�t là ch�i v�i Vua, ch�ng khác
nào ch�i v�i h�. Có th; có lúc m)n �)c oai h�, song
ch� d$i mà vu�t râu h�, s� vào nanh vu�t c�a h�. 

B<i th�, v�i nhà vua, ta v�a kính c�n v�a th�n tr�ng.

Hôm sau thi�t tri�u, Vua �em bài v"n sách c�a ta ra
��c, nhng gi�u h� tên ng�i vi�t. Xong h�i tri�u quan:

"N�u nh tài này thì x
ng làm ch
c gì?"

M�i ng�i im l�ng. ChW có quan Trung th l�nh, Tri tam
quán s�, Hàn lâm vi�n Th�a chW tr$ng nguyên Nguy�n Tr�c
là ng�i tài n"ng và tr�c tính có ti�ng, li�n xu�t ban tâu:
"Th�n ngh�, ng�i này tài �áng Th)ng th kinh diên s�".

Vua bèn �a bài v"n sách c�a ta cho Nguy�n Tr�c, l$i
cho phép các quan truy�n tay nhau xem nét ch5 ngài
châu phê.

�o$n, nhà vua tuyên d%: "�ô ng� s>, Kinh diên s�
Nguy�n C �$o nay th"ng hàm Th)ng th". Lát sau Vua
l$i nói: -�úng nh ta nh�n xét bài v"n sách c�a y, khi ta
và y còn �ang thu< hàn vi. V�y là thiên t> không nói �ùa.
Ta th�ng ngh�, �X dùng thì nên chu	ng th
 m�i, còn
ng�i thì nên tìm ng�i c7.

Nhng các khanh nên nh�, ta c�t nhZc Nguy�n C �$o
là vì tài, vì �
c ch
 không v6 tình riêng. C �$o c7ng
không vì tình b$n c7 v�i ta mà c�u c$nh ta �i�u gì. T� khi
ta lên ngôi, C �$o v�n t� ra m	t ng�i m�n cán, liêm
khi�t, t bi�n s� sài; làm ch
c gì ��u x
ng v�i ch
c �ó.
��n nay ta v�n tr�ng nhân cách c�a y. Ta c7ng t� hào vì
có y là ng�i b$n t�t, l$i bi�t gi5 �úng b�n ph�n.

Ít lâu sau, Vua l$i b� ta sang coi bên H	 b	. Và bây gi�
Vua có d% này. ChZc là �; khuy�n khích ta v�a có s� h�c:
"�oàn Cung và Ho`ng Nghi < ch
c chính vi�n �$i th�n mà
chW gi5 ch
c làm vì "n không, ch�ng giúp ích gì, tu�i quá
70, mZt loà, tai �i�c, còn tham l	c v6, không có liêm sW, h$i
��n phong hoá". Vua �ã y l�i h�c c�a ta bZt hai ng�i
ph�i v� nghW.

Ta t$ Vua th� nào �ây. Nh ch)t n�y ra �i�u gì trong
óc não, quan Th)ng th ch$y x	c vào th phòng c�m
bút vi�t li�n m	t m$ch:

"Thành lâm bZc ��u hXi nguyên khí

Nguy�t tu� thu �àm chi�u c� tâm"3

Vua Thánh Tông xem xong �ôi câu ��i bi�t t�m lòng
trung c�a ng�i b$n c7. Nghe nói nhà vua cho khZc treo
t$i Khuê V"n Các.

�úng là: Có Vua �y, Zt có Tôi �y!�

Láng Th)ng ngày áp T�t.

Chú thích:
1. Loại bình cổ từ đời Đường vẽ 100 bông hoa quý.
2. Biết nhau đầy thiên hạ,

Tri âm được mấy người.
3. Sao Bắc đẩu sáng kinh thành tụ hội nguyên khí,

Đầm thu đọng bóng trăng soi rọi tấm lòng xưa.

N G H I Ê N  C * U  -  L Ý  L U � N Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019
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NGUYỄN SĨ ĐẠI
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T�t 

không ch�

ba ngày:

còn r��u,

còn trà,

còn 

b	n 

h�u 

ân tình

quanh năm 

T�t;

Xuân 

l� đâu

chín ch�c:

có hoa,

có nguy�t,

có 

ng��i 

th��ng

quy�n quýt*

b�n mùa 

xuân!

N G H I Ê N  C * U  -  L Ý  L U � N Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

Chú thích:
* Đây là một từ do tác giả cố ý tạo nên từ nghĩa gốc của chữ Hán là, “quyến” có nghĩa là yêu thương; chữ  “quýt” lấy từ từ “quấn

quýt” có nghĩa buộc chặt, thân thiết không dời.
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Qua 40 năm xây dựng, phát triển và trải qua 8 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, vị
trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị nói riêng và xã hội
nói chung ngày càng được nâng cao, với các nhiệm vụ quan trọng: Vận động nhân dân
thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; thực hiện giám
sát và phản biện xã hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Summary: Over 40 years of building and development and over 8 sessions of National
Congress, the position and role of the Vietnam Fatherland Front in political system in
particular and in society in general has been enhanced. The Front has carried out many
important missions such as mobilizing people to implement democracy, strengthen social
consensus; representation to protect the legal and legitimate rights and interests of the
people; participating in building the Party and the State; conducting social monitoring and
criticism; and synthesizing opinions and recommendations of the people toward the Party
and the State.
Từ khóa: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: National Congress of the Vietnam Fatherland Front, position, role, political system, the Vietnam Fatherland Front
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 9/1/2019.

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

Nh�ng thay đ�i v� v� trí, vai trò
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
qua các k� Đ�i h�i

Vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam ngày càng được nâng cao

Phát bi;u t$i �ai h	i II M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ngày
12/5/1983, �Xng chí Ph$m V"n �Xng- !y viên B	 Chính
tr6, Ch� t6ch H	i �Xng B	 tr<ng n�c C	ng hòa xã h	i
ch� ngh�a Vi�t Nam, nh�n m$nh:

“HX Chí Minh và ��ng ta có ý th
c sâu sZc v� s
c m$nh
c�a kh�i �$i �oàn k�t dân t	c, b<i HX Ch� t6ch và ��ng ta
luôn luôn th�y < m�i ng�i Vi�t Nam là m	t ng�i yêu
n�c và M�t tr�n là s� t�p h)p và nhân lên g�p b	i tinh
th�n yêu n�c �ó”1.

Quán tri�t sâu sZc quan �i;m trên, ngay khi ��ng C	ng
s�n Vi�t Nam ra ��i, g�n nh cùng m	t th�i gian, d�i s�

lãnh �$o c�a ��ng, các �oàn th; cách m$ng c�a công
nhân, nông dân hình thành và ngày 18/11/1930 H	i
Ph�n �� �Xng minh (hình th
c ��u tiên c�a M�t tr�n Dân
t	c Th�ng nh�t) �)c thành l�p.

H�n 88 n"m qua, trong quá trình cách m$ng, n	i dung
và hình th
c t� ch
c c�a M�t tr�n có s� thay ��i cho phù
h)p v�i nhi�m v% cách m$ng trong t�ng giai �o$n l6ch s>.
Do �ó, v6 trí và vai trò c�a M�t tr�n không gi�ng nhau.
Song, < m�i th�i k� cách m$ng, M�t tr�n luôn luôn là t�
ch
c có s
 m�nh l6ch s>, ��m nh�n nhi�m v% ch� y�u
d�i s� lãnh �$o c�a ��ng, �; t�p h)p, �oàn k�t các t�ng
l�p nhân dân, các dân t	c, các tôn giáo phát huy lòng yêu
n�c, nhi�t tình cách m$ng, ý chí kiên quy�t ��u tranh
ch�ng thù trong, gi�c ngoài c�a m�i ng�i, góp ph�n vào
thZng l)i v� �$i c�a dân t	c trong g�n m	t th� k( qua.

TI�N T�I ��I H	I M
T TR�N T� QU�C VIT NAM L�N TH� IX
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Vị trí, vai trò của
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam từ ngày
thống nhất các tổ
chức Mặt trận
trong cả nước

1. Cùng v�i quá trình
��u tranh th�ng nh�t
n�c nhà v� m�t Nhà
n�c, ch� tr�ng th�ng
nh�t các �oàn th; nhân
dân và th�ng nh�t M�t
tr�n c7ng �)c ti�n hành.

�$i h	i I M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam là th�ng
nh�t các t� ch
c M�t tr�n
c�a c� n�c: M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam, M�t tr�n
Dân t	c Gi�i phóng mi�n
Nam Vi�t Nam và Liên
minh các l�c l)ng dân t	c, dân ch� và hòa bình Vi�t Nam
(t� ngày 31/1 ��n ngày 4/2/1977).

Sau g�n n>a th� k(, k; t� ngày Ch� t6ch HX Chí Minh
và ��ng ta thành l�p, �ây là l�n th
 hai t� ch
c �$i h	i
M�t tr�n toàn qu�c, là l�n ��u tiên có s� l)ng �$i bi;u
l�n nh�t (�)c g�i là �$i h	i Diên HXng < th�i �$i HX Chí
Minh). �$i h	i kh�ng �6nh: “D�i s� lãnh �$o c�a ��ng
C	ng s�n Vi�t Nam, d�a trên c� s< liên minh công nông,
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ch� tr�ng �oàn k�t t�t c� các
chính ��ng, các �oàn th; cách m$ng, các giai c�p ti�n b	,
các t� ch
c nhân dân, các dân t	c, �Xng bào các tôn giáo,
các nhân s�, các l�c l)ng yêu n�c tán thành ch� ngh�a
xã h	i < trong n�c và ki�u bào < n�c ngoài �; cùng
nhau ph�n ��u xây d�ng m	t n�c Vi�t Nam hòa bình,
�	c l�p, th�ng nh�t và xã h	i ch� ngh�a”.

V� v6 trí và vai trò c�a M�t tr�n, T�ng Bí th Lê Du�n
nh�n m$nh: “M�t tr�n Dân t	c Th�ng nh�t là M�t tr�n
�oàn k�t dân t	c, M�t tr�n c�a nh5ng ng�i yêu n�c,
yêu ch� ngh�a xã h	i, c�a nh5ng l�c l)ng ��u tranh cho
thZng l)i c�a cách m$ng xã h	i ch� ngh�a. M�t tr�n và các
t� ch
c thành viên ph�i nói ti�ng nói c�a qu�n chúng,
phát huy vai trò c�a nhân dân xây d�ng ch� �	 làm ch�
t�p th; và tr�c ti�p tham gia qu�n lý Nhà n�c, qu�n lý
kinh t�, qu�n lý ��i s�ng xã h	i”.

2. �$i h	i II M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam h�p < Th� �ô
Hà N	i t� ngày 12 ��n ngày 14/5/1983, trong b�i c�nh
b�n ph�n �	ng trong gi�i c�m quy�n Trung Qu�c c�u k�t
v�i �� qu�c M� và các th� l�c thù �6ch khác dùng m�i th�
l�c phá ho$i, xuyên t$c, vu kh�ng và cô l�p n�c ta, song
chúng không th; ng"n c�n �)c s� phát tri;n c�a cách
m$ng n�c ta.

Tr�c tình hình �ó, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam ch�
tr�ng �oàn k�t các t�ng l�p nhân dân, bao gXm: công
nhân, nông dân, trí th
c, nh5ng ng�i lao �	ng khác, các
dân t	c, các tôn giáo, các nhân s�, nh5ng ng�i Hoa s�ng
trên ��t n�c Vi�t Nam và �Xng bào < n�c ngoài, không
phân bi�t già, tr�, gái, trai, không phân bi�t thành ph�n
xã h	i, không phân bi�t quá kh
 nh th� nào, mi�n là
th�c tâm tán thành ��ng l�i chính tr6, Ch�ng trình
hành �	ng, �i�u l� c�a M�t tr�n, cùng nhau ph�n ��u xây
d�ng thành công ch� ngh�a xã h	i, b�o v� v5ng chZc T�
qu�c Vi�t Nam xã h	i ch� ngh�a, góp ph�n vào s� nghi�p
��u tranh vì hòa bình, �	c l�p dân t	c, dân ch� và ti�n
b	 xã h	i trên th� gi�i.

3. �$i h	i �$i bi;u toàn qu�c l�n th
 III M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam di�n ra t� ngày 2 ��n ngày 4/11/1988
(�)c ti�n hành sau �$i h	i VI c�a ��ng C	ng s�n Vi�t
Nam) - �$i h	i m< ��u cho công cu	c ��i m�i ��t n�c
g�n 2 n"m.

Quán tri�t tinh th�n “L�y dân làm g�c”, “Nhìn th�ng
vào s� th�t”, “nói �úng s� th�t”, �$i h	i III M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam là “�$i h	i t"ng c�ng và ��i m�i công tác
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, �a công tác M�t tr�n và t�
ch
c M�t tr�n lên ngang t�m nhi�m v% chính tr6”.

�i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �)c �$i h	i III
thông qua quy �6nh: “M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là kh�i
liên minh r	ng rãi và lâu b�n c�a toàn th; nhân dân ta �ã
tr< thành ng�i ch� c�a ��t n�c. M�t tr�n ch� tr�ng
t"ng c�ng s� nh�t trí v� chính tr6 và tinh th�n trong xã
h	i, �oàn k�t các giai c�p, các t�ng l�p nhân dân, bao
gXm: công nhân, nông dân, trí th
c, nh5ng ng�i lao
�	ng khác, t s�n dân t	c và ti;u ch�; �oàn k�t các dân

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. ẢNH: PV
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t	c, các tôn giáo và �Xng bào Vi�t Nam s�ng < n�c ngoài,
không phân bi�t thành ph�n xã h	i, quá kh
 và ý th
c h�
mi�n là tán thành Ch�ng trình hành �	ng và �i�u l� c�a
M�t tr�n, cùng nhau ph�n ��u vì �	c l�p, t� do, vì h$nh
phúc c�a nhân dân, góp ph�n vào cu	c ��u tranh c�a
nhân dân th� gi�i vì hòa bình, �	c l�p, dân ch� và ti�n
b	 xã h	i.

M�t tr�n tham gia cùng ��ng, Nhà n�c xây d�ng
chính quy�n nhân dân, gi�i quy�t nh5ng v�n �� quan
tr�ng và c�p bách c�a ��t n�c, b�o v� l)i ích h)p pháp
c�a các t�ng l�p nhân dân và m�i ng�i dân theo Hi�n
pháp và pháp lu�t”.

4. �$i h	i �$i bi;u toàn qu�c l�n th
 IV M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam �)c ti�n hành tr�ng th; t$i Th� �ô Hà
N	i trong hai ngày 17 và 18/8/1994 (�; chW �$o �$i h	i,
ngày 17/11/1993, B	 Chính tr6 Ban Ch�p hành Trung
�ng ��ng khóa VII �ã ra Ngh6 quy�t s� 07/NQ-TW “V�
�$i �oàn k�t dân t	c và t"ng c�ng M�t tr�n Dân t	c
Th�ng nh�t”).

Trong l6ch s> M�t tr�n, �ây là b�n ngh6 quy�t chuyên
�� th
 hai v� công tác M�t tr�n c�a B	 Chính tr6 Ban Ch�p
hành Trung �ng ��ng. B�n ngh6 quy�t ��u tiên ra ��i
ngày 9/5/1962 khi mi�n BZc �)c hoàn toàn gi�i phóng
�i lên ch� ngh�a xã h	i và c� n�c �ang ti�n hành cu	c
kháng chi�n ch�ng �� qu�c M� xâm l)c. B�n ngh6 quy�t
l�n này có ý ngh�a l6ch s>, v�a gi�i quy�t v�n �� nh�n
th
c trong toàn ��ng v� �$i �oàn k�t dân t	c trong �i�u
ki�n m�i, khi b�i c�nh qu�c t� có nhi�u thay ��i, v�n ��
dân t	c tr< thành m	t ��c �i;m c�c k� quan tr�ng; v�a
gi�i quy�t nh5ng v�n �� c� b�n, lâu dài nh`m �a s�
nghi�p �$i �oàn k�t lên t�m cao m�i và chi�u sâu m�i, t$o
�	ng l�c m$nh m� cho s� phát tri;n c�a dân t	c.

V� v6 trí, vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, �i�u
l� quy �6nh: “K� t%c vai trò l6ch s> c�a các t� ch
c M�t
tr�n tr�c �ây, M�t tr�n T� qu�c ngày nay là liên minh
chính tr6 r	ng l�n, là t� ch
c liên hi�p t� nguy�n c�a các
�oàn th; nhân dân, các h	i qu�n chúng, các cá nhân tiêu
bi;u c�a các giai c�p, các t�ng l�p xã h	i, các dân t	c, các
tôn giáo, ng�i Vi�t Nam �6nh c < n�c ngoài, �$i bi;u
cho ý chí và nguy�n v�ng c�a các gi�i �Xng bào.

Trong giai �o$n hi�n nay, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
ch� tr�ng phát huy truy�n th�ng yêu n�c, lòng t� hào
dân t	c, ý chí t� l�c t� c�ng, �oàn k�t m�i ng�i Vi�t
Nam < trong và ngoài n�c, không phân bi�t thành ph�n
xã h	i và dân t	c, quá kh
 và ý th
c h�, tôn giáo và tín
ng?ng, mi�n là tán thành công cu	c ��i m�i nh`m m%c
tiêu gi5 v5ng �	c l�p, th�ng nh�t ch� quy�n qu�c gia,
toàn v�n lãnh th�, ph�n ��u s�m thoát kh�i nghèo nàn
l$c h�u, ti�n lên dân giàu, n�c m$nh, xã h	i công b`ng,
v"n minh, th�c hi�n Di chúc thiêng liêng c�a Ch� t6ch HX
Chí Minh: “Xây d�ng m	t n�c Vi�t Nam hòa bình, th�ng
nh�t, �	c l�p, dân ch� và giàu m$nh”, góp ph�n tích c�c

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.

Vai trò và nhi�m v% c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã
�)c Hi�n pháp 1992 quy �6nh t$i �i�u 9, là “M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên là c� s< chính tr6
c�a chính quy�n nhân dân, M�t tr�n phát huy truy�n
th�ng �oàn k�t toàn dân, t"ng c�ng s� nh�t trí v� chính
tr6 và tinh th�n trong nhân dân, tham gia xây d�ng và
c�ng c� chính quy�n nhân dân, c�ng c� Nhà n�c, ch"m lo
và b�o v� l)i ích chính �áng c�a nhân dân, �	ng viên nhân
dân th�c hi�n quy�n làm ch�, nghiêm chWnh thi hành Hi�n
pháp và pháp lu�t, giám sát ho$t �	ng c�a c� quan Nhà
n�c, �$i bi;u dân c> và cán b	, viên ch
c Nhà n�c”.

Ngày 12/6/1999 Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �)c
Ch� t6ch n�c C	ng hòa xã h	i ch� ngh�a Vi�t Nam công b�.

5. �$i h	i l�n th
 V M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là �$i
h	i chuy;n ti�p t� th� k( XX sang th� k( XXI là �$i h	i
“Phát huy tinh th�n yêu n�c; s
c m$nh �$i �oàn k�t
toàn dân; t"ng c�ng M�t tr�n Dân t	c Th�ng nh�t ��y
m$nh công nghi�p hóa, hi�n �$i hóa, xây d�ng và b�o v�
T� qu�c Vi�t Nam xã h	i ch� ngh�a”.

M	t trong nh5ng nhi�m v% quan tr�ng c�a �$i h	i là:
Thông qua �i�u l� c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Theo
�ó, v6 trí, vai trò và nhi�m v% c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam quy �6nh t$i �i�u 1 và �i�u 2, Lu�t M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, là: “M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là b	 ph�n c�a
h� th�ng chính tr6 n�c C	ng hòa xã h	i ch� ngh�a Vi�t
Nam do ��ng C	ng s�n Vi�t Nam lãnh �$o, là c� s< chính
tr6 c�a chính quy�n nhân dân, n�i th; hi�n ý chí, nguy�n
v�ng, t�p h)p kh�i �$i �oàn k�t toàn dân, phát huy
quy�n làm ch� c�a nhân dân, n�i hi�p th�ng, ph�i h)p
và th�ng nh�t hành �	ng c�a các thành viên. M�t tr�n có
nhi�m v% t�p h)p, xây d�ng kh�i �$i �oàn k�t toàn dân,
t"ng c�ng s� nh�t trí v� chính tr6 và tinh th�n trong
nhân dân, tuyên truy�n �	ng viên nhân dân phát huy
quy�n làm ch�, th�c hi�n ��ng l�i, ch� tr�ng, chính
sách c�a ��ng, nghiêm chWnh thi hành Hi�n pháp và pháp
lu�t, giám sát ho$t �	ng c�a c� quan Nhà n�c; t�p h)p
ý ki�n, ki�n ngh6 c�a nhân dân �; ph�n ánh, ki�n ngh6
v�i ��ng và Nhà n�c, tham gia xây d�ng, c�ng c� chính
quy�n nhân dân, cùng Nhà n�c ch"m lo b�o v� quy�n và
l)i ích chính �áng c�a nhân dân, tham gia phát tri;n tình
h5u ngh6 h)p tác gi5a nhân dân Vi�t Nam v�i nhân dân
các n�c trong khu v�c và trên th� gi�i”.

6. �$i h	i �$i bi;u toàn qu�c l�n th
 VI M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam h�p t� ngày 21 ��n ngày 23/9/2004 v�i ch�
�� “�oàn k�t - Dân ch� - ��i m�i - Trí tu�”. �ây th�c s� là
H	i ngh6 Diên hXng c�a dân t	c ta, m< ��u cho th� k( XXI.

7. �$i h	i �$i bi;u toàn qu�c l�n th
 VII M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam h�p t$i Th� �ô Hà N	i trong các ngày 27,
28 và 29/9/2009 v�i ch� ��: “Nâng cao vai trò M�t tr�n

TI�N T�I ��I H	I M
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Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội lần thứ hai Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xuất bản, trang 17.

T� qu�c Vi�t Nam xây d�ng kh�i �$i �oàn k�t toàn dân
t	c, phát huy dân ch� góp ph�n t"ng c�ng �Xng thu�n
xã h	i vì dân giàu, n�c m$nh, xã h	i công b`ng, dân
ch�, v"n minh”.

�i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam do hai �$i h	i thông
qua, trong ph�n v6 trí, vai trò, nhi�m v% gi5 nguyên nh
�$i h	i V, không có s� thay ��i.

8. �$i h	i �$i bi;u toàn qu�c l�n th
 VIII M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam h�p t� ngày 25 ��n ngày 27/9/2014 t$i
Th� �ô Hà N	i v�i ch� ��: “Phát huy s
c m$nh �$i �oàn
k�t toàn dân t	c, xây d�ng và b�o v� T� qu�c trong tình
hình m�i, vì dân giàu, n�c m$nh, dân ch�, công b`ng,
v"n minh”. �$i h	i là s� c% th; hóa m	t b�c nh5ng quan
�i;m, ch� tr�ng v� �$i �oàn k�t dân t	c, v� M�t tr�n
Dân t	c Th�ng nh�t �)c �� ra trong C�ng l�nh xây d�ng
��t n�c trong th�i k� quá �	 lên ch� ngh�a xã h	i (b�
sung phát tri;n n"m 2011).

�i�u l� do �$i h	i thông qua có m	t s� �i;m �i�u
chWnh v� v6 trí, vai trò, nhi�m v% c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, �ó là: “…M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, ngày nay
ch� tr�ng phát huy truy�n th�ng yêu n�c, lòng t� hào
dân t	c, ý chí t� l�c t� c�ng, �oàn k�t m�i ng�i Vi�t
Nam < trong và ngoài n�c, không phân bi�t thành ph�n
xã h	i, dân t	c tôn giáo, quá kh
, ý th
c h� và chính
ki�n, mi�n là tán thành công cu	c ��i m�i nh`m m%c tiêu
gi5 v5ng �	c l�p, th�ng nh�t ch� quy�n qu�c gia và toàn
v�n lãnh th�, th�c hi�n thZng l)i s� nghi�p công nghi�p
hóa, hi�n �$i hóa ��t n�c vì dân giàu, n�c m$nh, dân
ch�, công b`ng, v"n minh, th�c hi�n Di chúc thiêng liêng
c�a Ch� t6ch HX Chí Minh “Xây d�ng m	t n�c Vi�t Nam
hòa bình, th�ng nh�t, �	c l�p, dân ch� và giàu m$nh”
góp ph�n tích c�c vào s� nghi�p hòa bình, dân ch� và
ti�n b	 xã h	i trên th� gi�i”.

…“M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam có nhi�m v% t�p h)p,
xây d�ng, phát huy s
c m$nh �$i �oàn k�t toàn dân t	c,
th�c hi�n dân ch�, t"ng c�ng �Xng thu�n xã h	i, �$i
di�n b�o v� quy�n và l)i ích chính �áng c�a nhân dân,
giám sát ph�n bi�n xã h	i, tham gia xây d�ng ��ng, Nhà
n�c, ho$t �	ng ��i ngo$i nhân dân góp ph�n xây d�ng
và b�o v� T� qu�c”.

Ngày 9/6/2015, Qu�c h	i n�c C	ng hòa xã h	i ch�
ngh�a Vi�t Nam (khóa XIII) k� h�p th
 9 �ã thông qua
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

�i�u 1: Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam quy �6nh:

“K� th�a vai trò l6ch s> c�a M�t tr�n Dân t	c Th�ng
nh�t Vi�t Nam do ��ng C	ng s�n Vi�t Nam và Ch� t6ch
HX Chí Minh sáng l�p, lãnh �$o, M�t tr�n T� qu�c Vi�t

Nam là t� ch
c liên minh chính tr6-xã h	i, t� ch
c xã
h	i và các cá nhân tiêu bi;u trong các giai c�p, t�ng l�p
xã h	i, dân t	c, tôn giáo, ng�i Vi�t Nam �6nh c <
n�c ngoài.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là c� s< chính tr6 c�a chính
quy�n nhân dân, �$i di�n b�o v� quy�n và l)i ích h)p
pháp, chính �áng c�a nhân dân; t�p h)p, phát huy s
c
m$nh �$i �oàn k�t toàn dân t	c, th�c hi�n dân ch�, t"ng
c�ng �Xng thu�n xã h	i; giám sát ph�n bi�n xã h	i;
tham gia xây d�ng ��ng, Nhà n�c; ho$t �	ng ��i ngo$i
nhân dân, góp ph�n xây d�ng và b�o v� T� qu�c”.

�i�u 3: Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam quy �6nh
Quy�n và trách nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam.

+ T�p h)p, xây d�ng kh�i �$i �oàn k�t toàn dân t	c,
th�c hi�n dân ch�, t"ng c�ng �Xng thu�n xã h	i.

+ Tuyên truy�n, v�n �	ng nhân dân th�c hi�n quy�n
làm ch�, th�c hi�n ��ng l�i ch� tr�ng c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n�c.

+ �$i di�n b�o v� quy�n và l)i ích h)p pháp, chính
�áng c�a nhân dân.

+ Tham gia xây d�ng ��ng và Nhà n�c.

+ Th�c hi�n giám sát và ph�n bi�n xã h	i.

+ T�p h)p, t�ng h)p ý ki�n, ki�n ngh6 c�a c> tri và
nhân dân �; ph�n ánh ki�n ngh6 v�i ��ng và Nhà n�c”.

Qua 40 n"m v�i 8 nhi�m k� �$i h	i �$i bi;u toàn qu�c
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam cho phép kh�ng �6nh:

Th
 nh�t, s� nghi�p cách m$ng càng ti�n lên, công
cu	c ��i m�i càng thZng l)i thì v6 trí, vai trò c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam trong h� th�ng chính tr6 nói riêng,
trong xã h	i nói chung càng �)c nâng cao, góp ph�n
ngày càng l�n vào vi�c th�c hi�n dân ch� xã h	i ch�
ngh�a; t"ng c�ng m�i liên h� m�t thi�t gi5a Nhân dân
v�i ��ng và Nhà n�c.

Th
 hai, s� nghi�p ��i m�i càng m< r	ng và phát
tri;n, h	i nh�p qu�c t� càng �i vào chi�u sâu, thì nhi�m
v% c�a M�t tr�n càng n�ng n�. M�t tr�n lúc này không
chW là t� ch
c liên minh t�p h)p, xây d�ng kh�i �$i �oàn
k�t dân t	c, v�n �	ng nhân dân th�c hi�n ��ng l�i, ch�
tr�ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n�c, mà
quan tr�ng h�n là: V�n �	ng nhân dân th�c hi�n dân ch�,
t"ng c�ng �Xng thu�n xã h	i; �$i di�n b�o v� quy�n và
l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân; tham gia xây
d�ng ��ng và Nhà n�c; th�c hi�n giám sát và ph�n bi�n
xã h	i; t�p h)p, t�ng h)p ý ki�n, ki�n ngh6 c�a Nhân dân
v�i ��ng, Nhà n�c.�
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Sự cần thiết của việc tổ chức hành động
tập thể trong phòng, chống tham nhũng 

Tính không cân s
c cu	c chi�n ch�ng tham nh7ng
gi5a cá nhân và th� l�c tham nh7ng

Trong m	t báo cáo c�a t� ch
c Minh b$ch Qu�c t� v�
vai trò c�a các hi�p h	i doanh nghi�p trong ��u tranh
ch�ng tham nh7ng, các tác gi� báo cáo nh�n m$nh r`ng:
m	t doanh nghi�p chW s n sàng ch�ng tham nh7ng trong

khu v�c công m	t khi các ��i th� c$nh tranh c7ng làm
nh th�. 

�i�u này �)c hi;u, tham nh7ng trong khu v�c công
là m	t th� l�c hùng m$nh, v�a có ti�n, v�a có quy�n
l�c; ��ng ��u v�i m	t th� l�c, ph�i là m	t th� l�c ít
nhi�u t�ng x
ng. M	t cá th; doanh nghi�p chZc chZn
không th; lay chuy;n c� m	t h� th�ng tham nh7ng,
th�m chí còn có nguy c� nh�n h� qu� tiêu c�c trong
tr�ng h)p ch�ng tham nh7ng m	t cách ��n l�. N�u có

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN*

Tóm tắt: Tham nhũng, lãng phí là vấn nạn của mọi nhà nước ở mọi thời đại. Ở các
nước nghèo, tham nhũng tác động tiêu cực trực tiếp đến các tầng lớp nghèo: một
mặt, các dịch vụ công trở nên đắt đỏ do tiêu cực phí và những người này không có
khả năng chi trả để được hưởng các dịch vụ ấy; mặt khác, các tiêu cực phí do doanh
nghiệp chi trả cho hệ thống cung ứng dịch vụ công bị lũng đoạn bởi nạn tham nhũng
tất yếu được cộng vào giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng và
rốt cuộc, chính người tiêu dùng, bao gồm người nghèo, phải chi trả cho tham nhũng.
Trong chừng mực nào đó, chống tham nhũng được xác định là một trong những giải
pháp tích hợp đối với bài toán chống đói nghèo, bất công và tạo điều kiện thúc đẩy
phát triển và tiến bộ xã hội. Điều này cũng đúng cả đối với các nước phát triển.

Summary: Corruption and wastefulness are problems of every State in every age.
In poor countries, corruption has a direct negative impact on poorer classes. On the
one hand, public services become expensive due to negative costs and these people
are unable to pay for these services; on the other hand, the negative charges paid
by the enterprise to the public service delivery system are ravaged by the corruption
inevitably added to the cost of products and services provided by the enterprise and
ultimately people including the poor have to pay for corruption. To some extent, anti-
corruption is defined as one of the integrated solutions to the problem of fighting
poverty, injustice and facilitating social development and progress that is true for
developed countries.
Từ khóa: Tham nhũng, lãng phí, người dân, các tổ chức xã hội, chống nghèo đói, thế giới, Việt Nam.
Keywords: Corruption, wastefulness, people, social organizations, fighting poverty, the world, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 10/1/2019.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học hải ngoại (Pháp), Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Luật Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh.
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doanh nghi�p ch�ng tham nh7ng, trong khi doanh
nghi�p khác l$i ch�p nh�n tham nh7ng, thì doanh
nghi�p ch�ng tham nh7ng có nguy c� ch6u thi�t. Doanh
nghi�p ch�p nh�n tham nh7ng ch�p nh�n chi tr� và do
�ó �)c vi�c trong giao d6ch v�i công quy�n, trong khi
doanh nghi�p ch�ng tham nh7ng b6 gây khó d�, th�m
chí không �)c vi�c.

Nh�n xét trên �ây �úng không chW ��i v�i doanh
nghi�p, mà còn ��i v�i t�t c� các ch� th;. Nói rõ h�n,
ch�ng tham nh7ng ph�i là s� nghi�p c�a m	t ho�c nhi�u
t�p th;, th�m chí ph�i là trào lu xã h	i, thì m�i có c�
may thành công1. 

T� ch
c xã h	i - chìa khoá c�a vi�c t� ch
c hành �	ng
t�p th; ch�ng tham nh7ng

Vi�c phát �	ng hành �	ng t�p th; ch�ng tham nh7ng
�òi h�i vai trò c�a m	t t� ch
c c�a các ch� th;. Vi�c phát
�	ng và t� ch
c hành �	ng �Xng lo$t c�a các ch� th; chW
có th; �)c th�c hi�n m	t cách có hi�u qu� thông qua vai
trò �i�u hoà, ph�i h)p c�a t� ch
c xã h	i, t� ch
c ngh�
nghi�p. V�n �� là ph�i làm th� nào �; t� ch
c xã h	i có
th; phát huy ��y �� s
c m$nh c�a mình. Kinh nghi�m
các n�c cho th�y, �; có th; tham gia phòng, ch�ng tham
nh7ng m	t cách có hi�u qu�, �i�u ki�n c�n thi�t là b�n
thân t� ch
c xã h	i ph�i th�c s� là t� ch
c �$i di�n c�a

t�ng l�p xã h	i ho�c gi�i ngh� nghi�p có liên quan. M�t
khác, b�n thân t� ch
c xã h	i ph�i b�o ��m s� minh b$ch
và trong s$ch trong t� ch
c và ho$t �	ng. V� ph�n mình,
Nhà n�c ph�i t$o �i�u ki�n thu�n l)i cho các t� ch
c xã
h	i tham gia phòng, ch�ng tham nh7ng, c� trong giai
�o$n xây d�ng, c7ng nh trong quá trình th�c hi�n chính
sách, lu�t pháp.

Các phẩm chất cần thiết của tổ chức xã hội
về phương diện phòng, chống tham nhũng

Tính �$i di�n c�a t� ch
c xã h	i

T� ch
c xã h	i ph�i th�c s� là m	t t�p th; có t� ch
c
t�t c�a các thành viên thu	c t�ng l�p xã h	i ho�c gi�i
ngh� nghi�p nh�t �6nh. Có th; �)c l�p ra do quy�t �6nh
c�a Nhà n�c ho�c theo sáng ki�n, nguy�n v�ng c�a các
ch� th; t, nhng t� ch
c xã h	i ph�i �)c các thành
viên coi là ngôi nhà chung c�a mình và là ng�i nói ti�ng
nói ph�n ánh ý chí c�a t�p th; h	i viên trong khuôn kh�
giao ti�p chính tr6, xã h	i. 

Mu�n v�y, t� ch
c xã h	i ph�i có �i�u l�, n	i quy rõ
ràng. ��c bi�t, các quy �6nh v� tiêu chu�n h	i viên, v� xây
d�ng các t� ch
c quy�n l�c, v� sinh ho$t, h	i h�p, th�o
lu�n và bi;u quy�t ph�i th�t ch�t ch� và cho phép phát
huy dân ch� trong quá trình ho$t �	ng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, 
tháng 6/2018. ẢNH: PV
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Tính minh b$ch và trong s$ch c�a b�n thân t� ch
c xã h	i

Mu�n ch�ng tham nh7ng m	t cách hi�u qu�, b�n thân
t� ch
c xã h	i tr�c h�t, ph�i là m	t th�c th; trong s$ch
và minh b$ch. Tính minh b$ch và trong s$ch ph�i �)c
th�m nhu�n trong cu	c s�ng xã h	i ngh� nghi�p c�a t�ng
h	i viên, c7ng nh trong ho$t �	ng c�a t� ch
c h	i. 

H	i ph�i xây d�ng b	 quy tZc �$o �
c, trong �ó có
quy �6nh h	i viên ph�i cam k�t không h)p tác, c7ng
không ti�p tay cho tham nh7ng. Trong tr�ng h)p t�
ch
c là m	t hi�p h	i c�a các doanh nghi�p, thì h	i viên
ph�i cam k�t không d�a vào tham nh7ng �; t� ch
c, tri;n
khai ho$t �	ng kinh doanh. Vi ph$m quy tZc �$o �
c này,
h	i viên s� b6 khai tr� kh�i t� ch
c và n�u vi ph$m pháp
lu�t thì ph�i b6 x> lý theo pháp lu�t. 

B�n thân h	i c7ng ph�i tôn tr�ng các nguyên tZc minh
b$ch và trong s$ch trong quá trình ho$t �	ng. Ngân hàng
Th� gi�i �ã l�p m	t danh sách các tiêu chí nh�n d$ng các
t� ch
c xã h	i c�a doanh nghi�p �)c cho là minh b$ch
và trong s$ch và do �ó, có �� t cách �; �)c trao các
công c% c�n thi�t mà t� ch
c có th; s> d%ng trong quá
trình tham gia phòng, ch�ng tham nh7ng, bao gXm:

+ S� �	c l�p v�i các l)i ích kinh t� và chính tr6 ��c thù.

+ S� nh�t quán nh�n th�y �)c trong thái �	 c� v7 th)ng
tôn lu�t pháp, t� do c$nh tranh và �$o �
c trong kinh doanh.

+ Có h� th�ng k� toán và báo cáo ch�t ch�, cho phép
công khai m�i ho$t �	ng.

+ Có t� ch
c b	 máy h)p lý, cho phép phát huy dân ch�.

Phát huy vai trò của tổ chức xã hội trong
phòng, chống tham nhũng

Tham gia ý ki�n ho�c tr�c ti�p so$n th�o

Các nhóm l)i ích luôn có xu h�ng tìm cách �; làm
cho n	i dung chính sách, lu�t pháp ph%c v% t�t nh�t cho
l)i ích c�a nhóm mình. Ngoài ra, v�i t cách là ng�i
th�c thi chính sách, lu�t pháp nhân danh nhà ch
c
trách, các công ch
c mong mu�n lu�t pháp ph�i �)c xây
d�ng nh th� nào �; t$o �i�u ki�n cho vi�c th; hi�n
quy�n uy.

� các n�c, s� tham gia c�a các t� ch
c xã h	i, t� ch
c
ngh� nghi�p vào vi�c xây d�ng chính sách, lu�t pháp là
�i�u ki�n bZt bu	c �; d� th�o chính sách, v"n b�n lu�t
pháp �)c trình cho c� quan có th�m quy�n xem xét
thông qua. ��c bi�t, ��i v�i các v�n �� liên quan tr�c ti�p
��n ngành ngh�, l�nh v�c nh�t �6nh, vi�c tham v�n ý ki�n
c�a các t� ch
c xã h	i, t� ch
c ngh� nghi�p có th; �)c
th�c hi�n d�i hình th
c �� �$t công khai nguy�n v�ng
tr�c các !y ban chuyên môn c�a c� quan l�p pháp ho�c
c� quan �$i di�n dân c> < �6a ph�ng trong tr�ng h)p
chính sách, lu�t pháp �)c xây d�ng �; áp d%ng trong
ph$m vi �6a ph�ng. 

M	t trong nh5ng cách khác �; có �)c chính sách,
lu�t pháp b�o v� t�t l)i ích chính �áng c�a các t�ng l�p
xã h	i là th�a nh�n cho các t� ch
c xã h	i quy�n xây
d�ng các d� án lu�t. T� ch
c xã h	i �� ra sáng ki�n l�p
pháp; m	t khi sáng ki�n l�p pháp �)c ch�p nh�n, thì t�

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam giao ban nhằm đánh giá tiến độ việc
thực hiện phối hợp tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, 
tháng 10/2017. ẢNH: KỲ ANH
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ch
c xã h	i là c� quan ch� trì vi�c so$n th�o và hoàn
thi�n d� th�o theo �úng quy trình l�p pháp. 

� n�c ta, t$i �i�u 1 c�a Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam ghi rõ: “M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t� ch
c liên
minh chính tr6, liên hi�p t� nguy�n c�a t� ch
c chính tr6,
các t� ch
c chính tr6 - xã h	i, t� ch
c xã h	i và các cá
nhân tiêu bi;u trong các giai c�p, t�ng l�p xã h	i, dân
t	c, tôn giáo, ng�i Vi�t Nam �6nh c < n�c ngoài”. 

Qua �ó, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam có th; liên k�t v�i
các t� ch
c chính tr6 - xã h	i, nh: công, nông, thanh niên,
ph% n5, c�u chi�n binh,… t$o nên m$ng l�i “thiên la, �6a
võng” �; giám sát, ki;m tra các cán b	, ��ng viên có ch
c,
có quy�n, có kh� n"ng th�c hi�n hành vi tham nh7ng theo
�i�u 3, Lu�t Phòng, ch�ng tham nh7ng n"m 2005, s>a ��i,
b� sung n"m 2007 và 2012. Khi M�t tr�n thông qua m$ng
l�i c�a mình, phát hi�n cán b	, ��ng viên có ch
c, có
quy�n có d�u hi�u tham nh7ng, s� �)c x> lý th� nào?
Th�c ti�n ��u tranh phòng, ch�ng tham nh7ng < n�c ta
chW ra r`ng, trong t�t c� các giai �o$n c�a quá trình ��u
tranh phòng, ch�ng tham nh7ng, t� khâu phòng ng�a,
phát hi�n ��n x> lý tham nh7ng, ��u có s� tham gia c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
n"m 2015, Lu�t Phòng, ch�ng tham nh7ng n"m 2005 và
Lu�t Phòng, ch�ng tham nh7ng �)c Qu�c h	i thông qua
chính th
c có hi�u l�c t� 1/7/2019, ��u dành riêng m	t
�i�u < ph�n chung có tính nguyên tZc, �; quy �6nh vai trò
và trách nhi�m c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam: “M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam có trách nhi�m tích c�c tham gia, �	ng
viên nhân dân, thành viên c�a mình tham gia vào vi�c
phòng ng�a, phát hi�n tham nh7ng và ki�n ngh6 c� quan,
t� ch
c, cá nhân có th�m quy�n x> lý tham nh7ng, giám
sát vi�c th�c hi�n pháp lu�t v� phòng, ch�ng tham nh7ng,
t� ch
c xã h	i, t� ch
c xã h	i ngh� nghi�p có trách nhi�m
tích c�c tham gia vào vi�c phòng ng�a phát hi�n tham
nh7ng theo quy �6nh c�a pháp lu�t (�i�u 7, Lu�t Phòng,
ch�ng tham nh7ng). 

Phát hi�n tham nh7ng: � các n�c, công dân có xu
h�ng t� giác tham nh7ng thông qua vai trò c�a m	t t�
ch
c xã h	i, ��c bi�t là c�a m	t h	i dân s� mà công dân
là h	i viên. Xu h�ng này hình thành t� nhi�u y�u t�,
trong �ó có hai y�u t� �áng chú ý. 

Th
 nh�t, cáo giác tham nh7ng là vi�c công dân ��ng
��u v�i m	t th� l�c v�a có ti�n, v�a có quy�n. �ây là cu	c
chi�n không cân s
c, mà r�i ro nghiêng h�n v� phía ng�i

cáo giác. V�i quy�n l�c nZm trong tay, ng�i b6 cáo giác
có �i�u ki�n xây d�ng, m< r	ng và c�ng c� các m�i quan
h� �)c g�i là vây cánh. Nh� có vây cánh v�n ra ��n
nhi�u v6 trí, ng�i ta có th; ki;m soát, kh�ng ch�, phong
to� các nguXn thông tin, không cho ng�i khác khai thác
�; ch�ng l$i mình, �Xng th�i còn có �i�u ki�n ph�n �òn
ch�ng l$i ng�i cáo giác. Th�c t� cho th�y, trong không
ít tr�ng h)p, m�c dù vi�c tham nh7ng là có th�t, nhng
ng�i tham nh7ng không b6 x> lý; trái l$i, chính ng�i
cáo giác tham nh7ng l$i b6 cáo bu	c và b6 ��y vào tù t	i. 

Th
 hai, vi�c cáo giác b`ng th n�c danh h�u nh
không �)c th�a nh�n < các n�c phát tri;n. Lý do là
trong �i�u ki�n không có ai ch6u trách nhi�m v� l�i cáo
giác, thì trong tr�ng h)p l�i cáo giác �)c xác �6nh là
sai, s� không có �i�u ki�n th�c hi�n các bi�n pháp c�n
thi�t �; ��n bù thi�t h$i cho ng�i b6 cáo giác. Th�c ti�n
t pháp < các n�c th�a nh�n, c� quan ch
c n"ng có
quy�n s> d%ng th n�c danh nh m	t nguXn thông tin;
nhng c� quan t� t%ng tuy�t ��i không có quy�n kh<i
�	ng quy trình t� t%ng chW d�a vào th n�c danh. 

Trong hoàn c�nh �ó, t� ch
c xã h	i gi5 vai trò gi�ng
nh m	t màng l�c thông tin, �Xng th�i là lá chZn. 

Màng l�c thông tin, t� ch
c xã h	i ti�p nh�n ph�n
ánh, cáo giác c�a h	i viên và có bi�n pháp c�n thi�t thích
h)p �; phân lo$i. ChW trong tr�ng h)p có �� c"n c
 �;
xác �6nh thông tin ph�n ánh, cáo giác c�a h	i viên là
�úng s� th�t, thì t� ch
c xã h	i m�i tri;n khai vi�c cáo
giác tham nh7ng d�i danh ngh�a c�a t� ch
c. Có th;
nh�n th�y v�i cách làm �ó, t� ch
c xã h	i có th; �
ng ra
cáo giác v�i thái �	 t� tin mà không c�n quá nhi�u thao
tác chu�n b6 trong tr�ng h)p s� vi�c �)c xác nh�n theo
nhi�u ��n cáo giác t� nhi�u cá nhân. Trái l$i, trong
tr�ng h)p chW m	t ho�c m	t vài cá nhân h	i viên, thì t�
ch
c ph�i th�n tr�ng và ch�t ch� trong vi�c phân tích,
xác minh, �ánh giá tr�c khi quy�t �6nh lên ti�ng cáo
giác hay không.  

Lá chZn, t� ch
c xã h	i ph�i th�c hi�n t�t c� nh5ng
vi�c có th; trong ph$m vi lu�t pháp cho phép �; b�o v�
h	i viên �ã ph�n ánh, cáo giác tham nh7ng ch�ng s� xâm
h$i mang tính ch�t “ph�n �òn”. ��c bi�t, t� ch
c xã h	i
ph�i b�o m�t lai l6ch c�a h	i viên �ã cung c�p thông tin
ph�n ánh, cáo giác tham nh7ng, không �; h	i viên ph�i
xu�t hi�n và ��i m�t v�i th� l�c b6 cáo giác trong t th�
��ng ��u ��n l�.�

Chú thích:
1. Thực tiễn ghi nhận nơi này, nơi nọ có những cá nhân quan chức tư pháp hoặc thường dân có quyết tâm đặc biệt và dũng cảm một

mình đương đầu với các thế lực tham nhũng hùng mạnh và xảo quyệt, gian ác. Những người như thế được gọi là các hiệp sĩ chống
tham nhũng. Trong hầu hết trường hợp, đó là hiện tượng ghi nhận ở các nước đang hoặc kém phát triển, nơi mặt bằng dân trí thấp
và luật pháp vừa thiếu sót vừa kém hữu hiệu. Bản thân hiệp sĩ, nếu là thường dân, thường bị quy chụp là phần tử sống ngoài vòng
luật pháp và phải đương đầu với nhiều rủi ro. Ở các nước phát triển, nơi mặt bằng dân trí cao, hầu như không thấy xuất hiện hiệp
sĩ này.   

PHÒNG, CH.NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ Chúc Mừng Năm Mới
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Đấu tranh phòng, chống tham nhũng - từ
“ý Đảng” đến ”lòng dân” 

Tham nh7ng là m	t v�n �� l6ch s>, xu�t hi�n r�t s�m
t� khi có s� phân chia quy�n l�c và hình thành nhà n�c.
Nhà n�c luôn luôn có xu h�ng l$m quy�n, vi ph$m ��n
các quy�n l)i c�a cá nhân1, quy�n l�c có xu h�ng tham
nh7ng; quy�n l�c tuy�t ��i thì tham nh7ng càng tuy�t
��i2. Tham nh7ng xu�t hi�n < m�i n�i, nó �nh h<ng r�t
l�n ��n s� phát tri;n c�a t�ng qu�c gia, xâm ph$m ��n
quy�n t� do, dân ch� và ti�n b	 xã h	i. H$n ch� tham
nh7ng là yêu c�u ��t ra ��i v�i b�t k� qu�c gia nào, �;
th�c hi�n �)c yêu c�u �ó, tr�c h�t, c�n ph�i nh�n di�n
�)c th� nào là tham nh7ng.

Ch� t6ch HX Chí Minh không s> d%ng t� “tham
nh7ng”, nhng Ng�i th�ng nói �ó là tham ô, bi;u hi�n

��c trng nh�t c�a tham nh7ng. Trong các tác ph�m c�a
mình, Ng�i kh�ng �6nh: “Tham ô là hành �	ng x�u xa
nh�t, t	i l�i �ê ti�n nh�t trong xã h	i. Tham ô là tr	m cZp
c�a công, chi�m c�a công làm c�a t”3. 

Hi�n nay, < n�c ta, “n$n tham nh7ng di�n ra nghiêm
tr�ng và kéo dài gây b�t bình trong nhân dân, là nguy c�
l�n �e d�a s� tXn vong c�a ��ng và ch� �	”4. Ngoài ra,
“m	t b	 ph�n không nh� cán b	, ��ng viên, trong �ó có
nh5ng ��ng viên gi5 v6 trí lãnh �$o, qu�n lý, k; c� m	t
s� cán b	 cao c�p, suy thoái v� t t<ng chính tr6, �$o
�
c, l�i s�ng v�i nh5ng bi;u hi�n khác nhau v� s� phai
nh$t lý t<ng, sa vào ch� ngh�a cá nhân ích k(, c� h	i,
th�c d%ng, ch$y theo danh l)i, ti�n tài, kèn c�a �6a v6,
c%c b	, tham nh7ng, lãng phí, tùy ti�n, vô nguyên
tZc…”5.

CAO VŨ MINH* 

Tóm tắt: Kiểm tra, giám sát là những hoạt động quan trọng trong công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng. Từ khi ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước ta
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dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, nhằm bảo đảm kiểm soát quyền lực nhà nước, đấu tranh đẩy lùi tệ tham
nhũng, lãng phí.

Summary: Inspection and supervision are important activities in the fight against
corruption. Since its inception, our Party and State have always appreciated the
position and role of inspection and supervision and step by step built and
completed the inspection and supervision mechanism; enhanced the role of the
Vietnam Fatherland Front and the mass organizations in the detection, fighting
against corruption to ensure the control of the State power, fighting against
corruption and wastefulness.
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Ho�t đ�ng ki!m tra, giám sát 
c�a h� th�ng chính tr� trong công tác
phòng, ch�ng tham nh�ng 
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C�ng l�nh xây d�ng ��t n�c trong th�i k� quá �	 lên
ch� ngh�a xã h	i (b� sung, phát tri;n n"m 2011) c7ng
kh�ng �6nh, tham nh7ng là m	t trong nh5ng nguy c� �nh
h<ng nghiêm tr�ng ��n s� tXn vong c�a ��t n�c. Theo
�ó, C�ng l�nh nêu: “s� nghi�p cách m$ng là c�a nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là
ng�i làm nên nh5ng thZng l)i l6ch s>. Quan liêu, tham
nh7ng, xa r�i nhân dân s� d�n ��n nh5ng t�n th�t khôn
l�ng ��i v�i v�n m�nh c�a ��t n�c, c�a ch� �	 xã h	i
ch� ngh�a và c�a ��ng”6. Chính vì v�y, V"n ki�n �$i h	i
�$i bi;u toàn qu�c l�n th
 XI c�a ��ng xác �6nh: “Th�c
hi�n kiên trì, kiên quy�t, có hi�u qu� cu	c ��u tranh
phòng, ch�ng tham nh7ng. Trong �ó, vi�c hoàn thi�n th;
ch�, lu�t pháp là v�n �� r�t quan tr�ng”7.

�i�u 8 Hi�n pháp n"m 2013 quy �6nh: “Các c� quan
nhà n�c, cán b	, công ch
c, viên ch
c ph�i tôn tr�ng
Nhân dân, t�n t%y ph%c v% Nhân dân, liên h� ch�t ch�
v�i Nhân dân, lZng nghe ý ki�n và ch6u s� giám sát c�a
Nhân dân; kiên quy�t ��u tranh ch�ng tham nh7ng, lãng
phí và m�i bi;u hi�n quan liêu, hách d6ch, c>a quy�n”. Do
�ó, v�n �� có tính th�c ti�n quan tr�ng ��t ra là, ph�i
t"ng c�ng công tác ki;m tra, giám sát trong th�c thi
chính sách, pháp lu�t v� phòng, ch�ng tham nh7ng.

Nhận diện công tác kiểm tra, giám sát
tham nhũng của các tổ chức Đảng, các cơ
quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các
thành viên

Có th; nh�n th�y, n"m 2016, chW s� nh�n th
c tham
nh7ng c�a Vi�t Nam �ã t"ng 2 �i;m (33/100 �i;m). N"m
2017, v�i nh5ng cam k�t m$nh m� c�a ��ng và Nhà n�c,
công tác phòng, ch�ng tham nh7ng trong n�c �ã �$t
�)c nh5ng k�t qu� r�t �áng khích l�8. Tuy nhiên, tình
hình tham nh7ng v�n di�n bi�n ph
c t$p, công tác phát
hi�n, x> lý tham nh7ng cha �áp 
ng yêu c�u. S� v% vi�c,
v% án tham nh7ng �)c phát hi�n còn ít, m	t s� v% vi�c
x> lý còn kéo dài, cha nghiêm, thu hXi tài s�n tham
nh7ng �$t k�t qu� th�p, gây tâm lý b
c xúc và hoài nghi
trong xã h	i v� quy�t tâm phòng, ch�ng tham nh7ng c�a
��ng và Nhà n�c ta9. M	t trong nh5ng nguyên nhân
quan tr�ng là do các quy �6nh v� ki;m tra, giám sát tham
nh7ng cha phù h)p, cha phát huy hi�u qu� vai trò,
ch
c n"ng c�a m�i c� quan, t� ch
c, ��n v610.

Công tác ki;m tra c�a ��ng

Trong ho$t �	ng ki;m tra c�a mình, ��ng ��c bi�t
quan tâm ki;m tra vi�c th�c hi�n công tác phòng, ch�ng
tham nh7ng th; hi�n qua nh5ng ngh6 quy�t, chW th6 quan
tr�ng, nh: ChW th6 s� 50-CT/TW ngày 7/12/2015 c�a B	
Chính tr6 v� t"ng c�ng s� lãnh �$o c�a ��ng ��i v�i công
tác phát hi�n, x> lý v% vi�c, v% án tham nh7ng; V"n ki�n
�$i h	i �$i bi;u toàn qu�c l�n th
 XII11. Các t� ch
c ��ng
th�ng xuyên ki;m tra công tác phòng, ch�ng tham

nh7ng �; k6p th�i chW ra nh5ng sai ph$m, khuy�t �i;m,
h$n ch� trong th�c thi chính sách, pháp lu�t liên quan
��n v�n �� này. K�t qu� ki;m tra �)c thông báo cho
ng�i lãnh �$o c�a c� quan b6 ki;m tra, và c� quan c�p
trên c�a c� quan b6 ki;m tra bi�t. Tr�ng h)p c�n thi�t có
th; chuy;n sang ki;m tra d�u hi�u vi ph$m và áp d%ng
bi�n pháp k( lu�t ��ng (n�u k�t lu�n có sai ph$m).
Ph�ng pháp tác �	ng trong công tác ki;m tra c�a ��ng
tuy không mang tính pháp lý và quy�n l�c nhà n�c
nhng hi�u l�c th�c t� r�t l�n.

Tuy nhiên, công tác ki;m tra c�a ��ng hi�n nay v�n
còn nh5ng h$n ch� nh�t �6nh: nh�n th
c c�a t� ch
c
��ng và ��ng viên v� công tác ki;m tra cha cao, v�n
mang tính hình th
c. Th�c t�, nhi�m v% ki;m tra �)c
“giao h�n” cho !y ban ki;m tra, cán b	 làm công tác ki;m
tra. T� �ó d�n ��n tình tr$ng, nh5ng ch� th; này không
ki;m tra xu;, b<i ��i t)ng b6 ki;m tra r�t �ông ��o và �a
d$ng. Th�c tr$ng ho$t �	ng ki;m tra c�a ��ng v�n còn có
bi;u hi�n né tránh, cha m$nh d$n chW ra nh5ng thi�u
sót, khuy�t �i;m c�a ��i t)ng b6 ki;m tra �; k6p th�i
s>a ch5a, khZc ph%c khuy�t �i;m. Bên c$nh �ó, công tác
ki;m tra c�a ��ng cha th�c s� d�a vào qu�n chúng nhân
dân, cha có c� ch� thích h)p thu hút các �oàn th;, các
t� ch
c chính tr6 - xã h	i và nhân dân tham gia ki;m tra,
giám sát t� ch
c ��ng và ��ng viên12; hi�u qu� và ch�t
l)ng phòng ng�a vi ph$m liên quan ��n tham nh7ng
cha cao. 

Giám sát, ki;m tra trong n	i t$i b	 máy Nhà n�c

Theo Hi�n pháp n"m 2013, Qu�c h	i có quy�n giám
sát t�i cao ��i v�i toàn b	 ho$t �	ng c�a Nhà n�c. Quy�n
giám sát t�i cao c�a Qu�c h	i �ã bao gXm c� giám sát ��i
v�i công tác phòng, ch�ng tham nh7ng c�a các c� quan
nhà n�c. Qu�c h	i th�c hi�n ch
c n"ng giám sát c�a
mình thông qua !y ban Th�ng v% Qu�c h	i, H	i �Xng
dân t	c, các !y ban c�a Qu�c h	i và �$i bi;u Qu�c h	i.
Hình th
c giám sát c� b�n c�a Qu�c h	i ��i v�i công tác
phòng, ch�ng tham nh7ng là xem xét báo cáo, ch�t v�n
và c> �oàn giám sát th�c t�. 

� �6a ph�ng, H	i �Xng nhân dân các c�p th�c hi�n
quy�n giám sát ��i v�i ho$t �	ng c�a !y ban nhân dân
trong vi�c tuân th� các quy �6nh pháp lu�t v� phòng
ch�ng tham nh7ng13. Bên c$nh �ó, m	t trong nh5ng tiêu
chu�n quan tr�ng c�a �$i bi;u H	i �Xng nhân dân �)c
quy �6nh trong Lu�t T� ch
c Chính quy�n �6a ph�ng n"m
2015 là “có b�n l�nh, kiên quy�t ��u tranh ch�ng tham
nh7ng” (�i�u 7). 

Ngoài ho$t �	ng giám sát c�a các c� quan dân c>, còn
có ho$t �	ng ki;m tra c�a c� quan nhà n�c c�p trên ��i
v�i c� quan nhà n�c c�p d�i trong b	 máy nhà n�c.
Các ho$t �	ng ki;m tra, giám sát �)c th�c hi�n m	t cách
th�ng xuyên, mang l$i hi�u qu� cao cho công cu	c ��u
tranh phòng, ch�ng tham nh7ng. Tuy nhiên, vi�c ki;m
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tra, giám sát mang tính n	i b	 c�a Nhà n�c v�n tXn t$i
nhi�u b�t c�p, c% th;:

��i v�i giám sát công tác phòng, ch�ng tham nh7ng,
ho$t �	ng này �)c trao cho h�u h�t các c� quan c�a
Qu�c h	i, các �oàn �$i bi;u Qu�c h	i và �$i bi;u Qu�c h	i,
nhng v�n �)c �ánh giá là khâu y�u trong vi�c th�c
hi�n ch
c n"ng giám sát c�a Qu�c h	i14. Hi�n nay, pháp
lu�t v�n cha quy �6nh c% th; cho b�t c
 m	t c� quan
nào c�a Qu�c h	i ph% trách chính vi�c giám sát ��i v�i
công tác phòng, ch�ng tham nh7ng. Vi�c “dàn tr�i” giao
cho Qu�c h	i, !y ban Th�ng v% Qu�c h	i, H	i �Xng dân
t	c, các !y ban c�a Qu�c h	i, �oàn �$i bi;u Qu�c h	i, �$i
bi;u Qu�c h	i giám sát công tác phòng, ch�ng tham
nh7ng �ã d�n ��n tình tr$ng thi�u vZng m	t ��u m�i
chuyên trách th�c hi�n công tác này. Th�c t� là công tác
phòng, ch�ng tham nh7ng do r�t nhi�u ch� th; có th�m
quy�n ��m trách, nhng không có m	t ��u m�i ch� trì.
�i�u này d�n ��n tình tr$ng lúng túng, chXng chéo trong
giám sát, tình tr$ng “quên” x> lý các ki�n ngh6 sau k�t
qu� giám sát c7ng th�ng xuyên x�y ra15.

T�ng t�, < �6a ph�ng, giám sát công tác phòng,
ch�ng tham nh7ng �)c giao cho H	i �Xng nhân dân và
các �$i bi;u H	i �Xng nhân dân th�c hi�n. Tuy nhiên,
cha có c� quan �)c giao nhi�m v% giám sát m	t cách
�	c l�p và chuyên nghi�p ��i v�i công tác phòng, ch�ng
tham nh7ng. Vì v�y, vi�c giám sát công tác phòng, ch�ng
tham nh7ng cha t�p trung, giá tr6 các ki�n ngh6 có �)c
t� k�t qu� ho$t �	ng giám sát không cao. Vi�c xem xét,
ti�p thu, gi�i quy�t các ki�n ngh6 và tr� l�i các ki�n ngh6
c�a c� quan giám sát c7ng t� �ó tr< nên cha nghiêm túc. 

��i v�i ki;m tra công tác phòng, ch�ng tham nh7ng,
ho$t �	ng này �)c trao cho h�u h�t các c� quan nhà
n�c. Ngoài công tác ki;m tra, các c� quan nhà n�c còn
có trách nhi�m t� ki;m tra, nh`m k6p th�i phát hi�n,
ng"n ch�n, x> lý hành vi tham nh7ng trong chính c�
quan. Tuy nhiên, ki;m tra công tác phòng, ch�ng tham
nh7ng có nh)c �i;m là d� d�n ��n s� th�a hi�p, d� hòa
vi quý, bao che nhau và k�t qu� th�ng mang tính r"n �e,
nhZc nh< h�n là quy k�t trách nhi�m. Hi�n nay, vi�c giám
sát c�a c� quan nhà n�c c�p trên ��i v�i c� quan nhà
n�c c�p d�i �ang b	c l	 quá nhi�u b�t c�p, nh: s�
dung d?ng, bao che, m�t dân ch�. Nói cách khác, s�
ki;m tra này mang tính n	i b	, là “chuy�n trong nhà”
c�a các c� quan nhà n�c, còn công dân chW là ng�i th

ba trong c� ch� �ó. Bên c$nh �ó, c� ch� t� ki;m tra c�a
các c� quan nhà n�c c7ng cha th�t s� hi�u qu�. T�
ki;m tra, n�u phát hi�n hành vi tham nh7ng, ng�i �
ng
��u c� quan, t� ch
c, ��n v6 ph�i k6p th�i x> lý theo th�m
quy�n ho�c thông báo cho c� quan Thanh tra, �i�u tra,
Vi�n ki;m sát có th�m quy�n x> lý (Kho�n 3 �i�u 60 Lu�t
Phòng, ch�ng tham nh7ng) nhng c7ng chính vì quy �6nh
x> lý ng�i �
ng ��u c� quan, t� ch
c �; x�y ra hành vi
tham nh7ng l$i tr< thành rào c�n trong c� ch� t� ki;m

tra. Kho�n 5 �i�u 68 Lu�t Phòng, ch�ng tham nh7ng l$i
quy �6nh x> lý hình s� hay x> lý k( lu�t ��i v�i ng�i
�
ng ��u c� quan, t� ch
c, ��n v6 �; x�y ra hành vi tham
nh7ng trong c� quan, t� ch
c, ��n v6 do mình qu�n lý,
ph% trách. Nh v�y, vi�c th�c hi�n các quy �6nh này
d�ng nh là m	t ngh6ch lý, ng�i �
ng ��u c� quan, t�
ch
c càng t"ng c�ng công tác ki;m tra, thanh tra �;
phát hi�n �)c nhi�u hành vi tham nh7ng trong n	i b	
c� quan, t� ch
c mình thì ng�i �ó l$i có “nguy c�” ph�i
ch6u trách nhi�m v� vi�c �; x�y ra nhi�u hành vi tham
nh7ng trong ph$m vi th�m quy�n do mình qu�n lý. Chính
t� mâu thu�n gi5a các v"n b�n �ã d�n t�i tình tr$ng
ng�i �
ng ��u “l� tham nh7ng �? trách nhi�m”16. 

Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c
thành viên ��i v�i công tác phòng, ch�ng tham nh7ng 

Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c
thành viên ��i v�i công tác phòng, ch�ng tham nh7ng là
hình th
c giám sát mang tính xã h	i. Trong th�i gian qua,
vi�c giám sát này �)c ti�n hành t�ng ��i hi�u qu�, t� �ó
b�o ��m cho các quy �6nh pháp lu�t liên quan ��n phòng,
ch�ng tham nh7ng �)c tuân th� m	t cách nghiêm minh.

V� m�t lý lu�n, giám sát xã h	i c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên cùng v�i giám sát,
ki;m tra trong n	i t$i c� quan nhà n�c và giám sát c�a
��ng t$o thành m	t h� th�ng ki;m tra, giám sát nhi�u
t�ng n�c, gZn bó ch�t ch� ��i v�i công tác phòng, ch�ng
tham nh7ng. N�u nh ki;m tra, giám sát c�a các c� quan
nhà n�c mang tính quy�n l�c nhà n�c, thì giám sát c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên chW
mang tính “theo dõi, phát hi�n và ki�n ngh6”. Tuy v�y,
theo �ánh giá c�a nhi�u chuyên gia pháp lý thì giám sát
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên
nói chung và giám sát công tác phòng, ch�ng tham nh7ng
nói riêng là m	t b� sung, hoàn thi�n ��i v�i giám sát
mang tính ch�t nhà n�c, t� �ó b�o ��m cho vi�c giám
sát khách quan, toàn di�n và hi�u qu� h�n17.

Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c là m	t quy�n mang tính
Hi�n �6nh. Trên c� s< �ó, Nhà n�c th; ch� hóa quy�n giám
sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trên nhi�u l�nh v�c,
trong �ó có giám sát thi hành pháp lu�t v� phòng ch�ng
tham nh7ng18. Giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và
các t� ch
c thành viên là khách quan, mang s
c m$nh c	ng
�Xng nên có s
c lan t�a m$nh m�. Do �ó, n�u giám sát c�a
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên ��i
v�i công tác phòng ch�ng tham nh7ng �)c th�c hi�n hi�u
qu� s� góp ph�n ��y lùi t� n$n tham nh7ng.

Tuy nhiên, trên th�c ti�n, bên c$nh nh5ng k�t qu� �$t
�)c, thì giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t�
ch
c thành viên còn nhi�u h$n ch�, b�t c�p19, t� �ó làm h$n
ch� hi�u qu� c�a mô hình giám sát quan tr�ng này; c% th;:

M	t là, trên th�c t�, ho$t �	ng giám sát c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên v�n mang

PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ
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n�ng tính hình th
c20. T� �ó, không phát huy �)c hi�u
qu� c�a công tác phòng, ch�ng tham nh7ng. 

Hai là, ho$t �	ng giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và các t� ch
c thành viên chW m�i d�ng l$i < vi�c tuyên
truy�n, v�n �	ng, ti�p nh�n ��n th t� cáo hành vi tham
nh7ng, lãng phí, �Xng th�i chuy;n ��n th, theo dõi, �ôn
��c, ki�n ngh6 gi�i quy�t… T�t c� ho$t �	ng �ó, k; c� ki�n
ngh6 c7ng cha �)c các ch� th; có th�m quy�n gi�i quy�t
ti�p thu, ph�n hXi �úng m
c. Nhi�u ki�n ngh6 c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên r�t chính xác,
r�t h)p lý nhng không nh�n �)c b�t k� s� ph�n hXi nào
c�a các c� quan h5u trách21. Vì v�y, hi�u l�c pháp lý và hi�u
qu� giám sát công tác phòng, ch�ng tham nh7ng c�a M�t
tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên không �$t
�)c yêu c�u, mong mu�n mà pháp lu�t �� ra. 

Một số kiến nghị góp phần thực hiện tốt
hoạt động kiểm tra, giám sát 

Th
 nh�t, ��i v�i ki;m tra c�a ��ng, c�n t�p trung
nâng cao nh�n th
c c�a t� ch
c ��ng và ��ng viên v�
công tác ki;m tra, phát huy tính ch� �	ng, khZc ph%c
tính hình th
c. Trong công tác phòng, ch�ng tham
nh7ng, c�n t"ng c�ng vai trò c�a c�p �y trong ho$t �	ng
ki;m tra, khZc ph%c tình tr$ng “dXn h�t” công tác ki;m
tra cho !y ban Ki;m tra.

Th
 hai, lu�t hóa vai trò ki;m tra c�a ��ng ��i v�i
công tác phòng, ch�ng tham nh7ng. V� lâu dài, c�n xây
d�ng và ban hành Lu�t v� ki;m tra, giám sát chung �i�u
chWnh c� h� th�ng ki;m tra giám sát hi�n hành, trong �ó
quy �6nh c% th; v� th� t%c, hình th
c, ph�ng pháp, c�
ch� ph�i h)p ki;m tra, giám sát,... ��i v�i t�ng lo$i hình
ki;m tra, giám sát. 

Th
 ba, ��i v�i ki;m tra, giám sát c�a các c� quan nhà
n�c, c�n xây d�ng m	t c� quan, m	t ��n v6 ch� trì, ch6u
trách nhi�m chính trong vi�c ki;m tra, giám sát ��i v�i
công tác phòng, ch�ng tham nh7ng. �Xng th�i, xác l�p c�
ch� trách nhi�m c7ng nh ngh�a v% gi�i trình c�a các ch�
th; b6 ki;m tra, giám sát, nhng không th�c hi�n nh5ng
ho$t �	ng tích c�c trong m	t kho�ng th�i gian c% th;.

Th
 t, ��i v�i giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
và các t� ch
c thành viên thì c�n quy �6nh rõ trách nhi�m
c�a c� quan, t� ch
c, cá nhân có th�m quy�n ph�i xem
xét, tr� l�i yêu c�u, ki�n ngh6 c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam và các t� ch
c thành viên trong m	t kho�ng th�i
gian c% th;. �Xng th�i, pháp lu�t c�n quy �6nh rõ h�u
qu� pháp lý b�t l)i dành cho c� quan, t� ch
c, cá nhân
ch�m tr� ho�c không xem xét, tr� l�i yêu c�u, ki�n ngh6
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch
c thành viên
�úng th�i h$n.�
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* Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những thành tựu cơ bản trong thực hiện
chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước

Quy�n bình ��ng c�a các dân t	c �)c ��m b�o trên các
l�nh v�c chính tr6, trong các quan h� xã h	i và tr�c pháp lu�t;
các dân t	c ngày càng hi;u bi�t tôn tr�ng và giúp �? nhau
cùng ti�n b	. �$i �oàn k�t toàn dân t	c không ng�ng �)c
c�ng c� và t"ng c�ng, các dân t	c gZn bó bên nhau, cùng
nhau xây d�ng và b�o v� T� qu�c Vi�t Nam xã h	i ch� ngh�a.

�u tiên ��u t, xây d�ng k�t c�u h$ t�ng kinh t� - xã h	i
thi�t y�u, nh: giao thông, n�c cho sinh ho$t và s�n xu�t,
�i�n, thông tin liên l$c, tr$m xá, các thi�t ch� v"n hóa, y t�,
tr�ng, l�p h�c �ã làm thay ��i rõ r�t b	 m�t nông thôn
vùng dân t	c thi;u s� (DTTS), mi�n núi (98% xã có ��ng ô
tô ��n trung tâm, 98,5 xã có tr$m y t�, 100% xã có �i�n, 94%
xã có �i�n l�i qu�c gia, 90% xã �)c ph� sóng phát thanh
- truy�n hình, 100% xã có tr�ng m�m non, ti;u h�c và
THCS). S�n xu�t ngày càng phát tri;n; ��i s�ng v�t ch�t,
tinh th�n c�a �Xng bào DTTS �)c nâng lên t�ng b�c, t( l�
h	 nghèo gi�m rõ r�t (theo tiêu chí c7: t( l� h	 nghèo trong
DTTS gi�m khá nhanh, t� 60% n"m 2002 xu�ng còn 23%
n"m 2015. Các huy�n nghèo theo Ngh6 quy�t 30a gi�m bình

quân 5%, t� 43,89% n"m 2012 xu�ng còn 38,89% n"m 2014,
trong khi c� n�c là 2%. Theo tiêu chí m�i n"m 2016, t( l�
h	 nghèo trong DTTS còn kho�ng 23,1%).

S� nghi�p phát tri;n giáo d%c, �ào t$o nguXn nhân
l�c cho các DTTS có nhi�u ti�n b	, �$t thành t�u to l�n.
��n nay, �ã c� b�n xóa mù ch5 và ph� c�p giáo d%c b�c
Ti;u h�c, THCS; các lo$i hình tr�ng n	i trú, bán trú phát
tri;n, t$o �i�u ki�n cho các DTTS phát tri;n giáo d%c,
nâng cao dân trí và ch�t l)ng nguXn nhân l�c. ��i s�ng
v"n hóa, tinh th�n c�a các DTTS < các vùng, mi�n có
nhi�u kh<i sZc; các giá tr6 v"n hóa dân t	c t�t ��p �)c
quan tâm b�o tXn và phát huy (khôi ph%c các L� h	i
truy�n th�ng, t� ch
c Ngày h	i v"n hóa c�a các dân t	c;
hình thành và b�c ��u ho$t �	ng có hi�u qu� Làng v"n
hóa các dân t	c Vi�t Nam, t� ch
c trình di�n trang ph%c
truy�n th�ng các dân t	c Vi�t Nam,…). L�nh v�c y t�,
ch"m sóc s
c kh�e vùng DTTS �)c c�i thi�n góp ph�n
nâng cao s
c kh�e, th; tr$ng và ch�t l)ng dân s�; �Xng
bào nghèo �)c khám, ch5a b�nh mi�n phí và h<ng
chính sách b�o hi;m y t� theo quy �6nh; m$ng l�i y t�
< vùng DTTS phát tri;n.

VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta đã đạt
được những thành tựu cơ bản, các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam luôn đoàn
kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, một số
vấn đề về chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội còn hạn chế,
gây bức xúc trong nhân dân,… cần được thể chế hóa một cách đầy đủ và toàn diện.

Summary: For many years, the implementation of ethnic policies in our country has
gained fundamental achievements, the ethnic groups in the great family of Vietnam
are always united, respect and help each other make progress. However, in the
current situation, some issues of ethnic policies in economic, cultural and social
development are still limited, causing annoyance among the people which need to be
fully institutionalized and comprehensive.
Từ khóa: Dân tộc, chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khó khăn, Việt Nam.
Keywords: Ethnic, ethnic policies, ethnic minorities, mountainous areas, difficulty, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 9/1/2019.

M�t s� v�n đ� trong chính sách
dân t�c " Vi�t Nam

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T	C
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Một số vấn đề về dân tộc và những hạn
chế, khó khăn trong vùng dân tộc thiểu
số, miền núi hiện nay

Vùng dân t	c, mi�n núi v�n là vùng kinh t� ch�m phát
tri;n, ��i s�ng c�a �Xng bào còn nhi�u khó kh"n, ��c bi�t
là < vùng sâu, vùng xa, vùng c"n c
 cách m$ng. Kho�ng
cách thu nh�p và ��i s�ng gi5a �Xng bào dân t	c thi;u s�
v�i thu nh�p và m
c s�ng chung c�a xã h	i ti�p t%c b6
doãng ra (t( l� nghèo DTTS 23,1%, c�n nghèo 13,6%, cao
g�p 4 l�n so v�i m
c bình quân chung c�a c� n�c); T( l�
t�o hôn DTTS 26,6%, trong �ó có 19 dân t	c trên 40%,
cao nh�t 73%; t( l� ng�i DTTS t� 15 tu�i tr< lên không
bi�t ��c, không bi�t vi�t ch5 ph� thông là 20,8%, có 6
dân t	c trên 50%, cao nh�t là 65,6…

Vi�c ��u t cho vùng dân t	c, mi�n núi dàn tr�i, cha có
tr�ng tâm, tr�ng �i;m, < m	t s� �6a ph�ng hi�u qu� còn
th�p. Ch�t l)ng c� s< k� thu�t h$ t�ng kinh t� - xã h	i
thi�t y�u còn y�u kém, bao gXm: �i�n, tr�ng - l�p h�c, tr$m
xá, nhà sinh ho$t c	ng �Xng, m$ng thông tin truy�n thông;
giao thông, n�c cho sinh ho$t và s�n xu�t (n"m 2017 c�
n�c có trên 7.500 công trình hX ch
a có dung tích t�
50.000m3 tr< lên, trong �ó có 1.150 hX ch
a �ang b6 h
h�ng, xu�ng c�p, nguy c� m�t an toàn cao), còn nhi�u thôn,
b�n < các vùng mi�n núi phía BZc và phía �ông dãy Tr�ng
S�n, vi�c �i l$i c�a �Xng bào còn nhi�u khó kh"n...

Nh5ng v�n �� b
c xúc v� ��t <, ��t s�n xu�t, di c t�
do, tàng tr5, buôn bán, s> d%ng các ch�t ma tuý, buôn
bán ng�i… di�n bi�n ph
c t$p, cha �)c gi�i quy�t
tri�t �;. Các h	 �Xng bào DTTS nhi�u vùng nông thôn trên
c� n�c còn thi�u ��t < (80.960 h	, t( l� 2,74% h	 DTTS),
��t s�n xu�t (221.754 h	, t( l� 7,49% s� h	 DTTS) v�n r�t
b
c xúc, d�n ��n hàng v$n ng�i thu	c các h	 nghèo
�
ng tr�c nguy c� b6 b�n cùng hóa tuy�t ��i. Tình tr$ng
du canh du c v�n còn tXn t$i < m	t s� tWnh mi�n núi
phía BZc (n"m 2014 còn 1.626 h	 v�i 5.396 ng�i s�ng du
canh du c). Hàng v$n h	 dân di c t� do và c trú phân
tán, nh�t là < các tWnh mi�n núi còn ph
c t$p kéo dài,
d�n ��n h� l%y r�ng b6 tàn phá; qu�n lý xã h	i v� các l�nh
v�c chính tr6, kinh t�, v"n hóa, xã h	i và ANCT-TTXH r�t
khó kh"n; t( su�t v�n ��u t cho xây d�ng c� s< h$ t�ng
trên ��u ng�i < nh5ng vùng này r�t cao, song hi�u qu�
s> d%ng l$i r�t th�p.

B�n sZc v"n hóa c�a nhi�u dân t	c �ang �
ng tr�c
nguy c� mai m	t và b6 �Xng hóa d�n (dân t	c Th�y b6
�Xng hóa vào dân t	c Pà Th�n; dân t	c � �u ch� y�u s>
d%ng ti�ng Th� là chính, chW còn d�i 10 ng�i bi�t ti�ng
� �u). M	t s� dân t	c �ã và �ang có nguy�n v�ng, �òi h�i
“tr� l$i” t	c danh cho dân t	c mình. Trong ��i s�ng
th�ng ngày < nhi�u vùng, v"n hóa, v�a là m%c tiêu v�a
là �	ng l�c cho s� phát tri;n. Thông tin, tuyên truy�n v�
tình hình chính tr6, kinh t�, v"n hóa, xã h	i c�a c� n�c
��n v�i các vùng này còn h$n ch�.

Trên nhi�u l�nh v�c, nh5ng tàn d t t<ng “dân t	c
l�n”, “dân t	c h�p hòi”, “t� ti dân t	c”, t t<ng “�6a
ph�ng ch� ngh�a, c%c b	” ngày càng b	c l	 v�i các bi;u
hi�n, th� �o$n tinh vi, r�t khó b6 v$ch tr�n �; xóa b� t�n
g�c. Các ��i t)ng lu vong và n�c ngoài, cùng s� ��i
t)ng ph�n �	ng trong n�c �ã và �ang l)i d%ng nh5ng
khó kh"n và b�t c�p vùng các DTTS �; kích �	ng, tuyên
truy�n lôi kéo �Xng bào DTTS, hòng chia r� kh�i �$i �oàn
k�t các dân t	c và gây m�t �n �6nh < các vùng DTTS.

Đề xuất, kiến nghị một số nội dung về
chính sách dân tộc

1. �; th; ch� hóa m	t cách ��y ��, toàn di�n ��ng
l�i, ch� tr�ng c�a ��ng và các quy �6nh c�a Hi�n pháp
v� l�nh v�c dân t	c, chính sách dân t	c, ��m b�o th�c
hi�n các �i�u �c và cam k�t qu�c t�, trên c� s< các quy
�6nh c�a Ngh6 �6nh s� 05/2011/N�-CP, c�n thi�t ph�i xây
d�ng các v"n b�n lu�t, làm công c% pháp lý �; nâng cao
hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lý nhà n�c v� công tác dân t	c
và th�c hi�n chính sách dân t	c.

Mỗi độ xuân về, sức sống mới tràn ngập khắp nơi vùng đồng bào
dân tộc ở Hà Giang. 

ẢNH: KỲ ANH
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2. V� ��u t quy ho$ch, xây d�ng c� s< h$ t�ng k� thu�t
thi�t y�u trong vùng DTTS: C�n kiên �6nh xây d�ng các �i;m
dân c t�p trung có trên 40 h	 tr< lên < các vùng DTTS d� b6
thiên tai �e d�a (s$t l< ��t, l7 �ng, l7 quét). S�m khZc ph%c
c� b�n tình hình dân c phân tán vài ba h	 trên m	t qu� núi
nh < các tWnh mi�n núi phía BZc. �u tiên h� tr), giúp �?
quy ho$ch, xây d�ng hoàn thi�n các Trung tâm xã và Trung
tâm c%m xã �; làm nhi�m v% là �	ng l�c, là trung tâm phát
tri;n, làm ��u kéo thúc ��y c� xã và vùng sâu, vùng xa phát
tri;n. S�m có v"n b�n quy ph$m pháp lu�t quy �6nh gi�i h$n
t�i �a, t�i thi;u v� dân s� và di�n tích ��n v6 làng, b�n các
DTTS < mi�n núi. Kiên trì và kiên quy�t �a t�t c� các h	 dân
ra kh�i các vùng d� b6 thiên tai �e d�a.

3. T�p trung các gi�i pháp (lu�t, chính sách, tuyên
truy�n, v�n �	ng, x> ph$t hành chính, hình s�…) gi�i
quy�t c� b�n, d
t �i;m tình tr$ng di c t� do vào các khu
r�ng t� ý phá r�ng, d�ng nhà, l�p làng; tái du canh d c.
Kiên quy�t �a t�t c� các h	 dân ra kh�i các vùng lõi, vùng
tr�ng �i;m b�o v� c�a r�ng phòng h	 và r�ng ��c d%ng.
��i m�i vi�c qu�n lý ��t �ai và r�ng trong vùng DTTS, �;
��m b�o ng�i dân bi�t s�n xu�t và làm giàu t� r�ng, qu�n
lý b�o v� và phát tri;n �)c di�n tích r�ng; qu�n lý tài
nguyên và ��m b�o môi tr�ng hi�n nay < các vùng DTTS.

4. ��u t, h� tr) các DTTS phát tri;n s�n xu�t hàng hóa,
h	i nh�p vào kinh t� th6 tr�ng theo �6nh h�ng XHCN.
��y m$nh vi�c d$y ngh� và t$o vi�c làm phi nông nghi�p

cho lao �	ng DTTS, có chính sách khuy�n khích các doanh
nghi�p tham gia vào vùng DTTS. ��u t giúp các DTTS khZc
ph%c nh5ng khó kh"n ��c thù, nh5ng khó kh"n l�n, kéo
dài nhi�u n"m có tính ph� bi�n, t�p trung chW trong m	t
ho�c m	t nhóm vài dân t	c, ví d% nh: t� n$n nghi�n hút,
n$n t�o hôn, hôn nhân c�n huy�t, suy gi�m dân s�, t( l�
h	 nghèo trên 40% (nhóm các dân t	c nghèo cùng c�c),
nguy c� m�t v"n hóa dân t	c, m�t ti�ng nói…

5. Phát tri;n giáo d%c, nâng cao dân trí, �ào t$o nguXn
nhân l�c cho các DTTS ��m b�o yêu c�u ch�t l)ng nguXn
nhân l�c cho th�i k� công nghi�p 4.0; �ào t$o, bXi d?ng,
s> d%ng cán b	 c� s< vùng DTTS, nh�t là ��i v�i cán b	
ng�i DTTS t$i ch� (ng�i dân t	c g�c < �6a ph�ng).
Ch"m lo bXi d?ng, s> d%ng nhân tài và phát huy vai trò
c�a ng�i có uy tín trong các DTTS trên t�t c� các l�nh v�c
c�a ��i s�ng xã h	i. Ch"m lo s
c kh�e nhân dân, nâng
cao ch�t l)ng dân s�, th�c hi�n k� ho$ch hóa gia �ình
trong vùng DTTS.

6. Ch"m lo xây d�ng ��i s�ng v"n hóa m�i, b�o tXn
và phát huy b�n sZc v"n hóa các DTTS, �Xng th�i, xóa
b� nh5ng phong t%c t�p quán l$c h�u làm �nh h<ng
x�u ��n s
c kh�e, gi�ng nòi, c�n tr< phát tri;n s�n
xu�t… �ào t$o, bXi d?ng và s> d%ng ngh� nhân dân
gian c�a các DTTS. Nhà n�c c�n xác �6nh l$i t	c danh
cho m	t s� dân t	c (Pa hy trong Pa Ko, dân t	c Ka dong
trong Xê �"ng…).�

Nhà nước cần có chính sách riêng biệt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, nhất là trẻ em thuộc các hộ nghèo để trẻ em được phát triển
toàn diện. ẢNH: QUANG VINH
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* Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Kinh tế miền núi, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực
Ủy ban Dân tộc.

Bối cảnh, tình hình phát triển của vùng
dân tộc thiểu số và miền núi

C	ng �Xng các dân t	c Vi�t Nam v�i nh5ng ��c �i;m
c� b�n: (1) N�c ta gXm nhi�u thành ph�n dân t	c khác
nhau theo các tiêu chí: SZc thái v"n hóa ��c trng và có
tên g�i dân t	c (t	c ng�i); có ngôn ng5 (ti�ng nói, ch5

vi�t) và có ý th
c t� giác t	c ng�i. (2) M�i thành ph�n
dân t	c không ph�i là m	t t�p h)p bi�t l�p, riêng r� v�
chính tr6 - xã h	i, mà là m	t b	 ph�n c�u thành dân t	c
Vi�t Nam th�ng nh�t trong �a d$ng. (3) Các thành ph�n
dân t	c có quá trình l6ch s> phát tri;n kinh t� - xã h	i
không �Xng ��u. (4) Các dân t	c c trú �an xen nhau,

BẾ TRƯỜNG THÀNH* 

Tóm tắt: Chính sách dân tộc (CSDT) là cụ thể hóa đường lối, chủ trương của
Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa các
dân tộc trong nước và quan hệ với các quốc gia, dân tộc trên thế giới trong quá
trình phát triển và hội nhập quốc tế… Xét về mục tiêu CSDT của Đảng và Nhà nước
ta hiện nay, không có gì khác là khai thác và phát huy mọi tiềm năng của đất nước
để phục vụ nhân dân, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; tạo
điều kiện tốt nhất để đồng bào các dân tộc thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu; thực
hiện “bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các dân
tộc, giúp nhau cùng phát triển” vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”.

Summary: Ethnic policy aims to concretize the Party's guidelines and the State's
policies on ethnic issues, directly impacting on the relationship within the national
ethnic groups and with other nations in the process of development and
international integration, etc. Considering the objectives of the national policy of
the Party and the State today, nothing else is exploiting and promoting all the
potential of the country to serve the people, improving the quality of people's lives;
creating the best conditions for ethnic minorities to escape poverty and
backwardness; implementing “equality, respect, solidarity, harmonious settlement
of relations between ethnic groups, helping each other to develop” for the goal of
“rich people, strong country, fair, democratic and civilized society”.
Từ khóa: Dân tộc, chính sách dân tộc, đồng bào miền núi, nâng cao chất lượng cuộc sống, bình đẳng, tôn trọng, đoàn
kết, Việt Nam.
Keywords: Ethnic, ethnic policies, ethnic minorities, improve the quality of life, equality, respect, solidarity, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 7/1/2019.

B�i c�nh, tình hình phát tri!n vùng dân t�c
thi!u s� và mi�n núi, nh�ng v�n đ� đ�t ra
trong đ�i m
i chính sách dân t�c hi�n nay
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phân tán trên m�i vùng mi�n c�a ��t n�c, không có lãnh
�6a riêng c�a t�ng dân t	c. (5) Dân s� các dân t	c không
��u nhau, dân t	c �a s� là dân t	c có s� dân �ông nh�t,
các dân t	c còn l$i là dân t	c thi;u s� (DTTS). (6) Ph�n
l�n các DTTS sinh s�ng < vùng cao, mi�n núi, vùng sâu
vùng xa là nh5ng n�i mà k�t c�u h$ t�ng, m�t b`ng dân
trí còn r�t th�p kém so v�i các vùng khác.

�; ho$ch �6nh CSDT phù h)p v�i ��c �i;m c� b�n c�a
c	ng �Xng các dân t	c, v�i ��c thù c�a m�i vùng mi�n,
c�a t�ng ��i t)ng c% th; và �; chính sách ban hành ra
s�m �i vào cu	c s�ng, chúng ta �ã phân �6nh vùng DTTS
theo �i�u ki�n �6a lý t� nhiên và trình �	 phát tri;n kinh
t� - xã h	i. Vi�c l�a ch�n các xã ��c bi�t khó kh"n - vùng
nghèo nh�t n�c �; t�p trung ��u t, h� tr) theo Ch�ng
trình m%c tiêu là s� ��i m�i c� v� nh�n th
c và ph�ng
pháp xây d�ng CSDT. N�u nh tr�c �ây, vi�c th�c hi�n
CSDT th�ng theo l	 trình “d� làm tr�c, ti�n d�n ��n
nh5ng vùng khó kh"n h�n”, nay ��i l$i ch�n n�i nghèo
khó nh�t �; t�p trung u tiên ��u t, h� tr). ��i m�i
cách làm nh v�y �ã góp ph�n r�t l�n vào vi�c thu h�p
kho�ng cách chênh l�ch giàu, nghèo (mà c�c nghèo ph�n
l�n là < vùng DTTS, nh�t là vùng cao, vùng sâu, vùng xa).
V�i ph�ng châm “N�i nào khó kh"n h�n, �)c quan tâm
u tiên nhi�u h�n” (Ph�ng châm này nên ��t thành
nguyên tZc trong công tác dân t	c). CSDT không th; chW
d�ng l$i < nh5ng nguyên lý chung và không th; là nh5ng
quy�t sách áp d%ng �Xng lo$t cho t�t c� các dân t	c <
m�i trình �	 phát tri;n khác nhau trên m�i vùng mi�n
c�a ��t n�c.

V�i k�t qu� �$t �)c t� Ch�ng trình 135, �ã ch
ng
t� s� c�n thi�t CSDT ph�i �)c c% th; hóa phù h)p v�i
t�ng vùng, t�ng ��i t)ng. Vi�c xác �6nh rõ �6a bàn, ��i
t)ng c�a chính sách càng c% th; thì tri;n khai th�c hi�n
càng thu�n l)i, �a các chính sách �ó s�m �i vào cu	c
s�ng, �a khu v�c ��c bi�t khó kh"n mi�n núi, vùng sâu,
vùng xa, vùng DTTS s�m hòa nh�p vào nh6p �	 phát tri;n
chung c�a c� n�c. Tuy nhiên, chính sách theo vùng c7ng
có nh5ng h$n ch� ��i v�i nh5ng �6a bàn giáp ranh (xã,
thôn b�n) v�i �6a bàn các Ch�ng trình m%c tiêu nói trên,
tuy có �i�u ki�n t� nhiên, trình �	 phát tri;n kinh t� - xã
h	i t�ng t� nhau, nhng không �)c h<ng chính sách,
do không thu	c ph$m vi ch�ng trình theo �6a gi�i hành
chính (th�c t� này có th; d�n ��n s� “so bì thZc mZc”
c�a ng�i dân và có lúc c�a c� c�p chính quy�n �6a
ph�ng, n�u không gi�i thích rõ �; hi;u �úng, thì có th;
s� b6 các th� l�c thù �6ch l)i d%ng �; xuyên t$c, kích
�	ng). Do �ó, ��i v�i chính sách h� tr) �Xng bào DTTS
vùng ��c bi�t khó kh"n ph�i tính t�i thôn b�n, th�m chí
t�ng h	 gia �ình. Khi th�c hi�n các chính sách này c�n
tránh “bình quân, cào b`ng” làm h$n ch� hi�u qu� h� tr).
Chính sách c% th; ��i v�i m	t s� DTTS quá ít ng�i (vài
ngàn, th�m chí chW vài tr"m ng�i m�i dân t	c) c�n thi�t
có s� tr) giúp tr�c ti�p c�a Nhà n�c, vì m�i dân t	c khó

có th; t� mình gi5 �)c b�n sZc v"n hóa truy�n th�ng,
ngôn ng5 dân t	c và ý th
c t� giác t	c ng�i. Các chính
sách v� t"ng c�ng công tác dân t	c (CTDT) ��i v�i các
vùng �Xng bào: Khmer, Ch"m, Hoa và Mông c7ng là r�t
c�n thi�t trong nh5ng giai �o$n c% th;. Tuy v�y, trên
th�c t� không th; và không bao gi� ��t ra 54 chính sách
riêng bi�t cho 54 thành ph�n dân t	c. N�u quá thiên l�ch
v� chính sách cho t�ng dân t	c c% th;, s� d�n ��n
khuynh h�ng dân t	c c�c �oan, c%c b	, phá v? kh�i �$i
�oàn k�t th�ng nh�t trong �a d$ng c�a c� c	ng �Xng dân
t	c Vi�t Nam. X> lý �úng �Zn, hài hòa vi�c u tiên ��u t
theo vùng và theo t�ng dân t	c c% th; ph�i là nh�n th
c
th�ng nh�t, nh�t quán mang tính nguyên tZc trong ho$ch
�6nh CSDT và th�c hi�n CTDT.

Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới chính
sách dân tộc hiện nay

Nh5ng khó kh"n, thách th
c �ang ��t ra hi�n nay: (1)
C� s< h$ t�ng (bao gXm c� h$ t�ng k� thu�t và h$ t�ng xã
h	i) vùng �Xng bào DTTS nhìn chung v�n còn th�p kém,
tr�c h�t là ��ng giao thông, h� th�ng th�y nông th�y
l)i; m�t b`ng dân trí và các �i�u ki�n ti�p c�n thông tin,
th6 tr�ng s�n xu�t hàng hóa, ti�n b	 khoa h�c - công
ngh� c�a cách m$ng công ngh� 4.0. (2) Kho�ng cách
chênh l�ch, phân hóa giàu nghèo, phân t�ng xã h	i ngày
càng dãn cách. (3) Vi�c b�o tXn, gìn gi5 và phát huy các
giá tr6 v"n hóa, b�n sZc v"n hóa các dân t	c trong quá
trình phát tri;n, giao lu, giao thoa gi5a các vùng mi�n
trong n�c và h	i nh�p qu�c t�. (4) V�n �� môi tr�ng
(môi tr�ng sinh thái t� nhiên: r�ng, bi;n, sông ngòi;
môi tr�ng s�ng: s
c kh�e, y t�, v� sinh… nhi�u n�i b6
xu�ng c�p, ô nhi�m nghiêm tr�ng); bi�n ��i khí h�u �ang
hi�n h5u ngày càng rõ nét v�i nh5ng h�u qu� khôn
l�ng. (5) Âm mu ch�ng phá c�a các th� l�c thù �6ch l)i
d%ng chiêu bài sZc t	c, tôn giáo, nhân quy�n, dân t	c c�c
�oan, xu h�ng ly khai,… �; kích �	ng, chia r� kh�i �$i
�oàn k�t các dân t	c.

Nguyên nhân c�a nh5ng h$n ch�, y�u kém trong th�c
hi�n CSDT, là: (1) V�n �� dân t	c và CTDT < m	t s� n�i
cha �)c quán tri�t m	t cách sâu sZc, nh�n th
c cha
th�t ��y ��, toàn di�n, �áp 
ng yêu c�u ngang t�m v�i
nhi�m v% CTDT ��t ra trong b�i c�nh hi�n nay. (2) CSDT
ch�m �)c c% th; hóa, phù h)p ��c �i;m ��c thù m�i
vùng mi�n, t�ng ��i t)ng. ��u t còn dàn tr�i, cha t�p
trung tr�ng tâm, tr�ng �i;m. NguXn l�c ��u t cho vùng
DTTS và mi�n núi còn th�p, cha �� m$nh, s� ph�i h)p
lXng ghép trong th�c hi�n CSDT cha ch�t ch�, thi�u �Xng
b	. (3) Công tác tuyên truy�n v� CSDT cha k6p th�i; ý
th
c t� l�c cánh sinh c�a m	t b	 ph�n �Xng bào DTTS
cha �)c phát huy t�t, còn n�ng trông ch�, ( l$i. (4)
Công tác ki;m tra giám sát, �ôn ��c th�c hi�n CSDT cha
th�ng xuyên; vi�c t�ng k�t, �ánh giá k�t qu� th�c hi�n
các ch�ng trình, d� án cha �)c quan tâm �úng m
c.
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(5) T� ch
c b	 máy c� quan làm công tác dân t	c tuy �ã
t�ng b�c �)c b� sung ki�n toàn, nhng v�n còn b�t
c�p, cha th�t �n �6nh, tính chuyên nghi�p cha cao.

Trong giai �o$n t�i, c�n xây d�ng CSDT ph�i d�a trên
c� s< ��c �i;m c�a c	ng �Xng các dân t	c n�c ta và ph�i
phù h)p v�i b�i c�nh tình hình hi�n nay. Trong th�p niên
60 c�a th� k( tr�c, CSDT n�i b�t là cu	c v�n �	ng �6nh
canh �6nh c, th�c hi�n t� k� ho$ch 5 n"m l�n th
 nh�t
v�i l	 trình “N�i nào thu�n l)i làm tr�c, ti�n d�n ��n
nh5ng vùng khó kh"n h�n” theo c� ch� k� ho$ch hóa,
sau này chuy;n ph�ng pháp th�c hi�n b`ng các d� án c%
th;. Cho ��n nay, sau r�t nhi�u n"m, v�n còn b	 ph�n du
canh du c m�c dù r�t nh� < nh5ng n�i r�t ��c bi�t khó
kh"n. Nh5ng n"m cu�i c�a th� k( XX, th�c hi�n ��i m�i
công tác dân t	c b`ng nhi�u n	i dung, ph�ng th
c m�i,
mà �i;n hình là Ch�ng trình 135 (trên c� s< phân �6nh
vùng DTTS và mi�n núi thành 3 khu v�c)1. B�c �	t phá
là t�p trung vào n�i khó kh"n, nghèo �ói nh�t. V�i k�t
qu� r�t �áng k; t� Ch�ng trình 135 mang l$i trong công
cu	c “xóa �ói, gi�m nghèo” �ã h$n ch� gia t"ng kho�ng
cách chênh l�ch giàu - nghèo… kh�ng �6nh s� c�n thi�t
c�a vi�c th�c hi�n CSDT b`ng Ch�ng trình m%c tiêu.
Trong b�i c�nh tình hình hi�n nay, v�i nh5ng thu�n l)i
và khó kh"n, thách th
c m�i ��t ra, CSDT c�n ti�p t%c
tri;n khai b`ng Ch�ng trình m%c tiêu qu�c gia (l�n h�n
ho�c chí ít b`ng Ch�ng trình 135, nh cách nói trong
công tác di dân tái �6nh c: N�i < m�i ph�i h�n ho�c b`ng
n�i c7).

Chính sách dân t	c th�c ch�t là h� th�ng chính sách
��c thù v� m�i l�nh v�c trong ��i s�ng xã h	i mang tính
�a ngành. �ây là yêu c�u t�t y�u khách quan: Không th;
��t m	t chính sách chung áp cho m�i vùng mi�n, m�i ��i
t)ng khác nhau trong m	t qu�c gia �a dân t	c. �ây c7ng
là tính th�ng nh�t bi�n ch
ng hai m�t c�a m	t v�n ��:
(1) CSDT là b	 ph�n c�a h� th�ng chính sách phát tri;n
qu�c gia v� chính tr6, kinh t�, v"n hóa, xã h	i, môi
tr�ng, qu�c phòng an ninh và h	i nh�p qu�c t�. Hi;u
m	t cách ph� quát là b	 ph�n �ó ��t trong khuôn kh�
hi�n pháp, pháp lu�t và quan �i;m ��ng l�i phát tri;n
trong t�ng th�i k� c% th; do ��ng, Nhà n�c �� ra. (2)
CSDT là c% th; hóa chính sách phát tri;n ��t n�c v� m�i
m�t, thành các chính sách ��c thù �; th�c hi�n có hi�u
qu� ��i v�i vùng DTTS và mi�n núi. 

Th�c hi�n CSDT b`ng Ch�ng trình m%c tiêu qu�c gia
nh`m t�p trung nguXn l�c ��u t, h� tr) có tr�ng tâm,
tr�ng �i;m v�i l	 trình h)p lý; khZc ph%c tình tr$ng ��u

t dàn tr�i, cào b`ng, bình quân (mà có lúc, có n�i t<ng
nh v�y là công b`ng bình ��ng); khZc ph%c nh5ng h$n
ch� c�a vi�c “ph�i h)p, lXng ghép các ch�ng trình d�
án khác nhau trên cùng �6a bàn” khá ph� bi�n t� tr�c
��n nay.

Khi tri;n khai th�c hi�n CSDT theo ch�ng trình m%c
tiêu ��i v�i vùng ��c bi�t khó kh"n (khu v�c III) c�n x>
lý hài hòa, nh5ng �6a bàn giáp ranh vùng d� án c�a
ch�ng trình �)c xác �6nh theo �6a gi�i hành chính (xã,
huy�n, tWnh), nh�t là các thôn b�n, h	 gia �ình ��c bi�t
khó kh"n < khu v�c II, th�m chí c� khu v�c I.

Chính sách dân t	c ph�i t$o �	ng l�c �; khZc ph%c
v)t qua tâm lý t� ti, trông ch� ( l$i, thi�u ý chí ph�n
��u v�n lên. Chuy;n cách h� tr) cho không, sang các
hình th
c vay u �ãi tín d%ng cùng v�i h�ng d�n s>
d%ng v�n vào s�n xu�t b`ng khuy�n nông, khuy�n lâm…
Ph�ng th
c th�c hi�n CSDT ph�i kích thích phát huy
ti�m n"ng th� m$nh t$i ch� �; �Xng bào DTTS v)t lên
chính mình, mang l$i cu	c s�ng �m no h$nh phúc cho
mình, gia �ình và b�n làng c�a mình. �; có �)c k�t qu�
�ó, Ch�ng trình m%c tiêu ��i v�i vùng DTTS và mi�n núi
t�i �ây ph�i d� tính các nguXn l�c �� t�m, �� m$nh �;
t$o b�c �	t phát và b�n v5ng. Tránh tình tr$ng các d�
án h� tr) chW nh “cú hích” ban ��u, không có b�c ti�p
theo khi d� án k�t thúc l$i tr< l$i tái nghèo, t$o tâm lý
“không mu�n ra kh�i di�n nghèo”. Trên th�c t� v�n còn
nh5ng n�i vùng DTTS và mi�n núi “ranh gi�i” gi5a thoát
nghèo và tái nghèo r�t mong manh, nh�t là sau thi�t h$i
do thiên tai bão l7, bi�n ��i khí h�u…

Chính sách dân t	c trong giai �o$n t�i c�n xác �6nh
m%c tiêu và n	i dung không chW t�p trung ��u t c� s< h$
t�ng (nh �ã làm < Ch�ng trình 135 giai �o$n ��u), mà
c�n �Xng th�i t"ng c�ng công tác �ào t$o, d$y ngh�,
h�ng nghi�p cho bà con cách làm "n m�i hi�u qu� h�n �;
thoát nghèo, v�n lên làm giàu và xem �ây là m	t n	i dung
ch� y�u c�a Ch�ng trình m%c tiêu giai �o$n t�i. “Cho c�n
câu ch
 không ph�i cho con cá”, nhng nh th� cha ��,
cho “c�n câu” rXi c�n h�ng d�n bà con cách “câu cá” và
cách “bán cá”.

Ti�p t%c ch�n �6a bàn ��c bi�t khó kh"n (theo tiêu chí
m�i �a chi�u và b�n v5ng) nh �ã làm h�n 20 n"m qua
theo nguyên tZc “N�i nào khó kh"n nh�t, ph�i �)c u
tiên nhi�u nh�t”. ��i m�i n	i dung, ph�ng th
c CTDT,
khZc ph%c h$n ch� c�a ph�ng pháp k� ho$ch hóa t�p
trung, bao c�p c�p tr�c �ây và nh5ng bi�n t�ng c�a c�
ch� “xin - cho” trong th�c hi�n CSDT.�

Chú thích:
1. Khu vực I bước đầu phát triển với 930 xã, khu vực II tạm thời ổn định với 1.855 xã và khu vực III đặc biệt khó khăn gồm 1.715 xã

(công bố năm 1997).
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Toàn ��ng, toàn dân ta �ang tích c�c tri;n khai
th�c hi�n Ngh6 quy�t �$i h	i XII c�a ��ng. Trong
giai �o$n cách m$ng hi�n nay, bên c$nh nh5ng
thành t�u �ã �$t �)c, nh5ng khó kh"n thách

th
c c�a chúng ta không nh�. �ánh giá v� v�n �� này,
Ngh6 quy�t �$i h	i XII ghi rõ: “B�n nguy c� mà ��ng ta
�ã chW ra v�n tXn t$i, nh�t là nguy c� t%t h�u xa h�n v�
kinh t� so v�i các n�c trong khu v�c và trên th� gi�i;
nguy c� "di�n bi�n hoà bình" c�a th� l�c thù �6ch nh`m
ch�ng phá n�c ta; tình tr$ng suy thoái v� t t<ng
chính tr6, �$o �
c, l�i s�ng, nh5ng bi;u hi�n "t� di�n
bi�n", "t� chuy;n hoá" trong m	t b	 ph�n cán b	, ��ng
viên, công ch
c, viên ch
c; s� tXn t$i và nh5ng di�n bi�n
ph
c t$p c�a t� quan liêu, tham nh7ng, lãng phí,...”1.
Tình hình kinh t�, chính tr6, xã h	i trong và ngoài n�c
�ã tác �	ng ��n ��i s�ng xã h	i và gây ra nh5ng b
c xúc
trong m	t s� t�ng l�p xã h	i. Tuy nhiên, vi�c �6nh h�ng
d lu�n xã h	i cha k6p th�i ho�c không hi�u qu� là m	t
trong nh5ng nguyên nhân d�n ��n bùng phát các �i;m
nóng < n�c ta trong th�i gian g�n �ây. �; nâng cao hi�u

qu� và ch�t l)ng công tác c	ng tác viên (CTV) trong vi�c
�6nh h�ng d lu�n xã h	i (�HDLXH) th�c hi�n Ngh6
quy�t �$i h	i ��ng l�n th
 XII, chúng ta c�n trang b6 cho
�	i ng7 CTV v� lí lu�n c7ng nh ph�ng pháp �HDLXH và
công tác ki�n toàn �	i ng7 CTV.

Mối quan hệ giữa dư luận xã hội và ý thức
xã hội

Ngoài nh5ng ��c trng c�a d lu�n xã h	i (DLXH) và
tin �Xn, trong quá trình phân tích và �6nh h�ng DLXH
các nhà truy�n thông c�n ph�i chú ý t�i quan h� gi5a
DLXH và ý th
c xã h	i.

Ý th
c xã h	i bao gXm tâm lí xã h	i (tâm t tình c�m,
nhu c�u, thói quen, t�p quán) và h� t t<ng (h� th�ng
nh5ng quan �i;m, t t<ng; trong �ó t t<ng l$i �)c
hi;u là các quan h� chính tr6, tri�t h�c, pháp lu�t, �$o
�
c, ngh� thu�t, tôn giáo)2. DLXH là m	t tr$ng thái tâm
lí xã h	i v�i t cách là nhân t� t$o nên ý th
c xã h	i
nhng �Xng th�i ch6u s� chi ph�i c�a chính ý th
c xã

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

VŨ HÀO QUANG*

Tóm tắt: Cộng tác viên dư luận có vai trò quan trọng trong việc định hướng dư
luận xã hội và xử lý điểm nóng. Để nâng cao chất lượng cộng tác viên Mặt trận
trở thành nhà tuyên truyền, vừa là người giám sát và phản biện xã hội, cần
trang bị cho họ cả bản lĩnh chính trị lẫn kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng nắm bắt
dư luận xã hội.

Summary: Social opinion collaborators play an important role in orienting social
opinion and dealing with hot spots. In order to improve the quality of the Front’s
collaborators to become propagators, both as supervisors and social critics it is
necessary to equip them with both political and propaganda skills as well as
catching social opinion skill.
Từ khóa: Dư luận xã hội, cộng tác viên dư luận, xử lý điểm nóng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social opinion, social opinion collaborators, handling hot spots, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 8/1/2019; Duyệt đăng: 10/1/2019.

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T	C

Nâng cao ch�t l	#ng c�ng tác viên 
d	 lu�n c�a M�t tr�n trong đ�nh h	
ng
d	 lu�n xã h�i và x$ lí đi!m nóng
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h	i. DLXH �)c xây d�ng trên c� s< c�a ý th
c xã h	i (các
nhân t� tâm lí xã h	i và h� t t<ng) và truy�n th�ng,
phong t%c, t�p quán, thói quen (�ôi khi �)c bi;u hi�n
d�i d$ng ti�m th
c xã h	i t$o ra các ph�n 
ng t� phát).
Tri�t h�c Mác Lênin hi;u t t<ng nh là m	t hình thái
ý th
c xã h	i, v�i t cách là k�t qu� c�a quá trình ho$t
�	ng nh�n th
c v� th� gi�i hi�n th�c khách quan, t$o
thành nh5ng tri th
c, nh5ng kinh nghi�m ph%c v% ��i
s�ng cá nhân, xã h	i. Nói ��n h� t t<ng là nói ��n m	t
h� th�ng có tính khoa h�c v� các quan �i;m và t t<ng
c�a m	t giai c�p xã h	i c% th; thông qua các quan h�
chính tr6 xã h	i, lu�t pháp, �$o �
c, th�m m�, tôn giáo,
tri�t h�c... H� t t<ng luôn mang tính giai c�p và ph�n
ánh �6a v6, l)i ích c�a m	t giai c�p xã h	i c% th;. 

Công tác t t<ng là ho$t �	ng có m%c �ích c�a m	t
giai c�p, m	t chính ��ng, nh`m hình thành, phát tri;n,
truy�n bá h� t t<ng c�a giai c�p trong qu�n chúng,
thúc ��y qu�n chúng hành �	ng vì l)i ích c�a ch� th; h�
t t<ng. Do �ó, mu�n làm t�t công tác t t<ng thì ph�i
làm t�t công tác �6nh h�ng d lu�n xã h	i.

Định hướng dư luận xã hội và định hướng dư
luận xã hội trong quá trình xử lí điểm nóng

�6nh h�ng d xã h	i trong quá trình x> lí �i;m nóng 

�i;m nóng là n�i di�n ra các cu	c xung �	t gay gZt v�
l)i ích ho�c quan �i;m, thái �	, hành �	ng trong quan h�
xã h	i. Nh5ng bi;u hi�n bên ngoài c�a �i;m nóng là
nh5ng cu	c t�p trung �ông ng�i �; ph�n ��i, gây s
c ép
lên ��i ph�ng (có th; là ch� doanh nghi�p, ho�c m	t c�
quan, t� ch
c xã h	i, chính quy�n ho�c �òi h�i �i�u gì �ó
mà nhóm ng�i �ó quan tâm).

Có hai lo$i �6nh h�ng DLXH mà cán b	 làm công tác d
lu�n (CTDL) c�n phân bi�t là �HDLXH nói chung và �HDLXH
trong vi�c x> lí nh5ng v�n �� c%c b	 hay �i;m nóng.

�6nh h�ng d lu�n xã h	i là hành �	ng h�ng d�n,
tuyên truy�n c�a nhà truy�n thông (�$i di�n h� th�ng
chính tr6) b`ng các kênh truy�n thông c�a mình v� ý
ngh�a t t<ng, giá tr6 bi;u trng c�a các v�n �� xã h	i
mà công chúng �ang quan tâm.

Trong công tác t t<ng và chính tr6, chúng ta c�n xác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, tháng 5/2018. 

ẢNH: KỲ ANH
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�6nh quan �i;m �6nh h�ng là ph%c v% công tác lãnh �$o
qu�n lí xã h	i c�a ��ng ta, Nhà n�c ta, vì th� ph�i xác
�6nh tính t t<ng mang ��c trng c�a giai c�p c�a ��ng
c�m quy�n - ��ng C	ng s�n Vi�t Nam. 

�6nh h�ng d lu�n xã h	i trong công tác M�t tr�n là
vi�c h�ng d�n, tuyên truy�n c�a các c� quan truy�n thông
�$i di�n h� th�ng M�t tr�n b`ng các kênh c�a mình v� quan
�i;m, ch� tr�ng ��ng l�i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t
c�a Nhà n�c v� nh5ng v�n �� mà c> tri quan tâm.

�HDLXH trong vi�c x> lí �i;m nóng là vi�c s> d%ng h�
th�ng quan �i;m (t t<ng) và k� n"ng tâm lí xã h	i �;
tuyên truy�n v�n �	ng �ám �ông nh`m gi�m b�t c"ng
th�ng, ti�n t�i th�ng l)ng, nh)ng b	, hoà hoãn và
làm cho �ám �ông t� gi�i tán ho�c bu	c ph�i gi�i tán
b`ng quy�n l�c h)p pháp.

�6nh h�ng d lu�n xã h	i trong công tác M�t tr�n,
ng�i làm công tác d lu�n xã h	i trong ho$t �	ng c�a
M�t tr�n c�n nZm v5ng các nguyên tZc t t<ng, tính
��ng, các k� n"ng �6nh h�ng, ��i t)ng �6nh h�ng, n	i
dung �6nh h�ng và ph�ng pháp �6nh h�ng. Có nhi�u
k� n"ng x> lí �i;m nóng, tuy nhiên ��i v�i c	ng tác viên
c�a M�t tr�n có th; s> d%ng các k� n"ng c� b�n nh: tháo
ngòi n�, �àm phán thuy�t ph%c th� l�nh c�a �ám �ông,
s> d%ng hi�u 
ng dòng xoáy im l�ng. 

�; x> lí có hi�u qu� nh5ng “�i;m nóng” nói riêng
nh5ng c"ng th�ng và xung �	t xã h	i nói chung, các nhà
truy�n thông c�n có k� n"ng và ph�ng pháp phù h)p
v�i ��i t)ng và hoàn c�nh, tình hu�ng xã h	i có v�n ��.
Chú ý vai trò c�a các kênh truy�n thông và các ph�ng
pháp �6nh h�ng DLXH nh`m nâng cao ch�t l)ng ho$t
�	ng �HDLXH c�a �	i ng7 c	ng tác viên d lu�n nói riêng
cán b	 M�t tr�n nói chung.

Nâng cao chất lượng các kênh truyền
thông trong quá trình định hướng dư
luận xã hội

Các kênh truy�n thông c� b�n �)c s> d%ng trong
�HDLXH là: kênh truy�n thông �$i chúng; truy�n thông
trong t� ch
c (k; c� truy�n thông mi�ng, không có v"n
b�n, không ghi âm ghi hình); truy�n thông liên cá nhân
trong nhóm. 

Các kênh truy�n thông mi�ng ��m b�o �	 m�t c�a tin
và có tác �	ng m$nh ��n ��i t)ng truy�n thông. Công
chúng c�a truy�n thông mi�ng �)c gZn v�i nhi�m v% và
s
 m�nh cao c� c�a t� ch
c do �ó h� có trách nhi�m b�o
m�t tin. Ng�i ta th�ng th�c hi�n các cu	c truy�n thông
mi�ng �; ph� bi�n nh5ng thông tin quan tr�ng gZn v�i
l)i ích và trách nhi�m c�a chính ng�i nghe. Ví d%:
truy�n thông v� ngh6 quy�t c�a ��ng ho�c tình hình

tranh ch�p trên Bi;n �ông, ho�c nh5ng v�n �� nh$y c�m
chính tr6 khác. Trong nh5ng tình hu�ng có xung �	t gi5a
các bên tranh ch�p, ng�i ta c7ng th�ng s> d%ng truy�n
thông mi�ng �; tháo g? “ngòi n�” xung �	t. T� nh5ng
quan �i;m v� �6nh h�ng d lu�n trên truy�n thông và
��c bi�t là truy�n thông mi�ng, và truy�n thông nhóm,
chúng ta th�y r`ng, truy�n thông nhóm và ��c bi�t là
nhóm �Xng v6 có hi�u qu� tích c�c. Vì th�, c�n t�p trung
nghiên c
u và truy�n thông �6nh h�ng theo các chuyên
�� �; �áp 
ng nhu c�u c�a các nhóm xã h	i.

H�n n5a, k� thu�t t$o ra hi�n t)ng dòng xoáy im
l�ng cha �)c s> d%ng nhi�u trong �6nh h�ng d
lu�n. N�u chúng ta quá thiên v� ph�ng pháp b$o l�c �;
duy trì tr�t t� xã h	i thì chúng ta chW làm �)c ph�n
ng�n mà cha làm �)c ph�n g�c c�a m	t cái “cây v�n
��”. Do �ó, c�n ph�i làm t�t công tác t t<ng �; công
chúng thay ��i quan �i;m, thay ��i nh�n th
c c�a h�
t
c là thay ��i cái g�c c�a hành �	ng ��i l�p, hành �	ng
xung �	t. Ví d%: Dùng l�c l)ng Công an (th�m chí Quân
�	i) và các l�c l)ng tr�t t� an ninh xã h	i khác �; d�p
các cu	c bi;u tình thì chúng ta m�i x> lí �)c ph�n ng�n
c�a “cây v�n ��”, t
c là khi công chúng b6 gi�i tán b`ng
v7 l�c thì “h� im l�ng và �m 
c”, ��n khi có c� h	i h�
l$i ti�p t%c �i bi;u tình ho�c ch�ng ��i. Vì th�, truy�n
thông c�n t$o ra s� �ông công chúng �; gây áp l�c lên
nh5ng nhóm có hành �	ng ch�ng ��i �; thu h�p ph$m
vi �nh h<ng c�a nhóm �ó, rXi d�n d�n làm cho nhóm
ch�ng ��i bi�n thành nhóm thi;u s�, ti�n t�i bu	c h� im
l�ng ho�c rút lui ý ki�n.

Mu�n nâng cao ch�t l)ng �	i ng7 CTV trong �6nh
h�ng DLXH thì ph�i coi h� v�a là nhà truy�n thông v�a
là nhà t t<ng và c�n trang b6 cho h� c� b�n l�nh chính
tr6 l�n các k� n"ng truy�n thông, k� n"ng nZm bZt d lu�n. 

Nâng cao chất lượng về các phương pháp
định hướng dư luận xã hội

�	i ng7 c	ng tác viên c�a M�t tr�n t� c�p thành ph�
��n c�p huy�n, c�p xã ��u �i vào ho$t �	ng tích c�c.
Thông tin cung c�p khá �a d$ng và t�ng ��i ��y ��. Tuy
nhiên, kh� n"ng phân tích �ánh giá và khái quát tình
hình th�c t� còn nhi�u h$n ch�, cha sZc s�o chW ra
nguyên nhân c� b�n c�a nh5ng s� ki�n gây b
c xúc trong
xã h	i, ph�n l�n thông tin báo cáo lên các c�p còn d�a
vào c�m tính và nh�n xét tr�c quan trên c� s< kinh
nghi�m. C	ng tác viên d lu�n m�i tham gia ho$t �	ng
��u là nh5ng ng�i nhi�t tình nhng còn thi�u ph�ng
pháp khai thác thông tin, do v�y thông tin thu �)c ch�
y�u mang tính ph� bi�n và b� n�i. Trong khi thông tin
chi�u sâu, �n d�u trong ti�m th
c xã h	i thông qua các
�6nh ki�n xã h	i, các nét v"n hóa dân gian, phong t%c,
t�p quán �6a ph�ng thì cha �)c phân tích, t�ng h)p.
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Các ph�ng pháp ph�ng v�n cá nhân �ã �)c s> d%ng
t�ng ��i ph� bi�n �; thu th�p tin. Tuy nhiên, các
ph�ng pháp h�p nhóm, th�o lu�n nhóm h�u nh cha
quan tâm, cha làm �úng ph�ng pháp v� s> d%ng m	t
cách hi�u qu�. Nh5ng khó kh"n c�a các c	ng tác viên khi
th�c hi�n các ph�ng pháp nghiên c
u �6nh tính, có th;
do nhi�u nguyên nhân, trong �ó có m
c �	 ��u t cha
th�a �áng c� v� m�t v�t ch�t, �i�u ki�n c% th;, l�n m�t
tinh th�n, �	ng viên c�a lãnh �$o �6a ph�ng. � c�p xã
m$ng l�i c	ng tác viên M�t tr�n cha hoàn thi�n và cha
ho$t �	ng th�ng xuyên, do thi�u �i�u ki�n v�t ch�t và
th�i gian. � c�p huy�n và c�p thành ph�, công tác c	ng
tác viên ho$t �	ng t�ng ��i ��u ��n và có l6ch trình c%
th;. Các bu�i giao ban c	ng tác viên c�p huy�n và thành
ph� là r�t quan tr�ng, tuy nhiên, n�u thông tin thu �)c
t� c�p xã không sát th�c, xa r�i th�c ti�n thì giao ban
CTVDL c�p trên tr< nên vô ngh�a. Do �ó, c�n ph�i t� ch
c
quan tâm ��n vi�c ki;m tra, �ôn ��c các ho$t �	ng �6nh
h�ng DLXH < c�p c� s< h�n n5a, thì ch� tr�ng, ��ng
l�i c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n�c m�i
�i vào ��i s�ng xã h	i m	t cách th�c ch�t.

Các ph�ng pháp nghiên c
u �6nh l)ng th�ng t�n
kém nên ít �)c s> d%ng th�ng xuyên. Tuy nhiên, m�t
m$nh c�a nghiên c
u �6nh l)ng v� DLXH là bao quát
�)c m	t ph� r	ng các v�n �� công chúng �ang quan tâm,
vì th�, vi�c �6nh h�ng s� chính xác h�n và �áp 
ng �)c
nhu c�u xã h	i m	t cách k6p th�i, góp ph�n duy trì m	t
tr�t t� xã h	i. Ph�ng pháp �6nh l)ng có th; s> d%ng �;
th"m dò d lu�n c�p thành ph� ho�c c�p huy�n. S� l)ng
các cu	c th"m dò d lu�n tùy theo tình hình chính tr6 -
xã h	i c% th;.

Mu�n nâng cao ch�t l)ng công tác �6nh h�ng DLXH,
không th; không ��u t cho các cu	c th"m dò d lu�n.
Tuy nhiên, n�u m	t cu	c th"m dò khá t�n kém mà l$i s>
d%ng nhóm c	ng tác viên cha �)c �ào t$o bài b�n, thì
các con s� thu �)c có nguy c� là s� �o, không ph�n ánh
�)c th�c t$i xã h	i và ý chí, tình c�m th�c c�a ng�i
dân v� ��ng và Nhà n�c ta.

Các phương pháp thu thập thông tin khác
+ Thu th�p thông tin v� DLXH thông qua các t� ch
c

thành viên c�a M�t tr�n, vì m�i t� ch
c thành viên �$i
di�n cho m	t lo$i ��i t)ng công chúng.

+ Thu th�p thông tin thông qua các k� ti�p xúc c> tri,
h	i ngh6 �$i bi;u nhân dân.

+ Thu th�p thông tin qua các ho$t �	ng giám sát và
ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n các c�p t� trung �ng ��n
�6a ph�ng.

+ Thu th�p thông tin qua c� quan ti�p nh�n và ph�i
h)p gi�i quy�t ��n th c�a c> tri.

+ Thu th�p thông tin qua ba kênh truy�n thông chính
là: �$i chúng, t� ch
c và liên cá nhân.

Phương pháp định hướng dư luận theo
hai bước

Trên th�c t�, �	i ng7 CTV M�t tr�n �ã s> d%ng ph�ng
pháp này trong �6nh h�ng DLXH < �6a ph�ng, tuy nhiên
cha th�c s� hi�u qu�. Thông th�ng, ng�i ta t�p h)p
các nhóm th� l�nh d lu�n �; t�p hu�n và trao ��i kinh
nghi�m th�ng xuyên m	t tháng m	t l�n. 

Ph�ng pháp truy�n thông hai b�c �; �6nh h�ng
DLXH ch� y�u ph�i d�a vào uy tín c�a th� l�nh d lu�n.
Thông th�ng h� là nh5ng ng�i �ã t�ng lãnh �$o qu�n lí
ho�c các nhà trí th
c l�n, các nhà ho$t �	ng xã h	i có uy
tín là thành viên M�t tr�n T� qu�c các c�p. Các th� l�nh d
lu�n ph�i có thông tin th�ng xuyên c�a các c� quan ch
c
n"ng �; h� tuyên truy�n và �6nh h�ng công chúng.

Trong tình hình m�i, vai trò giám sát và ph�n bi�n xã
h	i c�a M�t tr�n càng �)c �� cao h�n, ho$t �	ng c�a
M�t tr�n ngày càng �)c c> tri và các t�ng l�p xã h	i
�ánh giá cao h�n. Do v�y, vi�c nâng t�m vai trò c�a �	i
ng7 CTV là c�p thi�t. CTV c�n nZm chZc các k� n"ng thu
th�p x> lí thông tin theo các kênh c�a M�t tr�n; c�n xác
�6nh rõ ��c �i;m c�a nhóm công chúng v�i t cách là ��i
t)ng c�a ho$t �	ng �6nh h�ng; c�n chu�n b6 t�t và nZm
chZc n	i dung c�a ho$t �	ng �6nh h�ng. Trong quá trình
x> lí �i;m nóng, CTV c�n có k� n"ng “tháo ngòi n�”, k�
n"ng �àm phán, thuy�t ph%c th� l�nh và s> d%ng hi�u

ng “dòng xoáy im l�ng”. Trên c� s< nhi�m v% c�a t�ng
giai �o$n và t�ng th�i �i;m chính tr6, c�n t� ch
c, ki�n
toàn �	i ng7 CTV các c�p t� Trung �ng t�i các c�p thành
ph�, qu�n, huy�n, xã, ph�ng. M�t khác, c�n th�ng
xuyên t� ch
c các l�p �ào t$o nghi�p v%, trang b6 lý lu�n
và k� n"ng cho CTV. C�n t� ch
c t�p hu�n và �ào t$o
chuyên nghi�p các nhóm th� l�nh d lu�n và có ch� �	
phù h)p ��i v�i h� �; l�c l)ng này v�a là nhà truy�n
thông, v�a là nhà tuyên truy�n, �Xng th�i v�a là nhà
giám sát và ph�n bi�n xã h	i.�
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ĐỖ QUANG HƯNG*

Tóm tắt: Nửa cuối thế kỷ XIX và trong suốt thế kỷ XX, lý thuyết nghiên cứu tôn
giáo, tín ngưỡng được đánh dấu bằng hai lối tiếp cận là: hiện tượng học tôn giáo
và khoa học xã hội - triết học. Thế kỷ XXI được bắt đầu bằng những lối diễn giải
mới, có sự kết hợp với khoa học tự nhiên (tiến hóa sinh học, tâm lý học nhận
thức). Để có thể cắt nghĩa những biến chuyển hết sức phức tạp và mới mẻ của
tôn giáo và tín ngưỡng trong “Thế kỷ của tâm linh này”, bài viết mong muốn thử
đưa ra một cách lý giải về những biến đổi ấy của đời sống tín ngưỡng ở Việt Nam
hiện nay và những hệ luận xã hội văn hóa của nó.

Summary: In the second half of the 19th century and throughout the 20th
century, the researched theory of religions and beliefs was marked by two
approaching methods: the phenomenon of religious studies and social science -
philosophy. The 21st century began with new interpretations, combined with
natural science (biological evolution, cognitive psychology). To be able to explain
the new and complex changes of religions and beliefs in the "Century of spirit",
the article has a desire to try to give a way to explain these changes of religious
life in Vietnam today and its cultural and social implications.
Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo, hiện tượng luận, xã hội học tôn giáo, tiến hóa sinh học, tâm lý học nhận thức.
Keywords: Beliefs, religions, phenomenology, religious sociology, biological evolution, cognitive psychology.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 7/1/2019.

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

Các tôn giáo lớn: 
+ ��t tr�ng tâm vào m	t huy�n �o/huy�n tho$i c�t

lõi và s> d%ng chi�n l)c ph% thu	c �; �ng h	 nó.

+ �� cao toàn v�n cá nhân và gZn k�t xã h	i, t� “tôn giáo
là nghi l�” ��n “Tôn giáo là thông tin và tiêu th% ngh� thu�t”.

+ M	t ch
c n"ng tôn giáo hi�n nay “nh�n m$nh vai trò
các xúc c�m” và k�t n�i h� th�ng hi�n t)ng tôn giáo v�i
cách 
ng x> c�a con ng�i (�6nh ngh�a m�i v� tôn giáo
c�a C. Greetg).

�6nh ngh�a tôn giáo/tín ng?ng n�i ti�ng g�n �ây c�a
Cf Greertg (1966): “Tôn giáo là m	t h� th�ng bi;u t)ng

nh`m thi�t l�p các tr$ng thái, �	ng c� tâm lý nh�n th
c
m$nh m� lâu dài trong con ng�i qua vi�c t$o nên nh5ng
khái ni�m v� m	t tr�t t� chung c�a s� tXn t$i”.

Nh v�y, k�t lu�n v� “ch
c n"ng tôn giáo” ki;u Mác cu�i
th� k( XIX �ã ��i khác: Ch
c n"ng c�a trái tim là b�m máu.
Nhng không ph�i m�i trái tim ��u t�t, mà Rue nh�n m$nh,
nh “ch
c n"ng cu�i cùng” c�a tôn giáo và tín ng?ng �;
thúc ��y s� t�t ��p c�a cá nhân và xã h	i. Nói cho cùng,
c7ng �ã r�t khác v�i cách nhìn c�a Mác < ch�, m	t n�n v"n
hóa hay m	t xã h	i mà ch
c n"ng tôn giáo/tín ng?ng c�a
nó b6 h h�ng thì có th; có khó kh"n tXn t$i. M	t bên nhìn
s� th�t khách quan �y có tính �6nh m�nh, cách nhìn “h�

Nh�n th�c v� tín ng	%ng và tôn giáo
CÒN C�N ĐI
U GÌ?
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th�ng hi�n t� theo ki;u ph%
thu	c vào tâm lý và thuy�t
�6nh m�nh” (sinh h�c), còn
m	t bên thì không.

Nhận thức về tín
ngưỡng

Chúng ta bi�t r`ng, ch
c
n"ng nh�n th
c và xã h	i
c�a cá nhân và c	ng �Xng
tín ng?ng, tôn giáo có
nhi�u �i;m r�t khác bi�t. V�i
tôn giáo thì nh5ng ch
c
n"ng này ph% thu	c vào 3
câu h�i: D$y gì? Ai d$y? và
D$y ai? Nhng, v�i “tín
ng?ng”- m	t hình thái có
tính ch� quan bên trong có
khi còn cao h�n “tôn giáo”
l$i là 3 câu h�i khác: Tin gì?
Ai tin? và Tin ai?

Dù câu h�i khác nhau,
nhng nh5ng câu h�i này
c�a tôn giáo và tín ng?ng
c7ng có quan h� m�t thi�t v�i nhau, th�m chí còn có tác
nhân t�ng h� �6nh hình l�n cho nhau.

Ba câu h�i v�i tôn giáo r�t gZn bó nh nh5ng h� lu�n
liên quan ��n s� tXn t$i c�a chính tôn giáo (n�u không
có ai d$y ai, n	i dung giáo lý c�a tôn giáo �y c7ng không
lu truy�n �)c). H�n th� n5a, các câu h�i �y còn thu	c
ph$m vi c�a xã h	i h�c. Nói �úng h�n là xã h	i h�c tôn
giáo (Giáo h	i, giáo phái, giáo ch�, giáo s�, tín �X,…) và
nh5ng �i�u ki�n xã h	i bên ngoài �a ��n s� khích l�
ho�c h$n ch� s� truy�n giáo.

Nh5ng câu h�i liên quan ��n “tín ng?ng” n	i dung
câu h�i c7ng nh ph�ng cách tr� l�i l$i tùy thu	c vào
môn tâm lý h�c. C�n tìm ra các lý do bên ngoài và bên
trong �; làm cho ng�i mu�n tin theo và �óng vai trò
ch� �	ng trong tín ng?ng. C7ng �òi h�i < �ây ph$m vi
ý th
c minh b$ch, nhng quan tr�ng h�n nhi�u khi thu	c
ph$m vi vô th
c (phân tâm h�c), mà chính ng�i trong
cu	c, t
c nh5ng “môn �X” c�a tín ng?ng �y c7ng không
bi�t h�t �)c.

Nh5ng phân tích trên �ây v� ch
c n"ng và quy lu�t
v�n hành c�a tín ng?ng là m	t trong nh5ng c� s< lý
thuy�t �; ti�p c�n �)c ��i s�ng tín ng?ng hi�n �$i. ��i
s�ng tín ng?ng ngày nay c7ng gi�ng nh tôn giáo, còn
ph% thu	c vào m�i quan h� c� h5u, c� �i;n, nhng luôn
luôn ph
c t$p, �ó là mói quan h� gi5a tin và hi;u (ch5 tin
và hi;u < �ây có nh5ng �i;m gi�ng và r�t khác v�i giác
ng	, m	 �$o, m�c kh�i,…).

Về tôn giáo 
Tôn giáo, nh�t là th�n h�c Kito giáo, thì v�n tXn t$i

nguyên tZc nh�p môn th�n h�c: tin �; mà hi;u. Trong khí
�ó, th�c t� cu	c s�ng l$i �òi h�i m	t thái �	 khác, �ó là
mu�n tin thì ph�i hi;u bi�t. �ây là câu chuy�n vô cùng ph
c
t$p trong nh5ng bi�n chuy;n c�a th�n h�c Kito giáo < th�
k( XX, mà có th; ��n nay c7ng cha có gi�i quy�t �)c.

Có nh5ng tôn giáo thì ch� tr�ng hi;u - bi�t theo lý
trí ch
 không tin, nh�t là nh5ng giáo �i�u c�a các tôn
giáo khác. Nhng cu�i cùng, ng�i ta v�n th�ng �òi h�i
ph�i tuy�t ��i tin vào nh5ng �i�u mà các giáo ch�, s
ph%, các ��ng b�c cao minh truy�n d$y.

Về tín ngưỡng 
�i�u này theo chúng tôi l$i có nh5ng ph
c t$p khác,

mà chúng ta c7ng không d� gì cZt ngh�a, k; c� ��i v�i các
hi�n t)ng tôn giáo m�i.

Trên �ây �ã d�n tr�ng h)p nghiên c
u m�i c�a
Royal Rue (tôn giáo không ph�i chW v� Chúa, 2005).
M	t nghiên c
u �)c coi là r�t thành công g�n �ây c�a
l�i ti�p c�n k�t h)p gi5a khoa h�c xã h	i và tri�t h�c
v�i khoa h�c t� nhiên. � �ây là nh5ng v�n d%ng
nghiên c
u m�i v� ch
c n"ng c�a não b	 (v�n hành trí
tu�; ti�n hóa v� gien và ti�n hóa v"n hóa…). Nh5ng
nghiên c
u nh th� �ã giúp chúng ta có th; có nh5ng
ti�p c�n m�i v� tôn giáo/tín ng?ng và xúc c�m; c�u
trúc m�i c�a tôn giáo, tín ng?ng, th�m chí c� vi�c

D I � N  � À N  � & I  � O À N  K + T  T O À N  D Â N  T £ C Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi
làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo, tháng 12/2018. 

ẢNH: QUANG VINH



74 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 185+186 (1+2/2019)

xem xét nh5ng ch
c n"ng hay �nh h<ng m�i c�a tôn
giáo, tín ng?ng.

Trong cái nhìn �ó, có th; rút ra m	t s� h� lu�n t�
nh5ng logic lý thuy�t trên �ây c�a ông �; bàn v� ch
c
n"ng c�a tín ng?ng ngày hôm nay, trong s� ti�n tri;n
c�a v"n hóa và h� th�ng bi;u t)ng.

Mấy nhận biết về sự biến chuyển bên
trong của đời sống tôn giáo/tín ngưỡng
hiện nay

Ph�i ch"ng tín ng?ng là “tôn giáo d�i chu�n”?

Nhi�u ng�i ngh� th�. Lý l� b<i nó thi�u “giáo h	i”
theo chu�n 4 y�u t� tôn giáo c�a Dur khem.

Nhng �i�u quan tr�ng, ít nh�t là t� n"m 1999, Berger
�ã phát hi�n s� “s�ng sót” c�a tôn giáo tr�c tính hi�n
�$i và sau �ó gi�i xã h	i h�c tôn giáo �ã làm rõ �)c 3 xu
h�ng c�a tính tôn giáo/ni�m tin hi�n nay:

+ Xu h�ng cá th; hóa và ch� quan hóa ni�m tin v�i
3 c�p �	 c�a ni�m tin tôn giáo và tín ng?ng.

+ V6 trí hàng ��u c�a xúc c�m (�i�u này r�t quan tr�ng
vì nó không chW liên quan ��n ni�m tin tôn giáo, nh�t là
Kito giáo, mà còn liên quan tr�c ti�p ��n tín ng?ng v�i
phong trào “th
c tWnh tâm linh”).

+ Xu h�ng tín ng?ng h�ng t�i tr�n gian < c�p �	 tr�c
ti�p và cao h�n, trong �ó n�i b�t là ni�m tin ch5a b�nh; th�
t%c hóa s� gi�i thoát (h)p lý hóa tâm linh D. Leger, 2001).

T�t c� nh5ng �i�u này cho th�y, tín ng?ng trong th�
gi�i hi�n �$i c7ng �ang chuy;n �	ng r�t m$nh theo nhi�u
chi�u kích, khi�n cho con ng�i th% h<ng ��i s�ng tín
ng?ng/tôn giáo khác bi�t l�n so v�i truy�n th�ng. Ngay
trong ��i s�ng tín ng?ng c7ng �ã có nh5ng d$ng th
c
mà ng�i ta g�i là “cá nhân l?ng l�”.

Trong khi �ó, ph$m trù g�n g7i v�i nó là tôn giáo, nh
�ã phân tích < trên có nh5ng chuy;n �	ng gì?

+ S� bùng n� và kéo dài c�a xu h�ng tôn giáo gi�i
th; ch�.

+ B�n thân �6nh ngh�a tôn giáo c7ng �ang thay ��i theo
chi�u h�ng “tôn giáo m< r	ng”. N�u nh tr�c �ây, m	t
th�i gian dài, xã h	i th� t%c chW s> d%ng �6nh ngh�a tôn giáo
ki;u c�u trúc/ch
c n"ng c�a Dur khem nói trên, thì ngày nay
ng�i ta �ã và �ang m< r	ng �6nh ngh�a này theo h�ng tr�i
nghi�m cá nhân tính bi;u trng ho�c c� nh5ng hi�n th�c phi
xã h	i. Thí d%: Tôn giáo di �	ng; Tôn giáo �; ghi nh�; Tôn
giáo �; tin t<ng; Tôn giáo nh m	t h� th�ng v"n hóa;…

+ Nhi�u nhà xã h	i h�c tôn giáo ngày nay �ã phân ra
thành 6 lo$i hình tôn giáo: Tôn giáo thông th�ng; Tôn

giáo dân gian; Tôn giáo ti�m �n; Tôn giáo ng�m �n; Gi�
tôn giáo; và Nh là tôn giáo.

T�t c� nh5ng �i�u này d�n tr�c khi nói ��n s� xóa b�
ranh gi�i này ��n m	t xu th� r�t m�i m�, �ó là ranh gi�i
gi5a tín ng?ng và tôn giáo có v� �ang d�n b6 thu h�p.

Mấy nhận định về xu thế “tín ngưỡng”
hiện nay

M	t s� nh�n �6nh c�a chúng tôi v� nh5ng bi�n ��i c�a
3 hi�n t)ng tín ng?ng tiêu bi;u < Vi�t Nam

1. Th� cúng t� tiên: 3 c�p �	 c�a tín ng?ng này ��u
có s� bi�n ��i theo nh5ng chi�u kích khác nhau, dù r`ng
cái lõi tri�t lý v� ni�m tin thì không thay ��i.

�; khZc ph%c khi�m khuy�t v� “Giáo h	i”, c� 3 hình th
c
tín ng?ng này < Vi�t Nam d�ng nh �i ng)c l$i v�i xu th�
gi�i th; ch� c�a tôn giáo (l�n) nói trên, ngh�a là hi�n �ang
tích c�c �; thi�t ch� hóa v� t� ch
c. Có l�, �i�u này tr�c
h�t là, h� mu�n �� tiêu chu�n �; nhà n�c công nh�n là
m	t tôn giáo. M�t khác, khi ho$t �	ng tín ng?ng c�a chúng
v�n chW �óng khung trong ��i s�ng cá nhân, gia �ình, làng
xóm tr�c �ây, thì nay s� hi�n di�n v� ph�ng di�n pháp lý
xã h	i, th�m chí < c�p qu�c gia, khi�n nó ph�i thay ��i th;
ch� (không chW < ph�ng di�n “qu�n lý” mà xa kia v�n
thu	c c	ng �Xng ho�c chW trong ph$m vi làng xã).

2. Vì lý do cha có �i�u ki�n �; phân tích ��y �� h�n m�i
quan h� gi5a tôn giáo - tín ng?ng - tâm linh (v�n �� nghiên
c
u hi�n �ang r�t m�i m�, �òi h�i cách ��t v�n �� nghiên
c
u sâu r	ng), nhng c7ng có th; �a ra m	t nh�n �6nh
khác v� vai trò c�a tín ng?ng trong m�i quan h� này. S�
chuy;n bi�n v� tính tôn giáo c7ng nh “tín ng?ng” ��i v�i
cá nhân và c	ng �Xng �ã và �ang có s� thay ��i r�t c� b�n
theo h�ng cá nhân hóa và ch� quan hóa, �i�u hi�m th�y
trong ��i s�ng tín ng?ng tr�c �ây. �i�u này n�u có chZc
chZn còn bi�n di�n và ph�i theo dõi. V�i tôn giáo thì xu
h�ng này �ã và �ang �nh h<ng r�t l�n, mà ng�i ra có th;
nh�n bi�t �)c nh �ã kh�ng �6nh < ph�n trên.

3. V� ý ngh�a xã h	i và lu�t pháp là �i�u d� nh�n th�y
h�n theo c� 2 chi�u kích: tích c�c và tiêu c�c. Có th; �a
ra m	t nh�n �6nh r`ng, xu h�ng tín ng?ng h�ng t�i
tr�n gian �ã v)t lên trên s� th�a mãn nhu c�u tinh th�n
v�i cá nhân và c	ng �Xng tr�c �ây, < ch�, ngày nay nhu
c�u v� tín ng?ng b6 chi ph�i b<i nhi�u y�u t� khác bi�t
và m�i m�, nh: Nó xu�t hi�n nh5ng ch
c n"ng m�i (gi�i
thoát là < tr�n gian, ni�m tin ch5a lành b�nh t�t, th� t%c
hóa s� gi�i thoát,…).

4. S� bi�n chuy;n c�a tín ng?ng ngày nay < n�c ta
�ang là m	t thách th
c l�n ��i v�i lu�t pháp tín ng?ng,
tôn giáo (có l� cùng v�i hi�n t)ng Tôn giáo m�i).�

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T	C
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KINH BẮC

Trong l6ch s> d�ng n�c và gi5
n�c c�a dân t	c Vi�t Nam,
vi�c các tri�u �$i c> s
 th�n
sang Trung Qu�c bang giao �;

gi5 tình hoà hi�u ho�c ��u tranh
ngo$i giao, b�o v� quy�n l)i c�a qu�c
gia là h�t s
c c�n thi�t. Ng�i �)c
c> �i s
 th�ng là nh5ng �$i th�n có
khí ti�t, ph�m cách, gi�i bi�n bác, có
tài n"ng chính tr6 và v"n h�c h�n
ng�i. L6ch s> �ã ghi l$i nhi�u
chuy�n thú v6 c�a nh5ng s
 th�n �$i
Vi�t qua các tri�u �$i. Ngày xuân xin
gi�i thi�u hai bài th� tâm tr$ng c�a
hai s
 th�n �$i Vi�t trong nh5ng
chuy�n �i �y.

H*NG MU.N TR� V_                       

Dâu già, lá r%ng, t`m v�a chín

Lúa s�m, h�ng th�m, cua béo ghê

Nghe nói < nhà nghèo v�n t�t 

Giang Nam tuy vui ch�ng b`ng v� nhà. 

Nguy�n Trung Ng$n      

TH� VI+T TRONG THUY_N

�êm l�ng, tr"ng nh v�

Tr�i rét, tuy�t thành hoa

Thuy�n cô, khách ngàn d�m

M�i m�, chín v� nhà.

Nguy�n Thiên Tích

Nguy�n Trung Ng$n t� là Bang
Tr�c, hi�u là Gi�i hiên ��u Hoàng giáp
n"m Giáp Thìn (1304) khi m�i 16 tu�i.
Bài th� "Quy H
ng" (H
ng mu�n tr<
v�) ông làm trên ��ng �i s
 nhà
Nguyên n"m 1321. Nh5ng n"m �y, dù
là �$i th�n, tr$ng nguyên hay ti�n s�

c7ng ph�i b"ng r�ng v)t su�i b`ng
cáng, b`ng ng�a, ch6u ��ng nZng,
ma, gió rét, lam s�n ch�ng khí
hàng n"m tr�i. ��ng �i s
 �a s� qua
nh5ng vùng r�ng núi hoang vu, tính
m$ng b6 �e do$ b<i k� c�p, thú d5,
b�nh t�t nguy hi;m vô cùng. Nguy�n
Trung Ng$n vi�t bài th� này < Giang
Nam, khi nh5ng �o$n ��ng gian kh�
nh�t �ã �i qua. Giang Nam là phía

Nam sông Tr�ng Giang, n�i phXn hoa
�ô h	i có ti�ng < Trung Qu�c, nay
thu	c Giang Tô, An Huy và Giang Tây.
S
 th�n �$i Vi�t c7ng �)c h<ng
nhi�u s�n v�t, th<ng ngo$n nhi�u
phong c�nh ��p, giàu có mi�n Giang
Nam. Hai câu ��u c�a bài th� chính là
phác th�o c�nh v�t Giang Nam. C7ng
chính trong s� sung túc giàu có n�i
"��t khách quê ng�i", tác gi� ch$nh

lòng nh� quê nhà và b	c b$ch ni�m
tâm s�: "Nghe nói < nhà d�u nghèo
v�n t�t. ��t Giang Nam tuy vui ch�ng
b`ng v� nhà". 

H�n m	t tr"m n"m sau ngày
Nguy�n Trung Ng$n "quy h
ng",
Nguy�n Thiên Tích ng�i �� ��u khoa
Hoành T� (1431) c7ng d�n �oàn s

b	 �$i Vi�t �i s
 nhà Minh. Khác v�i
Nguy�n Trung Ng$n, Nguy�n Thiên
Tích �ã �i s
 Trung Qu�c ��n 3 l�n.
Có l�, ông �ã có r�t nhi�u "�êm Trung
nguyên chuy�n trò cùng ch6 Nguy�t"
�; t� bày tâm s�. T� hàng ngàn n"m
nay, các thi s� �ông, Tây, kim, c� ��u
t
c c�nh sinh tình. N�u nh5ng "dâu
già'', "t`m chín" ''lúa s�m", "cua béo'',
ng�i ph�ng Nam ai c7ng có th;
bi�t, thì c�nh "Tr�i rét tuy�t thành
hoa" là c�a riêng ph�ng BZc, hoàn
toàn ph�ng BZc mà ng�i ph�ng
Nam không ph�i ai c7ng bi�t. Không
bi�t con thuy�n cô ��n c�a l5 khách
ngàn d�m tha h�ng ��u trên sông
Tr�ng Giang, Hoàng Hà hay sông hX
nào �ó c�a Trung Hoa �$i l%c, nhng
c�nh dù l$, dù ��p m�y c7ng không
ph�i là quê h�ng. Trái l$i, nó càng
d�y lên n�i nh� quê h�ng. Cái "�êm
n`m-n"m <" ch�p ch�n "c� qu�c" �y
�ã b�t lên cXn cào: "M�i m�, chín v�
nhà". Nh5ng ai �ã t�ng có l�n tha
ph�ng ��t khách quê ng�i, s�ng
trên ��t n�c ng�i h�n s� càng
th�m thía và th�u hi;u ch5 nhà trên
��t khách th�m ��m tình yêu quê
h�ng ��t n�c bi�t bao.

Hai th� k(, hai nhà ngoài giao, hai
bài th� �i s
 < hai hoàn c�nh khác
nhau, nhng tình yêu quê h�ng, ��t
n�c trong "Giang Nam tuy vui c7ng
ch�ng b`ng v� nhà" và "M�i m�,
chín v� nhà" chW là m	t.�

Tình yêu quê hương, đất nước 
TRONG TH� NG��I ĐI S

Mỗi người dân Việt Nam đều có tình
cảm thiêng liêng gắn bó với quê hương.
Cho dù ở nơi xa, nhưng mỗi người vẫn
luôn nhớ về quê nhà của mình. 

ẢNH: QUANG VINH
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* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ch�ng trình m%c tiêu qu�c gia v� xây d�ng nông
thôn m�i là m	t ch�ng trình phát tri;n nông thôn
toàn di�n, bao gXm nhi�u n	i dung liên quan ��n
nhi�u l�nh v�c t� kinh t�, v"n hóa, xã h	i, môi

tr�ng, ��n an ninh tr�t t� < nông thôn. Vì th�, ph�i huy
�	ng s
c m$nh c�a toàn b	 h� th�ng chính tr6 c�a n�c
ta vào cu	c. Trong �ó, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam có vai trò
��c bi�t quan tr�ng trong vi�c xây d�ng kh�i �$i �oàn k�t
toàn dân, phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân < các c�
s<, ph�i h)p và th�ng nh�t hành �	ng gi5a các thành viên

�; ��m b�o cho ng�i dân và c	ng �Xng dân c là ch� th;,
là nòng c�t trong xây d�ng nông thôn m�i; giúp cho ng�i
dân �)c bi�t, �)c bàn, �)c quy�t �6nh, �)c t� mình
làm, t� giám sát và �)c th% h<ng k�t qu� m	t cách công
khai và minh b$ch. �; làm t�t vai trò �ó, trong th�i gian
qua, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã có nhi�u ho$t �	ng,
nh: tích c�c tuyên truy�n, v�n �	ng các t�ng l�p nhân
dân tham gia xây d�ng nông thôn m�i; gZn k�t vi�c xây
d�ng nông thôn m�i, �ô th6 v"n minh v�i vi�c th�c hi�n
cu	c v�n �	ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng ��i s�ng v"n

TRẦN NGỌC ĐƯỜNG* 

Tóm tắt: Thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới,
những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy khối đại đoàn kết toàn
dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng
nông thôn mới. Bài viết đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả
công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong
xây dựng nông thôn mới.

Summary: Implementing social supervision and feedback in building new-style
rural areas in recent years, the Vietnam Fatherland Front has promoted the mass
unity of the people, promoting the mastery of the people and communities in
building new-style rural areas. The article proposes specific solutions in order to
improve the effectiveness of social supervision and feedback of the Vietnam
Fatherland Front at all levels in building new-style rural areas. 
Từ khóa: Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng nông thôn mới, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Development of agriculture, farmers and rural areas, supervision, social feedback, new-style rural areas,
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/1/2019; Sửa chữa: 7/1/2019; Duyệt đăng: 9/1/2019.

M�t s� suy ngh� v� nâng cao 
hi�u qu� giám sát, ph�n bi�n xã h�i
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong xây d�ng nông thôn m
i

M
T TR�N V�I CÁC PHONG TRÀO, CU	C V�N �	NG



Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp các địa phương hoàn thiện hạ tầng cơ sở, gồm hệ thống giao thông nông
thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, nhà ở dân cư… được đầu tư. 
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hóa < khu dân c” do M�t tr�n T� qu�c các c�p ch� trì
nhi�u n"m qua �ã t$o nên s� chuy;n bi�n m$nh m� trong
nhân dân < nông thôn và �ô th6 v� ��i s�ng v"n hóa trong
vi�c xây d�ng nông thôn và �ô th6 v"n minh, giàu ��p.
�Xng th�i, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p �ã coi tr�ng
các ho$t �	ng giám sát và ph�n bi�n xã h	i trong xây d�ng
nông thôn m�i b`ng vi�c t"ng c�ng công tác ki;m tra,
giám sát trong qui ho$ch xây d�ng, trong huy �	ng, s>
d%ng nguXn l�c t� nhân dân, trong vi�c thu chi tài chính,
��n bù gi�i phóng m�t b`ng, v� sinh an toàn th�c ph�m…
Qua các ho$t �	ng giám sát và ph�i h)p giám sát v�i các
t� ch
c c� quan nhà n�c, M�t tr�n �ã nZm bZt k6p th�i
thông tin, lZng nghe �)c ý ki�n, nguy�n v�ng chính �áng
c�a nhân dân. T� �ó, k6p th�i �a ra các ki�n ngh6 v�i c�p
�y và chính quy�n �6a ph�ng �i�u chWnh vi�c th�c hi�n
ch�ng trình, m%c tiêu xây d�ng nông thôn m�i cho phù
h)p v�i lòng dân và x> lý các bi;u hi�n tiêu c�c, tham
nh7ng, c�n tr< vi�c th�c hi�n.

�; ti�p t%c phát huy các thành qu� nói trên, ��c bi�t
là trong vi�c nâng cao hi�u qu� công tác giám sát, ph�n

bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p trong
xây d�ng nông thôn m�i, bài vi�t �óng góp m	t s� ý ki�n
sau �ây:

M	t là, ph�i ti�p t%c ��i m�i t duy nâng cao nh�n
th
c v� v6 trí, vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
c�p ��i v�i công tác giám sát, ph�n bi�n xã h	i nói chung
và giám sát, ph�n bi�n xã h	i trong xây d�ng nông thôn
m�i nói riêng.

Giám sát và ph�n bi�n xã h	i �ã �)c Hi�n pháp n"m
2013 quy �6nh (�i�u 9) và Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam �ã c% th; hóa thành hai ch�ng, nhng giám sát và
ph�n bi�n xã h	i v�n còn là v�n �� m�i. Vì th�, trong
nh�n th
c c7ng nh t� ch
c th�c hi�n, giám sát và ph�n
bi�n xã h	i cha �)c xem là m	t ph�ng ti�n ki;m soát
quy�n l�c nhà n�c, nh`m ��m b�o cho quy�n l�c nhà
n�c ho$t �	ng trong khuôn kh� c�a Hi�n pháp và pháp
lu�t, góp ph�n phòng, ch�ng s� tha hóa c�a quy�n l�c
nhà n�c. Hi�n pháp n"m 2013 �ã ��t n�n móng Hi�n
�6nh cho s� ra ��i m	t c� ch� ki;m soát quy�n l�c nhà
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n�c c�a các ch� th; không ph�i là Nhà n�c có quy�n
ki;m soát quy�n l�c nhà n�c. �ó là M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, bao gXm: các t� ch
c chính tr6, các t� ch
c
chính tr6 - xã h	i, các t� ch
c xã h	i ngh� nghi�p và các
cá nhân tiêu bi;u th�c hi�n giám sát và ph�n bi�n xã h	i
(�i�u 9); Công �oàn Vi�t Nam tham gia ki;m tra, thanh
tra giám sát (�i�u 10); và công dân th�c hi�n các quy�n
c� b�n c�a mình b`ng các hình th
c dân ch� tr�c ti�p
(�i�u 6). Phát huy ��y �� trách nhi�m c�a các ch� th;
không ph�i Nhà n�c, nhng l$i là nh5ng ch� th; quy�t
�6nh s� ra ��i, tXn t$i và phát tri;n c�a quy�n l�c nhà
n�c s� là nhân t� quan tr�ng góp ph�n ��m b�o cho
“t�t c� quy�n l�c nhà n�c thu	c v� nhân dân ” (�i�u 2).
Có nh�n th
c ��y �� và sâu sZc nh v�y, giám sát và
ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T� qu�c m�i không mang
tính hình th
c, m�i �i t�i cùng. Không nên ngh� r`ng,
giám sát, ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
là giám sát, ph�n bi�n mang tính xã h	i nên không có
hi�u l�c và hi�u qu�. Nói tính ch�t giám sát c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam là giám sát, ph�n bi�n mang tính xã h	i
là �; chW ch� th; giám sát là toàn th; nhân dân tham gia
trong các t� ch
c r	ng l�n c�a mình, nhng ��u ph�i
h)p và th�ng nh�t hành �	ng trong M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam. V�i ch� th; giám sát và ph�n bi�n mang tính
xã h	i r	ng l�n, nên s
c m$nh c�a giám sát, ph�n bi�n
xã h	i c7ng mang tính xã h	i r	ng l�n, do �ó, tuy không
có các các ch� tài c% th;, nhng s
c m$nh c�a giám sát,
ph�n bi�n xã h	i l$i r�t sâu r	ng. �ó là s� �Xng tình hay
lên án c�a d lu�n xã h	i và nhi�u khi d lu�n xã h	i lên
án còn n�ng n� h�n là m	t ch� tài pháp lý c% th;. Vì th�,
��i m�i t duy, nh�n th
c ��y �� và �úng �Zn v� giám
sát, ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là
gi�i pháp tr�c tiên �; nâng cao hi�u qu� giám sát, ph�n
bi�n xã h	i.

Hai là, ti�p t%c xây d�ng và hoàn thi�n c� s< pháp lý
cho ho$t �	ng giám sát và ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam theo tinh th�n và n	i dung c�a Hi�n
pháp n"m 2013.

M�c dù Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam n"m 2015 �ã
c% th; hóa v� giám sát, ph�n bi�n xã h	i mà Hi�n pháp
n"m 2013 quy �6nh. Tuy nhiên, Lu�t M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam n"m 2015 v�i 2 Ch�ng 12 �i�u �ã th; ch� �)c
nh5ng v�n �� l�n v� ��i t)ng, n	i dung giám sát, ph�n
bi�n, hình th
c giám sát ph�n bi�n xã h	i, quy�n và trách
nhi�m c�a M�t tr�n và các c� quan nhà n�c có th�m
quy�n trong giám sát, ph�n bi�n xã h	i. Lu�t M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam cha quy �6nh n	i dung, ph$m vi, trình t�
th� t%c và h�u qu� pháp lý c�a giám sát, ph�n bi�n xã
h	i. Theo Hi�n pháp, M�t tr�n T� qu�c còn bao gXm các
cá nhân tiêu bi;u trong các t�ng l�p nhân dân, nhng
Lu�t M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam cha xem là m	t ch� th;
giám sát, ph�n bi�n xã h	i, nên cha �)c th; ch� hóa.
Nhân dân v�i t cách là các cá nhân công dân �)c Hi�n
pháp ghi nh�n có nh5ng quy�n dân ch� tr�c ti�p nh

tham gia qu�n lý nhà n�c và xã h	i, tham gia th�o lu�n
và ki�n ngh6 v�i các c� quan nhà n�c v� nh5ng v�n ��
c�a c� s<, �6a ph�ng và c� n�c (Kho�n 1, �i�u 28); công
dân có quy�n h	i h�p, l�p h	i, bi;u tình (�i�u 25). Hi�n
v�n cha �)c Lu�t c% th; hóa �; công dân không nh5ng
có �i�u ki�n th�c hi�n quy�n mà còn góp ph�n ki;m soát
quy�n l�c nhà n�c thông qua vi�c công dân th�c hi�n
quy�n c� b�n c�a mình.

Th�c ti�n ho$t �	ng giám sát và ph�n bi�n xã h	i c�a
M�t tr�n T� qu�c th�i gian qua chW ra r`ng, các ki�n ngh6
sau giám sát, ph�n bi�n xã h	i không �)c c� quan, cá
nhân là ��i t)ng ch6u s� giám sát, ph�n hXi nên không
bi�t k�t qu� giám sát, ph�n bi�n nh th� nào. Vì th�, Lu�t
c7ng c�n ph�i b� sung các quy �6nh v� trách nhi�m c�a
��i t)ng ch6u s� giám sát, ph�n bi�n xã h	i trong vi�c
ph�n hXi, ti�p thu và th�c hi�n các ki�n ngh6 sau giám
sát, ph�n bi�n. �Xng th�i, quy �6nh trách nhi�m theo dõi
��n cùng c�a ch� th; có quy�n giám sát ��i v�i vi�c ti�p
thu và th�c hi�n các ki�n ngh6 c�a mình. 

Ba là, t"ng c�ng s� ph�i h)p gi5a M�t tr�n T� qu�c
v�i các t� ch
c thành viên, các cá nhân tiêu bi;u là các
già làng, tr<ng b�n, các nhân s� tri th
c, các nhà khoa
h�c tham gia vào ho$t �	ng giám sát, ph�n bi�n xã h	i t$i
c� s<. Th�c ti�n chW ra r`ng, t� ch
c các cu	c giám sát
�6nh k� ��i v�i các c�p chính quy�n, v�i s� ph�i h)p ch�t
ch� c�a các t� ch
c thành viên và thu hút �)c s� tham
gia c�a nh5ng ng�i tiêu bi;u trong dân c là các cu	c
giám sát có hi�u l�c và hi�u qu� tr�c ti�p trong vi�c xây
d�ng nông thôn m�i. T$i các cu	c giám sát này, m	t m�t
�	ng viên và phát huy nh5ng u �i;m, k�t qu� �$t �)c,
m�t khác chW ra nh5ng thi�u sót, h$n ch� c�a chính quy�n
và các cá nhân có trách nhi�m �; k6p th�i u�n nZn và
khZc ph%c, t$o ra �	ng l�c m�i và m$nh m� cho phong
trào xây d�ng nông thôn m�i.

B�n là, n	i dung c�a các cu	c giám sát, ph�n bi�n xã
h	i c�a M�t tr�n T� qu�c c�n t�p trung vào nh5ng v�n ��
tr�c ti�p gZn v�i cu	c s�ng c�a nhân dân, gZn v�i các
quy�n và l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân, mà
tr�ng tâm là h�ng vào nh5ng v�n �� nhân dân quan
tâm, b
c xúc �ang c�n tr< công cu	c xây d�ng nông thôn
m�i. Theo �ó, n	i dung giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c
trong xây d�ng nông thôn m�i là vi�c t� ch
c, th�c hi�n
��ng l�i, ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t
c�a Nhà n�c và c�a nh5ng cá nhân có trách nhi�m trên
t�t c� các l�nh v�c chính tr6, kinh t� - xã h	i, an ninh
qu�c phòng, tr�t t� an toàn xã h	i. Xây d�ng nông thôn
m�i là m	t ch� tr�ng có n	i dung r	ng l�n, t�ng h)p. Do
�ó, giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c ph�i bi�t l�a ch�n
nh5ng v�n �� tr�ng tâm, b
c xúc gZn tr�c ti�p ��n l)i
ích chính �áng c�a nhân dân trong cu	c v�n �	ng xây
d�ng nông thôn m�i, nh`m t$o ra nh5ng tác �	ng dây
chuy�n ��n vi�c th�c hi�n toàn b	 ch� tr�ng, chính
sách, pháp lu�t xây d�ng nông thôn m�i.�
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Qu�ng Ninh là tWnh mi�n núi, biên gi�i, bi;n ��o,
�6a hình ph
c t$p, là c>a ngõ thông th�ng v�i
Trung Qu�c có v6 trí chi�n l)c v� kinh t�, chính
tr6, qu�c phòng, an ninh và ��i ngo$i v�i di�n

tích t� nhiên 6.110 km2, có ��ng biên gi�i ��t li�n giáp
Trung Qu�c dài 118,825 km, kho�ng 200 km ��ng phân
�6nh v6nh BZc b	 ti�p giáp v�i Trung Qu�c, ��ng b� bi;n
dài trên 250 km, có 16 xã, ph�ng biên gi�i, 12 xã ��o,
71 xã ph�ng ven bi;n. Dân c c trú d�c biên gi�i ��t
li�n �a s� là �Xng bào dân t	c thi;u s�, phân b� không
�Xng ��u, kinh t� - xã h	i phát tri;n còn nhi�u khó kh"n,
nhi�u xã còn x�p vào di�n xã nghèo, ��c bi�t khó kh"n.
T� ch
c ��ng, chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c và các �oàn
th; qu�n chúng t$i các xã, ph�ng biên gi�i th�ng

xuyên �)c c�ng c�, phát huy hi�u qu�. Tình hình biên
gi�i, bi;n ��o Qu�ng Ninh th�i gian qua c� b�n �n �6nh.

Th�c hi�n chW �$o, h�ng d�n c�a !y ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và lãnh �$o tWnh Qu�ng Ninh,
Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c tWnh Qu�ng
Ninh �ã ch� �	ng ph�i h)p v�i B	 ChW huy B	 �	i Biên
phòng tWnh và chính quy�n các �6a ph�ng tri;n khai
phong trào “Toàn dân tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh
th�, an ninh biên gi�i qu�c gia” giai �o$n 2009 - 2018; �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.

Nhi�u n"m qua, M�t tr�n T� qu�c các c�p trong tWnh
ph�i h)p v�i B	 �	i Biên phòng, các t� ch
c thành viên,

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

PHẠM HÙNG SƠN*

Tóm tắt: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới quốc gia” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát động, phối hợp
chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và chính quyền các địa phương đã và đang đem lại
những hiệu quả thiết thực. Kết quả đó góp phần quan trọng ổn định tình hình chính
trị và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân
dân vùng biên giới, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước.

Summary: The movement "All people participate in protecting territorial sovereignty
and national border security” was launched by the Vietnam Fatherland Front of Quang
Ninh province, working closely with the Border Guards and the local authorities, has
achieved practical effects. Such results contribute an important part to stabilize the
political situation and socio-economic development, improve the material and spiritual
life for border people, and effectively serve the national reforms.
Từ khóa: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Bộ đội Biên phòng,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
Keywords: The movement “All people participate in protecting territorial sovereignty and national border security”,
Border Guards, the Vietnam Fatherland Front of Quang Ninh province.
Nhận bài: 3/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.

Phát huy vai trò ng	�i có uy tín 
trong phong trào “Toàn dân tham gia
b�o v� ch� quy�n lãnh th�, an ninh
biên gi
i qu�c gia”" t&nh Qu�ng Ninh 
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c� quan, ��n v6, tr�ng h�c trên �6a bàn
��y m$nh công tác tuyên truy�n, v�n
�	ng, tri;n khai th�c hi�n “Ngày Biên
phòng toàn dân”, nhi�m v% b�o v� ch�
quy�n, an ninh biên gi�i qu�c gia, b`ng
nhi�u hình th
c phong phú: m< các l�p
bXi d?ng ki�n th
c cho cán b	 ch�
ch�t; h	i ngh6 bXi d?ng, cung c�p
thông tin ��i v�i già làng, tr<ng b�n,
ng�i có uy tín trong các dân t	c thi;u
s�; tr�c ti�p xu�ng các xã, các thôn,
b�n, các tr�ng h�c trên �6a bàn �;
tuyên truy�n, giáo d%c ph� bi�n cho
nhân dân, h�c sinh; c�p phát t� r�i, t�a
�àm; tuyên truy�n trên �ài phát thanh
các xã, các thôn, b�n; các hình th
c
tuyên truy�n lu �	ng, pano, áp phích,
b"ng rôn, kh�u hi�u, c�p phát h�n
24.000 t� r�i các lo$i,... Qua �ó tuyên
truy�n, v�n �	ng ��n cán b	, công
ch
c, viên ch
c, h�c sinh và các t�ng
l�p nhân dân, nh�t là nhân dân vùng
biên gi�i, bi;n ��o nZm bZt và th�c
hi�n các v"n b�n pháp lu�t liên quan ��n l�nh v�c qu�n lý,
b�o v� ch� quy�n qu�c gia (Lu�t Biên gi�i qu�c gia, Lu�t
Bi;n Vi�t Nam; 3 v"n ki�n pháp lý trong qu�n lý, b�o v�
biên gi�i gi5a Vi�t Nam và Trung Qu�c: Hi�p �6nh v� quy
ch� qu�n lý biên gi�i trên ��t li�n Vi�t Nam - Trung Qu�c,
Hi�p �6nh v� c>a kh�u và quy ch� qu�n lý c>a kh�u biên
gi�i trên ��t li�n Vi�t Nam - Trung Qu�c, Ngh6 �6nh th
phân gi�i cZm m�c biên gi�i trên ��t li�n Vi�t Nam - Trung
Qu�c); nh5ng th�a thu�n song ph�ng, quy �6nh liên quan
��n qu�n lý, b�o v� ch� quy�n, an ninh biên gi�i qu�c gia,
c7ng nh công tác gi5 gìn an ninh tr�t t� an toàn xã h	i
trên khu v�c biên gi�i. �ã t� ch
c hàng ch%c h	i ngh6 ph�
bi�n, bXi d?ng ki�n th
c t�i cán b	 ch� ch�t, già làng
tr<ng b�n, ng�i có uy tín trong các dân t	c thi;u s� v�i
s� l)ng h�n 8000 l)t ng�i tham d�; t� ch
c g�n 200
bu�i tuyên tuyên truy�n, k�t h)p hàng ngàn gi� tuyên
truy�n trên c%m loa truy�n thanh các xã, ph�ng biên
gi�i, h�n 100 bu�i bi;u di�n v"n hóa, v"n ngh�, xây d�ng
hàng ch%c phóng s� truy�n hình, làm hàng tr"m pano,
b"ng rôn, kh�u hi�u, áp phích, b�ng �nh. T� ch
c thi tìm
hi;u v� truy�n th�ng “B	 �	i Biên phòng”, Lu�t Biên gi�i
qu�c gia, các hi�p �6nh, ngh6 �6nh th, quy ch� qu�n lý
biên gi�i; phát hành ��n khu dân c vùng biên hàng ngàn
b�n tin v� “Phong trào Toàn dân b�o v� ch� quy�n lãnh
th�, an ninh biên gi�i”, hàng ngàn cu�n tài li�u có các n	i
dung liên quan ��n các ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách
và pháp lu�t c�a Nhà n�c v� công tác ��i ngo$i và pháp
lu�t Biên gi�i qu�c gia, t� r�i h�i �áp x> lý vi ph$m hành
chính v� vi ph$m Lu�t Biên gi�i qu�c gia…

Thông qua các hình th
c tuyên truy�n giáo d%c hi�u
qu�, nâng cao nh�n th
c c�a các c�p các ngành, nhân dân

vùng biên gi�i, bi;n ��o v� “Ngày Biên phòng toàn dân”,
phong trào qu�n chúng nhân dân tham gia b�o v� ch�
quy�n lãnh th�, an ninh biên gi�i qu�c gia. Vai trò c�a
ng�i có uy tín �)c phát huy, ý th
c c�nh giác, tinh
th�n ý th
c trách nhi�m c�a nhân dân các dân t	c, cán
b	, công ch
c các c� quan ��n v6, doanh nghi�p, h�c sinh
trong tr�ng h�c ��i v�i nhi�m v% b�o v� ch� quy�n an
ninh biên gi�i có chuy;n bi�n rõ r�t k�t qu� �ó �ã góp
ph�n quan tr�ng cùng c� c� s< chính tr6, phát tri;n kinh
t�, v"n hóa, xã h	i các xã, ph�ng biên gi�i, h�i ��o, t"ng
c�ng �oàn k�t, gi5 gìn c�ng c� tình �oàn k�t h5u ngh6
gi5a nhân dân hai bên biên gi�i, gi5 v5ng an ninh chính
tr6, tr�t t� an toàn xã h	i khu v�c biên gi�i.

Th�c hi�n “Ngày Biên phòng toàn dân”, phong trào
“Toàn dân tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh th�, an ninh
biên gi�i qu�c gia” gZn v�i phong trào “Toàn dân tham gia
b�o v� an ninh T� qu�c”, cu	c v�n �	ng “Toàn dân �oàn
k�t xây d�ng ��i s�ng v"n hóa < khu dân c”, nay là cu	c
v�n �	ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i,
�ô th6 v"n minh”, các ho$t �	ng ��i ngo$i nhân dân,...
Các xã, ph�ng, thôn, khu, khe, b�n biên gi�i �ã huy
�	ng 20.657 l)t ng�i dân ph�i h)p cùng B	 �	i Biên
phòng tu�n tra b�o v� ��ng biên, c	t m�c, huy �	ng
trên 12.000 ngày công phát quang t�m nhìn biên gi�i,
qu�n chúng nhân dân �ã cung c�p cho l�c l)ng Biên
phòng và các ngành ch
c n"ng trên 12.897 tin liên quan
��n ch� quy�n an ninh biên gi�i và ho$t �	ng c�a các
lo$i t	i ph$m, trong �ó có trên 5.000 tin có giá tr6 k6p
th�i ��u tranh ng"n ch�n các hành vi xâm ph$m ch�
quy�n, xâm canh, xâm c, v)t biên, v)t bi;n, buôn l�u
và các ��i t)ng hình s� khác. Tham gia ��u tranh bu	c

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tuyên truyền, vận động người dân bản
Phật Chỉ, xã Đồng Văn (Bình Liêu) thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia quản lý, bảo
vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn. ẢNH: PV
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phía b$n phá nh� 1.500m2 cây trXng sang ��t ta t$i khu
v�c Tr6nh T�ng II, khu v�c c	t m�c 1309 ��n m�c 1310,
di d�i 18 ngôi m	 chôn c�t trên lãnh th� Vi�t Nam v�
Trung Qu�c. M�t tr�n T� qu�c ph�i h)p B	 �	i Biên
phòng, Công an thành l�p 44 t� t� qu�n ��ng biên, c	t
m�c v�i 200 thành viên, 1.747 h	 gia �ình tham gia qu�n
lý b�o v� 56 c	t m�c/78,92 km; 153 t� t� qu�n an ninh
tr�t t� thôn, khu, khe b�n v�i 940 thành viên, 229 h	 gia
�ình; 20 t� t� qu�n an ninh tr�t t� ng tr�ng, b�n bãi
v�i 207 thành viên, 53 h	 gia �ình; 21 t� tàu thuy�n an
toàn - �oàn k�t v�i 301 thành viên, 226 ph�ng ti�n.

Thông qua các ho$t �	ng “Ngày Biên phòng toàn dân”,
phong trào “Toàn dân tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh
th�, an ninh biên gi�i qu�c gia” gZn v�i các phong trào
thi �ua, cu	c v�n �	ng, M�t tr�n T� qu�c các �6a ph�ng,
c� s< �ã tích c�c ph�i h)p B	 �	i Biên phòng phát huy
hi�u qu� Ng�i có uy tín trong tri;n khai th�c hi�n các
ch�ng trình phát tri;n kinh t�, v"n hoá, xã h	i, xoá �ói
gi�m nghèo cho �Xng bào các dân t	c < khu v�c biên gi�i,
h�i ��o, �n �6nh tình hình, góp ph�n quan tr�ng c�ng c�
th� tr�n qu�c phòng toàn dân, th� tr�n an ninh nhân dân
gZn v�i n�n Biên phòng toàn dân v5ng chZc.

Thông qua ho$t �	ng k�t ngh�a c%m dân c hai bên
biên gi�i, Ng�i uy tín �ã tham gia có hi�u qu� các ho$t
�	ng ��i ngo$i nhân dân, v�i các n	i dung �)c t� ch
c
ho$t �	ng hi�u qu�: (1) T"ng c�ng xây d�ng và phát huy
truy�n th�ng t�t ��p gi5a hai dân t	c, thân t	c, dòng h�
v�n lâu ��i gi5a hai bên biên gi�i. (2) Tuyên tuy�n, v�n
�	ng nhân dân hai bên biên gi�i ch�p hành và th�c hi�n
nghiêm ba v"n ki�n pháp lý v� biên gi�i ��t li�n Vi�t Nam
- Trung Qu�c, cùng nhau b�o v�, không làm h h�ng m�c
qu�c gi�i, không làm thay ��i ��ng biên gi�i, dòng ch�y
sông, su�i biên gi�i; cùng ph�i h)p ��u tranh phòng
ch�ng t	i ph$m, ng"n ng�a các ��i t)ng mua, bán các
ch�t ma túy; mua, bán ng�i và buôn bán hàng hóa phi
pháp. (3) Th�ng xuyên t� ch
c các ho$t �	ng giao lu,
th"m h�i, �	ng viên và giúp �? nhau phát tri;n kinh t�,
xây d�ng thôn, b�n giàu ��p; cùng nhau b�o v� môi
tr�ng sinh thái, khZc ph%c h�u qu� thiên tai, phòng
ch�ng cháy r�ng và d6ch b�nh x�y ra ��i v�i ng�i, v�t
nuôi và cây trXng. (4) T"ng c�ng giao lu và h)p tác trên
các l�nh v�c phát tri;n b�n sZc v"n hóa truy�n th�ng, giao
lu th; d%c th; thao, v"n ngh�, phòng ch�ng t	i ph$m,
an ninh tr�t t�, qu�n lý biên gi�i; t� ch
c t�t các ho$t
�	ng th"m, h�i, chúc m�ng nhân d6p l�, T�t c�a hai �6a
ph�ng, qu�c khánh c�a hai n�c. (5) Th�ng xuyên trao
��i tình hình có liên quan tr�c ti�p ��n an ninh, an toàn,
l)i ích c�a nhân dân thôn, b�n hai bên �; ph�i h)p gi�i
quy�t nhanh chóng, k6p th�i, hi�u qu�.

Th�c hi�n k� ho$ch c�a �y ban nhân dân tWnh, Ban
Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c tWnh, B	 ChW huy B	
�	i Biên phòng tWnh, S< Ngo$i v%, �y ban nhân dân huy�n
Bình Liêu �ã ph�i h)p t� ch
c t�t ho$t �	ng chW �$o �i;m

mô hình k�t ngh�a c%m dân c hai bên biên gi�i t$i xã
�Xng V"n và xã Hoành Mô (huy�n Bình Liêu, tWnh Qu�ng
Ninh) v�i nhân dân tr�n �	ng Trung (khu Phòng Thành,
tWnh Qu�ng Tây, Trung Qu�c) và nhân r	ng. ��n nay, trên
toàn tuy�n biên gi�i ��t li�n trên �6a bàn tWnh, có 7 c%m
dân c thôn, b�n v�i s� l)ng 11 thôn, b�n c�a tWnh
Qu�ng Ninh v�i 7 thôn, b�n c�a tWnh Qu�ng Tây, Trung
Qu�c �ã t� ch
c ký k�t ngh�a h5u ngh6 và duy trì ho$t
�	ng hi�u qu�, nh: C%m dân c gi5a b�n Phai L�u (xã
�Xng V"n, huy�n Bình Liêu) v�i thôn Tràng Nhì (tr�n
�	ng Trung, tWnh Qu�ng Tây, Trung Qu�c); C%m dân c
gi5a thôn C>a Kh�u (xã Hoành Mô, huy�n Bình Liêu) v�i
thôn �	ng Trung (tr�n �	ng Trung, tWnh Qu�ng Tây,
Trung Qu�c); C%m dân c gi5a thôn �Xng C�m và thôn
Ph�c Chè (xã Hoành Mô, huy�n Bình Liêu) v�i thôn Khôn
M�u (tr�n �	ng Trung, tWnh Qu�ng Tây, Trung Qu�c); C%m
dân c khu Tràng V� (ph�ng Trà C�, thành ph� Móng
Cái) v�i thôn V$n V� (th6 tr�n Giang Bình, thành ph�
�ông Hng, tWnh Qu�ng Tây, Trung Qu�c); C%m dân c
gi5a thôn Pò Hèn (xã H�i S�n, thành ph� Móng Cái) v�i
thôn Thán S�n (th6 tr�n Na L�ng, tWnh Qu�ng Tây, Trung
Qu�c); C%m dân c gi5a b�n M�c 13 và b�n VZn T�c (xã
Qu�ng �
c, huy�n H�i Hà) v�i thôn Lý H�a (th6 tr�n Na
L�ng, tWnh Qu�ng Tây, Trung Qu�c); C%m dân c gi5a
thôn �Xng ThZng, b�n C�m HZc và thôn Khu Ch) (xã �Xng
V"n, huy�n Bình Liêu) v�i thôn B�n Hng (Trung Qu�c)
và nâng c�p ký k�t ngh�a lên c�p xã - tr�n. Ngày
26/6/2017, xã Hoành Mô và xã �Xng V"n (huy�n Bình
Liêu) �ã ký k�t th�a thu�n thi�t l�p m�i quan h� h5u
ngh6 v�i tr�n �	ng Trung (khu Phòng Thành, thành ph�
C�ng Phòng Thành, tWnh Qu�ng Tây, Trung Qu�c).

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tWnh Qu�ng Ninh �ã phát
huy hi�u qu� vai trò Ng�i uy tín trong tri;n khai th�c
hi�n “Ngày biên phòng toàn dân”, phong trào “Toàn dân
tham gia b�o v� ch� quy�n lãnh th�, an ninh biên gi�i
qu�c gia” phát tri;n c� b� r	ng và chi�u sâu, �$t �)c
nhi�u k�t qu� thi�t th�c, góp ph�n nâng cao nh�n th
c
và trách nhi�m c�a c� h� th�ng chính tr6 và các t�ng l�p
nhân dân ��i v�i nhi�m v% xây d�ng và b�o v� ch� quy�n
an ninh biên gi�i qu�c gia; t$o ni�m tin, ni�m ph�n kh<i
trong �Xng bào, chi�n s� n�i biên gi�i, th� tr�n nhân dân,
phòng tuy�n b�o v� an ninh biên gi�i ngày càng �)c
c�ng c�, m�i quan h� �oàn k�t gZn bó gi5a nhân dân v�i
các ��n v6 l�c l)ng v7 trang nói chung và B	 �	i Biên
phòng nói riêng ngày càng b�n ch�t. T� k�t qu� �ó, góp
ph�n quan tr�ng �n �6nh tình hình và phát tri;n kinh t�
- xã h	i, c�ng c� an ninh qu�c phòng, nâng cao ��i s�ng
v�t ch�t, tinh th�n nhân dân vùng biên gi�i, h�i ��o,
ph%c v% �Zc l�c cho công cu	c ��i m�i, ��ng l�i ��i
ngo$i, chính sách m< c>a, m< r	ng giao lu h)p tác qu�c
t�. C�ng c� m�i quan h� �oàn k�t h5u ngh6 và h)p tác hai
bên biên gi�i, t�ng b�c �áp 
ng yêu c�u �òi h�i c�a th�c
ti�n xây d�ng và b�o v� biên gi�i, bi;n ��o trong tình
hình m�i.�

M[T TR�N V¤I CÁC PHONG TRÀO, CU£C V�N �£NG Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019
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C7ng nh nhi�u �6a ph�ng khác < khu v�c phía
Nam, n"m 1993, mô hình “T� Nhân dân t� qu�n”
�)c hình thành < huy�n Cao Lãnh (nay là thành
ph� Cao Lãnh, tWnh �Xng Tháp). Khi �ó, huy�n Cao

Lãnh có thành l�p “T� An ninh nhân dân”, n"m 2001 �)c
��i thành “T� Dân phòng - Khuy�n h�c”, ��n n"m 2009
��i tên thành “T� Dân phòng liên k�t”, ho$t �	ng d�i s�
h�ng d�n c�a 4 ngành: Công an, V"n hóa, H	i Nông dân
và H	i Khuy�n h�c. 

T� th�c ti�n cu	c s�ng và nhu c�u c�a nhân dân; Ban
Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tWnh �Xng
Tháp nh�n th�y, mô hình "T� Dân phòng - Khuy�n h�c”,
“T� Dân phòng liên k�t” chW ��m trách 2 nhi�m v% chính:
không �; tr� nh� b� h�c và gi5 gìn an ninh tr�t t� là cha
phù h)p, cha khai thác h�t �)c nguXn l�c và s
c m$nh
trong nhân dân, ph%c v% công cu	c xây d�ng và phát
tri;n �6a ph�ng c7ng nh phát huy dân ch� < c� s<, nên

Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tWnh
�Xng Tháp �ã t� ch
c h	i th�o và h	i ngh6 (n"m 2013) �;
trng c�uý ki�n c�a c�p �y các c�p; c�a cán b	 M�t tr�n;
các �Xng chí lão thành cách m$ng; ý ki�n c�a các �oàn
th;, �$i di�n các c	ng �Xng dân c tiêu bi;u t$i �6a
ph�ng,... Qua h	i th�o, mô hình "T� Dân phòng -
Khuy�n h�c” �ã �)c rút kinh nghi�m �; nâng lên thành
mô hình "T� Nhân dân t� qu�n c	ng �Xng” và hi�n nay có
tên chính th
c là “T� Nhân dân t� qu�n”. 

Ngày 25/9/2014, TWnh �y �Xng Tháp ban hành Công
v"n s� 808-CV/TU v� vi�c lãnh �$o ho$t �	ng mô hình
"T� Nhân dân t� qu�n c	ng �Xng" thay th� các mô hình
“T� Dân phòng - Khuy�n h�c", "Dân phòng liên k�t" nh`m
m%c �ích kh�ng �6nh �ây là nhi�m v% c�a c� h� th�ng
chính tr6 ch
 không c�a riêng c�p nào, c� quan nào; phá
th� “B� bao Ngành” (theo cách g�i c�a �6a ph�ng, ám chW
s� thi�u vZng vai trò lãnh �$o, thi�u s� ph�i h)p t$o �i�u

* Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

LÊ THỊ MAY*

Tóm tắt: Bắt đầu được hình thành ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, mô hình
“Tổ Nhân dân tự quản” ngày càng hoàn thiện về chức năng và tổ chức, phát huy vai
trò của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần
gắn kết và phát huy vai trò làm chủ của người dân, gắn kết với các hoạt động của
chính quyền, đảm bảo mục tiêu: Các phong trào, các hoạt động ở cộng đồng dân
cư phải xuất phát từ yêu cầu của người dân, tạo mọi điều kiện để người dân tham
gia thực hiện tự nguyện, không được áp đặt.

Summary: Originally formed in Cao Lanh district, Dong Thap province, the model
of "Self-governing People's Group" has increasingly improved on functions and
organization, promoting the role of the Front and organizations at grassroots level.
At the same time, this model also contributes to link and promote the ownership
role of the people, associated with the activities of the government, ensuring the
objectives: Movements and activities in the community must be from the request of
the people, creating conditions for people to participate voluntarily, not to impose.
Từ khóa: Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản”, nhân dân, làm chủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
Keywords: Model of “Self-governing People's Group”, people, ownership, the Vietnam Fatherland Front of Dong Thap province.
Nhận bài: 3/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 9/1/2019.

Mô hình “T� Nhân dân t� qu�n”
" t&nh Đ'ng Tháp

KINH NGHIM - TH�C TI�N
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ki�n, “m$nh ai n�y làm”
��i v�i t� ch
c t� qu�n c�a
nhân dân < khu dân c). K;
t� th�i �i;m này, c� h�
th�ng chính tr6 < c� s< �ã
nh�n th
c ��y �� h�n và
�ã cùng nhau c	ng �Xng
trách nhi�m, ph�i h)p xây
d�ng, h�ng d�n t$o �i�u
ki�n cho “T� Nhân dân t�
qu�n” �i vào ho$t �	ng
hi�u qu�. 

Mô hình "T� Nhân dân
t� qu�n” ngoài vi�c phát
huy vai trò c�a M�t tr�n,
�oàn th; < c� s<, còn gZn
k�t và phát huy vai trò làm
ch� c�a ng�i dân, gZn k�t
ho$t �	ng M�t tr�n, �oàn
th; v�i ho$t �	ng chính
quy�n ��m b�o m%c tiêu:
Các phong trào, các ho$t
�	ng < c	ng �Xng dân c
ph�i xu�t phát t� yêu c�u
c�a ng�i dân, t$o m�i �i�u ki�n �; ng�i dân tham gia
th�c hi�n t� nguy�n, không �)c áp ��t.

Mô hình “T� Nhân dân t� qu�n” v�a nh� g�n �; không
quá cXng k�nh, nhng nó c7ng v�a �� l�n �; phát huy
�)c s
c m$nh c�a các h	 dân trong c	ng �Xng. Tùy t�ng
n�i �; hình thành “T� Nhân dân t� qu�n”; thông th�ng
có t� 15 - 30 ho�c 40 h	 cùng s�ng li�n k� trên �6a bàn
khu dân c. Nh5ng n�i �6a bàn dân c có �6a hình �6a lý
��c bi�t thì có th; c� c�u s� l)ng thành viên t� trên 40
h	 tr< lên, nhng ph�i ��m b�o quy mô h)p lý và ho$t
�	ng hi�u qu�. Mô hình này giúp ng�i dân th�c hi�n t�t
quy�n làm ch� c�a công dân, làm ch� gia �ình. “Cái gì
mà dân làm �)c thì �; dân làm”, chính quy�n, M�t tr�n
c� s< chW �óng vai trò theo dõi, h�ng d�n, �	ng viên
ng�i dân. 

Sau th�i gian t� ch
c th�c hi�n thí �i;m có hi�u qu�,
Ban Th�ng tr�c !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam tWnh
�Xng Tháp �ã tham mu cho Ban Th�ng v% TWnh �y ban
hành Thông báo K�t lu�n s� 451-TB/TU ngày 1/3/2017
v� vi�c lãnh �$o nhân r	ng mô hình “T� Nhân dân t�
qu�n”; Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam tWnh ban hành K� ho$ch s� 121/KH-MT và
H�ng d�n s� 29/HD-MT ngày 7/7/2017 v� vi�c t� ch
c
và quy trình tri;n khai th�c hi�n nhân r	ng mô hình “T�
Nhân dân t� qu�n” trên �6a bàn tWnh �Xng Tháp.

�; th�c hi�n có hi�n qu� mô hình này, M�t tr�n T�
qu�c c�p huy�n �ã ch� �	ng tham mu cho c�p �y v� ch�
tr�ng nhân r	ng theo k� ho$ch, l	 trình c�a tWnh, ch�

�	ng ph�i h)p các ngành liên quan, h�ng d�n c� s< hoàn
chWnh quy trình các b�c th�c hi�n bám sát vào h�ng
d�n c�a tWnh, phát huy vai trò ch� �	ng, tích c�c m	t s�
�6a ph�ng.

D�a vào h�ng d�n trên, Ban th�ng tr�c !y ban M�t
tr�n T� qu�c c�p xã ph�i h)p v�i �y ban nhân dân, các
ngành có liên quan cùng c�p và Ban Công tác M�t tr�n
�p, khóm rà soát, kh�o sát và l�p danh sách các h	 dân
trên �6a bàn khu dân c, chu�n b6 công tác nhân s�, d�
ki�n T� tr<ng, T� phó và th ký và các �i�u ki�n thành
l�p “T� Nhân dân t� qu�n”. 

Quy mô c�a “T� Nhân dân t� qu�n” t� trên d�i 30 h	
cùng s�ng li�n k� trên �6a bàn khu dân c, tùy �i�u ki�n
t�ng n�i có quy mô h)p lý, nh`m b�o ��m v�a �� nh� �;
bàn b$c, d� th�ng nh�t, nhng c7ng v�a �� l�n �; t$o ra
�)c s
c m$nh c�a t�p th;. T� th�c hi�n các ho$t �	ng
tuyên truy�n, v�n �	ng gia �ình t� viên xây d�ng gia
�ình v"n hoá, tham gia xây d�ng nông thôn m�i; t$o m�i
quan h� gZn bó tình làng ngh�a xóm; th�c hi�n công tác
dân phòng, khuy�n h�c, t� ch�, t� qu�n v� an ninh tr�t
t�, b�o v� môi tr�ng… T� th�ng �a các v�n �� ra bàn
b$c dân ch�, tr�c ti�p th�o lu�n, �� xu�t các gi�i pháp
th�c hi�n, t� nguy�n �óng góp, t� ch6u trách nhi�m và
cùng nhau h<ng nh5ng thành qu� �óng góp c�a mình.
�i;n hình là “T� Nhân dân t� qu�n” s� 5 < �p Long Phú,
xã Hòa Long, huy�n Lai Vung v�i mô hình "Xây d�ng c�ng
rào theo tiêu chí sáng-xanh-s$ch-��p". T� có 27 h	, 100%
��u �$t h	 gia �ình v"n hóa nhi�u n"m li�n. Các h	 ��u
có hàng rào kiên c� và trXng nhi�u lo$i hoa c�nh ��p trên

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì hội
nghị giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua Bắc sông Hậu năm 2018 và Tọa đàm chuyên đề “Tổ
Nhân dân tự quản” tại tỉnh Đồng Tháp, tháng 11/2018. 

ẢNH: QUỐC TRUNG
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�o$n ��ng dài h�n 300 mét… “T� Nhân dân t� qu�n” <
khóm An Th$nh B, ph�ng An L	c, th6 xã HXng Ng� có mô
hình "Huy �	ng nguXn l�c th�c hi�n công tác an sinh xã
h	i"… 

Hiê�n nay trên �6a bàn tWnh �ô¦ng Tháp có 12.676 t�
c�n thành l�p. T�ng s� “T� Nhân dân t� qu�n” �ã thành
l�p là 12.555 t�, chi�m t( l� 99,04%. T�ng s� thành viên
tham gia “T� Nhân dân t� qu�n” là 422.717 h	. Quy mô
t� �ông nh�t là 150 h	, t� ít nh�t là 6 h	 tham gia. ��n
nay có 10 huy�n, th6 xã, thành ph� �ã hoàn thành vi�c
nhân r	ng mô hình “T� Nhân dân t� qu�n”.

Ch� tr�ng tri;n khai nhân r	ng mô hình “T� Nhân
dân t� qu�n” c�a Ban Th�ng v% TWnh �y �Xng Tháp là
�úng �Zn, phù h)p v�i th�c ti�n, th; hi�n s� quan tâm
lãnh �$o, chW �$o c�a các c�p �y ��ng ��i v�i ho$t �	ng
t� qu�n trong c	ng �Xng dân c; nh`m nâng cao vai trò,
tính tích c�c, kh�i d�y s
c dân, chung tay xây d�ng khu
dân c phát tri;n b�n v5ng v� m�i m�t, khZc ph%c t
t<ng trông ch� ( l$i trong nhân dân.

Qua �i kh�o sát th�c ti�n, qua báo cáo c�a �6a ph�ng
(huy�n, tWnh) �ã kh�ng �6nh không ph�i ng�i dân nào
khi tham gia các công vi�c xã h	i, công vi�c c�a làng, xã
��u �òi h�i ph�i có thù lao. �i�u này giúp c�ng c� quan
�i;m phát huy vai trò t� qu�n c�a nhân dân trong các
ho$t �	ng < c� s< là �úng �Zn. Ho$t �	ng “T� Nhân dân
t� qu�n” do M�t tr�n T� qu�c tr�c ti�p h�ng d�n v� n	i
dung �ã th�t s� tr< thành “c�u n�i” gi5a ��ng, chính
quy�n, M�t tr�n T� qu�c v�i nhân dân t$i c� s<; Mô hình
“T� Nhân dân t� qu�n” �ã làm thay ��i m$nh m� nh�n
th
c và t�p quán s�n xu�t, làm "n nh� l� c�a ng�i dân,
thúc ��y truy�n th�ng “t�ng thân, t�ng tr)”, giúp �?
l�n nhau trong s�n xu�t, t$o vi�c làm, t"ng thu nh�p, c�i
thi�n ��i s�ng, góp ph�n tích c�c cùng v�i ��ng, chính
quy�n hoàn thành t�t các tiêu chí v� xây d�ng nông thôn
m�i, �ô th6 v"n minh t$i �6a ph�ng; M	t s� n	i dung mà
Ban qu�n lý t� �ã t� ch
c tri;n khai �)c trong th�i gian
v�a qua: l6ch xu�ng gi�ng; v�n �	ng thành viên t�
chuy;n ��i gi�ng lúa ch�t l)ng cao; liên k�t s�n xu�t và
tiêu th% s�n ph�m; xây d�ng gia �ình v"n hóa; �"ng ký
th�c hi�n mô hình c	ng �Xng an toàn v� sinh th�c ph�m;
v�n �	ng nhân dân th�c hi�n tuy�n ��ng nông thôn m�i
toàn di�n; treo c� nhân các ngày l�, T�t; tuyên truy�n
các thông tin v� an ninh tr�t t�, t� n$n xã h	i; v�n �	ng
khuy�n h�c; các v�n �� nhân dân quan tâm trên �6a
bàn...; �ây là t� ch
c t� nguy�n c�a nhân dân, là n�i “sát
dân, sát vi�c” nh�t trong h� th�ng chính tr6 hi�n nay;
nh`m phát huy cao nh�t quy�n làm ch� c�a nhân dân;
tính t� ch�, t� qu�n trong c	ng �Xng dân c. 

Mô hình “T� Nhân dân t� qu�n" th; hi�n tính phù h)p
c�a yêu c�u th�c ti�n ��i s�ng xã h	i, th; hi�n và phát
huy dân ch� c�a ng�i dân t$i n�i mình c trú; k�t qu�

ho$t �	ng b�c ��u tuy còn < ch�ng m�c, nhng qua �ó
�ã ph�n ánh r�t rõ nét, nh�n th
c c�a ng�i dân �)c
nâng cao v� tính c	ng �Xng xã h	i, cùng nhau t� ch�, t�
qu�n t� các vi�c c�a m�i gia �ình ��n nh5ng vi�c chung
c�a c	ng �Xng xóm, �p, chính t� nh5ng hành �	ng c%
th; này �ã góp ph�n thZt ch�t tình làng ngh�a xóm,
t�ng thân, t�ng ái, gi5 gìn và phát huy truy�n th�ng
�oàn k�t, tinh th�n bà con xa không b`ng xóm gi�ng g�n,
“t�i l>a tZt �èn có nhau” bao ��i nay c�a dân t	c Vi�t
Nam ta. 

�ây là b�c chuy;n bi�n l�n v� nh�n th
c trong c�p
�y, chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th; chính
tr6 - xã h	i c�a tWnh �Xng Tháp trong kh�i d�y, phát huy
vai trò nhân dân, các nguXn l�c trong nhân dân �; xây
d�ng, phát tri;n kinh t�, v"n hóa, gi5 v5ng an ninh chính
tr6, tr�t t� an toàn xã h	i, phát huy dân ch�, xây d�ng h�
th�ng chính tr6 v5ng m$nh t$i �6a ph�ng. C�p �y �ã
m$nh d$n chuy;n h�ng giao cho M�t tr�n T� qu�c và
các �oàn th; chính tr6 - xã h	i ch6u trách nhi�m h�ng
d�n ho$t �	ng c�a các “T� Nhân dân t� qu�n"ph%c v%
m%c tiêu “Dân sinh, dân trí, dân ch�, dân quy�n”. S� lãnh
�$o, �6nh h�ng c�a c�p �y, chi b	 �p thông qua Ban
công tác M�t tr�n �p và các chi �oàn, chi h	i �oàn th; �p.
�i�u này có ý ngh�a quan tr�ng.

C�p �y ��ng xã, chi b	 �p làm �úng vai trò, ch
c n"ng,
nhi�m v% c�a mình, không “ôm �Xm”, “bao sân”; Vai trò
c�a M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th; chính tr6 - xã h	i
�)c phát huy �úng m
c; Nh5ng v�n �� thu	c v� “Dân
sinh, dân trí, dân ch�, dân quy�n” ��u ph�i �)c ng�i
dân tr�c ti�p tham gia bàn b$c, có ý ki�n ngay t$i c	ng
�Xng khu dân c và cùng nhau �óng góp công s
c, ti�n
c�a, v�t ch�t... chung tay v�i chính quy�n t� ch
c tri;n
khai th�c hi�n mà không có s� áp ��t t� trên xu�ng. �ây
là “s�n ph�m dùng chung” d�i s� lãnh �$o c�a c�p �y
��ng xã và chi b	 �p; �y ban nhân dân xã, Ban Nhân dân
�p qu�n lý; �)c M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th; chính
tr6 - xã h	i xã, �p h�ng d�n n	i dung ho$t �	ng mà
không c�a riêng t� ch
c nào, ban ngành nào nên tránh
�)c s� hình thành quá nhi�u t� ch
c < khu dân c, ho$t
�	ng chXng chéo “d�m chân” lên nhau và tình tr$ng “m	t
ng�i ph�i �óng nhi�u vai”, “m�c nhi�u áo” do ph�i tham
gia nhi�u t� ch
c, nhi�u ho$t �	ng t$i c	ng �Xng.

Vi�c nhân r	ng mô hình c�n nâng cao ch�t l)ng ho$t
�	ng c�a mô hình “T� Nhân dân t� qu�n” là tr�c ti�p phát
huy dân ch� c�a ng�i dân t$i n�i mình c trú; là gi5 gìn và
phát huy nh5ng giá tr6 truy�n th�ng t�t ��p c�a dân t	c, là
c� s< xây d�ng và t"ng c�ng c� k�t c	ng �Xng �; t"ng
c�ng và phát huy s
c m$nh �$i �oàn k�t toàn dân t	c m	t
cách thi�t th�c. “T� Nhân dân t� qu�n” là mô hình t�t có th;
nhân ra di�n r	ng < các �6a ph�ng khu v�c phía Nam.�
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S� giao lu, ti�p bi�n, bi�n ��i v"n hóa t	c ng�i
trên m�nh ��t Tây Nguyên di�n ra h�t s
c �a d$ng,
ph
c t$p, b�o tXn và phát huy giá tr6 b�n sZc v"n
hóa các dân t	c thi;u s� < Tây Nguyên là m	t

nhi�m v% r�t c�n thi�t và c�n �)c quan tâm.

Sau khi ��t n�c gi�i phóng, ��ng và Nhà n�c ta �ã
có nhi�u ch� tr�ng, chính sách phát tri;n kinh t� - xã
h	i và ��m b�o an ninh qu�c phòng vùng Tây Nguyên.
Vi�c th�c hi�n chính sách �oàn k�t các dân t	c trong gia
�ình các dân t	c Vi�t Nam v� b�o tXn và phát huy các giá
tr6 v"n hóa c�a các dân t	c trong c� n�c, góp ph�n làm
cho n�n v"n hóa ngày càng phong phú, c�ng c� s� th�ng
nh�t và �oàn k�t dân t	c, t$o nên s
c m$nh n	i sinh to
l�n, góp ph�n phát tri;n ��t n�c. Nhi�u s�n ph�m v"n
hóa c�a �Xng bào các dân t	c Tây Nguyên �)c gìn gi5,

su t�m, ph%c d�ng, tôn t$o. Nét ��c sZc c�a v"n hóa Tây
Nguyên gXm các y�u t� b	 ph�n: v"n hóa th�c th; nhà
rông và các nhà sàn theo nhi�u ki;u dáng khác nhau, nhà
mX và t)ng nhà mX, các công c% s�n xu�t và các nh$c c%
ph%c v% l� h	i, nh: cXng, chiêng, các lo$i hình dân gian,
nh: �àn �á, �àn t� rng, b	 s> thi n�i ti�ng c�a �Xng
bào �am San, Xinh Nhã…, các l� h	i �âm trâu, c�u an cho
lúa, t�t c�m m�i, múa tr�ng, �ánh cXng, �ánh chiêng… 

Ngh6 quy�t H	i ngh6 l�n th
 VII, Ban Ch�p hành Trung
�ng ��ng khóa IX…, Lu�t Di s�n v"n hóa Vi�t Nam (s>a
��i, b� sung n"m 2009) và các thông t, ngh6 �6nh v� B�o
tXn và phát huy các giá tr6 v"n hóa c�a �Xng bào các dân
t	c thi;u s�, th�i gian qua, nhi�u s�n ph�m v"n hóa c�a
�Xng bào dân t	c Tây Nguyên �ã �)c gìn gi5, ph%c d�ng,
b�o tXn. N"m 2005, không gian v"n hóa cXng chiêng Tây

* Thạc sĩ, Chuyên viên Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

CAO THỊ NGỌC THỦY*

Tóm tắt: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược rất quan trọng của nước ta và là một
trong những vùng văn hóa rộng lớn, được hình thành từ hàng nghìn năm với
những giá trị văn hóa đặc sắc, phong phú. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh
giao lưu, hợp tác quốc tế, việc phát triển bền vững văn hóa khu vực Tây Nguyên
cần phải chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân
tộc khu vực này.

Summary: Tay Nguyen is a very important strategic area of Vietnam and is one of
the large cultural areas, formed from thousands of years with rich and unique
cultural values. In the context of globalization, promoting international exchange
and cooperation, the sustainable development of culture in Tay Nguyen should
focus on the preservation and promotion of the cultural identity of local people.
Từ khóa: Khu vực Tây Nguyên, các dân tộc ở Tây Nguyên, phát triển kinh tế - xã hội, lợi thế, bảo tồn, bản sắc văn hóa,
truyền thống, Việt Nam.
Keywords: Tay Nguyen, ethnic groups in Tay Nguyen, socio-economic development, advantages, conservation, cultural
and traditional identity, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 10/1/2019.

Nh�ng v�n đ� đ�t ra trong công tác
b�o t'n và phát huy b�n s(c v�n hóa
các dân t�c khu v�c Tây Nguyên
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Nguyên �)c UNESCO công nh�n là ki�t tác truy�n kh�u và
Di s�n v"n hóa phi v�t th; c�a nhân lo$i, s> thi c�a các dân
t	c Tây Nguyên c7ng �)c �a vào danh m%c di s�n v"n
hóa phi v�t th; qu�c gia n"m 2014, hàng lo$t các di s�n
v"n hóa v�t th; và phi v�t th; khác, nh: l� h	i, v"n h�c
dân gian, các hình th
c di�n x�ng dân gian, ngôn ng5,
trang ph%c… c�a �Xng bào các dân t	c Tây Nguyên c7ng �ã
tìm l$i �)c ch� �
ng trong ��i s�ng c	ng �Xng dân c.
Nhi�u tWnh �ã xây d�ng và tri;n khai các ch�ng trình, k�
ho$ch r�t c% th;, thi�t th�c v� v�n �� b�o tXn v"n hóa dân
t	c. Ti�n hành su t�m lu gi5 các l� h	i ��c thù v"n hóa
Tây Nguyên, các l� h	i �ua voi, l� �âm trâu, m�ng lúa m�i,
cúng b�n n�c…, m< l�p h�ng d�n s> d%ng nh$c c% dân
t	c. Quan �i;m c�a ��ng ta không chW b�o tXn, mà còn phát
huy làm giàu thêm b�n sZc v"n hóa dân t	c < Tây Nguyên.

Tuy nhiên, bên c$nh m�t tích c�c trong vi�c b�o tXn v"n
hóa truy�n th�ng vô cùng quý giá c�a các dân t	c Tây
Nguyên, thì trong b�i c�nh toàn c�u hóa hi�n nay, ��t n�c
�ang trong quá trình công nghi�p hóa, hi�n �$i hóa và h	i
nh�p qu�c t�, v"n hóa c� truy�n c�a các dân t	c Tây Nguyên
�ang d�n b6 mai m	t, ��t ra nh5ng v�n �� c�p thi�t c�n s�
chung tay, góp s
c c�a c� c	ng �Xng �; b�o tXn và phát
huy… ��i s�ng v�t ch�t và tinh th�n c�a �Xng bào các dân
t	c thi;u s� Tây Nguyên nhìn chung v�n còn nhi�u khó
kh"n. �Xng bào v�n l�y trXng tr�t n�ng r�y, du canh trên

�6a hình núi cao ho�c cao nguyên làm nguXn s�ng chính,
các ho$t �	ng s�n xu�t t� cung t� c�p, trao ��i hàng hóa
thiên v� v�t ��i v�t. R�ng v�n �)c coi là c	i nguXn ��i
s�ng tâm linh c�a �Xng bào �ang d�n b6 tàn phá. Quy mô
không gian làng b�n ngày m	t thu h�p. T$i nh5ng khu �6nh
c m�i, vi�c xây d�ng nh5ng nhà rông, nhà dài, nhà sàn
c7ng ít �i. Nh5ng n"m g�n �ây, vi�c di dân X $t làm t( l�
ng�i dân t	c gi�m sút, b�n sZc v"n hóa b�n �6a có ph�n b6
phá v?, lai t$p. M�t khác, trong cu	c s�ng ngày nay, không
ít thanh niên các dân t	c ít ng�i quan tâm ��n v"n hóa c�a
dân t	c mình, ch$y theo các l�i s�ng lai c"ng. �Xng bào các
dân t	c < Tây Nguyên v� c� b�n ��i s�ng v�n còn nhi�u khó
kh"n, nên cha có �i�u ki�n quan tâm, gìn gi5, b�o tXn,
phát huy b�n sZc v"n hóa dân t	c mình. Th�c t� nhi�u n�i,
r�t ít �Xng bào còn s�ng trong nh5ng ngôi nhà rông, nhà
dài truy�n th�ng, thay vào �ó là nh5ng ngôi nhà bê tông,
mái l)p tôn. Ngoài ra, vi�c các ngh� nhân cao tu�i qua ��i
mang theo kho báu s> thi vô giá cha k6p truy�n l$i cho
con cháu c7ng là nh5ng m�t mát l�n cho c	ng �Xng.

�; gi5 gìn, b�o tXn và phát huy b�n sZc v"n hóa các
dân t	c Tây Nguyên, góp ph�n xây d�ng n�n v"n hóa Vi�t
Nam tiên ti�n, ��m �à b�n sZc dân t	c, c�n th�c hi�n m	t
s� v�n �� sau:

Th
 nh�t, c�n gi�i quy�t hài hòa m�i quan h� gi5a
phát tri;n kinh t� v�i k� th�a và phát tri;n v"n hóa, b<i

Các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có một nền văn hóa bản địa phong phú và đa dạng, với văn hóa chữ viết, trang phục, âm nhạc dân
gian, văn hóa ẩm thực độc đáo. 

ẢNH: QUANG VINH
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kinh t� là n�n t�ng, là c� s< �; v"n hóa th"ng hoa. Ng)c
l$i, khi v"n hóa có �i�u ki�n phát tri;n thì s� t$o �i�u
ki�n �; kinh t� phát tri;n nhanh, b�n v5ng. B<i v�y, v�i
�Xng bào các dân t	c Tây Nguyên, bên c$nh nh5ng chính
sách xóa �ói, gi�m nghèo, h� tr) v�n, gi�ng, v�t nuôi,
cây trXng phù h)p v�i �i�u ki�n t� nhiên khu v�c, thì
c7ng �Xng th�i tích c�c chuy;n giao công ngh�, �ào t$o
�	i ng7 cán b	, k� thu�t lành ngh�, chú tr�ng vào ��i
t)ng là con em �Xng bào dân t	c thi;u s�. C�n ti�p t%c
��u t h�n n5a v� nhân t� con ng�i và c� s< v�t ch�t
cho các tr�ng �$i h�c trong vùng.

Th
 hai, c�n ti�p t%c quan tâm cho công tác su t�m,
�i�n dã, xu�t b�n các b	 s> thi Tây Nguyên, các lo$i sách
giáo khoa song ng5, khôi ph%c l$i nhà rông truy�n th�ng;
�Xng th�i khôi ph%c t� ch
c các l� h	i có ý ngh�a tâm
linh và giáo d%c ��i v�i ��i s�ng v"n hóa c	ng �Xng.

Th
 ba, M�t tr�n T� qu�c và các t� ch
c chính quy�n,
�oàn th; c�n tuyên truy�n, v�n �	ng �Xng bào các dân
t	c hi;u �)c t�m quan tr�ng c�a vi�c b�o tXn và phát
huy các giá tr6 v"n hóa không chW là vi�c c�a chính quy�n,
�6a ph�ng hay �oàn th;, mà là s� �Xng thu�n c�a c� dân
t	c “ý ��ng, lòng dân” và mu�n b�o tXn và phát huy t�t
b�n sZc v"n hóa các dân t	c Tây Nguyên, tr�c h�t ph�i
bZt ��u t� làng b�n, phum sóc và t� chính các �Xng bào
dân t	c < Tây Nguyên.

Th
 t, phát tri;n kinh - t� xã h	i và ��m b�o qu�c
phòng an ninh vùng Tây Nguyên. T$i Tây Nguyên hi�n nay,
n�i lên là v�n �� ��t �ai, bao gXm ��t < và ��t canh tác. C�n
��i m�i công tác qu�n lý, s> d%ng ��t, giúp �Xng bào �6nh
canh, �6nh c, có ��t và gi5 �)c ��t. Các c�p chính quy�n
c�n quan tâm h�n n5a công tác lao �	ng �ào t$o ngh� c�a
vùng Tây Nguyên. Các d� án �)c tri;n khai c�n quan tâm
u tiên có s� tham gia c�a ng�i dân n�i s< t$i.

Th
 n"m, ngoài vi�c phát huy các giá tr6 v"n hóa truy�n
th�ng c�n quan tâm u tiên phát tri;n b�n v5ng du l6ch <
Tây Nguyên. Vì Tây Nguyên không chW có không gian v"n
hóa cXng chiêng, mà còn có các l� h	i truy�n th�ng, v"n
hóa voi, v"n hóa cà phê là �i;m ��n h�p d�n th�c s� thu
hút khách du l6ch trong và ngoài n�c.

Cùng v�i s� phát tri;n chung c�a ��t n�c, khu v�c
Tây Nguyên có nhi�u thay ��i, ��i s�ng v�t ch�t và v"n
hóa tinh th�n c�a �Xng bào các dân t	c �ã d�n �)c c�i
thi�n. Tuy nhiên, tr�c b�i c�nh toàn c�u hóa, ��t n�c
ta �ang trong quá trình công nghi�p hóa, hi�n �$i hóa,
�ang t�ng b�c h	i nh�p v�i khu v�c và th� gi�i, bên c$nh
vi�c t�p trung phát tri;n kinh t� - xã h	i là nhi�m v% tr�ng
tâm, thì vi�c b�o tXn và phát huy b�n sZc v"n hóa truy�n
th�ng các dân t	c < Tây Nguyên là m	t nhi�m v% quan
tr�ng, góp ph�n xây d�ng n�n v"n hóa Vi�t Nam �a d$ng,
th�ng nh�t, tiên ti�n, ��m �à b�n sZc dân t	c.�

K I N H  N G H I : M  -  T H � C  T I � N Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

Ngày 15/11/2005, UNESCO công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể
của nhân loại” . 

ẢNH: QUANG VINH



88 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 185+186 (1+2/2019)

Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng là ho$t �	ng t�
nguy�n c�a dân c sinh s�ng trên �6a bàn xã,
ph�ng, th6 tr�n nh`m theo dõi, ki;m tra vi�c
ch�p hành các quy �6nh v� qu�n lý ��u t c�a c�

quan, ��n v6 liên quan trong quá trình ��u t; phát hi�n,
ki�n ngh6 v�i các c� quan nhà n�c có th�m quy�n x> lý
các vi ph$m v� ��u t (tr� các ch�ng trình, d� án bí m�t
qu�c gia theo quy �6nh c�a pháp lu�t).

Ban Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng (GS�TCC�) do !y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p xã thành l�p và h�ng d�n
ho$t �	ng. Hi�n t$i, ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC� �)c th�c
hi�n theo quy �6nh t$i Lu�t ��u t công1 và Ch�ng VII, Ngh6
�6nh s� 84/2015/N�-CP v� giám sát và �ánh giá ��u t.

Theo báo cáo c�a các tWnh, thành ph�, 9 tháng ��u
n"m 2018, trên c� n�c có 13.055 Ban GS�TCC� trên t�ng

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

ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trong thời gian qua đã từng
bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực
hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, thực tế hoạt động các Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, từ tổ chức bầu thành
viên, nhiệm kỳ hoạt động, đến mức chi kinh phí và các biện pháp đảm bảo cho
hoạt động. Sự phối hợp giữa các ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư liên quan
hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng còn chưa chặt chẽ, làm giảm hiệu quả
của hoạt động này.

Summary: The supervision on investment of the community has gradually been
put into order and effectively operated, contributing practically to the
implementation of the movement of building new-style rural areas. However, the
reality of activities of the Community Investment Supervision Board still faces
many difficulties, from the organization of election of members, the term of
operation, to the expenditure and measures to ensure operation. The coordination
between the Finance, Planning and Investment sectors is related to the
monitoring of investment activities of the community, which has not been
effective, reducing the effectiveness of this activity.
Từ khóa: GSĐTCCĐ, Ban GSĐTCCĐ, sửa đổi, bổ sung, quy định của pháp luật, Việt Nam.
Keywords: The Community Investment Supervision, the Community Investment Supervision Board, amend,
supplement, provisions of law, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.
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s� 11.159 xã, ph�ng, th6 tr�n v�i t�ng s� thành viên Ban
GS�TCC� là 93.161 ng�i. T�ng s� cu	c GS�TCC� �)c
th�c hi�n trong 9 tháng ��u n"m 2018 là 33.124 cu	c; s�
vi�c ki�n ngh6, x> lý là 4.847 v% vi�c, s� vi�c �)c c� quan
có th�m quy�n quy�t �6nh ��u t, nhà th�u, ch� ��u t
x> lý, gi�i quy�t là 3.929 v%. 

Các Ban GS�TCC� ch� y�u giám sát, phát hi�n nh5ng
thi�u sót, sai ph$m trong quá trình ��u t, thi công công
trình; vi ph$m v� ti�n �	, k� ho$ch ��u t; vi ph$m quy
trình, k� thu�t, ch�ng lo$i v�t li�u xây d�ng; gây th�t
thoát tài s�n, v�n; vi ph$m v� x> lý ch�t th�i và v� sinh
môi tr�ng, k6p th�i ph�n ánh v�i ��n v6 ch6u trách
nhi�m thi công �; khZc ph%c. 

Tuy nhiên, ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC� t$i m	t s� �6a
ph�ng còn g�p không ít khó kh"n, v�ng mZc, nh: m	t
s� c�p u( ��ng, chính quy�n v�n cha nh�n th
c ��y ��
ý ngh�a, m%c �ích ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC�, nên cha
th�ng xuyên quan tâm, t$o �i�u ki�u cho Ban ho$t
�	ng; quy trình, th� t%c b�u thành viên còn r�m rà;
trình �	, n"ng l�c c�a thành viên các Ban GS�TCC� còn
h$n ch�, trong khi giám sát các công trình xây d�ng là
m	t l�nh v�c ph
c t$p, khó kh"n, �òi h�i ng�i giám sát
ph�i có chuyên môn, kinh nghi�m; kinh phí h� tr) ho$t

�	ng cha �áp 
ng �)c nhu c�u th�c t�; ch� ��u t c�a
các ch�ng trình, d� án thi�u h)p tác; nh5ng ki�n ngh6
sau giám sát không �)c x> lý k6p th�i…

Nh5ng h$n ch�, y�u kém �ó xu�t phát t� nhi�u
nguyên nhân, nhng m	t trong nh5ng nguyên nhân ch�
y�u là do m	t s� quy �6nh có liên quan c�a Lu�t ��u t
công, Ngh6 �6nh 84/2015/N�-CP v� ho$t �	ng c�a Ban
GS�TCC� còn nhi�u b�t c�p.

Về tổ chức của Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng 

V� vi�c b�u thành viên

�i�u 83 Lu�t ��u t công quy �6nh: “Ban Giám sát ��u
t c�a c	ng �Xng �)c thành l�p theo t�ng ch�ng trình,
d� án”.

Liên quan ��n quy �6nh này, t$i �i�u 13 c�a Pháp l�nh
s� 34/2007/PL-UBTVQH11 v� th�c hi�n dân ch� < xã,
ph�ng, th6 tr�n quy �6nh vi�c b�u, bãi nhi�m thành viên
c�a Ban Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng là m	t trong
nh5ng n	i dung nhân dân bàn và bi;u quy�t. �Xng th�i,
�i�u 15 c�a Pháp l�nh s� 34 c7ng quy �6nh rõ: ��i v�i n	i
dung b�u thành viên Ban Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), tháng 3/2018. 
ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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n�u có trên 50% t�ng s� c> tri ho�c c> tri �$i di�n h	 gia
�ình tán thành thì có giá tr6 thi hành sau khi �)c U(
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p xã công nh�n.

Tuy nhiên, theo báo cáo c�a 63 tWnh, thành ph�, hi�n
nay, h�u h�t trong s� 13.055 Ban GS�TCC� c�a các tWnh,
thành v�n �)c t� ch
c theo mô hình Ban GS�TCC�
chung c�a xã, ph�ng, th6 tr�n ho�c do Ban Thanh tra
nhân dân (Ban TTND) ��m nhi�m. Trong �ó, có 6.357 Ban
GS�TCC� do Ban TTND kiêm nhi�m, chi�m t( l� 48,6%.
M	t s� �6a ph�ng khi có ch�ng trình, d� án th�c hi�n
< �6a bàn khu dân c nào thì b�u b� sung 1 thành viên
< khu dân c �ó ho�c M�t tr�n T� qu�c ch� trì t� ch
c
�; các �oàn th; chính tr6 - xã h	i t$i khu dân c �ó, hi�p
th�ng c> �$i di�n tham gia Ban GS�TCC�. Nh v�y, vi�c
t� ch
c Ban GS�TCC� hi�n nay trên c� n�c v�n cha
th�c hi�n theo quy �6nh t$i �i�u 83 c�a Lu�t ��u t công
và Ngh6 �6nh s� 84 c�a Chính ph� mà v�n th�c hi�n theo
quy �6nh tr�c �ó t$i Quy�t �6nh s� 80/2005/Q�-TTg
ngày 18/4/2005 c�a Th� t�ng Chính ph� v� vi�c ban
hành Quy ch� giám sát ��u t c�a c	ng �Xng c�a Th�
t�ng Chính ph� và Thông t liên t6ch s� 04/2006/TTLT-
BKH�T-UBTWMTTQVN-BTC ngày 4/12/2006 gi5a B	 K�
ho$ch và ��u t, !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam và B	 Tài chính h�ng d�n Quy�t �6nh s� 80
c�a Th� t�ng Chính ph� v� Quy ch� giám sát ��u t c�a
c	ng �Xng.

Qua kh�o sát và báo cáo c�a các tWnh, thành ph�,
nguyên nhân c�a vi�c h�u h�t các �6a ph�ng ��u không
th�c hi�n �)c vi�c b�u thành viên Ban GS�TCC� theo
�úng quy �6nh t$i �i�u 83 c�a Lu�t ��u t công và Ngh6
�6nh s� 84/2015/N�-CP là do �i�u ki�n th�c t� hi�n nay
< các khu dân c, vi�c t� ch
c h�p dân �; b�u thành viên
Ban GS�TCC� là r�t khó, nh�t là ��i v�i nh5ng khu dân
c có dân s� �ông ho�c �6a bàn quá r	ng thì M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam không th; tri�u t�p �� trên 50% c> tri,
ho�c c> tri �$i di�n h	 gia �ình, mà n�u có tri�u t�p �)c
thì c7ng không có �i�u ki�n c� s<, v�t ch�t �; t� ch
c
h�p b�u (h	i tr�ng, nhà v"n hóa…). Nhi�u xã hi�n nay
cùng lúc tri;n khai nhi�u công trình thì vi�c t� ch
c b�u
thành viên Ban GS�TCC� cho t�ng ch�ng trình, d� án l$i
càng khó kh"n h�n, cha k; m	t s� �6a ph�ng do v�n ��
di dân, r�t khó tìm �)c ng�i �� tiêu chu�n �; xem xét,
b�u vào các Ban GS�TCC�.

V� nhi�m k� c�a Ban Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng

Nh trên �ã �� c�p, h�u h�t các Ban GS�TCC� hi�n nay
�)c t� ch
c theo mô hình Ban GS�TCC� chung c�a xã,
ph�ng, th6 tr�n ho�c do Ban TTND ��m nhi�m. Có nh5ng
tWnh hi�n nay 100% Ban GS�TCC� do Ban TTND ��m nhi�m
v�i nhi�m k� là 2 n"m (th�c hi�n theo quy �6nh t$i Ngh6
�6nh s� 159/2016/N�-CP quy �6nh chi ti�t và bi�n pháp
thi hành m	t s� �i�u c�a Lu�t Thanh tra v� t� ch
c và
ho$t �	ng c�a Ban TTND).

Qua kh�o sát và báo cáo c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các tWnh, thành ph�, có 57/63 M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam các tWnh, thành ph�, chi�m t( l� 90% M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam các tWnh, thành ph� �)c h�i ��u có
ki�n ngh6 Ban GS�TCC� nên t� ch
c theo nhi�m k� và
nhi�m k� có th; là 2 n"m (theo nhi�m k� c�a Ban TTND)
ho�c 5 n"m (theo nhi�m k� c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam c�p xã). Lý do mà h�u h�t M�t tr�n T� qu�c các tWnh,
thành ph� �a ra là do nh5ng khó kh"n n�u b�u Ban
GS�TCC� theo t�ng ch�ng trình, d� án (nh �ã nêu
trên). Ngoài ra, vi�c thành l�p Ban GS�TCC� theo nhi�m
k� s� giúp �n �6nh t� ch
c và nhân s�, qua �ó góp ph�n
giúp các thành viên Ban GS�TCC� �)c bXi d?ng, t�p
hu�n, tích l7y �)c kinh nghi�m, k� n"ng giám sát, tránh
xáo tr	n v� t� ch
c, con ng�i. 

Về kinh phí và các biện pháp bảo đảm cho
hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng 

V� kinh phí

Theo quy �6nh t$i �i�u 54 c�a Ngh6 �6nh s�
84/2015/N�-CP “Chi phí h� tr) giám sát ��u t c�a c	ng
�Xng trên �6a bàn c�p xã �)c cân ��i trong d� toán chi
c�a !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p xã và do ngân
sách c�p xã ��m b�o. M
c kinh phí h� tr) giám sát ��u t
c�a c	ng �Xng trên �6a bàn xã b� trí phù h)p v�i k� ho$ch
ho$t �	ng giám sát ��u t c�a c	ng �Xng do H	i �Xng
nhân dân xã quy�t �6nh và ��m b�o m
c kinh phí t�i
thi;u 5 tri�u �Xng/n"m”.

Tuy nhiên, qua kh�o sát và báo cáo c�a các tWnh,
thành ph�, hi�n t$i s� Ban GS�CC� �)c c�p kinh phí h�
tr) ho$t �	ng chW có 8.846/13.055 ban, chi�m tW l� 67,7%.
Trong 67,7% s� Ban �)c c�p kinh phí thì h�u h�t l$i
không �)c c�p �� m
c 5 tri�u nh quy �6nh t$i �i�u 54
c�a Ngh6 �6nh s� 84/2015/N�-CP, �a ph�n là chW t� 2-3
tri�u/n"m, th�m chí cha ��n 2 tri�u �Xng/n"m, tùy theo
�i�u ki�n ngân sách c�a xã, ph�ng, th6 tr�n và s� quan
tâm c�a c�p �y, chính quy�n.

Nguyên nhân c�a tình tr$ng trên là do Ngh6 �6nh s�
84/2015/N�-CP chW quy �6nh chung là kho�n h� tr) này
“do ngân sách c�p xã ��m b�o” mà không quy �6nh c%
th; ��i v�i nh5ng xã, ph�ng, th6 tr�n không cân ��i
�)c ngân sách thì kho�n h� tr) này trích t� �âu. Do v�y,
< các �6a ph�ng, n�u h	i �Xng nhân dân tWnh không xem
xét, phê duy�t m%c kinh phí này và c�p cho c�p xã, thì
h�u h�t các xã, ph�ng, th6 tr�n khó kh"n ��u không th;
cân ��i �)c ngân sách. 

�Xng th�i, Ngh6 �6nh s� 84/2015/N�-CP quy �6nh
không rõ m
c chi h� tr) là 5 tri�u �Xng/1 n"m/1 ban hay
5 tri�u �Xng/1 n"m cho nhi�u Ban GS�TCC� c�a xã. Trên
th�c t�, có nh5ng xã có nhi�u công trình, có xã chW có 1
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công trình/1 n"m, th�m chí là không có công trình nào
�)c xây d�ng trên �6a bàn, vì v�y quy �6nh �ã gây khó
kh"n cho vi�c h� tr) kinh phí cho các Ban GS�TCC�.

Vì v�y, h�u h�t các tWnh ��u �� xu�t s>a ��i �i�u
54 c�a Ngh6 �6nh s� 84/2015/N�-CP theo h�ng nâng
m
c kinh phí h� tr) so v�i hi�n nay và m
c chi h� tr)
này ph�i gZn v�i ho$t �	ng GS�TCC� theo th�c t� t$i
t�ng ch�ng trình, d� án. �Xng th�i, ki�n ngh6 B	 Tài
chính ban hành Thông t quy �6nh v� kinh phí ho$t
�	ng c�a Ban GS�TCC� (t�ng t� nh Thông t s�
63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 quy �6nh v� l�p d�
toán, qu�n lý, s> d%ng và quy�t toán kinh phí b�o ��m
ho$t �	ng c�a Ban TTND) �; thu�n l)i h�n cho vi�c
th�c hi�n t$i c� s<.

V� s� ph�i h)p gi5a ngành Tài chính, K� ho$ch và ��u
t liên quan ��n ho$t �	ng giám sát ��u t c�a c	ng �Xng 

Theo quy �6nh c�a �i�u 49, Ngh6 �6nh 84/2015/N�-CP
thì: B	 K� ho$ch và ��u t h�ng d�n c% th; v� �i�u ki�n,
trình t� th� t%c và x> lý bXi th�ng (n�u có) khi �ình
chW ho�c d�ng th�c hi�n d� án ��u t �; áp d%ng th�ng
nh�t trong ph$m vi c� n�c. �Xng th�i, t$i �i�u 69 c7ng
quy �6nh rõ: “B	 K� ho$ch và ��u t báo cáo Th� t�ng
Chính ph�:

a) Báo cáo v� công tác giám sát, �ánh giá ��u t 6
tháng tr�c ngày 31/8 c�a n"m báo cáo.

b) Báo cáo v� công tác giám sát, �ánh giá ��u t n"m
tr�c ngày 31/3 n"m sau”.

Tuy nhiên, qua theo dõi, Ban Th�ng tr�c !y ban
Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam nh�n th�y, trong
th�i gian qua các S< K� ho$ch và ��u t, S< Tài chính
cha có s� ph�i h)p ch�t ch� v�i h� th�ng M�t tr�n T�
qu�c �; ho$t �	ng này �$t hi�u qu�. Nh�t là, công tác
t�p hu�n, nâng cao nh�n th
c c�a ch� ch�ng trình, ch�
��u t và Ban Qu�n lý ch�ng trình, d� án trong vi�c
cung c�p thông tin, tài li�u ��n Ban GS�TCC�, t$o �i�u
ki�n thu�n l)i cho Ban GS�TCC� ho$t �	ng hay ti�p thu
ý ki�n giám sát c�a Ban GS�TCC�… 

Một số đề xuất, kiến nghị 
M	t là, c�n s>a ��i �i�u 83 c�a Lu�t ��u t công theo

h�ng thành l�p Ban GS�TCC� theo nhi�m k� và b�u
thêm �$i bi;u khu dân c khi có ch�ng trình, d� án �)c
th�c hi�n trên �6a bàn khu dân c. Nh5ng n�i nào Ban
TTND có th; ��m nhi�m �)c nhi�m v% giám sát �TCC� thì
có th; cho phép Ban TTND ��m nhi�m. Nhi�m k� c�a Ban
GS�TCC� là 5 n"m, theo nhi�m k� c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam c�p xã.

�Xng th�i, Lu�t ��u t công nên b� sung quy �6nh rõ
��i t)ng �)c giám sát c�a Ban GS�TCC� là ch� ��u t,
ban qu�n lý d� án và các nhà th�u (nh: nhà th�u t v�n,
giám sát thi công, xây lZp, cung c�p thi�t b6, v�t t,
nguyên v�t li�u cho d� án…) �; các Ban GS�TCC� bi�t rõ
��i t)ng, n	i dung giám sát.

Hai là, c�n s>a ��i nh5ng quy �6nh t$i Ch�ng VII-
Giám sát ��u t c�a c	ng �Xng c�a Ngh6 �6nh s�
84/2015/N�-CP theo h�ng b� sung quy �6nh toàn di�n
và chi ti�t v� t� ch
c và ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC� �;
thay th� cho Quy�t �6nh s� 80/2005/Q�-TTg ngày
18/4/2005 c�a Th� t�ng Chính ph� v� vi�c ban hành
Quy ch� giám sát ��u t c�a c	ng �Xng c�a Th� t�ng
Chính ph� và Thông t liên t6ch s� 04/2006/TTLT-BKH�T-
UBTWMTTQVN-BTC ngày 4/12/2006 gi5a B	 K� ho$ch và
��u t, !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và
B	 Tài chính h�ng d�n Quy�t �6nh s� 80 c�a Th� t�ng
Chính ph� v� Quy ch� giám sát ��u t c�a c	ng �Xng.
Trong �ó, �� ngh6 s>a ��i nh5ng quy �6nh v� t� ch
c và
ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC� theo h�ng:

+ !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p xã ch� trì
thành l�p Ban GS�TCC� c�a xã theo nhi�m k� 5 n"m.
Thành ph�n c�a Ban ít nh�t là 5 ng�i, gXm �$i di�n !y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam c�p xã, Thanh tra nhân
dân và �$i di�n các khu dân c trên �6a bàn. Khi có
ch�ng trình, d� án trên �6a bàn khu dân c, có th; b�
sung thành viên t$i khu dân c có ch�ng trình, d� án.

+ Kinh phí ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC� do !y ban
nhân dân c�p tWnh trình H	i �Xng nhân dân cùng c�p cân
��i và b�o ��m cho ngân sách c�p xã �; !y ban nhân �ân
c�p xã c�p h� tr) cho Ban GS�TCC�. B	 Tài chính ch6u
trách nhi�m ban hành Thông t h�ng d�n v� kinh phí
ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC� < xã, ph�ng, th6 tr�n.

Ba là, Chính ph� c�n chW �$o các b	, ngành có liên
quan kh�n tr�ng nghiên c
u xây d�ng d� án Lu�t v�
th�c hi�n dân ch� < c� s< (thay th� cho Pháp l�nh
th�c hi�n dân ch� < xã, ph�ng, th6 tr�n n"m 2007) �;
b�o ��m s� �Xng b	 pháp lu�t v� giám sát ��u t c�a
c	ng �Xng.

B�n là, B	 Tài chính c�n nghiên c
u, ban hành Thông
t quy �6nh rõ v� l�p d� toán, qu�n lý, s> d%ng và quy�t
toán kinh phí h� tr) ho$t �	ng c�a Ban GS�TCC� (t�ng
t� nh Thông t s� 63/2017/TT-BTC v� l�p d� toán, qu�n
lý, s> d%ng và quy�t toán kinh phí b�o ��m ho$t �	ng c�a
Ban TTND).�

Chú thích:
1. Điều 82, 83 và Điều 95 của Luật Đầu tư công.
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Không còn chỉ
mang ý nghĩa
sưu tầm đơn
thuần, Bảo

tàng Tiền tệ là sự hiện
diện một góc cuộc
sống, lột tả chân thực
bức tranh thịnh suy
của nền kinh tế hay
văn hóa giao thương
một thời kỳ, một triều
đại. Với tính chất lưu
giữ và chứa đựng, phản
ánh tinh thần thời đại,
mỗi đồng tiền cổ đều
ẩn chứa trong nó giá trị
lịch sử, hồn cốt dân
tộc, đất nước.

Tọa lạc tại cuối phố
Trần Điền, phường Định
Công, quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội, tính
đến thời điểm này, đây
là bảo tàng tiền tệ đầu
tiên và duy nhất ở Việt
Nam. Khách đến thăm Bảo tàng không chỉ choáng ngợp
bởi khối lượng tiền cổ khổng lồ, mà còn bởi sự phong phú
của các loại tiền và sự kỳ công của người sưu tầm. Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Khôi cho biết, hiện vật của Bảo tàng rất
phong phú: Về tiền giấy, có 5 triệu tờ của 210 quốc gia và
vùng lãnh thổ, từ Argentina, Afghanistan, đến
Zimbabwe... Tiền kim loại trên đồng tiền có “Hán tự cổ”
gồm 4 nước Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc.
Tiền cổ Việt Nam có tiền của nhà Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần,
Hồ, Hậu Lê, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây Sơn, Nguyễn… Tiền

cổ Trung Quốc có nhà Tần, Hán, Đường, Kim, Hạ, Tống,
Nguyên, Minh, Thanh, Trung Hoa Dân Quốc. Triều Tiên có
Triều Tiên Thông Bảo. Nhật Bản có Thiên Bảo Thông Bảo,
Nguyên Phong Thông Bảo… 

Có thể nói, Bảo tàng Tiền tệ như một góc thu nhỏ của
lịch sử tiền tệ Việt Nam và khu vực. Với những dự định
trong tương lai, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khôi kỳ vọng Bảo
tàng sẽ góp phần tạo lên một bức tranh tương đối toàn
diện của lịch sử tiền tệ Việt Nam, qua đó giáo dục thế hệ
trẻ về một phần của lịch sử, truyền thống dân tộc.v

NHữNG HIệN VậT VÔ GIÁ 
tại Bảo tàng Tiền tệ đầu tiên ở Việt Nam

KỲ ANH

Giữa thế kỷ XXI hiện đại, khi mà hình thức giao dịch thông dụng được thực hiện chủ
yếu bằng những tờ giấy bạc polymer, những tờ ngân phiếu, hay qua mạng internet
banking thì chúng ta không khỏi bất ngờ khi được chiêm ngưỡng một kho cổ vật quý
giá - những đồng tiền cổ… Đó là Bảo tàng Tiền tệ của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khôi, một
Cựu chiến binh, hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy
viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ sưu tập tiền cổ.

KINH NGHIệM - THựC TIễN
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Rất nhiều đồng bạc hoa xòe được
trưng bày tại Bảo tàng.

Tiền 10 đồng là một loại tiền cổ khá hiếm 
hiện nay.

Đồng xu Thuận Thiên Đại bảo thời vua
Lý Công Uẩn, thế kỷ X.

Đồng xu Thuận Thiên Nguyên Bảo
thời vua Lê Thái Tổ, thế kỷ XV.

Đồng xu thời vua Minh Mạng, đầu thế kỷ
XIX.

Đồng xu Thiên Bảo Thông Bảo của Nhật
Bản, thế kỷ XVI.

Tiền xu 
Khải Định
(thời Nguyễn)
được dập máy
bởi Chính
phủ Pháp. Hũ tiền thời nhà Lê.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm Bảo tàng. 
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KINH NGHIM - TH�C TI�N

Hũ tiền thời nhà Tống được trục vớt tại đảo Lý Sơn.

Cùng với tiền cổ, bộ
sưu tập Huân chương,
Huy chương, Huy
hiệu… khổng lồ cũng là
một điểm nhấn của
Bảo tàng. Trong ảnh là
Huy hiệu của Ủy ban
Trung ương Mặt trận
Dân tộc Giải phóng
Miền Nam Việt Nam.

Bạc nén thời vua Tự Đức.

Khuôn đúc tiền cổ được ông Nguyễn Ngọc Khôi
kỳ công sưu tầm về Bảo tàng.

Kỷ lục đã được xác lập Bộ sưu tập
tiền giấy Việt Nam (do Ủy ban
Trung ương Mặt trận Dân tộc
Giải phóng Miền Nam Việt Nam
phát hành) có số lượng nhiều nhất.

Tiền đô la Mỹ nguyên tấm, chưa cắt, được đoàn
doanh nhân Mỹ tháp tùng Tổng Thống Obama
tặng Bảo tàng. Đặc biệt, Bảo

tàng còn lưu giữ
rất nhiều đồng
tiền giấy do Ủy
ban Trung ương
Mặt trận Dân tộc
Giải phóng Miền
Nam Việt Nam
phát hành đầu
những năm 60
của thế kỷ trước.
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Vào nh5ng ngày cu�i tháng ch$p âm l6ch, ng�i
dân Vi�t Nam �i ch) sZm hàng T�t, nào là lá gói
bánh chng, m�t, vàng h�ng hoa, câu ��i,…
trong �ó, m	t th
 mà ai c7ng mua �ó là tranh T�t.

Tranh T�t, ph� bi�n là tranh dân gian và ch� y�u có hai
dòng tranh, �ó là tranh �ông HX (làng HX, BZc Ninh) và
tranh Hàng Tr�ng (Hà N	i), ngoài ra còn có các dòng
tranh dân gian khác nh: Làng Sinh (Hu�), Kim Hoàng
(Hà Tây),… Nói chung,
các dòng tranh dân gian
hay còn g�i là tranh T�t
��u ph�n �nh ��i s�ng,
sinh ho$t, lao �	ng s�n
xu�t và tâm linh c�a con
ng�i trong xã h	i.

Tranh �ông HX là
m	t lo$i tranh in m�ng,
nét, kích c? nh� h�n
nhi�u so v�i tranh Hàng
Tr�ng. Màu sZc c�a
tranh �ông HX r�c r?
t�i sáng s> d%ng ch�
y�u nh5ng gam màu c�
b�n, nh: ��, xanh,
vàng, nâu, �)c ch� tác
t� hoa qu�, lá cây trong
t� nhiên là ch� y�u, màu �en làm b`ng than lá, thân cây
phù h)p nh lá tre. Do vi�c in nét và in m�ng hàng lo$t,
nên s� l)ng tranh bán vào ngày T�t c7ng khá l�n, h�u
nh th�a mãn �)c nhu c�u c�a nhân dân, nh�t là vùng
thôn quê, b�n làng, h�i ��o. Tranh �ông HX s�n xu�t
quanh n"m, nhng g�n ��n ngày T�t thì càng b�n r	n,
nên ph�i huy �	ng nhi�u nhân l�c cho khâu �óng gói,
v�n chuy;n, phát hành vào nh5ng ngày giáp T�t < khZp
các ch) t� �ô th6 ��n nông thôn, k; c� mi�n xuôi và mi�n
ng)c xa xôi.

Dòng tranh �ông HX có n	i dung và hình th
c bi;u
�$t r�t phong phú, ch� y�u �i sâu miêu t� tính chân th�c
cu	c s�ng sinh ho$t, lao �	ng s�n xu�t ��i th�ng trong
m�i quan h� gi5a ng�i v�i ng�i, và gi5a ng�i v�i thiên
nhiên, th; hi�n tính nhân qu�, c�u an, c�u phúc, c�u l	c,
c�u tài. Tính tri�t lý c�a tranh �ông HX r�t sâu sZc, v�a
vui t�i dí d�m, hóm hWnh, v�a sâu cay, n>a h n>a th�c,
mang tính tr�u t)ng. “Nói �ó cho c$y lòng �ây” nh

tranh �ánh ghen, h
ng
d�a, �ám c�i chu	t,…
Nhi�u b
c tranh nói lên
n�i ni�m khát khao
h$nh phúc, �m no, �c
nguy�n, giàu có, yên
lành, trXng cây thì cây
t�t, ch"n nuôi thì sinh
sôi n�y n<, béo kh�e và
sâu xa h�n n5a là mong
sao tình làng ngh�a xóm
hòa thu�n, �oàn k�t, an
khang, th6nh v)ng nh
tranh �àn l)n, �àn gà,
t
 quý, hoa lá, chim
muông… Ngày Xuân,
các c% già trong làng,
trong ph� ��n v�i nhau

chúc t%ng, u�ng r)u, bình tranh, h�a th� tranh, th�t lý
thú. M�i b
c tranh �ông HX ��u có ch� �
ng riêng, khó
hòa l�n v�i các dòng tranh khác < ch� tính khái quát �c
l�, b� c%c khá cao, nhng ng�i xem < các t�ng l�p khác
nhau ��u hi;u và r�t thích, �ó chính là cái ��p mà sZc
thái dân t	c bao trùm trong tranh, vì th�, ch�i tranh �ông
HX ngày T�t < n�c ta là khá ph� bi�n. Th�i xa, g�n ��n
ngày T�t ng�i ta còn t�ng quà cho nhau b`ng tranh,
theo n	i dung mà h� �ã �6nh t� tr�c, phù h)p v�i hoàn
c�nh tình c�m c�a ng�i �)c trao t�ng �; trang trí trong

Tranh dân gian và tranh Tết về con lợn 

TRONG N�M H�I
Họa sĩ HOÀNG HOA MAI

Những người cao niên còn nhớ, “thuở xưa” ở những năm tám mươi thế kỷ trước,
mỗi khi Tết đến Xuân về, từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi cho đến hải đảo,
người Việt Nam đều có phong tục chơi tranh Tết. Tranh Tết là một trong những
nghi thức trang trí cho những ngày Tết, phổ biến nhất là vùng nông thôn rộng lớn
ở nước ta.

Đàn lợn âm dương.
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ngày T�t, mong sao “m�i vi�c nh ý” cho m	t n"m m�i t�t
lành. �ó là nét ��p v"n hóa trong tranh dân gian �ông
HX, Hàng Tr�ng,… mà có l� chW ng�i Vi�t Nam m�i có.

� ��t thánh Hà Thành, ng�i dân c7ng r�t quen thu	c
và yêu m�n tranh Hàng Tr�ng, m	t dòng tranh mà cách
�ây h`ng th� k( nó �ã �i vào tâm th
c c�a ng�i dân Hà
N	i. Bên c$nh v� ��p chân ch�t thôn quê bình d6 c�a
tranh làng HX thì tranh Hàng Tr�ng l$i có m	t nét riêng,
�ó là cách th
c th; hi�n c�a tranh r�t m�m m$i, uy;n
chuy;n, duyên dáng, m)t mà,
quý phái c�a ng�i Tràng An, nó
có s
c h�p d�n ��n k� l$ nh
thi�u n5 �ô thành. Cách �ây m�y
th�p k( tr< v� tr�c, nhi�u ng�i
dân Hà N	i m�i khi �i sZm T�t
nh câu ��i, cành �ào, ng�i ta
c7ng không quên mua vài b
c
tranh, nh: t
 bình, nh6 bình, t�
n5, cá “Lý ng v�ng Nguy�t” �;
v� trang trí �ón Xuân. Tranh
Hàng Tr�ng là m	t lo$i tranh mà
ph�ng pháp s�n xu�t in �n c7ng
có khác v�i tranh làng HX. Tranh
�ông HX in �n t�ng khuôn nét,
m�ng màu, thì tranh Hàng Tr�ng
l$i in nét �en trên gi�y và sau �ó
là tô màu theo m	t khuôn m�u có
tr�c. Ng�i th) c"n c
 vào m�u
tranh �; tô màu th�t chính xác
theo sZc �	 �ã �6nh s n. Ph�ng
pháp tô màu �òi h�i tay ngh� r�t
cao, r�t thành th$o, �iêu luy�n,
c�u k� chau chu�t vì tranh mang
tính t$o hình c�a h	i h�a khá rõ
nét, có ��m nh$t, sáng t�i, làm
ng�i xem d� hình dung v� hình
h�a trong tranh. Tuy nhiên, c7ng
có nhi�u ngh� nhân tài hoa t�
mình sáng tác và hoàn chWnh tác
ph�m theo ��n ��t hàng mang
tính ��n l�. Có th; nói, dòng
tranh Hàng Tr�ng là lo$i tranh
b�c g�n t�i tính hi�n �$i c�a ngh� thu�t t$o hình ��ng
�$i nhng v�n gi5 �)c tính dân t	c và r�t tr5 tình. Tranh
Hàng Tr�ng có kích th�c l�n h�n tranh �ông HX, có l�
nó c7ng �ã ph�n �nh m	t cách hi�n th�c khách quan là
tranh nào thì nhà �ó. Ph�n �ông nh5ng ngôi nhà c�a �ô
thành là cao l�n thì nh5ng v�t dùng trong �ó có c� tranh
trang trí c7ng ph�i có tW l� t�ng 
ng. Ngh� thu�t và n	i
dung c�a tranh Hàng Tr�ng xu�t phát t� m	t quan ni�m
tri�t h�c tín ng?ng tôn giáo và tâm linh r�t rõ ràng.
Nh5ng b
c tranh nh �
c Thánh Tr�n, Ng7 h�, Lý Ng
v�ng nguy�t… nó ph�n �nh m	t tâm th
c v� tri�t lý tâm
linh thành kính, tôn vinh th�n linh thánh thi�n, phù h	

c
u nhân �	 th�, quan h� âm - d�ng… Khác v�i tranh
�ông HX, tranh Hàng Tr�ng �i sâu vào ý ngh�a nhân qu�
c�a th�n h�c “Có kiêng có lành”, “có th� có thiêng”, �;
rXi “có phúc, có l	c”.

Do �ó, ngh� thu�t t$o hình tranh Hàng Tr�ng có màu
sZc ��m nh$t, �n hi�n c7ng r�t phù h)p v�i tri�t lý c�a
n	i dung tranh. Nh v�y, hai dòng tranh dân gian �ã
�)c dùng vào ngày T�t Nguyên �án là khá ph� bi�n nên
ng�i ta nói ��n tranh �ông HX, tranh Hàng Tr�ng là

tranh T�t không nh5ng có ý
ngh�a v� truy�n th�ng, mà còn
mang tính l6ch s> xã h	i v� m�t
tri�t h�c sâu sZc v� nhân qu�,
h�ng thi�n, hi�n tài �	 nhân
c
u th�, hoan hW…

Sau khi hòa bình l�p l$i n"m
1954, ��ng, Nhà n�c ta khuy�n
khích ngh� thu�t t$o hình phát
tri;n, trong �ó có tranh dân gian,
�Xng th�i t$o �i�u ki�n m< ��ng
cho các h�a s� nghiên c
u, khai
thác ch�t li�u ngh� thu�t tranh
dân gian �; sáng tác tranh T�t
mang tính dân t	c và tính hi�n
�$i. Vì v�y, nhi�u h�a s� ��ng
�$i �ã v�n d%ng ch�t li�u này �a
vào tranh c�a mình �; in �n xu�t
b�n ph%c v% qu�ng �$i nhân dân
ngày T�t Nguyên �án trong c�
n�c, �)c qu�n chúng a thích
và trân tr�ng. Nhi�u h�a s� cho ra
mZt công chúng nh5ng b
c tranh
ph%c v% ngày Xuân, ngày T�t khá
��p, nh: tranh c�a T$ Thúc Bình,
Huy Toàn, Nguy�n Bích, �� �
c…
Do k� thu�t in hi�n �$i nên màu
sZc c7ng khá phong phú, h�p d�n
v�i s� l)ng tranh �)c xu�t b�n
g�p nhi�u l�n in tranh th� công
c�a các làng ngh� truy�n th�ng.
Nói chung, tranh hi�n �$i có khai
thác ch�t li�u t� dân gian mà các

h�a s�, ngh� nhân sáng t$o t� nhi�u th� k( qua �ã ph�n
ánh tính k� th�a trong vi�c xây d�ng và b�o v� phát huy
giá tr6 v"n hóa ngh� thu�t dân t	c.

Tranh dân gian trang trí trong ngày T�t không nh5ng
là nh5ng tác ph�m ngh� thu�t �ã góp ph�n vui t�i, ��m
�m, mà còn bi;u hi�n tính tâm linh tín ng?ng c�a nhân
dân tXn t$i bao th� k( qua trong nh5ng ngày T�t vui
Xuân. Nó ph�n ánh ��i s�ng tinh th�n khá phong phú k;
c� n	i dung và hình th
c th; hi�n qua ��ng nét màu sZc
c�a các h�a s�, ngh� nhân trong nhân dân sáng t$o ra.
B<i v�y, tranh trang trí trong ngày T�t là nh5ng b
c tranh

KINH NGHIM - TH�C TI�N

Lý ngư vọng nguyệt - Tranh Hàng Trống.
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có n	i dung nói lên lòng khao khát cho m	t n"m m�i,
thiên th�i �6a l)i nhân hòa, mong mu�n m�i gia �ình �m
no h$nh phúc. � bàn th� gia tiên nh5ng nghi th
c x�p
��t, c�p b�c, bát h�ng, câu ��i, �$i t� thì nh5ng tranh
T�t c7ng �)c các gia �ình trang trí ��i x
ng hai bên bàn
th� nh là t
 bình, nh6 bình, t
 quý. Nhìn lên bàn th� gia
tiên trong ngày t�t không ai không th�y tính linh thiêng
thành kính t� nh5ng b
c tranh dân gian �ã góp ph�n
quan tr�ng cho vi�c vui T�t �ón Xuân, trong �ó có tranh
�àn l)n. 

Trong các dòng tranh
dân gian v� con l)n nh�t là
vào n"m H)i, ng�i ta
không th; không nói ��n
tranh �ông HX, BZc Ninh,
m	t �6a ph�ng có truy�n
th�ng làm tranh dân gian
v� cây, hoa, lá, con v�t.
Hình t)ng con l)n có n	i
hàm khá sâu sZc, bi;u hi�n
cho sung túc �� ��y, �m no
h$nh phúc (l)n m�, l)n
con) (l)n nái), l)n "n cây
ráy,... V�i ph�ng pháp
bi;u �$t, cách v� nét �en
m�ng màu hài hòa, hình
con l)n có hoa v"n cách
�i�u âm - d�ng trang trí
trên thân hình con v�t to
béo kh�e khoZn, ng�i xem
tranh th�y < �ó hình �nh
h$nh phúc, nh�t là ��i v�i
ng�i s�n xu�t, ch"n nuôi
gia súc. Bên c$nh tranh gà
m�, gà con (�àn gà) m	t tác
ph�m r�t s�ng �	ng, ríu rít
r	n ràng, ph�n �nh cu	c
s�ng ��y �� thì tranh �àn
l)n (l)n nái) th�ng bài trí
��i x
ng hai bên bàn th�
gia tiên trong ngày T�t, làm
cho không khí ngày Xuân
thêm ��m �m, vui t�i nh có m	t �i�m t�t lành �ang
��n v�i các thành viên gia �ình trong n"m m�i. Tranh con
l)n �ông HX do in màu t� nhiên b`ng ch�t li�u hoa lá
nh: qu� dành, hoa hòe, xanh lá ch`m, có tính m�m m$i,
sáng tr�m êm �, �)c �a vào hình t)ng con l)n càng có
s
c truy�n c�m cao. T�t c� các màu �)c các ngh� nhân
�ông HX c�u trúc mi�ng m�ng cho tranh �àn l)n r�t sinh
�	ng, có hXn có chi�u sâu. B
c tranh “�àn l)n m� con”
�)c t$o hình theo cách th
c �X h�a, ng�i xem c�m th%
�)c ��ng nét ��m nh$t luy�n láy h)p lý, l)n m� trông
hi�n h�u m7m m�m to béo, mZt sáng, tai v;nh lên ve v�y
nh �ang nghe ngóng âm thanh, mi�ng kêu �n Wn và

nh5ng nét vòng xoáy âm - d�ng < thân m�, con th; hi�n
s� phXn th�c trông �áng yêu làm sao! Ngh� nhân �ông HX
�ã �a hình trang trí vân tròn xoáy âm d�ng là có tính
tri�t lý “thiên, �6a, nhân”, tr�i ��t thu�n hòa, ng�i
ng�i �m no, �ó là khát v�ng c�a dân, s�ng trong n�n
v"n minh v"n hóa lúa n�c Vi�t. Nói chung tranh v� con
v�t, cây hoa, trái < các dòng tranh dân gian �ông HX -
BZc Ninh, Hàng Tr�ng - Hà N	i, Kim Hoàng - Hà Tây xa
nay là Hà N	i, làng Sinh < Hu� ��u chung có m	t tri�t lý
sâu sZc là �m no, h$nh phúc và ph�n l�n và ch� y�u là

ph%c v% trong ngày T�t,
�i;m kh<i ��u cho khát
v�ng t�t ��p n"m m�i.

Ngày nay, tranh dân
gian không �)c ph� bi�n
r	ng rãi trong xã h	i, có
ch"ng c7ng chW xu�t hi�n <
m	t s� làng b�n vùng cao
�; trang trí trong nh5ng
ngày T�t Nguyên �án và sau
khi ch�i xong ng�i ta cu	n
l$i c�t �i dùng cho n"m sau.
Tuy v�y, nh5ng d âm ký

c c�a m	t th�i v� dòng
tranh này nh: “�ám c�i
chu	t”, “�ánh ghen”,
“h
ng d�a”, “gà m� gà con”
và “l)n m� và con”,… �ã �;
l$i cho h�u th� nh5ng tri�t
lý khá sâu sZc v� nhân - qu�
cu	c ��i, mang tính giáo
d%c nhân v"n phong phú
mà b
c tranh �ánh ghen,
�ám c�i chu	t là m	t ví
d%. C7ng t� cách miêu t�
v�a mang tính hi�n th�c
v�a có tính tr�u t)ng,
tinh t�, trong tâm th
c
th�m kín c�a ��i s�ng xã
h	i Vi�t, �; rXi ngày nay
nhi�u h�a s�, ngh� nhân �ã
khai thác tính hai m�t,

hình t)ng �ó trong tranh dân gian cho vi�c sáng tác
tranh t� ch�t li�u tranh dân gian v� con l)n �; trang trí,
tri;n lãm,…

Trong các dòng tranh dân gian t� BZc chí Nam, t� c�
chí kim, ngh� nhân h�a s� dân gian v� v� con l)n c7ng chW
mong mu�n con ng�i v�n t�i cái ��p, cái hay, mu c�u
�m no h$nh phúc, chúc cho n"m m�i g�p nhi�u may mZn,
t�t lành. NgZm tranh T�t v� con l)n trong dòng ch�y tranh
dân gian Vi�t Nam qua nhi�u th� k(, ng�i ��i ��ng �$i
c7ng ph�i khâm ph%c, suy ng�m v� tài n"ng và tâm hXn
mang tính nhân v"n sâu sZc c�a ông cha ta, góp ph�n l�n
lao vào kho tàng ngh� thu�t dân gian Vi�t Nam.�

K I N H  N G H I : M  -  T H � C  T I � N Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

Tranh Tết - Bé ngoan của Hoàng Hoa Mai.
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ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, cộng đồng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước
ngoài (NVNONN) tiếp tục phát triển ổn định và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.
Đặc biệt, một bộ phận cộng đồng bắt đầu thể hiện được vị trí và vai trò tại địa bàn
dân cư, cả về mặt kinh tế và chính trị. Kiều bào ngày càng có xu hướng trở về nước
đầu tư kinh doanh, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực trong tập hợp, vận
động NVNONN xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: In recent years, the community of 4.5 million overseas Vietnamese
continues to develop steadily and deeply integrate into local society. In particular, a
part of the community began to show their position and role in the residential area,
both economically and politically. Overseas people tend to return to the country to
invest in business, contributing greatly to the country's socio-economic
development. In particular, the Vietnam Fatherland Front has shown an active role
in gathering and mobilizing overseas Vietnamese to build a great national unity bloc.
Từ khóa: Người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng, hội nhập, đóng góp, đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Overseas Vietnamese, community, integrate, contribute, nation, the great national unity bloc, the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 3/1/2019; Sửa chữa: 7/1/2019; Duyệt đăng: 10/1/2019.

Hi�n nay, c	ng �Xng ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài
có kho�ng 4,5 tri�u ng�i �ang sinh s�ng, làm
vi�c và h�c t�p t$i h�n 110 qu�c gia và vùng lãnh
th� trên th� gi�i, trong �ó 80% là < các n�c

phát tri;n. Cùng v�i xu th� h	i nh�p kinh t�, giao lu v"n
hóa, thành ph�n c	ng �Xng ngày càng �a d$ng h�n. Ph%
n5 Vi�t Nam l�y chXng ng�i n�c ngoài < các gia �ình �a
v"n hóa, lao �	ng, du h�c sinh, tu nghi�p sinh có xu
h�ng t"ng. Hi�n có kho�ng 170.000 sinh viên Vi�t Nam
�ang sinh s�ng, h�c t�p < n�c ngoài. S� cô dâu là ng�i

Vi�t Nam t$i �ài Loan là kho�ng 120.000 ng�i, t$i Hàn
Qu�c kho�ng 39.500 ng�i. 

C	ng �Xng ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài (NVNONN)
luôn bày t� s� tin t<ng vào ch� tr�ng, ��ng l�i c�a
��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n�c, luôn phát huy
truy�n th�ng c�a ng�i Vi�t, phát huy tinh th�n yêu
n�c, gi5 gìn b�n sZc v"n hóa dân t	c, h� tr), giúp �?
nhau phát tri;n kinh t� v�i tinh th�n t�ng thân t�ng
ái, lá lành �ùm lá rách, cùng chung tay xây d�ng c	ng
�Xng v5ng m$nh. �Xng th�i, luôn h�ng v� c	i nguXn và

* Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và
công tác đ�i v
i Ng	�i Vi�t Nam
" n	
c ngoài n�m 2018 

NH�NG V�N �� QU�C T� VÀ ��I NGO�I NHÂN DÂN
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dòng t	c, tích c�c tham gia các ho$t �	ng xã h	i, t� thi�n
nhân �$o, �óng góp thi�t th�c cho quê h�ng. Ti�p t%c
�óng vai trò làm c�u n�i trong ngo$i giao chính tr6, ngo$i
giao kinh t� và ��c bi�t là ngo$i giao v"n hóa, góp ph�n
quan tr�ng vào quá trình h	i nh�p và phát tri;n, t"ng
c�ng h5u ngh6 gi5a n�c ta v�i các n�c.

Nh5ng thành t�u m�i trong n�c và thành t�u ��i
ngo$i c�a Vi�t Nam là nh5ng thành t� thu hút trí th
c,
doanh nhân NVNONN v� n�c ��u t, kinh doanh. Các
nhóm và cá nhân trí th
c ki�u bào có nhi�u ho$t �	ng
tích c�c nh`m quy t%, k�t n�i nguXn l�c c	ng �Xng c�
trong và ngoài n�c, m$ng l�i ki�u bào tr� v� n�c l�p
nghi�p �ã b�c ��u �)c hình thành. Hi�n nay, có g�n
3.000 doanh nghi�p ng�i VNONN �ang ho$t �	ng ��u t
trên c� n�c v�i t�ng s� v�n kho�ng 4 t( USD. 

Ngoài nh5ng l�nh v�c truy�n th�ng, nh5ng �óng góp
v� tri th
c c�a ki�u bào �ã �i vào nh5ng v�n �� c�p thi�t,
phù h)p v�i xu th� chung c�a th� gi�i và nhu c�u c�a
Vi�t Nam, nh: xây d�ng qu�c gia kh<i nghi�p, gi�i pháp
�ô th6 thông minh cho các �6a ph�ng, chuy;n giao công
ngh� m�i trong b�i c�nh cách m$ng công nghi�p 4.0.

Nhi�u h	i th�o, h	i ngh6 do các trí th
c tr� NVNONN,… t�
ch
c, nh`m gi�i quy�t nh5ng v�n �� phát tri;n c�a Vi�t
Nam (...). S� chuyên gia, trí th
c NVNONN tham gia ho$t
�	ng khoa h�c công ngh� < Vi�t Nam duy trì < m
c 300
l)t ng�i/n"m.

S� l)ng ki�u h�i g>i v� n�c t"ng t� 10% -15%/n"m;
n"m 2017 là 13,8 t( USD (theo s� li�u t� Ngân hàng Th�
gi�i), con s� này trong n"m 2018 là 15,9 t( USD, chi�m
6,6% GDP c� n�c. Bên c$nh �óng góp cho quê h�ng,
c	ng �Xng ng�i Vi�t < n�c ngoài �ang phát tri;n �n
�6nh, h	i nh�p, �óng góp sâu vào xã h	i s< t$i, v6 th�
ng�i Vi�t t$i n�c ngoài ngày càng �)c nâng cao.
Kho�ng 200 k� s ph�n m�m ng�i Vi�t �ang làm vi�c t$i
thung l7ng Silicon và nhi�u ng�i trong s� �ó gi5 vai trò
và v6 trí cao trong các l�nh v�c kinh t�, chính tr6 t$i qu�c
gia s< t$i.

Một số hoạt động cụ thể của cộng đồng
NVNONN 

C	ng �Xng ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài có nhi�u
ho$t �	ng thi�t th�c h�ng v� quê h�ng, xây d�ng

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các vị Ủy viên Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ
9 (Khóa VIII). ẢNH: QUANG VINH

NH�NG V#N �_ QU.C T+ VÀ �.I NGO&I NHÂN DÂN Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019
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��t n�c, tích c�c tham gia h<ng 
ng các phong trào
thi �ua, các cu	c v�n �	ng góp ph�n phát tri;n kinh t�
- xã h	i; phát huy truy�n th�ng yêu n�c, tinh th�n
t�ng thân t�ng ái c�a ng�i Vi�t Nam < trong và
ngoài n�c. C	ng �Xng NVNONN < các vùng, lãnh th�
trên toàn th� gi�i �ã �óng góp tích c�c cho các phong
trào t� thi�n, nhân �$o, an sinh-xã h	i, kinh t�. H	i
ng�i Vi�t Nam t$i Pháp duy trì ch�ng trình “Nh6p c�u
nhân ái” c�p h�c b�ng cho h�c sinh nghèo; H	i Vi�t
Nam, t$i V�ng qu�c Anh trao 1.600 su�t quà cho ng�i
dân nghèo các �6a ph�ng c� n�c,… 

Nh5ng ngày l�, T�t c�a ��t n�c nh: T�t Nguyên
�án, ngày Gi� T� Hùng V�ng, ngày L� Ph�t ��n, ngày
Gi�i phóng mi�n Nam, th�ng nh�t ��t n�c 30/4, ngày
sinh nh�t Bác 19/5,… ��u tr< thành s� ki�n �)c c	ng
�Xng NVNONN luôn nh� t�i và t� ch
c nhi�u ho$t �	ng
trang tr�ng, th; hi�n tinh th�n yêu n�c, ni�m t� hào
dân t	c c�a ng�i Vi�t < n�c ngoài. C	ng �Xng ng�i
Vi�t Nam < các n�c: Anh, Canada, M�, An-giê-ri, Pháp,
Nga, Australia, Lào, Campuchia và nhi�u n�i trên th�
gi�i t� ch
c �ón T�t c� truy�n c�a dân t	c theo nhi�u
hình th
c khác nhau, nhng v�n không m�t �i b�n sZc
v"n hóa Vi�t. Vi�c t� ch
c ngày Gi� T� Hùng V�ng
c7ng �)c t� ch
c trang tr�ng < nhi�u qu�c gia, n�i b�t
nh < C	ng hòa Séc, Nga, Hungary và �
c t� ch
c Gi�
T� k�t h)p v�i vi�c v�n �	ng tri;n khai D� án ''Ngày
Qu�c T� Vi�t Nam toàn c�u”. Vi�c b�o tXn và qu�ng bá
r	ng rãi Di s�n v"n hóa phi v�t th; Tín ng?ng th� cúng
Hùng V�ng < n�c ngoài và gZn k�t s
c m$nh �$i �oàn
k�t dân t	c. Ki�u bào < Anh, Lào, Campuchia, #n �	,
Séc… �ã long tr�ng t� ch
c L� m�ng Ph�t ��n v�i nghi
l� dâng h�ng, cúng d�ng và c> hành l� tZm Ph�t theo
truy�n th�ng và c�u cho hòa bình, an l$c, h$nh phúc
cho toàn dân t	c. 

Các H	i ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài c7ng t� ch
c
nhi�u ho$t �	ng v"n hóa, th; thao, ngh� thu�t nh: H	i
Liên hi�p ng�i Vi�t Nam t$i châu Âu �ã ph�i h)p t� ch
c
thành công: L� Gi� T� Vua Hùng; Gi�i bóng bàn, gi�i Golf
ng�i Vi�t toàn châu Âu; L� h	i Áo Dài Vi�t Nam; tr$i hè
thanh niên, sinh viên Vi�t Nam, h� tr) H	i ng�i Vi�t Nam
t$i Ba Lan t� ch
c Ngày V"n hóa Vi�t Nam, h� tr) t� ch
c
các vòng thi v"n ngh� “Tôi yêu ti�ng n�c tôi” khu v�c
châu Âu và toàn th� gi�i vào tháng 9/2018; H	i ng�i
Vi�t Nam t$i Hàn Qu�c �ã t� ch
c L� h	i V"n hóa Vi�t Nam
t$i Hàn Qu�c l�n th
 7, H	i sinh viên Vi�t Nam t$i Hàn
Qu�c �ã t� ch
c H	i th�o nh5ng nhà khoa h�c Vi�t Nam,
t� ch
c �$i h	i Th; d%c th; thao Sinh viên Vi�t Nam, Ngày
Sinh viên Vi�t Nam t$i Hàn Qu�c; H	i ng�i Vi�t Nam t$i
Liên bang Nga �ã t� ch
c H	i ngh6 t�ng k�t ho$t �	ng
c�a H	i giai �o$n 2015 - 2018 và ph�ng h�ng trong
th�i gian t�i; gi�i bóng �á c	ng �Xng ng�i Vi�t t$i Liên
bang Nga n"m 2018.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài của
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên năm 2018,
góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn
dân tộc

Công tác tuyên truy�n ch� tr�ng c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n�c và h�ng d�n �6a ph�ng

!y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các
t� ch
c thành viên ph�i h)p v�i các c� quan truy�n thông
tuyên truy�n các ch� tr�ng, chính sách c�a ��ng, Nhà
n�c và c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam1. Tích c�c v�n
�	ng c	ng �Xng ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài, nh�t là các
doanh nhân, nhân s�, trí th
c2 ki�u bào h�ng v� quê
h�ng xây d�ng ��t n�c, h"ng hái tham gia các cu	c
v�n �	ng do Chính ph�, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các
c� quan t� ch
c phát �	ng, các ch�ng trình t� thi�n
nhân �$o; giúp �? �Xng bào g�p khó kh"n, thiên tai, l7
l%t; ��i m�i các hình th
c nZm bZt thông tin, ti�p xúc,
lZng nghe tâm t nguy�n v�ng chính �áng c�a ki�u bào
và k6p th�i ph�n ánh, ki�n ngh6 t�i các c� quan nhà n�c
liên quan, nh`m �áp 
ng quy�n l)i chính �áng c�a
NVNONN; khuy�n khích và v�n �	ng ki�u bào phát huy
vai trò làm c�u n�i trong vi�c m< r	ng quan h� ��i ngo$i
nhân dân, giao lu và tuyên truy�n hình �nh ��t n�c,
con ng�i Vi�t Nam trên ��t n�c b$n.                                  

!y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã ban
hành H�ng d�n s� 89/HD-MTTW-BTT �; h�ng d�n !y
ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các tWnh, thành ph� v�
công tác ��i ngo$i nhân dân và công tác v�n �	ng ng�i
Vi�t Nam < n�c ngoài n"m 2018, chú tr�ng công tác
tuyên truy�n và h�ng d�n các �6a ph�ng ti�p t%c th�c
hi�n các n	i dung Ch�ng trình hành �	ng s� 30/CTr-
MTTW-BTT v� “T"ng c�ng tuyên truy�n, v�n �	ng, t�p
h)p, �oàn k�t ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài trong tình
hình m�i”. 

Ti�p xúc nZm bZt tâm t, nguy�n v�ng c�a c	ng �Xng
ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài

Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam ch� trì nhi�u ho$t �	ng ti�p xúc, nZm bZt tâm
t, nguy�n v�ng c�a bà con ki�u bào nh: t� ch
c bu�i
g�p m�t 85 �$i bi;u ki�u bào tiêu bi;u nhân d6p v� tham
d� ch�ng trình “Xuân quê h�ng” �ón T�t Nguyên �án
M�u Tu�t n"m 2018; c> �oàn tham d� các ho$t �	ng L�
Gi� T� Vua Hùng �)c t� ch
c l�n th
 7 t$i C	ng hòa Séc
theo l�i m�i c�a Liên hi�p H	i ng�i Vi�t Nam t$i Châu Âu
và nhóm nghiên c
u �� án: Ngày Gi� T� Vi�t Nam trên
toàn c�u. Trong n"m, Ban Th�ng tr�c !y ban Trung �ng
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã t�i th"m c	ng �Xng ng�i
Vi�t Nam < C	ng hòa Séc; Công hòa liên bang �
c; Công
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hòa �an ch� nhân dân Lào và V�ng qu�c Campuchia;
C	ng hòa Pháp; Hungary; Liên bang Nga; Liên bang Úc.

Thông qua các cu	c ti�p xúc và g�p g? v�i c	ng �Xng
NVNONN, ki�u bào luôn bày t� s� tin t<ng vào ch�
tr�ng, ��ng l�i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a
Nhà n�c. Ki�u bào luôn phát huy truy�n th�ng c�a ng�i
Vi�t, gi5 gìn b�n sZc v"n hóa dân t	c, h� tr), giúp �?
nhau phát tri;n kinh t� v�i tinh th�n t�ng thân, t�ng
ái, cùng chung tay xây d�ng c	ng �Xng v5ng m$nh, �Xng
th�i h<ng 
ng và tin t<ng vào cu	c ��u tranh phòng,
ch�ng tham nh7ng c�a ��ng, vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam trong công tác giám sát và ph�n bi�n xã h	i �ã
và �ang th�c hi�n.

LZng nghe, t�p h)p và �� xu�t gi�i quy�t ki�n ngh6
c�a ki�u bào

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã ti�p nh�n nhi�u ý ki�n,
ki�n ngh6 c�a c	ng �Xng và �ã t�ng h)p, ki�n ngh6 t�i các
c� quan ch
c n"ng gi�i quy�t nh5ng v�n ��. Ki�n ngh6
Ban Bí th Trung �ng ��ng v� vi�c �ng h	 ch� tr�ng t�
ch
c k( ni�m 100 n"m Ngày thành l�p H	i ng�i Vi�t Nam
t$i Pháp; ki�n ngh6 v�i Chính ph� v� ��m b�o k6p th�i
ch� �	 �ãi ng	 giáo viên sang Lào d$y ti�ng Vi�t; làm vi�c
và �� ngh6 v�i H	i �Xng qu�c gia M�t tr�n �oàn k�t phát
tri;n T� qu�c Campuchia v� quan tâm gi�i quy�t các v�n
�� liên quan ��n �6a v6 pháp lý cho ng�i g�c Vi�t t$i
Campuchia; làm vi�c v�i �$i s
 quán Vi�t Nam t$i C	ng

hòa Liên bang �
c v� công tác c	ng �Xng ng�i Vi�t t$i
�
c và g�p g?, nZm bZt tâm t, nguy�n v�ng bà con ki�u
bào t$i �
c < th�i �i;m quan h� gi5a Vi�t Nam và �
c
�ang g�p khó kh"n, kh�ng �6nh s� quan tâm c�a M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam trong công tác b�o v� quy�n và l)i ích
h)p pháp, chính �áng cho ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài...

Ph�i h)p v�i các c� quan b	, ngành và các t� ch
c, ��
xu�t chính sách h� tr) ki�u bào nh`m ��m b�o quy�n l)i
chính �áng, h)p pháp c�a ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam �ã ph�i h)p v�i !y ban Nhà
n�c ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài, B	 Ngo$i giao, B	 Giáo
d%c và �ào t$o t� ch
c t�a �àm “Ph�i h)p h� tr) công tác
d$y và h�c ti�ng Vi�t cho ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài”;
B	 Ngo$i giao, B	 Giáo d%c và �ào t$o �ang tích c�c chW
�$o, ph�i h)p v�i các c� quan �$i di�n ta < n�c ngoài,
các h	i �oàn tuyên truy�n, nâng cao nh�n th
c c�a ki�u
bào v� t�m quan tr�ng c�a h�c ti�ng Vi�t, �Xng th�i v�n
�	ng ki�u bào tích c�c tham gia phong trào d$y và h�c
ti�ng Vi�t. H�ng d�n khen th<ng t�p th;, cá nhân
NVNONN nh`m ghi nh�n và khuy�n khích t�p th;, cá nhân
là NVNONN �ã có nhi�u �óng góp thi�t th�c trong công tác
xây d�ng, t�p h)p và �oàn k�t c	ng �Xng; tích c�c h<ng

ng, tham gia các cu	c v�n �	ng, các phong trào thi �ua
yêu n�c c�a Nhà n�c và M�t tr�n T� qu�c; ban hành K�
ho$ch tri;n khai Ngh6 �6nh 102/2018/N�-CP ngày
20/7/2018 v� Quy �6nh ch� �	 h� tr) và m	t s� ch� �	 �ãi
ng	 khác ��i v�i ng�i Vi�t Nam có công v�i cách m$ng,
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ng�i tham gia kháng chi�n, chi�n tranh b�o v� T� qu�c
và làm nhi�m v% qu�c t� �ang �6nh c < n�c ngoài.

Ph�i h)p trong vi�c t�p h)p, �oàn k�t ng�i tiêu bi;u
< n�c ngoài

Trong n"m �ã ti�p t%c duy trì trao ��i thông tin v�i
các !y viên !y ban là NVNONN �; nZm tình hình ki�u bào
n"m 2018 và chu�n b6 các n	i dung, ch�ng trình ph%c v%
chuy�n công tác c�a �oàn �$i bi;u c�p cao c�a !y ban �i
th"m và làm vi�c v�i c	ng �Xng ng�i Vi�t Nam t$i C	ng
hòa Séc, C	ng hòa Liên bang �
c, C	ng hòa dân ch� nhân
dân Lào, V�ng qu�c Campuchia; C	ng hòa Pháp;
Hungary; Liên bang Nga; Liên bang Úc. Ph�i h)p v�i !y
ban Nhà n�c v� ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài �; nZm
tình hình c	ng �Xng NVNONN, chu�n b6 các n	i dung ph%c
v% �oàn �i th"m và làm vi�c v�i c	ng �Xng ng�i Vi�t
Nam t$i các n�c; nZm danh sách các doanh nhân, trí th
c
ki�u bào tiêu bi;u t$i các châu l%c. Làm vi�c v�i Ch�
nhi�m !y ban nhà n�c v� ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài
�; th�ng nh�t vi�c ph�i h)p �ánh giá các !y viên !y ban
khóa VIII là ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài và công tác
chu�n b6 nhân s� tham gia !y ban khóa IX (nhi�m k�
2019-2024) là ng�i Vi�t Nam < n�c ngoài.

Ph�i h)p v�i !y ban Nhà n�c v� ng�i Vi�t Nam <
n�c ngoài t� ch
c các ho$t �	ng trong Ch�ng trình
Xuân quê h�ng; g�p m�t và m�i c�m thân 100 ki�u bào
tiêu bi;u. 

Trong n"m 2018, !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các
tWnh, thành ph� �ã ch� �	ng, tích c�c tri;n khai th�c hi�n
H�ng d�n v� công tác ��i v�i ng�i Vi�t Nam < n�c
ngoài. T$i các �6a ph�ng, !y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t
Nam các tWnh, thành ph� �ã ph�i h)p v�i !y ban nhân dân,
các t� ch
c thành viên t� ch
c các ch�ng trình giao lu,
g�p g? và các ho$t �	ng thi�t th�c khác nhân d6p ki�u bào
v� quê �ón T�t. �ã có 30/63 tWnh, thành ph� t� ch
c t�
ch
c g�p m�t ki�u bào và thân nhân. T$i các bu�i giao lu
g�p m�t, lãnh �$o các �6a ph�ng �ã thông báo nh5ng nét
n�i b�t v� tình hình phát tri;n kinh t� - xã h	i, trong �ó
có nh5ng �óng góp c�a ki�u bào, th; hi�n s� ghi nh�n và
�ánh giá cao s� h)p tác, giúp �? c�a c	ng �Xng ng�i Vi�t
Nam < n�c ngoài và các c� quan, t� ch
c, doanh nghi�p
n�c ngoài �ang th�c hi�n các d� án trên �6a bàn tWnh.

�Xng th�i, nêu ph�ng h�ng phát tri;n c�a �6a ph�ng
trong th�i gian t�i, v�i m%c tiêu phát tri;n kinh t�, xã h	i.

Các �6a ph�ng ti�p t%c tri;n khai th�c hi�n Ch�ng
trình hành �	ng s� 30/Ctr-MTTW-BTT c�a !y ban M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam và H�ng d�n s� 89/HD-MTTW-BTT v�
công tác NVNONN nh`m t$o s� chuy;n bi�n sâu sZc trong
toàn th; cán b	, �oàn viên, h	i viên và nhân dân ��i v�i
công tác NVNONN. �Xng th�i, thông qua thân nhân ng�i
Vi�t Nam < n�c ngoài t$i �6a ph�ng tuyên truy�n ��n
c	ng �Xng NVNONN tuyên truy�n v� nh5ng thành t�u
kinh t�, xã h	i c�a �6a ph�ng và ��t n�c. 

!y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn th; các
tWnh, thành ph� c7ng chú tr�ng c�ng c� và thành l�p, t$o
�i�u ki�n, h�ng d�n v� t� ch
c và ho$t �	ng cho các h	i
liên l$c v�i NVNONN, h	i thân nhân ki�u bào, nh`m gi5 m�i
quan h� th�ng xuyên �Xng bào trong n�c v�i c	ng �Xng
NVNONN, làm nòng c�t trong vi�c thông tin, tuyên truy�n
hai chi�u tình hình NVNONN và quê h�ng, ��t n�c.

�; th�c hi�n t�t vai trò trong công tác t�p h)p, v�n
�	ng NVNONN, góp ph�n xây d�ng kh�i �$i �oàn k�t toàn
dân t	c, trong n"m 2019, !y ban Trung �ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam ti�p t%c ph�i h)p tuyên truy�n v� các ch�
tr�ng, ��ng l�i c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t Nhà
n�c ��i v�i NVNONN. �Xng th�i, ch� �	ng, k6p th�i
thông tin nh5ng v"n b�n và ho$t �	ng c�a M�t tr�n liên
quan ��n NVNONN v� �$i h	i l�n th
 IX M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam, nhi�m k� 2019 - 2024. T� ch
c công tác nghiên
c
u, t"ng c�ng ti�p xúc v�i NVNONN nh`m th�ng xuyên
nZm thông tin tình hình Vi�t ki�u và �6a bàn c trú c�a
h� �; tham mu k6p th�i, h)p lý. Bên c$nh �ó, nghiên
c
u, rà soát l$i các chính sách ��i v�i NVNONN nh`m �áp

ng nh5ng quy�n l)i thi�t thân c�a NVNONN. Vi�c nghiên
c
u c�n sáng t$o, ph�i phân tích sâu sZc v� th�c tr$ng và
d� báo chi�u h�ng phát tri;n c�a c	ng �Xng. Chú ý ��n
�	i ng7 là trí th
c, doanh nghi�p, thanh niên, du h�c
sinh và các nhân v�t m�i n�i ti�ng trên chính tr�ng s<
t$i, t$o m$ng l�i nòng c�t… trên c� s< �ó, ki�n ngh6
nh5ng chính sách phù h)p. Ph�i h)p t� ch
c các �oàn
công tác liên b	 t�i c	ng �Xng ng�i Vi�t Nam < m	t s�
�6a bàn tr�ng �i;m có nhi�u ki�u bào ta sinh s�ng, c7ng
nh t�i các �6a ph�ng trong n�c �; nZm tình hình,
h�ng d�n, gi�i quy�t các v�n �� c% th; c�n thi�t.�

Chú thích:
1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Liên lạc với người

Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tuyên
truyền tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả Nghị quyết Trung
ương 5 và 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì buổi gặp mặt các nhà khoa học, các nhà kinh tế nhân
dịp về dự Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam.
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PHONG T�C ĐÓN N�M M�I 
c�a m�t s� qu�c gia châu Á

Dù m�ng n"m m�i theo l6ch âm nh: Trung Qu�c,
Vi�t Nam, �ón n"m m�i theo l6ch d�ng nh
Nh�t B�n, hay �ón T�t theo Ph�t l6ch nh: Lào,
Thái Lan…, các qu�c gia châu Á v�n gi5 �)c các

nét phong t%c, truy�n th�ng ��c sZc c�a mình. V�i nhi�u
ng�i, �ó có th; là nh5ng phong t%c, t�p quán, nghi th
c
truy�n th�ng k� l$, nhng ��i v�i ng�i dân các qu�c
gia này, �ây chính là cách �; kh<i ��u m	t n"m m�i ��y
may mZn.

N"m m�i hay Oshogatsu là ngày l� quan tr�ng nh�t
trong n"m ��i v�i ng�i dân ��t n�c m�t tr�i m�c. Tr�c
�ây, ng�i Nh�t �ón m�ng n"m m�i d�a trên l6ch âm,
nhng k; t� khi thông qua l6ch d�ng n"m 1873, ng�i
Nh�t �ã �ón T�t nh nhi�u n�c ph�ng Tây vào ngày
1/1. �ón n"m m�i v�i ng�i Nh�t là m	t k� nghW gia �ình.
��i v�i nh5ng ng�i làm vi�c t$i các thành ph� thì �ây có
l� là m	t trong s� ít d6p h� v� th"m quê h�ng trong n"m.
Nhi�u gia �ình và nh5ng ng�i s�ng t$i các thành ph�
l�n th�ng t�n d%ng chu�i ngày nghW này �; �i du l6ch. 

Dù �ón n"m m�i theo cách nào, thì nh5ng b5a ti�c
“Bonenkai” �; “lãng quên n"m c7” v�n luôn tXn t$i
trong nét v"n hóa c�a ng�i Nh�t. Nh5ng b5a ti�c �)c
t� ch
c su�t tháng 12 là n�i �; m�i ng�i, ��c bi�t là
nhân viên công s< gi�i t�a nh5ng c"ng th�ng trong su�t
m	t n"m qua. 

Sau nh5ng b5a ti�c cu�i n"m, ng�i Nh�t ti�n hành
“Osouji” - nghi th
c d�n d�p nhà c>a và v"n phòng �ón
T�t. “Osouji” không chW là chu�n b6 nhà c>a �; m�ng n"m
m�i, mà nó còn là nghi th
c t)ng trng cho m	t s� kh<i

Người Nhật Bản ăn mì trường thọ mừng năm mới.
ẢNH: ALLABOUTJAPAN

NH�NG V#N �_ QU.C T+ VÀ �.I NGO&I NHÂN DÂN Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Mỗi quốc gia, dân tộc, mỗi nền văn hóa đều có những đặc trưng riêng,
làm nên vẻ đẹp đa dạng và đặc sắc. Năm mới đến, các quốc gia châu Á tưng
bừng chào đón năm mới với những phong tục, truyền thống thú vị và độc đáo.

Summary: Each country, each ethnic group, and each culture has its own
characteristics, making diverse and unique beauty. The new year has arrived,
Asian countries are celebrating the new year with the original and interesting
customs and traditions.
Từ khóa: Năm mới, Tết, phong tục, truyền thống, dân tộc, văn hóa, châu Á.
Keywords: New year, Tet, custom, tradition, nation, culture, Asia.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 4/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.
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ẢNH: SEIJIN

104 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 185+186 (1+2/2019)

��u m�i, t�i sáng. D�n d�p không gian s�ng và n�i làm
vi�c l	n x	n, ��c bi�t là d�n s$ch bX hóng trong b�p, b%i
trong nhà nh`m c�m �n các ph�c lành c�a n"m tr�c,
thanh t�y các không gian �ón n"m m�i. 

Vào th�i khZc giao th�a, ng�i Nh�t th�ng "n món mì
tr�ng th� “Toshikoshi soba”. S)i mì soba càng dài càng
th; hi�n ni�m tin v� m	t cu	c s�ng h$nh phúc dài lâu. Vào
th�i khZc giao th�a, các ngôi chùa < �6a ph�ng s� gióng
lên 108 ti�ng chuông - t)ng trng cho 108 ham mu�n
tr�n t%c c�a con ng�i theo quan �i;m c�a Ph�t giáo. 

Trong 3 ngày ��u n"m, ng�i Nh�t th�ng "n các món
bao gXm: tr
ng cá trích, rong bi;n, bánh cá, khoai lang
nghi�n, h$t d�, r� cây ngu bang. Màu sZc c�a m�i món
"n, cách trang trí và trình bày món "n c7ng th; hi�n các
khía c$nh khác nhau c�a s� may mZn trong v"n hóa Nh�t
B�n. M	t món "n quan tr�ng, c�u mong s� t�t lành trong
n"m m�i là món súp bánh g$o.

Phong t%c trang trí nhà �ón n"m m�i c�a ng�i Nh�t
c7ng th; hi�n nh5ng nét v"n hóa �	c �áo. C�ng nhà có
tên g�i “Kadomatsu” �)c ��t theo c�p tr�c c>a t� ngày
1-7 tháng Giêng. C�ng �)c làm b`ng 3 c�c tre �)c cZt
vát v�i �	 dài khác nhau và �)c bu	c b`ng r�m cùng v�i
m	t nhánh cây thông. Cây tre t)ng trng cho s� phát
tri;n m$nh m�, trong khi lá thông là bi;u t)ng c�a s�
tr�ng th�. 

Nh5ng �X trang trí �)c treo trên các l�i vào nhà, c>a
hàng trong nh5ng ngày ��u n"m v�i m%c �ích xua �u�i
tà ma. Mâm bánh dày “Kagami mocha” - m	t qu� quýt
Nh�t ��t trên hai chi�c bánh dày th�ng �)c ��t trong
các �i�n th� t$i các gia �ình, công ty, th; hi�n cho s� n�i
ti�p gi5a n"m c7 và n"m m�i và s� ti�p n�i truy�n th�ng
t�t ��p gi5a các th� h� trong gia �ình. 

Vào ngày ��u n"m m�i, ng�i Nh�t s� m�c nh5ng b	
Kimono, cùng vi�ng th"m Th�n �i�n �; c�u mong s� bình
an, h$nh phúc c� n"m. Nh5ng Th�n �i�n n�i ti�ng <
Asakusa hay Kyoto th�ng có r�t �ông ng�i ��n dâng
h�ng trong d6p này.

Ng�i Hàn Qu�c c7ng �ón n"m m�i theo âm l6ch gi�ng
nh ng�i Vi�t Nam, truy�n th�ng này �ã có t� hàng
ngàn n"m nay. N"m m�i là d6p h�u h�t ng�i dân Hàn
Qu�c quây qu�n bên gia �ình, th� cúng t� tiên. L� m�ng
n"m m�i c�a ng�i Hàn bZt ��u b`ng vi�c m�i ng�i m�c
trang ph%c truy�n th�ng Hanbok. N"m m�i là d6p k�t n�i
l$i gia �ình, nên nghi th
c quan tr�ng nh�t ��i v�i ng�i
Hàn Qu�c trong ngày ��u n"m là “Charye” - nghi l� c�u
nguy�n cho s� bình yên và s
c kh�e c�a t� tiên. Các món
"n truy�n th�ng �)c ��t lên bàn th� bao gXm: canh bánh
g$o, mì khoai lang v�i th6t và rau, s�n l)n s�t, bánh quy
truy�n th�ng, hoa qu�… Ng�i Hàn Qu�c duy trì phong
t%c t�t ��p �ó là “Sebae” - nghi th
c cúi ��u chào. Sau
b5a "n, con cháu s� cúi ��u kính c�n và t�ng quà cho ông
bà, cha m�. Sau �ó, nh5ng ng�i l�n tu�i s� t�ng l$i con
cháu bao lì xì may mZn.

��u n"m, ng�i dân x
 s< kim chi có thói quen "n
canh bánh g$o “Teokguk” �; c�u mong cho s� tr�ng th�.
Thanh bánh g$o �)c cZt thành t�ng mi�ng tròn hình
�Xng xu, �Xng th�i mang ý ngh�a c�u mong cho s� tái
sinh, d dôi c�a c�i. 

Sau b5a "n là th�i gian dành cho gia �ình cùng ch�i
các trò ch�i truy�n th�ng ngoài tr�i nh: th� di�u, �á
c�u, bZn cung hay trò th� que g�. Các th� h� tr� quây
qu�n xem phim, ch�i trò ch�i trên máy tính. N�u các
thành viên trong gia �ình không t�p trung < m	t n�i
�ón T�t, thì các th� h� tr� th�ng ��n th"m và chúc

Gia đình Hàn Quốc làm lễ cúng tổ tiên.
ẢNH: SWEETANDTASTYTV
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T�t h� hàng. �ây là phong t%c truy�n th�ng vô cùng
t�t ��p c�a ng�i dân Hàn Qu�c, c7ng nh nhi�u qu�c
gia châu Á khác.

Hàng ngàn n"m qua, ng�i dân Trung Qu�c �ã duy trì
truy�n th�ng �ón n"m m�i theo âm l6ch v�i nhi�u phong
t%c �	c �áo. Nh5ng ngày cu�i n"m, ng�i Trung Qu�c
cùng nhau d�n d�p nhà c>a. Trong ti�ng Trung, b%i b�n
�Xng âm v�i t� “Chen” ngh�a là c7. Vì v�y, vi�c d�n d�p
cu�i n"m nh`m xua �u�i nh5ng th
 �ã c7, xui x�o ra kh�i
nhà, �; s n sàng cho m	t kh<i ��u m�i. Ngoài vi�c d�n
d�p �ón T�t, ng�i Trung Qu�c còn mua sZm t� m	t s�
món �X n	t th�t ��n bát ��a m�i. Nh5ng m�t hàng này
t)ng trng cho vi�c chào �ón nh5ng �i�u t�t ��p sZp
��n. Các lo$i th�c ph�m, bánh, trái c7ng n`m trong danh
sách mua sZm c�a m�i gia �ình. 

Ng�i Trung Qu�c có phong t%c treo câu ��i T�t �;
bày t� nh5ng hy v�ng t�t ��p. BZt ��u t� th�i nhà
T�ng (960-1279), câu ��i T�t ban ��u �)c vi�t trên
g�, hi�n nay ng�i Trung Qu�c �ã thay th� g� �ào
b`ng gi�y ��. 

�; trang trí nhà m�ng n"m m�i, ng�i Trung Qu�c
th�ng dán ch5 “Phúc” trên c�ng ho�c trên m	t s� �X
n	i th�t trong nhà �; c�u mong may mZn, h$nh phúc.
Ngoài ch5 “Phúc”, ng�i Trung Qu�c ��c bi�t yêu thích
dán nh5ng b
c tranh các v6 Th�n c>a, nh`m m%c �ích
xua �u�i tà ma, thu hút v�n may, gi5 cho ngôi nhà êm
�m. Nh5ng b
c tranh �i thành c�p, th�ng là hình �nh
các v6 t�ng �)c phong Th�n c�a nhà ��ng. Ng�i
Trung Qu�c còn trang trí nhà b`ng ngh� thu�t nút dây,
�ây là lo$i hình ngh� thu�t th� công truy�n th�ng xu�t
hi�n t� th�i ��ng và th�i T�ng và �)c ph� bi�n r	ng
rãi < th�i nhà Minh. 

B5a t�i �oàn viên v�i nhi�u món "n th�m ngon �)c
n�u n�ng k� l?ng chính là d6p t�t c� các thành viên
trong gia �ình quây qu�n bên nhau. ¢n bánh bao là m	t
phong t%c trong �êm giao th�a. Hình d$ng tròn c�a chi�c
bánh bao gi�ng hình �nh �Xng ti�n xu, t)ng trng cho
s� giàu có trong n"m m�i. Ngoài bánh bao, ng�i Trung
Qu�c còn "n k�o t)ng trng cho cu	c s�ng ng�t ngào, "n
��u ph	ng t�ng trng cho s
c kh�e và tu�i th�. 

Phong t%c ��t pháo vào th�i �i;m giao th�a ho�c sáng
��u n"m c�a ng�i Trung Qu�c �)c bZt nguXn t� truy�n
thuy�t v� quái v�t Nian vào 2000 n"m tr�c. Ng�i ta ném
tre vào l>a �; xua �u�i quái v�t. Sau khi thu�c súng �)c
phát minh, ng�i Trung Qu�c �ã thay tre b`ng pháo. 

Ng�i Trung Qu�c g>i ��n nhau nh5ng l�i chúc n"m
m�i t�t ��p thông qua nh5ng chi�c thi�p gi�y hay thi�p
k� thu�t s�, nh5ng tin nhZn v"n b�n, tin nhZn tho$i,
video, bi;u t)ng c�m xúc. Ngày nay, ngoài nh5ng chi�c
phong bì �� ��ng ti�n may mZn �)c ng�i già chu�n b6
cho tr� em, còn nh5ng chi�c phong bì �� k� thu�t s� �)c
g>i ��n nhau qua m$ng. 

M	t phong t%c truy�n th�ng c�a ng�i Trung Qu�c,
��c bi�t < BZc Kinh là �i th"m ��n, chùa ngày ��u n"m.
Gi�ng nh các qu�c gia châu Á khác, ng�i Trung Qu�c
dành th�i gian �i th"m ng�i thân, b$n bè. Nhi�u ho$t
�	ng v"n hóa truy�n th�ng sinh �	ng v�n �)c ng�i dân
Trung Qu�c gìn gi5 nh: xem múa rXng, múa s t>, múa
yangko. L� h	i �èn lXng t� ch
c vào t�i ngày 15 tháng
Giêng âm l6ch, �ánh d�u s� k�t thúc c�a l� h	i �ón n"m
m�i. � nhi�u thành ph�, l� h	i �èn lXng �)c t� ch
c <
m	t s� di tích l6ch s>, các tòa nhà n�i ti�ng n�i mà du
khách có th; th<ng th
c v� ��p c�a ngh� thu�t truy�n
th�ng Trung Qu�c.

Món canh bánh gạo mang may mắn đầu năm cho người Hàn Quốc.
ẢNH: THEDAILYMEAL

Người dân Trung Quốc dán chữ “Phúc” cầu may mắn đầu năm.
ẢNH: TRIPSAVVY

NH�NG V#N �_ QU.C T+ VÀ �.I NGO&I NHÂN DÂN Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019
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#n �	 là vùng ��t �a
d$ng các tôn giáo, �a d$ng
v"n hóa, do �ó, ng�i dân
#n �	 < m�i khu v�c, m�i
tôn giáo khác nhau �ón
m�ng n"m m�i theo m	t
cách riêng. T�t c�a ng�i
#n �	 có nh5ng cái tên
nh: Ugadi, Gudi Padwa,
Vishu, Puthandu… ph�n
ánh n�n v"n hóa phong phú
c�a qu�c gia này. M	t s�
khu v�c �ón n"m m�i theo
âm l6ch, m	t s� khu v�c
khác theo d�ng l6ch. 

T�t Ugadi �)c t� ch
c
t$i các bang Karnataka và
Andhra Pradesh vào tháng
3-4 (tháng Chaitra), t)ng
trng cho s� kh<i ��u
m�i. Vào d6p l� h	i này
ng�i dân mua qu�n áo
m�i, th<ng th
c các món
"n ngon.

T�t Gudi Padwa do
ng�i dân < các bang
Maharashtrians và
Konkanis t� ch
c. Vào ngày
này, m	t m�nh v�i màu
vàng và m	t chi�c nXi b`ng
�Xng �)c treo trên ng�n
c�a m	t thanh tre dài là
bi;u t)ng c�u may mZn
c�a ng�i #n �	. 

T�t Baisakhi hay l� h	i
thu ho$ch �)c t� ch
c
trên quy mô l�n c�a ng�i
dân theo �$o Sikhs vào
ngày 13-14/4. L� h	i là d6p
m�i ng�i dân theo �$o t%
h�p bên nhau. L� chính
th�ng �)c di�n ra t$i
ngôi ��n Vàng t$i Amritsar.

T�t Puthandu < bang Tamil, #n �	 �)c t� ch
c vào
gi5a tháng 4 hàng n"m, ngày ��u c�a tháng Chithirai.
Trong su�t d6p l� h	i này, ng�i dân #n �	 chúc nhau
câu “Puthandu Vazthukal” có ngh�a “Chúc m�ng n"m
m�i”. Món "n ��c sZc dành riêng cho d6p này có tên
Mangai Pachadi �)c làm t� xoài, hoa Neem và th�t n�t.

N"m m�i c�a ng�i HXi giáo bZt ��u vào ngày ��u tiên
c�a l6ch HXi giáo, không trùng v�i d�ng l6ch. Vào d6p
n"m m�i, ng�i HXi giáo th�ng �ón Xuân b`ng các nghi
l� truy�n th�ng.

S� �a d$ng tôn giáo, v"n hóa c�a ng�i dân châu Á �ã
�)c ph�n ánh r�t phong phú và �	c �áo trong phong
t%c, truy�n th�ng �ón T�t c�a m�i qu�c gia.�

Người dân Trung Quốc đi xem múa rồng đầu năm.
ẢNH: NPR

Tết Baisakhi rực rỡ của người Ấn Độ. ẢNH: INDIA.COM
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Các ho$t �	ng �)c liên k�t
�; thúc ��y cu	c cách m$ng
công nghi�p 4.0 cùng v�i t�c
�	 chuy;n ��i k� thu�t s�

t"ng lên, �Xng ngh�a v�i vi�c các
cu	c t�n công m$ng có th; tác �	ng
sâu h�n bao gi� h�t. Các nhà s�n
xu�t, các nhà cung c�p m$ng ph�i
có s� chu�n b6 k� l?ng cho nh5ng
r�i ro này.

S� c�n thi�t ph�i c�i thi�n an
ninh m$ng trong cách m$ng công
nghi�p 4.0 tr< nên quan tr�ng
h�n t� khi tác �	ng ti�m n"ng
c�a các m�i �e d�a d�n t�i s�
ng�ng s�n xu�t, h h�ng s�n
ph�m, h h�ng thi�t b6, c7ng nh
gây t�n th�t v� m�t tài chính và
uy tín cho các nhà s�n xu�t.

Trong nh5ng n"m g�n �ây, các
cu	c t�n công vào v$n v�t k�t n�i
(IoT - Internet of Things) �ã t�p
trung vào các c� s< h$ t�ng quan tr�ng nh vi�c tin t�c
t�n công m	t nhà máy thép c�a �
c, hay vi�c làm tê li�t
ho$t �	ng c�a nhà máy �i�n < Ukraine d�n ��n 80.000

ng�i dân ch6u c�nh m�t �i�n. �i�u này cho th�y, vi�c
xây d�ng m	t bi�n pháp an ninh m$ng c� b�n v�n còn là
m	t thách th
c l�n trong môi tr�ng công nghi�p.

NH�NG V#N �_ QU.C T+ VÀ �.I NGO&I NHÂN DÂN Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

An ninh m�ng trong k) nguyên
công nghi�p 4.0

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến những hệ thống thông minh,
được kết nối tự động hóa cao. Đi cùng với đó là những rủi ro mà các nhà sản xuất
hiện nay phải đối mặt trong quá trình vận hành mạng lưới các hệ thống kỹ thuật
số, đó là vấn đề an ninh mạng.

Summary: The Industrial Revolution 4.0 has brought intelligent, highly automated
connected systems. Along with those are the risks that current manufacturers face
in operating digital network systems, the problem is network security.
Từ khóa: An ninh mạng, kỷ nguyên, công nghiệp 4.0, thiết bị công nghiệp Iot, kỹ thuật số hóa.
Keywords: Network security, era, industry 4.0, industrial equipment IoT, digitalization.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.

Tin tặc thường tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.
ẢNH: ERP
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Các công ty s�n xu�t ph% thu	c r�t nhi�u vào t� �	ng
hóa �; giám sát, ki;m soát và h� tr) quy trình s�n xu�t.
Tuy nhiên, r�t nhi�u h� th�ng �)c xây d�ng t� nhi�u
th�p niên tr�c và chW �)c s> d%ng �; th�c hi�n các l�nh
t�ng ��i ��n gi�n. S� thay ��i k� thu�t s� v�i t�c �	
nhanh chóng, cùng v�i nhu c�u ngày càng t"ng c�a các
ngành, r�t nhi�u h� th�ng �ã l�i th�i và không có kh�
n"ng �; ��i m�t v�i nh5ng m�i �e d�a t� Internet.

Các chuyên gia an ninh m$ng �ã nh�n th�y nh5ng tác
�	ng c�a các cu	c t�n công m$ng nh Stuxnet n"m 2010
(sâu máy tính �	c h$i) c7ng nh các ph�n m�m nghe lén,
truy c�p trái phép trong nhi�u th�p k( qua. V�n �� là r�t
nhi�u công ty cho ��n nay v�n cha s n sàng �; ��i m�t
v�i nh5ng cu	c t�n công m$ng này, các h� th�ng c�a h�
v�n �ang b6 xâm ph$m.

Th�c t� �ã cho th�y, vi�c b�o m�t trong n�n t�ng công
nghi�p là m	t vi�c vô cùng c�n thi�t. �ây không chW là
v�n �� t�n th�t kinh t�, mà nó còn là s� an toàn ��i v�i
công nhân, nh5ng tai n$n có th; x�y ra trong môi tr�ng
làm vi�c và các r�i to ti�m �n khác trong quy trình s�n
xu�t. Ngoài các bi�n pháp an ninh c� b�n, các công ty c�n
�a ra các chính sách v� an ninh m$ng cho toàn t� ch
c.

Ngoài ra, th�ng tXn t$i s� h)p tác thi�u hi�u qu� gi5a
các k� s ch6u trách nhi�m liên l$c gi5a các nhà máy và
nh5ng làm vi�c trong h� th�ng m$ng. S� liên k�t l�ng
l�o này chính là thách th
c an ninh m$ng ��i v�i toàn
công ty, th�m chí là ��i v�i toàn ngành.

Trong b�i c�nh này, các n�n t�ng công nghi�p k�
thu�t s� �óng m	t vai trò quan tr�ng giúp các nhà máy
trên khZp th� gi�i k�t n�i v�i các nhà cung c�p và khách
hàng c�a h�. Các n�n t�ng công nghi�p k� thu�t s� ph�i
��m b�o an ninh và thi�t k� theo m	t khung �)c ki;m
soát và giám sát liên t%c. Các n�n t�ng này ph�i h� tr) các
công ty s�n xu�t t"ng tính minh b$ch, t�ng tác v�i h�
sinh thái hi�u qu� h�n. An ninh m$ng tr< thành �i�u ki�n
tiên quy�t �; m< khóa t�t c� ti�m n"ng này.

Các qu�c gia c�n ban hành lu�t, chính sách, quy �6nh
và h�ng d�n �; xác �6nh trách nhi�m và ��m b�o an
ninh, an toàn trong không gian m$ng. Trách nhi�m c�a
các chính ph� còn bao gXm: vi�c ��m b�o hành �	ng c�a
công dân, công ty ho�c các th�c th; khác tuân theo lu�t
pháp, cam k�t ��m b�o r`ng các hành �	ng trong không
gian m$ng tuân th� theo các quy tZc và th�a thu�n qu�c
t�. Các nhà ho$ch �6nh và �i�u chWnh chính sách c�n �áp

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

Sự liên kết lỏng lẻo trong hệ thống mạng dẫn đến nguy cơ bị tấn công. ẢNH: SWIVELSECURE
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ng v�i b�i c�nh công ngh� toàn c�u luôn thay ��i nhanh
h�n bao gi� h�t. �; ��m b�o �i�u này, các nhà ho$ch �6nh
chính sách c�n hi;u các công ngh� m�i, l�ng �)c m
c
�	 r�i ro và m�i �e d�a c�a các công ngh� này khi xây
d�ng khung pháp lý, l�p pháp và �a ra các chính sách
nh`m b�o ��m an toàn, an ninh m$ng cho m�i công dân.
Các chính sách và pháp lu�t c�n ��m b�o s� cân b`ng gi5a
ban hành các công c% ràng bu	c v� m�t pháp lý, b�o v�
d5 li�u, quy�n riêng t và quy�n t� do ngôn lu�n.

Trong n"m 2017, !y ban Châu Âu �ã �� xu�t m	t
bi�n pháp m�i nh`m trang b6 cho các ngành công
nghi�p châu Âu công c% phù h)p �; ��i phó v�i các m�i
�e d�a trên m$ng. Các h� th�ng �)c s> d%ng trong môi
tr�ng s�n xu�t ph�i ��m b�o các yêu c�u c% th; v� �	
tin c�y và b�o m�t �; v�a b�o v� d5 li�u c�a t�ng công
ty, c7ng nh k�t n�i k� thu�t s� linh ho$t v�i các ��i
tác bên ngoài trong chu�i giá tr6. �; gi�i quy�t thách
th
c này, !y ban Châu Âu �ang cung c�p 11 tri�u EUR
cho ch�ng trình Horizon 2020. M%c tiêu c�a ch�ng
trình này là phát tri;n các gi�i pháp thi�t th�c �; ��m
b�o an ninh m$ng mà không gi�i h$n kh� n"ng trao ��i
d5 li�u và thông tin.

Bên c$nh �ó, C� quan an ninh m$ng châu Âu (ENISA)
�ã �a ra các h�ng d�n và gi�i pháp �; nâng cao hi�u
qu� an ninh m$ng trong cách m$ng công nghi�p 4.0.
Nh5ng gi�i pháp �ã và �ang �)c áp d%ng bao gXm vi�c
s> d%ng các thi�t b6 công nghi�p IoT cùng nh5ng gi�i
pháp giúp t"ng c�ng kh� n"ng t� �	ng hóa trong v�n
hành công nghi�p. Nh5ng gi�i pháp an ninh �)c áp d%ng
��i v�i nhi�u ��i t)ng, tr�i r	ng t� các nhà khai thác IoT
công nghi�p ��n các nhà s�n xu�t, nhà cung c�p.

Theo các nhà nghiên c
u c�a ENISA, hi�n nay, k�
thu�t s� hóa tiên ti�n trong khuôn kh� cách m$ng công
nghi�p 4.0 là m	t s� thay ��i v� mô hình và d�n xóa nhòa
ranh gi�i gi5a th� gi�i v�t lý và k� thu�t s�. V�i nh5ng
tác �	ng l�n ��n s� an toàn, b�o m�t và quy�n riêng t
c�a ng�i dân do tính ch�t v�t lý c�a không gian m$ng,
nh5ng thách th
c v� b�o m�t liên quan ��n cách m$ng
công nghi�p 4.0 và IoT mang ý ngh�a r�t l�n. Nghiên c
u
c�a ENISA nh`m �a ra các gi�i quy�t nh5ng thách th
c
�ó. Công vi�c b�o m�t IoT c� b�n là n�n t�ng cho m	t h�
sinh thái công nghi�p IoT an toàn. IoT cùng v�i an ninh
m$ng trong công nghi�p 4.0 là bàn �$p cho m	t th� gi�i
k�t n�i m$ng an toàn và linh ho$t h�n.�

NH�NG V#N �_ QU.C T+ VÀ �.I NGO&I NHÂN DÂN Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019

Bảo đảm an ninh mạng trong cách mạng công nghiệp 4.0 là thách thức đối với toàn thế giới. ẢNH: SENTRYO
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Nh5ng thách th
c trong phát tri;n giáo d%c ��i v�i
m�i qu�c gia, châu l%c ��u có nh5ng ��c �i;m
riêng. Trong m	t th� gi�i công nghi�p, chúng ta
�ang ��i m�t v�i nh5ng tác �	ng c�a s� thay ��i

nhân kh�u h�c, c% th; là s� thi�u h%t nhân l�c có k�
n"ng và s� già hóa dân s�. Các qu�c gia �ang phát tri;n
c�n ph�i �áp 
ng nh5ng nhu c�u ngày càng t"ng trong
giáo d%c. 

M	t s� thách th
c chung mà h�u h�t các qu�c gia
�ang ph�i ��i m�t, �ó là “tình tr$ng k� th�a trong giáo
d%c”. �i�u này có th; �)c hi;u là thành tích giáo d%c
c�a m�i ng�i ch� y�u ph% thu	c vào n�n t�ng kinh t�
- xã h	i và tình tr$ng giáo d%c c�a cha m� h�. M�c dù,
m	t s� qu�c gia cung c�p nhi�u c� h	i bình ��ng cho
ng�i dân ti�p c�n giáo d%c h�n các qu�c gia khác,
nhng v�n còn nh5ng thách th
c trong vi�c c�i thi�n
hi�u qu� c�a ��u t giáo d%c.

Ngân sách dành cho giáo d%c còn h$n ch�, nh�t là

trong th�i k� suy thoái kinh t�. Vi�c t"ng hay gi�m ngân
sách cho giáo d%c < m	t s� qu�c gia �ã mang l$i nh5ng
k�t qu� khác nhau. N�u nh, ��u t cho giáo d%c là m	t
vi�c quan tr�ng thì ngân sách h$n h�p làm h$n ch� các
nguXn l�c. V�y, các qu�c gia châu Á �ã ��u t cho giáo
d%c nh th� nào �; �em l$i hi�u qu� cao nh�t?

Sau chi�n tranh th� gi�i th
 II, Nh�t B�n �ã cam k�t
m$nh m� giáo d%c s� thúc ��y t"ng tr<ng kinh t� nhanh
chóng. Nh� có nguXn nhân l�c ch�t l)ng cao �óng vai
trò là nhân t� chính trong s�n xu�t công ngh� cao, các
s�n ph�m có giá tr6 do qu�c gia này s�n xu�t t"ng r�t cao. 

Chìa khóa cho s� thành công c�a Nh�t B�n trong giáo
d%c là ni�m tin mang tính truy�n th�ng r`ng, t�t c� tr�
em ��u có th; �$t �)c thành công trong h�c t�p. Nh�t
B�n n� l�c trong vi�c giành trách nhi�m ra quy�t �6nh v�
giáo d%c cho các tr�ng h�c. Chính quy�n �6a ph�ng c�n
�a ra các chính sách công b`ng �; thu hút các giáo viên
ch�t l)ng cao v� gi�ng d$y. 

HUYỀN ANH biên dịch

Tóm tắt: Giáo dục là quyền cơ bản của mỗi người, là chìa khóa cho tương lai của
bất cứ quốc gia nào. Giá trị to lớn của giáo dục là không thể phủ nhận, nhưng
không phải quốc gia nào cũng đầu tư cho lĩnh vực này một cách hiệu quả. Đầu tư
không đúng cách sẽ tạo ra nhiều gánh nặng về chi phí cho xã hội, ảnh hưởng
đến các vấn đề, như: tăng trưởng kinh tế, an ninh xã hội… Nhiều quốc gia lớn
trong khu vực châu Á, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đã có những thành
công trong việc đầu tư phát triển con người.

Summary: Education is the basic right of everyone, the key to the future of any
nation. The great value of education is undeniable, but not every country invests
in this area effectively. Improper investment will create a lot of burden on society,
affecting issues such as economic growth and social security. Many major
countries in Asia, such as Japan, South Korea, and Singapore have had success in
investing in human development.
Từ khóa: Giáo dục, quyền con người, phát triển con người, tương lai, châu Á.
Keywords: Education, human rights, human development, the future, Asia.
Nhận bài: 3/1/2019; Sửa chữa: 7/1/2019; Duyệt đăng: 10/1/2019.

Đ�U T� GIÁO D�C HI�U QU�
" m�t s� qu�c gia châu Á
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Nhi�u qu�c gia �ánh giá cao Nh�t B�n < nh5ng tiêu
chu�n rõ ràng và ��y tham v�ng trong giáo d%c. Qu�c gia
này có h� th�ng gi�ng d$y và th�c hành ch�t l)ng cao,
các ph�ng pháp ti�p c�n h�c t�p hi�u qu�.

Nh�t B�n là qu�c gia có n�n giáo d%c hàng ��u châu
Á, tuy nhiên, Chính ph� Nh�t B�n không chi tiêu nhi�u
cho giáo d%c. Nhìn vào con s� trung bình c�a t( l� chi
tiêu cho giáo d%c so v�i t�ng chi tiêu c�a chính ph� các
qu�c gia OECD (T� ch
c H)p tác và Phát tri;n Kinh t�) là
12,9% thì Nh�t B�n x�p < m
c th�p th
 hai là 9,1%, chW
sau Italy < m
c 8,6%. 

Chính ph� Nh�t B�n �ã thay ��i cách phân ph�i
ngân sách cho các �	 tu�i. Nhi�u nguXn l�c d�n �)c
chuy;n sang th� h� tr� v�i nh5ng k� ho$ch cung c�p
thêm tài tr) cho giáo d%c m�m non. ��ng Dân ch� T�
do c�a Th� t�ng Shinzo Abe �ang xem xét �a ra k�
ho$ch gi�m chi phí c�a các h	 gia �ình dành cho giáo
d%c, t�ng t� nh h� th�ng HECS-HELP c�a Australia.
Theo ch�ng trình này, sinh viên qu�c t6ch Australia
có th; m)n ti�n t� chính ph� �; trang tr�i h�c phí
trong nh5ng n"m h�c �$i h�c. Kho�n vay này tùy

thu	c vào các chW s� và không tính lãi. Các sinh viên
bZt ��u tr� n) chính ph�, khi thu nh�p c�a h� v)t
qua ng?ng t�i thi;u. 

Bên c$nh �ó, Chính ph� Nh�t B�n cung c�p các
ch�ng trình h�c b�ng �a d$ng cho các gia �ình có thu
nh�p th�p, nh`m t$o c� h	i giáo d%c bình ��ng trên c�
n�c. Kho�n ��u t tr6 giá 800 t( yên c�a Chính ph� Nh�t
B�n cho phép sinh viên t� các h	 gia �ình có thu nh�p
th�p �)c h<ng giáo d%c mi�n phí t$i các tr�ng �$i h�c
qu�c gia. H�c phí t$i các tr�ng �$i h�c t, cao ��ng 2
n"m và tr�ng d$y ngh� c7ng s� �)c tr) c�p t� n"m
2020. Kho�n ��u t này là m	t ph�n trong m%c tiêu c�a
Th� t�ng Shinzo Abe, nh`m t"ng n"ng su�t lao �	ng c�a
Nh�t B�n lên 10% trong vòng 4 n"m t�i. Th� t�ng c7ng
h
a s� tr) c�p chi phí giáo d%c t� m�u giáo ��n �$i h�c
cho t�t c� ng�i dân Nh�t B�n.

Các tr�ng t < Nh�t B�n chi�m 80% s� l)ng các
tr�ng �$i h�c < qu�c gia này và thu h�c phí lên t�i 1,2
tri�u yên hàng n"m, h�c phí ��u vào cao nh�t là 300.000
yên, g�p �ôi chi phí theo h�c m	t tr�ng �$i h�c qu�c
gia ch�t l)ng th�p h�n.

Đầu tư cho giáo dục đem lại những hiệu quả lớn lao. ẢNH: ISTOCK
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� c�p m�u giáo, theo OECD, Nh�t B�n là qu�c gia
có s� bình ��ng giáo d%c cao nh�t th� gi�i. Tuy nhiên,
< c�p �$i h�c, nh5ng sinh viên có �i�u ki�n tài chính
h$n ch� có th; ph�i ch�n theo h�c các tr�ng có ch�t
l)ng th�p h�n, nhng chi phí ph�i ch"ng h�n ho�c
vay m	t kho�n ti�n l�n h�n �; trang tr�i h�c phí < các
tr�ng t. Theo ch�ng trình �ang �)c �� xu�t thì
sinh viên có �i�u ki�n tài chính khó kh"n s� có c� h	i
xin h�c b�ng, trong �ó, chính ph� s� tr� h�c phí cho
h� n�u �)c các tr�ng �$i h�c ch�p thu�n. �; giúp
sinh viên sau khi ra tr�ng có th; nhanh chóng tr� các
kho�n n) chính ph�, B	 Giáo d%c Nh�t B�n h� tr) h�
bZt ��u các d� án kh<i nghi�p hay s> d%ng ki�n th
c
và k� n"ng t� b�c �$i h�c, �; tìm �)c môi tr�ng làm
vi�c t�t.

Qu�c gia châu Á khác c7ng có s� ��u t hi�u qu� trong
giáo d%c, mang l$i nh5ng thành công l�n, �ó là Hàn Qu�c.
Trong 4 n"m qua, nh5ng thành tích c�a Hàn Qu�c �$t
�)c luôn �)c th� gi�i �ánh giá cao. N"m 2017, t$i Cu	c
�ánh giá 20 n�n giáo d%c hàng ��u th� gi�i c�a NJ MED,
n"m th
 4 liên ti�p Hàn Qu�c �
ng v6 trí ��u. M�c dù,
Nh�t B�n �ang t"ng h$ng và thu h�p kho�ng cách 7 �i;m,
thì có v� Hàn Qu�c v�n s� �
ng v6 trí s� 1 trong các n"m
2018-2022.

Theo báo cáo c�a OECD, 70% s� ng�i Hàn Qu�c < �	
tu�i 24-35 �ã hoàn thành giáo d%c �$i h�c, �ây là qu�c
gia có t( l� cao nh�t th� gi�i. Hàn Qu�c có h� th�ng
tr�ng h�c ch�t l)ng cao hàng ��u �)c �o b`ng thành
tích h�c t�p c�a h�c sinh thông qua các bài ki;m tra tiêu
chu�n. Hàn Qu�c luôn �)c x�p h$ng m	t trong s� các
qu�c gia có thành tích t�t nh�t trong Ch�ng trình �ánh
giá h�c sinh qu�c t� (PISA). 

� c�p �	 �$i h�c, các tr�ng �$i h�c Hàn Qu�c ít có
ti�ng t"m trên toàn c�u, tuy nhiên, qu�c gia này x�p
h$ng 22 trong s� 50 qu�c gia trong B�ng x�p h$ng h�
th�ng giáo d%c �$i h�c qu�c gia n"m 2018, b<i m	t m$ng
l�i các tr�ng �$i h�c chuyên v� nghiên c
u khoa h�c.
Trình �	 h�c v�n cao t$i Hàn Qu�c �$t �)c nh� m	t n�n
kinh t� t"ng tr<ng nhanh trong vòng 70 n"m qua. Cùng
v�i các n�n kinh t� l�n khác t$i châu Á là: Hongkong,
Singapore, �ài Loan, Hàn Qu�c �ã vi�t nên câu chuy�n
thành công trong t"ng tr<ng kinh t� �áng chú ý nh�t
th� k( XX. Hàn Qu�c hi�n nay �)c bi�t ��n là qu�c gia
công ngh� cao tiên ti�n. Tr�ng tâm ��u t quan tr�ng c�a
Chính ph� Hàn Qu�c là l�nh v�c giáo d%c. T� nh5ng n"m
1980, Chính ph� Hàn Qu�c bZt ��u ��u t chi�n l)c vào
phát tri;n nguXn nhân l�c, nghiên c
u và ��i m�i công
ngh�. Các h	 gia �ình Hàn Qu�c dành nhi�u nguXn l�c
cho giáo d%c, t� �ó thúc ��y m$nh m� vi�c ��u t vào
l�nh v�c này. T� ��u nh5ng n"m 1980 ��n gi5a nh5ng
n"m 2000, t( l� nh�p �$i h�c c�a ng�i dân Hàn Qu�c �ã
t"ng g�p 5 l�n. Trình �	 h�c v�n c�a Hàn Qu�c hi�n nay
có t�m quan tr�ng trong xã h	i và có �nh h<ng quy�t
�6nh ��n m
c thu nh�p và v6 trí xã h	i. Sinh viên t�t
nghi�p 3 tr�ng �$i h�c hàng ��u Hàn Qu�c th�ng gi5
các v6 trí qu�n lý c�p cao trong các t�p �oàn kinh t� l�n
c�a qu�c gia này. 

Trong 25 n"m qua, Hàn Qu�c �ã thu �)c t( l� l)i
nhu�n r�t cao t� ��u t vào giáo d%c, dao �	ng
kho�ng 10%. Nh5ng ng�i tr� < Hàn Qu�c tin r`ng,
��u t ti�n vào giáo d%c là l�a ch�n khôn ngoan h�n
g>i vào ngân hàng.

Chính ph� Hàn Qu�c th; hi�n cam k�t nh�t quán trong
��u t vào giáo d%c. B	 Giáo d%c hi�n �)c c�p ngân sách

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

Trẻ em Nhật Bản được học tập trong một nền giáo dục chất lượng cao.
ẢNH: THEJAPANTIMES

Hàn Quốc có một mạng lưới các trường đại học chuyên về
nghiên cứu khoa học. ẢNH: NATURE
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29 t( USD, g�p 6 l�n so v�i n"m 1990, chi�m 20% chi tiêu
c�a chính ph�. Ng�i dân Hàn Qu�c c7ng s n sàng ��u t
cho giáo d%c. Chính ph� Hàn Qu�c dành 3,4% GDP cho
giáo d%c chính quy. Giáo viên �)c coi là m	t ph�n quan
tr�ng c�a kho�n ��u t này. Th�ng kê c�a OECD x�p Hàn
Qu�c < v6 trí s� 10 v� m
c l�ng giáo viên. 

M�c dù là qu�c ��o có di�n tích h$n ch� và dân s� khá
nh�, nhng Singapore là m	t trong nh5ng ��u tàu v� giáo
d%c c�a khu v�c châu Á. Singapore �)c bi�t ��n v�i n�n
giáo d%c toàn di�n, cung c�p nhi�u c� h	i phát tri;n cho
h�c sinh, sinh viên. K; t� khi l�p qu�c h�n 50 n"m tr�c,
giáo d%c luôn là m	t trong nh5ng u tiên hàng ��u c�a
c�u Th� t�ng Lý Quang Di�u - ki�n trúc s tr<ng c�a
��t n�c Singapore, nh`m t$o ra nguXn nhân l�c k� c�n
có ch�t l)ng cao. 

Chính ph�
Singapore luôn
��u t “m$nh”
cho l�nh v�c giáo
d%c b<i nh5ng
ti�m n"ng l�n mà
giáo d%c ch�t
l)ng cao mang l$i
cho n�n kinh t� và
xã h	i c�a qu�c
��o này. Trong
n"m 2018, Chính
ph� Singapore �ã
��u t 12,8 t(
�ôla Sing vào giáo
d%c. S� ti�n ��u
t này v�a dành
cho vi�c tr� l�ng
giáo viên, c�i
thi�n c� s< h$
t�ng, v�a �; nâng
cao ch�t l)ng
gi�ng d$y và h�
tr) cho h�c sinh
Singapore. Theo kh�o sát c�a HSBC Holdings Plc,
Singapore là n�i �
ng th
 ba trên th� gi�i (chW sau HXng
Kông và Các Ti;u v�ng qu�c / R�p th�ng nh�t) v� s�
ti�n ��u t cho m�i h�c sinh t� ti;u h�c lên ��n b�c �$i
h�c (�c g�n 80.000 USD). Dù trên th�c t�, h�c sinh c�a
Singapore chW ph�i �óng kho�n h�c phí r�t th�p. Trong
n"m h�c 2017, Chính ph� Singapore tr) c�p kho�ng
435.100 h�c sinh c�p m	t và c�p hai, ngoài ra còn có
kho�ng 80.100 sinh viên �ang theo h�c �$i h�c và sau
�$i h�c. B�t ch�p vi�c ��u t m$nh c�a chính ph�, s�
li�u m�i nh�t v� chW s� giá tiêu dùng cho th�y, chi phí
giáo d%c vào tháng 5/2017 t$i Singapore �ã t"ng 3,2%

so v�i cùng k� n"m tr�c, cao g�p �ôi so v�i t( l� l$m
phát bình quân.

M�c dù luôn �)c �ánh giá là n�n giáo d%c ch�t l)ng
cao, nhng sau bên trong h� th�ng giáo d%c Singapore
luôn có nh5ng thay ��i, c�i cách l�n lao. B	 Giáo d%c
Singapore v�a công b� danh sách “các k� n"ng c�a th� k(
21” v�i mong mu�n h�c sinh, sinh viên s� tích l7y �)c,
trong �ó có nh5ng k� n"ng m�m nh t� nh�n th
c và
�a ra nh5ng quy�t �6nh có trách nhi�m. Ph�ng pháp
d$y h�c c7ng �ang thay ��i. T�t c� các giáo viên ph�i tr�i
qua 100 gi� �ào t$o m�i n"m, trong �ó h� h�c các k� n"ng
s ph$m m�i nh khuy�n khích làm vi�c nhóm và s� trao
��i gi5a giáo viên v�i h�c sinh. M	t thay ��i khác là t$o
ra môi tr�ng h�c t�p g�n g7i nh�t v�i n�i làm vi�c sau

này. ��n n"m 2023, g�n nh t�t c� các tr�ng h�c <
Singapore s� ph�i áp d%ng các môn h�c nh: khoa h�c
máy tính, robotic và �i�n t>, ngoài ra còn có v"n hóa và
th; thao. Tr�ng tâm là t$o ra môi tr�ng cho phép h�c
sinh th�c hành nh trong th� gi�i th�c. 

V�i nh5ng n�n t�ng giáo d%c ch�t l)ng cao t� nhi�u
n"m qua, cùng v�i s� ��u t �úng �Zn c�a các chính ph�,
c7ng nh chính nh5ng ng�i dân t$i các n�c châu Á
nh: Nh�t B�n, Hàn Qu�c, Singapore, h� th�ng giáo d%c
c�a các qu�c gia này ngày càng phát tri;n b�n v5ng và
�óng vai trò là ��u tàu cho các qu�c gia trong khu v�c,
trong �ó có Vi�t Nam c�n h�c h�i.�

Singapore có nền giáo dục toàn diện. ẢNH: THEINDEPENDENT

NH�NG V#N �_ QU.C T+ VÀ �.I NGO&I NHÂN DÂN Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019
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C% Bùi B`ng �oàn (1889 - 1955), sinh ra trong m	t
gia �ình nho h�c t$i làng Liên B$t, huy�n *ng Hòa,
tWnh Hà Tây (nay là Hà N	i). C% Bùi (Bùi B`ng
�oàn) nguyên là quan Th)ng th B	 Hình d�i

Tri�u vua B�o �$i. Sau Cách m$ng Tháng Tám n"m 1945,
c% Bùi �ã tham gia vào chính quy�n cách m$ng theo l�i
m�i c�a Ch� t6ch HX Chí Minh.

C% Bùi B`ng �oàn là ng�i h�c r	ng, hi;u sâu, n"m 17
tu�i �ã �� c> nhân d�i Tri�u vua Thành Thái. Sau �ó c%
vào h�c tr�ng H�u b� và �� th� khoa, �)c b� nhi�m gi5
các ch
c Tri huy�n, Tri ph�, Án sát rXi ��n Th)ng th B	
Hình. Trong th�i gian làm quan d�i Tri�u Nguy�n, c% Bùi
B`ng �oàn �)c ng�i ��ng th�i g�i là ông quan �
c
�	, thanh liêm, chính tr�c, th�ng dân.

Sau thZng l)i c�a Cách m$ng Tháng Tám, Bác HX �ã
hai l�n vi�t th m�i c% Bùi B`ng �oàn tham gia làm c�
v�n riêng cho mình. 

B
c th �� ngày 17/11/1945, Bác HX g>i c% Bùi B`ng
�oàn nh sau:

Tha Ngài

Tôi tài �
c ít �i và trách nhi�m n�ng n�, th�y Ngài h�c
v�n cao siêu kinh nghi�m phong phú. V�y nên tôi m�i
ngài làm c� v�n cho tôi �; giúp thêm ý ki�n trong công
vi�c hng l)i, tr� h�a cho n�c nhà, dân t	c. Cám �n và
chúc ngài M$nh kh�e.

Kính th

HX Chí Minh1

Theo ông V7 Mão k; l$i thì c� hai l�n nh�n th c�a Bác
HX, c% Bùi ��u l?ng l�, xin cáo t�, ��n l�n th
 ba, Bác
HX c> ông V7 �ình Hu�nh (Th ký riêng c�a Bác) v� t�n
Hà �ông (quê c�a c% Bùi) �; trao t�n tay b
c th riêng
c�a Ng�i. Trong th có câu th� c� 7 ch5: “Thu th�y tàn
hà thính v7 thanh” (Dòng n�c thu, bông sen tàn nghe
ti�ng ma r�i l$i n<). Câu th� này có nhi�u lu�n gi�i khác
nhau. Nhng có l�, Bác HX và c% Bùi là hai b�c nho gia am
t�ng sâu sZc và hi;u �)c ý nhau. Sau khi ��c th này,
c% Bùi �ã vui v� nh�n l�i m�i c�a Bác HX2.

Mối quan hệ gắn bó
gi�a Bác H' v
i c� Bùi B*ng Đoàn

NGUYỄN ĐỨC HÙNG*

Tóm tắt: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã sống và làm việc với
nhiều người, tạo nên nhiều mối quan hệ gắn bó, cao đẹp, sâu sắc trong tình bạn
bè bằng hữu, trong tình đồng chí, đồng niên… Trong đó, mối quan hệ giữa Bác Hồ
với cụ Bùi Bằng Đoàn là mối quan hệ đặc biệt, tri âm, tri kỷ của hai tâm hồn đồng
điệu yêu nước thiết tha, cao đẹp, một lòng vì dân, vì nước đến trọn đời.

Summary: In the revolutionary process, Uncle Ho lived and worked with many
people, creating many close, beautiful, deep relationships like friendship,
comradeship, and contemporary. Among them, the relationship between Uncle Ho
and Bui Bang Doan was the special relationship, the soulmates of two souls with a
passionate patriotism and a heart for the people, for the country in all of their lives.
Từ khóa: Cụ Bùi Bằng Đoàn, Bác Hồ, yêu nước, vì dân vì nước, hoạt động cách mạng, Việt Nam.
Keywords: Bui Bang Doan, Uncle Ho, patriotism, for the people for the country, revolutionary process, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2019; Sửa chữa: 3/1/2019; Duyệt đăng: 8/1/2019.

* Nguyên Giảng viên chính Học viện Báo chí và Tuyền truyền.

NHÂN V�T - S� KIN
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T� �ó tr< �i, c% Bùi B`ng �oàn �ã tham gia vào các
ho$t �	ng c�a chính quy�n cách m$ng ngày càng sâu sZc
và quan h� gi5a Bác HX v�i c% Bùi B`ng �oàn c7ng ngày
càng gZn bó.

Ngày 22/11/1945, c% Bùi �)c �ón v� nhà s� 8 ph� Lê
Thái T�, Bác HX �ã �)i c% Bùi < c>a phòng khách. Sau khi
g�p g?, Bác HX và c% Bùi �ã cùng �i d$o trong v�n, trò
chuy�n tâm �Zc nh �ôi b$n c� tri lâu ngày m�i g�p l$i.

Trong phiên h�p ngày 14/11/1945, khi bàn ��n v�n
�� t�p h)p nhân tài, Bác HX �ã �� ngh6 H	i �Xng Chính
ph� c> m	t Ban C� v�n riêng cho Ng�i gXm 10 v6, trong
�ó có c% Bùi B`ng �oàn3.

Ngày 23/11/1945, Ch� t6ch HX Chí Minh ký SZc l�nh
64, thi�t l�p Ban Thanh tra ��c bi�t có toàn quy�n nh�n
các ��n khi�u n$i c�a nhân dân; �i�u tra xem xét các tài
li�u gi�y t� c�a !y ban nhân dân, c�a c� quan Chính ph�
c�n thi�t cho công tác giám sát, �ình ch
c, bZt giam b�t
c
 nhân viên nào trong !y ban nhân dân hay c�a Chính
ph� �ã ph$m l�i4.

Ngày 31/12/1945, Bác HX ký SZc l�nh s� 78, thành
l�p !y ban Nghiên c
u k� ho$ch ki�n thi�t. !y ban này
gXm 40 v6 là nh5ng trí th
c, nhân s�, các b	 tr<ng, th


tr<ng, trong �ó có c% Bùi B`ng �oàn5.

C7ng trong ngày 31/12/1945, Bác HX ký SZc l�nh s�
80, c> các ông Bùi B`ng �oàn, Nguy�n Chánh Nh�t, Cù
Huy C�n vào Ban Thanh tra ��c bi�t theo SZc l�nh 64
tr�c �ó. Trong Ban này, c% Bùi B`ng �oàn gi5 ch
c
Tr<ng ban. �i�u �ó th; hi�n Bác HX luôn tin t<ng sâu
sZc vào �
c tài c�a c%.

Tháng Giêng n"m 1946, trong cu	c T�ng tuy;n c> ��u
tiên c�a N�c Vi�t Nam Dân ch� C	ng hòa (VNDCCH), c%
Bùi B`ng �oàn �ã tham gia 
ng c> t$i tWnh Hà �ông và �ã
trúng c> vào Qu�c h	i ��u tiên c�a n�c VNDCCH.

Ngày 2/3/1946, Qu�c h	i n�c VNDCCH h�p k� th

nh�t b�u Ban Th�ng tr�c Qu�c h	i do c% Nguy�n V"n T�
làm Tr<ng ban, 2 Phó Tr<ng ban và 2 �y viên chính
th
c, trong �ó có c% Bùi B`ng �oàn.

Ngày 7/11/1946, Qu�c h	i n�c VNDCCH h�p k� th

hai. Trong k� h�p này Qu�c h	i �ã b�u l$i Ban Th�ng
tr�c gXm 18 v6, c% Bùi B`ng �oàn �)c b�u là Tr<ng ban
(t�ng t� nh ch
c Ch� t6ch Qu�c h	i hi�n nay). Ban
Th�ng tr�c Qu�c h	i có quy�n góp ý v�i Chính ph�, phê
phán Chính ph� n�u Chính ph� có nh5ng vi�c làm trái
v�i l)i ích c�a qu�c gia, dân t	c. 

Cụ Bùi Bằng Đoàn (bên phải), cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. ẢNH TƯ LIỆU

N H Â N  V � T  -  S �  K I : N Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN KỶ HỢI 2019
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Trong th�i gian ��m nhi�m ch
c v%, c% Bùi B`ng �oàn
�ã luôn sát cánh bên c$nh Chính ph� và Ch� t6ch HX Chí
Minh �; th�c thi nh5ng nhi�m v% mà Qu�c h	i giao phó.
C% Bùi �ã có nhi�u �óng góp quan tr�ng vào quá trình
xây d�ng b	 máy nhà n�c còn non tr� sau Cách m$ng
tháng Tám.

�; m< r	ng kh�i �$i �oàn k�t toàn dân t	c, t"ng
c�ng l�c l)ng cách m$ng, theo ch� tr�ng c�a ��ng,
c�n thành l�p H	i Liên hi�p qu�c dân Vi�t Nam. M	t ban
v�n �	ng thành l�p H	i gXm 27 v6 �ã hình thành và ngày
29/5/1946, H	i Liên hi�p qu�c dân Vi�t Nam �ã chính
th
c thành l�p (g�i tZt là Liên Vi�t) trong �ó có c% Bùi.

Vào n"m 1947-1948, các c� quan nhà n�c ��u chuy;n
lên Chi�n khu Vi�t BZc. Bác HX và c% Bùi B`ng �oàn ��u
cùng làm vi�c t$i An toàn khu (ATK) thu	c tWnh Tuyên
Quang. M�c dù n�i < c�a Bác HX < ATK là tuy�t m�t, công
vi�c c�a Bác r�t b�n, nhng Bác v�n dành th�i gian thWnh
tho�ng t�i th"m và �àm �$o th� v"n v�i c% Bùi.

Vào ��u n"m 1948, cu	c kháng chi�n ch�ng Pháp c�a
nhân dân ta �ã và �ang giành �)c nhi�u thZng l)i. Bác
HX r�t vui, Ng�i �ã làm th� t�ng c% Bùi �; chia s� ni�m
vui �y. Bài th� vi�t nguyên v"n b`ng ch5 Hán, d6ch theo
âm Hán - Vi�t nh sau:

T[NG BÙI CÔNG

Khán th s�n �i;u thê song hãn,

Phê trát xuân hoa chi�u nghi�n trì, 

Ti�p báo t�n lai lao d6ch mã,

T công t
c c�nh t�ng tân thi. 

D6ch ngh�a là:

T[NG C© BÙI

Khi xem sách, chim r�ng ��u < song c>a s�

Lúc phê công v"n, �óa hoa xuân soi bóng

trong nghiên m�c

Luôn luôn ph�i v� báo tin thZng tr�n, con ng�a

tr$m c7ng v�t v�.

Nh� c% v�a t
c c�nh thành bài th� t�ng c%.

D6ch th�:

T[NG C© BÙI BªNG �OÀN

Xem sách chim r�ng vào c>a ��u,

Phê v"n, hoa núi ghé nghiên soi.

Tin vui thZng tr�n dXn chân ng�a,

Nh� c% th� xuân t�ng m	t bài 6.

Nh�n �)c th� c�a Bác HX, c% Bùi �ã h�a l$i, nguyên
v"n b`ng ch5 Hán, d6ch theo âm Hán - Vi�t nh sau:

Thi�t th$ch nh�t tâm phù ch�ng t	c

Giang s�n v$n lý th� thành trì.

Tri công qu�c s� vô d h$,

Thao bút nhng thành thóa l� thi.

D6ch ngh�a nh sau:

SZt �á m	t lòng nâng �? nòi gi�ng,

Non sông muôn d�m gi5 cõi b�.

Bi�t c% b�n vi�c n�c, không còn thì gi� r�nh

Nhng c�m ��n bút v�n thành nh5ng câu th�

��y lùi �)c quân gi�c.

D6ch th� nh sau:

SZt �á m	t lòng vì ch�ng t	c,

Non sông muôn d�m gi5 c� �X

Bi�t Ng�i vi�c n�c không h� r�nh,

Vung bút thành th� �u�i gi�c thù 7.

Qua 2 bài th� x�ng - h�a th; hi�n Bác HX và C% Bùi
��u r�t am t�ng Nho h�c, c% Bùi r�t vui, r�t c�m ph%c
và quí m�n �
c, tài c�a Bác HX. Hai c% là hai ng�i b$n
tâm ��u ý h)p, là �ôi b$n già tri k(.

Nghe hai c% (c% HX và c% Bùi) x�ng h�a, th
 tr<ng
B	 giao thông - Th�y l)i ��ng Phúc Thông bình lu�n: “Ôi
hai trái tim cao c� cùng nh6p ��p!”

(X. V7 �ình Hòe: Pháp quy�n nhân ngh�a HX Chí
Minh, t�p 1).

N"m 1948, khi c% Nguy�n V"n T� m�t do b6 gi�c gi�t
h$i, Bác HX �ã vi�t d� th�o L�i �i�u c% Nguy�n V"n T�.
Sau �ó Bác HX �ã g>i t�i c% Bùi B`ng �oàn L�i �i�u này
và kèm theo b
c th nh sau:

“Kính g>i c% Bùi,

Tr<ng Ban Th�ng v% Qu�c h	i.

Tôi mu�n có m	t bài truy �i�u c% T�. Nhng nh� ng�i
vi�t thì không bi�t nh� ai. T� vi�t l�y thì vi�t không �)c,
vì xa nay tôi cha h� t�p vi�t v"n t�.

V�y tôi c
 b$o d$n th�o ra �ây, trình c% xem. N�u
không th; s>a thì ta làm v"n xuôi v�y.

Khi tôi th�o xong, ��c l$i nghe khá tr�ng tai. Vì ��i
v�i c%, tôi không dám d�u d�t, cho nên c
 g>i �; c% xem.

Mong k� h	i �Xng sau s� �)c g�p c%. Kính chúc c%
m$nh kh�e và xin c% chuy;n l�i tôi h�i th"m c% Phan và
c% Vi (C% Phan K� To$i và c% Vi V"n �6nh - N�H).

Chào thân ái và quy�t thZng

Tháng 5 n"m 1948

H] CHÍ MINH” 8
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B
c th c�a Bác HX th; hi�n s� khiêm nh�ng,
chân th�c, th�ng thZn và th; hi�n s� tôn tr�ng, yêu
m�n, tin t<ng; s� gZn bó sâu sZc c�a Bác HX ��i v�i
c% Bùi B`ng �oàn.

Ngày 19/4/1947, trong lúc H	i �Xng Chính ph� h�p
< M� Giác, châu T� Do, Bác HX thoáng th�y v� m�t m�i
trên khuôn m�t c% Bùi B`ng �oàn do b�nh c7 tái phát.
Th�y v�y, Bác HX �ã cho g�i bác s� t�i khám b�nh ngay
cho c% Bùi.

Ngày 12/8/1948, Bác HX nh�n �)c tin c% Bùi b6 tai
bi�n m$ch máu não. Bác HX li�n c> ngay ông Phan M� -
Chánh V"n phòng Ch� t6ch ph� và bác s� riêng Lê V"n
Chánh ��n ki;m tra tr�c ti�p b�nh tình c�a c%. Th�y <
ATK không có �� thu�c men, Bác HX quy�t �6nh chuy;n
c% v� quê, < g�n Hà N	i �; ch5a tr6. 

��u n"m 1949, c% Bùi B`ng �oàn �)c chuy;n vào
vùng T� do Thanh Hóa �; yên tâm ch5a b�nh. Khi ��c
phái viên Tr�n �"ng Ninh vào Thanh Hóa công tác, Bác HX
�ã �y quy�n cho ông Ninh ��n th"m s
c kh�e và t�ng c%
Bùi b	 qu�n áo b`ng l%a Hà �ông làm qùa t�ng sinh nh�t
l�n th
 60 c�a c%, c7ng là �; c% �? nh� nhà.

Trong th�i gian ch5a b�nh, tuy xa Trung �ng, xa Bác
HX, nhng c% Bùi B`ng �oàn v�n th�ng xuyên �)c Bác
HX th"m h�i và t$o �i�u ki�n �; c% liên h� v�i Chi�n khu
Vi�t BZc. Do �ó, C% Bùi v�n th�ng xuyên g>i th góp ý
cho Trung �ng, cho Chính ph� và luôn tin t<ng vào
thZng l)i c�a cu	c kháng chi�n ch�ng Pháp c�a quân và
dân ta d�i s� lãnh �$o c�a Trung �ng và HX Ch� t6ch.

Sau khi Hà N	i �)c gi�i phóng, C% Bùi B`ng �oàn
�)c Trung �ng �ón v� < t$i nhà s� 10 ph� Tr�n Hng
�$o, g�n B�nh vi�n Quân �	i 108 �; ti�n ch5a b�nh.
T� khi c% Bùi chuy;n v� Hà N	i, tu�n nào Bác HX c7ng
��n th"m c% Bùi m	t l�n. Có hôm hai c% �àm �$o t�i
t�n khuya.

C% Bùi B`ng �oàn �ã qua ��i t$i B�nh vi�n Quân �	i
108 vào ngày 13/4/1955 do b�nh n�ng, tu�i già s
c y�u.

Sáng ngày 13/4/1955, Bác HX �ã ��n B�nh vi�n Quân
�	i 108 vi�ng c% Bùi B`ng �oàn.

Ngày 14/4/1955, Bác HX �ã ký SZc l�nh s� 224-SL
truy t�ng Huân ch�ng �	c l�p h$ng Nh�t cho c% Bùi
B`ng �oàn.

Các s� ki�n trên �ây cho chúng ta th�y, t� khi Bác HX
vi�t th m�i c% Bùi B`ng �oàn tham gia giúp �? công vi�c
qu�c gia �$i s�, cho ��n khi c% Bùi �au �m và qua ��i, Bác
HX �ã luôn quan tâm giúp t$o �i�u ki�n �; c% Bùi làm
vi�c giúp dân, giúp n�c và Bác HX �ã r�t chú ý ch"m sóc
s
c kh�e c�a c% Bùi c� v� v�t ch�t và tinh th�n.

Nh v�y, t� vi�c c% Bùi B`ng �oàn tham gia công tác
trong chính quy�n cách m$ng ��n vi�c x�ng h�a, trao
��i th� v"n v�i Bác HX, s� giúp �?, ch"m sóc chu �áo t�n
tình c�a Bác HX ��i v�i c% Bùi, chúng ta th�y quan h�
gi5a Bác HX v�i c% Bùi B`ng �oàn r�t sâu sZc. �ó là m�i
quan h� ý h)p tâm ��u, tri âm, tri k( trong hai tâm hXn
�Xng �i�u yêu n�c thi�t tha, cao ��p, m	t lòng vì n�c,
vì dân ��n tr�n ��i!

T� trong m�i quan h� �y, chúng ta th�y có s� chuy;n
bi�n vô cùng quan tr�ng c�a c% Bùi B`ng �oàn. Xu�t thân
t� m	t quan Th)ng th B	 Hình c�a Tri�u �ình Nhà
Nguy�n, �ã tr< thành m	t cán b	 quan tr�ng trong b	
máy c�a chính quy�n nhân dân, trung thành v�i s�
nghi�p cách m$ng c�a nhân dân, t�n t%y vì n�c, vì dân
cho ��n khi qua ��i. �ó c7ng là thành công c�a Bác HX
trong vi�c tr�ng d%ng nhân tài.

T� trong m�i quan h� �y, chúng ta càng th�y rõ �$o
�
c cao c� và t�m lòng nhân ái bao dung sâu sZc c�a Bác
HX. Bác �ã xóa b� m�c c�m, tin t<ng vào �
c tài c�a c%
Bùi, khéo m�i c% Bùi tham gia xây d�ng chính quy�n cách
m$ng. �Xng th�i trong m�i quan h� �y, chúng ta c7ng
th�y s� tinh t�, khéo léo, tài tình trong vi�c tr�ng d%ng
nhân tài c�a Bác HX.

V�i �$o �
c cao c� và lòng nhân ái bao dung cùng
v�i s� tinh t�, khéo léo, tài tình trong vi�c tr�ng d%ng
nhân tài �ã giúp cho Bác HX thu ph%c �)c các nhân s�,
trí th
c yêu n�c tham gia vào s� nghi�p cách m$ng,
trong �ó không chW có c% Bùi B`ng �oàn, mà còn thu
ph%c �)c nhi�u nhân s�, trí th
c yêu n�c khác nh: c%
Hu�nh Thúc Kháng, Nguy�n V"n T�, Phan K� To$i, Vi
V"n �6nh, Ph$m KhZc Hòe… làm nhi�u vi�c có ích cho
dân, cho n�c.

�ây là bài h�c vô cùng sâu sZc, vô cùng quan tr�ng
��i v�i ��ng và Nhà n�c ta trong quá trình th�c thi
chính sách �$i �oàn k�t toàn dân t	c và chính sách cán
b	 trong công cu	c ��i m�i hi�n nay.�
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Quan niệm chủ nghĩa Mác - Lênin về liên
minh giai cấp, tầng lớp

Quan �i;m c�a C.Mác và Ph.¢ngghen v� liên minh
công - nông

C.Mác và Ph.¢ngghen �ã lu�n bàn ��n liên minh công
- nông và �i ��n k�t lu�n r`ng, nh5ng cu	c cách m$ng sZp
t�i chW có th; thu �)c nh5ng thZng l)i n�u giai c�p nông
dân �ng h	 nh5ng cu	c ��u tranh c�a giai c�p vô s�n,
n�u không thì bài “��n ca” cách m$ng c�a giai c�p vô s�n
s� tr< thành bài “ai �i�u”.

Trong Tuyên ngôn c�a ��ng C	ng s�n, C.Mác và
Ph.¢ngghen �ã nói ��n kh� n"ng và s� c�n thi�t ph�i
�oàn k�t giai c�p vô s�n v�i các t�ng l�p trung gian. Sau
cách m$ng 1848 - 1852 < Tây Âu, các ông th�y rõ, v�n ��

liên minh gi5a giai c�p công nhân và các t�ng l�p lao
�	ng khác trong xã h	i, nh�t là giai c�p nông dân tr<
thành v�n �� có tính s�ng còn ��i v�i cu	c ��u tranh
cách m$ng c�a giai c�p công nhân. M	t trong nh5ng
nguyên nhân d�n ��n th�t b$i c�a Công xã Pa-ri (n"m
1871) c7ng là do giai c�p công nhân không liên minh
�)c v�i giai c�p nông dân. T� th�c ti�n l6ch s> sinh �	ng
c�a Công xã Pa-ri, C.Mác �ã b� sung cho lý lu�n c�a mình
v� liên minh công - nông: �ó là vai trò h�t s
c quan tr�ng
c�a giai c�p nông dân không chW trong vi�c giành chính
quy�n mà còn c� trong vi�c gi5 chính quy�n.

Tuy nhiên, s� c�n thi�t c�a liên minh công - nông
không chW t� phía giai c�p công nhân, mà còn t� phía giai
c�p nông dân. Giai c�p nông dân và các t�ng l�p nhân
dân lao �	ng khác c7ng không th; thoát kh�i ách áp b
c

NGUYỄN THỊ TUYẾT* - HÀ SƠN THÁI** 
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c�n b� sung, phát tri!n

NHÂN V�T - S� KIN



119TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 185+186 (1+2/2019)

bóc l	t c�a giai c�p t s�n, không th; �)c gi�i phóng
m	t cách th�c s� và tri�t �; n�u không liên minh v�i giai
c�p công nhân, không tr< thành ng�i b$n �Xng minh
c�a giai c�p công nhân. C.Mác kh�ng �6nh: “�
ng tr�c
giai c�p t s�n ph�n cách m$ng �ã liên minh l$i thì d�
nhiên là nh5ng ph�n t> �ã �)c cách m$ng hóa c�a giai
c�p ti;u t s�n và c�a nông dân, ph�i liên minh v�i ng�i
�$i bi;u ch� y�u cho nh5ng l)i ích cách m$ng, t
c là giai
c�p vô s�n cách m$ng”1. Vì “... ng�i nông dân th�y r`ng
giai c�p vô s�n thành th6, giai c�p có s
 m�nh l�t �� ch�
�	 t s�n là ng�i b$n �Xng minh, ng�i lãnh �$o t�
nhiên c�a mình”2. Tuy v�y, �; có th; liên minh �)c v�i
giai c�p nông dân, c�n ph�i th�y rõ ��c �i;m, vai trò c�a
giai c�p nông dân trong ti�n trình cách m$ng.

Trong giai c�p nông dân, có m	t b	 ph�n c�t lõi là ti;u
nông. V� kinh t�, m�i gia �ình nông dân là m	t ��n v6
kinh t� g�n nh t� túc hoàn toàn, cho th�y tính liên k�t
gi5a h� r�t ít. V� xã h	i, quan h� xã h	i c�a h� có tính
ch�t dòng h�, �6a ph�ng, làng xã, khi�n t�m nhìn, suy
ngh� c�a ng�i nông dân r�t h$n ch�. V� v"n hóa - t
t<ng, s�ng trong nh5ng �i�u ki�n kinh t� - xã h	i nh
v�y, nên trình �	 h�c v�n c�a nông dân r�t th�p kém, t
t<ng b�o th� và h� không có h� t t<ng riêng. Chính
��c �i;m kinh t� - xã h	i, v"n hóa - t t<ng �ã quy �6nh
v6 trí, vai trò c�a giai c�p nông dân trong xã h	i t b�n
là t�ng l�p trung gian, h� có th; ng� theo giai c�p công
nhân và c7ng có th; ng� theo giai c�p t s�n. V�n �� là,
trên th�c t� ai �em l$i và b�o v� l)i ích cho h�.

V� n	i dung c�a liên minh công - nông, không chW
d�ng < s� liên minh v� chính tr6, C.Mác và Ph.¢ngghen
còn chW rõ s� liên minh v� kinh t� gi5a giai c�p công nhân
và giai c�p nông dân. Trong giai �o$n xây d�ng ch� ngh�a
xã h	i thì liên minh v� kinh t� là liên minh c� b�n,
th�ng xuyên và lâu dài, là c� s< cho liên minh trên các
l�nh v�c khác. 

Theo Ph.¢ngghen, nhi�m v% ch� y�u c�a chính ��ng
vô s�n là ph�i không ng�ng gi�i thích cho nông dân th�y
r`ng, ch�ng nào ch� ngh�a t b�n �ang còn nZm chính
quy�n thì tình c�nh c�a h� v�n là tuy�t v�ng mà thôi,
tuy�t ��i chZc chZn là n�n s�n xu�t t b�n ch� ngh�a quy
mô l�n s� �è b�p s�n xu�t quy mô nh�, b�t l�c và l�i th�i
c�a h�. ChW c�n cho nông dân th�y l)i ích chân chính c�a
h� là ph�i chuy;n ru	ng ��t c�a h� thành tài s�n c�a h)p
tác xã, t
c là �a nông dân �i vào s�n xu�t h)p tác: “Dù
sao thì �i�u ch� y�u c7ng là ph�i làm cho nông dân hi;u
r`ng chúng ta chW có th; c
u vãn và b�o tXn �)c tài s�n
c�a h� b`ng cách bi�n tài s�n �ó thành tài s�n h)p tác xã
và thành nh5ng doanh nghi�p h)p tác xã”3. Ph.¢ngghen
c7ng cho r`ng, �ó là khâu trung gian trong vi�c chuy;n
n�n s�n xu�t cá th; c�a nông dân quá �	 lên ch� ngh�a
xã h	i, không qua phát tri;n t b�n ch� ngh�a. 

C.Mác và Ph.¢ngghen c7ng chW rõ nguyên tZc c�i t$o
xã h	i ch� ngh�a ��i v�i nông nghi�p và nông dân.

Nguyên tZc th
 nh�t là, không �)c dùng b$o l�c ��i v�i
nông dân, “... mà là b`ng nh5ng t�m g�ng và b`ng s�
giúp �? c�a xã h	i”4. Nguyên tZc th
 hai là, t� nguy�n,
không �)c gò ép, bZt bu	c ��i v�i nông dân: “Chúng ta
kiên quy�t �
ng v� phía ng�i ti;u nông... �; cho h� có
th�i gian suy ngh� v�i t cách là ng�i s< h5u m�nh ��t
c�a h� n�u h� cha có th; quy�t �6nh nh th�”5. Nguyên
tZc th
 ba là, ti�n d�n t� th�p ��n cao: ph�i phát tri;n
các h)p tác xã t� b�c th�p ��n b�c cao, t� quy mô t�ng
xã ��n quy mô liên xã. Các ông cho r`ng, �; nông dân �i
lên ch� ngh�a xã h	i m	t cách thu�n l)i, nhà n�c ph�i
có nhi�m v% giúp �? nông dân trong cu	c c�i t$o xã h	i
ch� ngh�a. Trong sách l)c ��i v�i nông dân, theo
Ph.¢ngghen, trong �i�u ki�n c�a ch� ngh�a t b�n không
th; coi nông dân là m	t kh�i th�ng nh�t, vì h� không
ng�ng phân hóa, do �ó, sách l)c c�a các ��ng xã h	i
ch� ngh�a c�n ph�i khác nhau ��i v�i các thành ph�n
nông dân khác nhau.

Không chW d�ng l$i < vi�c lu�n gi�i tính t�t y�u, n	i
dung, và nguyên tZc c�a liên minh công - nông, C.Mác
phê phán quan �i;m c�a phái Látxan cho r`ng: “Ngoài
giai c�p vô s�n ra, h�t th�y m�i giai c�p khác chW là m	t
kh�i ph�n �	ng”. C.Mác �ã nhZc l$i “Tuyên ngôn c�a ��ng
C	ng s�n” có ghi: “Trong t�t c� các giai c�p hi�n �ang ��i
l�p v�i giai c�p t s�n, thì chW có giai c�p vô s�n là giai c�p
th�c s� cách m$ng. T�t c� các giai c�p khác ��u suy tàn
và tiêu vong v�i s� phát tri;n c�a �$i công nghi�p, còn
giai c�p vô s�n thì trái l$i, là s�n ph�m c�a b�n thân n�n
�$i công nghi�p”6.

C.Mác kh�ng �6nh: “Látxan thu	c làu cu�n “Tuyên ngôn
c	ng s�n”, c7ng nh các ti�n �X c�a ông ta thu	c nh5ng
thánh th do ông ta vi�t ra. S< d� ông ta xuyên t$c cu�n
“Tuyên ngôn” m	t cách thô bW nh th� vì �ó chW là �; bi�n
h	 cho s� liên minh c�a ông ta v�i nh5ng k� thù chuyên
ch� và phong ki�n ch�ng giai c�p t s�n”7. C.Mác lý gi�i
phái Látxan cho r`ng: “Vi�c gi�i phóng lao �	ng ph�i là s�
nghi�p c�a giai c�p công nhân, ��i v�i giai c�p công nhân
t�t c� các giai c�p khác chW g	p thành m	t kh�i ph�n
�	ng”8 thì �ó là m	t �i�u phi lý. Th�c ch�t quan �i;m
Látxan �òi ph� �6nh kh� n"ng tham gia cách m$ng c�a giai
c�p nông dân và ti;u t s�n; ph� nh�n m	t v�n �� chi�n
l)c c�a cách m$ng vô s�n là v�n �� b$n �Xng minh t$m
th�i và lâu dài c�a giai c�p vô s�n, �ã ��y giai c�p vô s�n
vào th� b6 cô l�p, �i�u �ó chW có l)i cho giai c�p bóc l	t.

C.Mác phê phán phái Látxan �a ra yêu sách: T� ch
c
nh5ng “H)p tác xã s�n xu�t” c�a công nhân do nhà n�c
giúp �?. C.Mác cho r`ng: �� ra yêu sách này m%c �ích làm
cho phong trào công nhân quay v� ho$t �	ng bè phái,
thay th� ��u tranh giai c�p b`ng nh5ng ho$t �	ng bè
phái, làm cho phong trào công nhân �i vào th� cô l�p
tr�c m�t k� thù giai c�p. Theo C.Mác, nói r`ng nh5ng
ng�i lao �	ng mu�n xây d�ng nh5ng �i�u ki�n s�n xu�t
t�p th; theo quy mô xã h	i và tr�c h�t theo quy mô dân
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t	c, �i�u �ó chW có ngh�a là: h� c� gZng tìm cách l�t ��
nh5ng �i�u ki�n s�n xu�t hi�n nay và vi�c �ó không liên
quan gì t�i vi�c thành l�p nh5ng h)p tác xã do nhà n�c
giúp �?. L�p lu�n c�a Látxan và quan �i;m ph� �6nh liên
minh công - nông c�a b�n c� h	i ch� ngh�a trong Qu�c t�
II có m�i liên h� t t<ng r�t rõ ràng, cho nên phê phán
c�a C.Mác ��i v�i ch� ngh�a Látxan trên v�n �� này �ã
v$ch ra ��ng l�i c� b�n cho vi�c phê phán ch� ngh�a c�
h	i sau này trong phong trào c	ng s�n qu�c t�.

Quan �i;m c�a V.I.Lênin v� liên minh công - nông

K� th�a, b� sung và phát tri;n quan �i;m c�a C.Mác và
Ph.¢ngghen v� v6 trí, vai trò c�a liên minh công - nông,
V.I.Lênin cho r`ng, liên minh gi5a giai c�p công nhân v�i
giai c�p công nhân và t�ng l�p trí th
c là nguyên tZc t�i
cao c�a chuyên chính vô s�n. 

V.I.Lênin chW rõ: “Chuyên chính vô s�n là m	t hình
th
c ��c bi�t c�a liên minh giai c�p gi5a giai c�p vô s�n,
�	i tiên phong c�a nh5ng ng�i lao �	ng, v�i �ông ��o
nh5ng t�ng l�p lao �	ng không ph�i vô s�n (ti;u t s�n,
ti;u ch�, nông dân, trí th
c, v.v.) ho�c v�i ph�n l�n
nh5ng t�ng l�p �ó; liên minh nh`m ch�ng l$i t b�n, liên
minh nh`m l�t �� hoàn toàn t b�n, tiêu di�t hoàn toàn
s� ch�ng c� c�a giai c�p t s�n và nh5ng mu toan khôi
ph%c c�a giai c�p �y, nh`m thi�t l�p và c�ng c� v�nh vi�n
ch� ngh�a xã h	i”9.

Theo lu�n �i;m này, V.I.Lênin chW ra: Xét v� nguyên tZc
t�p h)p l�c l)ng cách m$ng c�a chuyên chính vô s�n thì
kh�i liên minh này �ã t�p h)p �)c nh5ng giai c�p và t�ng
l�p xã h	i �ông ��o và m$nh nh�t trong các giai t�ng xã
h	i, trong �ó giai c�p công nhân là tiên ti�n nh�t. Xét v�
nguyên tZc lãnh �$o xã h	i, thì ng�i lãnh �$o cao nh�t và
duy nh�t chW là giai c�p công nhân thông qua �	i ti�n phong
c�a nó là ��ng C	ng s�n. Tuy nhiên, vai trò �ó chW �)c gi5
v5ng khi ��ng t� ch
c và lãnh �$o �)c kh�i liên minh.
Xét v� l)i ích c� b�n thì nguyên tZc cao nh�t và m%c tiêu
c�a chuyên chính vô s�n là vì l)i ích toàn th; nhân dân lao
�	ng. Nh v�y, s
c m$nh và �	 b�n v5ng c�a kh�i liên minh
gi5a giai c�p công nhân v�i giai c�p nông dân và t�ng l�p
trí th
c là th; hi�n s
c m$nh c�a ��ng, Nhà n�c và tính
hi�n th�c quy�n làm ch� xã h	i c�a nhân dân lao �	ng, �ó
là nh5ng y�u t� c� b�n c�a chuyên chính vô s�n.

V.I.Lênin ��c bi�t nh�n m$nh khi chuy;n t� giai �o$n
giành quy�n sang giai �o$n “chuyên chính vô s�n”, chính
tr6 �ã chuy;n sang chính tr6 trong l�nh v�c kinh t�, liên
minh mu�n �)c phát huy và c�ng c� h�n ph�i l�y kinh
t� làm c� s<. Ph�i xu�t phát t� yêu c�u khách quan v�
kinh t� - k� thu�t c�a m	t n�c nông nghi�p l$c h�u �i
lên ch� ngh�a xã h	i. Do �ó, ph�i gZn công nghi�p v�i
nông nghi�p và khoa h�c công ngh� hi�n �$i. V� t�t y�u
kinh t� - k� thu�t, Lênin chW rõ: n�u không có kinh t�
nông nghi�p làm c� s<, thì m	t n�c nông nghi�p không
th; xây d�ng �)c n�n công nghi�p. 

V.I.Lênin nêu nhi�u lu�n �i;m v� liên minh công -
nông - trí th
c. Trong �ó có lu�n �i;m: “Chuyên chính vô
s�n là m	t hình th
c ��c bi�t c�a liên minh giai c�p gi5a
giai c�p vô s�n, �	i tiên phong c�a nh5ng ng�i lao �	ng,
v�i �ông ��o nh5ng t�ng l�p không ph�i vô s�n (ti;u t
s�n, ti;u ch�, nông dân, trí th
c)”10. Ng�i còn kh�ng
�6nh: “Tr�c s� liên minh c�a các �$i bi;u khoa h�c, giai
c�p vô s�n và gi5a k� thu�t, không m	t th� l�c �en t�i
nào �
ng v5ng �)c”11. 

Trong tác ph�m “Nh5ng ng�i b$n dân” là th� nào và
h� ��u tranh ch�ng nh5ng ng�i dân ch� - xã h	i ra
sao?”, V.I.Lênin phê phán quan �i;m phi l6ch s> c�a phái
“dân tuý” cho r`ng nông dân là l�c l)ng ch� y�u c�a
cách m$ng. �Xng th�i, kh�ng �6nh vai trò, s
 m�nh l6ch
s> c�a giai c�p công nhân và cho r`ng, �ã có ch� ngh�a
t b�n thì có ��u tranh giai c�p gi5a giai c�p t s�n và
giai c�p vô s�n. Ng�i chW rõ: “Ch� ngh�a t b�n �ã t$o ra
nh5ng �i�u ki�n v�t ch�t cho ch� �	 m�i, và �Xng th�i
c7ng t$o ra m	t l�c l)ng xã h	i m�i: Giai c�p công nhân
công x<ng - nhà máy, giai c�p vô s�n thành th6. Tuy ph�i
ch6u cùng m	t s� bóc l	t t s�n, mà xét theo th�c ch�t
kinh t� c�a nó thì s� bóc l	t toàn th; nhân dân lao �	ng
< Nga c7ng là m	t s� bóc l	t nh th�, nhng giai c�p �ó
l$i �)c ��t trong nh5ng �i�u ki�n ��c bi�t có l)i cho s�
gi�i phóng c�a nó: ch�ng có cái gì gZn bó nó v�i cái xã h	i
c7 hoàn toàn xây d�ng trên s� bóc l	t; chính b�n thân
nh5ng �i�u ki�n lao �	ng c�a nó và hoàn c�nh sinh s�ng
c�a nó �ã t� ch
c nó l$i, bu	c nó ph�i suy ngh�, làm cho
nó có kh� n"ng b�c lên v7 �ài ��u tranh chính tr6”12.

Theo V.I.Lênin, ��u tranh giai c�p c�a giai c�p công
nhân ch�ng giai c�p t s�n, là m	t t�t y�u và �ó là cu	c
��u tranh m$nh m� nh�t, t�p trung nh�t và quy�t li�t
nh�t, trong cu	c ��u tranh �ó giai c�p công nhân ph�i liên
minh v�i nông dân, vì nông dân là l�c l)ng c�a cách
m$ng. Ông �� c�p t t<ng liên minh công - nông và cho
r`ng, ��ng l�i thì c�a m	t giai c�p, còn l)i ích thì c�a s�
liên minh giai c�p. Giai c�p công nhân lãnh �$o cách m$ng,
nhng không chW �em l$i l)i ích cho giai c�p công nhân mà
cho c� giai c�p nông dân và các t�ng l�p lao �	ng.

V� thái �	 ��i v�i nông dân và t t<ng liên minh
công - nông do giai c�p công nhân lãnh �$o, trong tác
ph�m “Nh5ng ng�i b$n dân” là th� nào và h� ��u tranh
ch�ng nh5ng ng�i dân ch� - xã h	i ra sao?”, V.I.Lênin
cho r`ng, do quan ni�m không �úng, nên Plêkhan�p �ã
�o$n tuy�t v�i nông dân, V.I.Lênin �ã lu�n ch
ng vai trò
c�a nông dân, �a ra t t<ng liên minh công - nông và
yêu c�u c�n ph�i �ng h	 yêu sách c�a h�. Ng�i chW rõ:
Ph�i có thái �	 �úng v�i nông dân, tuyên truy�n giác ng	
h�, c�n ph�i �o$n tuy�t v�i t t<ng nông dân, nhng
không �o$n tuy�t v�i nông dân, mà ph�i có sách l)c v�i
h�. Và cho r`ng, nh5ng ng�i dân ch� - xã h	i có nhi�m
v% thành l�p m	t ��ng công nhân mácxít và �� ra t
t<ng liên minh cách m$ng gi5a giai c�p công nhân và
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nông dân, coi �ó là ph�ng sách ch� y�u �; l�t �� ch� �	
Nga hoàng, b�n �6a ch� và giai c�p t s�n.

M	t nguyên tZc trong liên minh giai c�p, t�ng l�p theo
quan �i;m c�a V.I.Lênin �ó là v�n �� th�a hi�p c� v�i giai
c�p t s�n. Trong tác ph�m “B�nh �u tr� “t� khuynh”
trong phong trào c	ng s�n”, V.I.Lênin �ã phê phán:
“Nh5ng ng�i c	ng s�n �
c �ã g$t b� vi�c tham gia ngh6
vi�n ph�n �	ng t s�n và vi�c tham gia các công �oàn
ph�n �	ng”13. V.I.Lênin còn kh�ng �6nh: ��u tranh cách
m$ng có lúc ph�i tho� hi�p. B<i vì, ti�n hành cách m$ng
không ph�i hoàn toàn thu�n l)i và d� dàng, mà còn có
nh5ng lúc cách m$ng g�p khó kh"n. Trong nh5ng hoàn
c�nh khó kh"n ph
c t$p �òi h�i ng�i cách m$ng ph�i
bi�t l�a chi�u, liên minh, tho� hi�p �; tránh t�n th�t cho
cách m$ng. Cách m$ng không ph�i chW bi�t có ti�n công,
khoa h�c ti�n công ph�i �)c b� sung b`ng khoa h�c rút
lui khi c�n thi�t, rút lui là �; chu�n b6 ti�n công nh5ng
thZng l)i l�n h�n. Vì v�y, V.I.Lênin �òi h�i: Nh5ng ng�i
c	ng s�n có nhi�m v% ph�i tìm ki�m và tìm ra m	t hình
th
c tho� hi�p thích �áng �; có th;, m	t m�t làm d� dàng
và xúc ti�n vi�c th�ng nh�t hoàn toàn và c�n thi�t v�i
cách �y, m�t khác, không làm tr< ng$i gì ��n cu	c ��u
tranh t t<ng và chính tr6 c�a nh5ng ng�i c	ng s�n.
Ng�i nh�n m$nh nguyên tZc: “Không bao gi� �)c tho�
hi�p, không bao gi� �)c l�a chi�u chW làm h$i cho s� m<
r	ng �nh h<ng c�a giai c�p vô s�n”14. 

Nh v�y, theo quan �i;m ch� ngh�a Mác - Lênin, liên
minh gi5a giai c�p công nhân v�i giai c�p nông dân và
t�ng l�p trí th
c không chW là nhu c�u n	i t$i c�a cách

m$ng xã h	i ch� ngh�a, mà nó còn xu�t phát t� nh5ng c�
s< khách quan khác, c% th;: Th
 nh�t, liên minh gi5a giai
c�p công nhân v�i giai c�p nông dân và t�ng l�p trí th
c
là �i�u ki�n ��m b�o vai trò lãnh �$o c�a giai c�p công
nhân, là �i�u ki�n quy�t �6nh thZng l)i trong cu	c ��u
tranh giành chính quy�n và công cu	c c�i t$o và xây d�ng
xã h	i m�i. Th
 hai, liên minh gi5a giai c�p công nhân v�i
giai c�p nông dân và t�ng l�p trí th
c là m�i liên h� t�
nhiên gZn bó và s� th�ng nh�t l)i ích c� b�n c�a t�t c�
các giai c�p, t�ng l�p. Th
 ba, liên minh gi5a giai c�p công
nhân v�i giai c�p nông dân và t�ng l�p trí th
c là do s�
gZn bó th�ng nh�t gi5a s�n xu�t công nghi�p, nông
nghi�p v�i khoa h�c k� thu�t. N�u không có s� liên minh
ch�t ch� c�a c� 3 l�c l)ng này thì các ngành kinh t� s�
khó phát tri;n. �úng nh V.I. Lênin �ã kh�ng �6nh: “…
th�c hi�n liên minh công nông là m	t vi�c khó, nhng vô
lu�n th� nào �ó c7ng là kh�i liên minh vô �6ch duy nh�t
�; ch�ng l$i b�n t b�n”15.

H�u h�t nh5ng lu�n �i;m c�a ch� ngh�a Mác - Lênin
v� liên minh giai c�p, t�ng l�p trong cách m$ng xã h	i
ch� ngh�a nh �ã trình bày cho ��n nay v�n còn nguyên
giá tr6. Tuy nhiên, có nh5ng lu�n �i;m �ã b6 l6ch s> v)t
qua, ch�ng h$n lu�n �i;m “liên minh công - nông là
nguyên tZc t�i cao c�a chuyên chính vô s�n”. B<i vì hi�n
nay, c� c�u xã h	i - giai c�p < nhi�u qu�c gia, trong �ó
có Vi�t Nam �ã thay ��i. Nhi�u n�c t( l� dân c là nông
dân �ã gi�m xu�ng tuy�t ��i; h�n n5a, quá trình trí th
c
hóa công nhân, công nhân hóa nông dân c7ng �ang di�n
ra m$nh m�. V�y, ph�i c"n c
 vào �i�u ki�n l6ch s> - c%

Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lê-nin trực tiếp lãnh đạo đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong lịch sử nhân loại.
ẢNH TƯ LIỆU
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th; c�a t�ng qu�c gia, dân t	c �; xác �6nh liên minh giai
c�p và các t�ng l�p cho �úng…

M�t khác, hi�n nay trên th� gi�i, nh�t là < các n�c
xã h	i ch� ngh�a không dùng thu�t ng5 “chuyên chính vô
s�n”, thay vào �ó s> d%ng thu�t ng5 có cùng b�n ch�t là
“h� th�ng chính tr6 xã h	i ch� ngh�a”. M	t trong nh5ng
��c �i;m c�a c�a h� th�ng chính tr6 �ó là m	t h� th�ng
t� ch
c, h� th�ng chuyên chính c�a giai c�p th�ng tr6, do
giai c�p công nhân th�ng tr6 lãnh �$o nh`m th�c hi�n và
b�o ��m th�c hi�n quy�n l�c c�a giai c�p công nhân; là
s� liên minh giai c�p trong ��u tranh giành, gi5, c�ng c�
và s> d%ng quy�n l�c chính tr6 và trên b� m�t xã h	i, nó
�$i di�n cho toàn xã h	i.

Tr�c nh5ng bi�n ��i c�a c� c�u xã h	i - giai c�p, d�i
s� tác �	ng c�a cu	c cách m$ng khoa h�c - công ngh� hi�n
�$i, ��c bi�t là cu	c cách m$ng công nghi�p l�n th
 t,
trong �i�u ki�n ch� ngh�a t b�n �ang �i�u chWnh �; thích
nghi, nh`m kéo dài s� tXn t$i c�a chúng… thì nh5ng n	i
dung c�n b� sung, phát tri;n quan�i;m c�a ch� ngh�a Mác
- Lênin v� liên minh giai c�p, t�ng l�p trong cách m$ng xã
h	i ch� ngh�a t�p trung c�n quan tâm, �ó là: m	t là, v6 trí,
vai trò c�a các giai c�p, t�ng l�p trong kh�i liên minh; hai
là, n	i dung th�c ch�t c�a liên minh; ba là, nguyên tZc c�a
liên minh, nh�t là nguyên tZc b�o ��m v� l)i ích; b�n là,
ph�ng th
c t�p h)p l�c l)ng…

2. Ý ngh�a c�a nghiên c
u quan �i;m c�a ch� ngh�a
Mác - Lênin v� liên minh giai c�p, t�ng l�p trong cách
m$ng xã h	i ch� ngh�a ��i v�i Vi�t Nam hi�n nay

* Quá trình nh�n th
c c�a ��ng ta v� liên minh giai
c�p công nhân v�i giai c�p nông dân và �	i ng7 trí th
c

Trung thành, v�n d%ng và phát tri;n sáng t$o quan
�i;m c�a ch� ngh�a Mác - Lênin v� liên minh giai c�p,

t�ng l�p trong cách m$ng xã h	i ch� ngh�a,t t<ng HX
Chí Minh v� liên minh gi5a giai c�p công nhân v�i giai
c�p nông dân và �	i ng7 trí th
c vào �i�u ki�n c% th;
cách m$ng Vi�t Nam, ngay t� v"n ki�n �$i h	i l�n th
 II
c�a ��ng Lao �	ng Vi�t Nam n"m 1951, ��ng ta �ã chW
rõ: “Chính quy�n c�a n�c Vi�t Nam dân ch� c	ng hòa là
chính quy�n dân ch� c�a nhân dân… L�y liên minh công
nhân, nông dân và lao �	ng trí th
c làm n�n t�ng do giai
c�p công nhân lãnh �$o”16. 

C�ng l�nh xây d�ng ��t n�c trong th�i k� quá �	 lên
ch� ngh�a xã h	i < Vi�t Nam n"m 1991, ��ng ta xác �6nh:
xây d�ng kh�i liên minh công - nông - trí làm n�n t�ng
cho kh�i �$i �oàn k�t toàn dân t	c. 

�$i h	i IX c�a ��ng chW rõ: “�	ng l�c ch� y�u �; phát
tri;n ��t n�c là kh�i �$i �oàn k�t toàn dân trên c� s<
liên minh gi5a giai c�p công nhân v�i giai c�p nông dân
và trí th
c do ��ng lãnh �$o”17. 

T�ng k�t thành t�u c�a 25 n"m ��i m�i, trong v"n
ki�n �$i h	i XI, ��ng ta �ã chW m	t trong n"m bài h�c
kinh nghi�m l�n là: “S� nghi�p cách m$ng là c�a nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là
ng�i làm nên nh5ng thZng l)i c�a l6ch s>”18.

Hi�n nay, v�n �� liên minh công - nông �ã �)c m<
r	ng thành liên minh gi5a giai c�p công nhân v�i giai c�p
nông dân, �	i ng7 trí th
c và tr< thành nòng c�t c�a kh�i
�$i �oàn k�t dân t	c. �$i h	i XII c�a ��ng ti�p t%c kh�ng
�6nh, ph�i “t"ng c�ng kh�i �$i �oàn k�t toàn dân t	c
trên n�n t�ng liên minh giai c�p công nhân v�i giai c�p
nông dân và �	i ng7 trí th
c do ��ng lãnh �$o”19, �; l�c
l)ng này th�c s� tr< thành n�n t�ng c�a kh�i �$i �oàn
k�t dân t	c, vì m%c tiêu “Dân giàu, n�c m$nh, dân ch�,
công b`ng, v"n minh”.�
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Vị trí, vai trò quan trọng của xây dựng
Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức trong
giai đoạn hiện nay 

Xây d�ng ��ng v� �$o �
c �ã tr< thành m	t m%c tiêu,
nhi�m v% ch� y�u, c�p bách c�a công tác xây d�ng ��ng,
quan h� ch�t ch� v�i xây d�ng ��ng v� chính tr6, t
t<ng, t� ch
c.

Trong ph�ng h�ng, nhi�m v% ��y m$nh h�n n5a
công tác xây d�ng ��ng trong s$ch, v5ng m$nh, �$i h	i
�$i bi;u toàn qu�c l�n th
 XII c�a ��ng ch� tr�ng �a
vi�c th�ng xuyên giáo d%c, rèn luy�n ph�m ch�t �$o
�
c thành m	t n	i dung quan tr�ng trong công tác xây
d�ng ��ng, th�c hi�n m%c tiêu: “Xây d�ng ��ng trong
s$ch, v5ng m$nh v� chính tr6, t t<ng, t� ch
c và �$o
�
c”. Nh v�y, xây d�ng ��ng v� �$o �
c �ã tr< thành
m	t nhi�m v% ch� y�u, c�p bách c�a công tác xây d�ng

��ng, �)c ��t < v6 trí ngang hàng v�i xây d�ng ��ng v�
chính tr6, t t<ng và t� ch
c, �i�u này �ã ch
ng t� v6
trí, vai trò quan tr�ng c�a �$o �
c trong xây d�ng và
chWnh ��n ��ng. 

Xây d�ng ��ng v� �$o �
c �)c làm t�t s� t$o n�n
t�ng m$nh m� cho xây d�ng ��ng v� chính tr6, t t<ng
và t� ch
c. Ng)c l$i, xây d�ng ��ng v� chính tr6, t
t<ng và t� ch
c �)c th�c hi�n t�t s� v�a tr�c ti�p t$o
d�ng uy tín, �$o �
c cho ��ng, v�a h� tr), ti�p s
c cho
các ho$t �	ng lãnh �$o c�a ��ng.

Xây d�ng ��ng v� �$o �
c là “n�n t�ng”, là “cái g�c”
cho ��ng v5ng b�n và �� s
c hoàn thành m�i nhi�m v%,
v)t m�i khó kh"n. 

Xây d�ng ��ng v� �$o �
c là v�n �� �ã �)c Ch�
t6ch HX Chí Minh ��t ra ngay t� khi chu�n b6 thành l�p
��ng, c7ng nh trong su�t quá trình lãnh �$o cách

PHẠM THỊ HẠNH*

Tóm tắt: Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời và trong suốt tiến trình
lãnh đạo cách mạng, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức luôn được Đảng xác định
có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt trong đó, việc
giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem là
khâu then chốt để Đảng luôn xứng đáng, tiêu biểu cho “trí tuệ, danh dự và lương
tâm của thời đại”.

Summary: Ever since the Communist Party of Vietnam was formed and during the
revolutionary process, the issue of Party building morality has always been
determined by the Party with a very important role in the building of the Party. In
particular, the education and training of revolutionary ethics for cadres and party
members is considered a key step for the Party always deserving and representing
"the wisdom, honor and conscience of the era".
Từ khóa: Đạo đức, cán bộ, đảng viên, cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam.
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m$ng Vi�t Nam. Trong di�n v"n t$i L� k( ni�m 30 n"m
Ngày thành l�p ��ng (3/2/1930 - 3/2/1960), Ng�i nói:
“��ng ta là �$o �
c, là v"n minh”. Không ch"m lo xây
d�ng �$o �
c cho cán b	, ��ng viên, ��ng khó có th;
th�c hi�n �)c ��n cùng m%c tiêu cao c� c�a cách
m$ng, cho nên, Ng�i kh�ng �6nh: “Ng�i cách m$ng
ph�i có �$o �
c cách m$ng làm n�n t�ng m�i hoàn
thành �)c nhi�m v% cách m$ng v� vang”. Tr�c lúc �i
xa, trong Di chúc, Ng�i c"n d�n: “Ph�i gi5 gìn ��ng ta
th�t trong s$ch, ph�i x
ng �áng là ng�i lãnh �$o, là
ng�i ��y t� th�t trung thành c�a nhân dân”. 

Ch� t6ch HX Chí Minh ��c bi�t coi tr�ng vai trò c�a
�$o �
c cách m$ng trong s� nghi�p ��u tranh gi�i
phóng dân t	c và xây d�ng xã h	i m�i. Theo Ng�i, �$o
�
c là “n�n t�ng”, là “cái g�c” c�a cán b	, ��ng viên.
Ng�i kh�ng �6nh: “C7ng nh sông thì có nguXn m�i có
n�c, không có nguXn thì sông c$n. Cây ph�i có g�c,
không có g�c thì cây héo. Ng�i cách m$ng ph�i có �$o
�
c, không có �$o �
c thì tài gi�i m�y c7ng không lãnh
�$o �)c nhân dân”. Ng�i �òi h�i ��ng ta ph�i là ��ng
c�a �$o �
c. Con ��ng cách m$ng không b`ng ph�ng,
mà nhi�u quanh co, chông gai, gian kh�, hy sinh, �òi
h�i ph�i có nh5ng con ng�i th�c s� trung thành, h"ng
hái cách m$ng. Ng�i chW rõ: “Làm cách m$ng �; c�i t$o
xã h	i c7 thành xã h	i m�i là m	t s� nghi�p r�t v�
vang, nhng nó c7ng là m	t nhi�m v% r�t n�ng n�, m	t
cu	c ��u tranh r�t ph
c t$p, lâu dài, gian kh�. S
c có
m$nh m�i mang �)c n�ng, m�i �i �)c xa. Ng�i cách
m$ng ph�i có �$o �
c cách m$ng m�i hoàn thành �)c
nhi�m v% cách m$ng v� vang. 

Nh�n m$nh vai trò hàng ��u c�a �$o �
c cách m$ng,
song, Ch� t6ch HX Chí Minh và ��ng ta không bao gi�
tách r�i �$o �
c và tài n"ng, mà coi �ó là hai y�u t� c�
b�n th�ng nh�t bi�n ch
ng trong nhân cách c�a ng�i
cách m$ng “v�a hXng, v�a chuyên ”. Theo Ch� t6ch HX
Chí Minh: “Có tài ph�i có �
c. Có tài không có �
c, tham
ô, h� hoá có h$i cho n�c. Có �
c mà không có tài nh
ông B%t ngXi trong chùa không giúp ích gì �)c ai”. Tài
n"ng là �i�u ki�n c�c k� quan tr�ng �; hi�n th�c hóa
m%c tiêu và lý t<ng c�a �$o �
c. Thi�u tài n"ng, ng�i
cán b	 không có �� �i�u ki�n, c� s< khoa h�c �; th;
hi�n �$o �
c cách m$ng trong th�c ti�n. 

�$o �
c cùng v�i n"ng l�c t$o nên nhân cách c�a
m�i ng�i, m�i cán b	, ��ng viên. Trong m�i t� ch
c
��ng và trong toàn ��ng, nhân cách c�a t�ng ��ng
viên, c�a c�p �y, nh�t là ng�i �
ng ��u c�p �y ph�n
ánh di�n m$o �$o �
c, nhân cách c�a ��ng. Ch� t6ch HX
Chí Minh �ã c"n d�n m�i cán b	, ��ng viên r`ng: “��ng
ta là m	t ��ng c�m quy�n, m�i ��ng viên và cán b	 ph�i
th�c s� th�m nhu�n �$o �
c cách m$ng, th�c s� c�n,
ki�m, liêm, chính, chí công, vô t, ph�i gi5 gìn ��ng ta

th�t trong s$ch, ph�i x
ng �áng là ng�i lãnh �$o, là
ng�i ��y t� th�t trung thành c�a nhân dân”.

�$o �
c là y�u t� làm nên s
c m$nh c�a ��ng, t$o
ra s� h�p d�n cho ��ng ��i v�i qu�n chúng và làm cho
��ng tr< thành m	t ��ng chân chính, v� �$i. ��c bi�t,
khi ��ng tr< thành m	t ��ng c�m quy�n, h�n th� n5a,
l$i c�m quy�n trong �i�u ki�n kinh t� th6 tr�ng, thì
v�n �� �$o �
c c�a ��ng, nh�t là vi�c làm th� nào �;
��ng th�t s� v5ng vàng, trong sáng v� �$o �
c là m	t
v�n �� v�a mang tính c�p bách, v�a th�ng xuyên và
lâu dài. N�u l� là trong xây d�ng ��ng v� �$o �
c ho�c
�Xng nh�t m	t cách gi�n ��n xây d�ng ��ng v� chính
tr6, t t<ng v�i xây d�ng ��ng v� �$o �
c, thì t�t y�u
s� d�n ��n nh5ng h� qu� khó l�ng - �ó chính là s�
suy thoái v� �$o �
c, l�i s�ng c�a �	i ng7 cán b	, ��ng
viên trong ��ng.

D�i s� lãnh �$o c�a Ch� t6ch HX Chí Minh và ��ng
ta, l�p l�p ��ng viên �ã ph�n ��u theo nh5ng giá tr6
�$o �
c cao ��p �)c Ch� t6ch HX Chí Minh nêu ra nh:
trung v�i n�c, hi�u v�i dân; c�n - ki�m - liêm - chính,
chí công vô t, làm xu�t hi�n nh5ng t�m g�ng sáng
ng�i v� �$o �
c cách m$ng, tiêu bi;u cho �$o �
c t�t
��p c�a ��ng. Chính v�i nh5ng ph�m ch�t �y, ��ng ta
m�i tr< thành m	t ��ng cách m$ng v5ng vàng, v)t qua
m�i th> thách, �)c nhân dân tin yêu, lãnh �$o c� dân
t	c làm nên nh5ng thZng l)i to l�n c�a s� nghi�p gi�i
phóng dân t	c, th�ng nh�t ��t n�c, �a c� n�c �i lên
ch� ngh�a xã h	i.

Qua th�c ti�n xây d�ng ��ng trong nhi�u n"m, nh�t
là t� khi b�c vào th�i k� ��i m�i ��n nay, c7ng nh
qua s� �� v? c�a m	t lo$t ��ng c	ng s�n c�m quy�n,
chúng ta th�y, �$o �
c �ã tr< thành m	t m�t r�t quan
tr�ng, c�n ph�i quan tâm xây d�ng �; ��ng th�c s�
x
ng �áng là ��ng c�m quy�n, “là �$o �
c, là v"n
minh”, lãnh �$o thZng l)i s� nghi�p ��i m�i. N�u không
nh�n th
c ��y �� và làm t�t vi�c xây d�ng ��ng v� m�t
�$o �
c thì h�u qu� khó l�ng tr�c �)c. Chính vì
v�y,vi�c �a xây d�ng ��ng v� �$o �
c thành m	t n	i
dung ch� y�u trong xây d�ng ��ng không chW là v�n ��
th�c ti�n, mà còn là m	t phát tri;n lý lu�n v� xây d�ng
��ng trong �i�u ki�n m�i. 

Một số giải pháp xây dựng Đảng Cộng
sản Việt Nam về đạo đức trong giai đoạn
hiện nay

M	t là, nâng cao nh�n th
c cho toàn ��ng v� yêu
c�u, n	i dung, nhi�m v% xây d�ng ��ng v� �$o �
c. C�n
làm cho các c�p �y, t� ch
c ��ng và toàn th; ��ng viên
hi;u rõ, xây d�ng ��ng v� �$o �
c là m	t nhi�m v% ch�
y�u trong xây d�ng ��ng, �; t$o ra nh�n th
c m�i, bi�n
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pháp xây d�ng �$o �
c c�a ��ng phù h)p v�i yêu c�u
c�a ��ng C	ng s�n c�m quy�n. KhZc ph%c tình tr$ng
l�ch l$c, xem nh� giáo d%c �$o �
c cách m$ng trong
không ít t� ch
c ��ng v�a qua, ��y m$nh vi�c giáo d%c
�$o �
c cách m$ng cho �	i ng7 cán b	, ��ng viên �;
th�c hi�n cho �)c l�i c"n d�n c�a Bác: “M�i ��ng viên
và cán b	 ph�i th�c s� th�m nhu�n �$o �
c cách m$ng,
th�t s� c�n ki�m liêm chính, chí công vô t. Ph�i gi5
gìn ��ng ta th�t trong s$ch, ph�i x
ng �áng là ng�i
lãnh �$o, là ng�i ��y t� th�t trung thành c�a nhân
dân”. ��c bi�t, �� cao trách nhi�m chính tr6 và trách
nhi�m �$o �
c c�a c�p �y, c�a ng�i �
ng ��u c�p �y,
chính quy�n và �oàn th;. 

Hai là, t"ng c�ng tuyên truy�n, giáo d%c �$o �
c
cách m$ngcho cán b	, ��ng viên. Ch� t6ch HX Chí Minh
nh�n m$nh: “M�i vi�c thành hay là b$i, là do cán b	 có
th�m nhu�n �$o �
c cách m$ng, hay là không”1. C�p
�y, t� ch
c ��ng các c�p c�n ti�n hành công tác giáo
d%c �$o �
c, l�i s�ng cho cán b	, ��ng viên m	t cách
th�ng xuyên, liên t%c, tránh hình th
c. N	i dung giáo
d%c ph�i l�y ch� ngh�a Mác - Lênin, t t<ng HX Chí

Minh làm g�c, �; m�i cán b	, ��ng viên nh�n th
c rõ
r`ng: t�n trung v�i n�c, t�n hi�u v�i dân, coi ph%c v%
nhân dân là l� s�ng cao th)ng nh�t, quy�t tâm su�t
��i ��u tranh cho ��ng, cho cách m$ng chính là m%c
tiêu l�n nh�t c�n �$t t�i.  

�; công tác giáo d%c có hi�u qu�, c�p �y, t� ch
c
��ng các c�p c�n ph�i nghiên c
u, ��i m�i hình th
c
giáo d%c cho phù h)p. ��c bi�t coi tr�ng “giáo d%c
thông qua hành �	ng g�ng m�u c�a ng�i �
ng ��u”,
ngh�a là, ph�i phát huy vai trò g�ng m�u, nói �i �ôi
v�i làm c�a c�p �y viên và ng�i �
ng ��u c�p �y, t�
ch
c ��ng trong xây d�ng, tu d?ng và rèn luy�n �$o
�
c. Ng�i �
ng ��u c�p �y, t� ch
c ��ng ph�i g�ng
m�u v� �$o �
c, l�i s�ng cho cán b	, ��ng viên noi
theo; ��ng viên �i tr�c ph�i làm g�ng cho ��ng viên
�i sau; ��ng viên gi5 c�ng v6, ch
c v% càng cao thì
ph�i càng g�ng m�u, trong sáng v� �$o �
c. Có nh
v�y, công tác giáo d%c �$o �
c, l�i s�ng m�i �$t hi�u
qu� thi�t th�c. �i�u này, Ch� t6ch HX Chí Minh c7ng �ã
d$y: “Nói chung thì các dân t	c ph�ng �ông ��u giàu
tình c�m, và ��i v�i h� m	t t�m g�ng s�ng còn có giá
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Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII , Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm
vụ xây dựng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ
trẻ gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

ẢNH: PV
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tr6 h�n m	t tr"m bài di�n v"n tuyên truy�n”2. M�t khác,
th�c t� c7ng cho th�y, < c�p �y, t� ch
c ��ng nào mà
ng�i �
ng ��u luôn g�ng m�u, chí công vô t, trong
sáng v� �$o �
c, thì c�p �y, t� ch
c ��ng �ó luôn �oàn
k�t, th�ng nh�t, phát huy t�t vai trò lãnh �$o và < �ó
c7ng không có ho�c có r�t ít hi�n t)ng ��ng viên suy
thoái v� �$o �
c, l�i s�ng.

Ba là, k�t h)p ch�t ch� xây d�ng ��ng v� �$o �
c
v�i xây d�ng ��ng v� chính tr6, t t<ng và t� ch
c.
�; gZn xây d�ng ��ng v� �$o �
c v�i xây d�ng ��ng v�
chính tr6, t t<ng, t� ch
c, cùng v�i vi�c ti�n hành
các n	i dung xây d�ng v� �$o �
c thì c�n ph�i h�t s
c
quan tâm th�c hành r	ng rãi dân ch� trong ��ng, ph�i
nghiêm chWnh th�c hành t� phê bình và phê bình,
th�ng xuyên lZng nghe và ti�p thu ý ki�n �óng góp
c�a ng�i dân v� xây d�ng ��ng, th�c hi�n s� giám sát,
ki;m tra c�a nhân dân ��i v�i t� ch
c ��ng và các cán
b	, ��ng viên. Th�c hi�n công khai, minh b$ch thông
tin và ch� �	 trách nhi�m trong ��ng, trong các c� quan
công quy�n, trong các t� ch
c �oàn th; �; dân bi�t,
dân bàn, dân ki;m tra. 

B�n là, ti�p t%c ��y m$nh vi�c h�c t�p và làm theo
t t<ng, �$o �
c, phong cách HX Chí Minh, gZn v�i
t"ng c�ng xây d�ng, chWnh ��n ��ng, ��y m$nh t� phê
bình và phê bình. ��y m$nh vi�c h�c t�p và làm theo t
t<ng, �$o �
c, phong cách HX Chí Minh là m	t n	i
dung quan tr�ng c�a công tác xây d�ng, chWnh ��n
��ng; góp ph�n xây d�ng ��ng trong s$ch, v5ng m$nh
v� chính tr6, t t<ng, t� ch
c và �$o �
c, xây d�ng
�	i ng7 cán b	, nh�t là �	i ng7 cán b	 c�p chi�n l)c
�� n"ng l�c, ph�m ch�t, ngang t�m nhi�m v%; ng"n
ch�n, ��y lùi s� suy thoái v� t t<ng chính tr6, �$o
�
c, l�i s�ng và nh5ng bi;u hi�n "t� di�n bi�n”, "t�
chuy;n hóa" trong n	i b	, ��y m$nh ��u tranh phòng,
ch�ng tham nh7ng, lãng phí, quan liêu.

�� cao trách nhi�m nêu g�ng, t� giác h�c tr�c, làm
theo tr�c �; nêu g�ng c�a ng�i �
ng ��u và cán b	
ch� ch�t các c�p, c�a cán b	, ��ng viên trong h�c t�p và
làm theo t t<ng, �$o �
c, phong cách HX Chí Minh.GZn
h�c t�p và làm theo t t<ng, �$o �
c, phong cách HX
Chí Minh v�i ti�p t%c ��y m$nh th�c hi�n Ngh6 quy�t H	i
ngh6 l�n th
 4 Ban Ch�p hành Trung �ng ��ng (khóa XI)
v� m	t s� v�n �� c�p bách v� xây d�ng ��ng hi�n nay và
Ngh6 quy�t H	i ngh6 l�n th
 t Ban Ch�p hành Trung
�ng ��ng (khóa XII) v� t"ng c�ng xây d�ng, chWnh ��n
��ng; ng"n ch�n, ��y lùi s� suy thoái v� t t<ng chính
tr6, �$o �
c, l�i s�ng, nh5ng bi;u hi�n "t� di�n bi�n",
"t� chuy;n hoá" trong n	i b	; t$o chuy;n bi�n rõ r�t
ng"n ch�n, ��y lùi s� suy thoái v� t t<ng chính tr6,
�$o �
c, l�i s�ng, quan liêu trong ��ng. 

N"m là, ��i m�i ph�ng th
c lãnh �$o c�a ��ng, xây
d�ng l� l�i, phong cách làm vi�c khoa h�c, dân ch�, sâu
sát v�i c� s<, gZn bó v�i nhân dân. M�i cán b	 ph�i bi�t
cách t�p h)p �)c tài n"ng, trí tu� c�a nhi�u ng�i,
c�a t�p th; �; ph�n ��u cho m%c tiêu chung; ph�i t$o
ra �)c m	t không khí dân ch� th�c s� trong n	i b	;
th�c hành dân ch� là chìa khoá v$n n"ng có th; gi�i
quy�t m�i v�n �� theo l�i d$y c�a Bác: “Dân ch�, sáng
ki�n, h"ng hái, ba �i�u �ó r�t quan h� v�i nhau. Có dân
ch� m�i làm cho cán b	 và qu�n chúng �� ra sáng ki�n.
Nh5ng sáng ki�n �ó �)c khen ng)i, thì nh5ng ng�i
�ó càng thêm h"ng hái, và ng�i khác c7ng h�c theo.
Và, trong khi t"ng thêm sáng ki�n và h"ng hái làm vi�c,
thì nh5ng khuy�t �i;m l�t v�t, c7ng t� s>a ch5a �)c
nhi�u”, có dân ch� thì m�i “khi�n cho cán b	 c� gan
nói, c� gan �� ra ý ki�n”. 

�Xng th�i v�i ph�ng pháp, tác phong công tác dân
ch�, c7ng yêu c�u �	i ng7 cán b	 lãnh �$o ph�i có
“Cách làm vi�c có khoa h�c”. Ch� t6ch HX Chí Minh chW
rõ: “N�u m�i cán b	, m�i ��ng viên làm vi�c �úng h�n,
khéo h�n, thì thành tích c�a ��ng còn to tát h�n n5a”.
"�úng h�n", "khéo h�n" chính là cách lãnh �$o, qu�n lý
khoa h�c. Phong cách lãnh �$o, qu�n lý khoa h�c �òi
h�i cách làm vi�c ph�i �úng v�i quy lu�t khách quan,
mang tính k� ho$ch, bài b�n, sáng t$o và hi�u qu�. 

Sáu là, ��y m$nh cu	c ��u tranh phòng, ch�ng quan
liêu, tham nh7ng, lãng phí; x> lý nghiêm minh nh5ng
cán b	, ��ng viên sai ph$m, �Xng th�i t"ng c�ng tuyên
truy�n, bi;u d�ng g�ng nh5ng cán b	, ��ng viên t�t.
Tình tr$ng quan liêu, tham nh7ng, lãng phí x�y ra trong
m	t b	 ph�n không nh� cán b	, ��ng viên �ã và �ang
làm xói mòn �$o �
c t�t ��p c�a ��ng. ��y m$nh
phòng, ch�ng tham nh7ng, lãng phí tr�c h�t ph�i ch�
�	ng phòng ng�a, không �; x�y ra tham nh7ng, lãng
phí; �Xng th�i x> lý nghiêm các hành vi tham nh7ng,
lãng phí, bao che, dung túng, ti�p tay cho các hành vi
tham nh7ng, lãng phí, can thi�p, ng"n c�n vi�c ch�ng
tham nh7ng, lãng phí. 

C�n ��y m$nh vi�c nghiên c
u, s>a ��i, b� sung,
hoàn thi�n các quy �6nh c�a ��ng, chính sách, pháp
lu�t c�a Nhà n�c, �; b�o ��m công tác phòng, ch�ng
tham nh7ng, lãng phí có hi�u l�c, hi�u qu�, nh�t là
trong các l�nh v�c có nguy c� tham nh7ng cao nh:
qu�n lý, s> d%ng ��t �ai, khai thác tài nguyên, khoáng
s�n; thu chi ngân sách, mua sZm công, tài chính, ngân
hàng, th�c hi�n các d� án ��u t xây d�ng c� b�n;
công tác cán b	; qu�n lý doanh nghi�p nhà n�c và
doanh nghi�p có v�n ��u t n�c ngoài; giáo d%c, �ào
t$o và y t�. �Xng th�i, ph�i ��y m$nh công tác tuyên
truy�n, giáo d%c nh`m nâng cao nh�n th
c, ý th
c,
trách nhi�m c�a các c�p, các ngành, c�a cán b	, ��ng
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viên và nhân dân trong ��u tranh phòng, ch�ng tham
nh7ng, lãng phí.

Ph�i kiên quy�t, kiên trì xây d�ng c� ch� phòng
ng�a, c� ch� r"n �e �; không th; tham nh7ng và không
dám tham nh7ng; ng"n ch�n có hi�u qu� quan h� “l)i
ích nhóm”; ch�ng ��c quy�n, ��c l)i, khZc ph%c “t duy
nhi�m k�”; ��y m$nh c�i cách hành chính, c�i cách t
pháp; t"ng c�ng công tác ki;m tra, giám sát, thanh
tra, ki;m toán, �i�u tra, truy t�, xét x>, thi hành án �;
nâng cao hi�u l�c, hi�u qu� công tác phòng, ch�ng
tham nh7ng, lãng phí.

B�y là, t"ng c�ng s� tu d?ng, rèn luy�n c�a m�i
��ng viên; �� cao vai trò g�ng m�u c�a cán b	 lãnh
�$o, nh�t là ng�i �
ng ��u. B`ng hành �	ng c% th;,
m�i ��ng viên c�a ��ng ph�i g�ng m�u trong l�i s�ng,
th�c s� “c�n, ki�m, liêm, chính, chí công vô t”, ra s
c
ph%c v% l)i ích chung c�a giai c�p, c�a nhân dân, luôn
��t l)i ích c�a ��ng, c�a nhân dân lên trên l)i ích cá
nhân; không ng�ng rèn luy�n ý th
c t� ch
c k( lu�t,
ch�p hành nghiêm ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách
pháp lu�t c�a Nhà n�c. C�n ��c bi�t �� cao vai trò
g�ng m�u nêu g�ng sáng v� ph�m ch�t, trí tu� c�a
�	i ng7 cán b	lãnh �$o c�a ��ng, nh�t là ng�i �
ng
��u. Hi�n nay, c�n th�c hi�n t�t Quy �6nh s� 101-
Q�/TW ngày 7/6/2012 c�a Ban Bí th Trung �ng ��ng,
v� trách nhi�m nêu g�ng c�a cán b	, ��ng viên, nh�t
là cán b	 lãnh �$o ch� ch�t các c�p và Quy �6nh s� 08-
Q�i/TW ngày 25/10/2018, c�a Ban Ch�p hành Trung
�ng, v� trách nhi�m nêu g�ng c�a cán b	, ��ng viên,
tr�c h�t là !y viên B	 Chính tr6, !y viên Ban Bí th,
!y viên Ban Ch�p hành Trung �ng, yêu c�u cán b	 có
ch
c v% càng cao thì càng ph�i g�ng m�u. �ây v�a là
quy�t tâm chính tr6 c�a ��ng, v�a là môi tr�ng thu�n
l)i �; cán b	 c�p c� s< rèn luy�n phong cách lãnh �$o,

qu�n lý cho mình. H�n ai h�t, ng�i cán b	 lãnh �$o,
nh�t là ng�i �
ng ��u ph�i nêu tinh th�n g�ng m�u
h�c t�p, rèn luy�n su�t ��i theo t�m g�ng, �$o �
c
HX Chí Minh. 

Tám là, xây d�ng, hoàn thi�n c� ch�, chính sách,
quy �6nh, quy ph$m pháp lu�t, khZc ph%c các s� h< v�
chính sách, pháp lu�t �; ng"n ch�n s� l)i d%ng; t"ng
c�ng ki;m tra, giám sát, x> lý nghiêm minh cán b	,
��ng viên thoái hóa v� �$o �
c, coi th�ng, vi ph$m k(
lu�t c�a ��ng, pháp lu�t c�a Nhà n�c. C�n rà soát,
phát hi�n và khZc ph%c ngay nh5ng s� h< trong c� ch�,
chính sách �ã t$o �i�u ki�n cho tham nh7ng, tiêu c�c
tXn t$i và phát tri;n.T"ng c�ng công tác ki;m tra,
giám sát, thanh tra, ki;m toán, �i�u tra, truy t�, xét x>
�; nâng cao hi�u qu� công tác giáo d%c, r"n �e, phòng,
ch�ng tham nh7ng, lãng phí. Ki�n toàn và t"ng c�ng
trách nhi�m, nâng cao hi�u qu� ho$t �	ng c�a c� quan
phòng, ch�ng tham nh7ng. Xét x> nghiêm nh5ng v% án
tham nh7ng, tr�c h�t là nh5ng v% nghiêm tr�ng, ph
c
t$p, �)c nhân dân quan tâm. ��c bi�t, ph�i x> lý th�t
nghiêm nh5ng cán b	, ��ng viên thoái hóa, bi�n ch�t,
vi ph$m pháp lu�t, tham nh7ng.

Xây d�ng ��ng ta v� �$o �
c trong giai �o$n hi�n
nay th�c s� là v�n �� có ý ngh�a lý lu�n và th�c ti�n to
l�n, góp ph�n nâng cao n"ng l�c lãnh �$o và s
c chi�n
��u c�a ��ng, làm cho ��ng th�c s� trong s$ch, v5ng
m$nh, x
ng �áng v�i s� tin c�y c�a nhân dân,hoàn
thành nh5ng tr�ng trách c�a mình tr�c nhân dân và
dân t	c.Xây d�ng ��ng v� �$o �
c là trách nhi�m c�a
toàn ��ng t� Trung �ng ��n c� s<, là trách nhi�m c�a
m�i cán b	, ��ng viên.Do �ó, m�i cán b	, ��ng viên
ph�i không ng�ng h�c t�p, rèn luy�n, nêu cao tính tiên
phong, g�ng m�u, �áp 
ng yêu c�u nhi�m v% trong
tình hình m�i.�
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Tòa nhàn HUD Tower do HUD đầu tư làm trụ sở và văn phòng 
cho thuê có vị trí ngay trung tâm mới của TP. Hà Nội.

Tòa nhà HUD Building Nha Trang  đang được HUD đầu tư, 
xây dựng tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

T�NG CÔNG TY HUD - G�n đ�u t� v�i 
kinh doanh đáp �ng nhu c�u th	 tr�
ng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là doanh nghiệp Nhà nước
trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô
thị và nhà ở trên địa bàn cả nước.

T�ng công ty HUD ���c thành
l�p n�m 1989, v�i ti	n thân là
Ban Qu
n lý Nhà � ���ng 1A
(B Xây d�ng). 

N�m 2018, m�c dù g�p r�t nhi	u
khó kh�n, thách th�c, ho�t �ng
s
n xu�t kinh doanh c�a T�ng Công
ty trong 3 l�nh v�c ch� y�u: kinh
doanh nhà và h� t�ng, thi công xây
l�p, s
n xu�t và kinh doanh v�t li�u
xây d�ng và mt s� ngành ngh	
kinh doanh có liên quan khác v�n
��t k� ho�ch �	 ra, v�i giá tr� 9.985
t�, b�ng 101% KH n�m.

Công ty m� T�ng Công ty hoàn
thành v��t m�c KHSXKD r�t cao, v�i giá tr� th�c hi�n ��t 2.310
t�, b�ng 124% k� ho�ch n�m 2018. 

Giá tr� ��u t� phát tri�n c�a T�ng Công ty t�p trung ch� y�u
trong l�nh v�c ��u t� các d� án nhà � và h� t�ng �ô th� v�i giá
tr� th�c hi�n ��t 3.482 t�. Trong �ó giá tr� ��u t� c�a Công ty m�
là 1.550 t� �!ng, t�p trung ch� y�u t�i mt s� d� án �áp �ng nhu
c�u th� tr��ng nh�: HUD S"n Tây, Thanh Lâm - #�i Th�nh II (Hà
Ni); Phú M$ (Qu
ng Ngãi); HUD Building Nha Trang (Khánh Hòa);
#ông T�ng Long, Hi�p Bình Ph��c (Tp. H! Chí Minh)… 

Mt s� �"n v� thành viên c&ng t�p trung ��u t� các d� án
chuy�n ti�p t'  n�m tr��c, �!ng th�i tri�n khai mt s� d� án m�i
cho k� ho�ch phát tri�n dài h�n nh�: d� án 176 #�nh Công c�a
HUD1; d� án Hanel (Hà Ni) c�a HUD3; d� án K#T Sông #" (S�m

S"n, Thanh Hóa) c�a HUD4; d� án
Xuân Ph�"ng Garden (Hà Ni) c�a
HUD8; d� án Nhà � xã hi và Nhà
� th�p t�ng t�i TP. B�c Ninh c�a
HUDLAND; d� án Nhà � XH Ph��c
Long c�a HUD Nha Trang...

Song song v�i vi�c phát tri�n
kinh doanh, T�ng Công ty c&ng
�ang t�p trung hoàn thi�n ph�"ng
án s�p x�p ��i m�i, nâng cao hi�u
qu
 ho�t �ng c�a T�ng Công ty
��n n�m 2020, trình B Xây d�ng
phê duy�t �� tri�n khai th�c hi�n
theo h��ng c� ph�n hóa Công ty
m�, Công ty HUDS và thoái v�n

toàn b các �"n v� thành viên trong giai �o�n 2017-2020.
Tr��c m�t, �� �*y nhanh ti�n � thoái v�n các �"n v� thành

viên, T�ng Công ty �ã �	 xu�t và ���c B Xây d�ng ch�p thu�n
ch� tr�"ng �� T�ng Công ty xây d�ng, trình B ph�"ng án thoái
v�n t�i 04 công ty: HUD1, HUD2, HUD.VN và Công ty CP #�u t�
Tam #
o. C&ng trong n�m nay, h� th�ng nhân s� lãnh ��o c�p
cao c&ng s+ ���c ki�n toàn, �áp �ng yêu c�u phát tri�n c�a
T�ng Công ty trong giai �o�n hi�n nay.  

H��ng t�i k� ni�m 30 n�m ngày truy	n th�ng 10/10/1989-
10/10/2019, trong n�m 2019, T�ng Công ty ti�p t<c t�p trung
ngu!n l�c, tri�n khai các nhóm gi
i pháp �*y m�nh ho�t �ng
s
n xu�t kinh doanh, ��u t� phát tri�n v�i ��nh h��ng xuyên
su�t là g�n ��u t� v�i kinh doanh �áp �ng nhu c�u th� tr��ng.�

Ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐTV Tổng Công ty HUD phát biểu chỉ đạo tại phiên
họp giao ban SXKD
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22 mùa xuân B�o Vi�t Nhân th
“B�o v� Gia đình Vi�t”

An bình - là lời chúc đến các gia đình Việt mỗi dịp xuân sang. 22 năm tiên phong
và đồng hành cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ vẫn luôn kiên
tâm thực hiện sứ mệnh mang an bình đến mọi gia đình.

Bảo vệ hàng triệu
gia đình Việt

Trong 22 n�m qua, B
o
Vi�t Nhân th= �ã b
o v�
cho h"n 14,2 tri�u l��t
khách hàng, chi tr
 s�
ti	n b
o hi�m g�n 35.000
t� �!ng, giúp cuc s�ng
c�a ng��i tham gia b
o
hi�m ���c �
m b
o khi r�i
ro x
y ra. 

V�i m�ng l��i rng
kh�p g!m 76 công ty
thành viên, g�n 400 v�n
phòng khu v�c và 200.000
t� v�n viên trên 63
t>nh/thành, B
o Vi�t Nhân th= luôn n? l�c nghiên c�u và
�ng d<ng nh@ng công ngh� hi�n ��i �� ph<c v< và nâng
cao tr
i nghi�m tích c�c cho khách hàng, �óng góp cho
s� phát tri�n c�a ��t n��c. Tính ��n nay, B
o Vi�t Nhân
th= �ã ��u t� tr� l�i n	n kinh t� g�n 60.000 t� �!ng, t�ng
tr��ng trung bình trên 20% m?i n�m. N�m 2018, B
o Vi�t
Nhân th= ti�p t<c gi@ v� trí d�n ��u TOP 10 “Công ty b
o
hi�m nhân th= uy tín Vi�t Nam”.

Cùng v�i �ó, B
o Vi�t Nhân th= không ng'ng ra m�t
s
n ph*m m�i, b� sung vào giE s
n ph*m h"n 50 lo�i hi�n
hành. Xuân v	 mang thêm yêu th�"ng, tháng 12/2018,
B
o Vi�t Nhân th= chính th�c ra m�t s
n ph*m “Tr=n ��i
yêu th�"ng” - b
o v� và ch�m sóc s�c khEe toàn di�n c

gia �ình trong cùng 1 h�p �!ng. 

Bảo vệ Giá trị Việt - Bảo vệ Lợi ích Việt
Thông qua các s
n ph*m b
o hi�m nhân th= nhân v�n,

B
o Vi�t Nhân th= "b
o v� l�i ích Vi�t", giúp các gia �ình
Vi�t ���c b
o v� và có k� ho�ch tài chính �
m b
o �� an
tâm chu*n b� chu toàn cho cuc s�ng, h��ng ��n t�"ng
lai và h�nh phúc v@ng b	n. Thông qua nh@ng ho�t �ng
cng �!ng ý ngh�a, B
o Vi�t Nhân th= "b
o v� giá tr�
Vi�t", góp ph�n g�n k�t yêu th�"ng, gìn gi@, phát huy
nh@ng giá tr� n	n t
ng t�t ��p c�a gia �ình Vi�t. 

N�m 2018 �ã qua �i ��y ý ngh�a v�i �i ng& h"n
200.000 cán b nhân viên B
o Vi�t Nhân th= thông qua
nh@ng s� ki�n cng �!ng mang l�i nh@ng giá tr� t�t ��p
cho xã hi. Ch�"ng trình “Chung tay vì cng �!ng”
khám b�nh và t�ng quà cho g�n 6.000 ng��i dân thuc
các gia �ình chính sách và h nghèo, �ã �i qua 11
t>nh/thành trên toàn qu�c. Ch�"ng trình k� ni�m Ngày
Qu�c t� Yoga nh�m nâng cao s�c khEe tinh th�n và th�
ch�t c�a các gia �ình �ã diJn ra t�i 11 t>nh/thành, thu
hút g�n 20.000 ng��i tham gia �!ng diJn và nh�n ���c
s� h��ng �ng tích c�c c�a cng �!ng. B
o Vi�t Nhân
Th= c&ng �ã trao t�ng t�ng cng 10.000 su�t quà và
12.000 su�t h=c b�ng v�i t�ng kinh phí 23 t� �!ng, ti�p
t<c chu?i hành trình h"n 14 n�m �!ng hành cùng Qu$
B
o tr� trR em Vi�t Nam h? tr� các em h=c sinh nghèo
hi�u h=c có �i	u ki�n h=c t�p cho mt t�"ng lai t�"i
sáng h"n, b
o v� ch�m sóc và phát tri�n th� h� t�"ng
lai c�a ��t n��c. 

V�i nh@ng ho�t �ng tích c�c h��ng t�i cng
�!ng, B
o Vi�t Nhân th= �ã ���c ghi nh�n v�i danh
hi�u uy tín qu�c t� “Công ty b
o hi�m nhân th= vì s�c
khEe cng �!ng” và “Công ty b
o hi�m nhân th= t�t
nh�t Vi�t Nam” do Global Banking & Finance Review
bình ch=n.�

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm
mới bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn
diện cả gia đình chỉ trong 1 hợp đồng.

Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn là ưu tiên
hàng đầu của Bảo Việt Nhân thọ.
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N�m 2018 là n�m �ánh
d�u b��c chuy�n mình
m�nh m+ c�a Tr��ng #�i
h=c Th� d<c th� thao

B�c Ninh v�i nhi	u d�u �n quan
tr=ng trong l�nh v�c qu
n lý, �ào t�o
và nghiên c�u khoa h=c.

Hoàn thi�n c" c�u t� ch�c qu
n
lý theo h��ng tinh g=n: T' 42 �"n v�
còn 17 �"n v� bao g!m 4 phòng ch�c
n�ng, 7 �"n v� tr�c thuc và 6 khoa,
�áp �ng yêu c�u ��i m�i theo ch�
tr�"ng c�a #
ng và Nhà n��c.

Tr��ng #�i h=c TDTT B�c Ninh
chính th�c tr� thành tr��ng ��i h=c
��u tiên c�a Ngành V�n hóa, Th�
thao và Du l�ch ��t tiêu chu*n ch�t
l��ng giáo d<c #�i h=c l�n 2: #ây là
k�t qu
 x�ng �áng kh\ng ��nh s� c�
g�ng, n? l�c c�a cán b, giáo viên,
công nhân viên, h=c viên, h=c sinh,
sinh viên, v�n �ng viên Nhà tr��ng
trong g�n 60 n�m phát tri�n và
tr��ng thành; kh\ng ��nh v� th� s� 1
c�a Tr��ng trong công tác �ào t�o
cán b TDTT t�i Vi�t Nam.

Hi �!ng Tr��ng #�i h=c TDTT B�c
Ninh h=p phiên th� nh�t: L�n ��u
tiên trong l�ch s] g�n 60 n�m thành
l�p, Tr��ng #�i h=c TDTT B�c Ninh �ã
thành l�p Hi �!ng Tr��ng. Theo �ó,
Hi �!ng Tr��ng #�i h=c TDTT B�c
Ninh nhi�m k^ 2016—2021 g!m 15
thành viên, có nhi�m k^ 5 n�m và
làm vi�c theo nguyên t�c t�p th�,
quy�t ��nh theo �a s�.

Hoàn thành xu�t s�c nhi�m v< hu�n
luy�n, nâng cao thành tích thi ��u t�i
các gi
i th� thao trong n��c và qu�c t�:
Trong n�m 2018, các V#V c�a Tr��ng
#�i h=c TDTT B�c Ninh �ã giành ���c
208 huy ch�"ng, trong �ó có 19 huy
ch�"ng qu�c t�; phá 2 k� l<c qu�c gia �
môn B�n súng t�i gi
i thanh thi�u niên

và 1 k� l<c qu�c gia môn #i	n kinh t�i
#�i hi TDTT Toàn qu�c l�n th� 8.

Công tác nghiên c�u khoa h=c và
công ngh� ��t ���c nhi	u b��c ti�n
l�n: Tr��ng #�i h=c TDTDT B�c Ninh
�ang tri�n khai 01 �	 tài và ��u th�u
thành công 1 �	 tài c�p Qu�c gia; b
o
v� thành công và ��t lo�i xu�t s�c 1
�	 tài c�p B; �ang tri�n khai 8
nhánh thuc ch�"ng trình khoa h=c
và công ngh� c�p B và ��u th�u
thành công 1 �	 tài; xây d�ng thành
công d� án thuy�t minh tiêu chu*n
Vi�t Nam n�m 2019-2020.

Công tác �ào t�o, b!i d�_ng cán
b ��t ���c nhi	u thành tích l�n:
N�m 2018 Nhà tr��ng có 5 cán b,
gi
ng viên ���c b� nhi�m ch�c danh
Phó Giáo s� và b� nhi�m ng�ch gi
ng
viên cao c�p; ti�p nh�n 06 Ti�n s�.
Tính ��n th�i �i�m hi�n nay, Nhà
tr��ng hi�n có 1 GS, 14 PGS, 67 Ti�n
s�, 145 Th�c s�, 61 c] nhân.

Ho�t �ng #oàn thanh niên c�a
Tr��ng #�i h=c TDTT B�c Ninh kh�i s�c:
Trong n�m 2018, #oàn TNCS H! Chí Minh

c�a Tr��ng n�m th� 2 liên ti�p  ���c
nh�n C� thi �ua ��u kh�i c�a t>nh
#oàn B�c Ninh. Các ho�t �ng chuyên
môn và ��c bi�t là mô hình câu l�c b
ngo�i khóa trong giáo d<c �oàn viên
thanh niên giai �o�n m�i và h��ng
nghi�p trong sinh viên phát tri�n
m�nh m+.

Ho�t �ng ��i ngo�i ��t ���c
nhi	u thành tích n�i b�t: N�m 2018 ,
Nhà tr��ng l�n ��u tiên t� ch�c
thành công �oàn cán b �i gi
ng d�y
� Tr��ng Cao �\ng TDTT Lào, �ánh
d�u b��c ti�n v��t b�c trong công
tác trao ��i cán b, giáo viên. Nhà
tr��ng c&ng �ã ký k�t thEa thu�n
h�p tác v�i H=c vi�n TDTT chuyên
nghi�p Th��ng H
i và H=c vi�n Golf
qu�c t� New Zealand.

N�m 2018 c�a Tr��ng #�i h=c
TDTT B�c Ninh �ã khép l�i v�i nhi	u
thành công l�n, là b��c t�o �à phát
tri�n trong t�"ng lai c�a Nhà
tr��ng, ��c bi�t là trong l trình
ti�n t�i Tr��ng tr=ng �i�m qu�c gia
vào n�m 2020.�

TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa
chúc mừng Nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Đại học lần 2

TR��NG Đ�I H�C TH� D�C TH� THAO B�C NINH
CÁC S� KI�N TIÊU BI�U N�M 2018



Hà N�i đ�ng lo�t cho tr� em
u�ng s�a hc đ�
ng t� 2019

Ngày 2/1/2019, những hộp sữa đầu tiên trong chương trình Sữa học đường 
Hà Nội đã được trao cho các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, 
quận Ba Đình. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với trẻ em Hà Nội
nói riêng và trẻ em cả nước nói chung. 

Sau h"n 1 tháng xét th�u,
S� Giáo d<c và #ào t�o
Hà Ni �ã chính th�c
ch=n công ty C� ph�n

S@a Vi�t Nam Vinamilk là �"n v�
cung c�p s@a cho �	 án S@a h=c
���ng, v�i m�c h? tr� 23% (cao
h"n m�c m�i th�u 3%), giúp
ti�t ki�m cho ngân sách thành
ph� h"n 300 t� �!ng.

T�i bu�i lJ, ��i di�n Công ty
Vinamilk và các ban, ngành �ã
cùng nhau trao nh@ng hp s@a
h=c ���ng ��u tiên cho h"n
2.000 em h=c sinh tr��ng Ti�u h=c Kim #!ng. 

Ch�"ng trình S@a h=c ���ng không ch> có ý ngh�a
nhân v�n và xã hi to l�n ��i v�i s� phát tri�n c�a trR em
Vi�t Nam - ngu!n nhân l�c trong t�"ng lai c�a ��t n��c
mà còn th� hi�n rõ s� quy�t tâm, �!ng lòng c�a các c�p,
các ngành c�a thành ph� Hà Ni và s� �ng h c�a cha m�
h=c sinh, s� n? l�c c�a doanh nghi�p. Bên c�nh �ó,
ch�"ng trình còn giúp gi
m b�t các gánh n�ng v	 tài
chính ��i v�i gia �ình và xã hi, �em l�i cho các em s�
bình �\ng trong vi�c ti�p c�n các ngu!n dinh d�_ng có l�i
và giúp các em ���c h��ng ��y ��, tr=n v�n các quy	n l�i
���c nêu trong Công ��c Quy	n trR em, Lu�t B
o v�, ch�m

sóc và giáo d<c trR em c�a Vi�t
Nam và qu�c t�.

T�i bu�i lJ, ông NguyJn H!ng
Sinh - Giám ��c kinh doanh ni
��a c�a Vinamilk cho bi�t: “V�i
ch�"ng trình S@a h=c ���ng c�a
Hà Ni, Vinamilk �ã và �ang làm
nh@ng gì t�t nh�t có th� cho h=c
sinh th� �ô, nên không ��t y�u
t� th�"ng m�i gì trong ch�"ng
trình này và mong mu�n chung
tay vì mt Vi�t Nam v�"n cao. Vì
v�y, Vinamilk cam k�t s+ th�c
hi�n th�t t�t và làm h�t s�c

mình �� �áp l�i s� tin t��ng c�a lãnh ��o Thành ph�, các
s�, ngành Hà Ni, các th�y cô và quý ph< huynh.”

T�i bu�i lJ, Ban t� ch�c c&ng t� ch�c ho�t �ng h��ng
d�n các em h=c sinh x�p g=n hp s@a �� thu gom sau khi
s] d<ng nh�m nâng cao ý th�c b
o v� môi tr��ng Th� �ô.   

Tr��c �ó, Vinamilk và S� Giáo d<c & #ào t�o Hà Ni,
các phòng giáo d<c qu�n, huy�n �ã ti�n hành t�p hu�n
liên t<c trong 10 ngày trên kh�p 30 qu�n, huy�n trên ��a
bàn nh�m cung c�p nh@ng ki�n th�c chuyên môn c�n
thi�t liên quan ��n vi�c tri�n khai ch�"ng trình S@a h=c
���ng vào ��u n�m 2019.�

Ông Nguyễn Hồng Sinh - Giám đốc kinh doanh nội địa
của Vinamilk phát biểu tại sự kiện.

Nghi thức ra mắt sản phẩm sữa học đường.

Những vỏ hộp sữa được các em dán thành lời cảm ơn
tới các lãnh đạo, cha mẹ và thầy cô.
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EVNNPT t!ng k"t công tác n#m 2018
và tri$n khai nhi�m v% n#m 2019

Ngày 08/01/2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội
nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019,
kết hợp công tác Đảng với tổng kết chuyên môn EVNNPT.

Báo cáo t�i Hi ngh�, Phó Bí th�
#
ng �y, T�ng giám ��c EVNNPT
NguyJn Tu�n Tùng  cho bi�t:
Trong n�m 2018, EVNNPT �ã

v�n hành h� th�ng �i�n truy	n t
i an
toàn, liên t<c, �n ��nh góp ph�n cùng
EVN �
m b
o cung c�p �� �i�n cho
phát tri�n kinh t� xã hi c�a ��t n��c
và ��i s�ng c�a nhân dân, v�i s
n
l��ng �i�n truy	n t
i ��t 184,5 t� kWh,
b�ng 101,8% so v�i k� ho�ch T�p �oàn
giao, t�ng 11,03% so v�i n�m 2017.
Tính ��n h�t n�m 2018, EVNNPT �ã
kh�i công ���c 43 d� án và �óng �i�n
54 d� án. Trong �ó có các d� án có vai
trò h�t s�c quan tr=ng �ã ���c ��a vào
v�n hành k�p th�i. Qua n�m 2019, T�ng
công ty s+ v�n ti�p t<c t�p trung tri�n
khai th�c hi�n các d� án #TXD �� ��a
vào v�n hành theo �úng ti�n � T�p
�oàn �ã ch> ��o, ��c bi�t là các công
trình tr=ng �i�m c�p bách.

#�i v�i các ch> tiêu nâng cao hi�u
qu
 SXKD và t�ng n�ng su�t lao �ng,
EVNNPT �ã th�c hi�n nghiêm túc và ��t
k�t qu
 t�t các ch> tiêu theo k� ho�ch
���c giao. N�m 2018, n�ng su�t lao
�ng c�a EVNNPT n�m 2018 ��t 29,06
tri�u kWh/lao �ng, t�ng 20,33% so
v�i n�m 2017. Bên c�nh �ó, EVNNPT
c&ng chú tr=ng �*y m�nh công tác �ng
d<ng ti�n b khoa h=c công ngh�, ��c
bi�t �ng d<ng công ngh� c�a cuc Cách
m�ng công nghi�p l�n th� 4 vào ho�t
�ng SXKD và t�ng n�ng su�t lao �ng
c�a T�ng công ty..

V	 công tác xây d�ng #
ng, vai trò
lãnh ��o c�a c�p �y #
ng ���c c�ng
c�, t�ng c��ng, hoàn thành t�t c
 các
ch> tiêu, nhi�m v< v	 xây d�ng #
ng
theo Ngh� quy�t �	 ra: Công tác chính
tr� t� t��ng k�p th�i, hi�u qu
. Công
tác t� ch�c và cán b ���c th�c hi�n
th��ng xuyên, �
m b
o yêu c�u, nhi�m
v<. Công tác dân v�n và lãnh ��o các
�oàn th� ���c quan tâm, t�o �i	u ki�n.

Công tác xây d�ng #
ng ���c chú
tr=ng, góp ph�n tích c�c trong vi�c
lãnh ��o, ch> ��o, t� ch�c th�c hi�n
th�ng l�i nhi�m v< chính tr�. Công tác
ki�m tra, giám sát, thi hành k� lu�t
#
ng ���c th�c hi�n nghiêm túc, �!ng
b. Vi�c h=c t�p và làm theo t�m g�"ng
��o ��c H! Chí Minh chuyên �	 n�m
2018 g�n v�i kh�{c phu|c nh�}ng h�n
ch�, khuyê{t �iê~m theo tinh th�n Ngh�
quy�t Trung �"ng 4 �
m b
o theo k�
ho�ch �	 ra.

V	 ph�"ng h��ng nhi�m v< n�m
2019, Phó Bí th� #
ng �y, T�ng Giám
��c EVNNPT nêu ra nh@ng khó kh�n
c&ng nh� nh@ng thách th�c mà
EVNNPT ph
i ��i m�t trong quá trình
th�c hi�n, qua �ó yêu c�u các �"n v�
c�n c� các ch> tiêu k� ho�ch n�m 2019
và các gi
i pháp th�c hi�n �� v�n d<ng
t�i �"n v�, ph�n ��u hoàn thành các
m<c tiêu, nhi�m v< ���c giao. Sang
n�m 2019, EVNNPT ��t m<c tiêu ��t
203,2 t� kWh s
n l��ng �i�n truy	n
t
i; t� l� t�n th�t �i�n n�ng là 2,34%;
kh�i công 33 d� án; hoàn thành và ��a
vào v�n hành 47 d� án.

Phát bi�u ch> ��o t�i Hi ngh�, Bí
th� #
ng �y, Ch� t�ch H#TV T�p �oàn

#i�n l�c Vi�t Nam D�"ng Quang Thành
ghi nh�n nh@ng n? l�c c�a EVNNPT �ã
��t ���c trong n�m 2018; �!ng th�i
ch> ra mt s� t!n t�i, h�n ch� EVNNPT
c�n t�p trung kh�c ph<c trong th�i
gian t�i.

Trong n�m 2019, ông D�"ng Quang
Thành yêu c�u EVNNPT ti�p t<c �
m
b
o truy	n t
i �i�n an toàn, �n ��nh,
liên t<c ph<c v< phát tri�n kinh t� xã
hi c�a ��t n��c. Th��ng xuyên giám
sát hành lang an toàn l��i �i�n, tránh
x
y ra tình tr�ng s� c� trên di�n rng.
M�t khác, EVNNPT c�n �*y m�nh tái c"
c�u doanh nghi�p, t� ch�c l�i b máy
v�n hành c�a các truy	n t
i �i�n khu
v�c; th�c hi�n t�t công tác an sinh xã
hi, �
m b
o t�t ��i s�ng, thu nh�p
c�a CBCNV. #!ng th�i lãnh ��o, ch> ��o
hoàn thành t�t công tác xây d�ng #
ng
b ��t trong s�ch, v@ng m�nh.

Ghi nh�n nh@ng n? l�c ph�n ��u và
k�t qu
 công tác c�a các t�p th�, cá
nhân trong toàn T�ng công ty, Lãnh
��o T�p �oàn #i�n l�c Vi�t Nam,
EVNNPT �ã trao t�ng C� thi �ua, B�ng
khen, Gi�y khen cho các t�p th�, cá
nhân có thành tích xu�t s�c trong công
tác #
ng và chuyên môn n�m 2018.�

Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại
Hội nghị
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URENCO 
Nỗ lực không ngừng vì Thủ đô sạch đẹp

HOÀNG HIỆP

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa trong công tác thu gom, vận chuyển
rác của Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO)
đã thực hiện một loạt các giải pháp, trong đó có phương án thu rác văn minh và
bước đầu đạt những chuyển biến tích cực cho môi trường Thủ đô Hà Nội.

Cải tiến phương pháp 
thu gom rác

Từ đầu năm 2016, URENCO đã tiến
hành thu rác hộ gia đình theo giờ, vận
động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi
quy định. Theo phương án này, người dân
ở các quận trung tâm Thành phố Hà Nội
gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng,
Đống Đa mang rác bỏ trực tiếp vào các xe
thu gom của URENCO vào khung giờ buổi
tối (từ 19h00 - 22h00), tuyệt đối không
vứt rác bừa bãi ra đường và hè phố.

Song song với đó, Công ty còn trang
bị một loạt các thùng rác tại các mặt phố,
các ngõ lớn để người dân mặt phố, hộ
kinh doanh và đặc biệt là khách vãng lai
có thể bỏ rác dễ dàng. Những thùng rác
này có màu sắc tươi sáng, sạch đẹp với
logo của URENCO và dòng chữ “Làm ơn
bỏ rác vào thùng”, cùng với đó là thông
tin đường dây nóng phản ánh về vệ sinh
môi trường 24/7. Tại mỗi khu vực cụ thể,
nhân viên của URENCO sẽ đánh dấu giờ
thu gom và dán decal nhắc nhớ tại khu
vực thùng rác của mỗi gia đình. Trong
trường hợp các hộ dân không thể bỏ rác
vào giờ trên, sẽ bỏ rác vào thùng rác đã
được URENCO bố trí sẵn. 

Ba nguyên tắc vàng 
giữ sạch môi trường

Trong thời gian này, URENCO tích cực
phối hợp với các quận, phường tuyên
truyền và phát thông báo đến từng người
dân phương án thu gom rác của Công ty
theo ba nguyên tắc: đúng giờ, đúng nơi
quy định và cho rác vào túi buộc kín. 

Bỏ rác tập trung theo giờ làm hạn chế
việc người dân vứt rác bừa bãi xuống lòng
đường, vỉa hè; vứt rác không tập trung,

nhiều lần ban ngày. Thêm nữa, rác được
phân loại cho vào túi buộc kín giúp hạn
chế rác bay vương vãi, hạn chế mùi, nước
rác và thuận lợi hơn trong quá trình thu
gom. Sau hơn 2 năm thực hiện, tình hình
vệ sinh môi trường tại các quận trung tâm
Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực,
lượng rác ban ngày giảm, đường phố
sạch, ít bụi hơn và người dân có ý thức
hơn đối với việc bỏ rác.

Trạm chuyển tải - 
lời giải tối ưu cho công tác
vận chuyển rác

Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn
(Sóc Sơn - Hà Nội) là điểm đến cuối cùng
của hơn 80% lượng rác thải sinh hoạt của
Hà Nội, mỗi ngày trung bình tiếp nhận
khoảng 5.000 tấn rác thải sinh hoạt. Khối
lượng này còn có thể tăng lên gấp đôi trong
những đợt cao điểm như Tết Nguyên đán. 

Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả
của công tác cơ giới hóa theo chỉ đạo của
Thành phố, việc cần thiết và cấp bách
hiện nay đó là phải có trạm chuyển tải
rác. Đây là nơi “đóng gói” rác từ nhiều xe
cỡ nhỏ (loại dưới 2.5 tấn) vào một xe con-

tainer lớn (trên 12 tấn), thay vì 5-6 xe loại
nhỏ cùng chở rác lên bãi chôn lấp thì chỉ
cần dùng 1 chiếc xe cỡ lớn là đủ. Ngoài
ra, trạm chuyển tải còn giúp các xe thu
rác vận hành linh động hơn, rác liên tục
được thu trong ngày giúp đường phố sạch
hơn, đặc biệt phát huy vào những giai
đoạn cao điểm như lễ tết, sự kiện lớn...
Khi vận hành thành công mô hình trạm
chuyển tải này, cùng một lúc chúng ta có
được hai lợi ích về kinh tế và môi trường. 

Việc thu rác theo giờ, tăng cường cơ
giới hóa vệ sinh môi trường và đưa vào
hoạt động các trạm chuyển tải rác là các
mô hình quản lý chất thải tiên tiến, được
đa số các đô thị lớn trên thế giới áp dụng.
URENCO với vai trò là đơn vị chính của Thủ
đô trong công tác giữ gìn VSMT đã luôn cố
gắng nỗ lực, không ngừng cải tiến để hoàn
thiện mình, cùng với đó là nhiều giải pháp
tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng.
Tuy vậy, thành phố Hà Nội cũng cần lắm sự
chung tay thực hiện từ người dân và tham
gia mạnh mẽ của chính quyền, các tổ chức
đoàn thể nhằm tuyên truyền, nhắc nhở,
thậm chí xử phạt các trường hợp cố tình vi
phạm theo đúng quy định.�
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T�ng Công ty Sông #à - CTCP ti	n thân là mt doanh
nghi�p nhà n��c ���c thành l�p n�m 1961. Ngày
26/3/2018, T�ng Công ty Sông #à chính th�c
chuy�n ��i t' mô hình T�ng Công ty nhà n��c

sang mô hình T�ng Công ty c� ph�n v�i s� v�n ch� s�
h@u trên 8.000 t� �!ng, t�ng tài s
n là 29.912 t�.

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH: 
+ Xây d�ng các nhà máy �i�n, c" s� h� t�ng, giao

thông, nhà máy công nghi�p, công trình dân d<ng; 

+ Ch� t�o và cung c�p nguyên v�t li�u, thi�t b� xây d�ng;

+ Công ngh� xây d�ng, kinh doanh b�t �ng s
n.

T�ng Công ty Sông #à chi�m 85% th� ph�n trong n��c
v	 xây d�ng th�y �i�n và là mt trong các nhà th�u d�n
��u c�a Vi�t Nam trong thi công công trình ng�m, công
trình giao thông. 

T�ng Công ty Sông #à luôn ph�n ��u tr� thành mt

trong nh@ng công ty xây d�ng m�nh t�i Vi�t Nam và trong
khu v�c, cam k�t phát tri�n b	n v@ng v�i trách nhi�m xã
hi cao nh�t, góp ph�n vào s� phát tri�n c�a ��t n��c.�

Tòa nhà Sông Đà, trụ sở của Tổng Công ty.

Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân nối liền
tình Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng

Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy
thủy điện lớn nhất Việt Nam

Đường cao tốc Láng Trung - Hòa Lạc
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN & CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 12, Ngõ 36, Phố Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, H. Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: 024.3366.1119 - Email: ctc.bienthehanoi@gmail.com - Website: http://ctcgroup.vn

Công ty Cổ phần Thiết bị điện & Chế tạo biến thế Hà Nội (CTC) là Công ty chuyên nghiệp trong
lĩnh vực chế tạo máy biến áp và thiết bị điện lực được thành lập năm 2008. CTC khẳng định được

uy tín của mình thông qua hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao đã và đang vận hành ổn định
trên lưới điện Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn tổn thất thấp nhất trên thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của CTC
bao gồm: 
- Sản xuất máy biến áp điện lực công suất đến 25.000kVA, điện

áp đến 35kVA
- Sản xuất tủ, bảng điện các loại: Điện áp đến 35kV, dòng định

mức đến 5.000A
- Thi công công trình điện có điện áp lên đến 35kV
- Cung cấp các thiết bị điện trung - hạ thế, cáp điện...

Trong những năm qua, CTC không ngừng đầu tư trang thiết bị
hiện đại và liên tục cập nhật thiết kế mới nhất trên thế giới nhằm nâng
công suất nhà máy lên 300 máy/tháng và đưa ra thị trường những sản
phẩm chất lượng hàng đầu. Từ đó tạo tiền đề cho viêc đưa sản phẩm
của CTC ra thị trường nước ngoài trong những năm tới.

Với năng lực hiện có về trang thiết bị và nhân lực chất lượng
cao, CTC đủ khả năng nhận thầu các công trình điện quy mô
lớn, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành với
tiến độ nhanh nhất, chi phí hợp lý nhất.
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V�i tiêu chí �em l�i các s
n
ph*m có ch�t l��ng 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��u Sake
Nh�t Shiragiku, Tatsuriki.

Chúng tôi cam k�t m=i s
n ph*m
bán ra �	u có xu�t x� rõ ràng, ��y ��
gi�y t� ch�ng nh�n VSATTP và ���c
b
o qu
n trong �i	u ki�n kh�t khe
nh�t theo tiêu 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 v�
và trù phú c�a vùng Ibaraki k�t h�p
v�i nh@ng công ngh� t�i tân nh�t
trong k$ thu�t qu
n lý ch�n nuôi và
th�c �n gia súc, tr
i qua mt quá
trình ��y nhi�t huy�t và t� hào c�a
nhà s
n xu�t �ã t�o nên th�"ng hi�u
n�i ti�ng trên toàn th� gi�i cho gi�ng
bò lông �en Nh�t B
n giàu ch�t dinh
d�_ng - gi�ng bò Hitachi-wagyu. Bò
lông �en Nh�t B
n c�a t>nh Ibaraki

b�t ngu!n t' vùng phía b�c c�a t>nh,
sau �ó ���c nhân rng ra các ��a
ph�"ng trong t>nh, là k�t qu
 c�a s�
n? l�c b	n b> và s� tích l&y tinh hoa
c�a các nhà s
n xu�t.

Bò Hitachi-wagyu ���c  �ánh
giá cao v	 ch�t l��ng và quy trình
ch�n nuôi. Tr
i qua quá trình
tuy�n ch=n nghiêm ng�t v	 ch�t
l��ng và nuôi d�_ng b�ng k$ thu�t
qu
n lý ch�n nuôi truy	n th�ng
kéo dài h"n 30 tháng, bò Hitachi
��t ch�t l��ng �u vi�t, c�p A4, A5
theo tiêu chu*n th�"ng 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��ng c�a
s
n ph*m. Th�t bò Wagyu Hitachi
���c nh�n bi�t b�ng nh@ng vân
th�t xen l�n vân m_ hài hòa. Mt
chú bò Wagyu ��t chu*n, th�t c�a

chúng s+ �E t�"i, nh@ng th� th�t
s+ xen l�n th� m_ m��t 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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TGPcó kh
 n�ng cung c�p các ch�ng lo�i xe
c�a Toyota v�i s� l��ng l�n (trên 50 xe),
cho các khách hàng l�n nh�: Taxi Mai

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

Ho�t �ng chuyên nghi�p theo mô hình 3S, hi�n
nay TGP g!m có hai c" s� là Toyota Gi
i Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) ��t ch�ng ch> công nh�n là
“Tr�m D�ch v< tiêu chu*n c�a Toyota” và “Tr�m s]a
ch@a thân vE và s"n tiêu chu*n Toyota” do Toyota
Nh�t B
n c�p. 

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

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

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

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

TOYOTA GI�I PHÓNG
Khách hàng là trên hết

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

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

Showroom tại 807 Giải Phóng,
Hà Nội.

Khu xưởng Dịch vụ TOYOTA
Giải Phóng.

Nhân viên Công ty LD TOYOTA Giải Phóng
tư vấn cho khách hàng.
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