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iám sát và phản biện xã hội là những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả trong trong quý I đầu năm 2019.

Trên tinh thần đó, mục Nghiên cứu Lý luận được Tạp chí Mặt trận số 187 đăng tải với các bài
viết nhan đề: “Thực trạng, những vấn đề đặt ra hiện nay trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam”; “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong hoạt động giám sát, phản
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,
Tạp chí số này có bài viết “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về
công tác tôn giáo hiện nay”; “Đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo vùng
dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay”.

Chỉ còn ít tháng nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ
2019 - 2024 sẽ diễn ra. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Mặt trận trong quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội,
tiếp nối các số trước, chuyên mục “Tiến tới Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” có bài viết: “Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội” đăng tải nội dung Đại hội I, Đại hội đại biểu thống nhất các
tổ chức Mặt trận của cả nước. Các số Tạp chí tiếp theo sẽ đăng tải lần lượt từng kỳ Đại hội. 

Tại mục: “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, một chuyên mục tạo được tiếng vang và được nhiều bạn
đọc quan tâm ủng hộ, có bài viết: “Tham nhũng - Biểu hiện, tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham
nhũng”. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đã đề cập tổng thể từ vấn đề lý luận, những biểu hiện và một số kết
quả trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua. 

Với mục: “Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc”, độc giả sẽ được tiếp cận nhiều bài nghiên cứu chuyên
sâu: “Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cuộc chiến chống ma túy, bảo vệ an ninh cộng đồng vùng Tây Bắc”. Ở
các mục: Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động và mục Kinh nghiệm - Thực tiễn, Tạp chí có nhiều
bài viết cung cấp cho Quý độc giả những thông tin về bài học kinh nghiệm trong triển khai các cuộc vận động,
phong trào do Mặt trận phát động tại địa phương. 

Nhân vật trong chuyên mục: “Nhân vật - Sự kiện” của Tạp chí số này là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong
bài viết “Võ Văn Kiệt với tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh”, nói về việc cố Thủ tướng lúc sinh thời luôn
thường xuyên nghiên cứu và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, nhất là tư tưởng đại đoàn kết của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vào thành công của hoạt động lý luận và thực tiễn của mình.

Chuyện mục: Những vấn đề Quốc tế và Đối ngoại nhân dân với các bài nghiên cứu, bài biên dịch mang tính
tham khảo như: “Hoạt động giám sát của Quốc hội Mỹ”; “Biến động thị trường lao động thế giới năm 2019”…

Với những bài nghiên cứu chuyên sâu, phong phú phản ánh đa dạng các khía cạnh hoạt động của công
tác Mặt trận, trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 187 tới Quý bạn đọc.

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

G

L�I TÒA SO�N 
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Th�c tr�ng, nh�ng v�n đ� đ�t ra hi	n
nay trong ho�t đ
ng ph�n bi	n xã h
i
c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam

Một số kết quả đạt được
<y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c chính

tr. - xã h
i các c�p �ã quy�t tâm, ch� �
ng và sáng t�o t�
ch�c các ho�t �
ng ph�n bi	n xã h
i (PBXH) phù h+p v�i
Hi�n pháp, Lut M�t trn T� qu�c Vi	t Nam. Sau 5 n4m, $

c�p Trung ��ng, Ban Th�&ng tr�c <y ban Trung ��ng M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam, t�t c� các t� ch�c chính tr.-xã h
i
và nhi�u t� ch�c thành viên khác c�a M�t trn T� qu�c Vi	t
Nam �ã ch� trì tri�n khai các ho�t �
ng ph�n bi	n xã h
i $
các v�n ��, l3nh v�c có ý ngh3a, tác �
ng l�n ��n toàn xã

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

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay,
phản biện xã hội được xem là công cụ, kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu
giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đúng đắn, hợp lòng dân. Phản biện xã
hội ở nước ta thời gian qua đã được thực hiện trên thực tế và đạt được những kết quả
bước đầu rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Tuy nhiên, thực tế
công tác phản biện xã hội còn nhiều hạn chế. Vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số
217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, đề ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng
giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới. Để giúp cán bộ Mặt trận, đoàn thể các
cấp và nhân dân hiểu rõ hơn nội dung này, bài viết làm rõ hơn thực trạng, những vấn
đề đặt ra trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: In order to promote democracy and strengthen social consensus in our
country, social criticism is regarded as a tool; an important and indispensable information
channel helping committees and authorities make right decisions fitting people’s
expectations. Social criticism in our country has been carried out practically and achieved
very important initial results, contributing to building the Party and the Government.
However, the fact is that there is still limitation in social criticism. Recently, the Standing
Board of the Vietnam Fatherland Front Central Committee held a preliminary review of 5
years of implementing Decision No. 217-QD/TW and No. 218-QD/TW, setting out the task
of continuing to innovate and raise high quality of social supervision and criticism in the
coming time. In order to help the Front’s officials and mass organizations at all levels and
people better understand this content, the article clarifies the situation and issues raised
in the Vietnamese Fatherland Front's social criticism.
Từ khóa: Phản biện xã hội, thông tin, đồng thuận xã hội, nội dung, phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social criticism, information, social consensus, content, operation method, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.



Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết
định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền, tháng 2/2019. ẢNH: QUANG VINH
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h
i, quy�n và l+i ích h+p pháp c�a nhân dân nh�: Lut
Phòng, ch�ng tham nh�ng, Lut Hình s�, Lut Dân s�…. 

Nh�ng n4m qua, ho�t �
ng PBXH �ã tr$ thành tr[ng
tâm và có tác �
ng th�c t�, có n�i xem là ho�t �
ng �
t
phá c�a M�t trn và các t� ch�c chính tr. - xã h
i �� th�c
hi	n nhi	m v� tham gia xây d�ng ��ng, Nhà n��c. Hi	n
th�c hóa vai trò PBXH c�a <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t
Nam và các t� ch�c chính tr.-xã h
i ��+c ghi $ Hi�n pháp
n4m 2013.

Ho�t �
ng PBXH m�c dù �ã ��+c th�c hi	n t] tr��c
n4m 2013 nh�ng ch' t] khi có Quy�t �.nh 217-Q�/TW và
Hi�n pháp n4m 2013, thì ho�t �
ng này m�i ��+c tri�n
khai th�c ch�t, sâu r
ng và hi	u qu� h�n. Trong 5 n4m
qua, M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c chính tr. -
xã h
i các c�p �ã t� ch�c ��+c 15.745 cu
c ph�n bi	n xã
h
i; 32.064 vi	c và n
i dung tham gia góp ý xây d�ng
��ng, chính quy�n.

Ho�t �
ng PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam �ã góp
ph*n làm sáng t} m
t cách khách quan nh�ng k�t qu� và
h�n ch� trong vi	c th�c hi	n chính sách, pháp lut c�a
Chính ph� và chính quy�n các �.a ph��ng, c�a các t�
ch�c; ki�n ngh. nh�ng n
i dung nh0m th�c hi	n �úng và
có hi	u qu� h�n các chính sách, quy �.nh pháp lut; góp

ph*n b�o v	 quy�n, l+i ích h+p pháp, chính �áng c�a công
dân, t� ch�c, b�o v	 l+i ích c�a Nhà n��c, h�n ch� vi
ph�m pháp lut. Nhi�u ki�n ngh. sau ph�n bi	n �ã ��+c
các c� quan, t� ch�c, cá nhân có trách nhi	m nghiêm túc
ti�p thu và th�c hi	n. 

Qua ho�t �
ng ph�n bi	n xã h
i, <y ban M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam các c�p �ã có nhi�u ki�n ngh., �� xu�t
quan tr[ng ��i v�i các c� quan ��ng, Nhà n��c và các c�
quan ch�c n4ng $ các c�p trong vi	c hoàn thi	n chính
sách, pháp lut và t� ch�c th�c hi	n. Qua �ó, góp ph*n
��i m�i n
i dung, ph��ng th�c ho�t �
ng c�a M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam, t�o không khí dân ch�, �!ng thun trong
nhân dân, �
ng viên nhân dân th�c hi	n th"ng l+i các
nhi	m v� c�a �.a ph��ng và ��t n��c.

Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
Th� nh�t, v� c� ch�, m�c dù các c� quan có th~m

quy�n �ã ti�n hành vi	c th� ch� hóa các quan �i�m ch'
��o c�a ��ng v� PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam,
nh�ng nhìn chung, ho�t �
ng tri�n khai xây d�ng và hoàn
thi	n pháp lut �i�u ch'nh ho�t �
ng này còn th�c hi	n
khá chm tr). Ch� tr��ng c�a ��ng ��i v�i v�n �� PBXH
trong Quy ch� giám sát và Ph�n bi	n xã h
i c�a B
 Chính



NGHIÊN C�U - LÝ LU�N

8 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 187 (3/2019)

tr.; Hi�n pháp n4m 2013; Lut M�t trn T� qu�c Vi	t Nam
(s�a ��i) là nh�ng v4n b�n quan tr[ng, t�o c� ch� b��c
�*u v� PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam. Th�c hi	n
các ch� tr��ng này, c� ch� v� PBXH c�a M�t trn T� qu�c
Vi	t Nam �ang d*n ��+c hoàn thi	n. Tuy nhiên, cho ��n
th&i �i�m này, m�c dù �ã ��+c tri�n khai nhi�u n4m trên
th�c t�, nh�ng chúng ta v�n ch�a xây d�ng ��+c m
t c�
ch� h�u hi	u �� �i�u ch'nh ho�t �
ng PBXH. Thông tri s�
28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 c�a Ban Th�&ng tr�c
<y ban Trung ��ng M�t trn T� qu�c Vi	t Nam h��ng d�n
th�c hi	n m
t s� �i�u c�a Quy ch� giám sát và ph�n bi	n
xã h
i c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các �oàn th�
chính tr. - xã h
i; Quy �.nh v� M�t trn T� qu�c Vi	t Nam,
các �oàn th� chính tr. - xã h
i và nhân dân tham gia góp
ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n; Ngh. quy�t liên
t.ch s�  403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-�CTUBTWMTTQVN
ngày 15/6/2017 c�a <y ban Th�&ng v� Qu�c h
i, Chính
ph�, �oàn Ch� t.ch <y ban Trung ��ng M�t trn T� qu�c
Vi	t Nam quy �.nh chi ti�t các hình th�c giám sát, ph�n
bi	n xã h
i c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam v�n ch�a �� các
công c� h�u hi	u cho vi	c nâng cao ch�t l�+ng PBXH c�a
M�t trn T� qu�c Vi	t Nam hi	n nay. Hi	n nay, các ch�
th� có th~m quy�n v�n còn g�p ph�i nhi�u v��ng m"c,
lúng túng trong vi	c xây d�ng, hoàn thi	n các quy �.nh
c� th� nh0m t�o tính �
t phá trong ch�t l�+ng PBXH c�a
M�t trn T� qu�c Vi	t Nam. Vi	c ch�a t�o ra ��+c m
t c�
ch� h�u hi	u cho t� ch�c ho�t �
ng PBXH �ã �nh h�$ng
nhi�u ��n ch�t l�+ng c�a ho�t �
ng này. 

N
i dung và hình th�c pháp lut v� PBXH còn g�p ph�i
nhi�u v��ng m"c, ch�a phù h+p v�i th�c ti)n, gây khó
kh4n cho nh�ng ch� th� th�c hi	n PBXH. Theo nh�ng k�t
qu� nghiên c�u cho th�y, t] khi tri�n khai th�c hi	n ch�
tr��ng ��+c �� ra t�i ��i h
i X c�a ��ng v� PBXH, �ã có
m
t s� v4n b�n quy ph�m pháp lut ��+c xây d�ng, ban
hành trong �ó có �� cp t�i m
t s� v�n �� liên quan t�i
PBXH. Tuy nhiên, chính vì vi	c quy �.nh trong nhi�u lo�i
v4n b�n khác nhau �ã d�n ��n m
t th�c tr�ng là các quy
�.nh c�a pháp lut có liên quan ��n PBXH t!n t�i m
t
cách khá t�n m�n. Các quy �.nh này n0m r�i rác t] Hi�n
pháp, các ��o lut v� t� ch�c b
 máy, các ��o lut chuyên
ngành cho ��n các v4n b�n h��ng d�n thi hành. Không
ch' n0m r�i rác trong nhi�u lo�i v4n b�n khác nhau, n
i
dung các quy �.nh c�ng có nhi�u h�n ch�. M
t s� v4n
b�n, ch� y�u ��+c ban hành trong th&i gian g*n �ây quy
�.nh tr�c ti�p v� ho�t �
ng PBXH c�a m
t s� lo�i ch� th�,
còn h*u h�t các v4n b�n tr��c �ây ch' quy �.nh m
t cách
gián ti�p m
t s� n
i dung liên quan ��n ho�t �
ng này,
d�n ��n các quy �.nh còn chung chung, không c� th�.
H�n ch� này không ch' làm các ch� th� g�p nhi�u khó
kh4n khi th�c hi	n PBXH, mà còn có th� là s� h$ ��
nh�ng th� l�c thù �.ch l+i d�ng th�c hi	n m�c tiêu ch�ng
phá. Th�c t� hi	n nay �ang thi�u nh�ng quy �.nh rõ ràng
và c� th� v� c� ch� ti�p nhn ý ki�n ph�n bi	n và ch� tài
��i v�i vi	c không ti�p nhn ý ki�n ph�n bi	n. Hi	u qu�
c�a ho�t �
ng PBXH ph� thu
c r�t nhi�u vào khâu ti�p

nhn x� lý các ý ki�n ph�n bi	n c�a các ch� th� có th~m
quy�n. Ph�n bi	n dù có hay, m�nh m� và thuy�t ph�c
��n �âu n�u không ti�p nhn và x� lý thì c�ng không
gi�i quy�t ��+c v�n ��. Các ch� th� khi ti�p nhn x� lý
các ý ki�n ph�n bi	n có th� ch�p nhn s�a ��i ph��ng án
c� ho�c không ch�p nhn thay ��i. Tuy nhiên, vi	c x� lý
có th� theo chi�u h��ng ch�p nhn, ho�c không ch�p
nhn ��u ph�i có lý do và s� gi�i trình c� th� và công
khai �� ch� th� ph�n bi	n bi�t ��+c ý ki�n ph�n bi	n vì
sao ��+c ch�p nhn, ho�c không ��+c ch�p nhn. C� s$
�� th�c hi	n ��+c ho�t �
ng này chính là pháp lut ph�i
có quy �.nh c� th�, rõ ràng và minh b�ch v� trách nhi	m
c�a các c� quan có th~m quy�n khi ti�p nhn ý ki�n ph�n
bi	n. N�u xây d�ng ��+c c� ch� này nó không ch' t4ng
thêm ni�m tin cho các c� quan, t� ch�c, cá nhân tham gia
ph�n bi	n, mà nó còn nâng cao nhn th�c c�a các nhà
c*m quy�n v� trách nhi	m c�a mình khi ti�p nhn ý ki�n
ph�n bi	n �!ng th&i t4ng s�c m�nh, t*m �nh h�$ng c�a
PBXH trong th�c t� �&i s�ng. 

Vi	c quy �.nh m
t cách t�n m�n, r�i rác trong nhi�u
lo�i v4n b�n v]a không gi�i quy�t ��+c v�n �� v� m�t nhn
th�c, v]a gây khó kh4n cho ho�t �
ng qu�n lý ��i v�i l3nh
v�c này. Th�c t� ��a ��n m
t h�n ch� là sau r�t nhi�u
n4m, k� t] khi có ch� tr��ng c�a ��ng v� ho�t �
ng PBXH,
nhn th�c, c�ng nh� hi	u qu� c�a ho�t �
ng v�n không
��+c c�i thi	n. R�t nhi�u ng�&i, trong �ó có c� nh�ng
ng�&i làm vi	c trong các c� quan công quy�n v�n không
hi�u PBXH là gì, hay m� h! v� quy�n và trách nhi	m c�a
mình khi th�c hi	n PBXH. H�n ch� này xu�t phát t] thi�u
sót c�a nh�ng ng�&i xây d�ng lut pháp �ã không t�o ra
��+c m
t h	 th�ng pháp lut �*y �� toàn di	n v� PBXH, ��
giúp cho ng�&i dân có nhn th�c �úng �"n. 

Các t� ch�c khoa h[c công ngh	 là m
t trong nh�ng
t� ch�c ��+c ti�n hành ho�t �
ng PBXH. Trên th�c t�, $
Vi	t Nam �ã có nhi�u t� ch�c khoa h[c và công ngh	
(thành viên c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam) �óng vai trò
tích c�c trong vi	c nghiên c�u và PBXH. Tính ch�t công
khai là m
t trong nh�ng ��c tr�ng quan tr[ng c�a PBXH,
�� phân bi	t PBXH v�i m
t s� ho�t �
ng khác. Ph�n bi	n
mà không ��+c th�c hi	n m
t cách công khai thì không
còn �úng ngh3a v�i b�n ch�t c�a nó.

Vì vy, s� vn hành c�a h	 th�ng PBXH r�t c*n khung
pháp lý �!ng b
 trong các v4n b�n pháp lut. Trong các
v4n b�n pháp lut hi	n hành v�n thi�u nh�ng quy �.nh
c� th� v� trách nhi	m, ch� tài t] phía Nhà n��c, nh�:
cung c�p thông tin, minh b�ch hóa… �� các ch� th� c�a
quy�n l�c xã h
i có �i�u ki	n ph�n bi	n. Nh�ng quy �.nh
v�n ch' nh�n m�nh ph��ng th�c, n
i dung ph�n bi	n
theo yêu c*u c�a ��i t�+ng ch.u s� ph�n bi	n, ch�a t�o
khuôn kh� pháp lý khuy�n khích vai trò ph�n bi	n �
c
lp, ch� �
ng, tích c�c c�a các pháp nhân và th� nhân,
t� ch�c và cá nhân nên k�t qu� còn h�n ch�.

Th� hai, trong t� ch�c th�c hi	n ho�t �
ng PBXH, bên
c�nh nh�ng k�t qu� �ã ��t ��+c, ho�t �
ng PBXH c�a M�t
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trn T� qu�c Vi	t Nam qua t�ng k�t �ang t!n t�i nh�ng
h�n ch�, b�t cp c*n kh"c ph�c, c� th� nh�: 

Các cu
c PBXH do M�t trn T� qu�c Vi	t Nam th�c hi	n
cho ��n nay ch�a th�c s� rõ nét; s� cu
c PBXH còn ít, k�
c� $ Trung ��ng và �.a ph��ng; ti�ng nói c�a M�t trn sau
các cu
c ph�n bi	n ch�a �� m�nh �� làm “thay ��i c4n
b�n” n
i dung c�a d� th�o ��+c ph�n bi	n. 

M�c dù M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các c�p �ang tích
c�c tri�n khai ho�t �
ng ph�n bi	n, song quá trình th�c
hi	n còn nhi�u khó kh4n, v��ng m"c trong l�a ch[n n
i
dung ph�n bi	n, ngu!n nhân l�c, kinh phí và k� c� nh�ng
v�n �� “t� nh.” trong quá trình ph�n bi	n, nh�t là t�i các
�.a ph��ng. Trong 3 hình th�c PBXH, m�i chú tr[ng th�c
hi	n hình th�c h
i ngh. ph�n bi	n, c�p huy	n và xã th�c
hi	n ph�n bi	n xã h
i còn ít và khó kh4n.

Ho�t �
ng PBXH �òi h}i ph�i có m
t l�c l�+ng chuyên
nghi	p, th�o vi	c �� tham m�u t� ch�c và huy �
ng trí
tu	 trong quá trình ph�n bi	n. Tuy nhiên, �
i ng� cán b

M�t trn, các �oàn th� chính tr. - xã h
i các c�p nhìn
chung còn “non” tay ngh�, thi�u kinh nghi	m và m
t b

phn thi�u nhi	t huy�t v�i công vi	c, còn có tâm lý ng�i
va ch�m, nên �nh h�$ng l�n t�i ch�t l�+ng PBXH.

Hi	n t�i ch�a có c� ch� phát huy ��+c m
t cách hi	u
qu� nh�t s�c m�nh c�a các t� ch�c thành viên c�a M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam trong ho�t �
ng PBXH. N
i dung,
ph��ng th�c ho�t �
ng PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t
Nam và các �oàn th� chính tr. - xã h
i tuy có s� ��i m�i
nh�ng trên th�c t� các ph��ng th�c này t} ra ch�a t�o
��+c s� chuy�n bi�n m�nh m� v� ch�t. 

Nh�ng h�n ch� trong ho�t �
ng PBXH c�a M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam trong nh�ng n4m qua có nhi�u nguyên
nhân, c� ch� quan l�n khách quan, c� ��i t�+ng ph�n
bi	n và b�n thân ch� th� ph�n bi	n là M�t trn T� qu�c
Vi	t Nam và các �oàn th� chính tr. - xã h
i. Có th� �i�m
m
t vài nguyên nhân sau:

M
t là, do y�u t� v4n hóa, truy�n th�ng, tàn d� c�a
phong cách t] m
t n�n kinh t� nông nghi	p l�c hu. Vi	c
thi�u k2 n4ng c�ng nh� t� duy ph�n bi	n $ n��c ta hi	n
nay m
t ph*n quan tr[ng là t] h	 qu� c�a m
t n�n giáo
d�c th� �
ng, áp ��t, ít sáng t�o. Tâm lý ng�i ph�n bi	n,
ng�i tranh lun �ã tr$ thành m
t thói quen không ch' $
m
t th� h	 ng�&i Vi	t. Chính vì vy, ph�n bi	n còn là m
t
khái ni	m còn r�t m�i $ Vi	t Nam. 

Hai là, nhn th�c v� ph�n bi	n ��i v�i nhi�u ng�&i,
ngay c� ��i v�i các c� quan nhà n��c, t� ch�c, cá nhân
có th~m quy�n, có liên quan ��n ho�t �
ng PBXH còn
nhi�u h�n ch�. V�n còn quan ni	m ph�n bi	n là ch�ng
��i, là ��i lp…, t] �ó �nh h�$ng không nh} ��n quá
trình t� ch�c PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam.

Ba là, c� ch� c�a Nhà n��c, c�ng nh� ngay trong h	
th�ng M�t trn ��n nay ch�a rõ ràng, c� th� �� xây d�ng
��+c m
t l�c l�+ng ph�n bi	n chuyên nghi	p. H	 th�ng
t� ch�c ch�a hoàn thi	n; �
i ng� cán b
 làm PBXH ch�a
chuyên nghi	p, ch�a có m
t giáo trình c� th� v� PBXH và
cán b
 ch�a ��+c �ào t�o chuyên sâu v� PBXH; �i�u ki	n
v� c� s$ vt ch�t, �ào t�o, b!i d�/ng c�a M�t trn T� qu�c
Vi	t Nam hi	n nay ch�a ��+c �*u t�, là nh�ng nguyên
nhân quan tr[ng �nh h�$ng tiêu c�c t�i ch�t l�+ng PBXH
c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam.



B�n là, �~y m�nh th�c hi	n dân ch� xã h
i �ã t�o
nhi�u �i�u ki	n cho ng�&i dân ��+c th� hi	n quan �i�m,
ti�ng nói c�a mình, nh�ng nói chung v�n ch�a �áp �ng
��+c yêu c*u trên th�c t�. ��i v�i ��i t�+ng ch.u s� ph�n
bi	n, do tâm lý s+ ph�c t�p, do s� b�o th� trì tr	, s+ thay
��i nên có thành ki�n v�i vi	c PBXH. ��i v�i ��i t�+ng
th�c hi	n PBXH, do tâm lý s+ quy�n l�c, ng�i va ch�m
nên vi	c ph�n bi	n mang n�ng tính hình th�c, không
dám nói th�ng, nói tht. Yêu c*u hi	n nay là ph�i làm rõ,
gi�i quy�t ��+c m�i quan h	 này, c�ng nh� ch�ng minh
��+c PBXH chính là �
ng l�c cho s� phát tri�n, thì khi �ó
vi	c xây d�ng và hoàn thi	n c� ch�, c�ng nh� các �i�u
ki	n b�o ��m cho PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam
theo ��+c yêu c*u c�a th�c ti)n.

Những vấn đề đặt ra 
Xây d�ng môi tr�&ng tôn tr[ng nhân dân, v4n hóa

l"ng nghe, gi�i trình �� ph�n bi	n xã h
i tr$ thành ho�t
�
ng th�&ng xuyên

Xu�t phát t] vai trò quan tr[ng c�a ho�t �
ng PBXH
trong b�i c�nh Vi	t Nam hi	n nay. PBXH �ang tr$ thành
m
t nhu c*u khách quan c�a xã h
i vì so v�i giai �o�n
tr��c �ây, tình hình chính tr. - kinh t� - xã h
i $ Vi	t
Nam �ã có nhi�u thay ��i, kéo theo �ó là r�t nhi�u v�n
�� ph�c t�p c*n có s� �!ng thun, s� chung tay c�a toàn
xã h
i cùng v�i ��ng, Nhà n��c �� gi�i quy�t. Cùng v�i
m�c tiêu �� ra là th�c hành dân ch� r
ng rãi, m$ r
ng
dân ch� tr�c ti�p, b�o ��m các quy�n c�a công dân, t�o
�i�u ki	n cho công dân ��+c tham gia gi�i quy�t nh�ng
v�n �� quan tr[ng c�a ��t n��c �ã khi�n cho PBXH tr$
thành m
t nhu c*u t�t y�u, m
t bi	n pháp c*n thi�t ��
th�c hi	n n�n dân ch�. M
t h	 th�ng chính tr. dân ch�
c�a m
t n�n chính tr. dân ch� luôn luôn ��t tr[ng tâm và

m�c tiêu ho�t �
ng c�a mình là phát huy m�nh m� quy�n
làm ch� c�a nhân dân, vì th�c ch�t c�a h	 th�ng chính
tr. n��c ta là c� ch� th�c hi	n quy�n l�c nhân dân. Nhân
dân làm ch� b0ng nhi�u hình th�c và có nhi�u cách ��
th�c hi	n quy�n làm ch� c�a mình. Trong nh�ng ph��ng
th�c �ó, PBXH là m
t cách có tác d�ng tr�c ti�p và có
hi	u qu�, th� hi	n c� th� và rõ nét vai trò làm ch� c�a
nhân dân trong m
t xã h
i mà “m[i quy�n hành ��u $ n�i
dân”. V�i vai trò h�t s�c quan tr[ng th� hi	n trên nhi�u
ph��ng di	n khác nhau, PBXH c*n ��+c �~y m�nh và tr$
thành m
t ho�t �
ng th�&ng xuyên h�n n�a $ Vi	t Nam.
�� ��t ��+c m�c tiêu này, vi	c t�o ra cho nó c� s$ pháp
lý rõ ràng và môi tr�&ng xã h
i phù h+p là �i�u h�t s�c
c*n thi�t. Nh�ng quy �.nh c� th� c�a pháp lut v� PBXH
s� là �i�u ki	n thun l+i tiên quy�t �� các ch� th� th�c
hi	n t�t h�n các quy�n và ngh3a v� c�a mình.

Nâng cao nhn th�c

Nh�ng n4m g*n �ây, ho�t �
ng PBXH c�a M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam �ã ��+c ti�n hành t]ng b��c, �i t] th�p
��n cao, t] nh�ng v�n �� c� th� hàng ngày trong �&i
s�ng c�a c
ng �!ng dân c� ��n nh�ng v�n �� l�n có t*m
v3 mô c�a c� n��c. Nhìn chung, nhn th�c c�a toàn xã h
i
��i v�i PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam �ã ��+c nâng
lên m
t b��c. N�u nh� tr��c �ây, nhn th�c v� v�n ��
này còn khá m� h!, thì nay nó �ã ��+c �.nh hình m
t
cách rõ nét h�n. PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam
�ang d*n tr$ thành m
t ho�t �
ng ��+c ti�n hành th�&ng
xuyên $ nhi�u l3nh v�c do nhi�u ch� th� th�c hi	n, ��c
bi	t là ph�n bi	n ��i v�i các d� th�o chính sách c�a ��ng,
pháp lut c�a Nhà n��c, các d� án, �� án có t*m �nh
h�$ng l�n và tr�c ti�p ��n ng�&i dân… Ngoài ra, d�a trên
�ánh giá v� k�t qu� ho�t �
ng, có th� th�y, các ch� th�
PBXH �ã có ý th�c rõ ràng h�n v� ch�c n4ng c�a mình, t]
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Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám
sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tháng 2/2019. ẢNH: QUANG VINH
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�ó l�a ch[n các hình th�c th�c hi	n ph�n bi	n khác
nhau, t�o �i�u ki	n cho các t*ng l�p nhân dân trong xã
h
i th� hi	n ti�ng nói c�a mình. S� thay ��i này d�n t�i
k�t qu� là �ã thu hút ngày càng nhi�u t*ng l�p nhân dân
- nh�ng ch� th� ch.u tác �
ng tr�c ti�p t] chính sách c�a
��ng, pháp lut c�a Nhà n��c tham gia ph�n bi	n. PBXH
�ã giúp các cá nhân công dân và các c� quan, t� ch�c
��+c th� hi	n ti�ng nói, quan �i�m c�a mình, th� hi	n s�
�!ng tình hay ph�n ��i trên c� s$ nh�ng lý l� khoa h[c.
Nhi�u ý ki�n ph�n bi	n �ã phát huy tác d�ng và ��+c các
ch� th� ti�p thu, �i�u ch'nh cho phù h+p v�i th�c t�
khách quan, t] �ó t�o ��+c s� �!ng thun cao trong xã
h
i. Vì vy, nh�ng n4m g*n �ây, nhi�u chính sách c�a
Nhà n��c, d� án c�a các c� quan qu�n lý có chi�u h��ng
kh� thi trên th�c t� và h+p v�i lòng dân h�n. 

Bên c�nh �ó, PBXH $ Vi	t Nam hi	n nay v�n ch�a có
��+c ch� ��ng và giá tr. nh�t �.nh nh� nó v�n có. H�n
ch� này xu�t phát t] vi	c chúng ta nhn th�c ch�a rõ
ràng v� PBXH, m�c dù so v�i giai �o�n tr��c �ây �ã có
nh�ng ti�n b
 �áng k�. Vi	c nhn th�c ch�a rõ ràng �ã
kéo theo nhi�u v�n �� nh� ch� th� ph�n bi	n nh*m l�n
ho�t �
ng PBXH c�a mình v�i m
t s� ho�t �
ng khác có
n
i dung g*n gi�ng, ho�c lúng túng trong khi th�c hi	n
ph�n bi	n, nh�t là $ c�p c� s$…

Phát huy vai trò ch� th� ph�n bi	n xã h
i

Ch� th� chính ti�n hành ho�t �
ng PBXH theo quy
�.nh là M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c chính
tr. - xã h
i. Tuy nhiên, t] c� c�u t� ch�c ��n ngu!n tài
chính �� ti�n hành các ho�t �
ng c�a M�t trn và các t�
ch�c thành viên ít nhi�u b. ph� thu
c và ch.u s� chi ph�i
t] phía Nhà n��c, cho nên PBXH ��i v�i ch� tr��ng,
��&ng l�i c�a ��ng, chính sách và pháp lut c�a Nhà n��c
��+c xem là v�n �� khá “nh�y c�m”, nh�t là t�i �.a
ph��ng. S� ràng bu
c v� c� c�u t� ch�c ��n kinh phí ho�t
�
ng c�a các ch� th� ��i v�i Nhà n��c �ã ít nhi�u khi�n
cho ho�t �
ng ph�n bi	n c�a các ch� th� này trong nhi�u
tr�&ng h+p không ��m b�o ��+c tính khách quan do có
tình tr�ng né trách nhi	m, n� nang... Và th�c tr�ng này
cho ��n nay v�n ch�a có nh�ng quy �.nh th�c s� hi	u
qu� �� gi�i quy�t. V�n �� quan tr[ng là c*n ti�p t�c
nghiên c�u, xác lp �.a v. pháp lý, t� cách pháp nhân và
t�o quy�n ph�n bi	n cho các ch� th� PBXH, �!ng th&i xây
d�ng quan h	 h+p tác gi�a các ch� th� này v�i h	 th�ng
lãnh ��o, qu�n lý thay cho quan h	 lãnh ��o - ph�c tùng.
S� l�+ng cán b
 còn thi�u, n4ng l�c, trình �
, k2 n4ng
PBXH còn y�u, c*n ph�i ��+c quan tâm t4ng c�&ng tp
hu�n, b!i d�/ng.

Kh"c ph�c tính hình th�c

PBXH nhi�u khi mang tính hình th�c nên ít �
ng viên
��+c nhân dân tr�c ti�p tham gia. Các ch� th� ti�n hành
thi�u nh�ng bi	n pháp ch� �
ng, tích c�c �� tp h+p và
ph�n ánh trung thành nh�ng ý ki�n và nguy	n v[ng c�a
nhân dân. Giá tr. c�a nhi�u ý ki�n ph�n bi	n g*n nh� ch'

mang tính tham kh�o. Các ch� th� có th~m quy�n g*n
nh� �[c xong r!i �� ��y, không có s� ti�p thu hay ph�n
h!i, chính �i�u này �ã làm gi�m �i ph*n nào giá tr. c�a
nh�ng ý ki�n ph�n bi	n. Nhi�u d� án, k� ho�ch c�a Nhà
n��c �ã ��+c ��a ra �� l�y ý ki�n c�a nhân dân, nh�ng
�ôi khi ch' là hình th�c cho �úng th� t�c, b$i ai ph�n
bi	n thì c� vi	c ph�n bi	n, còn vi	c c�a các ch� th� ��+c
ph�n bi	n thì h[ v�n làm, b�t k� ý ki�n ph�n bi	n �ó là
th� nào �i ch4ng n�a. 

�� ra m
t c� ch� rõ ràng v� vi	c ti�p thu, x� lý các ý
ki�n ph�n bi	n là m
t nhi	m v� r�t quan tr[ng hi	n nay.
Trên th�c t�, sau khi nhn ph�n bi	n, các ch� th� có th�
ti�p thu ho�c không ti�p thu, nh�ng c*n ph�i có c� s$ ��
công khai cho nhân dân bi�t t�i sao l�i có s� x� lý nh�
vy. Do thi�u c� s$ pháp lý, nên v�n �� xây d�ng c� ch�
ti�p nhn nh�ng ý ki�n ph�n bi	n v�n còn v��ng m"c,
gây khó kh4n cho c� ��i t�+ng ph�n bi	n và b. ph�n bi	n.
N�u không có các quy �.nh c� th�, ràng bu
c trách nhi	m
c�a các ch� th� thì PBXH s� ch' t!n t�i nh� m
t ho�t
�
ng mang tính hình th�c, lãng phí, không hi	u qu�.

Phân �.nh ph�m vi ph�n bi	n xã h
i c�a M�t trn T�
qu�c và các t� ch�c xã h
i, xã h
i ngh� nghi	p

Các v4n b�n c�a ��ng, Lut M�t trn T� qu�c Vi	t Nam
quy �.nh, ch' có M�t trn, các t� ch�c chính tr.- xã h
i
m�i có trách nhi	m th�c hi	n ph�n bi	n xã h
i, trên th�c
t� nhi�u t� ch�c xã h
i, xã h
i ngh� nghi	p, báo chí �ã
th�c hi	n ph�n ánh, góp ý mang tính ph�n bi	n xã h
i
cao. Liên hi	p các H
i Khoa h[c - K2 thut Vi	t Nam c�ng
�ã th�c hi	n PBXH t] n4m 2002 theo v4n b�n c�a Chính
ph�. Thách th�c ��i v�i PBXH c�a M�t trn T� qu�c Vi	t
Nam là, n�u M�t trn né tránh thì các t� ch�c xã h
i khác
s� làm; n�u nhn th�c không �úng v� PBXH thì d) b. l+i
d�ng, không nh�ng không t4ng �!ng thun, mà còn gây
hoài nghi, khoét thêm mâu thu�n, b�t �n trong nhân dân.
V�n �� ��t ra, c*n ph�i phân �.nh rõ h�n ph�m vi M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c chính tr. - xã h
i
th�c hi	n PBXH, phát huy s� tham gia c�a các t� ch�c xã
h
i, xã h
i ngh� nghi	p và ng�&i dân vào PBXH. PBXH
ph�i bám sát vào m�c �ích, nguyên t"c ��+c quy �.nh
trong Lut M�t trn T� qu�c Vi	t Nam.  

C*n có lut v� ph�n bi	n xã h
i

PBXH là ho�t �
ng �ã ��+c quy �.nh trong Hi�n pháp
n4m 2013, Lut M�t trn T� qu�c Vi	t Nam n4m 2015, m
t
s� v4n b�n d��i lut và h��ng d�n c�a ph�n bi	n xã h
i
Vi	t Nam. Tuy nhiên, ch�a có m
t v4n b�n quy ph�m pháp
lut nào quy �.nh và �i�u ch'nh m
t cách tr�c ti�p và
toàn di	n v�n �� PBXH. Vì vy, yêu c*u xây d�ng và hoàn
thi	n pháp lut v� PBXH �ang tr$ nên b�c thi�t. N�u ��+c
�i�u ch'nh b$i pháp lut, hay nói cách khác n�u có nh�ng
quy �.nh c� th�, rõ ràng, minh b�ch ��i v�i các v�n ��
xoay quanh ho�t �
ng này thì s� t�o ra c� s$ pháp lý quan
tr[ng �� PBXH phát huy ��+c nh�ng m�t tích c�c c�a nó
��i v�i �&i s�ng chính tr. - xã h
i c�a ��t n��c.�
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BÙI THỊ HÒA*

Tóm tắt: Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khuyến khích và
phát huy được quyền làm chủ, sự tham gia và trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ.
Những kết quả đó đã tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành
quyền dân chủ, tham gia tích cực hơn vào việc thực thi và xây dựng chính sách, pháp
luật, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Summary: Social supervision and criticism as well as participation in contributing
the Party and the Government of the Vietnam Women’s Union have encouraged and
promoted the ownership, participation, and wisdom of all women. These results
have created conditions and opportunities for cadres, members, and women to
exercise their democratic rights, participate more actively in the implementation and
contribution of policies and laws, and actively contribute ideas to build the Party and
the Government.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam.
Keywords: Supervison, social criticism, the Vietnam Fatherland Front, socio-political organizations, the Vietnam
Women’s Union.
Nhận bài: 18/2/2019; Sửa chữa: 25/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.

H
i Liên hi	p Ph� n� Vi	t Nam là t� ch�c chính
tr. - xã h
i, ��i di	n quy�n và l+i ích h+p pháp,
chính �áng c�a các t*ng l�p ph� n�. V�i g*n
17 tri	u h
i viên1, có h	 th�ng t� ch�c H
i 4

c�p và m�ng l��i các chi, t� $ t�t c� các xã, thôn, b�n
trên c� n��c, có �
i ng� cán b
 nhi	t tình, trách nhi	m
và có kinh nghi	m trong các ho�t �
ng phát tri�n c
ng
�!ng. M�ng l��i h
i viên ph� n� r
ng l�n c�a H
i là l�c
l�+ng m�nh m� góp ph*n không nh} trong xây d�ng
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân, phát tri�n kinh t�, v4n hóa,
xã h
i t�i �.a ph��ng. Là thành viên c�a M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam, bên c�nh vi	c th�c hi	n nhi	m v� chính
tr. c�a H
i, H
i �ã tích c�c, ch� �
ng và trách nhi	m
trong th�c hi	n Ch��ng trình hành �
ng c�a M�t trn
T� qu�c2. 

Tri�n khai có hi	u qu� Quy ch� Giám sát và ph�n bi	n
xã h
i là m
t trong nhi	m v� tr[ng tâm c�a H
i Liên hi	p
Ph� n� Vi	t Nam. H
i �ã c� th� hoá thành ch��ng trình
hành �
ng, k� ho�ch ho�t �
ng t]ng n4m và ch' tiêu thi
�ua trong h	 th�ng H
i. Trong 5 n4m qua, Trung ��ng
H
i �ã ban hành 9 v4n b�n ch' ��o, h��ng d�n các c�p H
i
tri�n khai th�c hi	n Quy�t �.nh s� 218-Q�/TW và Quy�t
�.nh s� 217-Q�/TW; t� ch�c 1.850 h
i ngh. quán tri	t,
tri�n khai, tp hu�n cho 73.949 l�+t cán b
 H
i các c�p;
phát hành 4 �*u sách v�i 17.518 cu�n làm tài li	u h��ng
d�n ho�t �
ng này cho cán b
 H
i c� s$. 

Những kết quả nổi bật trong hoạt động
giám sát và phản biện xã hội thời gian qua

M
t là, tham gia ho�t �
ng giám sát và ph�n bi	n xã

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát huy vai trò c�a các c�p H
i và h
i viên
ph� n� trong ho�t đ
ng giám sát, ph�n bi	n
xã h
i, tham gia góp ý xây d�ng Đ�ng, 
xây d�ng chính quy�n
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h
i �ã nâng cao nhn th�c, phát huy quy�n làm ch� và
s� tham gia c�a các t*ng l�p ph� n� vào vi	c th�c hi	n
các ch� tr��ng, chính sách, pháp lut và nhi	m v� chính
tr. t�i �.a ph��ng.

Hai là, nh�ng phát hi	n, ki�n ngh. c�a H
i qua giám
sát và ph�n bi	n xã h
i, ��i tho�i v�i c�p �y, chính quy�n
góp ph*n b� sung và t]ng b��c hoàn thi	n chính sách,
pháp lut v� ph� n�, gia �ình, tr� em, bình ��ng gi�i…
��a chính sách, pháp lut vào cu
c s�ng.

T] n4m 2014 - 2018, các c�p H
i �ã ch� trì 15.415 cu
c
giám sát chuyên ��, nghiên c�u, góp ý 25.798 v4n b�n;
tham gia 55.679 �oàn giám sát, kh�o sát c�a c�p u� ��ng
các c�p, Qu�c h
i, H
i �!ng nhân dân, U� ban M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c chính tr. - xã h
i các c�p;
tham gia 24.200 cu
c giám sát c�a Ban Thanh tra nhân
dân; 25.432 cu
c giám sát c�a Ban giám sát �*u t� c
ng
�!ng; các c�p H
i �ã t� ch�c 21.832 h
i ngh. góp ý ph�n
bi	n, �ã có 37.970 v4n b�n ki�n ngh. g�i ��n các c� quan
có th~m quy�n; �ã tham m�u �� xu�t thành công 119
chính sách, n
i dung liên quan ��n ph� n�, gia �ình, tr�
em, bình ��ng gi�i và t� ch�c H
i. 

Ba là, thông qua các ki�n ngh., �� xu�t chính sách và
gi�i quy�t các v�n �� thi�t thân c�a ph� n�; H
i Liên hi	p

Ph� n� Vi	t Nam �ã th�c hi	n t�t h�n ch�c n4ng ��i di	n,
ch4m lo b�o v	 quy�n và l+i ích h+p pháp c�a các t*ng l�p
ph� n� và ngày càng kh�ng �.nh ��+c v. th�, vai trò trong
h	 th�ng chính tr. và trong �&i s�ng xã h
i. Trình �
,
n4ng l�c, b�n l3nh c�a cán b
 H
i các c�p ��+c nâng lên.

B�n là, xu�t hi	n nhi�u �i�n hình t�t, cách làm hay,
sáng ki�n m�i trong công tác xây d�ng ��ng, xây d�ng
chính quy�n t] các c�p H
i, góp ph*n phát huy dân ch�,
t4ng c�&ng �!ng thun xã h
i; s� g"n bó gi�a ��ng và
nhân dân; �óng góp vào quá trình phát huy dân ch� xã
h
i, c� th� hoá ph��ng châm “Dân bi�t, dân bàn, dân
làm, dân ki�m tra”.

Tuy nhiên, so v�i yêu c*u nhi	m v� ��t ra, ho�t �
ng
giám sát, ph�n bi	n xã h
i, tham gia góp ý xây d�ng ��ng,
chính quy�n c�a các c�p H
i và h
i viên ph� n� còn h�n
ch�. Vi	c tri�n khai th�c hi	n hai quy�t �.nh $ các c�p H
i
ch�a �!ng b
; c�p c� s$ còn lúng túng và còn t� t�$ng
ng�i va ch�m, ch�a m�nh d�n, nh�t là vi	c th�c hi	n giám
sát ��i v�i t� ch�c ��ng, ��c bi	t ��i v�i cán b
, ��ng viên,
ng�&i ��ng �*u; ch�a có nhi�u phát hi	n sau giám sát, m�i
ch' d]ng $ phát hi	n, nêu ý ki�n, ki�n ngh.. Nhi�u ki�n
ngh. còn chung chung, không nêu rõ c� quan th�c hi	n,
gi�i quy�t ki�n ngh., do �ó, ch�a có c� s$ �ánh giá, theo

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ trao giải thưởng
Kovalevskaia năm 2018 và giao lưu giữa các nhà khoa học với nữ sinh viên, tháng 3/2019. ẢNH: QUANG VINH
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dõi k�t qu� th�c hi	n ki�n ngh. c�a các c� quan, t� ch�c,
cá nhân. Ph*n l�n ch�a t� ch�c ��i tho�i gi�a ch� th� giám
sát v�i ��i t�+ng giám sát �� làm rõ n
i dung giám sát. 

Vi	c nghiên c�u chu~n b. c� s$ lý lun và th�c ti)n c�a
H
i �� tham gia góp ý, ph�n bi	n xã h
i trong xây d�ng
chính sách, pháp lut v� bình ��ng gi�i còn b. �
ng, ch�a
k.p th&i, thi�u tính d� báo nên k�t qu� �� xu�t ph�n bi	n
ch�a �áp �ng yêu c*u.

Một số kinh nghiệm trong phát huy vai
trò các cấp Hội và hội viên phụ nữ tham
gia giám sát và phản biện xã hội

Th� nh�t, s� quan tâm, ch' ��o sát sao c�a c�p �y là
y�u t� �*u tiên, quan tr[ng �� M�t trn T� qu�c Vi	t Nam
và các t� ch�c chính tr. - xã h
i nói chung và H
i Liên
hi	p Ph� n� Vi	t Nam nói riêng th�c hi	n hi	u qu� ho�t
�
ng giám sát, ph�n bi	n xã h
i. 

Th� hai, �� ho�t �
ng giám sát, ph�n bi	n xã h
i, góp
ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n �i vào th�c ch�t,
các c�p H
i c*n ch� �
ng l�a ch[n nh�ng n
i dung, v�n
�� giám sát và ph�n bi	n xã h
i có liên quan tr�c ti�p
��n quy�n, l+i ích h+p pháp, chính �áng c�a h
i viên,
ph� n�. 

Th� ba, nâng cao n4ng l�c và rèn luy	n b�n l3nh cán
b
 là nhân t� quy�t �.nh ch�t l�+ng công tác giám sát và
ph�n bi	n xã h
i, tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng
chính quy�n. Cán b
 H
i các c�p c*n có ki�n th�c, hi�u
bi�t sâu v� l3nh v�c giám sát, ph�n bi	n xã h
i và có b�n
l3nh �� lên ti�ng, b�o v	 quy�n và l+i ích h+p pháp, chính
�áng c�a ph� n� và tr� em.

Th� t�, s� ph�i h+p gi�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và
các t� ch�c chính tr. - xã h
i các c�p là r�t c*n thi�t nh�t
là v�i nh�ng v�n �� quan tr[ng, ��+c �ông ��o ng�&i dân
quan tâm, ho�c nh�ng v�n �� liên quan ��n giám sát cán
b
, ��ng viên, ng�&i ��ng �*u.

Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ giám
sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền 

M
t là, c�p �y các c�p ti�p t�c quán tri	t, lãnh ��o,

ch' ��o tri�n khai th�c hi	n nghiêm túc Quy�t �.nh s�
217-Q�/TW, Quy�t �.nh s� 218-Q�/TW, Quy�t �.nh s� 99-
Q�/TW và Quy �.nh s� 124-Q�/TW. T4ng c�&ng ki�m tra
th�c hi	n các quy�t �.nh trên và ��a vào tiêu chí �ánh
giá, x�p lo�i t� ch�c c� s$ ��ng; ch' ��o các ngành liên
quan k.p th&i, trách nhi	m trong vi	c gi�i quy�t các ki�n
ngh., �� xu�t các v�n �� ��+c phát hi	n qua giám sát.

Hai là, nâng cao hi	u l�c, hi	u qu� �i�u hành, t� ch�c
th�c hi	n các ch� tr��ng, chính sách pháp lut, th�c hi	n
quy ch� dân ch� $ c� s$, chú tr[ng tính công khai, minh
b�ch, dân ch�, ��i tho�i, gi�i trình trong ho�t �
ng lãnh
��o c�a ��ng, ho�t �
ng qu�n lý c�a Nhà n��c các c�p.

Ba là, M�t trn T� qu�c Vi	t Nam, �oàn th� chính tr. -
xã h
i c*n góp ý b0ng v4n b�n m�i n4m m
t l*n tr��c khi
ki�m �i�m c�p �y, t� ch�c ��ng và tr��c khi k�t thúc
nhi	m k� c�a c�p �y cùng c�p; Quy �.nh s� 124-Q�/TW
ngày 2/2/2018 c�a Ban Bí th� Trung ��ng ��ng v� giám
sát c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam, các t� ch�c chính tr.-
xã h
i và nhân dân ��i v�i vi	c tu d�/ng, rèn luy	n ��o
��c, l�i s�ng c�a ng�&i ��ng �*u, cán b
 ch� ch�t và cán
b
 ��ng viên. M�t trn T� qu�c Vi	t Nam ch� trì, ph�i h+p
v�i các t� ch�c chính tr. - xã h
i ph�i h+p tri�n khai hi	u
qu� quy �.nh v� giám sát và ph�n bi	n xã h
i, quan tâm
th�c hi	n có hi	u qu� công tác giám sát, ph�n bi	n xã
h
i ��i v�i nh�ng v�n �� nóng, nh�ng v�n �� th&i s� liên
quan ��n quy�n, l+i ích h+p pháp c�a h
i viên, �oàn viên,
nhân dân.

B�n là, c*n chú tr[ng �*u t� cho công tác t�ng k�t th�c
ti)n, nghiên c�u lý lun, d� báo, phát huy, thu hút s�
tham gia c�a �
i ng� chuyên gia, t� v�n làm c� s$ cho giám
sát, ph�n bi	n xã h
i, góp ý xây d�ng ��ng, chính quy�n.

Nhn th�c ��+c ý ngh3a, t*m quan tr[ng và trách
nhi	m c�a H
i Liên hi	p Ph� n� Vi	t Nam trong vi	c tri�n
khai và th�c hi	n có hi	u qu� Quy ch� Giám sát và ph�n
bi	n xã h
i c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c
chính tr. - xã h
i. Quy �.nh v� vi	c M�t trn T� qu�c Vi	t
Nam, các t� ch�c chính tr. - xã h
i và nhân dân góp ý xây
d�ng ��ng, xây d�ng chính quy�n, chính là góp ph*n �~y
m�nh dân ch� trong xã h
i, phát huy quy�n làm ch� c�a
h
i viên, ph� n� và th�c s� là ti�ng nói ��i di	n cho quy�n
và l+i ích h+p pháp c�a các t*ng l�p ph� n� Vi	t Nam.�

Chú thích:
1. Theo Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
2. Quy chế số 07/QC-MTTW-ĐCT, ngày 14/4/2014 quy định về Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các Tổ chức thành

viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chương trình phối hợp hàng năm.
3. Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực

thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. 
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NGUYỄN VĂN THANH*

Tóm tắt: Thực hiện Kết luận số 02/KL - ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo, những
năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã cơ bản thực
hiện tốt vai trò đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị và
nguồn lực của tôn giáo đóng góp vào xây dựng và phát triển đất nước.

Summary: Implementation of Conclusion No. 02/KL - ĐCT on 29th December,
2015 of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee on
renovating content and operation methods of the Vietnam Fatherland Front on
religious affair in the last few years, the Vietnam Fatherland Front and its
member organizations have basically performed effectively the role of ensuring
freedom of belief and religion, promoting the values and resources of religion
contributing to national building and development.
Từ khóa: Tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Religion, freedom of belief, religion, renewal of content, operation method, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 15/2/2019; Duyệt đăng: 28/2/2019.

Những kết quả bước đầu qua 3 năm thực
hiện Kết luận số 02/KL - ĐCT của Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam về công tác tôn giáo 

��i m�i n
i dung, ph��ng th�c ho�t �
ng c�a M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam v� công tác tôn giáo trong giai
�o�n hi	n nay là nhi	m v� th�&ng xuyên, v]a mang tính
chi�n l�+c lâu dài trong vi	c tp h+p, �oàn k�t các tôn
giáo, �!ng bào có ��o và các t*ng l�p nhân dân, do �ó,
Ban Th�&ng tr�c <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các
t'nh, thành ph� tr�c thu
c Trung ��ng ��u có k� ho�ch

t� ch�c tri�n khai, quán tri	t sâu s"c K�t lun này v�i
nhi�u hình th�c phong phú, �a d�ng, hi	u qu�. Trung
��ng các t� ch�c chính tr. - xã h
i và các t� ch�c thành
viên �ã quán tri	t tri�n khai K�t lun s� 02 ��n các c�p
h
i; c� th� hóa n
i dung c�a K�t lun trong Ch��ng trình
hành �
ng và các v4n b�n h��ng d�n hàng n4m c�a t�
ch�c thành viên v� công tác vn �
ng h
i viên, �oàn viên
có ��o và các t*ng l�p nhân dân. Các t� ch�c chính tr. -
xã h
i �ã quan tâm ch' ��o các c�p h
i $ �.a ph��ng c�
th� hóa nhi	m v� c�a H
i phù h+p v�i ��i t�+ng và yêu
c*u th�c ti)n c�a các vùng tôn giáo trên c� s$ phát huy
các ngu!n l�c và th� m�nh v�n có c�a m�i t� ch�c. Nét

* Thạc sĩ, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�i m�i n
i dung, ph��ng th�c
ho�t đ
ng c�a M�t trn T� qu�c
Vi	t Nam v� công tác tôn giáo
hi	n nay
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tiêu bi�u �ó là, các t� ch�c chính tr. - xã h
i và m
t s� t�
ch�c thành viên �ã g"n vi	c th�c hi	n K�t lun s� 02 v�i
n
i dung các phong trào thi �ua yêu n��c, các cu
c vn
�
ng do M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c thành
viên phát �
ng, tri�n khai. 

Qua 3 n4m tri�n khai th�c hi	n K�t lun s� 02 c�a
�oàn Ch� t.ch, b��c �*u ��t ��+c m
t s� k�t qu� quan
tr[ng, nh� sau:

M
t là, thông qua vi	c tri�n khai các n
i dung c�a K�t
lun s� 02, nhn th�c c�a �
i ng� cán b
 M�t trn, cán
b
 các t� ch�c thành viên các c�p làm công tác tôn giáo
�ã có nhi�u chuy�n bi�n tích c�c, coi �ây là nhi	m v�
quan tr[ng, góp ph*n t4ng c�&ng �oàn k�t các tôn giáo
trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t
c. Qua vi	c phát huy
5 �u �i�m và kh"c ph�c 5 h�n ch� mà K�t lun s� 02 ch'
ra, �ã phát huy ��+c vai trò, quy�n, trách nhi	m c�a M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam trong tình hình m�i. Nhn th�c v�
tôn giáo, công tác tôn giáo và các k2 n4ng vn �
ng tp
h+p ch�c s"c, nhà tu hành, b�n l3nh trong công tác tôn
giáo c�a �
i ng� cán b
 M�t trn các c�p trong công tác
tôn giáo �ã ��+c c�i thi	n, nâng cao h�n tr��c. Trong 3
n4m qua, v� c� b�n �
i ng� cán b
 M�t trn làm công tác
tôn giáo �ã t]ng b��c tr�$ng thành v� m[i m�t, nêu cao
tinh th*n, trách nhi	m, g*n g�i l"ng nghe, n"m b"t tâm
t� nguy	n v[ng c�a ch�c s"c, ch�c vi	c, tu s3, �!ng bào

có ��o; tham gia ph�i h+p có trách nhi	m và ch� �
ng
h�n v�i các c� quan ��ng, Nhà n��c, các ban, ngành,
�oàn th� gi�i quy�t các v� vi	c liên quan ��n tôn giáo; có
n�i ch� �
ng phát hi	n, báo cáo k.p th&i c�p �y có h��ng
gi�i quy�t v� nh�ng v� vi	c c� th�; t�o s� an tâm, ph�n
kh$i, �!ng thun xã h
i. � nh�ng �.a ph��ng có ��c thù,
vùng sâu, vùng xa, vùng �!ng bào dân t
c thi�u s�, vai
trò c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các t� ch�c thành
viên �ã có s� t4ng c�&ng h�n trong vi	c vn �
ng các tôn
giáo phát huy các giá tr. v4n hóa, ��o ��c t�t ��p c�a tôn
giáo, vn �
ng nhân dân t] b} các h� t�c, thói quen c�
h�, l�c hu; �
ng viên nhân dân không theo các hi	n
t�+ng tín ng�/ng, tôn giáo ph�n v4n hóa, c�c �oan, ho�c
không tham gia ho�t �
ng c�a m
t s� t� ch�c b�t h+p
pháp; phát huy truy�n th�ng yêu n��c, g"n bó, �!ng
hành cùng dân t
c; giúp nhau gi�m nghèo b�n v�ng, xây
d�ng và c�ng c� qu�c phòng, ��m b�o an ninh trt t�,
tham gia b�o v	 môi tr�&ng và �ng phó v�i bi�n ��i khí
hu. Tính ��n nay, Nhà n��c �ã công nhn 41 t� ch�c
tôn giáo thu
c 15 tôn giáo. �!ng bào các tôn giáo $ n��c
ta hi	n nay có trên 25,3 tri	u ng�&i chi�m kho�ng 27%
dân s�, h�n 70.000 ch�c s"c, nhà tu hành, hàng tr4m
nghìn ch�c vi	c và trên 27.000 c� s$ th& t� c�a các tôn
giáo, �ó là ch�a k� nh�ng ng�&i tin theo các tín ng�/ng,
tôn giáo truy�n th�ng c�a dân t
c. Ngoài ra còn có h�n
100 t� ch�c, h	 phái, nhóm tôn giáo khác ch�a ��+c �4ng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực 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
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ký ho�t �
ng ho�c ch�a �� �i�u ki	n công nhn v� t�
ch�c và hàng ch�c hi	n t�+ng "tôn giáo m�i". ��c tính,
hi	n 95% dân s� n��c ta có �&i s�ng tín ng�/ng, tôn giáo.
Các tôn giáo $ Vi	t Nam có trên 80.000 ch�c s"c, nhà tu
hành; 113.803 ch�c vi	c; 25.922 c� s$ th& t�, c� s$ sinh
ho�t tôn giáo �ang s� d�ng; 102 c� s$ �ào t�o, b!i d�/ng
ch�c s"c, nhà tu hành và 761 c� s$ ho�t �
ng t] thi	n
nhân ��o.

Hai là, <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các c�p và các
t� ch�c thành viên �ã c� b�n th�c hi	n t�t vai trò ��m b�o
quy�n t� do tín ng�/ng, tôn giáo c�a m[i ng�&i nh� tinh
th*n Hi�n pháp n4m 2013 và pháp lut v� tín ng�/ng, tôn
giáo, trên c� s$ ��m b�o s� lãnh ��o c�a các c�p �y ��ng,
s� ph�i h+p �!ng b
 th�&ng xuyên v�i các c� quan nhà
n��c và phát huy vai trò ch� trì hi	p th��ng, ph�i h+p và
th�ng nh�t hành �
ng v�i các t� ch�c thành viên M�t
trn. Trên tinh th*n ��i m�i n
i dung, ph��ng th�c công
tác tôn giáo c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam, �oàn Ch� t.ch
<y ban Trung ��ng M�t trn T� qu�c Vi	t Nam �ã ch� �
ng
�� xu�t Ch� t.ch n��c, Chính ph�, Th� t��ng Chính ph�,
<y ban Th�&ng v� Qu�c h
i nhi�u n
i dung quan tr[ng
trong công tác tôn giáo, nh�: vi	c phát huy vai trò các tôn
giáo tham gia xã h
i hóa các l3nh v�c y t�; giáo d�c; b�o
tr+ xã h
i; d�y ngh�; b�o v	 môi tr�&ng và �ng phó v�i
bi�n ��i khí hu; an sinh xã h
i; nghiên c�u mô hình
thành lp H
i �!ng t� v�n tôn giáo qu�c gia; ch� �
 chính
sách nh0m xây d�ng và phát huy vai trò c�a ng�&i tiêu
bi�u trong các tôn giáo; vi	c ph�i h+p xây d�ng d� án Lut
Tín ng�/ng, tôn giáo... ��+c Ch� t.ch n��c, <y ban
Th�&ng v� Qu�c h
i, Th� t��ng Chính ph� �!ng tình và
phân công các c� quan ch�c n4ng, các thành viên Chính
ph� ph�i h+p tri�n khai th�c hi	n.

Ba là, M�t trn �ã thông qua vi	c phát huy các giá tr.
v4n hóa, ��o ��c và ngu!n l�c c�a các tôn giáo tham gia
xây d�ng và b�o v	 T� qu�c; thông qua phát �
ng và tri�n
khai các cu
c vn �
ng, các phong trào thi �ua yêu n��c
trong các tôn giáo, M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các c�p ch�
�
ng, sáng t�o, có nhi�u cách th�c �a d�ng �� t4ng c�&ng
vn �
ng, tp h+p các tôn giáo trong kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân t
c, tích c�c tham gia xã h
i hóa các l3nh v�c mà
tôn giáo có s$ tr�&ng nh�: y t�, giáo d�c, tr+ giúp xã h
i,
d�y ngh�, b�o v	 môi tr�&ng và �ng phó v�i bi�n ��i khí
hu, an sinh xã h
i, xây d�ng nông thôn m�i, �ô th. v4n
minh, gi�m nghèo b�n v�ng...  �!ng th&i n"m b"t tâm t�
nguy	n v[ng và ph�i h+p t�o �i�u ki	n, �
ng viên �!ng
bào các tôn giáo sinh ho�t tín ng�/ng, tôn giáo �úng
pháp lut. Ban Th�&ng tr�c <y ban Trung ��ng M�t trn
T� qu�c Vi	t Nam �ã ch� trì ph�i h+p v�i B
 Giáo d�c và
�ào t�o, B
 Lao �
ng - Th��ng binh và Xã h
i và B
 Y t�
t� ch�c kh�o sát, �ánh giá tình hình trong toàn qu�c và
t� ch�c 3 h
i ngh. toàn qu�c bi�u d��ng và phát huy vai
trò các tôn giáo tham gia phát tri�n giáo d�c m*m non;
tham gia phát tri�n ho�t �
ng b�o tr+ xã h
i và d�y ngh�;
tham gia ch4m sóc s�c kh}e, khám ch�a b	nh cho ng�&i
nghèo, ng�&i nhi)m HIV/AIDS, b	nh nhân phong, tâm

th*n... M�t trn ch� trì ph�i h+p v�i B
 Tài nguyên và
Môi tr�&ng cùng lãnh ��o c�p cao c�a 40 t� ch�c tôn giáo
ký k�t Ch��ng trình ph�i h+p phát huy vai trò các tôn
giáo tham gia b�o v	 môi tr�&ng và �ng phó v�i bi�n ��i
khí hu giai �o�n 5 n4m (2015-2020). 

T] cu�i n4m 2015 �*u n4m 2016, l*n �*u tiên �oàn
Ch� t.ch <y ban Trung ��ng M�t trn T� qu�c Vi	t Nam �ã
t� ch�c ti�p xúc, ��i tho�i v�i 34 t� ch�c tôn giáo, t�
ch�c tôn giáo tr�c thu
c $ phía Nam và 23 t� ch�c tôn
giáo, t� ch�c tôn giáo tr�c thu
c $ phía B"c v� các v�n ��
mà tôn giáo quan tâm, �!ng th&i �óng góp ý ki�n xây
d�ng d� án Lut Tín ng�/ng, tôn giáo. Phó Th� t��ng
Chính ph� cu�i n4m 2016 và Th� t��ng Chính ph� cu�i
n4m 2017 �ã t� ch�c ti�p xúc, ��i tho�i v�i các t� ch�c
tôn giáo. �oàn Ch� t.ch �ã t� ch�c h
i ngh. ph�n bi	n d�
án Lut Tín ng�/ng, tôn giáo và có nhi�u ý ki�n ph�n
bi	n có giá tr. khoa h[c, th�c ti)n ��+c <y ban Th�&ng
v� Qu�c h
i ti�p thu, hoàn ch'nh d� án Lut. N4m 2018,
�oàn Ch� t.ch t� ch�c ti�p xúc, ��i tho�i v�i Tòa Giám
m�c, ��i Ch�ng vi	n Thánh Giuse, tr�&ng Cao ��ng Ngh�
Hòa Bình thu
c Giáo phn Xuân L
c thành công t�t ��p,
có ý ngh3a sâu s"c trong vi	c �oàn k�t, tp h+p �!ng bào
Công giáo. Qua �ó, vai trò c*u n�i c�a M�t trn T� qu�c
Vi	t Nam gi�a c�p �y ��ng, chính quy�n và nhân dân v�i
các t� ch�c tôn giáo ��+c phát huy $ m�c cao h�n, toàn
di	n h�n. 

B�n là, c� ch� phân công ch� trì, ph�i h+p th�ng nh�t
hành �
ng trong công tác vn �
ng, �oàn k�t tôn giáo
trong h	 th�ng chính tr. thông qua ho�t �
ng c�a Ban
Ch' ��o công tác tôn giáo và ho�t �
ng giao ban công tác
tôn giáo �.nh k� gi�a M�t trn, các t� ch�c thành viên và
các c� quan, t� ch�c liên quan c�a ��ng, Nhà n��c �ã
b��c �*u hi	u qu�. T�i các cu
c giao ban �.nh k�, ng�&i
��ng �*u c�p �y, chính quy�n, M�t trn nhi�u �.a ph��ng
�ã ch� �
ng g�p g/, trao ��i, ��i tho�i v�i ban lãnh ��o
các tôn giáo. Công tác n"m tình hình và t� ch�c ��i tho�i
gi�a c�p �y, chính quy�n và M�t trn T� qu�c Vi	t Nam
v�i ��i di	n các t� ch�c, c� s$ tôn giáo, ch�c s"c, ch�c
vi	c, nhà tu hành, �oàn viên, h
i viên, �!ng bào có ��o
��+c các �.a ph��ng quan tâm, t4ng c�&ng h�n. B0ng
nhi�u hình th�c và các kênh ti�p xúc �a d�ng do M�t trn
T� qu�c Vi	t Nam ch� trì, ph�i h+p tham m�u t� ch�c
th�c hi	n ti�p xúc, ��i tho�i, do vy kh� n4ng và c� h
i
sâu sát, n"m b"t ��+c k.p th&i, chính xác nh�ng tâm t�,
nguy	n v[ng, tình c�m c�a các tôn giáo ��+c t4ng c�&ng
và hi	u qu� h�n. Các ki�n ngh., �� xu�t c�a M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam v�i c�p �y, chính quy�n và c� quan ch�c
n4ng có liên quan có trách nhi	m gi�i quy�t, tr� l&i ��+c
gi�i quy�t k.p th&i, hi	u qu� h�n. 

N4m là, <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các c�p �ã
t]ng b��c th� hi	n rõ và th�c hi	n ngày càng t�t h�n vai
trò ��i di	n, b�o v	 quy�n và l+i ích chính �áng, h+p pháp
c�a các t*ng l�p nhân dân, trong �ó có �!ng bào các tôn
giáo. Ho�t �
ng giám sát liên quan ��n công tác qu�n lý
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nhà n��c v� tôn giáo ��+c �~y m�nh, qua 3 n4m tri�n khai
th�c hi	n K�t lun 02 �ã làm bài b�n h�n, theo quy trình,
có s� ph�i h+p tham gia c�a các c� quan nhà n��c và các
t� ch�c thành viên. Ho�t �
ng ph�n bi	n xã h
i ��i v�i d�
th�o các ch� tr��ng, chính sách pháp lut, �� án, k�
ho�ch, quy ho�ch phát tri�n kinh t� - v4n hóa - xã h
i có
liên quan ��n tín ng�/ng, tôn giáo �ã có nh�ng ��i m�i,
t]ng b��c nâng c�p t] ho�t �
ng góp ý tr��c �ây lên ho�t
�
ng ph�n bi	n xã h
i �úng ngh3a, tp trung là ph�n bi	n
c�a h	 th�ng M�t trn các c�p và c�a �oàn Ch� t.ch <y ban
Trung ��ng M�t trn T� qu�c Vi	t Nam ��i v�i d� th�o Lut
Tín ng�/ng, tôn giáo; ph�n bi	n c�a Ban Th�&ng tr�c <y
ban Trung ��ng M�t trn T� qu�c Vi	t Nam ��i v�i các d�
th�o Ngh. �.nh c�a Chính ph� quy �.nh chi ti�t Lut Tín
ng�/ng, tôn giáo và các d� th�o v4n b�n liên quan ��n
chính sách tôn giáo c�a Trung ��ng và t]ng c�p. M�t trn
các c�p �ã tham gia ch� �
ng và có trách nhi	m h�n trong
vi	c gi�i quy�t các v�n �� liên quan ��n ��t �ai, c� s$ tôn
giáo, góp ph*n t4ng c�&ng �!ng thun xã h
i và �oàn k�t
các tôn giáo trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t
c. 

<y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các c�p và các t�
ch�c thành viên �ã th�&ng xuyên l"ng nghe, tp h+p các
ý ki�n, ki�n ngh. c�a c� tri và nhân dân, trong �ó chú
tr[ng tp h+p ý ki�n, ki�n ngh. c�a các t� ch�c tôn giáo,
c� tri, nhân dân là ch�c s"c, ch�c vi	c, nhà tu hành và
�!ng bào có ��o. �oàn Ch� t.ch <y ban Trung ��ng M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam �ã t�ng h+p ý ki�n, ki�n ngh. c�a
c� tri và nhân dân t�i các k� h[p Qu�c h
i m
t cách �*y
��, chân th�c, k.p th&i nguy	n v[ng, ki�n ngh. liên quan
��n tôn giáo. M�t trn các c�p �ã t4ng c�&ng công tác
theo dõi, �ôn ��c, giám sát vi	c gi�i quy�t các ý ki�n,
ki�n ngh. c�a c� tri, nhân dân, trong �ó có ý ki�n c�a
ch�c s"c, ch�c vi	c, nhà tu hành c�a các tôn giáo. 

Sáu là, qua vi	c ��i m�i n
i dung, ph��ng th�c ho�t
�
ng, <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam nhi�u �.a ph��ng
c� b�n �ã nhn ��+c s� quan tâm ch' ��o c�a c�p �y, s�
ph�i h+p ch� �
ng, th�&ng xuyên h�n c�a chính quy�n,
các s$, ban, ngành và s� ph�i h+p th�ng nh�t hành �
ng
tích c�c c�a các t� ch�c chính tr. - xã h
i và các t� ch�c
thành viên. Trên c� s$ các ki�n ngh. c�a <y ban M�t trn
T� qu�c Vi	t Nam các c�p, c� b�n các nhu c*u, nguy	n
v[ng c�a các t� ch�c, cá nhân tôn giáo �ã ��+c quan tâm
gi�i quy�t. Nhi�u c� s$ th& t� tôn giáo ��+c xây m�i, tu
b� khang trang, �áp �ng nhu c*u sinh ho�t tôn giáo c�a
các ch�c s"c, ch�c vi	c và tín �! tôn giáo; các ch�c s"c,
ch�c vi	c, tín �! ��+c t�o �i�u ki	n sinh ho�t, ho�t �
ng
tôn giáo theo quy �.nh c�a pháp lut. �!ng bào các tôn
giáo ngày càng yên tâm, tin t�$ng, phát huy truy�n th�ng
yêu n��c, g"n bó, �!ng hành cùng dân t
c, th�c hi	n t�t
ch� tr��ng c�a ��ng, chính sách, pháp lut c�a Nhà n��c,
tích c�c tham gia các phong trào thi �ua yêu n��c, nh�t
là các ho�t �
ng t] thi	n nhân ��o, an sinh xã h
i góp
ph*n cùng chính quy�n phát tri�n kinh t�, xã h
i, xây
d�ng nông thôn m�i, �ô th. v4n minh. 

B�y là, vi	c ��i m�i n
i dung, ph��ng th�c ho�t �
ng
c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam trong công tác tôn giáo �ã
góp ph*n tích c�c vào vi	c th�c hi	n t�t nhi	m v� h
i
nhp qu�c t� c�a ��t n��c trong xu th� qu�c t� hoá, toàn
c*u hoá. Ban Th�&ng tr�c <y ban Trung ��ng M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam �ã ti�p nhi�u �oàn công tác v� t� do tôn
giáo, nhân quy�n c�a Hoa K�, Liên minh châu Âu và các
n��c ��n trao ��i v� v�n �� t� do tôn giáo; quá trình xây
d�ng lut pháp tôn giáo $ Vi	t Nam; v� vai trò, quy�n,
trách nhi	m c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam trong b�o ��m
t� do tôn giáo, b�o v	 quy�n và l+i ích h+p pháp, chính
�áng c�a các tôn giáo. M�t trn �ã ch� trì ph�i h+p, h��ng
d�n các t� ch�c thành viên chu~n b. các báo cáo v� thành
t�u nhân quy�n liên quan ��n các gi�i, các thành ph*n xã
h
i, các dân t
c, các tôn giáo và d.ch ra ti�ng Anh g�i ��n
V4n phòng Cao �y Nhân quy�n Liên h+p qu�c, góp ph*n
kh�ng �.nh và b�o v	 thành t�u nhân quy�n và ��u tranh
ch�ng vi	c l+i d�ng v�n �� nhân quy�n, dân ch�, dân t
c,
t� do tôn giáo c�a các th� l�c thù �.ch.

Bên c�nh nh�ng k�t qu� ��t ��+c nêu trên, vi	c th�c
hi	n K�t lun s� 02 c�a �oàn Ch� t.ch còn nh�ng h�n
ch�, b�t cp nh�: Vi	c ph�i h+p trong công tác vn �
ng
�!ng bào các tôn giáo gi�a <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t
Nam v�i các t� ch�c chính tr. - xã h
i và các c� quan qu�n
lý nhà n��c v� công tác tôn giáo còn có n
i dung, có vi	c,
có lúc, có n�i ch�a ��+c quan tâm c� th�, thi�u ch� �
ng,
th�&ng xuyên. Công tác vn �
ng qu*n chúng vùng �!ng
bào có ��o, nh�t là n�i vùng sâu, vùng xa, vùng �!ng bào
dân t
c thi�u s� $ m
t s� �.a ph��ng ch�a ��t yêu c*u.
T� l	 tp h+p, thu hút �oàn viên, h
i viên là ng�&i có ��o
tham gia sinh ho�t c�a M�t trn, �oàn th� chính tr. - xã
h
i $ m
t s� �.a ph��ng còn khiêm t�n. Vi	c phát tri�n
��ng viên, h
i viên là ng�&i có ��o �ã ��+c quan tâm,
nh�ng m
t s� n�i ch�a ��t yêu c*u; vi	c xây d�ng và ban
hành chính sách nh0m phát huy vai trò ng�&i tiêu bi�u
trong các tôn giáo còn chm. Cán b
 ph� trách công tác
tôn giáo trong h	 th�ng M�t trn còn m}ng; m
t b
 phn
thi�u chuyên sâu, n4ng l�c, kinh nghi	m và trình �

chuyên môn còn h�n ch�, nh�t là c�p huy	n và c�p c� s$.
Không ít n�i, cán b
 ph� trách theo dõi công tác tôn giáo
có s� thay ��i, luân chuy�n, nên ch�a có �i�u ki	n
th�&ng xuyên ti�p xúc, sâu sát v�i �!ng bào các tôn giáo;
�i�u ki	n tài chính cho công tác tôn giáo còn h�n ch� nên
ít có �i�u ki	n �i c� s$ n"m b"t tình hình, tâm t� nguy	n
v[ng nên có lúc, có n�i ch�a k.p th&i n"m b"t, ph�n ánh
�*y ��, k.p th&i các v�n �� ph�c t�p n�y sinh, các ki�n
ngh. �� xu�t c�a tôn giáo...

Một số giải pháp tăng cường vận động,
đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay

Th� nh�t, ti�p t�c �� xu�t v�i ��ng, Nhà n��c v� vi	c
hoàn thi	n ch� tr��ng, chính sách, pháp lut liên quan
��n tín ng�/ng, tôn giáo và các chính sách, pháp lut
liên quan nh0m phát huy t�t vai trò c�a các tôn giáo tham
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gia xã h
i hóa: Y t�, giáo d�c, tr+ giúp xã h
i, d�y ngh�,
an sinh xã h
i, t] thi	n nhân ��o, b�o v	 môi tr�&ng và
�ng phó v�i bi�n ��i khí hu... 

Xây d�ng và ký k�t các ch��ng trình ph�i h+p gi�a
M�t trn, t� ch�c thành viên v�i các t� ch�c tôn giáo, t�
ch�c tôn giáo tr�c thu
c nh0m phát huy vai trò các tôn
giáo tham gia các ho�t �
ng an sinh xã h
i, y t�, giáo
d�c, tr+ giúp xã h
i, d�y ngh�... �.nh k� s� k�t, t�ng k�t,
khen th�$ng, nhân r
ng các mô hình, �i�n hình tiên ti�n
trong tôn giáo th�c hi	n t�t các phong trào thi �ua yêu
n��c, các cu
c vn �
ng g"n v�i xây d�ng nông thôn m�i,
�ô th. v4n minh và gi�m nghèo b�n v�ng. 

Ch� trì ph�i h+p t� ch�c s� k�t 3 n4m th�c hi	n và
ti�p t�c th�c hi	n t�t Ch��ng trình phát huy vai trò các
tôn giáo tham gia b�o v	 môi tr�&ng và �ng phó v�i bi�n
��i khí hu, trên c� s$ �ó ti�p t�c th�c hi	n t�t Ch��ng
trình này ��i v�i các tôn giáo trong ph�m vi c� n��c.

Th� hai, tích c�c ph�i h+p v�i Chính ph� và các c�
quan liên quan xây d�ng và s�m ban hành các chính sách
c� th� �� phát huy vai trò ng�&i tiêu bi�u trong các tôn
giáo. �.nh k� t� ch�c ti�p xúc, ��i tho�i gi�a ng�&i ��ng
�*u c�p �y, chính quy�n, M�t trn T� qu�c Vi	t Nam v�i
t� ch�c tôn giáo, t� ch�c tôn giáo tr�c thu
c và �!ng bào
có ��o; k.p th&i thông tin, tuyên truy�n các ch� tr��ng,
chính sách, pháp lut ��n các t� ch�c, cá nhân tôn giáo;
t� ch�c t�t Ngày h
i ��i �oàn k�t toàn dân t
c trong vùng
�!ng bào tôn giáo. Quan tâm t4ng c�&ng vn �
ng, �oàn
k�t tôn giáo $ các khu v�c Tây B"c, Tây Nguyên, Tây Nam
b
, g"n v�i vi	c th�c hi	n t�t chính sách dân t
c. Quan
tâm h� tr+ ��i v�i t� ch�c và ho�t �
ng c�a <y ban �oàn
k�t Công giáo Vi	t Nam và ho�t �
ng c�a H
i �oàn k�t s�
sãi yêu n��c t�i các t'nh Tây Nam b
.

Th� ba, t4ng c�&ng nhi	m v� giám sát, ph�n bi	n xã h
i
c�a M�t trn và các �oàn th� chính tr. - xã h
i trong công
tác tôn giáo. Th�c hi	n t�t ph��ng châm "Dân bi�t, dân
bàn, dân làm, dân ki�m tra" trong vùng �!ng bào có ��o.

Ph�i h+p v�i chính quy�n tham gia gi�i quy�t d�t
�i�m các tranh ch�p, khi�u n�i, t� cáo v� ��t �ai, c� s$
th& t� có liên quan ��n tôn giáo, nh�t là nh�ng v� vi	c
t!n �[ng kéo dài, có nguy c� gây �nh h�$ng tiêu c�c ��n
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t
c. 

Th� t�, th�&ng xuyên giáo d�c, b!i d�/ng lòng yêu
n��c, truy�n th�ng nhân v4n t�t ��p, ý th�c t� tôn dân
t
c và trách nhi	m, ngh3a v� công dân cho t� ch�c, cá
nhân tôn giáo, g"n v�i tuyên truy�n nâng cao ý th�c th�c
thi pháp lut c�a tín �!, nhà tu hành, ch�c s"c các tôn
giáo. K.p th&i phát hi	n, bi�u d��ng, khen th�$ng các t�
ch�c, cá nhân th�c hi	n t�t chính sách ��i �oàn k�t toàn
dân t
c, chính sách tôn giáo c�a ��ng, Nhà n��c. 

Th� n4m, t4ng c�&ng vn �
ng, �oàn k�t ng�&i Vi	t Nam
$ n��c ngoài là ch�c s"c, ch�c vi	c, nhà tu hành, tín �! các
tôn giáo gi� gìn b�n s"c v4n hóa dân t
c, h��ng v� T� qu�c,

tích c�c tham gia xây d�ng và b�o v	 T� qu�c. Ph�i h+p phát
huy vai trò c�a các ch�c s"c, ch�c vi	c, nhà tu hành, t� ch�c
tôn giáo h+p pháp trong n��c tham gia tp h+p, �oàn k�t
�!ng bào ta có tín ng�/ng, tôn giáo $ n��c ngoài.

�.nh k� ch� trì t� ch�c các h
i ngh. giao ban, h
i ngh.
chuyên �� v� công tác tôn giáo v�i các t� ch�c thành viên
và các c� quan ch�c n4ng c�a ��ng, Nhà n��c (ít nh�t 1
n4m 2 l*n) �� t4ng c�&ng ph�i h+p, nâng cao hi	u qu�
ph�i h+p  trong công tác tôn giáo và vi	c th�c hi	n K�t
lun s� 02. Thông qua quá trình th�c hi	n ch� tr��ng,
��&ng l�i c�a ��ng, chính sách, pháp lut c�a Nhà n��c
và K�t lun s� 02, s� ph�i h+p gi�a M�t trn T� qu�c Vi	t
Nam v�i Nhà n��c trong công tác tôn giáo $ Trung ��ng
và �.a ph��ng c*n ��+c rõ nét, tp trung, tr[ng tâm,
tr[ng �i�m h�n. ��c bi	t là vi	c ph�i h+p trong vi	c gi�i
quy�t các v�n �� �ang ��t ra trong công tác tôn giáo và
các thách th�c ��i v�i vi	c ��i m�i n
i dung, ph��ng th�c
c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam trong công tác tôn giáo.  

K.p th&i trao ��i th�ng nh�t v�i Ban T� ch�c Trung
��ng trong vi	c h��ng d�n s"p x�p các ban, ��n v.
chuyên môn c�a <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các
t'nh, thành ph� khi s"p x�p thu g[n �*u m�i ho�c h+p
nh�t ban chuyên môn c*n h+p nh�t và gi� l�i tên c�a ban
chuyên môn v� tôn giáo, dân t
c (khi h+p nh�t v�i ban,
��n v. khác) vì �ây là m�ng công tác quan tr[ng c�a M�t
trn theo quy �.nh c�a Lut Tín ng�/ng, tôn giáo và
nhi�u ngh. quy�t, ch' th., k�t lun c�a Ban Ch�p hành
Trung ��ng, B
 Chính tr. và Ban Bí th� Trung ��ng ��ng.

Th� sáu, ti�p t�c nâng cao n4ng l�c, k2 n4ng c�a cán
b
, công ch�c <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam các c�p
và các t� ch�c thành viên trong công tác nghiên c�u,
tham m�u, �� xu�t chính sách; công tác giám sát, ph�n
bi	n xã h
i; công tác vn �
ng, tp h+p, �oàn k�t tôn
giáo. T4ng c�&ng �ào t�o, b!i d�/ng, tp hu�n nghi	p v�,
chia s� kinh nghi	m, quan tâm �
i ng� cán b
 là ng�&i có
��o, nh�t là $ vùng có �ông �!ng bào tôn giáo, vùng �!ng
bào dân t
c thi�u s� có ��o; chú tr[ng xây d�ng tài li	u,
tp hu�n k2 n4ng cho �
i ng� nòng c�t tôn giáo v�i các
n
i dung vn �
ng thi�t th�c. Quan tâm vn �
ng ch�c
s"c, nhà tu hành các tôn giáo tham gia M�t trn, Ban Ch�p
hành các �oàn th� chính tr. - xã h
i và c� quan dân c� các
c�p v�i s� l�+ng và c� c�u phù h+p.

Th� b�y, nâng cao hi	u qu� ho�t �
ng, phát huy vai
trò, trách nhi	m c�a H
i �!ng t� v�n, Ban t� v�n, T� t�
v�n, các v. �y viên <y ban M�t trn T� qu�c Vi	t Nam, các
v. nhân s3, trí th�c, dân t
c, tôn giáo, các nhà khoa h[c,
các chuyên gia, nhà ho�t �
ng th�c ti)n v� tôn giáo. Phát
huy vai trò tham gia, �ng h
 tuyên truy�n c�a các c�
quan thông tin truy�n thông v� công tác vn �
ng, �oàn
k�t các tôn giáo, chú tr[ng thông tin tuyên truy�n v�
g��ng ng�&i t�t, vi	c t�t, tp th�, cá nhân làm t�t công
tác tôn giáo nh0m tp h+p, �oàn k�t, phát huy s�c m�nh
t�ng h+p c�a các tôn giáo trong kh�i ��i �oàn k�t toàn
dân t
c, xây d�ng và b�o v	 T� qu�c.�
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M�t trn T� qu�c Vi	t Nam 
qua các k� Đ�i h
i

NGUYỄN TÚC*

BBT: Từ ngày thống nhất Mặt trận trong phạm vi cả nước với tên gọi Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, đến nay đã qua 43 năm với 8 kỳ Đại hội.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Mặt trận trong quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Biên tập Tạp chí
Mặt trận giới thiệu loạt bài viết về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội.
Trong đó, các kỳ Đại hội sẽ được giới thiệu lần lượt qua mỗi số Tạp chí.

Cùng v�i vi	c th�ng nh�t n��c nhà v� m�t Nhà
n��c, ngày 24/5/1976, Ban Bí th� Trung ��ng
��ng ra quy�t �.nh th�ng nh�t các �oàn th� nhân
dân và các t� ch�c M�t trn trong c� n��c (Các t�

ch�c M�t trn là: M�t trn T� qu�c Vi	t Nam; M�t trn
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).

��i h
i ��i bi�u th�ng nh�t các t� ch�c M�t trn c�a c�
n��c1: M�t trn T� qu�c Vi	t Nam, M�t trn 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 ��+c t� ch�c tr[ng th� t�i H
i
tr�&ng Th�ng nh�t Thành ph� H! Chí Minh t] ngày
31/1/1977 ��n ngày 4/2/1977. �ây là ��i h
i ��+c chu~n b.
công phu, chu �áo và th�o lun sôi n�i nh�t trong t]ng t�
ch�c M�t trn, c�ng nh� t�i H
i tr�&ng ��i h
i yêu c*u ph�i
ti�n hành �!ng th&i hai nhi	m v� chi�n l�+c trong �i�u ki	n
��t n��c t�m th&i b. chia c"t làm hai mi�n t] tháng 9/1954.

Ngay sau ngày b*u c� Qu�c h
i chung c�a c� n��c
(ngày 25/4/1976) và ngày 15/6/1976 (tr��c ngày h[p
phiên h[p �*u tiên c�a Qu�c h
i khóa VI), �áp �ng
nguy	n v[ng tha thi�t c�a nhân dân mi�n Nam, H
i ngh.
liên t.ch gi�a M�t trn 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 �ã ra L&i kêu g[i s�m th�ng nh�t M�t trn
�oàn k�t dân t
c trong c� n��c.

H
i ngh. �ã nh�t trí c� �oàn ��i bi�u <y ban Trung
��ng M�t trn Dân t
c Gi�i phóng mi�n Nam Vi	t Nam
g!m 12 ng�&i do Lut s� Nguy)n H�u Th[, Ch� t.ch làm
Tr�$ng �oàn và �oàn ��i bi�u <y ban Trung ��ng Liên
minh các l�c l�+ng dân t
c, dân ch� và hòa bình Vi	t Nam
g!m 6 ng�&i do Lut s� Tr.nh �ình Th�o, Ch� t.ch Liên
minh làm Tr�$ng �oàn �i d� H
i ngh. trù b. ��i h
i M�t
trn Dân t
c Th�ng nh�t Vi	t Nam.

H
i ngh. trù b. ��i h
i M�t trn Dân t
c Th�ng nh�t
c� n��c h[p phiên �*u tiên vào ngày 6/7/1976 t�i Th� �ô
Hà N
i �úng ba ngày sau k� h[p �*u tiên c�a Qu�c h
i
khóa VIII - Qu�c h
i chung c�a c� n��c. Tham gia H
i
ngh. trù b. có 38 ��i bi�u, ��i di	n cho 3 t� ch�c M�t trn.

Thông cáo H
i ngh. nh�n m�nh:

Cách m�ng �ã chuy�n giai �o�n, �òi h}i ph�i c�ng c�
và m$ r
ng h�n n�a kh�i ��i �oàn k�t toàn dân �� làm
hu thu�n v�ng ch"c cho Nhà n��c.

H
i ngh. cho ý ki�n b��c �*u v� D� th�o C��ng l3nh, �i�u
l	 và c� c�u t� ch�c c� quan lãnh ��o toàn qu�c c�a M�t trn.

H
i ngh. trù b. th� hai ��+c ti�n hành trong 2 ngày
(ngày 1 và 2/10/1976) t�i Thành ph� H! Chí Minh. H
i
ngh. tp trung th�o lun C��ng l3nh, �i�u l	, Ch��ng
trình hành �
ng và bàn sâu v� t� ch�c, ph��ng th�c ho�t
�
ng c�a M�t trn, nh�t là công tác M�t trn c� s$.

H
i ngh. trù b. l*n th� ba h[p t] ngày 24/1 ��n ngày
28/1/1977 t�i Thành ph� H! Chí Minh. H
i ngh. xem xét
l�i toàn b
 công tác chu~n b. ��i h
i M�t trn Dân t
c
Th�ng nh�t.

H
i ngh. dành nhi�u th&i gian và trí tu	 �� bàn th�o v�
tên g[i m�i c�a M�t trn. Nhi�u ph��ng án ��+c ��t ra. Qua
th�o lun, các ��i bi�u nh�t trí ��a trình ��i h
i xem xét,
quy�t �.nh tên m�i c�a M�t trn th�ng nh�t c� n��c là M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam v�i lý do: Tr��c �ây và hi	n nay, hai
ti�ng T� qu�c v�n vô cùng thiêng liêng và có tác d�ng c�
v�, thúc d�c m[i ng�&i Vi	t Nam yêu n��c vùng lên b�o v	
�
c lp, t� do và toàn v�n lãnh th�. M�t trn T� qu�c là do
Bác H! ��t tr��c �ây �ã 4n sâu vào trái tim, kh�i óc c�a
�ông ��o �!ng bào c� n��c c�ng nh� ki�u bào $ n��c ngoài
và nhân dân yêu chu
ng hòa bình trên th� gi�i. Nay, tr��c

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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yêu c*u m�i c�a s� nghi	p cách m�ng, tên g[i �ó v�n th�
hi	n tính hi	u tri	u nhân dân, c�ng nh� tâm nguy	n c�a
m�i ng�&i Vi	t Nam ��i v�i nhi	m v� cách m�ng.

��i h
i th�ng nh�t các t� ch�c M�t trn c� n��c ��+c
t� ch�c tr[ng th� t�i H
i tr�&ng Th�ng nh�t Thành ph� H!
Chí Minh t] ngày 31/1 ��n ngày 4/2/1877. Sau g*n n�a
th� k� t] khi H
i Ph�n �� �!ng minh - hình th�c t� ch�c
�*u tiên c�a M�t trn Dân t
c Th�ng nh�t do ��ng và Ch�
t.ch H! Chí Minh sáng lp, �ây là l*n th� hai t� ch�c ��i
h
i toàn qu�c, nh�ng là l*n có �ông �� nh�t ��i bi�u c�a
c� n��c, th�c s� là h
i t� c�a ��i gia �ình các dân t
c Vi	t
Nam, là k�t qu� cu
c ��u tranh kiên c�&ng, b�t khu�t, �*y
hi sinh gian kh� su�t m�y ch�c n4m c�a �!ng bào, chi�n
s3 c�a c� n��c. Nhi�u tham lun t�i ��i h
i �ã nêu rõ: �ây
là ��i h
i Diên H!ng $ th&i ��i H! Chí Minh.

Báo cáo chính tr. trình bày tr��c ��i h
i �ã t�ng k�t
ch�ng ��&ng th"ng l+i v� vang và s� l�n m�nh không
ng]ng c�a các hình th�c t� ch�c M�t trn, các ��ng phái
dân ch�, các t� ch�c �oàn th� thành viên cùng các giai
c�p, t*ng l�p xã h
i, các dân t
c, các tôn giáo v�i nh�ng
�óng góp quan tr[ng vào s� nghi	p cách m�ng. ��i h
i
kh�ng �.nh: “Trong m[i th&i k�, M�t trn Dân t
c Th�ng
nh�t �ã �oàn k�t các l�c l�+ng yêu n��c, ti�n b
 $ trong
n��c và các l�c l�+ng hòa bình, �
c lp dân t
c, dân ch�
và ti�n b
 trên th� gi�i nh0m �áp �ng yêu c*u cách m�ng
c�a ��ng c�a giai c�p công nhân lãnh ��o”… “Cách m�ng
Vi	t Nam �ã chuy�n sang giai �o�n m�i”… “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 trn 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, �!ng
bào các tôn giáo, các nhân s3, các l�c l�+ng yêu n��c tán
thành ch� ngh3a 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 lp, th�ng nh�t và xã h
i ch� ngh3a”.

T�i ��i h
i, T�ng Bí th� Ban Ch�p hành Trung ��ng
��ng C
ng s�n Vi	t Nam Lê Du~n có bài phát bi�u quan
tr[ng kh�ng �.nh: M�t trn Dân t
c Th�ng nh�t là m
t
nhân t� th"ng l+i vô cùng quan tr[ng c�a n��c ta, là m
t
v� khí chính tr. s"c bén �� nhân dân ta phát huy s�c
m�nh t�ng h+p v3 ��i c�a mình trong cu
c chi�n ��u
giành �
c lp, t� do cho dân t
c c�ng nh� trong s�
nghi	p xây d�ng ��t n��c và b�o v� T� qu�c.

V� vai trò c�a M�t trn trong giai �o�n m�i c�a cách
m�ng, T�ng Bí th� ch' rõ: “M�t trn Dân t
c Th�ng nh�t
là M�t trn �oàn k�t dân t
c, M�t trn c�a nh�ng ng�&i
yêu n��c, yêu ch� ngh3a xã h
i, c�a nh�ng l�c l�+ng ��u
tranh cho th"ng l+i cách m�ng xã h
i ch� ngh3a. M�t trn
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� tp 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”.

T�ng Bí th� Lê Du~n nh�n m�nh: “Tr��c sau nh� m
t,
M�t trn chúng ta th�c hi	n chính sách hòa h+p dân t
c,
nh�ng ng�&i l*m ��&ng l�c l�i, b�t k� quá kh� nh� th�
nào này thành tâm h�i c�i, tr$ v� v�i nhân dân, ph�ng s�
T� qu�c, ��u có v. trí trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân”2.

��i h
i thông qua ch��ng trình hành �
ng g!m 8
�i�m: 1) Xây d�ng ch� �
 làm ch� tp th� xã h
i ch�
ngh3a; 2) Xây d�ng n�n s�n xu�t l�n xã h
i ch� ngh3a; 3)
Xây d�ng n�n v4n hóa m�i và con ng�&i m�i xã h
i ch�
ngh3a; 4) Ch4m lo �&i s�ng vt ch�t và v4n hóa c�a nhân
dân; 5) C�ng c� qu�c phòng, gi� v�ng an ninh chính tr.
và trt t� xã h
i; 6) Th�c hi	n dân t
c bình ��ng, nam n�
bình quy�n và tôn tr[ng t� do tín ng�/ng; 7) T4ng c�&ng
quan h	 h�u ngh. và h+p tác qu�c t�; 8) �oàn k�t r
ng rãi
các l�c l�+ng yêu n��c, yêu ch� ngh3a xã h
i.

��i h
i thông qua �i�u l	 m�i c�a M�t trn nh0m t4ng
c�&ng c�ng c� và m$ r
ng M�t trn �� M�t trn v]a là
kh�i liên minh các giai c�p, các t*ng l�p nhân dân trong
xã h
i ta, v]a là t� ch�c có tính ch�t qu*n chúng r
ng rãi.

�i�u l	 m�i �� ra 5 nguyên t"c làm vi	c: Th��ng l�+ng,
dân ch�; th�ng nh�t hành �
ng; tôn tr[ng tính �
c lp
c�a các t� ch�c; thân ái h+p tác, phê bình và t� phê bình,
giúp �/ nhau cùng ti�n b
. �i�u l	 m�i ��c bi	t chú tr[ng
c�ng c� t� ch�c M�t trn và các �oàn th� $ c� s$.

��i h
i nh�t trí c� 191 v. vào <y ban Trung ��ng M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam, suy tôn Ch� t.ch Tôn ��c Th"ng
làm Ch� t.ch danh d� c�a M�t trn. �oàn Ch� t.ch <y ban
Trung ��ng M�t trn g!m 44 �y viên, do ông Hoàng Qu�c
Vi	t làm Ch� t.ch. Ban Th� ký g!m 7 ng�&i, do ông
Nguy)n V4n Ti�n làm T�ng Th� ký, ông V� ��c, Phó T�ng
Th� ký; ông Tôn Th�t D��ng D�, bà Bùi Th. Nga, Lut s�
�� Xuân S�ng, ông H! Xuân S�n và Giáo s� Nguy)n T�n
Gi Tr[ng làm <y viên Ban Th� ký. ��i h
i ra L&i kêu g[i
g�i �!ng bào, cán b
, chi�n s3 c� n��c và bà con Vi	t ki�u
$ n��c ngoài, trong �ó nêu rõ:

Cùng v�i th"ng l+i c�a vi	c th�ng nh�t n��c nhà v�
m�t Nhà n��c, th�ng nh�t các t� ch�c, �oàn th�, vi	c t�
ch�c thành công ��i h
i th�ng nh�t các t� ch�c M�t trn
trong c� n��c là m
t s� ki	n chính tr. tr[ng ��i c�a c�
dân t
c ta, không ch' �ánh d�u b��c tr�$ng thành c�a
M�t trn Dân t
c Th�ng nh�t v� t� ch�c, ph��ng th�c
ho�t �
ng mà còn ch�ng t} s� l�n m�nh v�+t bc c�a
kh�i ��i �oàn k�t dân t
c trên ph�m vi c� n��c. Thành
công c�a ��i h
i l*n này m$ ra m
t th&i k� ho�t �
ng
m�i c�a M�t trn và các �oàn th� qu*n chúng, góp ph*n
tích c�c vào cách m�ng xã h
i ch� ngh3a và xây d�ng ch�
ngh3a xã h
i trong c� n��c.�

Chú thích:
1. Được gọi là Đại hội I.
2. Văn kiện Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất, tập 2, trang 9.
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PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ

* Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương.

Tham nhũng và những biểu hiện đặc trưng
Trong l.ch s� phát tri�n xã h
i loài ng�&i, s� t!n t�i quy�n

l�c xã h
i là m
t t�t y�u �� b�o ��m s� t!n t�i c�a c
ng
�!ng. Trong c
ng �!ng �ó, con ng�&i theo b�n n4ng luôn
v��n lên �� ngày càng tho� mãn nhu c*u v� vt ch�t và tinh
th*n. S� v��n lên không �!ng ��u c�a t]ng nhóm ng�&i d�n
��n s� phân hoá xã h
i (t] c
ng �!ng nguyên th�y ch�t
phác, bình ��ng, cùng làm cùng h�$ng, d*n d*n hình thành
các th. t
c, b
 l�c, liên minh b
 l�c... và các thi�t ch� quy�n
l�c thô s� ra �&i). Theo �ó, quy�n l�c xã h
i v�n trong sáng
c�ng d*n b. tha hoá. Trong hoàn c�nh �ó, m
t s� ng�&i (T
c
tr�$ng, Tù tr�$ng...) �ã l+i d�ng quy�n l�c c
ng �!ng trao
cho �� chi�m �o�t công khai ho�c không công khai tài s�n
c
ng �!ng �� tho� mãn nhu c*u cá nhân, ch� �
 t� h�u ra
�&i và phát tri�n. B�n ch�t hành vi này chính là hành vi tham

nh�ng. Vì vy, tham nh�ng là m
t hi	n t�+ng xã h
i tiêu
c�c có tính l.ch s�, xu�t hi	n g"n li�n v�i s� xu�t hi	n ch�
�
 t� h�u và s� xu�t hi	n các thi�t ch� quy�n l�c xã h
i.
Trong các d�ng quy�n l�c xã h
i thì quy�n l�c nhà n��c là
m
t d�ng quy�n l�c r�t d) b. l+i d�ng �� tham nh�ng. Vì
vy, có th� kh�ng �.nh r0ng tham nh�ng t!n t�i $ m[i ch�
�
 xã h
i, v�i nh�ng bi�u hi	n và m�c �
 khác nhau, tu�
thu
c b�i c�nh chính tr., kinh t�, xã h
i c�a m�i qu�c gia,
m�i vùng lãnh th� trong t]ng giai �o�n phát tri�n.

Trong xã h
i hi	n ��i, tham nh�ng x�y ra $ t�t c� các
qu�c gia không phân bi	t ch� �
 chính tr., trình �
 phát tri�n
kinh t� giàu hay nghèo. Trong t]ng qu�c gia, tham nh�ng có
th� x�y ra $ nhi�u l3nh v�c kinh t� - xã h
i. Tham nh�ng
luôn song hành cùng quy�n l�c. Nhi�u ng�&i coi tham nh�ng
là "bóng t�i v��n theo quy�n l�c", thm chí là "khuy�t tt

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG*

Tóm tắt: Nghiên cứu sự ra đời và phát triển của tham nhũng, nhiều nhà nghiên
cứu trên thế giới đã khẳng định: Tham nhũng xảy ra nghiêm trọng nhất ở các
nước mà hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo, các quy trình ra quyết định và hoạch
định chính sách còn thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, thủ tục hành chính rườm rà,
lương công chức thấp. Qua theo dõi, đánh giá của một số tổ chức quốc tế cho
thấy, tham nhũng thường diễn ra phổ biến và nghiêm trọng ở những nước kém
phát triển, thu nhập thấp, xã hội thiếu ổn định, nhất là khu vực châu Phi, châu Á.
Ở một số nước phát triển, tham nhũng có thể không phổ biến, tràn lan, nhưng
một số vụ tham nhũng lớn vẫn có thể xảy ra.

Summary: Researching the formation and development of corruption, many
researchers around the world have confirmed that corruption happens seriously in
countries where the legal systems are loose, decision making and policy planning
process still lack democracy and transparency, administrative procedures are
prolix, and salary for labour is low. Through monitoring and evaluation of a
number of international organizations, corruption is common and serious in
underdeveloped countries, low income and unstable society, especially in Africa
and Asia. In some developed countries, corruption may not be common and
widespread, but some major corruption cases can still occur.
Từ khóa: Tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vụ lợi, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Việt Nam.
Keywords: Corruption, taking advantage of positions, rights, taking benefits, fighting against corruption, Vietnam.
Nhận bài: 25/2/2019; Sửa chữa: 26/2/2019; Duyệt đăng: 5/3/2019.

Tham nh�ng - Bi�u hi	n, tình hình, k�t qu�
công tác phòng, ch�ng tham nh�ng 
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b~m sinh" c�a quy�n l�c. Ch]ng nào các hình th�c quy�n l�c
chính tr. còn b. tha hoá, quy�n l�c nhà n��c còn b. l+i d�ng,
quy�n l�c không ��+c ki�m soát thì nguy c� x�y ra tham
nh�ng là hi	n h�u. Nhn th�c nh� vy �� chúng ta ý th�c
rõ ràng nguy c� ti�m tàng c�a nó khi th�c hành quy�n l�c
trong ti�n trình phát tri�n c�a xã h
i, theo �ó �� có các gi�i
pháp "ng4n ch�n và t]ng b��c �~y lùi" t	 n�n này.

V� khái ni	m tham nh�ng:

Tham nh�ng là m
t hi	n t�+ng xã h
i ph�c t�p v�i
nhi�u bi�u hi	n khác nhau. Các qu�c gia $ các trình �

phát tri�n khác nhau, �i�u ki	n kinh t�, chính tr., xã h
i
khác nhau quan ni	m v� tham nh�ng c�ng r�t khác nhau.
Trong t]ng qu�c gia, $ m�i giai �o�n phát tri�n, khái
ni	m tham nh�ng ��a ra c�ng thay ��i t��ng �ng �� ch'
ra nh�ng lo�i hành vi tham nh�ng nào là ph� bi�n. Vì vy
khó có th� có m
t khái ni	m chung nh�t v� tham nh�ng
cho m[i qu�c gia, m[i ch� �
 chính tr.; tham nh�ng c�ng
không ph�i là m
t khái ni	m nh�t thành b�t bi�n xuyên
qua các th&i k� phát tri�n ��i v�i t]ng qu�c gia, khu v�c.

� góc �
 chung nh�t, thut ng� “tham nh�ng”
(corruption) có g�c là m
t �
ng t] ti�ng La-tinh “corruptus”,
ngh3a là l�m d�ng, phá ho�i hay vi ph�m. Nh� vy, t] g�c
r) c�a nó, thut ng� “tham nh�ng” hàm ý nh�ng hành vi
trái phép ho�c b�t h+p pháp.

Ngân hàng Th� gi�i (WB) coi tham nh�ng là "S� l�m
d�ng ch�c v� công �� t� l+i". Ngân hàng Phát tri�n Châu
Á (ADB) quan ni	m "Tham nh�ng là l�m d�ng ch�c v�
công ho�c ch�c v� t� �� t� l+i". 

Theo T� ch�c Minh b�ch qu�c t� (TI) thì "Tham nh�ng
là hành vi c�a công ch�c trong khu v�c công, dù là chính
tr. gia hay công ch�c dân s�, trong �ó h[ làm giàu m
t
cách không �úng �"n hay b�t h+p pháp cho b�n thân
ho�c cho ng�&i thân c�a h[ b0ng vi	c l�m d�ng quy�n
l�c công �ã ��+c giao cho h[". 

Công ��c Liên h+p qu�c v� ch�ng tham nh�ng n4m
2003 không ��a ra khái ni	m v� tham nh�ng mà ch'
khuy�n cáo các qu�c gia thành viên c*n ph�i quy �.nh
các hành vi sau �ây là t
i ph�m: H�i l
 (trong khu v�c
công và khu v�c t�); tham ô; l+i d�ng �nh h�$ng �� tr�c
l+i; làm giàu b�t h+p pháp; bi�n th� trong khu v�c t�;
t~y r�a tài s�n do ph�m t
i mà có…

Theo T] �i�n Lut h[c Vi	t Nam n4m 2006: "Tham
nh�ng là hành vi l+i d�ng ch�c v�, quy�n h�n h�$ng l+i
ích vt ch�t trái pháp lut, gây thi	t h�i cho tài s�n c�a
Nhà n��c, tp th�, cá nhân, xâm ph�m ho�t �
ng �úng
�"n c�a các c� quan, t� ch�c".

� Vi	t Nam, theo Lut Phòng, ch�ng tham nh�ng n4m
2005 thì "tham nh�ng là hành vi c�a ng�&i có ch�c v�,
quy�n h�n �ã l+i d�ng ch�c v�, quy�n h�n �ó vì v� l+i”
(Lut Phòng, ch�ng tham nh�ng s�a ��i n4m 2018, có
hi	u l�c t] ngày 1/7/2019 gi� nguyên khái ni	m này). V�
l+i ��+c hi�u là: "L+i ích vt ch�t, tinh th*n mà ng�&i có

ch�c v�, quy�n h�n ��t ��+c ho�c có th� ��t ��+c thông
qua hành vi tham nh�ng" (�i�u 2 Lut Phòng, ch�ng
tham nh�ng). �ây là m
t khái ni	m t��ng ��i bao quát,
�� �� xác �.nh b�n ch�t c�a hành vi tham nh�ng ph�
bi�n trong xã h
i Vi	t Nam hi	n nay.

Tuy có nhi�u quan ni	m và cách di)n ��t khác nhau,
nh�ng có m
t �i�m chung th�ng nh�t là: Tham nh�ng là
hành vi c�a ng�&i (ho�c nhóm ng�&i) có quy�n l�c, �ã l+i
d�ng quy�n l�c �� tr�c l+i riêng.

Ba d�u hi	u ��c tr�ng c�a hành vi tham nh�ng:

Hành vi tham nh�ng ph�i bao g!m �!ng th&i ba d�u
hi	u ��c tr�ng sau:

Th� nh�t, tham nh�ng ph�i ��+c th�c hi	n b$i ng�&i
có ch�c v�, quy�n h�n. 

Lut Phòng, ch�ng tham nh�ng quy �.nh 4 nhóm
ng�&i có ch�c v�, quy�n h�n bao g!m: 

a. Cán b
, công ch�c, viên ch�c;

b. S2 quan, quân nhân chuyên nghi	p, công nhân qu�c
phòng trong c� quan, ��n v. thu
c Quân �
i nhân dân; s2
quan, h� s2 quan nghi	p v�, s2 quan, h� s2 quan chuyên môn
- k2 thut trong c� quan, ��n v. thu
c Công an nhân dân;

c. Cán b
 lãnh ��o, qu�n lý trong doanh nghi	p c�a
Nhà n��c; cán b
 lãnh ��o, qu�n lý là ng�&i ��i di	n ph*n
v�n góp c�a Nhà n��c t�i doanh nghi	p.

d. Ng�&i ��+c giao th�c hi	n nhi	m v�, công v� có
quy�n h�n trong khi th�c hi	n nhi	m v�, công v� �ó.

e. Ngoài ra, theo B
 lut Hình s� 2015, ch� th� c�a các
hành vi tham ô tài s�n, nhn h�i l
 còn có th� là ng�&i
có ch�c v�, quy�n h�n trong các doanh nghi	p, t� ch�c
ngoài nhà n��c.

Th� hai, ng�&i có ch�c v�, quy�n h�n �ã l+i d�ng, l�m
d�ng ch�c v�, quy�n h�n trong khi thi hành nhi	m v�,
công v� ��+c giao. 

S� l+i d�ng, l�m d�ng thông qua: (1) ho�c là ch�c
n4ng chính quy�n; (2) ho�c là ch�c n4ng t� ch�c, lãnh
��o; (3) ho�c là ch�c n4ng hành chính, kinh t� theo
nhi	m v�, công v� ��+c giao; (4) ho�c theo th~m quy�n
chuyên môn mà ng�&i �ó ��m nhn.

Th� ba, ng�&i th�c hi	n hành vi tham nh�ng ph�i có
m�c �ích, �
ng c� v� l+i (v� l+i là l+i ích vt ch�t, tinh
th*n mà ng�&i có ch�c v�, quy�n h�n ��t ��+c ho�c có
th� ��t ��+c thông qua hành vi tham nh�ng). 

�ây là d�u hi	u b"t bu
c ph�i có �� phân bi	t hành vi
tham nh�ng v�i nh�ng hành vi vi ph�m pháp lut khác
do ng�&i có ch�c v�, quy�n h�n th�c hi	n. 

N�u thi�u m
t trong ba d�u hi	u ��c tr�ng trên thì
không b. coi là hành vi tham nh�ng mà b. coi là hành vi
vi ph�m pháp lut khác. 
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V� nguyên nhân c�a tham nh�ng:

Hi	n nay, tham nh�ng là v�n �� mang tính toàn c*u
nh�ng �!ng th&i nó c�ng ch�a ��ng nh�ng y�u t� ��c
thù g"n v�i t]ng qu�c gia. V� c� b�n m�i qu�c gia có
nh�ng nguyên nhân, �i�u ki	n phát sinh tham nh�ng
riêng. Tuy nhiên, d�a trên c� s$ xem xét nguyên nhân,
�i�u ki	n phát sinh tham nh�ng c�a các n��c trên th�
gi�i, th�y r0ng tuy có �i�m riêng nh�ng c�ng có m
t s�
nguyên nhân, �i�u ki	n mang tính ch�t chung, t��ng
�!ng. �ó là:

S� phát tri�n c�a các hình thái nhà n��c, ��c bi	t là
trong �i�u ki	n phát tri�n kinh t� th. tr�&ng, các quan h	
kinh t�, chính tr. t�o ra ti�n �� khách quan cho tham
nh�ng n�y sinh, phát tri�n. Các nhà sáng lp ch� ngh3a
Mác - Lênin cho r0ng ngu!n g�c sâu xa c�a t	 tham nh�ng
là s� g�p nhau c�a hai nhân t�: quy�n l�c công và lòng
tham cá nhân. Trong xã h
i có giai c�p, nhà n��c tr��c
h�t ��i di	n cho quy�n l�c c�a m
t giai c�p nh�t �.nh, nó
có ch�c n4ng �i�u hòa nh�ng l+i ích c�a các giai c�p khác
nhau, thm chí ��i lp nhau. Quy�n l�c c�a nhà n��c khi
��+c trao cho nh�ng con ng�&i c� th�, nh�ng ng�&i ��i
di	n cho nhà n��c th�c thi quy�n l�c công, n�u không có
c� ch� ki�m soát d) d�n t�i s� l+i d�ng quy�n l�c ho�c
l�m quy�n. S� g�p nhau gi�a quy�n l�c công khi không
��+c ch� ��c v�i nhu c*u cá nhân v�+t quá gi�i h�n cho
phép, lòng tham, �ã d�n t�i vi	c s� d�ng quy�n l�c công
ph�c v� cho nhu c*u cá nhân. �ó chính là c� s$ n�y sinh
tham nh�ng. Tham nh�ng còn ��+c coi là “s�n ph~m c�a
s� tha hóa quy�n l�c”.

Tham nh�ng là h	 qu� t�t y�u c�a c�a n�n kinh t�
kém phát tri�n, qu�n lý kinh t�, xã h
i l}ng l�o, y�u kém,
t�i �ó m
t ph*n quy�n l�c chính tr. ��+c bi�n thành
quy�n l�c kinh t�. Th�c t� cho th�y $ các qu�c gia có n�n
kinh t� phát tri�n, qu�n lý công khai, minh b�ch, v4n
minh thì tham nh�ng x�y ra ít h�n. Ng�+c l�i, $ các qu�c
gia, vùng lãnh th� �ang phát tri�n, trình �
 qu�n lý và
dân trí ch�a cao thì $ �ó tham nh�ng ph�c t�p h�n.

H	 th�ng pháp lut ch�a hoàn thi	n và �!ng b
 ho�c
th�c thi pháp lut y�u kém c�ng là m
t nguyên nhân và
�i�u ki	n c�a tham nh�ng. C� ch�, chính sách, pháp lut
ch�a �*y ��, thi�u �!ng b
, thi�u nh�t quán có nhi�u
“k� h/” t�o cho nh�ng ng�&i có ch�c v�, quy�n h�n, �i�u
ki	n �� “lách lut” tr�c l+i, làm giàu b�t chính.

Ph~m ch�t chính tr. ��o ��c c�a �
i ng� có ch�c, có
quy�n b. suy thoái ��c bi	t là suy thoái t� t�$ng chính
tr.. H[ s�n sàng b} qua l+i ích chung, l+i ích tp th� ��
tr�c l+i, làm giàu b�t chính cho b�n thân, gia �ình, h[
hàng mình; nh�t là trong �i�u ki	n kh�ng ho�ng chính
tr., xã h
i, kinh t� �nh h�$ng tiêu c�c t�i ��o ��c c�a �
i
ng� công ch�c. 

Trình �
 dân trí th�p, ý th�c pháp lut c�a ng�&i dân
ch�a cao t�o �i�u ki	n cho nh�ng ng�&i có ch�c quy�n
có th� nh�ng nhi)u, h�ch sách dân chúng, vòi v3nh

nhn quà bi�u, t�ng hay nói cách khác là nhn h�i l
.
Th�c t� $ các n��c phát tri�n có trình �
 dân trí cao thì
tham nh�ng ít x�y ra h�n là nh�ng n��c �ang phát tri�n
và kém phát tri�n v�i trình �
 dân trí th�p, ng�&i dân
ch�a có �i�u ki	n tham gia vào cu
c ��u tranh ch�ng
tham nh�ng.

B
 máy hành chính nhà n��c c!ng k�nh, v�i nhi�u
th� t�c hành chính phi�n hà, n�ng n�, b�t h+p lý t�o
�i�u ki	n cho m
t s� cán b
, công ch�c nhà n��c sách
nhi)u, 4n h�i l
 c�a ng�&i dân, doanh nghi	p. M
t s�
n��c còn t!n t�i c� ch� “xin-cho”, �ó là “m�nh ��t màu
m/” c�a tham nh�ng.

Ch� �
, chính sách �ãi ng
, nh�t là v�n �� ti�n l��ng
cho cán b
, công ch�c ch�a th}a �áng. M
t khi cán b
,
công ch�c nhà n��c ch�a th� s�ng no �m, �*y �� v�i ti�n
l��ng c�a mình thì t�t y�u h[ s� tìm m[i cách �� ki�m
thêm thu nhp t] chính công vi	c, ch�c v� mà nhà n��c
giao cho mình k� c� tham nh�ng.

Hu qu�, tác h�i c�a tham nh�ng:

��i v�i b�t k� qu�c gia, dân t
c nào thì tham nh�ng
luôn là m
t nguy c� ti�m tàng ��i v�i s� �n �.nh và phát
tri�n m[i m�t c�a �&i s�ng xã h
i. Tham nh�ng gây ra
nh�ng hu qu�, tác h�i h�t s�c to l�n trên các l3nh v�c
nh� chính tr., kinh t�, v4n hóa - xã h
i… Công ��c c�a
Liên h+p qu�c n4m 2003 cho r0ng tính nghiêm tr[ng c�a
các v�n �� do tham nh�ng gây ra có th� �e d[a s� �n
�.nh, an ninh xã h
i, xâm h�i các th� ch� và giá tr. dân
ch�, các giá tr. ��o ��c, công lý, c�n tr$ s� phát tri�n
b�n v�ng và nguyên t"c nhà n��c pháp quy�n. 

Tham nh�ng �e d[a s� �n �.nh chính tr., tham nh�ng
và nh�ng tác �
ng c�a nó ��+c ví nh� d.ch b	nh nguy
hi�m có th� phá v/ b�t k� th� ch� chính tr. nào. M
t ��ng
c*m quy�n còn �� x�y ra tham nh�ng thì nguy c� m�t
quy�n là r�t cao vì ph�i ch.u nhi�u áp l�c c� v� chính tr.
l�n xã h
i. Tham nh�ng có th� t�o ra nh�ng kh�ng ho�ng
chính tr. do ni�m tin c�a ng�&i dân vào ��ng c*m quy�n,
b
 máy nhà n��c b. suy gi�m. Lênin t]ng ch' rõ: N�u có
cái gì �ó s� làm tiêu vong chúng ta thì chính là quan liêu,
tham nh�ng; n�u không thành công trong ��u tranh
ch�ng quan liêu, tham nh�ng thì s�m hay mu
n, ��n l�+t
nó, t	 quan liêu tham nh�ng s� làm tiêu vong s� nghi	p
c�a nh�ng ng�&i c
ng s�n.

Tham nh�ng gây ra tác h�i r�t nghiêm tr[ng ��i v�i
phát tri�n kinh t�. Tham nh�ng làm chm nh.p �
 phát
tri�n kinh t�, phá v/ nh�ng chi�n l�+c và k� ho�ch phát
tri�n, gây thi	t h�i vt ch�t r�t l�n cho nhà n��c và ng�&i
dân. Trong quan h	 kinh t� gi�a các qu�c gia, tham
nh�ng luôn là m�i �e d[a ��n hi	u qu� c�a s� h+p tác
song ph��ng và �a ph��ng, là m
t trong các nguyên nhân
quan tr[ng và ch� y�u nh�t kìm hãm s� phát tri�n c�a
th� gi�i hi	n ��i. Tham nh�ng ��+c xem là m
t tác nhân
làm suy y�u th. tr�&ng $ ba khía c�nh: Nh� m
t lo�i
“thu�”, là hàng rào c�n tr$ s� tham gia vào th. tr�&ng;
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gây �nh h�$ng x�u t�i tính h+p pháp c�a nhà n��c; c�n
tr$ kh� n4ng cung c�p nh�ng th� ch� h� tr+ th. tr�&ng. 

Tham nh�ng làm sai l	ch s� l�a ch[n chính sách; làm
suy gi�m các l�c l�+ng c�nh tranh v�n có c�a th. tr�&ng,
th. tr�&ng ít tính c�nh tranh h�n vì các doanh nghi	p
m�i và nh} b. c�n tr$ b$i tham nh�ng, ��n m�c h[ s�
không tham gia vào ��+c th. tr�&ng. M�t khác tham
nh�ng th�&ng �i kèm v�i chi tiêu công c
ng dành cho y
t� và giáo d�c th�p h�n và nh� vy nó làm cho ng�&i
nghèo ít có c� h
i tham gia vào th. tr�&ng. 

Tham nh�ng làm tr*m tr[ng thêm các v�n �� xã h
i,
phá ho�i nh�ng giá tr. ��o ��c t�t ��p c�a dân t
c. H�n
n�a, tham nh�ng �em l�i s� nghèo kh� cho m
t b
 phn
không nh} nh�ng ng�&i lao �
ng chân chính, làm tha
hóa bi�n ch�t b
 máy quan ch�c trong l3nh v�c công.

Tham nh�ng còn liên k�t v�i các t
i ph�m khác, ��c
bi	t là t
i ph�m có t� ch�c, t
i ph�m kinh t�, t
i ph�m
t~y r�a ti�n làm th�t thoát và s� d�ng sai trái m
t ph*n
quan tr[ng ngu!n l�c các qu�c gia, gây thi	t h�i nghiêm
tr[ng cho �n �.nh chính tr. và phát tri�n b�n v�ng c�a
các n��c �ó. 

��ng ta ch' rõ, tham nh�ng là m
t m�i nguy c� �e do�
an ninh qu�c gia, cùng v�i các nguy c� khác nh� nguy c�
"di)n bi�n hoà bình", "nguy c� t�t hu xa h�n v� kinh t�"
và nguy c� "ch	ch �.nh h��ng xã h
i ch� ngh3a". Tham
nh�ng di)n ra nghiêm tr[ng $ nhi�u ngành, nhi�u c�p,
nhi�u l3nh v�c v�i ph�m vi r
ng, tính ch�t ph�c t�p, gây
hu qu� x�u v� nhi�u m�t, làm gi�m sút ni�m tin c�a
nhân dân, là m
t trong nh�ng nguy c� l�n �e do� s� t!n
vong c�a ��ng và ch� �
 ta.

Phân lo�i tham nh�ng:

Tham nh�ng th�&ng bi�u hi	n d��i các d�ng sau:

Tham nh�ng vt ch�t: Là d�ng tham nh�ng nh0m th}a
mãn nh�ng nhu c*u vt ch�t c�a cá nhân nh� ti�n b�c,
tài s�n... �ây là d�ng tham nh�ng ph� bi�n và d) nhn
th�y. Tr��c �ây, tham nh�ng vt ch�t ch� y�u ch' x�y ra
$ l�p ng�&i có quy�n l�c v�i th� �o�n ch� y�u là dùng
quy�n l�c ��+c giao �� chi�m �o�t tài s�n c�a nhà n��c,
c�a công dân nh0m v� l+i cá nhân, nh�ng ngày nay tham
nh�ng vt ch�t �ã lan r
ng ra m[i t*ng l�p dân c� trong
xã h
i, k� c� l�p ng�&i tr��c �ây không th� tham gia vào
ho�t �
ng này nh� th*y giáo, th*y thu�c… T�i nhi�u
qu�c gia �ang phát tri�n, tham nh�ng vt ch�t �ã tr$
thành ngu!n s�ng ch� y�u c�a m
t b
 phn quan ch�c và
t*ng l�p dân c� có �.a v. trong xã h
i. 

Tham nh�ng quy�n l�c: Là d�ng tham nh�ng mà ng�&i
tham nh�ng l+i d�ng quy�n l�c cá nhân �� ��a nh�ng
ng�&i thân tín vào b
 máy công quy�n c�ng nh� vào các
t� ch�c chính tr., xã h
i, ��n v. kinh t�, tài chính... vì
�
ng c� v� l+i. Tham nh�ng quy�n l�c th�&ng th� hi	n $
các m�c �
 khác nhau nh�: L�m d�ng, vn d�ng m
t cách
sai trái các quy�n h+p pháp ��+c nhà n��c và xã h
i trao

cho; t�o ra các hình th�c �� m$ r
ng quy�n l�c nh0m th}a
mãn nh�ng l+i ích không h+p pháp; l+i d�ng quy�n l�c ��
th}a mãn khát v[ng v� quy�n l�c nh0m duy trì quy�n l�c
�ã tham nh�ng ��+c ho�c m�u c*u c��ng v. quy�n l�c cao
h�n… �i�n hình cho d�ng tham nh�ng quy�n l�c là hi	n
t�+ng nhi�u cá nhân không x�ng �áng, không �� ph~m
ch�t, trình �
, n4ng l�c nh�ng l�i chi�m gi� nhi�u c��ng
v., nhi�u v. trí quan tr[ng trong b
 máy nhà n��c, các t�
ch�c, ��n v. kinh t�, tài chính. T� t�$ng “m
t ng�&i làm
quan c� h[ ��+c nh&”, “tham quy�n c� v.” chính là bi�u
hi	n rõ nét nh�t c�a d�ng tham nh�ng này. 

Tham nh�ng l�n, tham nh�ng nh}: Theo B
 công c�
phòng, ch�ng tham nh�ng c�a Liên h+p qu�c, tham
nh�ng l�n là lo�i tham nh�ng xâm nhp ��n tn nh�ng
c�p bc cao nh�t c�a chính ph� qu�c gia, làm xói mòn
lòng tin vào s� qu�n lý �úng �"n, nguyên t"c nhà n��c
pháp quy�n và s� �n �.nh c�a n�n kinh t�. Tham nh�ng
nh} là tham nh�ng liên quan ��n vi	c ��i chác m
t s�
ti�n nh}, vi	c làm �n không �áng k� b$i nh�ng ng�&i tìm
ki�m s� �u �ãi, ho�c vi	c s� d�ng b�n bè hay h[ hàng
n"m gi� ch�c v� nh}. Nh� vy có th� th�y, tham nh�ng
l�n th�&ng di)n ra trong l3nh v�c qu�n lý kinh t� nhà
n��c, v�i các hi	n t�+ng ph� bi�n, nh�: tham ô tài s�n,
lp d� án ma, d� án kh�ng �� rút ti�n, h�i l
 các quan
ch�c c�p cao c�a b
 máy nhà n��c �� trúng th*u các d�
án l�n, “l�i qu�” khi ký k�t h+p �!ng mua s"m tài s�n
công…; tham nh�ng nh} là d�ng tham nh�ng ph� bi�n
b$i các hi	n t�+ng, nh�: b!i d�/ng phong bì cho bác s3
trong b	nh vi	n; thu h[c phí cao h�n quy �.nh c�a nhà
n��c trong các tr�&ng h[c; n�n mãi l
 trong c�nh sát giao
thông, hi	n t�+ng nh�ng nhi)u, vòi v3nh c�a cán b
 các
c� quan qu�n lý nhà n��c…

Tham nh�ng chính tr.: Là d�ng tham nh�ng ��+c hình
thành do s� câu k�t gi�a nh�ng ng�&i có �nh h�$ng
trong h	 th�ng chính tr., ch� y�u là nh�ng quan ch�c
c�p cao trong b
 máy c*m quy�n, nh0m t�o ra nh�ng
quy�t �.nh, hay tìm cách tác �
ng thiên l	ch vào nh�ng
quy�t sách c�a nhà n��c có l+i cho m
t cá nhân, doanh
nghi	p ho�c nh�ng nhóm l+i ích nào �ó. Nh� vy, có th�
hi�u tham nh�ng chính tr. là s� l�m d�ng quy�n l�c
chính tr. ��+c giao �� thu l+i riêng, v�i m�c �ích t4ng
quy�n ho�c t4ng tài s�n. Bi�u hi	n c�a d�ng tham nh�ng
này là: dùng v. trí chính tr., �nh h�$ng chính tr. c�a
mình �� can thi	p vào vi	c có ho�c không ��a ra m
t
quy�t �.nh mang tính chính tr. (chính sách, ��o lut,
th}a thun…) m
t cách thiên v. nh0m m�c �ích v� l+i;
mua bán, trao ��i các ch�c v� chính tr., v. trí có quy�n
l�c, ch�y ch�c, ch�y quy�n, sau �ó dùng v. trí c�a mình
�� tr�c l+i cá nhân…

Tham nh�ng hành chính: Là d�ng tham nh�ng x�y ra
ph� bi�n trong các ho�t �
ng qu�n lý hành chính c�a �
i
ng� công ch�c hành chính. � �ó nh�ng ng�&i ��+c giao
quy�n �ã s� d�ng quy�n l�c hành chính, trình t� th� t�c
hành chính �� gây khó kh4n cho công dân ho�c t� ch�c
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nh0m tr�c l+i cho b�n thân. Bi�u hi	n c�a tham nh�ng
hành chính là: h�ch sách, nh�ng nhi)u trong vi	c th�c
hi	n m
t th� t�c, m
t quy�t �.nh c� th� nào �ó mà công
dân, t� ch�c có quy�n ��+c h�$ng t] c� quan hành chính
nhà n��c; thiên v. trong th�c hi	n pháp lut…

Tham nh�ng kinh t�: Là d�ng tham nh�ng x�y ra trong
ho�t �
ng qu�n lý kinh t�, nh�: s�n xu�t kinh doanh, d.ch
v�, mua s"m tài s�n công, qu�n lý tài s�n… ��+c th�c
hi	n b$i nh�ng ng�&i có th~m quy�n trong qu�n lý nhà
n��c v� kinh t�, nh�ng ng�&i có th~m quy�n trong doanh
nghi	p nhà n��c. Bi�u hi	n c�a tham nh�ng kinh t� là:
chi�m �o�t trái phép các tài s�n c�a nhà n��c, công dân
nh0m tr�c l+i cá nhân; ra các quy�t �.nh kinh t� trái pháp
lut ho�c thiên v. nh0m tr�c l+i cá nhân; l+i d�ng s� h$
c�a pháp lut ho�c vi ph�m pháp lut �� ti�n hành s�n
xu�t, kinh doanh, tr�c l+i, gây thi	t h�i cho xã h
i… 

Kết quả nổi bật trong công tác phòng,
chống tham nhũng thời gian qua

Công tác thông tin, tuyên truy�n v� phòng, ch�ng
tham nh�ng ��+c coi tr[ng, góp ph*n t�o s� chuy�n bi�n
v� nhn th�c và hành �
ng c�a cán b
, ��ng viên, công
ch�c, viên ch�c và nhân dân. �i�m m�i trong công tác
thông tin tuyên truy�n, giáo d�c là �ã ch� �
ng thông tin
k.p th&i cho báo chí �� �.nh h��ng d� lun v� k�t qu�
thanh tra, ki�m tra, ki�m toán, k� lut, x� lý các v� vi	c,
kh$i t�, �i�u tra, truy t�, xét x� các v� án tham nh�ng,
kinh t�, k� c� nh�ng v�n �� nh�y c�m, xã h
i quan tâm;
nh"c nh$, ch�n ch'nh, x� lý nghiêm nhi�u vi ph�m trong
công tác thông tin, tuyên truy�n v� PCTN(1). Báo chí v]a

ph�n ánh v� công tác PCTN, v]a ��u tranh ph�n bác lun
�i	u xuyên t�c c�a các th� l�c thù �.ch, làm cho nhân
dân hi�u rõ h�n v� nh�ng khó kh4n, ph�c t�p, c�ng nh�
quy�t tâm c�a ��ng, Nhà n��c trong PCTN(2). Truy�n
thông, báo chí �ã góp ph*n �"c l�c trong công tác PCTN.

C�i cách hành chính, công khai, minh b�ch trong ho�t
�
ng c�a các c� quan, t� ch�c, ��n v. ��+c chú tr[ng và
��t nh�ng k�t qu� tích c�c. Chính ph�, các b
, ngành,
�.a ph��ng tích c�c tri�n khai nhi	m v� c�i cách hành
chính, tp trung vào các gi�i pháp c�i thi	n môi tr�&ng
�*u t�, kinh doanh, nâng cao n4ng l�c c�nh tranh qu�c
gia, h�n ch� tiêu c�c, nh�ng nhi)u ��i v�i ng�&i dân,
doanh nghi	p; công khai các th� t�c, ng�&i ch.u trách
nhi	m và th&i h�n gi�i quy�t, rút ng"n quy trình x� lý,
gi�m s� l�+ng th� t�c và ��n gi�n hóa n
i dung h! s�;
gi�m th&i gian và chi phí th�c hi	n th� t�c hành chính(3).

Công tác xây d�ng, hoàn thi	n th� ch� v� kinh t� - xã
h
i và phòng, ch�ng tham nh�ng ��+c �~y m�nh, nhi�u
quy �.nh m�i c�a ��ng, Nhà n��c ��+c ban hành, góp
ph*n t4ng c�&ng công tác xây d�ng ��ng, xây d�ng h	
th�ng chính tr. và phòng, ch�ng tham nh�ng. Ban Ch�p
hành Trung ��ng, B
 Chính tr., Ban Bí th� �ã ban hành
nhi�u ngh. quy�t, ch' th., quy �.nh �� t4ng c�&ng công
tác xây d�ng ��ng, h	 th�ng chính tr. và PCTN, nh�t là
các Ngh. quy�t Trung ��ng 4, 6,7 (khóa XII) v� xây d�ng,
ch'nh ��n ��ng, các quy �.nh v� nêu g��ng, ki�m tra,
giám sát, x� lý k� lut ��ng, ki�m soát tài s�n c�a cán b
,
th~m quy�n và trách nhi	m c�a �y ban ki�m tra ��ng
trong công tác PCTN, v� phân c�p qu�n lý và b� nhi	m,
gi�i thi	u cán b
 �ng c�... Qu�c h
i, Chính ph� tp trung
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xây d�ng, ban hành nhi�u v4n b�n quy ph�m pháp lut
v� qu�n lý kinh t� - xã h
i và phòng, ch�ng tham nh�ng,
t�o c� s$ pháp lý �!ng b
 h�n �� phòng, ch�ng tham
nh�ng, nh�t là trong các l3nh v�c d) phát sinh tham
nh�ng, nh�: ��t �ai, tài nguyên, khoáng s�n, ngân sách,
thu�, h�i quan, �*u t� công, ��u th*u, xây d�ng, qu�n lý,
s� d�ng tài s�n nhà n��c, c� ph*n hoá doanh nghi	p nhà
n��c(4)… H	 th�ng các quy �.nh c�a ��ng, Nhà n��c v�
phòng, ch�ng tham nh�ng hi	n nay �ã t�o c� s$ chính
tr., pháp lý c� b�n �!ng b
 cho công tác phòng, ch�ng
tham nh�ng(5).

Công tác phát hi	n, x� lý các hành vi tham nh�ng
��+c �~y m�nh, t�o chuy�n bi�n rõ nét. �áng chú ý, công
tác ki�m tra, giám sát và thi hành k� lut trong ��ng ti�p
t�c ��+c tp trung th�c hi	n ��t nhi�u k�t qu� quan
tr[ng, thi�t th�c góp ph*n ng4n ng]a s� suy thoái v� ��o
��c, l�i s�ng, tiêu c�c, tham nh�ng c�a m
t b
 phn cán
b
, ��ng viên. Công tác phát hi	n, x� lý tham nh�ng ��+c
ti�n hành quy�t li	t, �~y nhanh ti�n �
 �i�u tra, truy t�,
xét x� nghiêm minh, k.p th&i nhi�u v� án tham nh�ng,
kinh t� ��c bi	t nghiêm tr[ng, ph�c t�p, d� lun xã h
i
quan tâm, v�i nh�ng m�c án nghiêm kh"c và nhân v4n,
tích c�c thu h!i tài s�n tham nh�ng; th�c hi	n �úng quan
�i�m ch' ��o c�a ��ng: Không có vùng c�m, không có
ngo�i l	, không có ��c quy�n, b�t k� ng�&i �ó là ai. Công
tác thanh tra, ki�m toán ��+c tri�n khai t��ng ��i toàn
di	n, có tr[ng tâm, tr[ng �i�m, tp trung vào nh�ng l3nh
v�c nh�y c�m d) phát sinh tham nh�ng; �ã phát hi	n
nhi�u v� vi	c có hành vi tham nh�ng và liên quan ��n
tham nh�ng. 

Công tác �i�u tra, truy t�, xét x� các v� án tham
nh�ng ��+c coi tr[ng, ��t nh�ng k�t qu� thi�t th�c (bình
quân m�i n4m C� quan �i�u tra kh$i t� kho�ng 300
v�/800 b. can v� t
i tham nh�ng); nhi�u v� án tham
nh�ng nghiêm tr[ng, ph�c t�p ��+c phát hi	n, x� lý; m$
r
ng �i�u tra c� hành vi và ��i t�+ng; x� lý nghiêm minh,
k.p th&i, có tác d�ng c�nh t'nh, r4n �e m�nh m�, ��+c d�
lun xã h
i �!ng tình, �ng h
. 

Vai trò, trách nhi	m c�a các c� quan dân c�, M�t
trn T� qu�c Vi	t Nam các c�p và nhân dân ��i v�i công
tác phòng, ch�ng tham nh�ng t]ng b��c ��+c phát huy
và hi	u qu� h�n, thông qua th~m tra các Báo cáo v�
phòng, ch�ng tham nh�ng; thành lp các �oàn giám sát
chuyên ��; ho�t �
ng ch�t v�n... <y ban M�t trn T�
qu�c Vi	t Nam các c�p và các t� ch�c thành viên �ã
quan tâm tuyên truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lut v�
phòng, ch�ng tham nh�ng; giám sát vi	c th�c hi	n
pháp lut v� phòng, ch�ng tham nh�ng; ph�i h+p giám
sát trong m
t s� l3nh v�c kinh t� - xã h
i giúp phòng
ng]a tham nh�ng; tích c�c tri�n khai th�c hi	n Quy�t
�.nh s� 217-Q�/TW c�a B
 Chính tr. v� vi	c giám sát và
ph�n bi	n xã h
i c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam và các
�oàn th� chính tr. - xã h
i.

Quan h	 h+p tác qu�c t� v� phòng, ch�ng tham nh�ng
gi�a Vi	t Nam v�i nhi�u qu�c gia trên th� gi�i ti�p t�c
��+c m$ r
ng và c�ng c�; qua �ó �ã cung c�p cho b�n bè
trên th� gi�i nh�ng thông tin và ti�n b
 c�a Vi	t Nam
trong công tác phòng, ch�ng tham nh�ng; �!ng th&i ti�p
thu ��+c nhi�u kinh nghi	m t�t, tranh th� s� h� tr+, h+p
tác c�a các qu�c gia, t� ch�c qu�c t� �� nâng cao hi	u qu�
công tác phòng, ch�ng tham nh�ng.

T� ch�c và ho�t �
ng c�a các t� ch�c, c� quan, ��n v.
ch�c n4ng phòng, ch�ng tham nh�ng t]ng b��c ��+c
ki	n toàn, phát huy hi	u l�c, hi	u qu�. B
 Chính tr., Ban
Bí th� �ã quy�t �.nh t� ch�c l�i Ban Ch' ��o Trung ��ng
v� phòng, ch�ng tham nh�ng tr�c thu
c B
 Chính tr., do
T�ng Bí th� làm Tr�$ng ban; thành lp Ban N
i chính
Trung ��ng làm nhi	m v� C� quan Th�&ng tr�c c�a Ban
Ch' ��o Trung ��ng v� phòng, ch�ng tham nh�ng và Ban
N
i chính t'nh �y, thành �y làm nhi	m v� tham m�u cho
t'nh �y, thành �y tr�c thu
c Trung ��ng v� công tác
phòng, ch�ng tham nh�ng. Các ��n v. chuyên trách
ch�ng tham nh�ng thu
c Thanh tra Chính ph�, B
 Công
an và Vi	n ki�m sát nhân dân t�i cao ti�p t�c ��+c c�ng
c�, ki	n toàn.�

Chú thích:
1. Theo thông tin từ Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, từ năm 2014 đến tháng 6/2018 đã xử phạt vi phạm hành chính

trong hoạt động báo chí đối với 232 trường hợp, với tổng số tiền là 5,620 tỷ đồng; thu hồi thẻ nhà báo do có vi phạm đối với
29 trường hợp. 

2. Theo thống kê 40 tờ báo Trung ương và địa phương, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến tháng 6/2018 đã có 10.377 tin, bài
về phản ánh về đề tài PCTN.

3. Trong 10 năm thực hiện NQTW3, khóa X, các bộ, ngành đã đơn giản hóa 4.219/4.712 thủ tục hành chính. Đã thiết lập và công
bố Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền và công khai trên mạng Internet; chuẩn hóa và thống
nhất được bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã theo hướng rút gọn; triển khai đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một
cửa điện tử. 

4. Quốc hội (khóa XII, XIII) đã ban hành 175 bộ luật, luật; Chính phủ đã ban hành 1.311 nghị định, 604 nghị quyết; Thủ tướng Chính
phủ ban hành 6.110 chỉ thị, quyết định trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội. Trong 10 năm (2006-2016), cả nước đã ban hành
mới hơn 34.885 văn bản và sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ 27.120 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực.

5. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 29 văn bản;
Quốc hội ban hành 14 văn bản; Chính phủ ban hành 22 văn bản; Thủ tướng Chính phủ ban hành 23 văn bản về công tác PCTN, LP.
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M�t trn T� qu�c các c�p trong 
cu
c chi�n ch�ng ma túy, b�o v	
an ninh c
ng đ�ng vùng Tây B�c

TRỊNH THỊ KIM NGỌC*

Tóm tắt: Những thập kỷ gần đây, tệ nạn ma túy ở nước ta có xu hướng gia tăng.
Đáng lo ngại nhất là những người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp (ATS) ngày
càng nhiều, gây hậu quả khôn lường cho cộng đồng xã hội. Một trong những
“điểm nóng” ma túy ở nước ta, đó là vùng Tây Bắc.

Summary: Recent decades, drugs evil in our country tend to increase with the
most concern is that the number of people who take amphetamine-type stimulants
(ATS) are getting more and more, causing incalculable consequences for social
community. One of the “hot spots” of drugs in Vietnam is the Northwest area.
Từ khóa: Tệ nạn ma túy, người nghiện ma túy, hậu quả, cộng đồng, vùng Tây Bắc.
Keywords: Drugs evil, drug addicts, consequences, community, the Northwest area.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 5/3/2019.

Những điều kiện khách quan và chủ quan
khiến Tây Bắc trở thành “chảo lửa” của tệ
nạn ma túy 

V� m�t t� nhiên

Tây B"c là m
t vùng ph�c h+p c�a nh�ng b!n �.a
l�n, nh} n0m xen k�t gi�a các dãy núi cao có �.a hình
hi�m tr$, ��&ng biên gi�i dài t�i 1.098 km, trong �ó có
620 km ��&ng biên c�a 2 t'nh S�n La và �i	n Biên giáp
v�i các t'nh H�a Ph4n, Phong Xa Lì và Luông Pha B4ng
c�a Lào và 478,5 km ��&ng biên c�a t'nh Lai Châu và
Lào Cai giáp v�i t'nh Vân Nam (Trung Qu�c) nên vi	c
mua bán vn chuy�n ma túy d) dàng, mà vi	c ki�m soát
c�a c� quan ch�c n4ng l�i r�t khó kh4n. T�i S�n La, v�i
250km ��&ng biên gi�i, �.a hình hi�m tr$, dân c� th�a
th�t, dân trí th�p l�i r�t g*n tam giác vàng, nên t'nh
này ��+c các ��i t�+ng buôn bán ma túy ch[n làm “c4n
c� �.a ho�t �
ng”. Riêng tuy�n ��&ng biên này quan
tr[ng có t�i 2 c�a kh~u qu�c t�, 4 c�a kh~u qu�c gia và
6 c�a kh~u �.a ph��ng. C
ng �!ng dân c� $ các khu v�c
biên gi�i th�&ng s�ng khá co c�m, bi	t lp… nên khó
thâm nhp và ki�m soát.

V� m�t xã h
i:  

T�t c� nh�ng khó kh4n, thun l+i c�a t� nhiên ��u
tr�c ti�p tác �
ng ��n �&i s�ng kinh t� - xã h
i c�a c
ng
�!ng. Tây B"c có g*n 20 dân t
c thi�u s� v�i t�ng dân s�
82.069.8 ng�&i (TCTK, 2009). Tuy nhiên, t�ng h+p c�a <y
ban dân t
c và nghiên c�u ��u cho th�y, �ây là các dân t
c
thi�u s� có t� l	 nghèo cao và có t�i 50% dân t
c thi�u s�
có x�p h�ng ch' s� phát tri�n con ng�&i (HDI) d��i m�c
trung bình. ��c bi	t, m
t s� c
ng �!ng trong vùng, nh�:
H’Mông, M�ng, La H�, Si La, là các dân t
c thi�u s� ��ng
v. trí th�p nh�t trong 54 dân t
c thi�u s� trong c� n��c. 

M
t nguyên nhân khác c�a vi	c gia t4ng t	 n�n ma
túy trong c
ng �!ng dân c� Tây B"c là do: “Ng�&i dân t
c
g�c $ �ây có m�i quan h	 �!ng t
c r�t sâu s"c v�i ng�&i
H’Mông $ Lào và Trung Qu�c. Vì vy, ng�&i dân th�&ng
hay di c� t� do, xu�t c�nh trái phép �i ch�i, th4m b�n bè
và khi v� thì mang, xách ma túy theo cho c
ng �!ng s�
d�ng và buôn bán xuyên biên gi�i theo ki�u nh} l�”1.

B�n thân ng�&i dân n�i �ây �ã có tp quán tr!ng và
hút thu�c phi	n t] lâu �&i. H*u h�t nh�ng ng�&i nghi	n
thu�c phi	n vùng Tây B"c có trình �
 v4n hóa và kinh t�

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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��u r�t th�p: có t] 10 ��n 30% ng�&i nghi	n là không
bi�t ch�; t] 30 - 50% s� ng�&i nghi	n là thành viên các
gia �ình thu
c di	n �ói nghèo. �ây là khó kh4n, thách
th�c l�n ��i v�i công tác cai nghi	n và qu�n lý sau cai
nghi	n t�i các t'nh vùng Tây B"c.

V� �i�u ki	n kinh t� c�a c
ng �!ng

� vùng Tây B"c �!ng bào ch� y�u v�n s�n xu�t nông
nghi	p ph��ng th�c truy�n th�ng, t� cung t� c�p; ch4n
nuôi theo h
 gia �ình, làm m
t s� ngh� th� công, th�c
hi	n nhi�u hình th�c chi�m �o�t các ngu!n l+i t� nhiên
s�n có trong r]ng. � m
t s� vùng �ã xu�t hi	n vi	c tr!ng
cây công nghi	p, tr!ng cây ngô và lúa gi�ng m�i, m$ r
ng
ch4n nuôi ��i gia súc và phát tri�n ngh� d	t th� c~m. Tuy
nhiên, tp quán tr!ng tr[t $ các vùng thung l�ng, vùng
r�o cao v�n là cách làm 4n này ch� y�u �ã t!n t�i qua
hàng nghìn n4m canh tác c�a h[, trong �ó có c� cây
thu�c phi	n1.

Do �i�u ki	n kinh t� còn nhi�u khó kh4n, dân trí th�p,
ch�a nhn th�c �*y �� v� hi�m h[a c�a ma túy là tr�c
ti�p d�n ��n cái ch�t, cho nên ch' c*n nghe k� x�u d� d�
là bà con nghe ngay và làm theo, hi v[ng s� ki�m ��+c r�t
nhi�u ti�n. Nhi�u ��i t�+ng mua hàng v� nghi�n ra, tr
n
thêm hóa ch�t, r!i �óng l�i thành bánh, làm nh� vy l+i

nhun s� t4ng g�p r�/i. �i�u �ó d�n ��n tình hình t
i
ph�m và t	 n�n ma túy $ các t'nh Tây B"c �ang di)n bi�n
r�t ph�c t�p trên c� 3 l3nh v�c: mua bán, vn chuy�n trái
phép ch�t ma túy, tái tr!ng cây thu�c phi	n và tình tr�ng
s� d�ng và nghi	n ma túy. 

Tình hình s� d�ng ma túy trong c
ng �!ng vùng Tây B"c  

Hi	n, Tây B"c có 4,5 tri	u ng�&i, chi�m 4,83 % dân s�
c� n��c, tuy nhiên s� ng�&i nghi	n ma túy trong vùng l�i
chi�m t�i 27,2% s� ng�&i nghi	n ma túy c�a c� n��c. T�
l	 ng�&i nghi	n ma túy trong khu v�c này là 291
ng�&i/100.000 dân. ��c bi	t, m
t s� t'nh Tây B"c có t� l	
ng�&i nghi	n trên 10.000 dân nh�: �i	n Biên (1.248
ng�&i, g�p 7,1 l*n so v�i t� l	 chung c�a c� n��c), S�n La
(986 ng�&i, g�p 5,6 l*n), Lai Châu (684 ng�&i, g�p 3,9
l*n), Lào Cai (489 ng�&i, g�p 2,8 l*n) và B"c K�n, Yên Bái
(381 ng�&i, g�p 2,2 l*n)2. �i�u �áng bu!n, t�i m
t s� t'nh
nh�: S�n La, Lai Châu, �i	n Biên… l�c l�+ng ch�c n4ng
còn phát hi	n giáo viên, cán b
, viên ch�c c�ng nghi	n
ma túy. T�i các �.a ph��ng này, t� l	 tái nghi	n cao (70-
80%), c�ng là tuy�n nóng b}ng nh�t n��c v� ma tuý th~m
lu t] ngoài vào. Các ''�i�m nóng'' là khu v�c giáp c�a
kh~u Pa Háng (M
c Châu), Cò Nòi (Mai S�n), Chi�ng
Kh��ng (Sông Mã - S�n La), Tây Trang (�i	n Biên), M�&ng
Lát, Quan S�n - Thanh Hóa…3.

Hình 1. Bản đồ các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Tây Bắc
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� Tây B"c �ang có xu h��ng tr� hóa �
 tu�i nghi	n ma
túy, có t�i h�n 70% ng�&i nghi	n ma túy $ Tây B"c d��i
35 tu�i. Trong �ó có nh�ng �.a ph��ng t4ng khá cao,
nh�: �i	n Biên, Lai Châu, Lào Cai, S�n La... S� gia t4ng s�
ng�&i nghi	n và t
i ph�m ma túy $ Tây B"c không ch' do
nh�ng �i�u ki	n t� nhiên và m�i quan h	 dòng h[ trong
n
i b
 các t
c ng�&i. 

S� thi�u quan tâm, giáo d�c c�a gia �ình, buông l}ng
qu�n lý, ít quan tâm ��n con cái hay nuông chi�u thái
quá, �� giao du, ch�i b&i quá tr�n, b. ��i t�+ng x�u lôi
kéo vào con ��&ng nghi	n ngp và b. trói ch�t vào �ó. 

Hệ lụy của tệ nạn ma túy đối với cộng
đồng dân cư các tỉnh Tây Bắc

Gia t4ng nh�ng “ng�&i b	nh, ng�&i không có kh�
n4ng lao �
ng” ho�c ng�&i ch�t tr� $ c
ng �!ng 

� S�n La có t�i g*n 2% dân s� n0m trong tu�i lao
�
ng, nh�ng �ã hoàn toàn m�t kh� n4ng lao �
ng. Nhi�u
ng�&i trong s� h[ v�n bi�t nghi	n thu�c phi	n là s� d�n
��n cái ch�t tr"ng, nh�ng h[ không ch�ng l�i ��+c s�
cám d� c�a ma túy. Vì vy, c
ng �!ng các dân t
c thi�u
s� Tây B"c v�n �ã có tu�i th[ không cao, nay càng th�p
(s� ng�&i t� vong do ma túy h*u h�t t] 18 tu�i ��n d��i
30 tu�i và ngày càng tr� hóa). 

Tây B"c c�ng có nh�ng m�nh ��t “c�n ki	t con trai”
nh� khu v�c: xã Tân S�n, huy	n Mai Châu, t'nh Hòa Bình.
Trên ba �.a bàn nh�c nh�i v� ma túy nh�t c�a Hòa Bình
c�ng nh� Tây B"c nói chung là : Hang Kia, Pà Cò, Lóng
Luông, Tân S�n nh� m
t m"t xích �� n�i nh�ng khu v�c
nguy hi�m này. Xã Tân S�n có kho�ng 200 h
 dân, nh�ng
��n th&i �i�m này, m�i thôn trung bình c� 10 h
 l�i có
m
t h
 “dính” ��n ma túy và có thôn ch' còn l�i… 7 �àn
ông. � Tân S�n hi	n nay, nhi�u gia �ình có 4 - 5 con trai
kh}e m�nh, lành l�n, nh�ng khi “c�n l�c” ma túy ��n, t�t
c� h[ ��u b. cu�n vào và làm tiêu tan tài s�n gia �ình.
Th�c tr�ng trên là m
t c�nh báo c�p thi�t v� s� suy gi�m
ch�t l�+ng và s� l�+ng dân s�, t] �ó d�n ��n s� khánh
ki	t ngu!n nhân l�c c�a �.a ph��ng. 

Nhi�u gia �ình �i ��n khuynh gia b�i s�n

Tây B"c là vùng nghèo nh�t c� n��c, cu
c s�ng các
c
ng �!ng $ Tây B"c v�n �ã r�t khó kh4n, nay còn tr$
nên khánh ki	t b$i ma túy. Khi m"c nghi	n, ng�&i nghi	n
không ch' m�t kh� n4ng lao �
ng, ch4m sóc gia �ình, mà
tr$ thành gánh n�ng cho các gia �ình. 

Có hàng ngàn gia �ình gi�ng nh� gia �ình ông Lý Nhà
S$, b�n Ng�i Th*u 1, t'nh S�n La. Khi ng�&i �àn ông trong
gia �ình v��ng vào nghi	n thu�c phi	n, m[i thành qu�
lao �
ng c�a c� gia �ình gây d�ng d*n tan theo nh�ng
c�n nghi	n v�i t*n su�t ngày càng dày lên. ��n nay, tài
s�n c�a gia �ình ông ch' là túp l�u d
t nát, chi�c gi�&ng
v�i ch4n màn c� k2 và m�y chi�c xoong, n!i méo mó. 10
��a con sinh ra thi�u s� ch4m sóc, yêu th��ng c�a b� m�

nên ��a nào c�ng còi c[c, chm l�n. Kinh t� gia �ình
khánh ki	t vì ma túy nên khi con cái �m �au, b	nh tt.
Vì th�, 6/10 ��a con �ã m�t khi còn r�t nh} tu�i không
có ti�n ch�a tr..

Nh�ng ��a tr� sinh ra không có t��ng lai

R�t nhi�u ��a tr� ��+c sinh ra t�i m
t s� �.a ph��ng
gi�a lòng ch�o ma túy, nh�ng không có ng�&i nuôi d�/ng
và không có t��ng lai. B� m� chúng nghi	n ma túy,
chúng ��+c sinh ra, l�n lên mà không có t��ng lai. Nhi�u
��a tr� �ã ph�i b} h[c �� làm tr� c
t gia �ình $ cái tu�i
“4n ch�a no, lo ch�a t�i”. � tu�i thi�u niên, chúng ph�i
v]a làm ch., v]a ph�i “làm m�” c�a l� em nh}, nh�t
nh�nh rau cháo trong r]ng 4n qua ngày, lúc nào c�ng ch'
có m
t ch& �+i bao gi& có g�o �� 4n. ��n Tân S�n, n�i �au
l�n nh�t còn l�i �y là nh�ng ��a tr� côi cút vì b� m�
chúng b. tù �*y, b. ch�t vì ma túy. Nh�ng ��a tr� �y ��u
�ang trong �
 tu�i non n�t, nh�ng ��u thi�u v"ng s�
ch4m sóc c�a cha m�, m�i ��a d�t v� m
t n�i quen bi�t
�� tìm s� s�ng cho mình. 

Tình hình an ninh c
ng �!ng �.a ph��ng tr$ nên c�c
k� ph�c t�p 

T	 n�n ma túy là nguyên nhân gây ra các t	 n�n xã h
i
khác nh�: c& b�c, tr
m c"p… �nh h�$ng ��n an ninh trt
t� các thôn b�n vùng cao, biên gi�i. Nguyên nhân chính
là do có quá nhi�u ng�&i nghi	n khi�n các �.a ph��ng
g�p không ít khó kh4n trong tri�n khai công tác xóa �ói
gi�m nghèo và tri�n khai các chính sách an sinh xã h
i.
Ngoài ra, do có nhi�u ng�&i nghi	n ma túy, nên tình hình
an ninh trt t� trên �.a bàn ph�c t�p v�i nh�ng v� tr
m
c"p, ~u ��, c��p c�a, gi�t ng�&i…

Tân S�n hi	n là xã nghèo nh�t huy	n Mai Châu. Hi	n
t�i, thu nhp bình quân c�a ng�&i dân $ �ây ch' ��t
kho�ng 7.000.000 �!ng/ng�&i/n4m. 

M�t trn T� qu�c các �.a ph��ng vùng Tây B"c trong
cu
c chi�n ch�ng ma túy

Ngay t] sau khi tr$ thành thành viên c�a 3 công ��c
qu�c t� v� ki�m soát ma túy c�a Liên h+p qu�c, vi	c
thành lp m
t �y ban có nhi	m v� ch' ��o, �i�u ph�i ho�t
�
ng phòng, ch�ng ma túy các b
, ngành, �.a ph��ng v�i
tên g[i <y ban Qu�c gia phòng, ch�ng ma túy �ã ��+c
xúc ti�n. Nhi	m v� phòng ng]a l�m d�ng ma túy �ã tr$
thành m
t ph*n không th� thi�u ��+c trong các ch��ng
trình, k� ho�ch l�n c�a Chính ph� trong th&i gian t�i:
Chi�n l�+c qu�c gia v� phòng, ch�ng và ki�m soát ma túy
��n n4m 2020, t*m nhìn 2030. Th�c t� này �ã làm cho
công vi	c “phòng” và “ch�ng” ma túy ngày càng cân b0ng
h�n, phù h+p h�n v�i xu th� c�a th� gi�i.

Th�c hi	n ch� tr��ng nh�t quán c�a ��ng và Nhà n��c
ta, coi cu
c chi�n ch�ng ma túy là trách nhi	m chung c�a
toàn ��ng, toàn dân, c�a m[i c�p, m[i ngành, m[i c�
quan và t� ch�c xã h
i. �� phòng ch�ng ma túy ��t ��+c
các m�c tiêu �� ra trong Ch��ng trình và Chi�n l�+c qu�c
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gia v� phòng, ch�ng và ki�m soát ma túy ��n n4m 2020,
t*m nhìn 2030, c� h	 th�ng chính tr. c*n ��i m�i n
i
dung và �~y m�nh công tác tuyên truy�n, giáo d�c
phòng, ch�ng ma túy trong ��ng và trong nhân dân v�i
nhi�u hình th�c phong phú �� m[i ng�&i dân ��u nhn
th�c rõ m�i hi�m h[a khôn l�&ng t] ma túy và  tính c�p
bách c�a công tác phòng, ch�ng ma túy $ n��c ta. 

<y ban M�t trn T� qu�c các c�p và các t� ch�c thành
viên: �oàn Thanh niên C
ng s�n H! Chí Minh, Trung ��ng
H
i Liên hi	p Ph� n� Vi	t Nam, T�ng Liên �oàn Lao �
ng
Vi	t Nam, H
i Nông dân Vi	t Nam, H
i C�u chi�n binh và
các t� ch�c kinh t� - xã h
i khác $ các t'nh Tây B"c �ã
ph�i h+p ch�t ch� v�i các c� quan, chính quy�n các c�p
vn �
ng, giáo d�c các h
i viên c�a mình tích c�c tham
gia công tác phòng, ch�ng t	 n�n ma túy. Cu
c vn �
ng
“Toàn dân �oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i, �ô th. v4n
minh” và phong trào “Toàn dân b�o v	 an ninh T� qu�c”
do <y ban Trung ��ng M�t trn T� qu�c Vi	t Nam ch� trì
ph�i h+p v�i các b
, ngành ch' ��o �ã góp ph*n ��m b�o
trt t�, an toàn xã h
i $ nhi�u �.a ph��ng vùng Tây B"c. 

V�i hàng tr4m mô hình phòng, ch�ng ma túy và
phòng, ch�ng t
i ph�m ��+c tri�n khai trong giai �o�n
2012 - 2015, nh�: “Khu dân c�, thôn b�n không có t
i
ph�m”; “Câu l�c b
 phòng, ch�ng t
i ph�m”; “Câu l�c b

tu�i tr� v�i pháp lut”; “Câu l�c b
 giáo d�c �!ng
��ng”, “Gia �ình không có ng�&i nghi	n ma túy”; “Dòng
h[ không có ng�&i m"c t	 n�n xã h
i”; ''S�ng t�t �&i,
��p ��o”, “T� an ninh nhân dân”, “�
i xung kích an
ninh”, “Khu dân c� an toàn lành m�nh, không có t	 n�n
ma túy”...

M�t trn T� qu�c các c�p �ã chú tr[ng xây d�ng các k�
ho�ch th�c hi	n công tác giám sát vi	c thi hành n
i dung
Lut Phòng, ch�ng ma túy c�a các c� quan ch�c n4ng;
giám sát vi	c c�p, phát và h� tr+ thu�c cai nghi	n thay
th� ma túy b0ng Methadone $ các c� s$ y t�; ph�i h+p
ki�n ngh. �� xu�t m$ r
ng các hình th�c xã h
i hóa trong
công tác cai nghi	n, ph�c h!i sau cai $ c
ng �
ng… Qua
giám sát, �ã t]ng b��c làm rõ thêm vi	c ph�i h+p v�i M�t
trn T� qu�c và các �oàn th� trong công tác tuyên truy�n
giáo d�c th�c hi	n gi�i pháp phòng, ch�ng ma túy trong
h[c ��&ng; gi�i quy�t vi	c làm, tái hòa nhp c
ng �!ng

cho ng�&i sau cai nghi	n; tham gia ki�n ngh., �� xu�t c�
ch�, chính sách phù h+p �� �ào t�o �
i ng� cán b
, xây
d�ng �
i ng� c
ng tác viên, gi�i thi	u vi	c làm cho ng�&i
nghi	n sau cai phù h+p v�i t]ng �.a ph��ng. Tính trong
4 n4m (2013 - 2017), Ban Th�&ng tr�c <y ban Trung ��ng
M�t trn T� qu�c Vi	t Nam �ã ph�i h+p v�i B
 Công an t�
ch�c nhi�u h
i ngh. tp hu�n và trao ��i kinh nghi	m
trong công tác phòng, ch�ng t
i ph�m, ma túy $ c
ng
�!ng dân c� cho cán b
 M�t trn, Công an xã và các t�
ch�c thành viên c�a M�t trn. ��c bi	t, Ban Th�&ng tr�c
<y ban Trung ��ng M�t trn T� qu�c Vi	t Nam �ã t� ch�c
nhi�u h
i ngh. tp hu�n v� công tác phòng, ch�ng t
i
ph�m; phòng, ch�ng ma túy và t	 n�n xã h
i cho các t'nh
mi�n núi phía B"c và các t'nh Tây B"c. 

Cùng v�i vi	c phòng ng]a cho toàn xã h
i, th&i gian
g*n �ây, công tác phòng ng]a chuyên bi	t dành cho
nhóm ��i t�+ng có nguy c� cao �ã ��+c các �.a ph��ng
dành nhi�u s� quan tâm h�n tr��c. Thông qua các ho�t
�
ng t� v�n nhóm, t� v�n cá nhân, ti�p cn tr�c ti�p v�i
“nhóm thanh niên thích làm giàu”,… các k2 n4ng c*n
thi�t nh�: k2 n4ng nhn bi�t và �ánh giá nguy c� m"c
nghi	n, cách th�c hóa gi�i các v��ng m"c v� tâm lý trong
cu
c s�ng, k2 n4ng t] ch�i các cám d�,... th�&ng có trong
các nhóm ��i t�+ng “có nguy c� m"c nghi	n cao” �ã giúp
h[ ��a ra các quy�t �.nh �úng �"n, t� b�o v	 mình tr��c
s� t�n công m�nh m� c�a hi�m h[a này.

Hi	n nay, do áp l�c c�a tình hình ma túy và t	 n�n ma
túy trên th� gi�i cùng các n��c trong khu v�c luôn gia
t4ng, ��c bi	t $ Lào, Trung Qu�c, Thái Lan, Myanma…
công tác phòng, ch�ng ma túy $ n��c ta nói chung và
vùng Tây B"c �ang trong giai �o�n r�t khó kh4n, quy�t
li	t. Ho�t �
ng c�a t
i ph�m ma túy ch�a có d�u hi	u
thuyên gi�m và v�n ti�m ~n nhi�u y�u t� ph�c t�p, khó
l�&ng. Vi	c phòng, ch�ng ma túy ph�i ��+c ��t ra nh�
m
t nhi	m v� hàng �*u v�i nh�ng bi	n pháp ng4n ch�n
t	 n�n ma túy $ vùng Tây B"c. Ch' nh� vy, Tây B"c m�i
có th� chuy�n mình phát tri�n và c
ng �!ng dân c� m�i
s�m thoát kh}i �ói nghèo, xây d�ng cu
c s�ng �m no,
h�nh phúc.�

Chú thích:
1. Đây là nhận xét của Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông.
2. Chảo lửa ma túy Tây Bắc. Theo Chinhphu.vn và  http://congannghean.vn/phap-luat/201702/chao-lua-ma-tuy-tay-bac-721129/
3. Nhật Phương. Hệ lụy ma túy ở Nà Bủng - Điện Biên. unhrhttp://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/155225/he-luy-ma-tuy-o-na-bung.

Tài liệu tham khảo
1. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011-2015, Ủy ban Trung ương

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

thi hành Luật Phòng, chống ma túy.
3. Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
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DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C

Vi	t Nam là qu�c gia �a dân t
c, �a tôn giáo, có
b�n s"c phong phú, �a d�ng: có dân t
c �ông ��n
c� ch�c tri	u ng�&i, nh�ng c�ng có dân t
c ch'
vài tr4m dân; có dân t
c là c� dân t�i ch�, song

c�ng có dân t
c là do s� di chuy�n t] các khu v�c, �.a
ph��ng, qu�c gia khác ��n; m
t s� dân t
c $ n��c ta có
�!ng t
c ��+c sinh s�ng t] n��c ngoài (th�&ng là d[c
biên gi�i Vi	t Nam Lào, Vi	t Nam - Trung Qu�c, Vi	t Nam-

Campuchia), b$i vy có s� nh�y c�m v� ý th�c dân t
c và
ý th�c qu�c gia, ��c bi	t trong nh�ng n4m g*n �ây, m�i
quan h	 �!ng t
c, thân t
c ngày càng gia t4ng d��i tác
�
ng c�a nhi�u y�u t� khách quan, ch� quan, có tác �
ng
c� tích c�c và tiêu c�c ��n phát tri�n kinh t� - xã h
i, �n
�inh chính tr., an ninh qu�c phòng, kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân t
c1 ph*n nào �nh h�$ng ��n công tác qu�n lý
dân t
c. Trong �ó, khi �!ng bào dân t
c (th�&ng c� trú $

NGUYỄN TRẦN THÀNH*

Tóm tắt: Đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc, tôn
giáo vùng dân tộc thiểu số ở nước ta đã và đang đem lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt,
kể từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
về công tác dân tộc và tôn giáo, hoạt động của các cấp ủy đảng tại các vùng dân
tộc thiểu số luôn nhận được những chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng,
Chính phủ; đồng thời các cấp ủy đảng luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tạo
nên những chuyển biến tích cực.

Summary: Renovation of the leadership of Party committees for ethnic and
religious affairs in ethnic minority areas in our country has achieved remarkable
results. Especially, since the Resolution of the Seventh Conference, the Central
Committee of the IXth Congress on ethnic and religious affairs, activities of party
committees in ethnic minority areas always get the close and timely supervision of
the Party Central Committee and the Government. At the same time, the party
committees are proactive in performing their tasks, creating positive changes.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp ủy Đảng, lãnh đạo, công tác dân tộc, tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số, Việt Nam.
Keywords: Communist Party of Vietnam, Party committee, leaders, ethnic affairs, religion, ethnic minority areas,
Vietnam.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 28/2/2019.

* Tiến sĩ, Viện Chủ nghĩa khoa học xã hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Đ�i m�i s� lãnh đ�o c�a các c�p
�y đ�ng đ�i v�i công tác dân t
c,
tôn giáo vùng dân t
c thi�u s� 
� Vi	t Nam hi	n nay
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nh�ng vùng biên gi�i) v�i �i�u ki	n s�ng h�t s�c khó
kh4n v� ��&ng xá �i l�i, thi�u n��c sinh ho�t, ��t canh
tác ít, $ các �i�m xu�t phát khác nhau v� trình �
 phát
tri�n, v� dân trí và v�n �� dân t
c luôn g"n v�i v�n �� tôn
giáo, l�i th�&ng b. các th� l�c thù �.ch l+i d�ng �� mê
ho�c xuyên t�c, ch�ng phá. Các hi	n t�+ng xung �
t gi�a
các �!ng bào dân t
c t�i Tây Nguyên (4/2004), M�&ng
Nhé (5/2011) là bài h[c kinh nghi	m sâu s"c cho công tác
dân t
c, tôn giáo c�a ��ng ta.

Ngh. quy�t H
i ngh. l*n th� b�y, Ban Ch�p hành Trung
��ng (khóa IX) v� công tác dân t
c và tôn giáo, �ã h��ng
ho�t �
ng c�a các c�p �y ��ng t�i các vùng có �!ng bào
dân t
c luôn nhn ��+c s� ch' ��o sát sao, k.p th&i c�a
Trung ��ng ��ng, Chính ph� và b�n thân t]ng c�p �y �ã
bám sát và th�c hi	n nhi	m v� ��+c giao, có nhi�u
chuy�n bi�n tích c�c.

Th� nh�t, các c�p �y ��ng sâu sát, ��t tr[ng tâm công
tác dân t
c, tôn giáo vào vi	c th�c hi	n bình ��ng, tôn
tr[ng, �oàn k�t, gi�i quy�t hài hòa quan h	 v� l+i ích gi�a
các dân t
c. �!ng bào các dân t
c luôn nhn ��+c s� �
ng
viên, chia s�, ch4m lo c� v� vt ch�t và tinh th*n t] các c�p
�y ��ng, ��+c tôn tr[ng, t��ng tr+ lúc khó kh4n do giáp
h�t, sâu b	nh, m�t mùa, thiên tai, l� l�t, h�n hán. Qua s�
ch' ��o, vn �
ng tr�c ti�p c�a các c�p �y mà nhi�u ng�&i
dân, h
 gia �ình là ng�&i dân t
c cùng tham gia chuy�n ��i
c� c�u cây tr!ng, chuy�n ��i nhi�u di	n tích tr!ng lúa, ngô
kém hi	u qu� sang các lo�i cây tr!ng, vt nuôi có giá tr.
kinh t� cao h�n, ví nh�: tr!ng chè, b�$i, mn �ào, tr!ng
macca, nuôi dê, m$ r
ng các làng ngh� th� công nh�: n�u
r�+u, d	t th� c~m, �an lát; b��c �*u hình thành n�n kinh
t� s�n xu�t hàng hóa; k�t c�u h� t*ng kinh t� - xã h
i,
giao thông, thông tin liên l�c ��+c �*u t� nâng c�p, làm
m�i, b��c �*u thu h�p d*n kho�ng cách �.a lý v�i mi�n
xuôi; g*n 100% s� xã có tr�&ng ti�u h[c, có tr�m y t�,
95,5% s� ng�&i nghèo ��+c c�p b�o hi�m y t�.

Th� hai, tính ti�n phong g��ng m�u c�a cán b
, ��ng
viên, nh�t là c�a cán b
 c�p �y và t� ch�c ��ng các c�p
ti�p t�c ��+c kh�ng �.nh, là ch� d�a v�ng ch"c cho �!ng
bào dân t
c. Dân ch� và phát huy dân ch� trong sinh ho�t
c�a các c�p �y ��ng vùng dân t
c, mi�n núi ��+c tri�n
khai sâu r
ng �i li�n v�i �� cao trách nhi	m ��ng viên
c�p �y, gi� v�ng k� lut, k� c��ng, th�c hi	n nguyên t"c
tp trung dân ch� trong ��ng, t�o s� �oàn k�t, th�ng
nh�t cao trong các t� ch�c. M�i ��ng viên c�p �y luôn
g��ng m�u v� m[i m�t, là t�m g��ng v� ��o ��c, có l�i
s�ng c*n ki	m, liêm chính, chí công vô t�, t�t c� vì l+i
ích, cu
c s�ng �!ng bào. Nh& �ó, không ch' �ã h�n ch�
nh�ng bi�u hi	n �� k�, cá nhân, thi�u tôn tr[ng nhau
trong sinh ho�t, mà còn là c� s$ �� ��u tranh ng4n ch�n
các hi	n t�+ng �
c �oán, chuyên quy�n, góp ph*n xây
d�ng t� ch�c ��ng, chính quy�n, �oàn th� $ c� s$ vùng
�!ng bào dân t
c luôn v�ng m�nh.

Th� ba, quy�n t� do tôn giáo, tín ng�/ng ��+c các c�p
�y tri�n khai xu�ng ��n t]ng ng�&i dân, h
 dân �� h[
hi�u là nhu c*u tinh th*n c�a m
t b
 phn nhân dân �ang
và s� t!n t�i cùng dân t
c trong quá trình xây d�ng ��t
n��c giàu m�nh; ��ng và Chính ph� ch�p nhn s� khác
bi	t c�a �!ng bào các dân t
c, không trái v�i l+i ích
chung c�a dân t
c, xóa b} �.nh ki�n, m�c c�m gi�a các
dân t
c. Nhi�u tôn giáo và tín ng�/ng th& cúng v�n m
t
th&i mai m
t, thì nay �ã ��+c khôi ph�c th�c s�, là c� s$
�� ng�&i dân tin t�$ng h�n vào chính sách dân t
c, tôn
giáo c�a ��ng.

Th� t�, công tác dân t
c, tôn giáo, tr��c h�t và ch�
y�u là công tác c�a ��ng, nh�ng công tác này ph�i thông
qua n
i dung, ph��ng th�c lãnh ��o c�a các c�p �y $
t]ng vùng �!ng bào thì ch� tr��ng, ��&ng l�i c�a ��ng
m�i có th� �i vào cu
c s�ng ng�&i dân vùng �!ng bào dân
t
c. Trên th�c t�, s� l�+ng �!ng bào dân t
c thi�u s� $
n��c ta chi�m con s� khá l�n v�i trên 24 tri	u ng�&i,
chi�m 27 % dân s� c� n��c, ��t ra yêu c*u khách quan là
các c�p �y ��ng ph�i �a d�ng các hình th�c vn �
ng thì
công tác dân t
c, tôn giáo m�i hi	u qu�. �i ��n t]ng h

dân �� tuyên truy�n vn �
ng, nói cho dân tin, làm cho
dân hi�u, 4n ng� cùng dân là cách làm hay �ang ��+c các
c�p �y ��ng ti�p t�c nhân r
ng. 

Th�c ti)n công tác dân t
c, tôn giáo c�a các c�p �y
th&i gian v]a qua cho th�y, thông qua vi	c vn �
ng
và cùng v�i ng�&i dân tích c�c tham gia, c� v� và nhân
r
ng các t�m g��ng �!ng bào v�+t khó, v��n lên trong
cu
c s�ng, các t�m g��ng “ng�&i t�t, vi	c t�t” g"n v�i
các phong trào cùng nhau phát tri�n kinh t� gia �ình,
kinh t� trang tr�i, xóa �ói, gi�m nghèo, ��u tranh
ch�ng n�n nghi	n r�+u, hút thu�c phi	n, t�o hôn, hôn
nhân cn huy�t th�ng; gi� gìn ti�ng nói ch� vi�t dân
t
c, phong t�c tp quán, b�n s"c t]ng dân t
c thi�u s�
�ã góp ph*n làm cho dân g"n bó, tin t�$ng cán b
, tin
yêu và chính quy�n �ã th�c s� �em l�i cu
c s�ng �m
no cho ng�&i dân.

M�c dù vy, trong th�c hi	n Ngh. quy�t H
i ngh.
Trung ��ng l*n th� B�y (khóa IX) v� công tác dân t
c và
tôn giáo v�n còn m
t s� h�n ch�, �ó là:

M
t s� c�p �y ��ng ch�a nhn th�c �*y �� v� v. trí,
vai trò c�a c�p �y ��ng trong công tác dân t
c, tôn giáo;
ch�a th�y h�t trách nhi	m và ngh3a v� là làm cho quan
h	 gi�a các dân t
c bình ��ng, tôn tr[ng l�n nhau, cu
c
s�ng �!ng bào ��+c c�i thi	n. Ph��ng th�c lãnh ��o, ch'
��o c�a các c�p �y ��ng t�i m
t s� vùng, �.a ph��ng ch�a
sâu sát v�i cu
c s�ng sinh ho�t c�a ng�&i dân, ph�i h+p
thi�u ch�t ch� gi�a các ��ng viên là c�p �y và gi�a c�p �y
v�i ��ng viên; còn bao bi	n, làm thay m
t s� công vi	c
c�a chính quy�n; quan liêu, m	nh l	nh, xa d&i th�c ti)n
v�n di)n ra. M
t b
 phn cán b
 c�p �y v�n �� di)n ra
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tình tr�ng nói ch�a �i �ôi v�i làm, nói nhi�u - làm ít.
Ch�a �ánh giá và d� báo chính xác nh�ng di)n bi�n, ��i
thay trong nhn th�c, tâm t�, nguy	n v[ng c�a ng�&i
dân vùng dân t
c. 

Công tác ki	n toàn c�p �y ��ng các c�p ch�a k.p th&i,
vi	c b� trí ngu!n l�c cán b
, ��ng viên t�i t]ng �.a bàn
dân c� còn lúng túng, nhi�u n�i “tr"ng” ��ng viên. Công
tác b!i d�/ng, tp hu�n, nâng cao ch�t l�+ng �
i ng� cán
b
, ��ng viên ch�a ��+c ��t $ v. trí tr[ng tâm; ch�a xác
�.nh rõ nhi	m v� tr[ng tâm, tr[ng �i�m c*n tri�n khai
th�c hi	n trong c� nhi	m k� ho�c trong t]ng th&i gian c�
th� trong công vi	c c�a m
t s� c�p �y.

Dân ch� và phát huy dân ch�, phê và t� phê bình
trong sinh ho�t c�a các c�p �y ��ng t�i m
t s� vùng dân
t
c, mi�n núi còn h�n ch�, b�t cp vì n� nang, né tránh,
không dám nói th�ng, nói tht nh�ng h�n ch�, khuy�t
�i�m c�a �!ng chí, �!ng �
i vì s+ m�t lòng.

Công tác ki�m tra, s� k�t, t�ng k�t vi	c th�c hi	n các
ngh. quy�t, ch' th. c�a ��ng v� công tác dân t
c, tôn
giáo ch�a ��+c quan tâm �úng m�c vì nhi�u n�i còn hình
th�c, chi�u l	. Vi	c tri�n khai m
t s� chính sách còn
chm tr), ch�a �áp �ng k.p th&i nguy	n v[ng, l+i ích c�a
nhân dân.

M
t b
 phn không nh} cán b
, ��ng viên c�p �y
thi�u g��ng m�u, suy thoái v� t� t�$ng chính tr., ��o
��c, l�i s�ng, còn t� l+i vun vén l+i ích cá nhân, vi ph�m
nh�ng nguyên t"c sinh ho�t ��ng, làm suy gi�m lòng tin
c�a �!ng bào ��i v�i ��ng, Nhà n��c.

��i m�i, nâng cao ch�t l�+ng ho�t �
ng c�a các c�p �y
��ng trong công tác dân t
c, tôn giáo vùng �!ng bào dân
t
c thi�u s�, tr��c h�t là nh0m c�ng c� v�ng ch"c ni�m
tin c�a ng�&i dân t
c v�i ��ng, t4ng c�&ng m�i liên h	
gi�a ��ng v�i ng�&i dân t
c, vì m�c tiêu th�c hi	n bình
��ng, �oàn k�t, tôn tr[ng và giúp �/ nhau cùng phát
tri�n kinh t�, xóa �ói, gi�m nghèo, nâng cao trình �
 dân
trí, nâng cao s�c kh}e, nâng cao m�c h�$ng th� v4n hóa
c�a �!ng bào, c�ng c� h	 th�ng chính tr. vùng �!ng bào
dân t
c, vì vy nhi	m v� c� th� c*n th�c hi	n là:

M
t là, m�i ��ng viên c�p �y ph�i nhn th�c �úng �"n
v� v. trí, vai trò, trách nhi	m c�a mình v�i công vi	c ��+c
phân công và s� v�ng m�nh toàn di	n c�a t� ch�c ��ng
n�i mình sinh ho�t, ph� trách. Nh� vy, ��i m�i, nâng
cao ch�t l�+ng ho�t �
ng c�a các c�p �y ��ng c*n ��+c
b"t �*u t] vi	c phân công, phân nhi	m nhi	m v� c� th�
t]ng cán b
 c�p �y, g"n ch�t v�i vai trò ng�&i ��ng �*u
c�p �y, ��m b�o nguyên t"c m�i vi	c ch' giao cho m
t
cán b
 c�p �y ph� trách và ch.u trách nhi	m chính, các
�!ng chí c�p �y, ��ng viên ph�i h+p ch.u trách nhi	m
hoàn thành k� ho�ch ��+c phân công. 

G"n trách nhi	m ��+c phân công v�i vi	c xây d�ng k�
ho�ch chi ti�t, c� th� t]ng m�ng công vi	c cho t]ng cán
b
 c�p �y ��ng trên tinh th*n n"m ch"c v� dân s�, tình
hình kinh t� - xã h
i, tâm t�, nguy	n v[ng c�a t]ng
ng�&i dân, t]ng h
 dân là ng�&i dân t
c. 

Hai là, cán b
 c�p �y và t� ch�c c� s$ ��ng ph�i th�c
s� là ch� d�a v�ng ch"c cho �!ng bào dân t
c ch' có
��+c khi và ch' khi ng�&i ��ng �*u các c�p �y ��ng
ph�i th�&ng xuyên tu d�/ng, ph�n ��u v� chuyên môn
và ph~m ch�t, n4ng l�c �áp �ng ��+c các yêu c*u: 1) Là
ng�&i th�c s� g��ng m�u trong vi	c ch�p hành các ngh.
quy�t c�a ��ng và pháp lut c�a Nhà n��c. Cá nhân và
gia �ình h[ ph�i th�c s� �i �*u trong t� ch�c cu
c s�ng
gia �ình, phát tri�n kinh t� h
, chuy�n ��i hi	u qu�
s�n xu�t nông nghi	p; 2) Là t�m g��ng v� ��o ��c, l�i
s�ng, ý th�c t� ch�c k� lut, n4ng l�c công tác, tinh
th*n trách nhi	m v�i công vi	c; �.nh k� xu�ng c� s$,
n"m ��+c tâm t�, nguy	n v[ng t]ng h
 �!ng bào �� có
bi	n pháp c� th� tháo g/ các khó kh4n, khúc m"c cho
ng�&i dân; 3) Tôn tr[ng, �
ng viên, phát tri�n và s�
d�ng s�c m�nh, trí tu	 tp th�, c�a m�i ��ng viên, m�i
ng�&i dân vào vi	c th�c hi	n nhi	m v� chính tr. c�a
t]ng c�p �y; 4) Dân ch�, công khai, minh b�ch trong
sinh ho�t và ph�i ch.u trách nhi	m v� sinh ho�t c�a các
chi b
, ��ng b
 không th�c hi	n �úng các ch�c trách
nhi	m v� ��+c giao, có ��ng viên vi ph�m k� lut, quan
h	 gi�a các dân t
c trong vùng, �&i s�ng c�a �!ng bào
b. sa sút. 

Ba là, công tác dân t
c, tôn giáo tr��c h�t là công vi	c
c�a ��ng. ��ng lãnh ��o công tác dân t
c, tôn giáo thông
qua �
i ng� ��ng viên, các c�p �y ��ng. �!ng bào dân
t
c ti�p cn v�i ch� tr��ng, ��&ng l�i c�a ��ng, c�ng là
thông qua �
i ng� cán b
, ��ng viên, thông qua các cán
b
 c�p �y. Uy tín c�a ��ng, tr��c h�t ��+c th� hi	n qua
vai trò, uy tín, tính ti�n phong, g��ng m�u c�a t]ng ��ng
viên, t]ng c�p �y viên, vì vy, nhi	m v� ��t ra cho m�i
��ng viên c�p �y c*n th�c hi	n là:

+ G"n ch�c tránh, nhi	m v� t]ng c�p �y viên v�i m�c
tiêu bình ��ng, �oàn k�t, tôn tr[ng và giúp �/ nhau cùng
phát tri�n kinh t�, xóa �ói, gi�m nghèo, nâng cao trình
�
 dân trí, nâng cao s�c kh}e, nâng cao m�c h�$ng th�
v4n hóa c�a �!ng bào, c�ng c� h	 th�ng chính tr. vùng
�!ng bào dân t
c, xây d�ng �
i ng� cán b
 dân t
c thi�u
s� có tâm huy�t, trình �
 làm th��c �o �ánh giá ch�t
l�+ng c�a các c�p �y ��ng, ch� không th� d]ng l�i $
nh�ng qui �.nh, ch' ��o chung chung. 

+ Th�c hi	n t�t nguyên t"c tp trung dân ch�, ch� �

tp th� lãnh ��o, cá nhân ph� trách, k�t h+p v�i ki�m
tra, giám sát s� lãnh ��o c�a các c�p �y, c�a t� ch�c
��ng, c�ng nh� ki�m tra giám sát vi	c ch�p hành �i�u l	
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��ng, nh�ng �i�u ��ng viên không ��+c phép làm ��i v�i
các ��ng viên, các c�p �y viên.

+ ��ng viên ph�i luôn phê bình và t� phê bình s� t�o
nên s�c m�nh ho�t �
ng c�a ��ng, b$i l� trong ho�t
�
ng, ai c�ng s� m"c ph�i h�n ch�, sai sót; phê và t� phê
bình �� cho ti�n b
 h�n. H! Chí Minh vi�t: “Mu�n s�a
ch�a cho t�t thì ph�i s�n sàng l"ng nghe qu*n chúng phê
bình và tht thà t� phê bình. Không ch.u nghe phê bình
và không t� phê bình thì nh�t �.nh l�c hu. L�c hu và
thoái b
 thì s� b. qu*n chúng b} r�i”2. “Nói �i �ôi v�i làm”
trên c� s$ nói �úng ch� tr��ng, ��&ng l�i c�a ��ng, pháp
lut c�a Nhà n��c, không nói sai, xuyên t�c; làm là dành
nhi�u th&i gian, trí tu	 cho công vi	c, ��+c b"t �*u t]
khâu chu~n b. n
i dung trong sinh ho�t ��ng th�&ng k�,
�.nh k�, tránh s� sài, n
i dung sinh ho�t ��n �i	u, t�
nh�t, hình th�c.

+ M�c tiêu trong sinh ho�t ��ng, c�p �y c*n quan tâm
và có bi	n pháp c� th� �� ��ng viên, cán b
 ��+c ti�p cn
v�i ch� tr��ng, chính sách, ti�p cn thông tin, nâng cao
nhn th�c cho ��ng viên v� trách nhi	m ��i v�i ng�&i
dân, nói �i �ôi v�i làm và ��c bi	t là coi k�t qu� công vi	c
trên c��ng v. công tác ��+c giao.

B�n là, phát tri�n kinh t� là nhi	m v� trung tâm, xây
d�ng ��ng là “then ch�t” s� không ch' là bài h[c kinh
nghi	m trong ��&ng l�i lãnh ��o c�a ��ng, mà còn là
ph��ng châm hành �
ng c� th� $ t]ng c�p �y vùng
�!ng bào dân t
c mi�n núi, ch"c ch"n ch' có hi	u qu�
th�c s� khi g"n v�i vi	c kh"c ph�c v�n �� “Kinh hóa”
trong �
i ng� cán b
, ��c bi	t là cán b
 c�p �y, c�ng
nh� trong th�c thi các chính sách dân t
c, tôn giáo3.
B$i vì, nh�ng khúc m"c trong cu
c s�ng �!ng bào nhi�u
khi không ph�i là con l+n, con gà, c� khoai, c� s"n, ho�c
gi�a ng�&i dân t
c v�i ng�&i dân t
c, mà l�i chính là
vi	c có quá nhi�u cán b
 là ng�&i Kinh, ch� không ph�i
là ng�&i dân t
c trong ho�t �
ng c�a h	 th�ng chính tr.
t�i c� s$. �i�u này c�ng có ngh3a là, cùng v�i vi	c kh�ng
�.nh cán b
 là g�c c�a m[i công vi	c, trong �ó có công
tác dân t
c, tôn giáo, thì h�n ch�, kh"c ph�c v�n �� “
Kinh hóa” c�ng chính là th�c hi	n nguyên t"c“các dân

t
c trong ��i gia �ình Vi	t Nam bình ��ng, tôn tr[ng,
�oàn k�t, gi�i quy�t hài hòa quan h	 gi�a các dân t
c,
giúp nhau cùng phát tri�n”.

T] th�c ti)n ho�t �
ng c�a các c�p �y vùng dân t
c
cho th�y, khi nh�ng �!ng chí bí th�, c�p �y chi b
, các
tr�$ng b�n là ng�&i dân t
c th�&ng là ng�&i g*n dân,
hi�u bi�t rõ nh�t tâm t�, nguy	n v[ng c�a dân, nên khi
tuyên truy�n, ph� bi�n và t� ch�c th�c hi	n các nhi	m
v� phát tri�n kinh t� - xã h
i th�&ng d) ��+c ng�&i dân
ti�p thu và làm theo. T�t nhiên, cán b
 là ng�&i dân t
c
có nh�ng h�n ch� nh�t �.nh v� nhn th�c, v4n hóa, v�
tuyên truy�n vn �
ng ng�&i dân. V�n �� là $ ch�,
“không th� mãi làm thay, làm h
 �!ng bào dân t
c”,
càng không th� mãi di)n ra tình tr�ng “c*m tay ch' vi	c”,
mà c*n �� �!ng bào t� h[c tp, v��n lên kh�ng �.nh
��+c mình. 

Ch' có qua th�c ti)n công vi	c và c*n có th&i gian m�i
bi�t cán b
, c�p �y viên nào là ng�&i nhi	t tình, tâm
huy�t, trách nhi	m, th�c s� có uy tín, ��+c tp th� tin
cy, ng�&i dân �ng h
, tr$ thành h�t nhân xây d�ng s�
�oàn k�t, th�ng nh�t trong c
ng �!ng dân c� n�i bà con
dân t
c sinh s�ng, th�c s� là c*u n�i gi�a t� ch�c ��ng
v�i ng�&i dân trong c
ng �!ng dân c�. �ây là tiêu chí ��
l�a ch[n cán b
 c�p �y.

Công tác dân t
c, tôn giáo là công vi	c c�a ��ng v�n
vô cùng h	 tr[ng và ph�c t�p, ch"c ch"n ph�i ��t tr[ng
tâm vào công tác cán b
. Làm t�t công vi	c này không
ch' �òi h}i ng�&i cán b
, ��ng viên tâm huy�t, nhi	t
tình, mà còn ph�i làm t�t, hi	u qu�, th�c s� tr$ thành
“cánh tay n�i dài” c�a ��ng. Vì vy, cùng v�i vi	c �u
tiên l�a ch[n ng�&i t] c� s$ am t�&ng ngôn ng�, v4n
hóa dân t
c, am hi�u tâm t� nguy	n v[ng ng�&i dân, có
quá trình công tác th�c ti)n thì vi	c �ánh giá, s"p x�p,
qui ho�ch, tuy�n ch[n cán b
 ��m b�o có tính k� th]a,
có c� tu�i tr� xen l�n ng�&i có kinh nghi	m, lành ngh�,
th�o vi	c và chuyên nghi	p; l�y k�t qu� công vi	c, luôn
��t l+i ích ng�&i dân làm tiêu chí quan tr[ng nh�t khi
b� nhi	m cán b
.�

Chú thích:
1. Xem: PGS,TS Nguyễn Văn Minh: Một số vấn đề dân tộc và đề xuất định hướng chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay/ Kỷ yếu Hội

thảo: Văn kiện Đại hội XII của Đảng - một số vấn đề lý luận thực tiễn, Hà Nội tháng 7/2016, tr. 390.
2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002, tr290.
3. Nguyễn An Ninh: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Những vấn đề đang đặt ra và giải pháp.

Bài viết trong cuốn sách:  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS, TS Hoàng Minh Đô - TS Lê Văn Lợi: 10 năm thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và tôn giáo, một số vấn đề lý luận và thực tiễn,
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội 2014.



36 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 187 (3/2019)

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

TRẦN ANH TUẤN*

Tóm tắt: Qua 9 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã thu được những kết quả quan trọng. Việc
triển khai thực hiện cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức của đông đảo người
dân, xây dựng thói quen tiêu dùng hàng Việt, vì sự phát triển kinh tế đất nước.

Summary: After 9 years of implementing the campaign “Vietnamese give priority to
Vietnamese goods” in Quang Ninh province, there are some important results. The
implementation of the campaign has changed the awareness of people, built up a habit
of consuming Vietnamese goods, and contributed to the development of the country.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Keywords: Campaign “Vietnamese give priority to Vietnamese goods”, economic development, Quang Ninh province,
Vietnam.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.

N0m $ vùng �ông B"c c�a T� qu�c, Qu�ng Ninh có
biên gi�i giáp v�i v�i Trung Qu�c, là �*u m�i
thông th��ng l�n, có c�a kh~u qu�c t� và qu�c
gia; hàng hóa c�a Trung Qu�c d) thâm nhp vào

th. tr�&ng n
i �.a, nh�t là hàng hóa tiêu dùng giá thành
r�, m�u mã h+p th. hi�u, phù h+p v�i s� �ông ng�&i có
thu nhp th�p, tình tr�ng vn chuy�n hàng gi�, hàng
c�m, th.t gia súc, gia c*m di)n ra khá ph�c t�p... gây khó
kh4n trong công tác qu�n lý, ng4n ch�n ��u tranh v�i
hàng gi�, hàng nhp lu, hàng kém ch�t l�+ng, v�n �� v	
sinh th�c ph~m �nh h�$ng ��n quy�n l+i ng�&i tiêu dùng
�i�u này �ã là m
t trong nh�ng tr$ ng�i l�n cho vi	c tri�n
khai th�c hi	n cu
c vn �
ng “Ng�&i Vi	t Nam �u tiên
dùng hàng Vi	t Nam”.

Th�c hi	n ch' ��o c�a Trung ��ng và c�a t'nh, nh�ng
n4m qua c�p u�, chính quy�n các �.a ph��ng trong t'nh
Qu�ng Ninh th�&ng xuyên quan tâm lãnh ��o, ch' ��o, t�
ch�c quán tri	t, tuyên truy�n cu
c vn �
ng ��n các chi
b
, ��ng viên. Thành viên Ban Ch' ��o c�p t'nh, c�p huy	n
�ã tích c�c và ch� �
ng trong tham m�u cho c�p �y, chính

quy�n ban hành các v4n b�n ch' ��o �� tri�n khai th�c
hi	n cu
c vn �
ng g"n v�i �� án “Phát tri�n th. tr�&ng
trong n��c”, xác �.nh th�c hi	n cu
c vn �
ng là nhi	m
v� chính tr. quan tr[ng, th�&ng xuyên c�a ��n v., �.a
ph��ng. Các ngành ch� �
ng trong tham m�u, �� xu�t các
c� ch�, chính sách, nh0m h� tr+ doanh nghi	p, �.a ph��ng
phát tri�n các s�n vt, ��c s�n vùng và �.a ph��ng.

S� ph�i h+p gi�a các ngành, M�t trn T� qu�c và các
�oàn th� �!ng b
 và ch�t ch�, nh�t là công tác tri�n khai,
tuyên truy�n, t� ch�c các ho�t �
ng, s� ki	n, k�t n�i v�i
doanh nghi	p, trao ��i thông tin, ki�m tra, b�o v	 quy�n
l+i ng�&i tiêu dùng, t�o �i�u ki	n v� c� ch� chính sách ��
các doanh nghi	p phát tri�n s�n xu�t, xây d�ng th��ng
hi	u. M�t trn T� qu�c và các t� ch�c thành viên l!ng
ghép công tác giám sát v�i nhi�u n
i có liên quan ��n
công tác qu�n lý nhà n��c v� an toàn th�c ph~m và các
vùng s�n xu�t hàng hóa nông nghi	p tp trung... 

Vi	c tri�n khai th�c hi	n cu
c vn �
ng �ã góp ph*n
thay ��i �áng k� nhn th�c, thói quen l�a ch[n hàng hóa
tiêu dùng c�a ng�&i dân, ch�t l�+ng hàng Vi	t d*n ��+c

M
t s� kinh nghi	m 
trong th�c hi	n cu
c vn đ
ng
“Ng��i Vi	t Nam �u tiên dùng hàng
Vi	t Nam” � t�nh Qu�ng Ninh

* Tiến sĩ, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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nâng lên �áp �ng ��+c nhu c*u và th. hi�u chung c�a
ng�&i tiêu dùng, giá c� phù h+p v�i thu nhp c�a ��i b

phn ng�&i dân... B$i vy, nhi�u hàng hóa, th��ng hi	u
Vi	t ngày càng chi�m th. ph*n khá l�n trong các trung tâm
th��ng m�i, siêu th., c�a hàng, các vùng nông thôn, vùng
sâu, vùng xa, h�i ��o trên �.a bàn t'nh v�i Ch��ng trình
“m�i xã 1 s�n ph~m” (g[i là OCOP) �ã ��+c Chính ph� phê
duy	t tri�n khai r
ng kh"p c� n��c. Qu�ng Ninh là t'nh
�*u tiên ti�n hành thí �i�m t] n4m 2013, có nhi�u l+i th�,
kinh nghi	m; m
t s� s�n ph~m OCOP các �.a ph��ng trong
t'nh có th&i �i�m không �� cung c�p nhu c*u th. tr�&ng.

Những kết quả đạt được
M
t là, cu
c vn �
ng ��+c tri�n khai th�&ng xuyên,

�i vào n�n n�p; ��+c c�p �y, chính quy�n �.a ph��ng,
Ban Ch' ��o cu
c vn �
ng các c�p (c�p t'nh, huy	n) t�
ch�c m
t cách sâu r
ng, th�ng nh�t, t�o ��+c s� h�$ng
�ng c�a các t*ng l�p nhân dân trong t'nh.

Hai là, các s$, ban, ngành, thành viên Ban Ch' ��o các
c�p trong t'nh nêu cao trách nhi	m trong công tác tri�n
khai, ph�i h+p, nâng cao hi	u qu� tuyên truy�n và các ho�t
�
ng h� tr+ doanh nghi	p, xúc ti�n th��ng m�i, b�o v	
quy�n l+i ng�&i tiêu dùng; công tác qu�n lý nhà n��c, c� ch�
chính sách, th� t�c hành chính ��+c quan tâm, c�i thi	n.

Ba là, hi	u qu� mang l�i t] cu
c vn �
ng �ã làm thay
��i nhn th�c và thói quen c�a ph*n �ông ng�&i tiêu
dùng t] công ch�c, ��ng viên, nhân dân. ��i b
 phn
ng�&i tiêu dùng �ã ch[n l�a mua hàng Vi	t Nam, nh�ng
m�t hàng OCOP (m�i xã m
t s�n ph~m) c�a �.a ph��ng vì
có xu�t x�, ngu!n g�c rõ ràng, ch�t l�+ng �n �.nh, nh&
�ó thúc �~y s�n xu�t hàng Vi	t và m$ r
ng th. tr�&ng
hàng Vi	t ngay trong t'nh. 

B�n là, thông qua cu
c vn �
ng, các h
i ch+ và phiên
ch+ ��a hàng Vi	t v� nông thôn �ã giúp ng�&i tiêu dùng
có c� h
i tìm hi�u, nhn bi�t các m�t hàng s�n xu�t trong
n��c, các s�n ph~m c�a �.a ph��ng c�a vùng mi�n trong
t'nh nh� các s�n ph~m OCOP (m�i xã m
t s�n ph~m). Các
doanh nghi	p ��+c t�o �i�u ki	n, môi tr�&ng kinh doanh
mang l�i tâm lý tích c�c, kích thích vi	c phát tri�n s�n
xu�t kinh doanh; �!ng th&i, kh�ng �.nh vai trò, trách
nhi	m và n4ng l�c s�n xu�t kinh doanh c�a mình thông
qua ch�t l�+ng, uy tín th��ng hi	u c�a s�n ph~m, t] �ó
t�o ra nhi�u s�n ph~m c�a doanh nghi	p trong n��c,
trong ti�nh ngày càng có ch�t l�+ng t�t h�n, giá c� phù
h+p h�n. Nhi�u �.a ph��ng, doanh nghi	p, ng�&i s�n
xu�t �ã m�nh d�n m$ r
ng quy mô s�n xu�t nh�ng s�n
ph~m ��c tr�ng vùng, hình thành vùng s�n xu�t tp
trung, phát tri�n b�n v�ng trên �.a bàn t'nh.

Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động nhằm
thực hiện tốt cuộc vận động 

Các ho�t �
ng h� tr+ doanh nghi	p ��+c th�c hi	n
thông qua vi	c t�o �i�u ki	n v� c� ch� chính sách, h� tr+

ki�n th�c k2 thut, h� tr+ v� lãi su�t v�n vay, t�o môi
tr�&ng kinh doanh lành m�nh nh0m thúc �~y doanh
nghi	p, các h+p tác xã s�n xu�t áp d�ng khoa h[c công
ngh	, nâng cao ch�t l�+ng s�n ph~m và tham gia các �+t
H
i ch+ qu�ng bá, gi�i thi	u s�n ph~m, xây d�ng các kênh
phân ph�i gi�a các vùng, �.a ph��ng, c� th�:

1. H� tr+ bình �n giá: Tr��c d.p T�t Nguyên �án các
n4m, các s$, ngành, �.a ph��ng liên quan �ã tham m�u
cho <y ban nhân dân t'nh ban hành các K� ho�ch tri�n
khai Ch��ng trình bình �n th. tr�&ng các m�t hàng thi�t
y�u trên �.a bàn t'nh Qu�ng Ninh, góp ph*n �i�u ti�t giá
c�, ��a hàng hóa ch�t l�+ng t�i tay ng�&i tiêu dùng. C4n
c� K� ho�ch c�a <y ban nhân dân t'nh, S$ Công Th��ng �ã
ph�i h+p v�i Ngân hàng Nhà n��c chi nhánh Qu�ng Ninh
ti�n hành kh�o sát, �i�u tra di)n bi�n th. tr�&ng ��i v�i các
nhóm m�t hàng thu
c di	n ph�i bình �n; trên c� s$ �ó k�t
n�i ngân hàng v�i doanh nghi	p bán l� th�c hi	n bình �n
th. tr�&ng. Qua �ó, góp ph*n tích c�c vào vi	c �i�u ti�t giá
c� th. tr�&ng, ��a hàng hoá ch�t l�+ng t�i tay ng�&i tiêu
dùng; nâng cao nhn th�c, tính ch� �
ng, sáng t�o c�a
doanh nghi	p trong vi	c m$ r
ng h+p tác liên k�t gi�a các
m�c tiêu bình �n giá g"n k�t v�i �*u t�, s�n xu�t, phân
ph�i, tiêu th�; thúc �~y, phát tri�n h	 th�ng phân ph�i
bán buôn, bán l�.

2. H� tr+ trong xây d�ng, qu�ng bá th��ng hi	u và k�t
n�i tiêu th� s�n ph~m: Xây d�ng, duy trì t�t ho�t �
ng c�a
các trung tâm gi�i thi	u các s�n ph~m OCOP t�i các �.a
ph��ng; h� tr+, mi)n phí thuê gian hàng mang th��ng hi	u
c�a t'nh tr�ng bày t�i các h
i ch+, tri�n lãm trên �.a bàn
t'nh; th�c hi	n Ch��ng trình k�t n�i tiêu th� s�n ph~m tháo
g/ khó kh4n, h� tr+ cho các ��n v. s�n xu�t s�n ph~m nông
nghi	p. Cu�i tháng 4/2018, trong nh�ng ho�t �
ng chào
m]ng N4m Du l.ch qu�c gia 2018 - H� Long - Qu�ng Ninh,
t'nh Qu�ng Ninh �ã t� ch�c H
i ch+ OCOP khu v�c phía B"c
- Qu�ng Ninh 2018 t�i Cung Quy ho�ch h
i ch+ tri�n lãm và
V4n hoá t'nh Qu�ng Ninh v�i quy mô trên 460 gian hàng. H
i
ch+ tr�ng bày, qu�ng bá, gi�i thi	u các s�n ph~m thu
c
ch��ng trình OCOP Qu�ng Ninh, nông s�n ��c tr�ng c�a 42
t'nh, thành ph� trong n��c, s�n ph~m ��c tr�ng c�a các
qu�c gia: Lào, Thái Lan, Hàn Qu�c, Nga, Campuchia, Nht
B�n... H
i ch+ l*n này v�i s� góp m�t c�a các gian hàng,
g!m: ~m th�c 3 mi�n, làng ngh� th� công m2 ngh	... Trong
khuôn kh� H
i ch+, Ban Ch' ��o OCOP t'nh �ã công b�, trao
gi�y ch�ng nhn và vinh danh 46 s�n ph~m OCOP Qu�ng
Ninh ��t t] 3 ��n 5 sao. Trong �ó có 2 s�n ph~m ��t 5 sao,
9 s�n ph~m 4 sao và 35 s�n ph~m ��t 3 sao. ��n nay, các �.a
ph��ng, nh�: Móng Cái, Uông Bí, H�i Hà, Ba Ch� �ã t� ch�c
nhi�u ho�t �
ng h�$ng �ng N4m Du l.ch qu�c gia và Qu�ng
bá các s�n ph~m s�n xu�t t�i �.a ph��ng.

3. T�o �i�u ki	n v� th� t�c, chính sách: th�c hi	n các
bi	n pháp, h� tr+, tháo g/ khó kh4n v��ng m"c v� th� t�c
h�i quan, c�i cách ��n gi�n hóa th� t�c hành chính (áp
d�ng cung c�p d.ch v� công tr�c tuy�n qua c�ng thông tin
�i	n t� - trung tâm hành chính công, d.ch v� công tr�c
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tuy�n ngành H�i quan) t�o �i�u ki	n thun l+i t�i �a cho
doanh nghi	p trong các th� t�c hành chính và quá trình
thông quan; t�o �i�u ki	n trong chính sách h� tr+ doanh
nghi	p kh$i nghi	p; rà soát các m�c thu� su�t, các ch� �
,
chính sách qu�n lý thu�, tham m�u <y ban nhân dân, ��
xu�t Trung ��ng, B
 Tài chính và các c� quan ch�c n4ng có
gi�i pháp s�a ��i, b� sung chính sách, quy �.nh, th� t�c
hành chính nh0m t�o c� ch� ��m b�o s� phát tri�n c�a
hàng hóa s�n xu�t trong n��c, h�n ch� vi	c nhp kh~u
hàng hóa s�n xu�t ��+c, �!ng th&i v�n ��m b�o th�c hi	n
các quy �.nh trong khuôn kh� th}a thun khi tham gia
WTO và các Hi	p �.nh song ph��ng. 

Các t� ch�c �oàn th� nhân dân �ã có nhi�u hình th�c
h� tr+ �oàn viên, h
i viên phát tri�n s�n xu�t thông qua
vi	c xây d�ng các mô hình áp d�ng k2 thut, �ng d�ng
khoa h[c công ngh	 vào quá trình s�n xu�t; hình thành
các câu l�c b
, t� h+p tác, hi	p h
i ngành ngh� �� b�o tr+
ho�t �
ng cho các h
i viên, g"n k�t các vùng s�n xu�t
hàng hóa tp trung… giúp nâng cao hi	u qu�, ch�t l�+ng
các mô hình do h
i viên, �oàn viên ��m trách. H
i Nông
dân t'nh vn �
ng, xây d�ng và nâng cao hi	u qu� các mô
hình liên k�t s�n xu�t, b�o ��m v	 sinh an toàn th�c
ph~m, �ã h� tr+, xây d�ng thành lp 8 h+p tác xã, 10 t�
h+p tác và t� liên k�t s�n xu�t, 9 câu l�c b
 ngành ngh�
t�i các �.a ph��ng trong t'nh, nâng s� l�+ng h+p tác xã,
t� h+p tác, câu l�c b
 do t� ch�c H
i h��ng d�n, vn
�
ng, c�ng c�, thành lp 42 Câu l�c b
 nông dân theo
ngành ngh� quy mô c�p huy	n, c�p xã, c�m xã v�i 1.215
thành viên tham gia; 53 t� h+p tác v�i 499 thành viên
tham gia; 46 h+p tác xã v�i 3883 thành viên. H
i C�u
chi�n binh t'nh ph�i h+p v�i Hi	p h
i Doanh nghi	p C�u
chi�n binh t'nh t� ch�c k�t n�i 225 doanh nghi	p C�u
chi�n binh trên �.a bàn. �
ng viên, khuy�n khích m$
r
ng s�n xu�t nâng cao ch�t l�+ng, giúp �/ qu�ng bá s�n
ph~m, cung c�p thông tin v� nhu c*u th. tr�&ng, giúp các
doanh nghi	p C�u chi�n binh m$ r
ng s�n xu�t, nâng cao
ch�t l�+ng s�n ph~m. Duy trì nhi�u mô hình hi	u qu� $
�.a ph��ng do h
i viên c�a H
i th�c hi	n, nh�: mô hình
nuôi ong l�y mt b0ng ph��ng pháp m�i, nuôi v.t tr&i,
tr!ng thanh long, làm mi�n dong… 

Ban Ch' ��o các �.a ph��ng �ã ph�i h+p, tham m�u
cho c�p �y, chính quy�n th�c hi	n các c� ch� chính sách
h� tr+ nâng cao n4ng l�c s�n xu�t kinh doanh c�a các
doanh nghi	p trên �.a bàn, ��c bi	t là nh�ng s�n ph~m
��c tr�ng c�a �.a ph��ng, nh�: rau an toàn, th�y s�n,
vt nuôi và nhi�u s�n vt nông nghi	p…; h� tr+, t�o môi
tr�&ng kinh doanh lành m�nh, gi�m b�t các th� t�c hành
chính cho doanh nghi	p trong ho�t �
ng xu�t nhp kh~u,
tích c�c ki�m tra công tác v	 sinh an toàn th�c ph~m các
ch+ Trung tâm, các �i�m kinh doanh 4n u�ng, ki�m tra
ng4n ch�n, tiêu h�y các m�t hàng không ��t tiêu
chu~n…; �!ng th&i, tham gia tích c�c trong các ho�t
�
ng t� ch�c H
i ch+ t�i �.a ph��ng, t�o �i�u ki	n cho
các doanh nghi	p gi�i thi	u, qu�ng bá s�n ph~m… 

Trong hai n4m g*n �ây, �ã ph�i h+p và t� ch�c 31
h
i ch+, phiên ch+, tu*n hàng, tri�n lãm, trong �ó 8 h
i
ch+ th��ng m�i; 8 h
i ch+ Ng�&i Vi	t Nam �u tiên dùng
hàng Vi	t Nam; 4 phiên ch+ ��a hàng Vi	t v� nông thôn
(t�i Ba Ch�, Cô Tô, �ông Tri�u, C~m Ph�); 4 tu*n OCOP
theo ch��ng trình c�a t'nh; ph�i h+p t� ch�c 2 h
i ch+
nh0m chào m]ng Tu*n V4n hóa, Th� thao các dân t
c
vùng �ông B"c t'nh Qu�ng Ninh 2017 và H
i ch+ Th��ng
m�i, Du l.ch Qu�c t� Vi	t - Trung 2017 và n4m Du l.ch
qu�c gia 2018.

S$ Công Th��ng �ã ph�i h+p v�i các s$, ban, ngành và
�.a ph��ng rà soát các ��n v. s�n xu�t các s�n ph~m nông
nghi	p có �� �i�u ki	n k�t n�i ��a vào tiêu th� t�i các
trung tâm siêu th. và nhà phân ph�i trong và ngoài t'nh.
K�t n�i v�i m
t s� Trung tâm th��ng m�i, siêu th. trên �.a
bàn t'nh tri�n khai vi	c thu mua và tiêu th� m
t s� s�n
ph~m c�a các �.a ph��ng nh�: Tr�ng gà Tân An (th. xã
Qu�ng Yên), r�+u m� Yên T� (thành ph� Uông Bí); �i
(huy	n Hoành B!)... Ph�i h+p v�i Trung tâm Xúc ti�n
th��ng m�i và �*u t� t� ch�c Tu*n k�t n�i tiêu dùng s�n
ph~m OCOP t�i sân Trung tâm th��ng m�i Big C. Xây d�ng
�i�m gi�i thi	u và bán các s�n ph~m OCOP t�i thành ph�
Móng Cái, nh0m gi�i thi	u, qu�ng bá và tiêu th� nh�ng
s�n ph~m hàng hóa nông nghi	p c�a t'nh Qu�ng Ninh,
��n v�i ng�&i tiêu dùng trong và ngoài t'nh. ��c bi	t,
còn gi�i thi	u t�i khách hàng qu�c t� bi�t ��n nh�ng s�n
ph~m ch�t l�+ng t�t c�a t'nh Qu�ng Ninh nói riêng và
s�n ph~m nông nghi	p c�a Vi	t Nam nói chung. 

Cu
c vn �
ng �ã giúp các doanh nghi	p và gi�i doanh
nhân trong t'nh Qu�ng Ninh nhn th�c �*y �� và sâu s"c
h�n v� trách nhi	m c�a doanh nghi	p ��i v�i s� phát
tri�n kinh t� ��t n��c trong �i�u ki	n h
i nhp kinh t�
qu�c t�. Phát huy ti�m n4ng, th� m�nh và vai trò c�a
doanh nghi	p �i �*u th�c hi	n cu
c vn �
ng, chi�m l3nh
th. tr�&ng n
i �.a và t]ng b��c v��n ra th. tr�&ng qu�c
t�, nh�t là các tp �oàn, t�ng công ty, doanh nghi	p nhà
n��c �ang gi� vai trò ch� ��o c�a n�n kinh t�. �!ng th&i,
thúc �~y các doanh nghi	p và gi�i doanh nhân ch� �
ng
h�n trong phát tri�n s�n xu�t kinh doanh nh0m phát huy
t�i �a l+i th� c�a doanh nghi	p trên th. tr�&ng, chú tr[ng
��i m�i công ngh	 và qu�n lý �� s�n xu�t ra nhi�u s�n
ph~m có ch�t l�+ng cao, hình th�c ��p, giá thành h�; �i
�ôi v�i phát tri�n th. tr�&ng s�n ph~m, thi�t lp các kênh
phân ph�i hàng hoá, d.ch v� sau bán hàng �áp �ng nhu
c*u �a d�ng, phong phú c�a ng�&i tiêu dùng. Nhi�u s�n
ph~m mang th��ng hi	u Vi	t �ã ��+c r�t nhi�u nhà
chuyên môn qu�c t� và ng�&i tiêu dùng Vi	t Nam �ánh
giá cao v� ch�t l�+ng và ki�u dáng, m�u mã s�n ph~m. 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
H
i B�o v	 ng�&i tiêu dùng t'nh Qu�ng Ninh ��+c

thành lp tháng 7/2012 theo Quy�t �.nh s� 1042/Q�-
UBND ngày 9/5/2012 c�a <y ban nhân dân t'nh v� vi	c
cho phép thành lp H
i. T] �ó ��n nay, H
i �ã tích c�c
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ho�t �
ng b�o v	 quy�n l+i ng�&i tiêu dùng trên �.a bàn
t'nh. Th�c hi	n K� ho�ch s� 4986/KH-UBND ngày
10/7/2017 c�a <y ban nhân dân t'nh Qu�ng Ninh v� vi	c
tri�n khai ch��ng trình phát tri�n các ho�t �
ng b�o v	
quy�n l+i ng�&i tiêu dùng trên �.a bàn t'nh Qu�ng Ninh
giai �o�n 2017-2020, các s$, ngành tp trung tri�n khai
các n
i dung, nhi	m v� ��+c phân công, nh�: công tác
tuyên truy�n; ph� bi�n chính sách pháp lut; phát tri�n
ngu!n nhân l�c b�o v	 quy�n l+i ng�&i tiêu dùng; thành
lp các t� hòa gi�i v� b�o v	 quy�n l+i ng�&i tiêu dùng;
�~y m�nh công tác ki�m tra, �ánh giá ch�t l�+ng hàng
hóa, d.ch v�; tri�n khai th�c hi	n Ch��ng trình Doanh
nghi	p vì ng�&i tiêu dùng và t� ch�c các ho�t �
ng phát
tri�n công tác b�o v	 quy�n l+i ng�&i tiêu dùng khác...
N4m 2018, nhân Ngày Quy�n c�a ng�&i tiêu dùng Vi	t
Nam (15/3) có ch� �� là “Kinh doanh lành m�nh - Tiêu
dùng b�n v�ng”, trên t'nh �ã t� ch�c nhi�u ho�t �
ng
h�$ng �ng nh�: Ngày 15/3/2018 t'nh �ã t� ch�c l) phát
�
ng Ngày Quy�n c�a ng�&i tiêu dùng Vi	t Nam, các kh~u
hi	u tuyên truy�n là: Kinh doanh lành m�nh, tiêu dùng
b�n v�ng; xây d�ng và c�ng c� ni�m tin cho ng�&i tiêu
dùng; hành �
ng vì ng�&i tiêu dùng; b�o v	 quy�n l+i
ng�&i tiêu dùng là trách nhi	m chung c�a toàn xã h
i;
ng�&i tiêu dùng có quy�n ��+c thông tin v� hàng hóa,
d.ch v�; ng�&i tiêu dùng có quy�n ��+c an toàn, khi�u
n�i, b!i th�&ng; hãy tiêu dùng hàng hóa có ngu!n g�c,
xu�t x� rõ ràng… T�i L) phát �
ng, �ã t� ch�c phát hàng
nghìn t& r�i, t& g�p và t� ch�c tu*n hành tuyên truy�n.

Cu
c vn �
ng �ã tác �
ng tích c�c ��n toàn xã h
i,
giúp ng�&i tiêu dùng, c� quan, ��n v., t� ch�c nhn th�c
�*y �� h�n v� trách nhi	m, quy�n l+i c�a ng�&i tiêu dùng
��i v�i s�n ph~m, hàng hóa  s�n xu�t trong n��c; t] �ó

thay ��i thái �
, hành vi �u tiên mua s"m, tiêu dùng
hàng hoá th��ng hi	u Vi	t, coi �ó là th� hi	n lòng yêu
n��c, lòng t� hào, t� tôn dân t
c và b��c �*u hình thành
nét ��p v4n hóa c�a ng�&i tiêu dùng Vi	t Nam. 

Một số kinh nghiệm bước đầu triển khai
Cuộc vận động

M
t là, �� cu
c vn �
ng ��t k�t qu� thi�t th�c tr��c
tiên ph�i có s� quan tâm ch' ��o c�a c�p u�, chính quy�n
các c�p, th� tr�$ng c� quan, ��n v.; s� tham m�u, �� xu�t
k.p th&i c�a Ban Th�&ng tr�c <y ban M�t trn T� qu�c t'nh
Qu�ng Ninh; s� ch� �
ng, tích c�c c�a thành viên Ban Ch'
��o cu
c vn �
ng và s� ph�i h+p ch�t ch�, �!ng b
 c�a
c� h	 th�ng chính tr., các c� quan thông tin ��i chúng các
c�p trong tri�n khai th�c hi	n cu
c vn �
ng.

Hai là, công tác tuyên truy�n, vn �
ng ph�i ��+c ti�n
hành th�&ng xuyên, liên t�c; hình th�c, n
i tuyên truy�n
ph�i thi�t th�c và phù h+p v�i ��c �i�m tâm lý, th. hi�u,
v4n hoá vùng mi�n c�a t]ng ��i t�+ng, nh0m m�c �ích
thay ��i nhn th�c, hành vi c�a ng�&i tiêu dùng ��i v�i
hàng hoá s�n xu�t trong n��c.  

Ba là, trong tri�n khai th�c hi	n Cu
c vn �
ng, ph�i
xác �.nh rõ tr[ng tâm, tr[ng �i�m c�a cu
c vn �
ng. �.a
bàn tp trung là khu dân c�, khu công nhân, công nghi	p
c�ng nh� vùng nông thôn, mi�n núi, vùng sâu, vùng xa;
Bi	n pháp th�c hi	n ch� y�u là công tác tuyên truy�n,
vn �
ng v�i các n
i dung, hình th�c tuyên truy�n �a
d�ng, phong phú. ��i t�+ng cu
c vn �
ng h��ng t�i là
các c� quan qu�n lý nhà n��c, c
ng �!ng doanh nghi	p,
doanh nhân và ng�&i tiêu dùng.�

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã làm thay
đổi nhận thức của đông đảo người dân, xây dựng thói quen tiêu dùng hàng Việt. ẢNH: PV
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Ô NHI�M MÔI TR!"NG - 
V�n đ� c�p bách c#n đ�$c quan tâm
trong xây d�ng nông thôn m�i hi	n nay

HOÀNG HOA MAI*

Tóm tắt: Môi trường sinh thái, môi trường sống có ý nghĩa quan trọng trong đời
sống nhân dân. Những năm qua, việc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa
phương dường như mới chỉ chú trọng đến hạ tầng cơ sở, như: đường sá, nhà
cửa, trường học, bệnh viện,… mà chưa quan tâm đúng mức đến môi trường sức
khỏe - một yếu tố tiên quyết để phát triển kinh tế gia đình và xã hội.

Summary: Ecological environment and living environment have an important
meaning in people's lives. In recent years, the building of rural areas in many
localities seems to only focus on infrastructure, such as roads, houses, schools,
hospitals, and etc but does not properly lay concern over environmental health -
a prerequisite for the development of family and social economy.
Từ khóa: Môi trường, môi trường vệ sinh, sức khỏe con người, xây dựng nông thôn mới, Việt Nam.
Keywords: Environment, sanitation environment, human health, new rural construction, Vietnam.
Nhận bài: 6/2/2019; Sửa chữa: 12/2/2019; Duyệt đăng: 25/2/2019.

Trong công cu
c xây d�ng nông thôn m�i c�a n��c
ta hi	n nay, tiêu chí v	 sinh môi tr�&ng là m
t
trong nh�ng n
i dung, nhi	m v� quan tr[ng ��
xây d�ng và phát tri�n b�n v�ng nông thôn m�i.

Phát huy các giá tr. vt ch�t và tinh th*n mà k�t qu� c�a
các phong trào “xây d�ng làng v4n hóa”, “gia �ình v4n
hóa”, “khu ph� v4n hóa”, “xây d�ng �&i s�ng v4n hóa
khu dân c�”,… ��ng, Nhà n��c ta phát �
ng phong trào
“xây d�ng nông thôn m�i”, m
t vi	c làm h+p lòng dân,
��+c nhân dân h�$ng �ng làm theo m
t cách t� giác và
hi	u qu� tích c�c. Di	n m�o �y ch� y�u là c� s$ h� t*ng,
nh�: ��&ng liên thôn, liên xã, ki�n trúc, tr�&ng h[c, nhà
v4n hóa, b	nh vi	n, b	nh xá, th�y l+i t��i tiêu, d!n �i�n,
d!n th�a, �ng d�ng khoa h[c k2 thut m�i cho s� phát
tri�n nông nghi	p b��c �*u �ã �em l�i hi	u qu� cao, c�i
thi	n m
t b��c �&i s�ng nhân dân. Tuy nhiên, hi	n nay
v�n �� môi tr�&ng an sinh xã h
i, nh�t là không khí,
ngu!n n��c, th�c ph~m b~n �ang là m
t v�n �� b�c xúc
trong nhân dân, �nh h�$ng tr�c ti�p ��n phát tri�n kinh
t�, s�c kh}e c�a con ng�&i, do vy gi�i quy�t v�n n�n
này là m
t yêu c*u quan tr[ng c*n ��+c quan tâm h�n
bao gi& h�t trong xây d�ng nông thôn m�i $ n��c ta.

Nhn th�c �úng y�u t� �&i s�ng an sinh trong m�i
quan h	 gi�a kinh t� v�i môi tr�&ng v	 sinh s�c kh}e

Trong nh�ng n4m qua, nhi�u �.a ph��ng khi xây d�ng
nông thôn m�i ch' chú tr[ng ��n c� s$ vt ch�t, nh�:
��&ng sá, nhà c�a, phát tri�n kinh t�, thu nhp cá nhân,
h
 gia �ình t4ng n4ng su�t lao �
ng,… mà không quan
tâm �úng m�c v� môi tr�&ng v	 sinh s�c kh}e, m
t �òn
b~y tiên quy�t �� phát tri�n kinh t� gia �ình và xã h
i.
Th�c t� cho th�y, nhi�u �.a ph��ng, nhi�u ��n v. s�n xu�t,
kinh doanh công nghi	p, th� công nghi	p t] làng ngh�
truy�n th�ng do vô th�c và ham l+i �ã th�i ra sông su�i,
kênh r�ch, ��&ng sá hàng t�n rác b~n, h0ng t� kh�i n��c
th�i �
c h�i gây nên ô nhi)m môi tr�&ng nghiêm tr[ng,
h�y ho�i cu
c s�ng, gây b�t bình trong nhân dân. Nhi�u
khu dân c� s�ng trong môi tr�&ng �
c h�i nhi)m các b	nh,
nh�: lao ph�i, viêm ��&ng hô h�p,… nhi�u ng�&i s� d�ng
n��c b~n, rau b~n, cá, th.t b~n, h0ng tr4m ng�&i m"c ph�i
b	nh ung th�, viêm gan B, HIV và các b	nh truy�n nhi)m
khác. Và nh� vy, ngu!n lao �
ng b0ng s�c l�c và trí tu	
con ng�&i ngày m
t gi�m �i, kinh t� suy s�p, t�n kém ti�n
c�a ch�a ch�y thu�c men khuynh gia b�i s�n, gây nguy
h�i ��n t]ng gia �ình và c� xã h
i. 

* Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.
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Trách nhi	m t� giác làm s�ch môi tr�&ng c�a m�i
ng�&i dân trong vi	c xây d�ng nông thôn m�i

Không ai khác, ch� th� làm s�ch môi tr�&ng là con
ng�&i, là s� k�t n�i, h+p s�c c�a các t*ng l�p già tr�, trai
gái, các tôn giáo, ch�c s"c t] mi�n núi ��n �!ng b0ng, �ô
th. trong c
ng �!ng dân c� $ m�i �.a ph��ng. Vì vy, m�i
ng�&i trong c
ng �!ng xã h
i là ph�i nhn th�c �úng và
hành �
ng t] �áy lòng, t] trái tim, kh�i óc và tht s� kh~n
tr��ng �� môi tr�&ng c�a chúng ta trong s�ch vì l+i ích
s�c kh}e, v4n minh, an sinh xã h
i, không nh�ng ��i v�i
ng�&i l�n, mà ngay c� tr� nh} m�i sinh ra c�ng ��+c h�$ng
�i�u t�t lành t] môi tr�&ng trong s�ch. Qua nhi�u n4m,
tri�n khai th�c hi	n phong trào xây d�ng nông thôn m�i,
nhi�u ch' tiêu ��t ra ��t ��+c k�t qu� �áng m]ng, c� s$ vt
ch�t, nh�: ��&ng giao thông liên thôn, liên xã, b	nh xá,
tr�&ng h[c, khu v4n hóa vui ch�i c�a c
ng �!ng, �&i s�ng
nhân dân ��+c nâng lên m
t b��c, có n�i khá gi�, tình

làng, ngh3a xóm, ph� xá yên vui, �*m �m. Tuy nhiên, �ây
�ó v�n còn b�t cp, nhi�u �.a ph��ng nông thôn, nông
dân c�ng còn nghèo, còn khó kh4n, môi tr�&ng ô nhi)m
di)n bi�n ph�c t�p, gây b�c xúc trong nhân dân…

Vi	c xóa �ói gi�m nghèo không b�n v�ng, nhi�u �.a
ph��ng tái �i tái l�i, �nh h�$ng không nh} ��n an sinh xã
h
i. Nguyên nhân thì nhi�u, nh�: thiên tai, h�n hán, l�
l�t, m�t mùa, nh�ng trong �ó có v�n �� môi tr�&ng �
c
h�i, �nh h�$ng ��n s�c kh}e c�a nhân dân, kéo theo �ó là
kinh t�, v4n hóa gi�m sút nghiêm tr[ng. �ó là m
t v�n ��
r�t l�n, h�t s�c nh�y c�m c�a xã h
i, m
t l� h�ng v� môi
tr�&ng nóng b}ng hi	n nay do thi�u trách nhi	m, ý th�c
t� giác chung tay �!ng b
 c�a c� c
ng �!ng trong vi	c làm
s�ch môi tr�&ng. Nhi�u �.a ph��ng, t'nh, thành �ã lên
ti�ng b�c xúc v� tình tr�ng môi tr�&ng b~n, nh�ng nh�ng
bi	n pháp h�u hi	u, quy�t li	t và liên t�c thì ch�a ��.
Trong th�c t�, có r�t nhi�u �.a ph��ng, xóm, xã $ các t'nh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trồng cây
tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, tháng 11/2018.

ẢNH: QUANG VINH
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thành, du khách khi h[ b��c vào �*u làng là th�y có nhi�u
��ng rác th�i, nh�: nilong, qu*n áo rách, �
ng vt ch�t,
th�c 4n b~n ch�t ��ng b�c mùi hôi th�i, tháng này �� sang
tháng sau c� th� mà ch!ng ch�t vô t
i v�, suy cho cùng �ó
là cách �ng x� vô trách nhi	m c�a m
t b
 phn ng�&i dân,
trong �ó có c� cán b
 ch� ch�t ch�a th�c hi	n �úng quy
�.nh v� x� lý rác th�i. Trong khi �ó, nhi�u �.a ph��ng có
các c� s$ làm t�t vi	c x� lý rác th�i, nh�: xã �ông Ph��ng
(huy	n Ti�n H�i, Thái Bình), xã Yên Khoái (huy	n L
c
Bình, L�ng S�n) và nhi�u t'nh thành ph� khác, nh�: C*n
Th�, Thái Nguyên, Hà Giang, Nam �.nh, Ninh Bình,… nhi�u
�i�n hình, cách làm hay g"n v�i vi	c thi �ua, khen th�$ng
�úng lúc và k.p th&i v� x� lý rác th�i b�o v	 môi tr�&ng.
�i�u c*n nói $ �ây, $ th&i k� h
i nhp, du khách trong và
ngoài n��c �� v� nông thôn, mi�n núi tham quan, th�$ng
ngo�n, tr�i nghi	m, vì vy r�t c*n có m
t môi tr�&ng s�ch
�� thu hút khách du l.ch, qua �ó ng�&i dân ��+c h�$ng l+i,
�ó chính là t] môi tr�&ng s�ch ��p. 

M�y n4m g*n �ây, khi ��ng có ch� tr��ng xây d�ng
nông thôn m�i, c� h	 th�ng chính tr. vào cu
c, b��c �*u
có chuy�n bi�n m�nh m�, nông nghi	p, nông dân có
nhi�u kh$i s"c, di	n m�o nông thôn có chuy�n bi�n tích
c�c, n4ng su�t lao �
ng ��+c nâng lên, ch� y�u là cây
l��ng th�c, rau màu, gia súc, gia c*m. Song, vì l+i nhun,
m
t b
 phn ng�&i dân th& �, vô c�m v�i s�c kh}e c�a
chính mình và c
ng �!ng, coi th�&ng lut pháp, c� ý làm
trái, �ã dùng thu�c tr] sâu, di	t c}, thu�c kích thích quá

li�u cho phép nên ng�&i tiêu dùng b. m"c nhi�u b	nh
hi�m nghèo gây hu qu� khôn l�&ng. Nhi�u tuy�n ��&ng
liên t'nh, liên huy	n b. phong hóa, m�a d*m, xe quá t�i
cày xéo ngày �êm, gây ra ��t b�i m�t v	 sinh cho ng�&i
�i ��&ng và các h
 dân s�ng lân cn mà không có bi	n
pháp ng4n ch�n. M�c dù, Nhà n��c �ã có ch� tài ng4n
ng]a ch�t phá r]ng �*u ngu!n, khai thác cát b]a bãi $
các tuy�n sông, nh� n�n phá r]ng, khai thác cát trái phép
x�y ra th&i gian qua làm cho ngu!n n��c không nh�ng
nhi)m b~n mà còn h�y ho�i nhà c�a, môi tr�&ng s�ng c�a
dân tht khó t�$ng t�+ng n�i m
t th�m h[a môi tr�&ng
��n v�i c
ng �!ng xã h
i.

Nói không v�i b	nh thành tích, báo cáo sai s� tht
v� ch' tiêu v	 sinh môi tr�&ng trong vi	c xây d�ng
nông thôn m�i

Chúng ta không th� không tôn vinh nh�ng �.a ph��ng,
nh�ng cá nhân th�c hi	n t�t các ch' tiêu v� xây d�ng nông
thôn m�i, trong �ó có b�o v	 môi tr�&ng, �!ng th&i không
th� không phê phán nh�ng �.a ph��ng, nh�ng cá nhân
ph�n ánh sai s� tht �� có thành tích hoàn thành các ch'
tiêu v� xây d�ng nông thôn m�i trong khi môi tr�&ng b~n
v�n t!n t�i $ �.a ph��ng, gây d� lun b�t bình trong nhân
dân. V�n �� này không ph�i là cá bi	t, nhi�u �.a ph��ng
báo cáo lên c�p trên �ã làm t�t các ch' tiêu, song �oàn ki�m
tra v� xem xét l�i, m�i bi�t là $ ven ��&ng làng, thôn xóm
còn có nhi�u �i�m �� rác th�i không �úng quy �.nh, không

Xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương, không chỉ chú trọng xây dựng hạ tầng cơ sở, như: đường sá, nhà cửa, trường học,
bệnh viện,… mà cần quan tâm đúng mức về môi trường sức khỏe - một yếu tố tiên quyết để phát triển kinh tế gia đình và xã hội.

ẢNH: KỲ ANH
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t� ch�c trong vi	c x� lý rác th�i �nh h�$ng ��n s�c kh}e
c�a ng�&i dân,… Có nh�ng làng, thôn, xã, �p nhi�u ch'
tiêu ��t r�t khá, nh�: kinh t�, v4n hóa, v4n ngh	, ��&ng
làng khang trang bê tông hóa, song vi	c chó ch�y rông,
phân chó r�i vãi mùi hôi th�i b�c lên, c�ng rãnh $ khu dân
c� n��c b~n, b[ gy lo4ng qu4ng dày ��c, cùng v�i rác th�i
nilon �*y bên ��&ng làng, th� nh�ng lãnh ��o �.a ph��ng
v�n g�i v4n b�n lên c�p trên �� ngh. khen th�$ng vì �ã
hoàn thành các ch' tiêu xây d�ng nông thôn m�i, b�t ch�p
c
ng �!ng �.a ph��ng kêu ca v� ô nhi)m môi tr�&ng. 

Trong th�c t� hi	n nay, b	nh thành tích không ph�i là
ph� bi�n, nh�ng �i�u này �ã b
c l
 nguyên nhân xây d�ng
nông thôn m�i không b�n v�ng $ m
t s� �.a ph��ng c�ng
nh�: vi	c xem nh� n
i dung môi tr�&ng. Môi tr�&ng b~n là
m
t v�n �� h�t s�c nh�y c�m c�a ng�&i dân, vì �ây v]a
mang ý ngh3a s�ng còn v� s�c kh}e tr�c ti�p, v]a có ti�m
~n h�y ho�i cu
c s�ng c�a c� c
ng �!ng, suy gi�m v� kinh
t�, v4n minh xã h
i. Vì vy, mu�n có l+i ích t] môi tr�&ng,
m�i ng�&i dân ph�i �ng x� r�t công b0ng, khách quan
mang ý ngh3a tích c�c, ph�n ánh và hành �
ng trung th�c
v�i môi tr�&ng, �� cu
c vn �
ng xây d�ng nông thôn m�i
�i vào cu
c s�ng thi�t th�c h�n.

C*n có nh�ng bi	n pháp h�u hi	u, m�nh m� c�a xã h
i
�� h��ng thi	n v�i môi tr�&ng s�ch trong vi	c xây d�ng
nông thôn m�i b�n v�ng

Nhi�u n��c trên th� gi�i, nh�: Pháp, ��c, Nga, Nht
B�n, Singapore, Hàn Qu�c,… ��t v�n �� môi tr�&ng là m
t
y�u t� quan tr[ng c�a ngu!n s�ng con ng�&i, là s�n sinh
ra s�c s�n xu�t �� t4ng n4ng su�t lao �
ng phát tri�n kinh
t� - xã h
i. Nh�ng cu
c h
i th�o khoa h[c qu�c t� v� môi
tr�&ng �ã kh�ng �.nh, s�c kh}e con ng�&i ph� thu
c vào
không khí trong lành, ngu!n n��c s�ch, th�c ph~m không
b~n,… là ti�m l�c sáng t�o ra s�c kh}e v4n minh �� c�i t�o
th� gi�i vt ch�t và tinh th*n ph�c v� l+i ích thi�t th�c cho
con ng�&i. � n��c ta, ��ng và Nhà n��c coi tr[ng môi
tr�&ng thông qua nhi�u ho�t �
ng xã h
i, ch� tài �� ph�c
v� an sinh ��t n��c. � nh�ng n�i công c
ng, tr�&ng h[c,
b	nh xá, b	nh vi	n, gh� �+i xe bus, xí nghi	p, nhi�u �.a
ph��ng, b�n, ph�, xã, thôn, �p trong n��c ng�&i dân t�
giác vi�t kh~u hi	u, t& r�i nói rõ tác h�i c�a ma túy, thu�c
lá và khuy�n  cáo m[i ng�&i hãy nói không v�i th� �
c
h�i. Cách làm �ó �ang có s�c giáo d�c h�p d�n, lan t}a r�t
cao, nh�t là trong gi�i thanh thi�u niên. T] nh�ng vi	c
làm phong phú, �a d�ng �y, nhi�u �.a ph��ng l�i có cách
làm hay khác nhau, nh�: vùng quê Thái Bình, bà con trong
thôn, xóm tr!ng hoa bên ��&ng làng không nh�ng làm ��p
c�nh quan v4n minh ��&ng làng mà còn �� khuy�n cáo m[i
ng�&i thôn, xã không ��+c �� rác th�i ra ngoài ��&ng b]a
bãi làm m�t v	 sinh môi tr�&ng, �nh h�$ng ��n s�c kh}e
c
ng �!ng, �nh h�$ng x�u ��n vi	c xây d�ng nông thôn
m�i. Nhi�u �.a ph��ng �ã có thói quen phân lo�i rác th�i
�! nh�a, nilon thành gói riêng, lo�i h�u c� nh� lá rau, v}
c�, qu�, th�c 4n th]a, nh�ng n�i có ��t tr!ng tr[t thì dùng
bón cho cây ho�c ��a �i phân h�y theo quy ho�ch. T] khi

có phong trào xây d�ng nông thôn m�i, nhi�u �.a ph��ng
trong n��c �ã có quy ho�ch nh�ng n�i �� rác th�i và tiêu
h�y rác m
t cách h+p lý, ��+c nhân dân �!ng tình �ng h
.
Nhi�u �.a ph��ng �ã quan ni	m �ng x� v�i môi tr�&ng m
t
cách r�t rõ ràng, t� giác là th� hi	n v4n hóa, thu*n phong
m2 t�c và hành �
ng là ph�i có hi	u qu� thi�t th�c. �i�u
�áng m]ng là $ vùng cao nhi�u b�n làng, nh�: Hà Giang,
B"c C�n, Thanh Hóa, Ngh	 An,… m�i khi h[p dân, ngoài
vi	c bàn v� kinh t�, an ninh xã h
i, v�n �� môi tr�&ng ��u
��+c ��a ra bàn m
t cách nghiêm túc và th�&ng xuyên,
v]a nh"c nh$, v]a r4n �e nh�ng ai c� ý làm trái quy �.nh
c�a nhà n��c v� môi tr�&ng trong c
ng �!ng thôn, b�n.

Nhi�u �.a ph��ng $ các t'nh thành nh�t là các xã, b�n
$ g*n tr�m xá, b	nh vi	n, ch+ quê, n�i ch� bi�n bánh k�o,
th�c ph~m gia c*m, gia súc, c�ng n��c th�i công nghi	p,
nh�ng �.a ph��ng này �ã thành lp t� chuyên trách ki�m
tra v	 sinh môi tr�&ng và có ch� tài ho�t �
ng c� th� ph�n
ánh k.p th&i nh�ng hành vi sai trái c�a nh�ng ai �ng x�
môi tr�&ng không �úng quy �.nh c�a nhà n��c, nên �ã
�em l�i k�t qu� khách quan trong vi	c x� lý v� vi	c, nh�:
xã Yên Khoái (huy	n L
c Bình, t'nh L�ng S�n), xã Nam
C�&ng (huy	n Ch+ �!n, t'nh B"c C�n). 

V]a qua, H
i Ph� n� Thành ph� C*n Th� �ã phát �
ng
phong trào vì môi tr�&ng s�ch, trong �ó chú tr[ng ��n v	
sinh an toàn th�c ph~m vì s�c kh}e c�a m[i gia �ình trong
c
ng �!ng. Nhi�u gia �ình trong thành ph�, ch. em ph� n�
�ã làm t�t công tác tuyên truy�n và th�c hi	n các khâu
gieo tr!ng không dùng thu�c tr] sâu, kích thích ho�c
không dùng nh�ng lo�i hóa ch�t có h�i cho ch� bi�n, b�o
qu�n th�c 4n, không l�u hành, buôn bán cho ng�&i tiêu
dùng nh�ng lo�i th�c ph~m không rõ ngu!n g�c,… �ó là
m
t trong nhi�u bi	n pháp mà có s� chung tay c�a c� h	
th�ng chính tr. $ �.a ph��ng �� gi�i quy�t v�n �� môi
tr�&ng trong vi	c xây d�ng nông thôn m�i hi	n nay. 

Trong quá trình th�c hi	n 19 tiêu chí xây d�ng nông
thôn m�i, ch�a bao gi& ng�&i dân l�i quan tâm ��n môi
tr�&ng nh� bây gi&, có l� h[ th�y làm t�t môi tr�&ng s�
�em l�i ngu!n h�nh phúc, �m no cho chính h[, gia �ình và
xã h
i. Mu�n phá ��+c l� th�ng v� môi tr�&ng tr��c h�t
ng�&i ��ng �*u $ các c� quan, ban, ngành, ��ng, chính
quy�n, �.a ph��ng ph�i g��ng m�u làm tr��c và cùng v�i
dân hành �
ng làm s�ch môi tr�&ng, góp ph*n xây d�ng
nông thôn m�i b�n v�ng. Ngoài nh�ng bi	n pháp hành
�
ng c� th� tr�c quan, công tác tuyên truy�n giáo d�c ��u
kh"p và th�&ng xuyên trên m[i ph��ng ti	n thông tin ��i
chúng v� công tác môi tr�&ng là bi	n pháp tiên quy�t. M�t
khác, Nhà n��c c�ng c*n có nh�ng ch� tài �� m�nh,
th�$ng, ph�t nghiêm minh khuy�n khích nh�ng tp th�,
cá nhân có thành tích làm t�t môi tr�&ng s�ch và ��u tranh
không khoan nh�+ng v�i nh�ng ai c� tình làm môi tr�&ng
b~n v�i m[i hình th�c �� phong trào xây d�ng nông thôn
m�i tr$ thành �
ng l�c phát tri�n xã h
i, góp ph*n xây
d�ng ��t n��c c�a chúng ta mãi mãi trong lành và t��i
��p h�n.�
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NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ*

Tóm tắt: Những năm gần đây, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng và
tập trung thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh,
nhằm hướng đến tiếp sức mô hình kinh tế do phụ nữ thực hiện, hỗ trợ cho nhóm
phụ nữ yếu thế vươn lên làm chủ, phát huy lợi thế và tiềm năng của phụ nữ
trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho
kinh tế địa phương.

Summary: In the last few years, the Women's Union at all levels in Dak Lak
province has built and focused on implementing supporting activities to women’s
startup and starting a business, aimed at relaying economic models run by
women and supporting disadvantaged women groups to take over, promote
women's advantages and potentials in production and business, and created
conditions for women to contribute more to the local economy.
Từ khóa: Khởi nghiệp, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội phụ nữ tỉnh Đắk Lắk.
Keywords: Start-up, business, economic development, poverty reduction,Women's Union in Dak Lak province.
Nhận bài: 25/2/2019; Sửa chữa: 28/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.

* Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Hi	n nay, trên �.a bàn t'nh �"k L"k, ph� n� chi�m
trên 50% dân s� toàn t'nh, nh�ng n4m qua, các
c�p H
i Ph� n� trong t'nh �ã bám sát m�c tiêu
Ngh. quy�t ��i h
i ��ng các c�p, tích c�c vn

�
ng h
i viên ph� n� thi �ua lao �
ng s�n xu�t, sáng t�o
kh$i nghi	p, v��n lên phát tri�n kinh t�, góp ph*n vào
công tác gi�m nghèo c�a t'nh. T� l	 h
 nghèo toàn t'nh �ã
gi�m �áng k� theo t]ng n4m, nh�ng t� l	 h
 nghèo là dân
t
c thi�u s� v�n $ m�c cao, chi�m 62,15% t�ng s� h
 nghèo
toàn t'nh. Nhi�u ch. em dân t
c thi�u s� không giao ti�p
��+c b0ng ti�ng ph� thông là rào c�n l�n trong vi	c ti�p
thu các ki�n th�c �� thay ��i n�p s�ng, t]ng b��c v��n lên
xóa �ói gi�m nghèo. M�t khác, các h
 nghèo c�ng ��+c
h�$ng nhi�u chính sách an sinh xã h
i c�a Chính ph�, do
vy m
t s� ch. em v�n còn t� t�$ng trông ch&, � l�i, ch�a
t� giác kh"c ph�c khó kh4n �� thoát nghèo.

T] th�c tr�ng �ó, H
i Liên hi	p Ph� n� t'nh tri�n
khai trong các c�p H
i nhi	m v� tp trung các ngu!n
l�c giúp ph� n� thoát nghèo, ��c bi	t là ph� n� dân
t
c thi�u s�. 

M
t là, H
i kiên trì th�c hi	n công tác tuyên truy�n,
vn �
ng ph� n� ch� �
ng, n� l�c kh"c ph�c khó kh4n,
v��n lên thoát nghèo; giúp ch. em hi�u ch' có thoát
nghèo m�i xây d�ng ��+c gia �ình h�nh phúc, con cái
��+c h[c hành, b�n thân có �i�u ki	n tham gia các ho�t
�
ng xã h
i…

Hai là, H
i rà soát, lp danh sách, n"m ch"c các h

nghèo, h
 nghèo do ph� n� làm ch� h
, ��t ch' tiêu xóa
nghèo hàng n4m ��i v�i t]ng h
; v�i ph��ng châm 100%
ph� n� nghèo ��+c h
i h� tr+ thoát nghèo b0ng nhi�u
hình th�c phù h+p.

Kinh nghi	m vn đ
ng h
i viên 
ph� n� tham gia phát tri�n kinh t�,
xóa đói gi�m nghèo � t�nh Đ�k L�k
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Ba là, h� tr+ ph� n� dân t
c thi�u s� nghèo b0ng
nhi�u hình th�c �a d�ng, phong phú, phù h+p. Các c�p
H
i tuyên truy�n, vn �
ng ph� n� giúp nhau phát tri�n
kinh t� �� nêu cao ý th�c trách nhi	m, tinh th*n t��ng
thân t��ng ái. Vn �
ng ngu!n l�c xã h
i giúp ph� n�
dân t
c thi�u s� phát tri�n kinh t�, thoát nghèo b�n
v�ng. �ã có nhi�u ho�t �
ng sáng t�o, nh�: h� tr+ vay
v�n, d�y ngh�, t�o vi	c làm, vn �
ng �ng h
 mái �m
tình th��ng… �� h� tr+ ph� n� dân t
c thi�u s� phát
tri�n kinh t�, thoát nghèo. H
i �ã khai thác, s� d�ng có
hi	u qu� ngu!n v�n �y thác Ngân hàng Chính sách xã h
i,
các ngu!n v�n t] ch��ng trình, d� án. Thông qua vay
v�n, nhi�u ch. em �ã thoát nghèo b�n v�ng và g"n bó
h�n v�i t� ch�c H
i. Cùng v�i h�$ng �ng �+t thi �ua ��c
bi	t “H��ng v� ph� n� và tr� em nghèo” do Trung ��ng
H
i Liên hi	p Ph� n� Vi	t Nam phát �
ng.

M
t trong nh�ng �i�u ki	n �� giúp h
 gia �ình ph� n�
thoát nghèo b�n v�ng �ó là: h� tr+ ph� n� ��+c �ào t�o
ngh�, n"m b"t khoa h[c k2 thut, công ngh	 s�n xu�t
m�i nâng cao hi	u qu� s�n xu�t kinh doanh, có vi	c làm

và thu nhp �n �.nh. 5 n4m qua, các c�p H
i �ã ph�i h+p
v�i các ngành ch�c n4ng m$ 107 l�p tp hu�n chuy�n
giao khoa h[c - k2 thut và chuy�n ��i c� c�u cây tr!ng,
vt nuôi cho 362 h
i viên, ph� n� dân t
c thi�u s�; t�
ch�c 42 l�p d�y ngh� cho 1.150 lao �
ng n� dân t
c thi�u
s�, ngh� �ào t�o ch� y�u là: d	t th� c~m, tr!ng n�m, lúa,
ngô lai, nuôi và phòng tr. b	nh cho gia súc gia c*m. C4n
c� tình hình th�c t� t�i �.a ph��ng, h��ng d�n ph� n�
dân t
c thi�u s� ch4n nuôi, tr!ng tr[t mang l�i hi	u qu�
kinh t� cao, nh�: tr!ng và ch� bi�n tinh d*u s�, tinh b
t
ngh	, macca, ca cao, cà phê, cây 4n trái; nuôi bò, ong
mt… góp ph*n quan tr[ng trong chuy�n d.ch c� c�u
kinh t� $ nông thôn. Chú tr[ng xây d�ng các mô hình
phát tri�n kinh t� cho ph� n� dân t
c thi�u s� nh�: “T�
ph� n� ch4n nuôi bò ch�t l�+ng cao, b�o v	 môi tr�&ng”,
“T� ph� n� liên k�t tr!ng cà phê n4ng su�t, ch�t l�+ng
cao”  t�i xã Ea Tiêu (huy	n C� Kuin), xã Ea Na (huy	n
Krông Na); “Ph� n� dân t
c - tôn giáo giúp nhau làm kinh
t�” (huy	n C� Mgar, Ea Kar, thành ph� Buôn Ma
Thu
t,…); “T� ph� n� tr!ng và ch� bi�n tinh d*u s�”, “T�

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Bông trao vốn hỗ trợ thực hiện chương trình "Mỗi địa phương một mô hình, một sản phẩm",
tháng 3/2019. ẢNH: PV
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ph� n� tr!ng cà tím” và duy trì, nhân r
ng 70 mô hình
ph� n� phát tri�n kinh t� v�i hàng ngàn h
 gia �ình và
h
i viên, ph� n� tham gia, �i�n hình nh�: mô hình “T�
ph� n� liên k�t làm kinh t�”, “T� v*n công, ��i công”,…

Hàng n4m, các c�p H
i �ã t� ch�c các cu
c h
i th�o,
h
i ngh. chia s� kinh nghi	m v� l3nh v�c phát tri�n kinh
t�, kh$i nghi	p và kh$i s� kinh doanh �� ch. em có �i�u
ki	n giao l�u, h[c tp kinh nghi	m trong s�n xu�t kinh
doanh, phát tri�n kinh t� gia �ình. T� ch�c các cu
c h
i
ngh. bi�u d��ng, tôn vinh và tuyên truy�n r
ng rãi trên
các ph��ng ti	n thông tin ��i chúng v� các g��ng ph� n�
dân t
c thi�u s� làm kinh t� gi}i, giúp ph� n� dân t
c
thi�u s� t� tin, m�nh d�n làm 4n, phát tri�n kinh t�, gi�m
nghèo b�n v�ng.

B�n là, th�c hi	n �� án “H� tr+ ph� n� kh$i nghi	p
giai �o�n 2017 - 2025” do Chính ph� ban hành, các c�p
H
i Ph� n� trong t'nh �ã xây d�ng và tp trung th�c hi	n
ho�t �
ng h� tr+ ph� n� kh$i nghi	p và kh$i s� kinh
doanh, nh0m h��ng ��n ti�p s�c mô hình kinh t� do ph�
n� th�c hi	n, h� tr+ cho nhóm ph� n� y�u th� v��n lên
làm ch�, phát huy l+i th� và ti�m n4ng c�a ph� n� trong
s�n xu�t kinh doanh, t�o �i�u ki	n cho ph� n� �óng góp
nhi�u h�n cho kinh t� �.a ph��ng. ��n nay, �ã h� tr+
cho 325 tp th�, cá nhân ph� n� dân t
c thi�u s� kh$i
nghi	p và kh$i s� kinh doanh v�i s� v�n là 572 tri	u
�!ng. Ch. em �ã kh$i nghi	p v�i các ngành, ngh� nh�:
thu mua ph� li	u, s�n xu�t �u ph�, ch4n nuôi gà, v.t, bò,
dê, d.ch v� t�p hóa, n��c gi�i khát, buôn bán nh}, bán �!
4n sáng và các mô hình tr!ng rau s�ch, lúa s�ch, gà an
toàn, s�n xu�t r�+u c*n, h	 th�ng tr!ng rau th�y canh...
b��c �*u �ã có nhi�u k�t qu� kh� quan.

V�i vai trò là m
t t� ch�c chính tr. - xã h
i, ��i di	n
cho quy�n, l+i ích h+p pháp, chính �áng c�a ph� n�, H
i
Liên hi	p Ph� n� huy	n Krông Bông nhn th�c sâu s"c và
luôn tâm huy�t v�i công tác gi�m nghèo nói chung và
gi�m nghèo cho ph� n� nói riêng. H
i luôn quan tâm, tìm
gi�i pháp xây d�ng các mô hình ho�t �
ng hi	u qu�, giúp
ch. em ti�p cn các ngu!n v�n tín d�ng, phát tri�n s�n
xu�t, c�i thi	n cu
c s�ng và gi�m nghèo b�n v�ng, �áp
�ng ��+c nguy	n v[ng thi�t th�c, chính �áng c�a h
i
viên ph� n�. Các ho�t �
ng ph� n� giúp nhau phát tri�n
kinh t� gia �ình, các mô hình giúp ph� n� nghèo ��+c
duy trì b0ng nhi�u hình th�c thi�t th�c nh�: Tp hu�n
ki�n th�c khoa h[c k2 thut, cho vay không tính lãi, h�
tr+ ngày công, giúp cây con gi�ng, m�+n ��t canh tác…
�ã t�o nên ngu!n n
i l�c giúp cho 799 l�+t ph� n� phát
tri�n kinh t�, xóa �ói gi�m nghèo. �� t�o �i�u ki	n cho
h
i viên phát tri�n kinh t� gia �ình, các c�p H
i trong
toàn huy	n c�ng quan tâm khai thác các ngu!n v�n ��
h
i viên vay �*u t� phát tri�n, tính ��n th&i �i�m  cu�i
2018 t�ng d� n+ ngân hàng chính sách xã h
i ��t trên 90
t� �!ng cho h�n 3.000 h
 vay. Thông qua các ngu!n v�n

vay, ch. em ph� n� �ã xây d�ng các mô hình kinh t�, t�o
thu nhp cho gia �ình. Ho�t �
ng �ào t�o ngh� và gi�i
quy�t vi	c làm cho ph� n� nông thôn c�ng ��+c các c�p
H
i chú tr[ng, trong n4m 2018 các c�p H
i Ph� n� trong
huy	n �ã ph�i h+p v�i các ngành liên quan t� ch�c t�
v�n, �ào t�o ngh�, gi�i thi	u vi	c làm cho 325 lao �
ng,
�ây chính là �òn b~y t�o �à cho h
i viên phát tri�n kinh
t�, làm giàu chính �áng.

Thông qua nhi�u hình th�c khác nhau, 5 n4m qua H
i
Liên hi	p Ph� n� t'nh �"k L"k �ã giúp cho 10.026 h
 gia
�ình ph� n� dân t
c thi�u s� thoát nghèo, �n �.nh cu
c
s�ng. Các ho�t �
ng thành công c�a H
i trong h� tr+ ph�
n� dân t
c thi�u s� xóa �ói, gi�m nghèo th&i gian qua �ã
kh�ng �.nh, H
i �i �úng h��ng, �áp �ng ��+c nhu c*u c�a
h
i viên, ph� n�, kh�i dy ý th�c trách nhi	m, tinh th*n
t��ng thân t��ng ái, phát huy n
i l�c và vn �
ng ��+c
ngu!n l�c xã h
i trong công tác xóa �ói, gi�m nghèo.

Nh0m �~y m�nh ho�t �
ng h� tr+ ph� n� dân t
c
thi�u s� phát tri�n kinh t�, thoát nghèo b�n v�ng, th&i
gian t�i H
i Liên hi	p Ph� n� c�a t'nh �"k L"k ti�p t�c
th�c hi	n gi�i pháp sau:

Th� nh�t, ti�p t�c n"m và phân tích s� li	u v� h
 ph�
n� dân t
c thi�u s� nghèo, ��c bi	t là h
 nghèo do ph�
n� làm ch� h
; Th�&ng xuyên quan tâm chia s�, �
ng
viên k.p th&i thông qua các ho�t �
ng thi�t th�c, hi	u
qu� phù h+p v�i �i�u ki	n th�c t� $ �.a ph��ng; Hàng
n4m xây d�ng k� ho�ch chi ti�t, l�a ch[n các hình th�c
phát tri�n kinh t�, xóa �ói gi�m nghèo giúp �/ c� th� ��i
v�i t]ng h
 gia �ình.

Th� hai, tích c�c tuyên truy�n, ph� bi�n chính sách v�
công tác xã h
i gi�m nghèo c�a ��ng, Nhà n��c t�i ng�&i
dân; �!ng th&i vn �
ng ng�&i dân phát huy n
i l�c,
không trông ch& � l�i vào s� h� tr+ c�a Nhà n��c. Ph�i
h+p ch�t ch�, có hi	u qu� v�i ngành nông nghi	p, khuy�n
nông, �oàn th� m$ các l�p tp hu�n chuy�n giao khoa h[c
k2 thut, h[c ngh� t�o vi	c làm �� h� tr+ h
i viên ph� n�
v� ki�n th�c, k2 n4ng trong qu�n lý kinh t� gia �ình.

Th� ba, �~y m�nh các ho�t �
ng h� tr+ ph� n� dân t
c
thi�u s� kh$i nghi	p, kh$i s� kinh doanh, tp trung h�
tr+ tiêu th� s�n ph~m thông qua vi	c gi�i thi	u và k�t
n�i s�n ph~m ��n ng�&i tiêu dùng. M$ r
ng các lo�i hình
kinh doanh d.ch v�, s�n xu�t theo chu�i giá tr., chuy�n
��i c� c�u cây tr!ng vt nuôi góp ph*n �n �.nh kinh t�,
nâng cao �&i s�ng vt ch�t và tinh th*n cho ph� n� dân
t
c thi�u s�.

Th� t�, khai thác và s� d�ng hi	u qu� các ngu!n v�n
vay và ngu!n l�c xã h
i �� h� tr+ ph� n� dân t
c thi�u
s� phát tri�n kinh t�, tp trung th�c hi	n cu
c vn �
ng
“Xây d�ng gia �ình 5 không, 3 s�ch” �� xây d�ng nông
thôn m�i.�
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Giá trị trong tín ngưỡng 
th� Thành hoàng c�a ng��i Vi	t 
� Đ�ng b%ng B�c b


Tín ng�/ng th& Thành hoàng làng là m
t tín
ng�/ng khá ph� bi�n $ làng xã c�a ng�&i Vi	t.
“Ng�&i Vi	t ph� bi�n nh�t, n�i bt nh�t là th& th*n
$ làng, không làng nào là không có �ình, ��n,

mi�u th& th*n”1. B$i th�, “th*n Thành hoàng là bi�u
t�+ng thiêng liêng nh�t c�a c� làng, $ m�i làng, kh"p các
làng x�a kia”2, tín ng�/ng th& Thành hoàng là s� k�t h+p
�'nh cao c�a tín ng�/ng sùng bái con ng�&i và tín ng�/ng
sùng bái th*n linh. 

“V4n hoá Vi	t Nam xét v� b�n ch�t là m
t n�n v4n hoá
xóm làng”3, làng Vi	t Nam t] lâu �ã là n�i sinh ra và b�o l�u
v4n hoá làng - v4n hoá dân t
c. Cho ��n nay, v4n hoá làng
v�n t!n t�i v�i s� ng�ng k�t �m ��c trong l�i s�ng, phong

t�c tp quán, tín ng�/ng, v4n hoá dân gian… Làng Vi	t $
�!ng b0ng B"c b
 là n�i l�u truy�n các giá tr. v4n hóa làng,
thu gi� vào nó nhi�u lo�i hình tôn giáo và v4n hóa truy�n
th�ng, trong �ó có tín ng�/ng th& Thành hoàng làng. � các
làng �!ng b0ng B"c b
, Thành hoàng làng là v. th*n b�n
m	nh, là ch� d�a tâm linh cho c� c
ng �!ng làng.

Nghi lễ thực hành trong tín ngưỡng thờ
Thành hoàng của người Việt ở đồng bằng
Bắc bộ

�ình là n�i th& Thành hoàng làng. �ình v]a là không
gian v4n hóa, v]a là không gian tôn giáo, tín ng�/ng, �!ng
th&i là ��n v. c� quan hành chính làng c�a ng�&i Vi	t $

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường ĐHSP Hà Nội.
** Thạc sĩ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TRẦN ĐĂNG SINH*, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ**

Tóm tắt: Đồng bằng Bắc bộ là cái nôi của văn hóa Việt Nam. Qua hàng ngàn năm
cư trú, cộng đồng người Việt đã tạo nên đời sống văn hóa tinh thần phong phú,
độc đáo. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên đời sống văn hóa tinh thần đó
là giá trị trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng. Trong xã hội hiện đại, tưởng như
đạo Hiếu trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng không còn cơ sở tồn tại, vì làng
xã ở nông thôn có những biến đổi sâu sắc. Song, điều đó đã không xảy ra và thậm
chí có chiều ngược lại, nó vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Phải chăng đó là giá
trị vĩnh hằng trong đời sống tinh thần người Việt.

Summary: The Northern Plains is the cradle of Vietnamese culture. Through
thousands of years of residence, the Vietnamese community has created a rich
and unique cultural and spiritual life. One of the factors contributing to the spiritual
and cultural life is the value in the belief of worshiping the village Tutelary Gods. In
modern society, it seems like the filial piety in the belief of worshiping the village
Tutelary Gods no longer exists, because the village in the countryside has profound
changes. However, that did not happen and even in the other hand, it has been
preserved quite intactly. Is it an eternal value in Vietnamese spiritual life.
Từ khóa: Tín ngưỡng, người Việt, Thành hoàng làng, Đồng bằng Bắc bộ, văn hóa Việt Nam.
Keywords: Beliefs, Vietnamese people, village Tutelary Gods, Northern plains, Vietnamese culture.
Nhận bài: 8/2/2019; Sửa chữa: 11/2/2019; Duyệt đăng: 28/2/2019.
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�!ng b0ng B"c b
. �ình làng là
không gian ��c bi	t c�a ng�&i Vi	t
“��+c m[i ng�&i nhìn nhn v�i
tính ch�t ��c bi	t �a d�ng c� v�
tôn giáo l�n xã h
i, hành pháp, t�
pháp, lp pháp, du hý, kinh t�,
quan hôn, tang t�... ch' Vi	t Nam
m�i có"4. Vi	c th& cúng Thành
hoàng ��+c di)n ra th�&ng xuyên
thông qua vi	c th"p �èn, h��ng
h0ng ngày. Ngoài ra, vi	c cúng l)
��+c th�c hi	n vào các ngày Sóc,
V[ng h0ng tháng, trong nh�ng
ngày ti�t n�p b�n mùa, l) giao
th]a, T�t Nguyên �án, hay nh�ng
ngày trong làng có ma chay, c��i
h}i, ng�&i �� ��t, xây d�ng công
trình chung… dân làng v�n ra �ình
cúng l) �� báo cáo, t� �n hay kêu
c*u s� ch$ che c�a Thành hoàng
cho cu
c s�ng c�a cá nhân, gia
�ình và c� làng ��+c bình yên và
ph!n th.nh. ��c bi	t, vào ngày
th*n húy và th*n ��n (t�c là ngày
m�t và ngày sinh c�a Thành hoàng
làng), hay ngày nhp t.ch c�a làng, ng�&i dân trong làng t�
ch�c l) t� r�t l�n. “T� th*n là cu
c di)u l), dâng l) vt, �[c
chúc v4n t} kính ý bi�t �n th*n, c*u xin th*n ban t�t lành
m�i. T� th*n là s� giao c�m gi�a ng�&i và th*n là ho�t �
ng
thiêng liêng nh�t m$ �*u l) h
i”5.

L) h
i làng ��+c coi là ngày gi� c�a c� làng, hay còn g[i
là ngày Th*n k�. Nghi l) t� Thành hoàng làng c�a ng�&i
Vi	t $ �!ng b0ng B"c b
 ��+c quy �.nh r�t ch�t ch� $ t�t
c� các khâu, t] vi	c ch[n ng�&i ch� t�, b!i t�, các ng�&i
x��ng, y ph�c, các �
ng tác c�ng ��+c quy �.nh rõ ràng
trong �i�n l) c�a làng và ng�&i th�c hi	n l) t� ph�i th�c
hi	n các �
ng tác �úng nh� quy �.nh. Làng c�ng quy �.nh
trong cu
c t�, b"t �*u t] ti�t m�c "Kh$i chinh c�" cho ��n
"T� t�t" có bao nhiêu �
ng tác, v. �ông x��ng câu gì, v. ch�
t� x��ng câu gì, m�i ch�c danh trong cu
c t� ��ng $ �âu...
T�t c� các �i�u này ��u ��+c ghi chép t� m' trong �i�n l)c�a
làng. �.a �i�m di)n ra các cu
c r��c, t� và các trò di)n là
�ình và ��n (ho�c mi�u) c�a làng. �!ng th&i v�i t� và l),
ng�&i dân còn t� ch�c r��c Thành hoàng, v�i ý mu�n ��a
th*n �i th4m thú làng quê, khoe v�i th*n nh�ng công vi	c
t�t �ã làm ��+c. Trong bu�i r��c, ng�&i dân còn di)n l�i
nh�ng công tr�ng c�a Thành hoành làng �ã làm ��i v�i
làng. �ó chính là th� hi	n s� bi�t �n sâu s"c, lòng tôn kính
và s� nh� nhung khôn nguôi v�i ng�&i có công v�i làng, v�i
n��c - m
t nét ��p trong ��o Hi�u c�a ng�&i Vi	t $ các làng
�!ng b0ng B"c b
.

Trong l) t� Thành hoàng làng, ph*n l) và ph*n h
i là
m
t t�ng th�. L) là ph*n tôn giáo, bi�u hi	n nh�ng giá tr.
��o ��c sâu l"ng nh�t c�a ng�&i dân m�i làng quê vùng
�!ng b0ng B"c b
. Ph*n l) g!m m
t h	 th�ng hành vi bi�u

hi	n s� tôn kính, bi�t �n, s� mong c*u c�a ng�&i dân ��i
v�i Thành hoàng làng. �i�u �ó ��+c th� hi	n trong v4n t�,
v4n t� nh"c ��n công tr�ng c�a các v. th*n ��+c th& cúng
t�i �ình, s"c phong c�a các v. Thành hoàng. V4n t� c�a
ng�&i Vi	t ��+c dùng �� giao c�m v�i th*n linh, ch� y�u c*u
xin th*n linh ban phúc lành cho dân làng. Trong l) h
i c�
truy�n c�a ng�&i Vi	t, v4n t� ��+c vi�t b0ng ch� Hán. Hi	n
nay, v4n t� c�a nhi�u làng ng�&i Vi	t vùng �!ng b0ng B"c
b
 vi�t b0ng ch� Qu�c ng�. Sau nghi l) r��c và t� Thành
hoàng là ph*n h
i v�i các cu
c thi, trò di)n, trò ch�i dân
gian, h
i thi n�u 4n. Các cu
c thi, trò ch�i dân gian trong
l) h
i bao gi& c�ng có n
i dung g"n v�i l.ch s� c�a làng, mô
t� l�i s� tích hay chi�n tích c�a Thành hoàng, ca ng+i v�
��p c�a làng…

Giá trị của tín ngưỡng thờ Thành hoàng
làng của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ

Th� nh�t, ý th�c v� lòng bi�t �n nh�ng ng�&i có công
v�i làng xã

Thành hoàng là ng�&i có công v�i dân làng nh�: lp
làng, lp ngh�, d�y h[c, �ánh gi�c, c�u ng�&i... C�ng gi�ng
nh� th& cúng t� tiên, th& cúng Thành hoàng c�a ng�&i Vi	t
v]a là tín ng�/ng, v]a là ��o lý s�ng c�a hu th� ��i v�i bc
ti�n b�i có công v�i làng xóm, ��t n��c. N�u th& cúng t�
tiên là ��o lý th� hi	n ý th�c h��ng v� ngu!n c
i c�a gia
�ình, dòng h[, thì th& cúng Thành hoàng làng c�ng là s�
tôn vinh các bc ti�n b�i $ c�p �
 làng xã. Làng nào c�ng
th& Thành hoàng, m�i Thành hoàng có ngu!n g�c, công
tr�ng khác nhau “tr�ng làng nào làng �y �ánh, thánh làng

Cứ đến ngày 13 tháng Giêng hằng năm, người dân làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà
Nội) lại mở hội rước “Ông lợn”, tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời
Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi. Người dân trong làng tôn
ông là Thành Hoàng Làng. ẢNH: KỲ ANH
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nào làng �y th&”. Vì th�, làng không th� thi�u m
t bi�u
t�+ng thiêng liêng, v. th*n h
 m	nh �� phát tín hi	u tp
h+p, c�ng c�, b�o v	 phát tri�n c
ng �!ng. Vi	c th& cúng
�ó ��+c xu�t phát t] s� bi�t �n, s� ghi nh� công �n c�a dân
làng v�i ng�&i có công v�i làng.

Tuy nhiên, có l� nét khác bi	t gi�a các làng chính là th&
các v. th*n riêng c�a làng mình, nh�ng v. th*n �ó v]a g*n
g�i l�i v]a thiêng liêng v�i t]ng làng, “ng�&i dân trong làng
cùng nhau t� phong, t� th& v. Thành hoàng riêng c�a mình
nh� v. th*n b�n m	nh, ch� y�u ��m b�o m�a thun gió
hòa, �em l�i s� bình yên cho c
ng �!ng”6.

Th� hai, ý th�c gi� gìn lut l	, l� l�i gia phong c�a
làng xã

M�i làng xã c� truy�n Vi	t Nam ��u có phong t�c tp
quán riêng bi	t, �.nh hình thành t�c l	 làng xã. Trong tâm
th�c ng�&i Vi	t $ �!ng b0ng B"c b
, Thành hoàng là v. th*n
t�i linh, có th� bao quát, ch�ng ki�n toàn b
 �&i s�ng c�a
dân làng, b�o v	, phù h
 cho dân làng làm 4n phát ��t,
kho� m�nh. Các th� h	 dân c� ti�p t�c sinh sôi, nh�ng
Thành hoàng thì còn mãi, tr$ thành m
t ch�ng tích không
th� ph� nhn ��+c c�a m
t làng qua nh�ng c�n chìm n�i.
Thành hoàng chính là v. ch' huy t�i linh c�a làng xã không
ch' v� m�t tinh th*n, mà còn m
t ph*n v� m�t �&i s�ng
sinh ho�t vt ch�t c�a dân làng. Cho nên, “s� th& ph�ng
Thành hoàng xét cho cùng là s� th& ph�ng lut l	 làng xã,
l� thói gia phong c�a làng”7.

Th& ph�ng Thành hoàng là s+i dây liên l�c vô hình, giúp
dân làng �oàn k�t, n�p s�ng c
ng c�m hoà �!ng, ��t l� quê
thói ��+c b�o t!n. Vì l� �ó, m�i làng khi mu�n m$ h
i ho�c
t� ch�c vi	c gì ��u ph�i có l) cúng Thành hoàng �� xin phép
tr��c. “D�&ng nh� s� ng�/ng m
 Thành hoàng c�a ng�&i
dân không kém gì s� ng�/ng m
 ��i v�i t� tiên c�a h[, $
c�p �
 cao h�n T� nhà, T� h[ vì �ây là T� làng”8. Tín ng�/ng
th& Thành hoàng qua �ó nh"c nh$ con ng�&i ph�i yêu quý
c
ng �!ng dân t
c, ��c bi	t là c
ng �!ng làng xã, kéo ng�&i
dân quay l�i m�i quan h	 hàng xóm láng gi�ng theo ki�u
“bán anh em xa, mua láng gi�ng g*n”. Th& Thành hoàng
làng th�c ch�t là nét v4n hoá ��c tr�ng trong sinh ho�t v4n
hoá làng, s� giao l�u v4n hoá gi�a các làng xóm v�i nhau;
là n�i �� l�u gi� nh�ng phong t�c, lut l	 c�a m�i làng...
�ó là s� k�t tinh ý th�c h	 tôn giáo quanh m
t hình thái
th& ph�ng tp th�.

Th� ba, ý th�c �oàn k�t, c� k�t c
ng �!ng làng xã

Tín ng�/ng Thành hoàng �óng vai trò liên k�t c
ng �!ng
làng xã, là n�i quy t� tâm linh cho c� dân. Thành hoàng ch�ng
ki�n �&i s�ng c�a dân làng, ban phúc �
 trì cho nh�ng ng�&i
trung hi�u, hi�n lành, giáng h[a tr]ng ph�t nh�ng k� �
c ác
vô luân. Có tai bi�n, ng�&i ta th�&ng ��n l) bái c*u xin th*n
che tr$. Có vi	c oan �c, ng�&i ta th�&ng l) bái c*u xin th*n
ch�ng giám chuy�n gi� hóa lành, gi�i oan cho ng�&i �ó. M[i
ng�&i trong c
ng �!ng luôn tuân th� theo lut l	, ��o ��c vì
h[ luôn tâm ni	m r0ng th*n luôn giám sát nh�ng ho�t �
ng
c�a t]ng thành viên trong c
ng �!ng. Nhà n��c phong ki�n
Vi	t Nam ch[n l[c và phong s"c cho Thành hoàng làng, nh0m
m�c �ích �oàn k�t và �
ng viên toàn b
 s�c m�nh c�a c
ng
�!ng làng, xã và dân t
c thành m
t kh�i, �!ng th&i th�c hi	n
vi	c qu�n lý xã h
i ��n c� s$ xã h
i. Tín ng�/ng th& Thành
hoàng chính là n�i “n��ng náu” c�a v4n hóa dân t
c. T] �ây,
m�i ng�&i c�m th�y rõ nhu c*u ng�/ng v[ng tâm linh, nhu c*u
không th� s�ng m
t mình mà c*n có thêm nh�ng ng�&i khác
n�a. Ph�i s�ng gi�a c
ng �!ng, g"n k�t v�i c
ng �!ng làng,
hay theo nh� l&i ng�&i x�a, �ó chính là cái l� “nhân qu*n”.
N�u nh� s� th& cúng t� tiên là n�n t�ng g"n k�t m[i thành
viên trong gia �ình thì s� th& cúng th*n Thành hoàng là n�n
t�ng g"n k�t m[i thành viên trong c
ng �!ng làng, xã. 

Ng�&i dân Vi	t Nam tr�i qua hàng ngàn n4m d�ng n��c
và gi� n��c, su�t chi�u dài l.ch s� �y, ng�&i dân ph�i �oàn
k�t nhau l�i, ý th�c c� k�t c
ng �!ng ��+c hình thành và
phát tri�n �� ch�ng l�i thiên tai và gi�c giã. Tín ng�/ng th&
Thành hoàng làng c�a ng�&i Vi	t $ �!ng b0ng B"c b
 bi�u
hi	n ��o Hi�u, s� bi�t �n và mong mu�n ��+c ��n �áp công
�n c�a th� h	 sau v�i th� h	 tr��c, s� ��n �áp �ó ��+c l�u
truy�n t] �&i này sang �&i khác, c�ng c� và duy trì b�n
v�ng. ��o Hi�u có vai trò trung gian, �i�u ch'nh s� t!n t�i,
ho�t �
ng trong sinh ho�t tín ng�/ng th& Thành hoàng
làng. ��o Hi�u ��+c k�t tinh t] v4n hóa, tr$ thành tri�t lý
s�ng c�a ng�&i Vi	t, d�y con ng�&i s�ng h��ng thi	n, có cái
tâm trong sáng, bi�t ��i nhân x� th�, th& ph�ng ông bà t�
tiên và nh�ng ng�&i có công v�i qu�c gia dân t
c. ��o Hi�u
trong tín ng�/ng th& Thành hoàng làng �ang t!n t�i và
phát tri�n cùng v�i l.ch s� dân t
c, th�m d*n vào các th�
h	 ng�&i Vi	t Nam. Tr�i qua th&i gian, tri�t lý v� lòng bi�t
�n và ��n �n c�a ��o Hi�u không thay ��i, s� mãi là giá tr.
v3nh h0ng, kh�ng �.nh s� tr�&ng t!n c�a dân t
c, t�o ra s�c
m�nh v4n hóa trong h
i nhp và phát tri�n.�
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Ho�t đ
ng giám sát 
c�a Qu�c h
i M&

NGUYỄN ANH HÙNG*

Tóm tắt: Ngoài hoạt động cơ bản là lập pháp và nhiều hoạt động tản mạn khác,
Quốc hội Mỹ còn có một loại hình hoạt động rất quan trọng nữa là giám sát. Đó là
những hành vi, cách thức xem xét, tác động của Quốc hội để kiểm tra, giám sát,
chấn chỉnh và gây ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hoạt động của Nhà nước Liên
bang. Bài viết tìm hiểu, phân tích, đánh giá hoạt động giám sát nhằm làm rõ hơn vị
thế, vai trò và sự tương tác của Quốc hội trong hệ thống chính quyền Mỹ.

Summary: In addition to basic legislative activity and other scattered activities, the
US Congress has another very important type of activity, that is, oversight. These
are acts, ways of reviewing, the impact of the Congress on inspection, supervision,
correction, and influence of the whole process of operation of the federal state. This
article examines, analyzes, and evaluates monitoring activities to further clarify the
position, role and interaction of Congress in the US government system.
Từ khóa: Hoạt động giám sát, Quốc hội Mỹ, Tổng thống, Tòa án Tối cao.
Keywords: Oversight activity, US Congress, President, The Supreme Court.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.

Qu�c h
i M2 g!m hai vi	n: Th�+ng vi	n và H� vi	n.
� các m�c �
 khác nhau, c� hai c�p vi	n ��u tham
gia giám sát m�nh m� ��i v�i t� ch�c c�a b
 máy
nhà n��c. Ho�t �
ng giám sát c�a Qu�c h
i M2

r�t �a d�ng, bao g!m nh�ng cách th�c sau:

Chuẩn chi ngân sách
Qu�c h
i M2 s� d�ng r�t hi	u qu� ho�t �
ng giám sát

��i v�i các c� quan và các ch��ng trình c�a Chính ph�
M2, thông qua ti�n trình chu~n chi ngân sách. B0ng vi	c
c"t ho�c gi�m nh�ng kho�n ti�n, Qu�c h
i có th� gi�i tán
các c� quan, c"t gi�m các ch��ng trình, ho�c bu
c các c�
quan �y ph�i cung c�p thông tin mà Qu�c h
i yêu c*u.
H�n n�a, Qu�c h
i còn có th� xây d�ng các l3nh v�c
ch��ng trình khác, b0ng cách t4ng nh�ng kho�n ti�n -
�ôi khi v�+t quá m�c �
 mà Chính ph� �� ngh..

Quy�n phân b� ngân sách ��+c s� d�ng ch� y�u b$i
toàn b
 các �y ban phân b� ngân sách $ Th�+ng, c�ng
nh� H� vi	n (��c bi	t là qua 3 ti�u ban th�&ng tr�c trong
<y ban Phân b� Ngân sách c�a Th�+ng vi	n và 13 ti�u
ban th�&ng tr�c trong <y ban Phân b� Ngân sách c�a H�
vi	n). Nh�ng ti�u ban này th�&ng ��a ra m�c chi tiêu

thích h+p cho các b
, ngành, c� quan c�a Chính ph�, ��
nh�ng c� quan �y th�c thi nhi	m v� c�a mình. Theo
truy�n th�ng, ch�a bao gi& Qu�c h
i th�o lun v� toàn b

d� lut ngân sách $ phòng h[p m�i vi	n. Các ph*n c�a d�
lut ngân sách ��+c thông qua ho�c s�a ��i riêng r�. Sau
khi ti�n hành các cu
c �i�u tra, kh�o sát, th4m dò...,
nh�ng ti�u ban phân b� ngân sách có th� b} phi�u thông
qua các kho�n chi ngân sách v�i s� l�+ng khác nhi�u so
v�i �� ngh. c�a Chính ph�. Quá trình gi�i thi	u ngân sách
c�a nh�ng ti�u ban phân b� ngân sách th�&ng ��+c ch�p
nhn b$i các �y ban ngân sách t��ng �ng (�y ban m�),
ho�c c�a c� H� vi	n hay Th�+ng vi	n.

Nh�ng ti�u ban, các �y ban phân b� ngân sách ho�c
nh�ng thành viên c�a Th�+ng vi	n hay H� vi	n có quy�n
ki�n ngh. gi�i h�n m�c �ích, trong �ó ngân sách có th�
��+c dùng hay áp ��t các gi�i h�n v� chi tiêu khác cho
nh�ng c� quan c�a Chính ph�. D� lut v� chi tiêu bao
g!m nhi�u �i�u kho�n ch' th. v� chính sách cho các c�
quan liên bang, nh�: áp d�ng l	nh ki�m soát ph��ng ti	n
và t�c �
 giao thông. Nh�ng ch' th. - chính sách ki�u nh�
vy th�&ng ��+c hình thành t] m
t hình th�c góp ý $
m
t trong hai vi	n ��+c g[i là “s�a ��i, b� sung”. Hình

* Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu châu Mỹ.
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th�c này tr$ thành m
t công c� quan tr[ng ��i v�i Qu�c
h
i M2 trong vi	c ti�t ki	m cho dân chúng ho�t �
ng chi
tiêu lãng phí c�a các c� quan hành pháp, h�n ch� s� d�ng
công qu2 tùy ti	n.

Tranh luận tại kỳ họp
Tranh lun t�i k� h[p ���ng nhiên là m
t khâu quan

tr[ng c�a ti�n trình lp pháp. Tuy nhiên, �ây còn là m
t
hình th�c giám sát hi	u qu� ngành hành pháp, khi mà
tranh lun tp trung vào nh�ng v�n �� quan tr[ng. B$i vì,
b0ng các cu
c tranh lun, Qu�c h
i có th� t�o ra ��+c m
t
�nh h�$ng l�n ��n k�t qu� hành pháp c�a Chính ph� (ví
d�: �*u n4m 1991, ch' sau nh�ng cu
c tranh lun gay
g"t, Qu�c h
i m�i trao quy�n cho T�ng th�ng George H.
Bush s� d�ng v� l�c ch�ng Iraq, t�o nên cu
c chi�n vùng
V.nh kéo dài t] ngày 17/1 ��n 28/2/1991).

Xem xét và điều tra hoạt động hành pháp
M[i ngh. s3 c�a Qu�c h
i M2 ��u có th� th�c thi giám

sát ho�t �
ng c�a b
 máy hành pháp liên bang b0ng cách
tri	u tp, ti�p xúc v�i nhân viên hành pháp, ��a ra câu h}i
(d�ng mi	ng ho�c v4n b�n) hay tr�c ti�p g�p g/ c� tri...
Nh�ng thông th�&ng, vi	c giám sát ��+c th�c hi	n qua quá
trình xem xét và �i�u tra b$i các �y ban ho�c ti�u ban. Ban
�*u, m�c �ích, ý ngh3a c�a vi	c xem xét và th� t�c �i�u tra
là �� phát hi	n s� tht khách quan. B$i vy, t� cách c�a
ch� th� có trách nhi	m xem xét, �i�u tra là vô t�, mang
tính ch�t chuyên môn và ��ng ngoài m[i toan tính chính
tr., t�o cho Qu�c h
i c� h
i ng4n ch�n công minh nh�ng
hành vi sai l*m ho�c l�m d�ng quy�n l�c c�a Chính ph�.
V� sau, ho�t �
ng xem xét, �i�u tra ngày càng ph� bi�n,
��+c s� d�ng nh� m
t ph��ng ti	n gây áp l�c chính tr. và
c�ng c�, nâng cao vai trò c�a Qu�c h
i. Qu�c h
i có th�
trao nhi	m v�, th~m quy�n cho nh�ng �y ban, ti�u ban,
yêu c*u tri	u tp nhân ch�ng h*u tòa, tuyên th	, th~m
v�n, b"t ph�i �i�u tr*n ho�c bu
c t
i v� thái �
 không h+p
tác hay l]a d�i c�a nhân viên hành pháp...

Xem xét và �i�u tra là hai quá trình �
c lp trong ti�n
trình giám sát c�a Qu�c h
i. Qu�c h
i có th� yêu c*u h*u
tòa b�t k� m
t viên ch�c Chính ph� hay m
t công dân nào
�� làm nhân ch�ng trong th� t�c �i�u tr*n nh�ng hành vi
c�a các cá nhân hành pháp. �i�u tr*n công khai do Qu�c
h
i t� ch�c �ã tr$ thành m
t hình th�c sinh ho�t chính tr.
quen thu
c ��i v�i ng�&i dân M2. Ho�t �
ng này nh0m ��t
4 m�c tiêu c� b�n: n"m ��+c thông tin c*n thi�t cho vi	c
lp pháp, ki�m tra ho�t �
ng c�a c� quan hành pháp,
thông tin cho công chúng và ki�m tra thái �
 c�a b�n thân
các ngh. s3 - trong �ó m�c tiêu th� hai (ki�m tra hành
pháp) gi� vai trò quan tr[ng ��i v�i vi	c giám sát.

Yêu cầu trình báo cáo ủy nhiệm
Qu�c h
i th�&ng yêu c*u T�ng th�ng, các b
 và nh�ng

c� quan liên bang ph�i �ánh giá các ch��ng trình và báo
cáo k�t qu� ��t ��+c cho Qu�c h
i bi�t. Theo th�ng kê,

trong th&i gian g*n �ây, các c� quan c�a Chính ph� m�i
n4m �	 trình Qu�c h
i t�i h�n 5.000 b�n báo cáo. Nh�ng
b�n báo cáo �y �óng vai trò nh� m
t ph��ng ti	n giúp
ki�m tra hi	u qu� công vi	c thi hành pháp lut và chúng
có th� khi�n b
 máy hành chính ph�i tuân th� nghiêm
ng�t theo các ��o lut �ã ��+c ban hành. Qu�c h
i th'nh
tho�ng l�i thông qua m
t s� ��o lut m�i �� h�y b} các
b�n báo cáo không c*n thi�t hay �ã l�c hu.

Thực thi giám sát qua thẩm quyền trực
tiếp của các ủy ban

T��ng �ng v�i m�i b
 c�a Chính ph�, ho�c m�i l3nh
v�c hành pháp c� b�n thì th�&ng có m
t vài �y ban c�a
Qu�c h
i th� hi	n quan h	 h+p tác và giám sát c�a lp
pháp ��i v�i hành pháp (ví d�: <y ban ��i ngo�i c�a
Th�+ng vi	n và <y ban Quan h	 qu�c t� c�a H� vi	n ho�t
�
ng h+p tác và giám sát ��i v�i B
 Ngo�i giao c�a Chính
ph�). Các �y ban luôn ��+c duy trì, phát tri�n và ��+c
phân chia thành nhi�u ti�u ban �� ph� trách nh�ng l3nh
v�c riêng và �� các ngh. s3 ho�t �
ng t� ch�, hi	u qu�
h�n. Các �y ban còn có th� tri	u tp nh�ng chuyên gia,
nh0m th�c hi	n các công vi	c chuyên môn. Trong nh�ng
khóa g*n �ây, c� c�u Qu�c h
i M2 th�&ng có 15 - 17 �y
ban v�i 65 - 70 ti�u ban $ Th�+ng vi	n và 19 - 22 �y ban
v�i 80 - 86 ti�u ban $ H� vi	n.

Ho�t �
ng giám sát qua vai trò tr�c ti�p c�a các �y
ban hình thành do vi	c trao th~m quy�n nh�t �.nh c�a
Qu�c h
i cho m
t trong các �y ban c�a nó. Th�+ng ho�c
H� vi	n ��u có th� trao cho m
t �y ban ��+c quy�n xem
xét, thông qua m
t d� án c�a c� quan hành pháp, mà s�
xem xét, thông qua �y không c*n có s� �y quy�n c�a
Qu�c h
i. Bi	n pháp chuy�n giao này t]ng ��+c s� d�ng
khá r
ng rãi, ��c bi	t là trong nh�ng thp niên g*n �ây.

Các �y ban c�a Qu�c h
i c�ng có th� dùng nh�ng
ph��ng ti	n không chính th�c �� gây �nh h�$ng và giám
sát ho�t �
ng c�a Chính ph�. T] nh�ng cú �i	n tho�i,
nh�ng lá th�, nh�ng cu
c ti�p xúc cá nhân, ��n s� nhn
bi�t không chính th�c qua nh�ng thông cáo h
i th�o c�a
các �y ban, nh�ng cu
c �i�u tra và th�o lun $ Vi	n. �ôi
khi, các �y ban còn �e d[a ��a ra nh�ng b�n thông cáo
có n
i dung h+p pháp (có th� không h+p th&i ho�c không
h+p ý phía c� quan hành pháp) �� bu
c các c� quan Chính
ph� ph�i thi hành và nh� th� thì s� linh �
ng, quy�n t�
ch� c�a các c� quan này b. gi�i h�n trong vi	c gi�i quy�t
nh�ng v�n �� khác nhau. Hi	n nay, ch�a có bi	n pháp
nào hi	u qu� h�n, nên s� ki�m soát không chính th�c
v�n ��+c coi là hình th�c thông d�ng nh�t trong vi	c
giám sát hành pháp c�a Qu�c h
i.

Sự phủ quyết
Ho�t �
ng hành pháp r�t �a d�ng, ph�c t�p và luôn

bi�n ��i, nên Qu�c h
i có ít s� l�a ch[n khác ngoài vi	c
�y nhi	m, trao l�i nh�ng quy�n c� b�n liên quan cho
ngành hành pháp. Tuy nhiên, �� cân b0ng quy�n l�c,
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tránh s� l�m quy�n c�a
Chính ph�, �!ng th&i
c�ng c�, t4ng c�&ng
ho�t �
ng giám sát c�a
Qu�c h
i, lut pháp M2
c�ng quy �.nh nhi�u b�o
��m quan tr[ng cho vi	c
trao g�i �y. M
t trong
nh�ng b�o ��m n�i tr
i
là quy�n ph� quy�t lp
pháp, t�c là quy�n ph�
quy�t c�a Qu�c h
i. Theo
�ó, T�ng th�ng hay các
c� quan c�a Chính ph�
ph�i hoãn l�i (thm chí
h�y b}) m
t hành vi
công v� nh�t �.nh ��
ch& s� phê chu~n, cho
phép m
t ph*n ho�c
toàn b
 Qu�c h
i. �ây là
bi	n pháp mang tính k2
thut ki�m soát �ánh
giá, khi mà Qu�c h
i trao
cho Chính ph� toàn quy�n hành pháp, nh�ng n�u nh�
không th}a mãn, Qu�c h
i có th� ph�n ��i hay bác b}
nh�ng ho�t �
ng th�c thi quy�n �ó.

Ph�m vi áp d�ng quy�n ph� quy�t lp pháp r�t r
ng
l�n. Qu�c h
i có quy�n ph� quy�t h*u h�t m[i l3nh v�c
quan tr[ng c�a Chính ph�, thm chí c�a c� nhà n��c M2,
nh�: ph� quy�t các �� ngh. c�a ngành tòa án v� nh�ng
thay ��i th� t�c t� t�ng dân s� và hình s� c�a h	 th�ng
tòa án liên bang (tòa án thì thu
c t� pháp ch� không
thu
c hành pháp).

Ch� th� (ng�&i th�c hi	n) quy�n ph� quy�t khá �a
d�ng. H[ có th� là ch� t.ch m
t ti�u ban, �y ban c�a Qu�c
h
i, toàn th� ti�u ban, �y ban, m
t vi	n hay c� hai vi	n;
nhi�u khi th~m quy�n này còn ��+c trao cho ch' m
t ngh.
s3. Còn khách th� (��i t�+ng) c�a quy�n ph� quy�t là
nh�ng viên ch�c hành pháp (t] T�ng th�ng cho ��n các
ch�c danh hành pháp khác), các c� quan �
c lp (thm
chí c� tòa án).

Hạn chế quyền lực tòa án
Hi�n pháp M2 �ã t�o ra m
t h	 th�ng v�i s� chia s�

quy�n l�c, theo �ó, ngành này có th� áp ��t gi�i h�n cho
ngành kia. S� tranh ch�p gi�a lp pháp và t� pháp là
hình �nh ph� bi�n nh�t trong h	 th�ng chính tr. M2 t]
ngày lp qu�c. M�c dù, Kho�n 1 �i�u 3 c�a Hi�n pháp
ch' quy �.nh: “Quy�n t� pháp c�a H+p chúng qu�c M2
n0m trong Tòa án T�i cao và các tòa án th�p h�n mà Qu�c
h
i �ôi khi có quy�n �n �.nh và ban hành”, nh�ng vi	c
giám sát c�a Qu�c h
i ��i v�i Tòa án T�i cao, trên th�c
t� l�i có tr[ng tâm là quy�n gi�i thích c�a tòa án v� các
��o lut, quá trình b� nhi	m th~m phán và xác �.nh quy

mô, c�u trúc, ngân sách ho�t �
ng c�a h	 th�ng tòa án
liên bang, nh0m thúc �~y hi	u qu� ho�t �
ng c�a toàn
b
 h	 th�ng t� pháp ch� không ph�i ch' nh0m h�n ch�
quy�n l�c c�a nó. 

Trên th�c t�, thông qua xét x� các v� ki	n, b0ng s�
gi�i thích Hi�n pháp, Tòa án T�i cao liên bang v�i t� cách
“tr[ng tài liên bang” �ã nhi�u l*n tuyên b� các ��o lut
c�a Qu�c h
i là vi hi�n. Các quy�t �.nh này có �nh h�$ng
sâu s"c t�i Qu�c h
i v�i nh�ng ph�n �ng ��i ngh.ch gi�a
các thành viên. Do �ó, Qu�c h
i thông qua ho�t �
ng
giám sát trong nhi�u tr�&ng h+p �ã s�a ��i các b
 lut,
nh0m ��o ng�+c quy�t �.nh c�a Tòa án T�i cao. Qu�c h
i
c�ng �ã thành công trong vi	c s�a ��i Hi�n pháp ��
ch�ng l�i các quy�t �.nh c�a tòa án. Lý gi�i v� vi	c Qu�c
h
i ph� nhn các phán quy�t c�a Tòa án T�i cao liên
bang, m
t s� h[c gi� cho r0ng, các th~m phán có th�
không hi�u bi�t �*y �� v� l.ch s� lp pháp, trong khi �i�u
�ó r�t h�u ích cho vi	c gi�i thích ��o lut; ho�c các th~m
phán ch�a �i theo h��ng k�t h+p, t�c là ph�i xem xét t]
ng�, c�m t] trong các b
 lut hay trong Hi�n pháp ��
gi�i thích cho phù h+p v�i ý ngh3a c�a chúng $ th&i �i�m
hi	n hành. Tuy nhiên, c�ng có quan �i�m khác cho r0ng,
vi	c gi�i thích ph�i d�a vào b�n thân ��o lut, ch� không
ph�i d�a vào quá trình xây d�ng nó.

Xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm quan
chức cao cấp và ký kết điều ước quốc tế

T�i Kho�n 2 �i�u 2 Hi�n pháp M2 �ã trao m
t th~m
quy�n khá ��c bi	t cho Th�+ng vi	n là xem xét, phê
chu~n vi	c b� nhi	m quan ch�c cao c�p và ký k�t �i�u
��c qu�c t�. Theo �ó, T�ng th�ng có quy�n ký k�t các
hi	p ��c và b� nhi	m nh�ng quan ch�c hành pháp cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, tháng 2/2019.

ẢNH: KỲ ANH
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c�p, ��i s�, t��ng l3nh, th~m phán tòa án liên bang
nh�ng ph�i “theo ý ki�n (xem xét, c� v�n) và ��+c s�
ch�p thun (thông qua, phê chu~n) c�a Th�+ng vi	n”.
��i v�i nh�ng quy�t �.nh b� nhi	m, �� có hi	u l�c c*n
��+c �a s� (trên m
t n�a) th�+ng ngh. s3 hi	n di	n t�i
th&i �i�m bi�u quy�t �!ng ý; còn v�i các �i�u ��c qu�c t�,
c*n m�c t� l	 �!ng ý l�n h�n: không d��i hai ph*n ba.
Quy �.nh trên c�a Hi�n pháp làm cho vi	c b� nhi	m và ký
k�t tr$ nên thn tr[ng h�n, t4ng c�&ng quy�n l�c c�a
ngành lp pháp, �!ng th&i c�ng th� hi	n ho�t �
ng giám
sát c�a Qu�c h
i ��i v�i hai ho�t �
ng hành pháp c� b�n.

Quá trình b� nhi	m quan ch�c cao c�p bao g!m giai
�o�n l�a ch[n c�a T�ng th�ng và xác nhn c�a Th�+ng
vi	n. Sau khi l�a ch[n �ng viên l*n cu�i, T�ng th�ng công
b� quy�t �.nh b� nhi	m c�a mình r!i chuy�n t�i Th�+ng
vi	n. � Th�+ng vi	n, quy�t �.nh b� nhi	m ��+c giao cho
�y ban liên quan (ví d�: quy�t �.nh b� nhi	m B
 tr�$ng
T� pháp ho�c th~m phán tòa án liên bang s� ��+c giao
cho <y ban T� pháp). Các nhân viên �y ban th�c hi	n
�i�u tra, r!i toàn th� �y ban ti�n hành �i�u tr*n và bi�u
quy�t ��i v�i ng�&i ��+c b� nhi	m. Ti�p �ó, Th�+ng vi	n
h[p, tranh lun công khai và cu�i cùng t�t c� th�+ng
ngh. s3 có m�t s� b} phi�u tán thành ho�c bác b} quy�t
�.nh b� nhi	m c�a T�ng th�ng. �a s� nh�ng quy�t �.nh
b� nhi	m ��+c ch�p thun, ví d�: trong th� k� XX, ch' có
9 quy�t �.nh b. bác b}, trong khi có t�i hàng tr4m quy�t
�.nh ��+c Th�+ng vi	n phê chu~n.

Quá trình ký k�t �i�u ��c qu�c t� bao g!m: giai �o�n
ký s� c�a T�ng th�ng và ký chu~n c�a Th�+ng vi	n. Sau
khi �àm phán l*n cu�i, T�ng th�ng s� ký v�i nguyên th�
qu�c gia n��c ngoài hi	p ��c, mà M2 là m
t (trong hai
ho�c nhi�u) bên tham gia v�i t� cách bình ��ng. N
i
dung hi	p ��c kèm theo s� �!ng ý c�a T�ng th�ng ��+c
chuy�n t�i <y ban ��i ngo�i c�a Th�+ng vi	n. Các nhân
viên <y ban cùng �
i ng� chuyên gia v� quan h	 qu�c
t� s� ti�n hành xem xét, �ánh giá t]ng �i�u kho�n và
toàn b
 hi	p ��c, có th� yêu c*u T�ng th�ng g�p g/,
�i�u tr*n, gi�i thích... Trong cu
c h[p ti�p theo c�a
Th�+ng vi	n, t�t c� th�+ng ngh. s3 s� th�o lun r!i b}

phi�u phê chu~n hoàn toàn, ho�c thêm vào nh�ng �i�u
kho�n b�o l�u, s�a ��i, ho�c bác b} hi	p ��c. C�ng nh�
v�i nh�ng quy�t �.nh b� nhi	m, �a s� hi	p ��c ��+c
Th�+ng vi	n ch�p thun. S� bác b} c�ng th�&ng ch' x�y
ra khi ��ng ��i lp có �nh h�$ng l�n ��n Th�+ng vi	n
và Chính ph� (��c bi	t khi T�ng th�ng không cùng ��ng
v�i �a s� th�+ng ngh. s3). Tính t] n4m 1789 ��n nay,
g*n 70% s� hi	p ��c ��+c Th�+ng vi	n phê chu~n hoàn
toàn, g*n 30% ��+c thêm vào nh�ng �i�u kho�n b�o l�u
ho�c s�a ��i; ch' có m
t t� l	 r�t nh} (�ng v�i s� l�+ng
c� th� là 19 hi	p ��c) b. bác b}.

Xét xử quan chức cao cấp
Qu�c h
i M2 có th~m quy�n xét x� các quan ch�c cao

c�p c�a Nhà n��c, n�u h[ l�m d�ng công quy�n. �ây ��+c
�ánh giá là ho�t �
ng giám sát nghiêm kh"c và m�nh m�
nh�t - s� tr]ng ph�t. Kho�n 3 �i�u 1, Kho�n 4 �i�u 2
Hi�n pháp M2, cùng m
t s� ��o lut c� th� quy �.nh các
quan ch�c cao c�p có th� b. xét x� theo “th� t�c �àn
h�ch” v�i c� s$ �� kh$i t� là nh�ng hành vi ph�n b
i T�
qu�c, nhn h�i l
 và các tr[ng t
i khác. Vi	c kh$i t� do
<y ban T� pháp c�a H� vi	n th�c hi	n. <y ban này so�n
th�o “công th�c bu
c t
i” r!i trình cho H� vi	n xem xét.
N�u H� vi	n thông qua b0ng �a s� phi�u thun, b�n cáo
bu
c s� ��+c chuy�n sang cho Th�+ng vi	n quy�t �.nh.
Khi Th�+ng vi	n nhóm h[p �� k�t t
i, các th�+ng ngh. s3
s� ph�i tuyên th	. Trong tr�&ng h+p cáo bu
c T�ng th�ng
thì Chánh án Tòa án T�i cao ch� t[a phiên h[p x� c�a
Th�+ng vi	n. Th�+ng vi	n thông qua quy�t �.nh b0ng
cách b} phi�u kín theo t]ng �i�u kho�n c�a b�n cáo bu
c
và �� k�t ��+c t
i c*n ph�i có s� tán thành c�a không
d��i 2/3 s� th�+ng ngh. s3 hi	n di	n. Hình ph�t ��a t�i
không v�+t quá s� cách ch�c b. cáo ho�c tru�t quy�n b.
cáo ��m nhn m[i ch�c v� danh d�, tín nhi	m hay l+i l
c
c�a Nhà n��c. Ngoài ra, sau �ó, b. cáo v�n có th� b. truy
t�, xét x�, k�t án và tr]ng ph�t theo th� t�c thông
th�&ng... Tính ��n nay, th� t�c �àn h�ch t]ng ��+c áp
d�ng nhi�u l*n $ M2 v�i hàng ch�c tr�&ng h+p quan ch�c
hành pháp và t� pháp liên bang b. cách ch�c.�
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NH�NG V�N �� QU�C T� VÀ ��I NGO�I NHÂN DÂN

SONTHAVIXAY HER*

Tóm tắt: Giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ trọng tâm,
thường xuyên, lâu dài tại Bộ An ninh nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào. Thông qua nhiều biện pháp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục
chính trị, tư tưởng kết hợp với đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng môi trường
văn hóa lành mạnh... tạo nên đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ An ninh nhân dân Lào có
bản lĩnh chính trị vững vàng với đạo đức cách mạng và khoa học, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Summary: Ideological and political education for officials and soldiers is a long term
key and regular mission of Ministry of Security of Lao People's Democratic Republic.
Through a number of measures strongly renovating the content and methods of
ideological and political education together with investing in modern facilities and
building a healthy cultural environment, the officials and soldiers of Laos Ministry of
Security have a strong political spirit with revolutionary morality and science, meeting
the task requirements in the current period.
Từ khóa: Giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ, Bộ An ninh nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Keywords: Ideological and political education, official, soldier, Ministry of Security of Lao People’s Democratic Republic.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 28/2/2019.

Vai trò, hiệu quả công tác giáo dục chính
trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ An
ninh nhân dân Lào

M
t là, công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng có vai
trò c�ng c� b�n l3nh chính tr. và ��o ��c cách m�ng, th�
gi�i quan khoa h[c; giáo d�c l�i s�ng c�ng nh� phong
cách làm vi	c c�a cán b
, ��ng viên góp ph*n xây d�ng
�
i ng� cán b
 - chi�n s3, có b�n l3nh chính tr. v�ng vàng,
khôn khéo, quy�t �oán trong t� ch�c th�c hi	n ��&ng
l�i, chính sách c�a ��ng và Nhà n��c. �� ��t ��+c các
m�c tiêu này, c*n th�c hi	n các n
i dung nh� sau:

+ Trong m[i tình hu�ng, cán b
, chi�n s3 ph�i có s� tin

t�$ng và gi� v�ng lý t�$ng xã h
i ch� ngh3a, chi�n ��u
giành quy�n làm ch�, mang h�nh phúc, ti�n b
 v� cho
nhân dân, quan tâm giáo d�c lý lun Mác - lênin làm c� s$
cho t� t�$ng c�a ��ng, làm kim ch' nam d�n trong công
tác xây d�ng xã h
i ch� ngh3a m�i và hi	n ��i t]ng b��c.

+ Nâng cao tinh th*n quy�t tâm b�o v	 ch� �
 dân ch�
nhân dân, b�o v	 an ninh v� m�t chính tr., trt t� an toàn
xã h
i; có ý th�c c�nh giác cao, �p tan các âm m�u thù
�.ch ch�ng phá cách m�ng c�a ��ng, Nhà n��c và nhân
dân Lào.

+ Gi� v�ng lòng yêu n��c, �
c lp �� ph�c v� s�
nghi	p b�o v	 và phát tri�n ��t n��c, ti�n lên xây d�ng
xã h
i ch� ngh3a.

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

Công tác giáo d�c chính tr' - t� t��ng
cho cán b
, chi�n s( � B
 An ninh 
nhân dân Lào hi	n nay
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+ Có lòng trung thành v�i ��ng v�i nhân dân và nhi	m
v� ��i m�i toàn di	n c�a ��ng, quan tâm ng4n ch�n m[i
âm m�u phá ho�i c�a các th� l�c thù �.ch và s� b�t bình
��ng trong các ��n v. �.a ph��ng; t� ch�c tri�n khai th�c
hi	n ��&ng l�i, chính sách c�a ��ng, pháp lut c�a Nhà
n��c, quy �.nh c�a ��n v., gi� ��+c k� lut và s� bí mt
c�a ��t n��c. 

+ Có ý th�c ��i m�i, trách nhi	m cao v�i nhi	m v�
công tác c�a mình, v�+t qua khó kh4n, có s� bình t3nh,
sáng su�t, nh�y c�m v�i các công vi	c khó kh4n, có s�
v�ng vàng v� m�t chính tr. - t� t�$ng, làm công tác có
hi	u qu�.

+ Có ý th�c t� ch�c, có k� lut ch�t ch�, tôn tr[ng t�
ch�c, có trách nhi	m, có s� trung thành gi� ��+c bí mt
c�a ��ng, Nhà n��c và c�a qu�c gia.

+ Ph�i có tinh th*n qu*n chúng r
ng rãi, làm trung
tâm �oàn k�t xây d�ng l�c l�+ng, bao gi& c�ng ph�i l"ng
nghe qu*n chúng, bi�t ki�m tra b�n thân mình và giúp
ng�&i khác �� cùng nhau ti�n b
.

Hai là, công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng cho cán b

- chi�n s3 trong l�c l�+ng an ninh nhân dân có vai trò b!i
d�/ng lòng yêu n��c và t4ng c�&ng s� tin t�$ng vào s� lãnh
��o c�a ��ng. Ph�c v� ��ng, ph�c v� ��t n��c b0ng s�
trung th�c.

+ Công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng cho cán b
 -
chi�n s3 có vai trò nêu cao lòng yêu n��c, yêu quê h��ng,
yêu ch� �
 dân ch� và gi� v�ng s� nghi	p xã h
i ch�
ngh3a, th�ng nh�t và th�c hi	n theo ��&ng l�i c�a ��ng,
có s� trung thành v�i ��ng, v�i ��t n��c; bi�t phân bi	t
b�n h�u và thù �.ch rõ ràng, có trách nhi	m cao v�i
nhi	m v� cách m�ng c�a ��ng.

+ Có s� tin t�$ng vào s�c m�nh và trí tu	 c�a qu*n
chúng, tin t�$ng vào s� lãnh ��o c�a ��ng, b�o v	 và
nâng cao ch�t l�+ng công tác lãnh ��o và t4ng c�&ng s�
�oàn k�t toàn dân, �� nâng cao hi	u qu� ho�t �
ng ph�c
v� ��t n��c và nhân dân.

+ Xây d�ng s� �oàn k�t th�ng nh�t, b�o v	, t4ng
c�&ng s� �oàn k�t bên trong, chân thành giúp �/ nhau,
th�c hi	n ch� �
 t� phê bình b�n thân mình và ng�&i

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 sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tháng 12/2018. ẢNH: KỲ ANH
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khác th�&ng xuyên �� cùng nhau ti�n b
, có tinh th*n
ph�n ��u nghiên c�u, h[c tp t� giác và rút kinh nghi	m
h[c tp v�i b�n bè �� nâng cao trình �
, ph�c v� xây
d�ng ��t n��c ph!n vinh, ti�n b
 t]ng b��c.

Ba là, công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng cho cán b

- chi�n s3, nâng cao vai trò lãnh ��o c�a ��ng c*n m�nh
m�, toàn di	n, chi�n ��u ng4n ch�n t� t�$ng sai trái. 

Công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng cho cán b
 -
chi�n s3 là s� nâng cao vai trò lãnh ��o c�a ��ng v� m�t
chính tr. - t� t�$ng, s� t� ch�c và k� ho�ch lãnh ��o.
Công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng c�a ��ng góp ph*n
xây d�ng ��&ng l�i c�a ��ng, chính sách và pháp lut
c�a Nhà n��c, ng4n ch�n t� t�$ng sai trái, t� t�$ng bè
phái, cá nhân ch� ngh3a. Công tác giáo d�c chính tr., t�
t�$ng �ã góp ph*n vào xây d�ng s� th�ng nh�t trong
��ng, ��m b�o s� v�ng ch"c và �n �.nh c�a ��t n��c.
Công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng còn có vai trò �
ng
viên qu*n chúng nhân dân cùng nhau xây d�ng xã h
i
ph!n th.nh, nhân dân giàu có, ��t n��c phát tri�n ti�n b

và xã h
i công b0ng. 

Giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ,
chiến sĩ có vai trò củng cố bản lĩnh chính
trị, đạo đức cách mạng và khoa học

Trong giai �o�n m�i c�a cách m�ng, s� t4ng c�&ng v�
công tác giáo d�c chính tr. - t� t�$ng c�a cán b
, chi�n s3
có vai trò c�ng c� b�n l3nh chính tr., xây d�ng ��o ��c cách
m�ng và phong cách làm vi	c khoa h[c c�a cán b
 - ��ng
viên thành �
i ng� hùng m�nh. ��ng và Nhà n��c bao gi&
c�ng nh�n m�nh ch� tr��ng �ào t�o hàng ng� cán b
 -
chi�n s3, ��c bi	t là v� b�n l3nh chính tr. v�ng vàng, có trí
tu	 và kiên quy�t trong t� ch�c th�c hi	n ��&ng l�i, chính
sách c�a ��ng và Nhà n��c.

Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, 
kịp thời định hướng tư tưởng chính trị
cho cán bộ, chiến sĩ

N"m ch"c tình hình t� t�$ng là c� s$ �� ch� �
ng ��
ra các ch� tr��ng, bi	n pháp giáo d�c phù h+p, k.p th&i,
tránh b. �
ng, b�t ng&. C*n th�ng nh�t r0ng, t� t�$ng
c�a con ng�&i tuy r�t tr]u t�+ng nh�ng ��+c �.nh hình
t] nh�ng hi�u bi�t, tr�i nghi	m trong môi tr�&ng s�ng
tr��c �ó và hoàn toàn có th� xác �.nh ��+c thông qua l&i
nói, thái �
, hành vi trong cu
c s�ng hàng ngày. Vì vy,
n�u n"m ch"c tên tu�i, tính cách, quê quán, hoàn c�nh
gia �ình, quan h	 xã h
i và bám sát ho�t �
ng h[c tp,
sinh ho�t c�a t]ng cán b
, chi�n s3 thì hoàn toàn có th�
n"m b"t ��+c t� t�$ng c�a h[.

Mu�n n"m ch"c t� t�$ng c�a cán b
, chi�n s3 ph�i

theo sát các ho�t �
ng c�a ng�&i �ó. Vì vy, c� quan B

ph�i phát huy t�i �a vai trò c�a các t� ch�c, các l�c l�+ng
�� n"m b"t di)n bi�n t� t�$ng c�a cán b
, chi�n s3. 

�� làm ��+c �i�u này, c*n s� d�ng các ph��ng pháp,
ph��ng ti	n qu�n lý nh�: nghiên c�u lý l.ch c�a cán b
,
chi�n s3, trao ��i tr�c ti�p; thông qua ch� �
 giao ban,
ph�n ánh hàng tháng, sinh ho�t c�a các t� ch�c; �
i ng�
cán b
 qu�n lý tr�c ti�p, b�n bè, ng�&i thân c�a cán b
,
chi�n s3… Trên c� s$ n"m ch"c tình hình t� t�$ng c�a cán
b
, chi�n s3, c*n ti�n hành phân lo�i �� có bi	n pháp giáo
d�c phù h+p. 

Khi có bi�u hi	n t� t�$ng không bình th�&ng, nh�: tâm
tr�ng hoang mang, bi quan, lo l"ng, b�c xúc n�y sinh…
c�p �y, ng�&i ch' huy và c� quan ch�c n4ng ph�i k.p th&i
l"ng nghe, ��i tho�i, phân tích làm rõ �úng sai, gi�i quy�t
k.p th&i các nguyên nhân gây ra b�t �n v� t� t�$ng.  

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức
giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ,
chiến sĩ

��i v�i các chuyên �� lý lun và ngh. quy�t c�a ��ng,
c*n biên so�n n
i dung dành cho ��i t�+ng h[c �� làm,
�� bi�t và tin t�$ng, b$i n
i dung ngh. quy�t r�t r
ng
l�n, tr]u t�+ng không ph�i ai c�ng th�c hi	n ��+c. M�t
khác, �� �i vào cu
c s�ng ngh. quy�t còn ph�i ��+c c� th�
hoá và có nh�ng �i�u ki	n b�o ��m nh�t �.nh. Vì vy,
tính thi�t th�c c�a n
i dung giáo d�c chính tr. - t� t�$ng
hi	n nay là ph�i làm cho cán b
, chi�n s3 nhn th�c �úng
m�i quan h	 gi�a lý t�$ng và hi	n th�c, giúp h[ lo�i tr]
��+c n�i hoài nghi, lo l"ng, kiên �.nh lòng tin và quy�t
tâm th�c hi	n lý t�$ng. 

Ki�n th�c chính tr. c*n ph�i tr$ thành c� s$ giúp cán
b
, chi�n s3 th�&ng xuyên lý gi�i ��+c các hi	n t�+ng
trong �&i s�ng chính tr. c�a ��t n��c và qu�c t�. Trong
giáo d�c các lun �i�m, nguyên lý, quy lut tr]u t�+ng
c*n d�n ch�ng, minh h[a b0ng các ví d� l�y t] �&i s�ng
chính tr. di)n ra hàng ngày, liên h	 nó v�i cu
c s�ng ngay
t�i n�i cán b
, chi�n s3 �ang h[c tp và rèn luy	n. 

�a d�ng hoá hình th�c giáo d�c chính tr. - t� t�$ng
th�c ch�t là vn d�ng quan �i�m t�ng h+p trong giáo
d�c chính tr. - t� t�$ng. Vì vy, s� d�ng k�t h+p các hình
th�c là m
t trong nh�ng gi�i pháp c� b�n nh0m c� th�
hoá quan �i�m �a d�ng hoá nói trên. Yêu c*u c�a s� k�t
h+p là ph�i hài hoà, nhu*n nhuy)n, phát huy ��+c �i�m
m�nh c�a t]ng hình th�c mà không tri	t tiêu, h�n ch�
hi	u qu� l�n nhau, ��c bi	t ph�i b�o ��m s� th�ng nh�t
v� m�t n
i dung giáo d�c. Hình th�c truy�n th�ng là
nh�ng hình th�c giáo d�c có hi	u qu� �ã ��+c ki�m
nghi	m trong th�c ti)n xây d�ng và tr�$ng thành c�a
l�c l�+ng an ninh. Tuy nhiên hi	n nay, nhu c*u c�a cán



57TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 187 (3/2019)

N H � N G  V ( N  � �  Q U � C  T �  V À  � � I  N G O : I  N H Â N  D Â N

b
, chi�n s3 ngày càng cao và phong phú, chú tr[ng
nh�ng gì thi�t th�c h�n. Vì vy, c*n ph�i ��i m�i và
nâng cao hi	u qu� các hình th�c truy�n th�ng, làm cho
chúng có tính thuy�t ph�c h�n, nhi�u hàm l�+ng trí tu	
h�n, h�p d�n h�n. 

Tăng cường đầu tư hiện đại hóa đi đôi với
quản lý, sử dụng hợp lý phương tiện, cơ
sở vật chất phục vụ công tác giáo dục
chính trị - tư tưởng

��i m�i hình th�c, ph��ng pháp giáo d�c chính tr. -
t� t�$ng hi	n nay luôn g"n v�i s� phát tri�n c�a công
ngh	 thông tin. �� kh"c ph�c tính m
t chi�u, ��n �i	u,
tr]u t�+ng c�a ph��ng pháp thuy�t trình, di)n gi�ng
truy�n th�ng c*n ph�i chuy�n c4n b�n ph��ng ti	n ph�c
v� truy�n th�ng sang ph��ng ti	n nghe nhìn hi	n ��i
trên c� s$ �ng d�ng công ngh	 thông tin, m�ng xã h
i.
Nh� vy, t4ng c�&ng s� d�ng ph��ng ti	n công ngh	
thông tin, �ng d�ng các ph*n m�m ti	n ích là m
t xu
h��ng t�t y�u, chi ph�i quá trình ��i m�i giáo d�c chính
tr. - t� t�$ng hi	n nay. Tuy nhiên, hi	n ��i hoá ph��ng
ti	n d�y h[c không có ngh3a là ch' quan tâm �*u t�, mua
s"m các thi�t b., mà quan tr[ng nh�t là qu�n lý, s� d�ng
và phát huy hi	u qu� c�a chúng.

� c� quan B
 có các thi�t ch� v4n hoá: Câu l�c b
, nhà
truy�n th�ng, h	 th�ng panô, áp phích, truy�n thanh,
truy�n hình, chi�u phim, báo chí... Các ��n v. c*n tn
d�ng t�i �a các thi�t ch� �ó �� t� ch�c nh�ng hình th�c
vui ch�i, gi�i trí trong nh�ng gi& ngh', sinh ho�t cá nhân
�� giáo d�c chính tr. v�i nh�ng m�c �
 phù h+p, nh�
nhàng nh�ng có hi	u qu�. 

Các ��n v. c*n qu�n lý ch�t ch� ngu!n kinh phí t]
ngân sách ��+c c�p theo quy �.nh, thu chi, quy�t toán
theo �úng ch� �
 tài chính. ��c bi	t, c*n g��ng m�u th�c
hi	n s� d�ng �úng m�c �ích, �úng tiêu chu~n, ��i t�+ng
theo quy ch� c�a B
.  

Xây dựng văn hóa công sở lành mạnh,
góp phần nâng cao hiệu quả công tác
giáo dục chính trị - tư tưởng

C� quan B
 c*n th�c hi	n quy�n làm ch� c�a cán b
,
chi�n s3 nh0m phát huy t�i �a trí tu	, tài n4ng sáng t�o
trong vi	c t� ch�c th�c hi	n nhi	m v� c�a ��n v.. M[i
ch� tr��ng, chính sách liên quan ��n quy�n l+i c�a cán
b
, chi�n s3 ��u ��+c công khai. M[i ý ki�n, tâm t�
nguy	n v[ng chính �áng c�a h[ ��u ��+c lãnh ��o, ch'
huy cao nh�t c�a ��n v. l"ng nghe, th�u hi�u. Làm ��+c
�i�u �ó s� góp ph*n c�ng c� ni�m tin vào ��ng và ch� �
,
�!ng th&i hoá gi�i ��+c các mâu thu�n n
i b
, gi�i quy�t
có hi	u qu� ngu!n g�c n�y sinh tiêu c�c trong t� t�$ng

và hành �
ng c�a m[i ��i t�+ng, xây d�ng tình c�m g"n
bó, �oàn k�t, yêu th��ng trong tp th� c� quan.

Quan tâm l"ng nghe ý ki�n, tâm t� nguy	n v[ng, gi�i
quy�t k.p th&i, tri	t �� nh�ng b4n kho4n, dao �
ng c�a
cán b
, chi�n s3. Duy trì nghiêm k� lut, kiên quy�t ��u
tranh v�i nh�ng bi�u hi	n buông l}ng k� c��ng, che gi�u
khuy�t �i�m và nh�ng cán b
, ��ng viên thi�u g��ng
m�u, vi ph�m dân ch�, vi ph�m k� lut gây �nh h�$ng
x�u ��n ��n v.. 

Các ��n v. tr�c thu
c c� quan B
 c*n ch4m lo xây
d�ng tình �!ng chí, �!ng �
i thân thi�t, g"n bó v�i nhau
nh� ru
t th.t, quan tâm giúp �/, cùng v�+t qua m[i khó
kh4n hoàn thành t�t nhi	m v�. Th�&ng xuyên t� ch�c
các ho�t �
ng t[a �àm, câu l�c b
, giao l�u v4n ngh	, thi
��u th� thao lành m�nh… �� t4ng c�&ng s� hi�u bi�t,
g"n bó l�n nhau gi�a các cán b
, chi�n s3. 

Xây d�ng môi tr�&ng v4n hoá lành m�nh ph�i k�t h+p
ch�t ch� gi�a giáo d�c chính tr., ��o ��c, l�i s�ng, bi�u
d��ng cái t�t v�i kiên quy�t ��u tranh v�i các hành vi
tiêu c�c. Các ��n v. c*n phát huy t�t vi	c t� phê bình và
phê bình trong sinh ho�t c�a các t� ch�c, s� d�ng d� lun
tp th� �� lo�i tr] ra kh}i môi tr�&ng ��n v. nh�ng bi�u
hi	n l�c hu v� t� t�$ng, ��o ��c, nh�ng �nh h�$ng c�a
l�i s�ng t� s�n, tàn d� c�a t� t�$ng phong ki�n, mê tín,
d. �oan, nh�ng quan �i�m th�c d�ng �� cao �!ng ti�n,
coi nh� giá tr. ��o ��c, nhân cách và lý t�$ng cách m�ng. 

Nâng cao hi	u qu� giáo d�c chính tr. - t� t�$ng cho
cán b
 chi�n s3 thu
c c� quan B
 An ninh nhân dân Lào
là m
t v�n �� có ý ngh3a v]a c�p thi�t, v]a lâu dài. ��
nâng cao hi	u qu� giáo d�c chính tr. - t� t�$ng, v�n ��
c�p bách hi	n nay là �� cao trách nhi	m và phát huy tính
ti�n phong g��ng m�u c�a ��ng �y và ng�&i ch' huy. �ó
là m
t bi	n pháp ��n gi�n, kh� thi mà không t�n nhi�u
th&i gian công s�c, ti�n b�c b$i nó có s�n trong b�n thân
m�i ch� th� giáo d�c. Công tác giáo d�c chính tr. - t�
t�$ng là ho�t �
ng tác �
ng vào ý th�c, tâm h!n con
ng�&i, n�u không quan tâm ��n tâm t�, tình c�m c�a ��i
t�+ng s� không thu ��+c hi	u qu� nh� mong mu�n, vì
vy ph�i n"m ch"c t� t�$ng, k.p th&i �.nh h��ng, giáo
d�c, tháo g/ nh�ng b4n kho4n, tr4n tr$ c�a cán b
, chi�n
s3. ��i m�i n
i dung, hình th�c, ph��ng pháp là bi	n
pháp không m�i nh�ng c*n ph�i bám sát m�c tiêu xây
d�ng, c�ng c� ni�m tin cho cán b
, chi�n s3. V�i �u th�
t] nh�ng nét ��c thù là c� quan chi�n l�+c, các ��n v.
thu
c c� quan B
 hoàn toàn có th� xây d�ng thành các
mô hình tiên ti�n, v�+t tr��c �� toàn l�c l�+ng h[c tp,
noi theo, �!ng th&i t�o môi tr�&ng thun l+i �� nâng cao
hi	u qu� giáo d�c chính tr. - t� t�$ng.�
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Theo dự báo mới đây của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), việc làm
kém chất lượng vẫn là vấn đề chính cần bàn tới của thị trường lao động toàn cầu
năm 2019. Hiện, trên thế giới có hàng triệu người buộc phải chấp nhận điều kiện
làm việc không phù hợp.

Summary: According to the recent forecasts of the International Labour
Organization (ILO), poor quality is still the main issue of the global labor market
in 2019. Currently, there are millions of people in the world who are forced to
accept inappropriate working conditions.
Từ khóa: Biến động, thị trường lao động, giải quyết việc làm, thế giới, năm 2019. 
Keywords: Fluctuation, labour market, employment, world, 2019.
Nhận bài: 20/2/2019; Sửa chữa: 21/2/2019; Duyệt đăng: 25/2/2019.

D� li	u m�i thu thp trong báo cáo “Tri�n v[ng
vi	c làm và xã h
i th� gi�i: Xu h��ng n4m 2019”
(WESO) cho th�y, ph*n l�n trong s� 3,3 t� ng�&i
có vi	c làm trên toàn c*u n4m 2018 ��+c ��m b�o

v� an ninh kinh t�, s�c kh}e, vt ch�t và c� h
i bình
��ng. Tuy nhiên, ti�n b
 trong vi	c gi�m t� l	 th�t nghi	p
toàn c*u không ph�n ánh ��+c s� c�i thi	n v� ch�t l�+ng
công vi	c.

Thị trường lao động thế giới ngày càng đa dạng. ẢNH: WORKINGINPEELHALTON
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Báo cáo ��+c ILO công b� cho th�y s� thâm h�t l�n s�
l�+ng các công vi	c ch�t l�+ng, �i�u này có th� d�n t�i
vi	c không th� ��t ��+c m�c tiêu cung c�p vi	c làm t�t
cho t�t c� ng�&i lao �
ng. Bình ��ng và vi	c làm ch�t
l�+ng là 2 trong s� nh�ng tr� c
t làm n�n t�ng cho s�
phát tri�n b�n v�ng.

Báo cáo này c�ng c�nh báo r0ng, m
t s� mô hình kinh
doanh m�i, bao g!m nh�ng mô hình ��+c kích ho�t b$i
công ngh	 m�i có th� �e d[a làm suy y�u thành t�u c�a
th. tr�&ng lao �
ng hi	n t�i trong nh�ng l3nh v�c nh�:
c�i thi	n hình th�c và s� an toàn, b�o tr+ xã h
i và tiêu
chu~n lao �
ng. Không ph�i có vi	c làm là ��m b�o ��+c
cu
c s�ng t�t. Có t�i 700 tri	u ng�&i �ang s�ng trong tình
tr�ng nghèo cùng c�c, m�c dù có vi	c làm.

M
t v�n �� khác có liên quan ��n s� thi�u ti�n b

trong vi	c thu h�p kho�ng cách v� gi�i trong l�c l�+ng
lao �
ng, �ó là ch' có 48% ph� n� trên th� gi�i có vi	c
làm (so v�i con s� 75% nam gi�i có vi	c làm). Ph� n� có
nhi�u ti�m n4ng ch�a ��+c s� d�ng trong l�c l�+ng lao
�
ng. M
t v�n �� khác là s� t!n t�i c�a th. tr�&ng vi	c
làm phi chính th�c v�i con s� 2 t� lao �
ng. Và có h�n
1/5 thanh niên d��i 25 tu�i không có vi	c làm, không
��+c giáo d�c hay �ào t�o ngh�. �i�u này làm �nh h�$ng
��n tri�n v[ng vi	c làm trong t��ng lai c�a h[. T� l	
ng�&i lao �
ng nghèo trong 30 n4m qua c�ng gi�m �áng
k�, ��c bi	t $ các qu�c gia có thu nhp trung bình và s�
ng�&i ��+c giáo d�c, �ào t�o ngh� �ang t4ng lên. �ây là
nh�ng ti�n b
 �áng m]ng trong n4m qua và ��+c d� báo
s� duy trì trong n4m nay.

T�i châu Phi, ch' có 4,5% dân s� trong �
 tu�i lao �
ng
th�t nghi	p. Tuy nhiên, thay vì m
t th. tr�&ng lao �
ng
ch�t l�+ng thì t�i châu l�c này, ng�&i lao �
ng không có
l�a ch[n nào khác ngoài vi	c ��m nhn công vi	c kém ch�t
l�+ng, thi�u an toàn, tr� l��ng không x�ng �áng và không
��+c b�o tr+ xã h
i. L�c l�+ng lao �
ng t�i châu Phi s� m$

r
ng h�n 14 tri	u trong n4m nay. T�c �
 t4ng tr�$ng kinh
t� ��n n4m 2020 c�a khu v�c này d� ki�n s� r�t th�p ��
t�o ra �� vi	c làm có ch�t l�+ng cho ng�&i lao �
ng.

T�i th. tr�&ng B"c M2, t� l	 th�t nghi	p d� ki�n s� ��t
m�c th�p nh�t là 4,1% trong n4m nay. T4ng tr�$ng vi	c
làm và các ho�t �
ng kinh t� ��+c d� ki�n có xu h��ng
gi�m vào n4m 2020. Nh�ng ng�&i có trình �
 h[c v�n c�
b�n có kh� n4ng th�t nghi	p cao g�p �ôi nh�ng ng�&i có
trình �
 h[c v�n cao.

T�i khu v�c M2 Latinh và Caribê, m�c dù t4ng tr�$ng
kinh t� �ang ph�c h!i, nh�ng s� l�+ng vi	c làm d� ki�n
s� ch' t4ng 1,4% trong n4m 2019. Con s� th�t nghi	p c�a
khu v�c này gi�m t��ng ��i chm, tùy thu
c vào �i�u
ki	n th. tr�&ng lao �
ng khác nhau $ t]ng qu�c gia.

Th�t nghi	p trong khu v�c các n��c ; Rp ��+c d�
báo s� duy trì �n �.nh $ m�c 7,3% cho ��n n4m 2020, v�i
t� l	 th�t nghi	p t�i các qu�c gia thu
c H
i �!ng H+p tác
ngoài vùng V.nh cao g�p �ôi so v�i các qu�c gia vùng
V.nh. Lao �
ng nhp c� chi�m 41% t�ng s� vi	c làm trong
khu v�c này, trung bình h�n m
t n�a s� lao �
ng là ng�&i
nhp c�. T� l	 ph� n� th�t nghi	p $ m�c 15,6% (cao g�p
3 l*n nam gi�i).

T4ng tr�$ng kinh t� khu v�c châu Á - Thái Bình D��ng
ti�p t�c �i lên, m�c dù t�c �
 chm h�n so v�i nh�ng n4m
tr��c. T� l	 th�t nghi	p trong khu v�c này ��+c d� �oán
s� duy trì $ m�c kho�ng 3,6% cho ��n n4m 2020, d��i
m�c trung bình toàn c*u. Vi	c chuy�n ��i c� c�u c�a n�n
kinh t� �ã ��a ng�&i lao �
ng ra kh}i ho�t �
ng s�n xu�t
nông nghi	p, nh�ng �i�u này không t�o ra s� c�i thi	n v�
ch�t l�+ng công vi	c. M
t t� l	 l�n ng�&i lao �
ng thi�u
nh�ng công vi	c ��m b�o, không có h+p �!ng lao �
ng
b0ng v4n b�n, không ��+c h�$ng thu nhp �n �.nh. M�c
dù b�o tr+ xã h
i �ã ��+c m$ r
ng �áng k� $ m
t s� qu�c
gia trong khu v�c, nh�ng v�n $ m�c c�c k� th�p, ��c bi	t
$ các qu�c gia có t� l	 ng�&i nghèo cao nh�t.

Tỷ lệ lao động nữ vẫn còn thấp so với lao động nam giới.
ẢNH: TODAYONLINE

Tỷ lệ thất nghiệp ở châu Á dưới mức trung bình toàn cầu.
ẢNH: PV
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� B"c, Nam và Tây Âu, t� l	 th�t nghi	p $ m�c th�p
nh�t trong m
t thp k� và s� ti�p t�c gi�m cho ��n n4m
2020. � �ông Âu, s� ng�&i có vi	c làm d� ki�n s� gi�m
0,7% trong n4m 2019 và 2020. L�c l�+ng lao �
ng b. thu
h�p, �!ng th&i có ngh3a là t� l	 th�t nghi	p s� gi�m.

Ngoài nh�ng v�n �� l�n nh� ch�t l�+ng công vi	c, t�
l	 th�t nghi	p, thì trong n4m 2019, th. tr�&ng lao �
ng
th� gi�i s� có nh�ng bi�n ��i m�i m� mang tính tích c�c.
Trí tu	 nhân t�o (AI) s� ��+c ��a vào th�c ti)n qu�n lý
l�c l�+ng lao �
ng. V�i quy�n truy cp th�&ng xuyên và
d) dàng vào kho d� li	u l�c l�+ng lao �
ng, nh�ng v�n
�� nh�: l.ch làm vi	c, v"ng m�t, lao �
ng quá gi&, ki	t s�c
s� ��+c phân tích và d� �oán d) dàng nh& AI. Các t� ch�c
s� có th� gi�i quy�t ��+c các v�n �� ti�m ~n tr��c khi
chúng phát sinh. T� �
ng hóa thông minh c�ng s� gi�i
phóng các nhà qu�n lý kh}i nhi	m v� n�ng n�, nh�: qu�n
lý l.ch bi�u, phê duy	t các yêu c*u v� th&i gian làm vi	c,
��i ca… trong khi v�n khuy�n khích h[ trong vi	c ra
quy�t �.nh d�a trên các d� li	u ��+c cung c�p rõ ràng.

Các nhà tuy�n d�ng s� tp trung nhi�u h�n vào s� linh
ho�t c�a các �ng viên. Ng�&i lao �
ng c*n s� d�ng các công
c� �� làm vi	c nh�: �i	n tho�i thông minh, máy tính b�ng
và các n�n t�ng m�ng xã h
i. Trong n�n kinh t� hi	n ��i,

các t� ch�c c*n ph�i thay th� các quy trình tuy�n d�ng và
l.ch làm vi	c truy�n th�ng b0ng các h	 th�ng cho phép
ng�&i lao �
ng l�a ch[n th&i gian, �.a �i�m làm vi	c.

T�i Vi	t Nam, nh& vi	c th�c hi	n nhi�u chính sách, c�
ch� m�i trong gi�i quy�t vi	c làm và phát tri�n th. tr�&ng
lao �
ng, tính ��n tháng 9/2018, t� l	 th�t nghi	p khu
v�c thành th. là 3,1% (�ang ��t ch' tiêu d��i 4% trong
các ngh. quy�t phát tri�n kinh t� - xã h
i), góp ph*n gi�m
t� tr[ng lao �
ng trong l3nh v�c nông - lâm - th�y s�n t]
50% n4m 2010 xu�ng còn 38,3%.

Th. tr�&ng lao �
ng s� có s� chuy�n d.ch theo h��ng
tích c�c, gi�m d*n s� d�ng lao �
ng gi�n ��n, sang s�
d�ng nhóm lao �
ng có k2 n4ng và trình �
 cao, ch�t
l�+ng lao �
ng ��+c nâng cao.

Vi	c làm s� ti�p t�c ��+c t�o ra, d� báo s� lao �
ng có
vi	c làm trong n4m 2019 s� ti�p t�c t4ng lên (kho�ng 56
tri	u lao �
ng có vi	c làm). Trong �ó, t� tr[ng lao �
ng
trong ngành Nông nghi	p chi�m 37,12%, ngành Công
nghi	p - Xây d�ng 28,28% và ngành D.ch v� chi�m 34,6%.
K� ho�ch tuy�n d�ng n4m 2019 c�a các doanh nghi	p ti�p
t�c có s� gia t4ng, trong �ó cao nh�t là các doanh nghi	p
có v�n �*u t� n��c ngoài.�

Thị trường lao động Việt Nam chuyển dịch theo hướng tích cực.
ẢNH: PV
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D� báo xu h��ng kinh t� châu Á
n)m 2019

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Chúng ta đã bước qua 2 tháng đầu năm 2019, hãy cùng điểm qua
những xu hướng kinh tế được dự báo sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển của
các quốc gia châu Á trong năm này.

Summary: We have passed the first 2 months of 2019, let's take a look at the
economic trends that are expected to affect the development of Asian
countries this year.
Từ khóa: Dự báo, xu hướng, kinh tế, châu Á.
Keywords: Forecast, trends, economy, Asia.
Nhận bài: 25/2/2019; Sửa chữa: 26/2/2019; Duyệt đăng: 28/2/2019.

N4m 2018 khép l�i v�i nhi�u k�t qu� tích c�c trên
t�t c� l3nh v�c c�a n�n kinh t� khu v�c châu Á.
Theo báo cáo Cp nht Tri�n v[ng Phát tri�n châu
Á 2018 c�a Ngân hàng Phát tri�n châu Á (ADB),

n�n kinh t� châu Á v�n t4ng tr�$ng $ m�c 6% trong n4m
2018 và d� ki�n t4ng 5,8% trong n4m 2019.

�*u n4m 2019, chúng ta hãy cùng �i�m qua nh�ng xu
h��ng kinh t� ��+c d� báo s� có �nh h�$ng ��n s� phát
tri�n c�a các qu�c gia châu Á.

Kinh t� Vi	t Nam �ang thích �ng ngày càng cao c�a
công ngh	 s�, ��c bi	t trong l3nh v�c ngân hàng, d.ch v�

Các nhà chuyên môn dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2019 vẫn mạnh mẽ. ẢNH: PV



62 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 187 (3/2019)

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

khách hàng, thanh toán và x�p h�ng tín d�ng. Trong khu
v�c bán l�, s� ph� bi�n c�a các kho�n thanh toán không
dùng ti�n m�t thông qua các tài kho�n, th� và ví �i	n t�
ngày càng t4ng. Trong l3nh v�c ví �i	n t�, s� h+p lý hóa
các l�a ch[n thanh toán b0ng hình th�c này c�ng ngày
càng t4ng. Chính �i�u này �ã �nh h�$ng ��n nh�ng kênh
th��ng m�i �i	n t� quy mô nh} h�n và các nhà bán l�
truy�n th�ng k�t h+p ti�p th. �a kênh vào chi�n l�+c kinh
doanh c�a h[.

Nhi�u nhà bán l� �ang b"t �*u phát tri�n chi�n l�+c
ti�p th. �a kênh, giúp khách hàng có th� tn h�$ng
nh�ng tr�i nghi	m mua s"m k2 thut s� nâng cao, s�
t��ng tác mua và bán hàng tr�c tuy�n, ngo�i tuy�n m
t
cách d) dàng h�n. T] vi	c ��n các c�a hàng �� tr�c ti�p
c�m nhn v� s�n ph~m, ��n vi	c l�a ch[n màu s"c, kích
th��c và ki�m tra l�+ng hàng t!n kho, cho ��n s"p x�p
mua hàng và giao hàng ��u ��+c th�c hi	n m
t cách ��n
gi�n h�n tr��c �ây.

V�i s� c�i thi	n các tr�i nghi	m k2 thut s� c�a nh�ng
nhà cung c�p th��ng m�i �i	n t�, n�n t�ng thanh toán k2
thut s� �ang b"t �*u phát huy và ��m nhn vai trò m�i.
M
t s� t� ch�c �ã khám phá kh� n4ng s� d�ng n�n t�ng
thanh toán k2 thut s� nh� kênh phân ph�i cho các kho�n
vay siêu nh}. M�t khác, b0ng cách phân tích d� li	u v�
mô hình hành vi c�a ng�&i tiêu dùng, n�n t�ng thanh

toán k2 thut s� có th� giúp ng�&i cho vay gi�m thi�u r�i
ro liên quan ��n các kho�n vay s� thích �ng ngày càng cao
c�a ti�n k2 thut s� trong giao d.ch hàng ngày. �i�u này
�nh h�$ng ��n các doanh nghi	p truy�n th�ng và các nhà
bán l� quy mô nh} v�n v�n quen v�i thanh toán b0ng ti�n
m�t. Có nhi�u trao ��i ti�n k2 thut s� xuyên khu v�c h�n
trong n4m nay, theo �ó t� giá h�i �oái c�ng có th� b. �nh
h�$ng. �i�u này c�ng có th� tác �
ng ��n t� giá h�i �oái
trong s� bi�n �
ng c�a th&i gian th�c.

Bên c�nh �ó, vai trò c�a trí tu	 nhân t�o (AI) �ã b"t
�*u giúp các công ty cá nhân hóa vi	c g"n k�t v�i khách
hàng. B0ng cách s� d�ng các công c� AI, các công ty có
s� l�+ng khách hàng l�n có th� thu thp và phân tích d�
li	u khách hàng, s� d�ng nó �� c�i thi	n nh�ng tr�i
nghi	m c�a khách hàng, xây d�ng m�i quan h	 g"n k�t
gi�a doanh nghi	p và khách hàng.

Nhi�u chuyên gia t] các công ty khu v�c châu Á �ã n�
l�c �� thành lp các công ty riêng. Tuy nhiên, t� l	 các
công ty kh$i nghi	p thành công còn r�t nh} và h*u h�t
trong s� h[ �ã th�t b�i trong vi	c m$ r
ng quy mô. �i�u
này �ã d�n ��n vi	c các chuyên gia và các công ty c�a h[
làm vi	c m�t c� h
i t�o ra giá tr.. �� tránh tình tr�ng này,
nhi�u công ty �ang b"t �*u khuy�n khích các chuyên gia
tr$ thành các doanh nhân n
i b
, v�i s� t� ch�, ch� �
ng
trong công vi	c �� cung c�p giá tr. cho các b
 phn liên

Thanh toán bằng tiền mặt sẽ dần được thay thế bằng tiền kỹ thuật số.
ẢNH: CAPTERRA
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quan. Các chuyên gia ��+c khuy�n khích ch�p nhn nhi�u
r�i ro h�n, ��i l�i h[ s� nhn ��+c nhi�u l+i ích khác
nhau t] n
i b
 doanh nghi	p nh�: s$ h�u chung ��i v�i
các công ty m�i thành lp, nhà $ và các �u �ãi phi ti�n
t	 khác cho quan h	 ��i tác cùng có l+i.

Vi	c khách hàng liên t�c cp nht nh�ng di)n bi�n
xung quanh s� có xu h��ng ��a ra quy�t �.nh �nh h�$ng
b$i c�m xúc. M�t khác, vi	c hàng hóa ��+c các doanh
nghi	p cung c�p ngày càng nhi�u �ã c�n tr$ kh� n4ng
g"n k�t v� m�t c�m xúc v�i khách hàng. �� t�o ra s� khác
bi	t ��i v�i các ��i th� c�nh tranh, nhi�u doanh nghi	p
�ang g"n trách nhi	m xã h
i vào ho�t �
ng c�a mình,
nh0m thu hút khách hàng. Nh�ng ho�t �
ng nh�: gây
qu2 cho các ch��ng trình xã h
i, h� tr+ cho vay ��i v�i
m�c �ích xã h
i cho ��n ch.u trách nhi	m ��i v�i môi
tr�&ng và tính b�n v�ng. Nh�ng sáng ki�n xã h
i này cho
phép các doanh nghi	p k� nh�ng câu chuy	n v� mình
thông qua n�n t�ng truy�n thông xã h
i. Nó giúp t�o s�
g"n k�t c�m xúc gi�a doanh nghi	p và các ��i t�+ng ti�p
th. mà h[ h��ng ��n.

Nhìn chung, tri�n v[ng kinh t� châu Á trong n4m
2019 ��+c d� �oán v�n m�nh m�, ti�p t�c là khu v�c
n4ng �
ng nh�t trên toàn c*u. Trong ng"n h�n, kinh
t� châu Á có nhi�u tri�n v[ng, nh�ng r�i ro ��+c d�
báo s� ��+c cân b0ng trên di	n r
ng. Tuy nhiên, trong

trung h�n, các r�i ro xu�t phát t] nh�ng v�n
�� nh� th"t ch�t các �i�u ki	n tài chính
toàn c*u chuy�n sang các chính sách b�o h

và c4ng th�ng �.a chính tr. s� gia t4ng. Các
nhà ho�ch �.nh chính sách c*n thúc �~y c�i
cách c� c�u �� gi�i quy�t các thách th�c
trung và dài h�n nh�: s� già hóa dân s�,
n4ng su�t lao �
ng gi�m nh0m ��m b�o
r0ng, châu Á có th� g�t hái ��+c toàn b

nh�ng l+i ích t] vi	c s� hóa gia t4ng trong
n�n kinh t� toàn c*u.

T4ng tr�$ng kinh t� châu Á ��+c d� báo $
m�c 5,6% trong n4m 2019, trong khi l�m phát
��+c d� báo s� ��+c ki�m soát. T4ng tr�$ng
kinh t� và th��ng m�i toàn c*u m�nh m� ��+c
c�ng c� b$i chính sách kích thích tài khóa c�a
M2, s� h� tr+ �*u t� và xu�t kh~u c�a châu Á,
trong khi �i�u ki	n tài chính phù h+p s� h� tr+
nhu c*u t�i các qu�c gia. T4ng tr�$ng c�a
Trung Qu�c ��+c d� báo s� gi�m xu�ng còn
6,6%, m
t ph*n ph�n ánh các bi	n pháp th"t
ch�t tài chính c�a chính quy�n. T4ng tr�$ng $
Nht B�n �ã v�+t quá ti�m n4ng trong 8 quý
liên ti�p và d� ki�n s� v�n t4ng m�nh trong
n4m nay $ m�c 1,2%. T�i (n �
, t4ng tr�$ng
kinh t� ��+c d� ki�n s� phát tri�n tr$ l�i lên
7,4%, sau nh�ng gián �o�n t�m th&i liên quan
��n Sáng ki�n trao ��i ti�n t	 và tri�n khai

thu� hàng hóa, d.ch v�.

Tuy nhiên, châu Á v�n d) b. �nh h�$ng m�nh m� b$i
các �i�u ki	n tài chính toàn c*u, theo th&i gian, các nguy
c� này tích l�y thành l� h�ng tài chính. Nh�ng l� h�ng
này có th� tr$ nên tr*m tr[ng h�n do vi	c ch�p nhn r�i
ro quá m�c, hay chuy�n các r�i ro tài chính sang các
kho�n ph�i tr� không b0ng ti�n.

L+i ích t] toàn c*u hóa không �!ng ��u gây nên các
r�i ro v�i kh� n4ng phá v/ th. tr�&ng tài chính và th��ng
m�i qu�c t�. C4ng th�ng �.a chính tr. v�n là m
t ngu!n
gây r�i ro quan tr[ng.

Bên c�nh �ó, các cu
c t�n công m�ng �ang gia t4ng
trên toàn c*u, cùng nh�ng �nh h�$ng t] bi�n ��i khí
hu, thiên tai có th� ti�p t�c có nh�ng tác �
ng �áng k�
��n n�n kinh t� khu v�c châu Á trong n4m nay.

Theo d� báo c�a các chuyên gia kinh t�, n4m 2019,
t4ng tr�$ng GDP c�a Vi	t Nam s� $ m�c 7%. Di)n bi�n
th. tr�&ng trong n��c ��+c d� báo s� có nhi�u h� tr+
cho t4ng tr�$ng GDP n4m nay nh& chính sách thúc �~y
kinh t� t� nhân, ��i m�i mô hình t4ng tr�$ng, môi
tr�&ng kinh doanh ti�p t�c c�i thi	n. D� báo t4ng
tr�$ng kinh t� Vi	t Nam trong n4m 2019 ��t m�c 7%,
gi� l�m phát d��i 4%.�

Thương mại điện tử vẫn giữ vai trò quan trọng.
ẢNH: REES46
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VÕ V�N KI�T 
v�i t� t��ng đ�i đoàn k�t 
H� Chí Minh

PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Bài viết dưới đây đề cập tới một trong những nhân tố hàng đầu và căn bản
nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh - tư tưởng đại đoàn kết dân tộc - đã góp phần tạo
nên phẩm chất mang tên Võ Văn Kiệt. Bởi như ông viết, do đã “thường xuyên, kiên trì
học tập và nghiên cứu, thực hành tư tưởng, đạo đức và phong cách” của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, ông đã đạt tới sự thấu hiểu sâu sắc nhất với tư tưởng đại đoàn kết của
Người, từ đó thể hiện rất thành công trong hoạt động lý luận và thực tiễn của mình.

Summary: The following article mentions one of the most basic and fundamental factors
of Ho Chi Minh’s thought, it is the great national unity thought that had contributed to the
quality of Vo Van Kiet. As he wrote, because of "regular, persistent learning, researching,
and practicing the thought, morality and style" of President Ho Chi Minh, he had reached
the deepest understanding Ho Chi Minh’s thought on great national unity thereby
demonstrating very successful in his theoretical and practical activities.
Từ khóa: Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, Việt Nam.
Keywords: Vo Van Kiet, President Ho Chi Minh, thought on great national unity, Vietnam.
Nhận bài: 6/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.

Là m
t nhà ho�t �
ng th�c ti)n, ông vi�t
không nhi�u v� con ng�&i, s� nghi	p và t�
t�$ng c�a Ch� t.ch H! Chí Minh, nh�ng
m�i bài, m�i câu vi�t và m[i ho�t �
ng

th�c ti)n cách m�ng c�a Võ V4n Ki	t ��u bày t}
m
t s� khâm ph�c và ch�a ��ng s� am t�&ng sâu
s"c v� t� t�$ng ��i �oàn k�t H! Chí Minh. Ông
khâm ph�c và nhìn nhn t� t�$ng ��i �oàn k�t �ó
“là m
t t� t�$ng l�n c�a Bác”, �!ng th&i c�ng
kh�ng �.nh �ó là “m
t ��o lý l�n c�a dân t
c”.  

Trong nghiên c�u, ông th�y rõ “�oàn k�t là b�n
n4ng c�a nhi�u loài sinh vt” �ã “phát tri�n thành
m
t nhu c*u có ý th�c” $ loài ng�&i. Nên khi soi
vào l.ch s� Vi	t Nam và l.ch s� các dân t
c th� gi�i,
ông “nghi	m th�y” r0ng s� “�m nh�t” c�a �oàn
k�t “có quan h	 mt thi�t v�i s�c m�nh qu�c gia,
v�i s� h�ng th.nh c�a các n�n v4n minh”. 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. ẢNH: TL
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Trích d�n l&i Ch� t.ch H! Chí Minh trong tác ph~m Nên
h[c s� ta (1942): “S� ta �ã d�y cho ta bài h[c này: lúc nào
nhân dân ta �oàn k�t muôn ng�&i nh� m
t thì ��t n��c ta
�
c lp t� do. Trái l�i, lúc nào nhân dân ta không �oàn k�t
thì b. n��c ngoài xâm l�n. Vy nay ta ph�i �oàn k�t, �oàn
k�t mau, �oàn k�t ch"c ch"n thêm lên mãi...”, và d�n t]
bài Kính cáo �!ng bào (1941) quan �i�m c�a Ng�&i: “Hi	n
th&i mu�n �ánh Pháp, Nht ta ch' c*n m
t �i�u: toàn dân
�oàn k�t. Trong lúc này quy�n l+i dân t
c cao h�n h�t
th�y. Chúng ta ph�i �oàn k�t l�i. C�u qu�c là vi	c chung.
Ai là ng�&i Vi	t Nam ��u ph�i k� vai gánh vác m
t ph*n
trách nhi	m”, Võ V4n Ki	t kh�ng �.nh: “Th"ng l+i c�a Cách
m�ng Tháng Tám là k�t qu� r�c r/ c�a t� t�$ng �ó”. 

Ông �ã phân tích và ch' rõ, nh& t� t�$ng ��i �oàn k�t
H! Chí Minh, “không ch' có s3, nông, công th��ng, binh,
mà c� vua quan tri�u Nguy)n c�ng ng� theo cách m�ng.
Nh& �ó, k� xâm l�+c m�t �i ch� d�a ban �*u. K� thù trong
n��c b. tê li	t. Còn nh�ng ng�&i có tâm huy�t v�i n��c,
v�i dân thì ��+c thu ph�c và tn t�y ��n cùng v�i cách
m�ng và kháng chi�n”.

Bên c�nh �ó, ông th�y rõ s�c m�nh v3 ��i c�a t� t�$ng
��i �oàn k�t H! Chí Minh “không ch' �óng khung trong
ph�m vi qu�c gia, mà ��+c th� hi	n c� trên ph�m vi qu�c
t�” khi n��c nhà �
c lp. �!ng th&i, khi nghiên c�u các
ho�t �
ng qu�c t� c�a Ch� t.ch H! Chí Minh tr��c Cách
m�ng Tháng Tám nh0m “ra s�c tìm ki�m nh�ng quan h	 v�i
b�t c� n��c nào có th� �óng góp cho s� nghi	p gi�i phóng
dân t
c”, ông c�ng phát hi	n ra hi	u qu� to l�n c�a t�
t�$ng �oàn k�t c�a Ng�&i. Ông th�y r0ng, trong hoàn c�nh
l.ch s� lúc b�y gi&, ho�t �
ng �oàn k�t qu�c t� c�a Ch� t.ch
H! Chí Minh tuy ch�a có k�t qu� nh� ý, “nh�ng ít nh�t thì
t�m lòng chân thành �ó c�ng �ã có s�c m�nh ki�m ch� k�
thù, gi�m thi�u ��+c kh� n4ng ��i �*u, trì hoãn xung �
t
b�t l+i, b�o v	 thành qu� �*u tiên c�a cách m�ng”. 

Võ V4n Ki	t c�ng là ng�&i nhìn nhn r�t chính xác tác
�
ng c�a t� t�$ng ��i �oàn k�t H! Chí Minh trong �i�u
ki	n l.ch s� m�i, khi Ch� t.ch H! Chí Minh k�t lun t�i ��i
h
i II c�a ��ng (1951) v� tính ch�t c�a ��ng: “Chính vì
��ng Lao �
ng Vi	t Nam là ��ng c�a giai c�p công nhân
và nhân dân lao �
ng nên nó ph�i là ��ng c�a dân t
c
Vi	t Nam”. 

Là ng�&i tr�c ti�p l4n l
n $ mi�n Nam trong c� hai
cu
c kháng chi�n $ th� k� XX, “s�ng trong lòng dân
thu
c �� m[i t*ng l�p xã h
i”, Võ V4n Ki	t th�y “bài h[c
v� s�c m�nh dân t
c càng th�m sâu vào trong máu th.t”
c�a mình. T] th�c ti)n �ó, ông th�y rõ t� t�$ng ��i �oàn
k�t H! Chí Minh “l�i m
t l*n n�a b]ng lên m�nh nh� m
t
s�c m�nh v3 ��i c�a c� dân t
c” trong cu
c ��u tranh
ch�ng �� qu�c M2 xâm l�+c. D��i ánh sáng c�a t� t�$ng
��i �oàn k�t H! Chí Minh, nh� ông vi�t - s�c m�nh �oàn
k�t c�a m[i thành ph*n khác nhau trong xã h
i mi�n Nam
lúc �ó “�ã làm cho chính quy�n tay sai �ã b. cô lp l�i
càng b. cô lp h�n, �ã suy y�u càng suy y�u h�n. L�c
l�+ng cách m�ng �ã l�n m�nh càng l�n m�nh h�n”. 

Ông c�ng nhìn rõ tinh th*n �oàn k�t qu�c t�, d��i
ánh sáng t� t�$ng H! Chí Minh, “c�ng ��t ��+c nhi�u k�t
qu� tht ngo�n m�c”, “�ã làm cho k� thù xâm l�+c Vi	t
Nam càng ngày càng b. cô lp. Trong các n��c xã h
i ch�
ngh3a, t� t�$ng �oàn k�t qu�c t� c�a Bác H! �ã làm cho
nh�ng ng�&i b�n l�n c�a chúng ta dù còn m�ch lòng v�i
nhau nh�ng v�n luôn luôn nh�t trí �ng h
 s� nghi	p
kháng chi�n c�a chúng ta”.    

S� am t�&ng v� t� t�$ng ��i �oàn k�t H! Chí Minh �ã
làm Võ V4n Ki	t tr4n tr$ khi ông th�y t� t�$ng v3 ��i,
��o lý l�n c�a dân t
c có lúc �ã b. coi nh�, nh�t là sau
th"ng l+i c�a hai cu
c kháng chi�n ch�ng xâm l�+c Pháp
và M2. Ông nhn th�y, sau kháng chi�n ch�ng Pháp, t�
t�$ng ��i �oàn k�t dân t
c �ã b. thay b0ng “quan �i�m
giai c�p �ã ��+c vn d�ng máy móc m
t chi�u” mà “nhi�u
nhân s3 yêu n��c và nhi�u nhà kinh doanh có công v�i
cách m�ng �ã không ��+c coi là b�n n�a, gây nên nh�ng
t�n th�t l�n v� chính tr. và kinh t�”. Và ông �i t�i nhn
�.nh: “T� t�$ng thành ph*n ch� ngh3a �ã d�n ��n hai
k�t qu�: làm m�t �i nhi�u tài n4ng c�a m
t b
 phn �áng
k� trong dân t
c, �!ng th&i ��a m
t cách g�+ng ép nh�ng
nhân t� r�t c� b�n v� chính tr. nh�ng l�i không �� ch�t
l�+ng trong qu�n lý và xây d�ng”.  

Võ V4n Ki	t c�ng cho r0ng, sau khi mi�n Nam ��+c
gi�i phóng, th�ng nh�t T� qu�c, nhi�u vn h
i �ã m$ ra
cho c� n��c, “lòng ng�&i c�ng quy v� m
t m�i”, nh�ng ý
th�c �oàn k�t dân t
c theo t� t�$ng H! Chí Minh l�i m
t
l*n n�a ph*n nào b. sao nhãng “b$i b	nh ch� quan và say
s�a vì chi�n th"ng, b$i nh�ng cách nhìn h�p hòi, bi	t
phái, b$i chuy	n phân bi	t th"ng thua, b$i nh�ng kì th.
ta-ng�y...”. Và hu qu� là: “kinh t� khó kh4n, �&i s�ng b�
t"c, c
ng v�i nh�ng ph��ng th�c qu�n lý xã h
i quá c�ng
nh"c và tình tr�ng kì th. thành ph*n... �ã làm cho c� m
t
s� ng�&i yêu n��c, mu�n �óng góp cho ��t n��c c�ng
�ành d�t áo ra �i”. 

“Trên ph��ng di	n qu�c t�, nh� ông phân tích, m
t s�
ch� tr��ng quá c�ng r"n quá m�c c*n thi�t �ã làm cho
Vi	t Nam lâm vào c�nh thêm thù b�t b�n mà tht ra
không ph�i hoàn toàn không tránh ��+c. K�t qu� là Vi	t
Nam b} l/ r�t nhi�u vn h
i. Ti�p �ó là nh�ng n4m tháng
�*y khó kh4n, v�i nh�ng kh�ng ho�ng  kéo dài. �ó chính
là bài h[c l�n c�a l.ch s�”. 

V�i nh�ng hi�u bi�t th�c t� chính xác �ó, rõ ràng Võ
V4n Ki	t càng hi�u sâu s"c h�n giá tr. c�a t� t�$ng ��i
�oàn k�t H! Chí Minh ��i v�i nh�ng th"ng l+i c�a cách
m�ng Vi	t Nam. 

Là con ng�&i hành �
ng, cùng v�i s� th�u hi�u sâu s"c
v� t� t�$ng ��i �oàn k�t H! Chí Minh, trên c��ng v. �*y
trách nhi	m c�a mình, Võ V4n Ki	t c�ng th� hi	n r�t rõ
nét trong quá trình vn d�ng t� t�$ng �ó vào th�c ti)n.    

Ông cho r0ng, t] ngày ��ng có ch� tr��ng ��i m�i thì
t� t�$ng ��i �oàn k�t H! Chí Minh l�i ��+c th� hi	n �úng
�"n. �i�u này th� hi	n $ ch� “t� t�$ng hòa h+p dân t
c
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l�i ��+c ph�c h�ng và �ng nghi	m v�i nhi�u k�t qu� kh�
quan mà bi�u hi	n c�a nó là kinh t� nhi�u thành ph*n,
quan �i�m kinh t� m$, t� t�$ng Vi	t Nam làm b�n v�i t�t
c� các n��c trên th� gi�i, khép l�i quá kh�, h��ng v�
t��ng lai... �ã giúp cho n��c ta khai thác ��+c c� n
i l�c
và ngo�i l�c �� v�+t qua kh�ng ho�ng, liên ti�p thu ��+c
nh�ng thành qu� v� m[i m�t”.

Hi�u r0ng, �oàn k�t theo t� t�$ng H! Chí Minh “có
ngh3a là ph�i khoan dung”, là “ch� tr��ng xóa b} m[i
hn thù chia r� do ch� �
 c� �� l�i, s�n sàng thu d�ng
nh�ng ng�&i có tài, có n4ng l�c và tâm huy�t, mà không
k� ��n quá kh�” nh� Ch� t.ch H! Chí Minh �ã làm sau
Cách m�ng Tháng Tám, là ph�i theo ch' d�n c�a Ng�&i:
“Chính ph� không �� tâm moi ra nh�ng t
i c� �� �em ra
làm án m�i”, vì vy, Võ V4n Ki	t �ã nêu lên câu h}i �� t�t
c� m[i ng�&i dân Vi	t Nam cùng suy ngh3: “N�u c� còn
chia r� vì b�i, kiêu vì th"ng, thì ích l+i gì cho b�n thân,
cho ��t n��c, cho hình �nh Vi	t Nam trên tr�&ng qu�c
t�?”. Ông không tr� l&i tr�c ti�p vào câu h}i �y nh�ng �ã
ch' ra r0ng: “tài nguyên l�n nh�t cho m[i qu�c gia chính
là tài nguyên con ng�&i. N�u quy t� ��+c s�c ng�&i, thì
nhi�u ngu!n l�c khác c�ng có th� ��+c quy t�. Con ng�&i
không quy t� ��+c thì m[i ngu!n l�c khác c�ng r�i r�ng”. 

Nh�ng �ó c�ng là câu tr� l&i, vì trên th�c t� Võ V4n
Ki	t �ã làm t�t c� nh�ng vi	c có th� �� quy t� lòng ng�&i
Vi	t Nam theo �úng tinh th*n hòa h+p dân t
c trên c� s$
m
t m�u s� chung là �
c lp - T� do - H�nh phúc c�a m[i
ng�&i Vi	t Nam.    

�� quy t� toàn dân, Võ V4n Ki	t cho r0ng ph�i luôn
nuôi d�/ng ng[n l�a yêu n��c và ��i �oàn k�t dân t
c mà
ng�&i �ã th"p nên là Ch� t.ch H! Chí Minh. Theo ông, ��
ng[n l�a yêu n��c, ��i �oàn k�t dân t
c sáng mãi, ph�i
luôn nh� m�y bài h[c l�n c�a Bác H!, �ó là:

“- ��t n��c Vi	t Nam, giang s�n Vi	t Nam cùng m[i
thành qu� c�a n�n v4n hóa Vi	t Nam không ph�i là c�a
riêng ai, c�a m
t giai c�p hay ��ng phái nào, mà là tài s�n
chung c�a c�  m[i ng�&i Vi	t Nam, c�a dân t
c Vi	t Nam.

- �ã th� thì m[i ng�&i Vi	t Nam ��u ph�i có trách nhi	m
và có quy�n ��+c �óng góp vào vi	c tô �i�m cho giang s�n
�ó, làm giàu và làm ��p thêm cho n�n v4n hóa �ó.

- L�i vì th� nên ph�i làm sao �� cho m[i ng�&i Vi	t
Nam ��u ��+c s�ng v�i giang s�n g�m vóc này, ��+c
h�$ng m[i giá tr. và tinh th*n c�a n�n v4n hóa này”.

Võ V4n Ki	t cho r0ng, ch' có nhn th�c nh� vy và
hành �
ng v�i tinh th*n �ó, thì tinh th*n “�oàn k�t,
�oàn k�t, ��i �oàn k�t; thành công, thành công, ��i
thành công” c�a Ch� t.ch H! Chí Minh m�i ��+c th�c hi	n
và “s� mãi là s�c m�nh giúp chúng ta v�+t qua bao th�
thách”, “s� �em l�i c� s�c s�ng, ni�m tin, ni�m vui, ngh3a
tình và h�nh phúc cho hàng tri	u và hàng tri	u con ng�&i
Vi	t Nam chúng ta”. 

Theo Võ V4n Ki	t, �oàn k�t ��+c dân t
c, thu ph�c
nhân tâm, nhân tài, ph� thu
c vào kh� n4ng c�a lãnh
��o và vai trò �y thu
c v� ��ng ta. B$i “��ng là ng�&i

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công nhân trên công trường xây dựng trạm biến thế 500kv Pleiku. ẢNH: TL



67TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 187 (3/2019)

N H Â N  V W T  -  S �  K I � N

�ang n"m quy�n lãnh ��o ��t n��c có �� th~m quy�n
tr��c l.ch s� �� làm �i�u này. ��ng c*n th� hi	n trách
nhi	m c�a mình tr��c l.ch s�, n"m l�y c� h
i �� g"n k�t
dân t
c, phát huy s�c m�nh toàn dân và s�c m�nh th&i
��i vào th&i �i�m có m
t không hai này”. 

Lý l� c�a ông là, “Ngay t] nh�ng ngày �*u giành ��+c
�
c lp, H! Ch� t.ch �ã ch� tr��ng xây d�ng m
t nhà
n��c d�a trên n�n t�ng ��i �oàn k�t dân t
c”.

Bi	n gi�i c�a ông là bài h[c mà ông nêu lên không c*n
minh ch�ng: “Trong l.ch s� c�a mình, h) khi nào ��ng ta
tp h+p ��+c s� �oàn k�t c�a toàn dân, khi �ó, ��ng
giành ��+c th"ng l+i”.

Võ V4n Ki	t kh�ng �.nh r0ng, �� có th� �oàn k�t toàn
dân, ��+c s� �ng h
 c�a c� dân t
c và $ trong “vai trò
m
t ��ng th�c s� c�a dân t
c” ��ng ph�i “hy sinh h�t
mình cho dân t
c” mà theo ông, �ó không ph�i là s� hy
sinh vai trò lãnh ��o ��t n��c mà là “th� hi	n vai trò tiên
phong c�a chính mình vì l+i ích t�i cao c�a dân t
c”. Ông
cho r0ng: “Uy tín c�a ��ng s� th�c s� l�n m�nh khi ��ng
c*m quy�n không có ngh3a là n"m h�t quy�n hành và m[i
v. trí quy�n l�c mà chính là ��ng lãnh ��o thông qua vai
trò h�t nhân c�a mình. �ó là nguyên lý mà c�ng là th�c
ti)n lãnh ��o cách m�ng c�a ��ng $ các th&i k� khác
nhau. Th�c t� ch�ng minh r0ng, lúc nào ��ng d�a vào
dân, phát huy s�c m�nh c�a dân, tr[ng d�ng nhân tài thì
s� l�+ng h�t nhân tuy ít nh�ng tr$ thành s�c m�nh nh�
“Phù ��ng”.

Là ng�&i nói ít, làm nhi�u theo t� t�$ng ��i �oàn k�t
H! Chí Minh, trên trong trách c�a mình, Võ V4n Ki	t �ã
góp ph*n to l�n làm cho kh�i ��i �oàn k�t dân t
c ngày
càng m$ r
ng, t�o ra n
i l�c v�ng ch"c cho s� m$ r
ng
bang giao qu�c t�, ��a ��t n��c ta vào th&i k� h
i nhp,
nh�ng không lúc nào ông ng]ng ngh' vun �"p cho kh�i
�oàn k�t �y ngày càng v�ng ch"c h�n, m$ r
ng h�n. Là
ng�&i th�u hi�u n�i �au c�a ng�&i ch!ng m�t v+, n�i xót
xa c�a ng�&i cha m�t con trong chi�n tranh và ông c�ng
là ng�&i c�ng hi�u h�n ai h�t th��ng tâm c�a “nh�ng bà
m� ngày ngày th"p h��ng cho nh�ng ng�&i con c�a mình
- ng�&i là chi�n s3 gi�i phóng �ã hy sinh, ng�&i là lính c�a
ch� �
 Sài gòn �ã t� trn”, �� vi�t r0ng: “Ph�i ch4ng, �ã
��n lúc chúng ta c*n th�u hi�u tâm tình c�a ng�&i m�
Vi	t Nam, cùng th"p m
t nén nhang c*u cho linh h!n c�a
nh�ng ng�&i con c�a m� ��+c siêu thoát”. Ông ngh3 “làm
�i�u này s� th}a lòng mong ��c c�a bi�t bao gia �ình Vi	t
Nam, làm �m thêm ��o ngh3a “ng�&i trong m
t n��c ph�i
th��ng nhau cùng” v�n th�m sâu trong tri�t lý nhân ái
và khoan dung c�a ông cha ta”. 

T] nh�ng v�n �� trên cho th�y, Võ V4n Ki	t không
ch' th�u hi�u sâu s"c t� t�$ng ��i �oàn k�t H! Chí
Minh mà còn vn d�ng t� t�$ng �ó m
t cách chính xác
và thành công vào th�c ti)n, �!ng th&i ông �ã góp
ph*n phát tri�n t� t�$ng ��i �oàn k�t H! Chí Minh nói
riêng và t� t�$ng H! Chí Minh nói chung trong �i�u
ki	n l.ch s� m�i.

Chính nh�ng �i�u �ó �ã t�o nên hình �nh Võ V4n Ki	t
- nh� ��ng C
ng s�n Vi	t Nam �ã kh�ng �.nh là: “m
t
trong nh�ng nhà lãnh ��o ch� ch�t c�a ��ng, $ m�i giai
�o�n khó kh4n, th� thách”, �ã “luôn nêu cao tính tiên
phong và gi� gìn s� �oàn k�t th�ng nh�t c�a ��ng,
th��ng yêu �!ng bào, th"t ch�t m�i quan h	 máu th.t
gi�a ��ng v�i nhân dân, t4ng c�&ng kh�i ��i �oàn k�t
dân t
c”.

B$i vy, nh� v� Võ V4n Ki	t, chúng ta nh� t�i m
t
ng�&i c
ng s�n �ã “luôn g"n bó máu th.t v�i nhân dân,
bám sát th�c ti)n, b0ng t� duy s"c s�o, nh�y bén, sáng
t�o, tinh th*n dám ngh3, dám làm, dám ch.u trách
nhi	m”, �ã “có nhi�u �óng góp l�n cùng toàn ��ng, toàn
dân v�+t qua muôn vàn khó kh4n, gian kh�, ��a s�
nghi	p cách m�ng luôn ti�n lên phía tr��c”. 

Nói v� ông là nói v� m
t nhà lãnh ��o c
ng s�n kiên
trung trong hai cu
c kháng chi�n c�a dân t
c ch�ng
ngo�i xâm $ th� k' XX �ã “luôn nêu cao t�m g��ng sáng
v� tinh th*n ch� �
ng cách m�ng ti�n công, kiên c�&ng
bám dân, bám ��t $ nh�ng �.a bàn xung y�u, ác li	t nh�t,
gây d�ng và phát tri�n phong trào cách m�ng, �ánh
th"ng m[i âm m�u thâm �
c c�a k� thù, góp ph*n cùng
toàn ��ng, toàn dân và toàn quân ta làm nên chi�n th"ng
mùa xuân n4m 1975 l.ch s�”. 

Suy ng�m v� ông là suy ng�m v� m
t trong nh�ng nhà
lãnh ��o có “t*m t� duy chi�n l�+c, v�i quy�t tâm ��i
m�i, tác phong sâu sát, quy�t �oán, luôn tìm tòi, tr4n
tr$”, “�ã �óng góp x�ng �áng vào quá trình ho�ch �.nh
và t� ch�c th�c hi	n ��&ng l�i ��i m�i ��t n��c do ��ng
kh$i x��ng và lãnh ��o”, tên tu�i c�a ông “g"n li�n v�i
nh�ng công trình l�n trên m[i mi�n ��t n��c”.

Nh�ng trên t�t c�, ông là ng�&i �ã th�m nhu*n t�
t�$ng Ch� t.ch H! Chí Minh v� ��i �oàn k�t dân t
c, �!ng
th&i là ng�&i �ã hi�u sâu s"c tri�t lý c�a Ch� t.ch H! Chí
Minh: “Chính tr. là: 1. �oàn k�t, 2. Thanh khi�t t] to ��n
nh}” và �em tinh th*n �y c�ng hi�n cho dân t
c.

Võ V4n Ki	t �úng là “ng�&i h[c trò xu�t s"c c�a
Ch� t.ch H! Chí Minh” nh� ��ng và nhân dân ta �ã
kh�ng �.nh.�

Tài liệu tham khảo
1. Thủ tướng Võ Văn Kiệt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, người sống mãi trong lòng nhân dân, Nxb. Văn hóa Thông tin, H, 2012.
2. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2011, tập 5.    
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Đ�i m�i công tác Đ�ng trong 
lãnh đ�o t� ch�c Đoàn Thanh niên
c� quan Ban T� ch�c Trung ��ng

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO*

Tóm tắt: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy
cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Những năm qua, Đảng ủy cơ quan luôn quan
tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo mọi điều kiện
thuận lợi, phát huy sức trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động chính trị cơ quan.

Summary: Building a strong organization of the youth is an important task of the
Party Committee of the Central Organization Committee. Over the last few years,
the Party Committee of the Committee has always paid attention to building up a
contingent of cadres, union members, and youths, creating all favorable conditions,
promoting their youth, and contributing positively to political activities of the
agency.
Từ khóa: Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Đảng lãnh đạo tổ chức Đoàn, đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động.
Keywords: Youth Union of the Central Organizing Committee, the Party leads the Youth Union, renovate the content
and method of operation.
Nhận bài: 18/2/2019; Sửa chữa: 25/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.

Công tác lãnh đạo của Đảng ủy với tổ chức
Đoàn Thanh niên

Nh�ng n4m qua, d��i s� lãnh ��o c�a ��ng u� Ban T�
ch�c Trung ��ng, �oàn Thanh niên c� quan Ban T� ch�c
Trung ��ng luôn th� hi	n vai trò xung kích c�a mình
trong m[i nhi	m v�, góp ph*n x�ng �áng vào s� nghi	p
xây d�ng và b�o v	 T� qu�c Vi	t Nam xã h
i ch� ngh3a.
��ng �y t4ng c�&ng lãnh ��o công tác xây d�ng �
i ng�
cán b
 tr�, nh�t là cán b
 ch� ch�t c�a �oàn Thanh
niên. H0ng n4m, Ban Th�&ng v� ��ng u� có các bu�i làm
vi	c v�i Ban Ch�p hành �oàn Thanh niên �� n"m tình
hình, t� t�$ng, nguy	n v[ng và trao ��i, ��i tho�i v�i
�oàn viên, thanh niên. Ban Th�&ng v� ��ng u� ch' ��o
các chi u� ph�i h+p ch�t ch� v�i Ban Ch�p hành �oàn
Thanh niên trong vi	c theo dõi quá trình rèn luy	n,

ph�n ��u c�a �oàn viên, thanh niên. Trao ��i th�ng
nh�t v�i Ban Ch�p hành �oàn Thanh niên tr��c khi c�
�oàn viên tham gia l�p b!i d�/ng nhn th�c v� ��ng,
khi th�c hi	n quy trình xem xét k�t n�p ��ng viên m�i.
��i v�i ��ng viên �ang sinh ho�t �oàn, các chi b
 tham
kh�o k�t qu� x�p lo�i �oàn viên, làm c� s$ �� �ánh giá
x�p lo�i ��ng viên cu�i n4m. Các chi u�, lãnh ��o v�,
c�c, ��n v. t�o �i�u ki	n thun l+i �� cán b
, ��ng viên
trong �
 tu�i �oàn là �oàn viên, thanh niên tham gia
sinh ho�t �*y �� theo quy �.nh. 

��ng u�, lãnh ��o Ban T� ch�c Trung ��ng quan tâm
��n công tác �ào t�o, b!i d�/ng cán b
 �oàn v� lý lun
chính tr.. Th�&ng xuyên t�o �i�u ki	n c� cán b
, �oàn
viên, công ch�c tr� tham gia các l�p tp hu�n b!i d�/ng
ki�n th�c, k2 n4ng nghi	p v� công tác cho thanh niên.

* Chánh Văn phòng Đảng ủy Ban Tổ chức Trung ương.
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Ch' ��o �oàn Thanh niên ��i m�i n
i dung, ph��ng th�c
ho�t �
ng �� nâng cao ch�t l�+ng ho�t �
ng c�a các chi
�oàn v�i tr[ng tâm là xung kích th�c hi	n c�i cách hành
chính, ��i m�i tác phong làm vi	c, th�c hành ti�t ki	m,
ch�ng lãng phí. �
ng viên �oàn viên, thanh niên thi �ua
hoàn thành t�t nhi	m v� chính tr. c�a c� quan, duy trì
các ho�t �
ng giao l�u, trao ��i kinh nghi	m v�i m
t s�
�.a ph��ng, ��n v.. �!ng th&i, quan tâm ��n công tác
xây d�ng ��ng, t4ng c�&ng lãnh ��o xây d�ng các chi b

và ��ng b
 c� quan trong s�ch, v�ng m�nh, c�ng c� ni�m
tin, t�o �
ng l�c làm vi	c cho �oàn viên, thanh niên. T�
ch�c th�c hi	n “H[c tp và làm theo t� t�$ng, ��o ��c,
phong cách H! Chí Minh”, tuyên d��ng các t� ch�c và cá
nhân ��t thành tích xu�t s"c. ��ng u� ch' ��o các chi �y
và Ban Ch�p hành �oàn Thanh niên th�&ng xuyên n"m
b"t t� t�$ng trong �oàn viên, thanh niên và có nh�ng
bi	n pháp phù h+p �� �.nh h��ng v� t� t�$ng, b!i d�/ng
lý t�$ng, ��o ��c cách m�ng. T�o �i�u ki	n �� �oàn viên,
thanh niên tham gia các l�p nhn th�c v� ��ng, các l�p
cao c�p, trung c�p lý lun chính tr. nh0m nâng cao nhn
th�c cho cán b
 �oàn, �oàn viên, thanh niên. 

�oàn Thanh niên c� quan Ban T� ch�c Trung ��ng m
t
m�t tuyên truy�n, �
ng viên �oàn viên, thanh niên, công
ch�c tr� tích c�c h[c tp nâng cao trình �
, trau d!i ki�n
th�c chuyên môn và ��o ��c công v�. M�t khác luôn chú
tr[ng ��n vi	c rèn luy	n, l�i s�ng v4n hoá, ý th�c công
dân cho thanh niên thông qua các bu�i sinh ho�t �oàn,
các bu�i t[a �àm, nói chuy	n chuyên ��, ho�c các ho�t
�
ng truy�n th�ng, công tác xã h
i... �oàn viên, thanh
niên có ý th�c h[c tp nâng cao trình �
 chuyên môn,
trình �
 lý lun chính tr., ngo�i ng�, tin h[c, hoàn thi	n
k2 n4ng công tác �� hoàn thành t�t nhi	m v� chính tr.
c�a c� quan, ��n v., �!ng th&i tham gia tích c�c các
phong trào thanh niên. Th�c hi	n nghiêm quy ch� c�
quan, gi� gìn tác phong, quan h	 công tác �úng m�c, gi�
nghiêm k� lut phát ngôn, b�o v	 bí mt Nhà n��c thu
c
ch�c trách, nhi	m v� c�a mình, xung kích ��m nhn
nh�ng công vi	c m�i, vi	c khó. �oàn Thanh niên �ã t�
ch�c nhi�u ho�t �
ng g"n v�i các phong trào thi �ua,
nh�: T� ch�c mít tinh k� ni	m ngày thành lp �oàn; t�
ch�c H
i ngh. h[c tp, quán tri	t, tuyên truy�n, tri�n
khai Ngh. quy�t ��i h
i ��ng; ph�i h+p t� ch�c tr!ng cây,

Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Nữ công cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và Huyện đoàn Mường Lát (Thanh Hóa) tổ chức
chương trình "Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng" năm 2018. ẢNH: PV
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dâng h��ng t�i ��n �ô, t�ng quà cho các gia �ình chính
sách trên �.a bàn t'nh B"c Ninh; ph�i h+p t� ch�c l) dâng
h��ng tri ân các anh hùng, li	t s3 t�i Ngh3a trang Mai
D.ch; tham gia H
i tr�i v�i ch� �� “Sáng mãi ng[n l�a
thanh niên” do �oàn Kh�i các c� quan Trung ��ng t�
ch�c; tham gia các ho�t �
ng v4n ngh	, th� d�c th�
thao… Ban Ch�p hành �oàn ch� trì 2 �� án “Nâng cao
ch�t l�+ng v4n hóa công s$, xây d�ng môi tr�&ng công
tác xanh - s�ch - ��p t�i Ban T� ch�c Trung ��ng” và ��
án “B!i d�/ng, nâng cao trình �
 tin h[c, ngo�i ng� cho
�oàn viên, thanh niên c� quan Ban T� ch�c Trung ��ng”.
Các ho�t �
ng góp ph*n �
ng viên, khích l	 �oàn viên,
thanh niên thi �ua, ph�n ��u th�c hi	n t�t nhi	m v�
chuyên môn.

Các t� ch�c �oàn th� trong c� quan �ã ph�i h+p giáo
d�c chính tr., t� t�$ng, giáo d�c truy�n th�ng, giáo d�c

pháp lut, ��o ��c, l�i s�ng cho �oàn viên, thanh niên,
ph� bi�n các ch� tr��ng, ��&ng l�i, c�a ��ng, chính sách,
pháp lut c�a Nhà n��c, cung c�p tình hình th&i s� trong
n��c và qu�c t�. ��c bi	t, ph�i h+p t� ch�c nhi�u ho�t
�
ng “H[c tp và làm theo t�m g��ng ��o ��c H! Chí
Minh” và “Tu�i tr� Vi	t Nam h[c tp và làm theo l&i Bác”;
h[c tp, nghiên c�u cu�n sách “Ch� t.ch H! Chí Minh v�
công tác Xây d�ng ��ng”, các tiêu chí c�a Ban, c�a ngành
“Tiêu chí chung v� ��o ��c cách m�ng theo t�m g��ng
��o ��c H! Chí Minh”, h[c tp 5 tiêu chí v� ��o ��c cán
b
, công ch�c ngành T� ch�c Xây d�ng ��ng; sinh ho�t
chuyên �� “Ph��ng pháp phòng ng]a, phát hi	n ��u
tranh v�i các ho�t �
ng tuyên truy�n phá ho�i t� t�$ng
c�a các th� l�c thù �.ch trên không gian m�ng”, “70 n4m
sáng mãi ng[n l�a thi �ua yêu n��c”… Qua �ó, k.p th&i
n"m b"t và �.nh h��ng t� t�$ng cho thanh niên.

Đội bóng đá Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham gia Giải bóng đá Thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

ẢNH: PV
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Quán tri	t quan �i�m, �oàn Thanh niên C
ng s�n
H! Chí Minh là �
i d� b. tin cy c�a ��ng, th�&ng
xuyên b� sung l�c l�+ng tr� cho ��ng, do vy, ��ng
u� và lãnh ��o Ban T� ch�c Trung ��ng luôn quan tâm
lãnh ��o tr�c ti�p �oàn Thanh niên c� quan v� ph��ng
h��ng, nhi	m v� công tác, t� t�$ng và t� ch�c, cán b

c�a �oàn, t�o �i�u ki	n cho �oàn viên, thanh niên
��+c c�ng hi�n, h[c tp và phát tri�n. Trong Tháng
Thanh niên, Ban Ch�p hành �oàn t�ng k�t �ánh giá k�t
qu� rèn luy	n c�a �oàn viên, thanh niên, �� xu�t, gi�i
thi	u nh�ng �oàn viên �u tú ��  các chi b
 xem xét
b!i d�/ng, k�t n�p ��ng. T] n4m 2015 ��n nay, ��ng
u� �ã c� 24 �oàn viên �u tú tham gia h[c b!i d�/ng
nhn th�c v� ��ng, 21 ��ng viên d� b. tham gia h[c
l�p ��ng viên m�i, �ã k�t n�p ��+c 19 ��ng viên t]
�oàn viên, thanh niên, chuy�n ��ng chính th�c cho 22
��ng viên d� b..

�oàn Thanh niên ph�i h+p v�i Công �oàn, H
i C�u
chi�n binh c� quan t� ch�c nhi�u ho�t �
ng tình
nguy	n, nh�: “Tu�i tr� chung tay vì c
ng �!ng” t�i hai
huy	n C~m Th�y, Ng[c L�c (t'nh Thanh Hóa) v�i s� ti�n
vn �
ng ��+c h�n 385 tri	u �!ng; ph�i h+p t� ch�c gi�i
bóng �á giao h�u v�i các tuy�n th� qu�c gia, quyên góp
s� ti�n 55 tri	u �!ng �ng h
 các b	nh nhi �ang �i�u tr.
t�i B	nh vi	n Huy�t h[c truy�n máu Trung ��ng; ph�i
h+p t� ch�c ch��ng trình tình nguy	n, t�ng quà cho các
gia �ình có hoàn c�nh khó kh4n và các em h[c sinh
nghèo v�+t khó, t�ng 34 su�t quà, m�i su�t tr. giá 700
nghìn �!ng cho các gia �ình có hoàn c�nh khó kh4n và
h�n 1000 cu�n v$, bút cùng 20 su�t h[c b�ng, m�i su�t
tr. giá 500 nghìn �!ng cho các em h[c sinh nghèo v�+t
khó t�i b�n Ba Phang 1 (xã Phìn H!, huy	n Sìn H!, t'nh
Lai Châu); t� ch�c ho�t �
ng c"m hoa và bán hoa tình
nguy	n nhân ngày Qu�c t� Ph� n� 8/3 thu v� 40 tri	u
�!ng dành t�ng cho các b	nh nhi m"c b	nh tim b~m
sinh t�i B	nh vi	n Nhi Trung ��ng và B	nh vi	n K (c� s$
Tân Tri�u)…

�oàn viên, thanh niên luôn ý th�c và th� hi	n ��+c
trách nhi	m c�a mình trong vi	c th�c hi	n t�t nhi	m
v� chính tr. nh0m xây d�ng c� quan, ��n v. ngày càng
v�ng m�nh, không ng�i khó, ng�i kh� ��m nhn
nh�ng vi	c khó, vi	c m�i. H0ng n4m, k�t qu� �ánh giá
và x�p lo�i �oàn viên, thanh niên là cán b
, công ch�c,
��ng viên ��u ��t 100% hoàn thành t�t nhi	m v� tr$
lên, kh�ng �.nh n� l�c rèn luy	n, công tác và ph�n
��u c�a �oàn viên, thanh niên. Các ��ng viên tr� do
�oàn gi�i thi	u �ã và �ang th� hi	n ��+c vai trò tiên
phong, g��ng m�u cho các �oàn viên h[c tp và noi
theo. Nhi�u ��ng viên vinh d� ��+c nhn b0ng khen,
gi�y khen c�a lãnh ��o Ban, ��ng �y c� quan, Trung
��ng �oàn, �oàn Kh�i các c� quan Trung ��ng. ��c
bi	t n4m 2016 và 2017, �oàn Thanh niên c� quan Ban
T� ch�c Trung ��ng vinh d� ��+c t�ng C& ��n v. xu�t
s"c d�n �*u phong trào thi �ua �oàn Kh�i các c� quan
Trung ��ng.

Một số bài học kinh nghiệm trong việc đổi
mới công tác Đảng trong lãnh đạo tổ chức
Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức
Trung ương 

M
t là, ��ng u� và lãnh ��o Ban t�o �i�u ki	n, c� ch�
�� Ban Ch�p hành �oàn ��i m�i n
i dung, ph��ng th�c
ho�t �
ng, làm t�t ch�c n4ng ��i di	n ch4m lo và b�o v	
quy�n l+i h+p pháp c�a �oàn viên. Giao vi	c phù h+p ��
�oàn viên, thanh niên có c� h
i ph�n ��u, tr�$ng thành.
Phát huy vai trò xung kích c�a �oàn viên, thanh niên
trong th�c hi	n nhi	m v� chính tr. c�a c� quan.

Hai là, ��ng u� lãnh ��o, ch' ��o các chi b
 tr�c thu
c
ch4m lo, b!i d�/ng �
i ng� cán b
 �oàn và phát tri�n
phong trào �oàn. T�o �i�u ki	n v� th&i gian �� các �oàn
viên, thanh niên tham gia các ho�t �
ng �oàn. T�o �i�u
ki	n v� h[c tp, nâng cao trình �
 c� v� lý lun chính tr.,
chuyên môn, b� trí công tác, �� b�t công ch�c tr� khi có
�� �i�u ki	n. �.nh k� h0ng n4m, Ban Th�&ng v� ��ng �y
có bu�i làm vi	c, n"m tình hình công tác �oàn và phong
trào thanh niên; g�p g/ trao ��i, ��i tho�i v�i �oàn viên,
thanh niên trong c� quan. 

Ba là, ��ng u� quan tâm ch' ��o các t� ch�c �oàn th�
trong c� quan ph�i h+p, giáo d�c, b!i d�/ng �oàn viên �u
tú tr$ thành ��ng viên, k�t n�p ��ng m�i và chuy�n ��ng
chính th�c cho ��ng viên d� b.. Các chi �y ph�i h+p v�i
lãnh ��o v�, c�c, ��n v. t�o �i�u ki	n c� vt ch�t và tinh
th*n �� �oàn viên, thanh niên ��+c c�ng hi�n, tham gia
nhi�u h�n vào các công vi	c c�a v�, c�c, ��n v.. 

B�n là, Ban Ch�p hành �oàn xác �.nh rõ, giáo d�c
�oàn viên, thanh niên theo lý t�$ng c�a ��ng là nhi	m
v� tr[ng tâm, xuyên su�t c�a công tác �oàn và phong
trào thanh niên, �� t] �ó ch� �
ng và sáng t�o trong ��i
m�i, �a d�ng hình th�c tuyên truy�n, ��&ng l�i c�a ��ng,
chính sách, pháp lut c�a Nhà n��c. �~y m�nh vi	c h[c
tp và làm theo phong cách, ��o ��c H! Chí Minh v�i
nh�ng n
i dung m�i, thu hút nhi�u �oàn viên, thanh
niên tham gia. Trong �ó, chú tr[ng k� th]a các ph��ng
th�c t� ch�c phong trào �ã có hi	u qu� trong th�c ti)n,
nh�: Tháng Thanh niên, các ho�t �
ng tình nguy	n,…
g"n v�i làm t�t công tác thi �ua, khen th�$ng, tôn vinh
k.p th&i cá nhân và tp th� có thành tích xu�t s"c trong
ho�t �
ng �oàn và phong trào thanh niên.

V�i vai trò �oàn Thanh niên C
ng s�n H! Chí Minh là t�
ch�c chính tr. - xã h
i c�a thanh niên Vi	t Nam, là t� ch�c
thành viên c�a M�t trn T� qu�c Vi	t Nam, �oàn Thanh niên
C
ng s�n H! Chí Minh Ban T� ch�c Trung ��ng �ã có nh�ng
�óng góp trong s� nghi	p ��i �oàn k�t toàn dân t
c xây
d�ng và b�o v	 T� qu�c Vi	t Nam. Phát huy truy�n th�ng
v� vang c�a �oàn và các th� h	 thanh niên Vi	t Nam, �oàn
Thanh niên Ban T� ch�c Trung ��ng �ang t� ch�c nhi�u
ho�t �
ng sôi n�i, thi�t th�c, kh�ng �.nh s�c tr�, tinh th*n
xung kích tình nguy	n, góp ph*n x�ng �áng vào s� nghi	p
xây d�ng và b�o v	 T� qu�c Vi	t Nam xã h
i ch� ngh3a.�



Phối cảnh tổ hợp
chung cư Bạch
Đằng Lake View
thuộc Khu dân
cư Trần Hưng
Đạo - thành phố
Hải Dương.
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V�i t�c �
 t4ng dân s�
0,6%/n4m, d� ki�n dân s�
c�a t'nh H�i D��ng ��n n4m
2020 s� là 1.858.239 ng�&i,

t� l	 �ô th. hoá kho�ng 35%, nh�
vy t��ng �ng s�  c*n di	n tích nhà
$ t4ng thêm kho�ng 8,2 tri	u m2.
D� ki�n ��n n4m 2030, dân s� c�a
t'nh t4ng lên kho�ng kho�ng
2.052.752 ng�&i, t� l	 �ô th. hóa
kho�ng 50% và s� c*n thêm 21,6
tri	u m2 sàn nhà $. 

H�i D��ng hi	n có 10 khu công
nghi	p v�i kho�ng 76.000 công nhân,
trong �ó 30.000 công nhân là có nhu
c*u v� nhà $, ��n n4m 2030 con s�
này là 40.000 ng�&i. Tuy nhiên hi	n
t�i �.a ph��ng m�i �áp �ng ��+c nhu
c*u cho 4.200 công nhân, t��ng
���ng 5,53%.  

Cùng v�i t�c �
 �ô th. hoá nhanh,
d� ki�n ��n n4m 2020, t'nh H�i
D��ng có kho�ng 80% dân s� �ô th.

không ph�i n
p thu� thu nhp. Nhu
c*u nhà $ cho các ��i t�+ng có thu
nhp th�p này t�i khu v�c �ô th. c�a
t'nh nói chung và t�i TP. H�i D��ng
nói riêng c�ng s� ti�p t�c t4ng trong
th&i gian t�i.  

Th�c t�, theo Ch��ng trình phát
tri�n nhà t'nh H�i D��ng ��n n4m
2020, �.nh h��ng ��n n4m 2030, d�
ki�n n4m 2020 di	n tích nhà $ toàn
t'nh s� t4ng thêm 8,2 tri	u m2;
trong �ó có 6,8 tri	u m2 là xây m�i,
bao g!m: 5,6 tri	u m2 nhà $ th��ng
m�i, 552.220 m2 nhà $ cho ng�&i có
thu nhp th�p, 240.000 m2 nhà $
công nhân...  

Tuy nhiên hi	n nay, qu2 ��t $ c�a
t'nh t�i các d� án phát tri�n nhà $ và
các khu �ô th. m�i là 6,64 tri	u m2,
trong �ó có 1,45 tri	u m2 ��t $ �ã
��+c bán nh�ng ch�a xây d�ng nhà
$, g*n 5,19 tri	u m2 ��t $ ch�a bán.   

Di	n tích nhà $ công nhân c�ng
s� ��+c tp trung phát tri�n t�i m
t
s� �.a ph��ng có nhi�u khu công
nghi	p, c�m công nghi	p bao g!m
TP. H�i D��ng, các huy	n C~m Giàng,
Nam Sách, Kinh Môn...  

�� gi�i quy�t nhu c*u nhà $ cho
ng�&i thu nhp th�p, UBND t'nh
H�i D��ng �ã ch�p thun ch�
tr��ng �*u t� m
t s� d� án Nhà $
xã h
i và chung c� cho ng�&i thu
nhp th�p ch� y�u phát tri�n t�i các
�.a ph��ng có giá ��t n�n cao, ng�&i
thu nhp th�p khó có �i�u ki	n mua
��t, t� xây d�ng nhà $ là thành ph�
H�i D��ng và th. xã Chí Linh. D� ki�n
kho�ng 10% di	n tích nhà $ t4ng
thêm t�i �.a bàn thành ph� H�i
D��ng và th. xã Chí Linh và t�i các
�.a ph��ng khác là 5% di	n tích nhà
$ t4ng thêm ��+c �*u t� xây d�ng ��
�áp �ng nhu c*u nhà $ c�a ng�&i có
thu nhp th�p.�

Nhu c#u v� nhà � c�a t�nh H�i D��ng
s* t)ng m�nh theo t�c đ
 đô th' hóa

Là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, lại nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc,
giao thông thuận lợi và chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km, Hải Dương được đánh giá
là một trong những thị trường bất động sản phát triển nhanh trong khu vực.

THÔNG TIN - QU�NG CÁO
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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.

T H Ô N G  T I N  -  Q U ; N G  C Á O



TGPcó kh� n4ng cung c�p các ch�ng lo�i xe
c�a Toyota v�i s� l�+ng l�n (trên 50 xe),
cho các khách hàng l�n nh�: Taxi Mai

Linh; B�o hi�m xã h
i Vi	t Nam; Ngân hàng Công
th��ng… và ký k�t các “H+p �!ng cung �ng 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�: V4n phòng Qu�c h
i, V4n phòng B
 Ngo�i
giao; V4n 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 nhn là
“Tr�m D.ch v� tiêu chu~n c�a Toyota” và “Tr�m s�a
ch�a thân v} và s�n tiêu chu~n Toyota” do Toyota
Nht B�n c�p. 

Tr� s$ chính t�i 807 ��&ng Gi�i Phóng, qun Hoàng
Mai, có di	n tích m�t sàn xây d�ng g*n 2.000m2, trong �ó
di	n tích Phòng tr�ng bày r
ng kho�ng 339m2 và Khu v�c
x�$ng s�a 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�$ng và khu
v4n phòng. X�$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 lp 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 l3nh v�c ho�t �
ng, quy trình
d.ch v� hoàn h�o, �
i ng� nhân viên tn 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 nh} trong vi	c giúp Toyota
chi�m l3nh 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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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

“Vì niềm tin của bạn”

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiền thân là Công ty Điện lực 1 được thành lập  ngày 

6/10/1969 và tái thành lập ngày 05/2/2010 theo Quyết định số 0789/QĐ-BCT của Bộ Công thương, hoạt 

động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

EVNNPC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng trên địa bàn 

27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Là đơn vị có quy mô lớn với đội ngũ cán bộ yêu nghề, giàu kiến thức, năng 

động, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tốt 

vai trò chủ đạo của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:
+ Sản xuất, phân phối, kinh doanh mua bán điện năng;

+ Xuất nhập khẩu điện năng;

+ Khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp: Công trình lưới điện đến cấp điện áp 500kV; công trình công 

nghiệp và dân dụng; công trình thủy điện vừa và nhỏ; mạng truyền hình cáp;

+ Lập dự án đầu tư; quản lý các dự án đầu tư; giám sát, kiểm tra và quản lý chất lượng các dự án đầu 

tư xây dựng;

+ Công nghiệp cơ khí – điện lực;

+ Kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin;

+ Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư thiết bị ngành điện;

+ Sản xuất và kinh doanh vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, 

cách nhiệt, các sản phẩm compozits, polime, PVC, vật 

liệu xây dựng;

Địa chỉ: Số 20 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Điện thoại: (084)(4) 2100705; Fax: (084)(4) 8244033

Email: webmaster@npc.com.vn; Website: http://npc.com.vn
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ách trung tâm Hà Nội 12km về phía Tây Bắc, 

thuộc địa phận huyện Đông Anh, khu du lịch 

sinh thái điện ảnh Smiley Ville với diện tích gần 5,5ha, 

khai thác các giá trị nổi bật về địa điểm chụp ảnh - du 

lịch - ẩm thực - giáo dục.  

Smiley Ville mang đến cho khách hàng những trải 

nghiệm thú vị về kiến trúc tinh tế của nền văn minh 

châu Âu, La Mã cận đại, cùng những nét chấm phá kiêu 

kì của xứ sở hoa anh đào và vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy. 

Smiley Ville được chia làm 4 khu vực chính là: Smiley 

Kids, Hồ Hẹn ước - Cầu Tình yêu, Lâu đài Thời gian - 

Quảng trường Ánh sáng, và Dãy nhà sắc màu bên hồ 

Hoàng hôn. Nơi đây cũng là cầu nối giao lưu giữa nền 

ẩm thực Á - Âu đa dạng, phong phú. Smiley Ville là một 

tác phẩm hoàn hảo và đồ sộ bậc nhất về một trung 

tâm du lịch - giải trí lớn của khu vực phía Bắc Việt Nam.

Trung tâm tư vấn và tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp 

của Smiley Ville không chỉ là người hoạch định kế 

hoạch chu đáo mà còn là người bạn đồng hành tin cậy 

của các cặp đôi vàng trong ngày trọng đại nhất của 

cuộc đời. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm 

lâu năm trong lĩnh vực cưới, Wedding Ville cập nhật tất 

cả các xu hướng đám cưới mới nhất trên thế giới, từ 

làm hoa, trang trí, thiết kế các ấn phẩm cưới . Đặc biệt, 

Wedding Ville còn sở hữu một “ngân hàng” áo cưới lớn 

bậc nhất của miền Bắc.

Smiley Ville
Lưu giữ khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu
C

Công ty cổ phần du lịch giải trí thương mại Smiley Ville
Hotline: 0169 779 8888; Tel: 0243 950 5115 - 0243 950 5116
Địa chỉ: Đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội
Email: info@smileyville.vn



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 nhp 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
Nht Hitachi-wagyu và r�+u Sake
Nht 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 nhn VSATTP và ��+c
b�o qu�n trong �i�u ki	n kh"t khe
nh�t theo tiêu chu~n Nht B�n.

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

thut c�a thiên nhiên trù phú t'nh
Ibaraki, Nht B�n.

Môi tr�&ng thiên nhiên hùng v3
và trù phú c�a vùng Ibaraki k�t h+p
v�i nh�ng công ngh	 t�i tân nh�t
trong k2 thut qu�n lý ch4n nuôi và
th�c 4n gia súc, tr�i qua m
t quá
trình �*y nhi	t huy�t và t� hào c�a
nhà s�n xu�t �ã t�o nên th��ng hi	u
n�i ti�ng trên toàn th� gi�i cho gi�ng
bò lông �en Nht B�n giàu ch�t dinh
d�/ng - gi�ng bò Hitachi-wagyu. Bò
lông �en Nht B�n c�a t'nh Ibaraki

b"t ngu!n t] vùng phía b"c c�a t'nh,
sau �ó ��+c nhân r
ng ra các �.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
ch4n nuôi. Tr�i qua quá trình
tuy�n ch[n nghiêm ng�t v� ch�t
l�+ng và nuôi d�/ng b0ng k2 thut
qu�n lý ch4n 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 Nht 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 nhn bi�t b0ng nh�ng vân
th.t xen l�n vân m/ hài hòa. M
t
chú bò Wagyu ��t chu~n, th.t c�a

chúng s� �} t��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

T H Ô N G  T I N  -  Q U ; N G  C Á O
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HASKY Group được thành lập từ năm 2007 với 

chuyên ngành xây dựng dân dụng, hoàn thiện kiến 

trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Với 

đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đội ngũ 

công nhân lành nghề và hệ thống thiết bị công 

nghệ thi công tiên tiến, HASKY Group được các chủ 

đầu tư đánh giá cao về các giải pháp công nghệ, 

biện pháp và chất lượng thi công. Đặc biệt, các công 

trình đòi hỏi thẩm mỹ và kỹ thuật cao như: vách kính 

mặt dựng, hệ thống trần nhôm, tấm ốp nhôm…

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ chuyên môn, 

Hasky Group còn làm chủ đầu tư một số dự án: Khu 

đô thị, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu công nghiệp, 

trang trại, nhà vườn sinh thái, vv… trên các địa bàn 

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương... 

Hasky Group hiện có 02 đơn vị thành viên là: 

Công ty Cổ phần Vách kính Hasky (HASKY FACADE) 

và Công ty TNHH Kính Hasky (HASKY GLASS).  Đặc 

biệt, Hasky Glass còn sở hữu nhà máy rộng 5,5ha tại 

Tứ Kỳ - Hải Dương, được trang bị dây chuyền gia 

công nhôm và kính nhập khẩu từ châu Âu. Với hệ 

thống gia công tự động, được điều khiển bởi hệ 

thống mạng trung tâm, các sản phẩm của Hasky 

thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ASTM, 

EN, TCVN và được khách hàng đánh giá cao về chất 

lượng, tiến độ, cách thức phục vụ. 

Đi tiên phong trong việc áp dụng vật liệu mới 

trong lĩnh vực thi công hoàn thiện kiến trúc, bằng 

tinh thần trách nhiệm, bám sát công việc, đáp ứng 

tiến độ thi công, HASKY Group tự tin sẽ mang đến 

cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, phù hợp 

nhất và hài lòng nhất.

Trụ sở chính: Lô CN5 và CN6, Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Văn phòng đại diện: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (+84).243.7856268 - Fax: (+84).243.7856266 - Website: hasky.com.vn - Email: mail@hasky.com.vn

HASKY GROUP
Sức mạnh sáng tạo, Vươn tới tầm cao
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SỐ 18.6CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SỐ 18.6CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SỐ 18.6
Trụ sở: Tầng I và II toà nhà Licogi 18.6, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 0246.2875201 Fax: 0246.2875202  Website: www.licogi186.vn

ông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 

(LICOGI-18.6) được thành lập ngày 12/7/2007. Công ty hoạt 

động chủ yếu trong các lĩnh vực như: Xây dựng công trình 

giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật; cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng...

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 tự hào 

về những đóng góp của mình với những công trình tiêu biểu như: 

cầu Hợp Thanh, cầu Chanh, cầu Ràm, cầu Hàn (Hải Dương), cầu Tề 

Lễ, cầu Sông Vàng (Phú Thọ), cầu Vũ Di, cầu Đạo Tú (Vĩnh Phúc), 

cầu Ngòi Giành - cầu Ngòi Lao (Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai), 

cầu Tà Bán (Thanh Hoá), 6 cầu Quốc lộ 1, hầm đường bộ Đèo Cả 

(Phú Yên)... 

Với khả năng hiện có, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu 

đường số 18.6 sẵn sàng đảm nhận thi công các công trình xây lắp 

với nhiều kiểu dáng và qui mô đòi hỏi kỹ mỹ thuật và chất lượng 

cao theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
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