


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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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

[6] Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Quyết định bổ nhiệm
Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Đỗ ĐÔNG - Kỳ ANH

[8] Phát huy vai trò của báo chí và nhân dân trong đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí HươNG DIệP

[12] Một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGÔ SÁCH THựC

[17] Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong chế độ chính
trị dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo QUÁCH Sĩ HÙNG

[20] Báo chí với công tác tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra
thế giới LưU TRầN TOÀN

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
LẦN THỨ IX

[24] Đại hội II - Đại hội tăng cường đoàn kết, phát huy quyền
làm chủ tập thể của nhân dân NGUYễN TÚC

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

[28] Công tác phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm thời gian tới NGUYễN XUÂN TRườNG

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

[32] Thực hành dân chủ trong Đảng - Sự minh định về năng
lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

NGUYễN THế PHÚC

[35] Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn bảo đảm
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

NGUYễN VăN LONG

TỔNG BIÊN TẬP
VŨ VĂN TIẾN 
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MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG

[38] Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vùng đồng bào dân
tộc Khmer Tây Nam bộ VŨ DươNG CHÂU

[42] Một số giải pháp giảm nghèo và giảm nghèo bền
vững đối với các tộc người thiểu số ở khu vực Tây
Nguyên hiện nay NGUYễN DUY DŨNG

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

[46] Thành phố Hồ Chí Minh với việc thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở

LÊ VăN CườNG - NGUYễN THị THU HÀ

[49] Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

PHạM THị HồNG LOAN

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

[52] Biến thù thành bạn LÊ ĐứC TIếT

[55] Công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Lai Châu từ
năm 2011 đến nay và giải pháp trong thời gian tới

VŨ THị HUệ

[58] Bảo vệ quyền của trẻ em không được cha mẹ chăm sóc
HồNG NHUNG biên dịch

[61] Chính sách năng lượng tái tạo đã thực sự phát huy
ảnh hưởng THU ANH biên dịch

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

[64] Văn Tiến Dũng - Vị Đại tướng anh hùng
PHạM HồNG CHươNG

[67] Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng
đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp thống nhất đất nước

NGUYễN THắNG LợI - TRịNH THị HồNG HạNH

[9]

[6]

[39]
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C O N T E N T
RESEARCH - THEORY

[6] President Tran Thanh Man gave appointment Decision to
the Head of the Propaganda Department of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee DO DONG - KY ANH

[8] Promoting the role of press and people in the fight
against corruption and wastefulness HUONG DIEP

[12] Some solutions to improve the quality of social criticism
of the Vietnam Fatherland Front NGO SACH THUC

[17] The role of the Vietnam Fatherland Front in the
democratic political regime led by the Communist Party
of Vietnam QUACH SI HUNG

[20] Press with propaganda of Vietnamese images to the world
LUU TRAN TOAN

FORWARDING THE 9th CONGRESS OF THE VIETNAM FATHERLAND FRONT

[24] The 2nd Congress - The Congress of strengthening
solidarity, promoting collective ownership of the people

NGUYEN TUC

PREVENTING AND FIGHTING AGAINST CORRUPTION AND WASTE

[28] Protecting and fighting against corruption, key tasks and
solutions in the coming time NGUYEN XUAN TRUONG

NATIONAL SOLIDARITY FORUM

[32] Democratic practice in the Party — Clarification of the
current power of the Communist Party of Vietnam

NGUYEN THE PHUC

[35] The Party, the State, and the Vietnam Fatherland Front
always ensure freedom of belief and religion of citizens
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THE VIETNAM FATHERLAND FRONT WITH MOVEMENTS AND CAMPAIGNS

[38] Improving the effectiveness of propaganda and
mobilization of the Vietnam Fatherland Front in
Khmer ethnic group in the Southwestern area

VU DUONG CHAU

[42] Some solutions for poverty reduction and
sustainable poverty reduction for ethnic minorities
in the Central Highlands today NGUYEN DUY DUNG

EXPERIENCE - PRACTICE

[46] Ho Chi Minh City with the implementation of
democracy regulations at grassroots level

LE VAN CUONG - NGUYEN THI THU HA

[49] Training and fostering of cadres and civil servants at
communal level in Vietnam in the current period

PHAM THI HONG LOAN

INTERNATIONAL ISSUES AND PEOPLE'S EXTERNAL AFFAIRS

[52] Turning the enemy into a friend LE DUC TIET

[55] People’s mobilization of Lai Chau province from 2011
up to now and solutions in the coming time

VU THI HUE

[58] Protecting the right of children without parental
care HONG NHUNG translation 

[61] Renewable energy policies have really taken effect
THU ANH translation

CHARACTERS - EVENTS

[64] Van Tien Dung — The hero General
PHAM HONG CHUONG

[67] Truong Son Road - Ho Chi Minh Road - Symbolizes
the unity of Vietnamese people for the cause of
national unification

NGUYEN THANG LOI - TRINH THI HONG HANH

[29]

[25]

[36]



ỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), mở ra kỷ nguyên thống
nhất, hoà bình và đoàn kết dân tộc, đồng thời còn ít ngày nữa, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở
đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) sẽ được

tổ chức. Nhân dịp này, mục Nhân vật - Sự kiện, Tạp chí Mặt trận có bài viết nhan đề “Đường Trường
Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp thống nhất đất nước”. Con
đường với vai trò là tuyến giao thông chiến lược, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam,
là chiến trường diễn ra cuộc chiến đấu và đấu trí quyết liệt giữa ta và địch, trở thành tuyến đường biểu
tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình
Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” lần thứ hai nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí
phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức thành công Giải báo chí lần thứ 2 này sẽ là một trong
những thành tựu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2019-2024. Hưởng ứng Giải báo chí nói trên, Tạp chí Mặt trận tiếp tục có những bài nghiên
cứu, tổng kết thực tiễn, nhất là về những vấn đề gây bức xúc trong dư luận; đồng thời có những đề xuất
cơ chế để tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, giúp công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí tại cơ sở đạt hiệu quả hơn. 

Cũng trong số Tạp chí này, mục Nghiên cứu - Lý luận tiếp tục gửi đến quý độc giả nhiều bài nghiên
cứu chuyên sâu của các đồng chí lãnh đạo Mặt trận, các nhà nghiên cứu, giảng viên về chức năng,
nhiệm vụ trọng yếu của công tác Mặt trận hiện nay: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong chế độ chính
trị dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo”…

Trong chuyên mục Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc, Tạp chí đăng tải các bài viết: “Thực hành
dân chủ trong Đảng - Sự minh định về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”;
“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi
công dân”, đề cập đến một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước để nâng cao hiệu
quả hoạt động lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay và những bài viết tuyên truyền đẩy mạnh
các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhằm khơi gợi tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc,
chung tay đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2019 là năm Mặt trận các cấp phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn. Quý I đã trôi qua, dư âm của
Tết Nguyên đán chưa lùi xa, nhưng cán bộ Mặt trận các cấp đã giữ được sự tập trung, đưa công tác Mặt
trận đạt nhiều kết quả. Hy vọng trong các thành tích chung đó, Tạp chí Mặt trận tiếp tục là một kênh
thông tin quan trọng, là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác Mặt trận.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 188 tới đông đảo bạn đọc.

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

K
LờI TÒA SOạN 



Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Vũ Văn Tiến, 
Tân Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam.

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
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ĐỖ ĐÔNG - KỲ ANH

Sáng ngày 25/3, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần
Thanh Mẫn đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Tiến giữ chức vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kiêm
nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó
Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; các Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phùng Khánh Tài, cùng đại
diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trương ương Đảng, Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần
Thanh Mẫn cho biết, với mong muốn phát triển nguồn
nhân lực ngay tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm và tạo
điều kiện nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công
chức để tạo nguồn lực cần thiết cho việc bổ nhiệm cán bộ
trong cơ quan. Xuất phát từ mong muốn đó, trên cơ sở kết

quả lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan về việc giới
thiệu nhân sự Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng đoàn đã thảo
luận, rà soát tiêu chuẩn chức danh và tiến hành biểu quyết
bằng phiếu kín. Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đảng đoàn
thống nhất bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Tiến, Tổng Biên tập
Tạp chí Mặt trận giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Khẳng định tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng đối
với Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, nhất là hiện nay Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp đang diễn ra và công tác chuẩn bị cho Đại hội
đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào tháng 9/2019; việc tổ chức và
trao giải Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; công trình
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 diễn ra vào tháng

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Quyết định
bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đồng chí Vũ Văn Tiến. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Quyết định 
bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam



Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phùng Khánh Tài và Ban Tuyên giáo tặng hoa chúc mừng đồng
chí Vũ Văn Tiến.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo
tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tiến.
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8/2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu tân Trưởng Ban
Tuyên giáo Vũ Văn Tiến coi đây là một vinh dự và quyết
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng đoàn, Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao
phó. Tân Trưởng Ban Tuyên giáo cần tiếp tục kế thừa
những kết quả đã đạt được, từ đó chủ động nâng cao
chất lượng, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ nhằm đẩy
mạnh tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận trong tình
hình mới, đẩy mạnh việc kết nối thông tin tới các cơ
quan báo chí, các tổ chức thành viên và Mặt trận của 63
tỉnh, thành phố để công tác Mặt trận tạo sức lan tỏa,
xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và sự kỳ
vọng của nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị: “Mỗi cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động phải là những người có đức,
có tài để phát huy năng lực và khẳng định lòng nhiệt huyết
của mình đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Cám ơn sự tin tưởng của các đồng chí trong Đảng
đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và những ý kiến tâm huyết của Chủ tịch
Trần Thanh Mẫn, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Vũ Văn
Tiến bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới đồng chí sẽ
tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng đoàn,
Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tập thể
cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo, cũng
như Tạp chí Mặt trận để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà
Đảng đoàn, Ban Thường trực giao phó. 

Đồng chí Vũ Văn Tiến sinh năm 1982, quê quán huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương; tốt nghiệp Cử nhân Báo chí,
Cử nhân Kinh tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; hiện
đang là Nghiên cứu sinh Báo chí học K19, Học viện Báo
chí và Tuyên truyền. Về quá trình công tác, từ năm 2006
đến năm 2008, đồng chí Vũ Văn Tiến làm phóng viên điều

tra tại báo Nhà báo & Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam);
từ năm 2009 đến năm 2013 làm Trưởng Ban Bạn đọc, Thư
ký Tòa soạn báo Dân trí (Hội Khuyến học Việt Nam); từ
năm 2014 đến năm 2016 làm Phó Tổng Biên tập Báo Xây
dựng, phụ trách Báo điện tử Xây dựng (Bộ Xây dựng); từ
năm 2016 đến nay, đồng chí Vũ Văn Tiến làm Tổng Biên
tập Tạp chí Mặt trận, cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. 

Trong quá trình hoạt động báo chí và công tác tuyên
truyền, đồng chí Vũ Văn Tiến với vai trò một phóng viên, đã
đạt nhiều giải Báo chí quốc gia, đồng thời có 7 đầu sách được
xuất bản, thuộc mảng đề tài về nghiệp vụ, kinh nghiệm tác
nghiệp báo chí; báo chí điều tra; phòng, chống tham nhũng,
lãng phí và một số mảng đề tài khác... Bên cạnh công tác báo
chí, đồng chí Vũ Văn Tiến còn tham gia giảng dạy, đào tạo
các lớp sinh viên chuyên ngành Báo chí tại Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình
và nhiều cơ sở, hình thức đào tạo khác.v

Tập thể Tạp chí Mặt trận tặng hoa chúc mừng đồng chí 
Vũ Văn Tiến.
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Phát huy vai trò của báo chí 
và nhân dân trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí

HƯƠNG DIỆP

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ
tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ
triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ
hai, năm 2018 - 2019.

Tại Lễ tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí
với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng
phí” lần thứ nhất vào ngày 2/1/2018, thay mặt Ban Chỉ
đạo giải, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động Giải báo chí toàn
quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019.

Qua thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí
toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai tiếp tục khẳng định vai
trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội, nhân dân, báo chí và công luận trong
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân
tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, Giải cũng biểu dương, cổ vũ những cách
làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và
phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh
tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng
cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham
nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. 

Lễ tổng kết và trao Giải sẽ được tổ chức vào tháng
8/2019, đây sẽ là một trong những hoạt động ý nghĩa
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào
ngày 19/9/2019.

Ghi nhận sự vào cuộc của Ban Tổ chức Giải trong thời
gian qua, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian tới, cần tiếp
tục đẩy mạnh tuyên truyền để có nhiều hơn nữa những
tác phẩm xuất sắc tham dự Giải lần thứ hai. Chủ tịch Trần

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Giải
báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019. ẢNH: KỲ ANH
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Thanh Mẫn cũng đề nghị, các cơ quan báo chí phải tiếp tục
khẳng định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí. Mỗi tác phẩm cần bám sát
tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII), đặc biệt là Quy định số 124-
QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính
trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện
đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và
cán bộ, đảng viên và Chương trình hành động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phòng, chống tham
nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020 để tập trung phản
ánh sự vào cuộc kịp thời từ Trung ương tới địa phương đối
với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ngay sau cuộc họp, Ban Tổ chức giải đã có buổi gặp gỡ
báo chí để thông tin về Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
lần thứ hai, năm 2018 - 2019.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội
Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết:
Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai nhằm
phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát

huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại
chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí
phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; khuyến khích vai trò của báo
chí, đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những
nhà báo, cơ quan báo chí có các tác phẩm báo chí chất
lượng tốt trong tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao tính cách mạng,
tính chiến đấu và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã
hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ người làm báo Việt Nam
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Cũng tại buổi họp báo, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Trưởng Ban Tổ chức giải mong muốn trong thời gian tới,
các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung
tuyên truyền, tích cực gửi bài dự thi để Giải báo chí toàn
quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” lần thứ hai thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng khẳng định, với
trách nhiệm của mình, Ban Tổ chức giải sẽ luôn đồng
hành, bảo vệ những nhà báo trong cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí.v

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại
buổi tiếp xúc báo chí. ẢNH: KỲ ANH
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I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU
1. Nội dung

Tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần
thứ hai, năm 2018 - 2019 cần đáp ứng các nội dung sau:

- Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành
vi tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền
hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công
việc ("tham nhũng vặt"). 

- Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh
nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản
lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng
phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử
lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai,
minh bạch.

2. Yêu cầu đối với tác phẩm báo chí tham dự Giải

- Các loại hình báo chí tham dự Giải là: báo in,
báo điện tử, báo nói (phát thanh) và báo hình
(truyền hình).

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC
“BÁO CHÍ VớI CÔNG TÁC ĐấU TRANH PHÒNG,

CHỐNG THAM NHũNG, LÃNG PHÍ”
LầN THứ HAI, NăM 2018 - 2019

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

BBT: Để phổ biến, tuyên truyền Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019 được
rộng tới các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương, tới toàn thể
hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo chuyên nghiệp, cộng tác viên và các
tầng lớp nhân dân biết, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng toàn văn
nội dung Thể lệ Giải.

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;

- Căn cứ Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020;

- Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai
trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia
phòng, chống tham nhũng, lãng phí,

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình
Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019. Thể lệ giải được quy định như sau:
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- Tác phẩm báo chí dự Giải bao gồm các thể loại: bài
phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn
(phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên
đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình
luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video
clip trên báo điện tử).

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính
thuyết phục, định hướng dư luận cao.

3. Một số vấn đề cần lưu ý

3.1. Tác phẩm báo in: gửi nguyên bản gốc hoặc
photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải (không
nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài không quá 5 kỳ.

3.2. Tác phẩm báo điện tử: in trên giấy khổ A4 từ giao
diện điện tử, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải, kèm theo
đường link tác phẩm (không nhận tác phẩm đánh máy
lại). Đối với tạp chí điện tử, không nhận các bài viết có
nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra... về
vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên
cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ dài không quá 5 kỳ.

3.3. Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình: gửi băng,
đĩa ghi tiếng, ghi hình (CD, VCD, DVD, ổ cứng, USB) có lời
viết và lời bình in trên giấy A4 kèm theo đường link tác
phẩm trên trang điện tử của đài. Tác phẩm phát thanh và
truyền hình có độ dài không quá 60 phút.

3.4. Không xét các tác phẩm: mang tính hư cấu (thơ, tranh
vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

3.5. Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải và
được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI
- Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ

quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày
2/1/2018 đến 21/6/2019.

- Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác ở
Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự Giải nhưng
tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức, thời
gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải
tại Giải báo chí quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây
dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

- Tác phẩm tham dự phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền
tác giả.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI
- Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không

chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan
thông tấn báo chí, kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm
báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trong thời
gian nêu ở mục II trên các phương tiện thông tin đại

chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều
có thể gửi dự Giải.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm
tham dự Giải, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.
Số tác giả tối đa một nhóm không quá 7 người.

- Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích
phóng viên, hội viên, đơn vị thành viên tham dự Giải.

- Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi
tác phẩm tham dự Giải.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM
DỰ GIẢI

1. Thời gian

- Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày
21/6/2019 (tính theo dấu bưu điện).

- Thời gian tổng kết và trao Giải: Lễ công bố và trao
Giải được tổ chức tại Hà Nội, lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8
năm 2019 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1,
Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm báo chí dự thi có thể gửi qua các cơ quan
báo chí, các cấp Hội Nhà báo hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ
chức Giải.

2. Địa chỉ nhận tác phẩm

- Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam: Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại
liên hệ: 024.39287401 & 0985802555 (ông Vũ Đình Long,
Phó Trưởng ban).

- Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam: Số 59 Lý Thái
Tổ, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.38246530 & 097262
8386 (ông Trần Bá Dung, Trưởng ban).

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn
quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019. Tác phẩm
cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email...
của tác giả.

V. GIẢI THƯỞNG
Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải A, B, C và Khuyến khích

cho các loại hình báo chí. Trong đó: giải A mỗi giải 40
triệu đồng; giải B mỗi giải 30 triệu đồng; giải C mỗi giải
20 triệu; giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Thể lệ này được thông báo rộng rãi trên các phương
tiện thông tin đại chúng; trên các báo, tạp chí và Trang
thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam:
http://www.hoinhabaovietnam.vn; Trang thông tin điện
tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
http://www.mattran.org.vn; Báo Điện tử Đài Truyền hình
Việt Nam: http://vtv.vn.v
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Một số giải pháp nâng cao 
chất lượng phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã được tăng
cường trong những năm gần đây, trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm và
có tác động thực tế, thậm chí có nơi xem phản biện xã hội là hoạt động đột phá
của Mặt trận và các tổ chức thành viên, để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng
Đảng, Nhà nước. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Summary: The social criticism of the Vietnam Fatherland Front at all levels has been
improved in recent years. It has become a regular and focused activity which has
practical impact even at some areas it is regarded as a groundbreaking activity of the
Vietnam Fatherland Front and its member organizations to perform the task of
participating in building the Party and the State. This article proposes some solutions
to improve the quality of social criticism of the Vietnam Fatherland Front today.
Từ khóa: Phản biện xã hội, nâng cao chất lượng phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social criticism, improve the quality of social criticism, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 15/3/2019.

Phản biện xã hội là một nhu cầu khách quan của
cuộc sống. Từ đó, con người có thể khắc phục
những sai lầm để hướng tới sự hợp lý trong các
quyết định và hành động của mình. Phản biện xã

hội đã được thực hiện trên thực tế, đạt được những kết
quả bước đầu, quan trọng, góp phần tích cực xây dựng
Đảng, chính quyền, thông qua đó đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải có hệ thống giải
pháp toàn diện, được thực hiện đồng bộ, đồng thời có
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng giai đoạn. 

Giải pháp nâng cao chất lượng phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hiện nay 

Hoàn thiện cơ chế pháp lý về phản biện xã hội 

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý,
nhằm bảo đảm cho nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động

của đảng viên, cán bộ, công chức và các tổ chức, cơ quan
Đảng, Nhà nước, cũng như thực hiện phản biện xã hội đối
với quá trình xây dựng, hoạch định chủ trương, đường lối
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoàn
thiện cơ chế về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phải trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng về mở
rộng dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý
xã hội, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng,
tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân, đồng thời
luôn suy tôn quyền tối thượng của Hiến pháp và bảo đảm
thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất,
song có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong
việc thực hiện quyền lực nhà nước, xây dựng các thiết chế
giám sát có hiệu quả, tránh sự chồng chéo về chức năng,
nhiệm vụ, bảo đảm được tính thống nhất trong một cơ
chế pháp lý hữu hiệu để nhân dân thực hiện quyền phản
biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

2. Nghiên cứu, xây dựng các dự án “Luật về hoạt động
giám sát và phản biện xã hội”, cần quy định rõ về trách

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



Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị liên
tịch thường niên giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng
3/2019. ẢNH: QUANG VINH.
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nhiệm của các bộ, ngành trước các yêu cầu phản biện của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như bảo đảm những điều
kiện cần thiết cho việc thực hiện quyền và trách nhiệm
của Mặt trận. Đó là những cơ sở pháp lý quan trọng để
thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng phản biện xã hội
của Mặt trận đối với hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà
nước, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông
qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Tổ chức tốt việc triển khai Luật Phòng, chống tham
nhũng, chú trọng việc tăng cường hoạt động giám sát của
nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức và các tổ
chức, cơ quan Đảng, Nhà nước. Cần có các điều kiện bảo
đảm các phương án bảo vệ cho những cá nhân tố cáo các
hành vi tham nhũng, đi đôi với chế độ khen thưởng kịp
thời. Nâng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường,
thị trấn thành luật. Đây là những việc cần sớm được tiến
hành để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hành dân chủ
trực tiếp ở cơ sở. Tổ chức tốt việc thực hiện Luật Khiếu
nại, Luật Tố cáo đi đôi với việc đổi mới quy trình, để nâng
cao chất lượng của hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo;
tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày
6/3/2002 của Ban Bí thư về một số vấn đề cấp bách cần
thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay.
Thực hiện tốt điều này có thể coi là một “kênh” gián tiếp
làm cho chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam được nâng cao trong thời gian tới.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xây dựng quy chế phối
hợp với các cơ quan đảng, bộ, ngành, đoàn thể chính trị -
xã hội trong việc cung cấp thông tin, nhằm bảo đảm có đầy
đủ thông tin kịp thời, chính xác làm căn cứ để phản biện.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cần tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin,
thông qua báo cáo của Mặt trận Tổ quốc cấp dưới, của các
tổ chức thành viên, thông tin từ các cơ quan Đảng, Nhà
nước, các cơ quan truyền thông đại chúng và các đơn thư,
ý kiến phản ánh trực tiếp của các tầng lớp nhân dân. Có cơ
chế tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ người nói thẳng,
nói thật mang tính chất xây dựng trong phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc thành lập bộ phận
chuyên trách về phản biện và Ban Nghiên cứu dư luận xã
hội thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới là
hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ này.

5. Các điều kiện đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất -
kỹ thuật cho hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận
cũng cần được quy định cụ thể, có tính chất đặc thù. Cơ
chế tài chính hiện hành cho hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam nói chung vẫn nặng tính chất xin - cho. Để
chủ động trong hoạt động phản biện cũng như các hoạt
động khác và thuận lợi trong hoạt động của cả hệ thống,
Quốc hội, Chính phủ cần có những quy định mang tính
chất đặc thù, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam hoạt động, trong đó có hoạt động về
phản biện xã hội.
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Tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện các
quy định của Đảng và Nhà nước về phản biện xã hội 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phải có sự quan tâm
thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp, từ việc tiếp tục triển
khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả của các
cấp Mặt trận các quy định về phản biện xã hội, kết quả,
tác dụng của phản biện xã hội đến việc tổ chức hội nghị,
hội thảo, nhằm rút kinh nghiệm, làm rõ những vướng mắc,
bất cập, từ đó nâng cao nhận thức về phản biện xã hội. 

Một là, đề nghị các cấp ủy, chính quyền phải tiếp tục
chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là Quyết
định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các văn bản pháp luật khác; Nghị quyết liên
tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành để tổ
chức thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về phản biện xã hội; bố trí cán bộ Mặt trận, đoàn
thể có đủ năng lực, phẩm chất để làm công tác phản biện
xã hội. Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và sự phối hợp
của chính quyền là nhân tố rất quan trọng quyết định đến
hiệu quả phản biện xã hội, tác động đến nhận thức của các
cấp, các ngành và nhân dân. 

Hai là, tổ chức thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền
về các quy định cũng như kết quả, tác dụng, cách làm hay,
sáng tạo về phản biện xã hội. Tuyên truyền trong các vị Ủy
viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Công
tác Mặt trận khu dân cư; các vị nhân sĩ, trí thức, cá nhân
tiêu biểu, người uy tín trong các dân tộc thiểu số, chức sắc
trong các tôn giáo. Phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong
đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các phương
tiện, hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả để người
dân thấy được ý nghĩa của phản biện xã hội, tích cực phản
ánh, cung cấp thông tin với Mặt trận, đoàn thể. Bằng các
cách làm thiết thực, hiệu quả tác động đến nhận thức của
các cấp, các ngành và sâu rộng trong nhân dân ủng hộ
giám sát, phản biện xã hội. 

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính
trị - xã hội phát huy vai trò chủ thể, chủ động trong tổ
chức thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò chủ trì của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng và tổ chức
thực hiện kế hoạch phản biện xã hội hàng năm của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò chủ trì của từng
tổ chức chính trị - xã hội theo từng nội dung. Lựa chọn
nội dung mà nhân dân đang bức xúc, các cấp và cả xã hội
đang quan tâm để phản biện xã hội. Phải soạn thảo tài
liệu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu
cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở từng cấp theo nội dung
hàng năm. Mỗi cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải hiểu rõ
quy định, quy trình, cách làm phản biện; phân công cán

bộ làm phản biện xã hội; thực hiện tốt quy trình phản
biện xã hội, từ khâu chuẩn bị, tổ chức thực hiện đến kiến
nghị và theo dõi thực hiện kiến nghị sau phản biện; rút
kinh nghiệm từng việc, biểu dương, khen thưởng kịp
thời, từ đó nâng cao năng lực phản biện xã hội một cách
thực chất. 

Bốn là, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, đoàn thể các cấp phải phát huy các hình thức vận
động, tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết nhân dân thông
qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để
sâu sát, kịp thời nắm bắt và phản ánh ý kiến của nhân
dân; phát hiện những vướng mắc, bất cập, sai sót trong
tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; thường xuyên,
đột xuất, định kỳ phản ánh đến cấp ủy, chính quyền. Kết
hợp nhiệm vụ lắng nghe ý kiến nhân dân, tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật với
nhiệm vụ phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân; lựa chọn thực hiện có
hiệu quả 3 hình thức phản biện xã hội1 để đưa ra các ý
kiến phản biện sắc sảo, sát thực, góp phần tăng đồng
thuận xã hội, ổn định và phát triển.

Kết hợp góp ý với phản biện xã hội trong việc tham gia
xây dựng chính sách, pháp luật

1. Coi trọng việc tham gia xây dựng chính sách, pháp
luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xem đây là
một kênh quan trọng thể hiện ý chí, nguyện vọng của
nhân dân. Xây dựng cơ chế cụ thể để việc lấy ý kiến tham
gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thực sự có hiệu quả với những hình thức và
phương pháp thực hiện khoa học; phạm vi và hình thức
tham gia tương xứng và phù hợp với vai trò, chức năng,
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
thành viên và các tổ chức xã hội khác, với chủ trương
thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng chính sách,
pháp luật, tránh tình trạng nhiều dự án, dự thảo chính
sách, pháp luật sau khi được đưa ra các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền thảo luận thì mới nhận được phản ứng từ
phía dư luận xã hội. 

2. Quy trình về xây dựng và ban hành văn bản quy
phạm pháp luật cần phải được thực hiện một cách dân
chủ, khoa học. Đặc biệt là phải công khai lấy ý kiến rộng
rãi của nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, nhất là
đối tượng liên quan trực tiếp, chịu tác động trực tiếp của
văn bản, có như vậy, văn bản quy phạm pháp luật được
ban hành mới có tính khả thi cao. Cần phải công bố công
khai quá trình hoạch định chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước để nhân dân, các tổ chức có liên quan
có điều kiện trao đổi, bàn bạc, tham gia ý kiến ngay từ
đầu khi hoạch định các chủ trương, chính sách; xây dựng
và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Quy định các hình
thức, thời gian công khai dự thảo luật trên cổng thông tin
điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan
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chủ trì dự thảo mở hộp thư góp ý điện tử để có thể tiếp
nhận các ý kiến của tất cả công dân. Có trao đổi, phản hồi
các ý kiến của công dân thông qua các kênh thông tin
điện tử.

3. Việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật cần làm rõ được các hình thức lấy ý kiến nhân dân,
các nhà khoa học, các chuyên gia về dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật, cũng như giá trị pháp lý của mỗi loại;
làm rõ thời điểm cần tiến hành lấy ý kiến, phạm vi lấy ý
kiến, nội dung lấy ý kiến; bổ sung quy định về trách
nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đối với các văn bản quy phạm pháp luật.
Ngoài ra, quy định cụ thể về thời gian tổ chức lấy ý kiến
hợp lý để bảo đảm chất lượng cho việc đóng góp ý kiến
về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung lấy
ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
không trùng với lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động
của văn bản luật. Kiến nghị sửa đổi Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật để tạo cơ chế thuận lợi hơn cho
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật,
phản biện xã hội. Từng bước nghiên cứu để đề nghị xây
dựng Luật Giám sát, phản biện xã hội. Trước mắt, đề nghị
Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản pháp
luật có hình thức, thời gian phù hợp công khai dự thảo
các văn bản luật trên cổng thông tin điện tử; mở hộp thư
điện tử để tiếp nhận các ý kiến góp ý của công dân; có
hình thức chia sẻ, trao đổi, phản hồi các ý kiến của công
dân qua kênh thông tin điện tử; có biện pháp cụ thể khắc
phục việc lấy ý kiến mang tính hình thức.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối
hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, với các cơ quan có
thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật; đồng thời, cán
bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cần phải sâu sát
hơn với các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, lắng
nghe ý kiến phản ánh của nhân dân để có góp ý theo các
hình thức quy định kịp thời. Thông qua hoạt động của
Mặt trận và các tổ chức thành viên, Mặt trận thường
xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng
lớp nhân dân; có các hình thức phù hợp để lắng nghe ý
kiến của người có uy tín, tiêu biểu từ khu dân cư, ý kiến
của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân tham gia
xây dựng pháp luật. Cần mở kênh thông tin điện tử của
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc
lắng nghe ý kiến nhân dân tham gia xây dựng pháp luật.
Một số dự thảo luật cần có thông tin, lấy ý kiến trong
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Lắng nghe ý kiến nhân dân là nguồn tư liệu, ý kiến
rất quan trọng giúp cho công tác phản biện xã hội trở nên
thiết thực.

5. Để thực hiện việc xây dựng văn bản pháp luật có
hiệu quả, đồng thời với việc quan tâm xây dựng, củng cố
bộ máy cơ quan chuyên trách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải huy động sự
tham gia của các thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các
Hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng
cộng tác viên và đoàn viên, hội viên là những chuyên gia
trên các lĩnh vực, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức bộ
máy và nhân sự để bảo đảm cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có đủ
năng lực để tham gia xây dựng pháp luật. 

Về cơ chế, tiếp thu, giải trình

Một là, tiếp tục hoàn thiện các quy định về phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có các
quy định về cơ chế tiếp thu, phản hồi ý kiến, kiến nghị
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đề nghị
sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật, bổ sung các quy định về phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật, trong đó quy định rõ quy trình phản biện
xã hội, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan
trong việc cung cấp tài liệu phản biện, thực hiện các yêu
cầu của cơ quan phản biện xã hội, thời hạn phản hồi các
ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng
cao nhận thức trong hệ thống chính trị về hoạt động
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ
sở sơ kết 5 năm thực hiện (2014 - 2018), đề xuất Bộ Chính
trị ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, quán triệt và thực hiện Quy chế giám sát và phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 217-
QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI) trong
toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục tăng cường công tác
tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, thực tiễn về hoạt động
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ
thống chính trị. Đưa nội dung hoạt động phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các chương trình
giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức trong hệ thống các trường
chính trị, hành chính của hệ thống Đảng, Nhà nước.

Ba là, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng
phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt
trận. Tổ chức biên tập, phổ biến tài liệu và tổ chức tập
huấn thường xuyên về kỹ năng tổ chức phản biện xã hội
cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp (kể cả
cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ
của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên
khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Chú trọng bồi dưỡng
và rèn luyện kỹ năng theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu,
phản hồi ý kiến phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức
được phản biện. Tăng cường việc giao lưu, học hỏi kinh
nghiệm và nhân rộng những mô hình tốt trong hoạt động
phản biện xã hội; kịp thời rút kinh nghiệm đối với những
cơ quan, tổ chức còn chưa quan tâm hoặc chưa thực hiện
tốt hoạt động phản biện xã hội.
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Bốn là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế huy
động sự tham gia phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam của nhân dân, của báo chí và toàn xã hội.
Trước hết là của các thành viên, hội viên, đoàn viên
thuộc hệ thống Mặt trận và của các tổ chức, các viện
nghiên cứu chuyên ngành, các chuyên gia, nhà khoa
học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các ý kiến, kiến
nghị phản biện xã hội, tăng sức thuyết phục đối với cơ
quan, tổ chức được phản biện trong việc tiếp thu, phản
hồi ý kiến phản biện.

Năm là, theo dõi sát, đôn đốc kịp thời việc tiếp thu,
phản hồi ý kiến của các cơ quan, tổ chức được phản biện
xã hội và kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có
thẩm quyền. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp,
các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì phản biện xã hội cần
thường xuyên đôn đốc việc tiếp thu, phản hồi ý kiến của
các cơ quan, tổ chức được phản biện xã hội. Trong trường
hợp các cơ quan, tổ chức này đã được đôn đốc, nhắc nhở
nhưng vẫn không tiếp thu, không phản hồi ý kiến phản
biện, thì cần có văn bản gửi cơ quan cấp trên của cơ quan
này hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để
thông báo ý kiến phản biện và việc tiếp thu hay không
tiếp thu của cơ quan được phản biện, đề nghị xem xét
trách nhiệm của cơ quan này.

Nhân sự trong phản biện 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chọn và xây dựng cho
được lực lượng nòng cốt để vừa làm chỗ dựa vừa làm
nhiệm vụ tiên phong đột phá. Cần nhận thức đúng đắn vị
trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở đó
có sự lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp. Nguồn lực con
người để thực hiện phản biện xã hội cần được đảm bảo và
quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy tối đa tiềm năng to
lớn của các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu,
các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, các Hội đồng tư
vấn, đồng thời thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên, Mặt trận tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân, tập
hợp dư luận xã hội. Đây là nguồn thông tin, tư liệu vô
cùng phong phú về cả lý luận và thực tiễn để có cơ sở
phản biện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xây dựng tổ chức bộ
máy thực sự là cơ quan chuyên môn vững mạnh, đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức phải đủ về số lượng và
chất lượng, tổ chức hoạt động một cách hợp lý, khoa học.

Xây dựng tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu
cầu của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cần chủ động phối hợp với các cơ quan
Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong quy
hoạch, đào tạo cán bộ Mặt trận. Công tác tuyển chọn,
đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ cũng cần đổi mới nhằm
đáp ứng tình hình mới. Trong chính sách đãi ngộ, cần
thực hiện tốt những giải pháp theo Kết luận số 86-KL/TW
ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút,
tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học
trẻ nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào công
tác tại cơ quan Mặt trận.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các thành viên
của Mặt trận Tổ quốc, phát huy các lực lượng xã hội, các
chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín, kinh nghiệm
tham gia phản biện xã hội, khắc phục các hạn chế (số
lượng nhân sự ít; năng lực, trình độ, điều kiện có hạn)
trong khi nội dung công việc nhiều, phạm vi rộng, yêu
cầu đòi hỏi ngày càng cao. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ
những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; đề xuất thể chế, bổ
sung các quy định còn thiếu. 

Kinh phí bảo đảm hoạt động phản biện xã hội 

Các văn bản hướng dẫn chế độ chi cho giám sát, phản
biện xã hội đến nay đã có, bước đầu tạo nền móng quan
trọng cho thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, nhưng còn một số bất cập như: mức chi thấp, nhiều
địa phương không cân đối được kinh phí mặc dù đã có
văn bản hướng dẫn, nhiều tỉnh phải thông qua Hội đồng
nhân dân tỉnh có Nghị quyết - thêm một cấp hành chính
mặc dù đã có Nghị định, Thông tư; nhiều nơi mức chi thấp
hơn hướng dẫn. Như vậy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động
giám sát, phản biện xã hội còn khó khăn, cần tiếp tục
theo dõi, nghiên cứu để đề nghị bổ sung vào thời gian
thích hợp.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ
biến rộng rãi về quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực
tham gia thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp, Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định khác của pháp
luật về vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cũng cần chủ động đề xuất xây dựng các văn
bản quy phạm pháp luật về phản biện xã hội để cụ thể
hóa Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề xuất
với Đảng về việc xây dựng các chính sách để thực hiện tốt
được nhiệm vụ phản biện xã hội.v

Chú thích:
1. 3 hình thức phản biện xã hội là: tổ chức hội nghị phản biện xã hội; gửi dự thảo văn bản được phản biện xã hội đến cơ quan, tổ

chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan, tổ chức có văn
bản được phản biện xã hội.
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong chế độ chính trị dân chủ 
do Đảng Cộng sản lãnh đạo

AQUÁCH SĨ HÙNG*

Tóm tắt: Trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền của xã hội chủ nghĩa,
vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước được xem là một trong các yếu tố bảo đảm cơ
chế tổ chức lao động thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết làm rõ, trong các lực
lượng tham gia giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước tại Việt Nam hiện nay, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có vai trò như thế nào.

Summary: In building and completing the rule of law socialist state, the issue of
controlling the State’s power is considered one of the main factors to ensure the
mechanism of labour organization to exercise the State’s power. This paper clarifies
the forces involving in monitoring and controlling the State’s power in Vietnam today
and as a socio - political organization what the role of the Vietnam Fatherland Front is.
Từ khóa: Giám sát, kiểm soát, nâng cao chất lượng giám sát, vai trò, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision, control, improve the quality of monitoring, role, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/3/2019; Sửa chữa: 28/3/2019; Duyệt đăng: 3/4/2019.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm
2011), một trong tám phương hướng cơ bản của
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

“Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại
đoàn kết dân tộc, tăng cường mở rộng Mặt trận thống
nhất”. Trong một chế độ chính trị dân chủ với ba yếu tố
cấu thành “xã hội, quốc gia, dân tộc”, “dân chủ xã hội
chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa
là động lực của sự phát triển của đất nước. Xây dựng từng
bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm
dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống, ở mỗi
cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật,
kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được
pháp luật bảo đảm… Nhân dân thực hiện quyền làm chủ
thông qua hoạt động Nhà nước, của cả hệ thống chính trị
và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”.
Trong các thiết chế dân chủ, Đảng đã khẳng định: “Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể nhân dân có vai trò
rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc xây
dựng bảo vệ Tổ quốc; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp chính đáng của nhân dân, hội viên; thực hiện dân

chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng
Đảng, Nhà nước,… 

Trên cơ sở Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân
làm chủ, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã chủ động trình Bộ Chính trị đề án: “Về giám
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân”. Sau khi xem
xét Đề án này, Bộ Chính trị đã có những kết luận, chỉ đạo
phương hướng quan trọng:

Một là, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban Đảng có
liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn để Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện
nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức
Đảng về việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính
sách, quyết định lớn của Đảng, kể cả đối với công tác tổ
chức cán bộ, trình Bộ Chính trị xem xét quyết định. 

Hai là, hằng năm trong chương trình làm việc liên tịch
giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chính phủ, cần xác minh nội dung, chương trình giám sát
và phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức chính trị - xã hội đối với hoạt động của Quốc hội,
Chính phủ. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện. Đồng
thời, đề xuất những nội dung phù hợp với nhiệm vụ Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó có nội
dung về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Từ những kết luận, chỉ đạo và cụ thể hóa hoạt động
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI đã ban hành các quyết định: Quyết định số 217 QĐ/TW
ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 - QĐ/TW
ngày 12/12/2013 ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Như vậy có thể khẳng định, Đảng ta luôn luôn xác
định và chỉ đạo nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
trong việc tạo dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa
nói chung và giám sát, phản biện nói riêng.

Với vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Mặt trận cùng với Nhà nước là chủ thể đại diện của nhân
dân đối với mọi quyền lực trong nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong chế độ chính trị cần được thừa nhận, quy
định trong Hiến pháp mới - Hiến pháp của thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm cơ sở pháp lý “gốc”
cho việc hoàn thiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng
như việc hoàn thiện mối quan hệ giữa Mặt Trận Tổ quốc
Việt Nam với Nhà Nước.

Cơ sở hiến pháp, pháp luật về vai trò Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát
quyền lực Nhà nước 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về pháp quyền dân
chủ nói chung và Hiến pháp dân chủ nói riêng đã thể hiện
rất sớm, ngay phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945), Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã yêu cầu nước ta phải có Hiến pháp, Người nói (đại
ý): Nước ta đã trải quan hàng nghìn năm Bắc thuộc, gần
một trăm năm dưới sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp,
nước ta không có Hiến pháp, dân ta không có dân chủ. Tôi
đề nghị Chính phủ phải nhanh chóng tổ chức tổng tuyển cử
để bầu ra Nghị viện Nhân dân để Nghị viện Nhân dân ban
hành Hiến pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước ta đã
có bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp năm 1946).

Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(ngày 2/9/1945) nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, đến nay, nước ta đã có 5 bản Hiến pháp: Hiến

pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm
1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013.

Hiến pháp năm 2013 là Hiến pháp kết tinh thành quả
của gần 30 năm đổi mới và kế thừa các bản Hiến pháp
trước đây thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011).
Đến nay, đất nước ta có nhiều thay đổi trong bối cảnh
quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Cương lĩnh
về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo chính trị Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và XII của Đảng; Hiến
pháp đã xác định bản chất nhà nước ta là "Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân". Vì mục tiêu trước mắt và lâu dài: dân giàu
nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

Trong chế độ chính trị Hiến pháp 2013 quyđịnh: "Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền
nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại
đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng
thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây
dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" (Điều 9).

Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn được
cụ thể trong mối quan hệ giữa Mặt trận với Quốc hội với
Chính phủ và với chính quyền địa phương, được quy định
tại Điều 84, Điều 116, Hiến pháp năm 2013.

Bổ sung, phát triển vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong chế độ chính trị trong Hiến pháp năm 2013 là một
bước tiến quan trọng của sự phát triển dân chủ Nhà nước
ta, ngày càng cụ thể hơn về nội dung và phương pháp
làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

Một trong những nội dung mới của Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam năm 2015 đã quy định quyền và trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là “thực hiện giám
sát và phản biện xã hội” (Khoản 5, Điều 3). Đặc biệt, Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành một chương để quy định
hoạt động giám sát (chương V) và một chương qui định
hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận (chương VI). 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
tham gia giám sát quyền lực nhà nước 

Kiểm soát quyền lực nhà nước là vấn đề hết sức quan
trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn xây dựng
nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Đó là điều kiện
tiên quyết bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân. Lần đầu tiên, Hiến pháp của nhà nước ta khẳng định
quyền lực nhà nước phải được kiểm soát bằng quyền lực
trong nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước từ các
tổ chức, nhân dân.
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"Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công,
phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp".
(Khoản 3, Điều 2 Hiến pháp 2013).

Song, muốn kiểm soát có kết quả tốt, phải có hai điều:
Một là, việc kiểm soát phải có hệ thống, phải thường
xuyên. Hai là, người đi kiểm soát phải là những người rất
có uy tín”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách kiểm soát rất
ngắn gọn, dễ hiểu: “Kiểm soát có hai cách: Một cách là từ
trên xuống, tức là người lãnh đạo kiểm soát kết quả công
việc của cán bộ mình. Một cách nữa là từ dưới lên. Tức là
quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh
đạo và bày tỏ cái cách sửa chữa sự sai lầm đó, cách này là
cách tốt nhất để kiểm soát các nhân viên”. Quan điểm của
Bác vẫn còn nguyên giá trị lý luận và giá trị thực tiễn và
mang tính thời sự, quần chúng nhân dân là chủ thể của
quyền lực của nhà nước. Vì vậy, khi nói nhân dân kiểm
soát quyền lực nhà nước là bao hàm toàn bộ hoạt động có
ý thức của nhân dân trong việc theo dõi, xem xét, kiểm
tra, giám sát và phản biện đối với đời sống nhà nước, tức
là đối với hoạt động lao động quyền lực của Nhà nước, cả
trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kiểm soát hoạt động
thực hiện quyền lực nhà nước là hoạt động giám sát và
phản biện xã hội. Giám sát và phản biện xã hội được nêu
rõ trong Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
(ban hành kèm theo Quyết định số 2017-QĐ/TW ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị).

Kiểm soát hay giám sát và phản biện xã hội quyền lực
nhà nước của nhân dân là việc thực hiện quyền làm chủ
của nhân dân bằng cả hai hình thức: dân chủ đại diện và
dân chủ trực tiếp. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vừa là chủ thể kiểm
soát quyền lực nhà nước, vừa là đối tượng chịu sự kiểm
soát của nhân dân. Nhà nước tổ chức thực hiện quyền lực
nhà nước do nhân dân giao phó, Nhà nước vừa là chủ thể
kiểm soát quyền lực nhà nước (tự kiểm soát) vừa là đối
tượng của sự kiểm soát nhân dân. Nhân dân kiểm soát
quyền lực nhà nước, bao hàm cả giám sát, phản biện,
tham gia vào quản lí Nhà nước nhằm xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quyền lực là nhà nước.
Phản biện xã hội là xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước;
tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương,
quyết định lớn của Đảng; phản biện các dự án sửa đổi, bổ
sung Hiến pháp, pháp luật và pháp lệnh cũng như các văn
bản quy phạm pháp luật khác. Giám sát hoạt động của

Đảng, hoạt động của Nhà nước, của cán bộ công chức
trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực chất giám
sát là chống các bệnh quan liêu, cửa quyền, lạm quyền,
mất dân chủ và tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức. Những bệnh này phần nhiều là hậu quả
của những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật mà ra. 

Một số giải pháp chính trị bảo đảm nâng
cao và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong kiểm soát quyền lực
nhà nước

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác
Mặt trận, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo
nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa là lực lượng lãnh
đạo Mặt trận. Đây là những vấn đề cần làm rõ về lý luận
để một mặt tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới
tư duy nhận thức để đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với xã hội và đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp từ Trung ương tới cơ sở. Tránh khuynh hướng can
thiệp, bao biện làm thay công tác Mặt trận và khuynh
hướng coi nhẹ công tác Mặt trận; sự lãnh đạo của Đảng
phải là nhân tố quyết định việc thực hiện tốt các chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo như
Hiến pháp và pháp luật đã quy định. 

Hai là, mọi chủ trương chính sách của Đảng về công
tác Mặt trận phải được thể chế hóa bằng pháp luật, không
ngừng hoàn thiện cơ sở pháp lý về mối quan hệ giữa các
tổ chức Đảng với các cơ quan nhà nước và Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp. Trong đó cần chú trọng hoàn thiện
pháp luật về hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng cụ thể, minh bạch
và có hiệu lực.

Ba là, Đảng cần thường xuyên chăm lo xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và mở rộng đội ngũ
cán bộ không chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Theo nguyên lý, “Cán bộ là cái gốc của mọi công
việc”, “Cán bộ nào phong trào ấy”, đối với công tác cán bộ
Mặt trận cũng có ý nghĩa như vậy. Do đó, Đảng cần giới
thiệu những đảng viên tiêu biểu không chỉ có phẩm chất
chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng mà còn phải là
những Đảng viên có uy tín trong nhân dân, có năng lực,
kinh nghiệm làm công tác dân vận, có kĩ năng thực hiện
chức năng giám sát phản biện xã hội. Đồng thời, Đảng
đoàn Mặt trận cần thu hút nguồn lực trong các cấp, các
tầng lớp xã hội tham gia vào công tác Mặt trận.v
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LƯU TRẦN TOÀN*

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay, vấn đề tuyên truyền
hình ảnh quốc gia được tất cả các nước quan tâm và huy động mọi lực lượng tham
gia. Thực hiện chủ trương của Đảng về nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trong
hội nhập quốc tế, báo chí nước ta đã có những đóng góp xứng đáng. Để phát huy
hơn nữa vai trò của báo chí trong vấn đề này, cần xác định rõ mục đích, chủ thể,
nội dung, phương thức tuyên truyền để có cơ sở xây dựng chiến lược phát triển
trong thời gian tới.

Summary: In the context of the current globalization of information, the national
image propaganda has been concerned to mobilize all forces to participate.
Implementing the Party's policy on enhancing the position and image of Vietnam in
international integration, our country's press has made worthy contributions. To
further promote the role of the press in this issue, it is necessary to clearly define
the purpose, subjects, contents, and methods of propaganda to have a basis
foundation to build development strategies in coming time.
Từ khóa: Báo chí, thông tin, tuyên truyền, toàn cầu hóa, hình ảnh, Việt Nam.
Keywords: Press, information, propaganda, globalization, image, Vietnam.
Nhận bài: 26/3/2019; Sửa chữa: 28/3/2019; Duyệt đăng: 29/3/2019.

Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế
giới qua báo chí 

Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo
chí là một bộ phận của tuyên truyền đối ngoại, có nhiệm
vụ chuyển tải các đặc điểm đặc sắc về thiên nhiên, con
người, lịch sử, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới
về chính trị, kinh tế và xã hội tới công chúng quốc tế góp
phần hình thành nhận thức, thái độ và hành vi tích cực
đối với sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước.

Bản chất của tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế
giới qua báo chí là hoạt động thuyết phục hướng đến mục
tiêu cao nhất là thay đổi hành vi của công chúng quốc tế. 

Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới được thực
hiện thông qua phương tiện là báo chí nên có đặc thù của

một phương tiện truyền thông. Mô hình truyền thông của
Shannon bao gồm các yếu tố: nguồn phát, thông điệp,
phương tiện (kênh), người tiếp nhận (đối tượng), hiệu
quả, các yếu tố gây nhiễu, phản hồi. Các yếu tố của tuyên
truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí cần làm
rõ là: chủ thể, thông điệp, nội dung, phương thức
(phương pháp, hình thức) những yếu tố tác động và yêu
cầu. Cụ thể:

Mục đích tuyên truyền 

Nhằm đạt được nhận thức, thái độ, hành vi tích cực.
Là làm cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước
ngoài hiểu biết đúng về kinh tế, chính trị, văn hóa, con
người, thiên nhiên Việt Nam; thu hút mọi người Việt Nam
tham quan, du lịch, đầu tư, giúp Việt Nam phát triển. Mục

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

Báo chí với công tác tuyên truyền
hình ảnh Việt Nam ra thế giới



Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. ẢNH: KỲ ANH.
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đích này được xác định thông qua số lượng doanh nghiệp,
số vốn đầu tư, số người du lịch nước ngoài, các dự án
nước ngoài hợp tác và hỗ trợ Việt Nam, lượng kiều hối…

Chủ thể tuyên truyền

Thứ nhất, chủ thể lãnh đạo: Ở tầm vĩ mô, Đảng là chủ
thể lãnh đạo cao nhất. Đảng định hướng công tác tư
tưởng, chính sách đối ngoại, báo chí truyền thông, trong
đó chủ trương đẩy mạnh thông tin đối ngoại, tuyên
truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Ban Tuyên giáo
Trung ương và địa phương thay mặt Đảng chịu trách
nhiệm về công tác tuyên truyền đối ngoại. Cấp ủy đảng
cơ quan báo chí lãnh đạo trực tiếp công tác tuyên truyền
hình ảnh Việt Nam ra thế giới trên các ấn phẩm của cơ
quan mình.

Thứ hai, chủ thể quản lý: Chính phủ quản lý, nhưng
trực tiếp giao Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà
nước về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Ở các
địa phương là Sở Thông tin và Truyền thông, ở các cơ
quan báo chí là cơ quan chủ quản… Các cơ quan báo chí
trực thuộc Chính phủ, như: Đài Truyền hình Việt Nam,
Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đều thành
lập và quản lý hoạt động của các bộ phận (kênh truyền
hình, kênh phát thanh, tờ báo in, báo mạng điện tử) phụ
trách công tác tuyên truyền đối ngoại. Chủ thể quản lý

trực tiếp công tác tuyên truyền hình ảnh Việt Nam qua
báo chí là Ban lãnh đạo tờ báo, kênh truyền hình, kênh
phát thanh.

Thứ ba, chủ thể trực tiếp tuyên truyền: Là toàn thể
phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người quay
phim tại các phòng, ban chuyên môn; các chủ thể bán
chuyên trách bao gồm các phòng (ban) hành chính - trị
sự và các đoàn thể nhân dân của cơ quan.

Thông điệp và nội dung tuyên truyền 

Thông điệp tuyên truyền là hình ảnh Việt Nam là một
đất nước hòa bình, ổn định, an toàn, thân thiện, là đối
tác tin cậy với tất cả các quốc gia trên thế giới, có nền
kinh tế phát triển năng động, hấp dẫn về du lịch, đầu tư.
Trên cơ sở đó, nội dung tuyên truyền hình ảnh Việt Nam
ra thế giới bao gồm: Tuyên truyền về đường lối, chính
sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, về những
thành tựu phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, về tiềm
năng và hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các
đối tác quốc tế; về đất nước Việt Nam tươi đẹp, có nhiều
di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận; về con người
Việt Nam cần cù, trung thực, năng động, thân thiện với
mọi người, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống,
bảo vệ môi trường; về lịch sử Việt Nam giàu truyền thống
đấu tranh chống ngoại xâm, quyết tâm bảo vệ độc lập,
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chủ quyền quốc gia; về văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc 54 dân tộc, thống nhất trong đa dạng.

Phương thức tuyên truyền 

Thứ nhất, sử dụng ưu thế của các loại hình báo chí.
Báo chí bao gồm nhiều loại hình, mỗi loại hình có những
ưu thế riêng về khả năng tiếp cận công chúng, về đặc
điểm nội dung thông tin. Báo in có thế mạnh là giúp công
chúng tìm hiểu kỹ về thông tin qua cách phân tích, lý
giải những vấn đề phức tạp một cách hệ thống, sâu sắc và
độ tin cậy cao. Báo in hiện nay được phát hành trực tiếp
qua hệ thống báo chí quốc tế, qua internet (đối với báo
in điện tử (e-paper). Báo phát thanh có thế mạnh là kênh
thông tin rẻ tiền, phát miễn phí, đại đa số người dân đều
có thể mua được radio. Với việc phát triển của radio -
internet, các phương tiện kỹ thuật số tích hợp tạo điều
kiện cho phát thanh tăng cường khả năng tiếp nhận
thông qua việc tiếp nhận qua internet trên web, trên các
ứng dụng của điện thoại thông minh do đó mà thính giả
có thể nghe đi nghe lại không phụ thuộc vào thời gian.
Báo hình có thế mạnh là có tính hấp dẫn cao, dễ hiểu, dễ
nhớ và dễ thực hiện. Với sự phát triển của khoa học công
nghệ, báo truyền hình hiện nay có thể phát sóng qua vệ
tinh, qua internet trên web, trên các ứng dụng của điện
thoại thông minh; qua truyền hình cáp, truyền hình số
mặt đất. Báo mạng điện tử là loại hình báo chí đặc thù,
có khả năng kết nối, tìm kiếm và truyền tải dung lượng
thông tin lớn, tốc độ truyền tải nhanh, linh hoạt, tạo ra
nhiều tầng lớp thông tin không giới hạn; tạo khả năng
giao lưu trực tuyến, tương tác nhiều chiều trong cộng
đồng công chúng. Hiện nay, báo mạng điện tử được phát
triển theo hướng đa phương tiện bao gồm: văn bản (text),
hình ảnh tĩnh và đồ họa (still image, graphic), hình ảnh
động (video, animation), và các chương trình tương tác
(interactive). 

Thứ hai, sử dụng nhiều thể loại, chuyên mục, chương
trình báo chí. Báo chí có nhiều thể loại, chuyên mục,
chương trình (đối với báo truyền hình và báo phát thanh)
và mỗi thể loại đó có đặc điểm, ưu điểm và hạn chế riêng.
Các cơ quan báo chí tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra
thế giới bằng nhiều thể loại, chuyên mục, chương trình
khác nhau. Các thể loại tác phẩm báo chí bao gồm nhóm
thông tấn (tin, tường thuật, bài phản ánh, ghi nhanh,
phóng sự, điều tra), nhóm chính luận (xã luận, bình luận,
chuyên luận, đàm luận, phỏng vấn (forum, talkshow). Mỗi
loại hình báo chí và mỗi thể loại tương ứng có những kết
cấu chung và sự riêng biệt nhất định. 

Tác phẩm báo chí sử dụng bút pháp để thể hiện nội
dung bao gồm: mô tả, bình luận và tường thuật. Trong đó,
miêu tả là dùng ngôn ngữ để giúp công chúng hình dung
được sự việc, hiện tượng diễn ra; bình luận là nhận xét,
phân tích, lý giải sự kiện, sự việc, giúp công chúng tiếp

nhận hiểu được ý nghĩa của vấn đề, sự kiện, hiện tượng;
tường thuật là việc kể lại rõ ràng cho công chúng biết và
cảm nhận được sự việc, sự kiện, hiện tượng xảy ra như
đang chứng kiến.                                    

Thứ ba, sử dụng ngôn ngữ báo chí linh hoạt, hiệu
quả. Mỗi loại hình báo chí có những đặc điểm ngôn ngữ
riêng, có khả năng tác động công chúng theo những
cách khác nhau. Ngôn ngữ của báo in bao gồm văn bản
chữ in cùng với sự trợ giúp của các yếu tố ngôn ngữ phi
văn tự (ảnh, tranh minh hoạ, biểu bảng, đồ thị, bản
đồ…), thông tin đầy đủ, chi tiết hơn các loại hình khác.
Ngôn ngữ của truyền hình bao gồm: hình ảnh, âm
thanh, văn bản, hiệu ứng đồ họa, chuyển tải đến công
chúng một cách sống động và chân thực, gây được hiệu
ứng nhanh, tác động vào lý tính và cảm tính của công
chúng trong cùng một thời điểm. Đối với phát thanh,
ngôn ngữ thể hiện là âm thanh, tác động trực tiếp vào
thính giác đối tượng tiếp nhận. Trong lời nói, bên cạnh
ngôn từ còn có yếu tố khác là chất giọng, ngữ điệu, âm
lượng. Trước đây, ngôn ngữ của báo mạng điện tử bao
gồm văn bản, hình ảnh, hiện nay phát triển theo hướng
đa phương tiện bao gồm cả các yếu tố ngôn ngữ: văn
bản (text), hình ảnh tĩnh và đồ họa (still image,
graphic), hình ảnh động (video, animation), và các
chương trình tương tác (interactive). 

Do đối tượng của tuyên truyền hình ảnh Việt Nam là
người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, nên
ngôn ngữ (lời nói, văn bản) của các sản phẩm tuyên
truyền là tiếng nước ngoài, như: tiếng Anh, Pháp, Trung
Quốc, Tây Ban Nha, Nga… và tiếng Việt. 

Thứ tư, sử dụng các phương pháp tác động đến tâm lý
tiếp nhận thông tin của công chúng báo chí đối ngoại.
Công chúng của mỗi loại hình báo chí lại có những đặc
điểm tiếp nhận khác nhau. Theo trình tự của sự lĩnh hội,
với báo in và báo mạng điện tử, công chúng tiếp cận tác
phẩm báo chí bằng thị giác cảm tính trước, bao gồm: hình
ảnh, tính hấp dẫn, vị trí bài trong tờ báo, cách trình bày,
sau đó mới quyết định có đọc tiếp hay không. Đối với
truyền hình, công chúng tiếp nhận thông tin bằng hành
vi xem, nên chịu các yếu tố tác động, chủ yếu là hình
ảnh, văn bản (tiêu đề, chú thích, phụ đề…), hiệu ứng đồ
họa, sau đó là đến âm thanh bao gồm ngôn từ, âm nhạc,
tiếng động. Trong đó, hình ảnh là yếu tố đầu tiên tác
động vào mắt khi xem truyền hình, do đó hình ảnh đóng
vai trò quan trọng. 

Yếu tố thời điểm bao gồm: thời gian phát sóng,
công bố thông tin vào các buổi trong ngày, các ngày
trong tuần, tháng; tần suất phát, thời lượng phát...
cũng là yếu tố tác động đến tâm lý tiếp nhận của công
chúng. Thông tin đúng, khách quan, nhưng công bố
vào thời điểm nào cho phù hợp, đòi hỏi sự nghiên cứu,
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tính toán của các cơ quan báo chí để bảo vệ lợi ích quốc
gia và lợi ích chính đáng của người lao động. Đồng
thời, có những thông tin quan trọng, cần phổ biến
rộng rãi cho công chúng thì phải phát đi phát lại nhiều
lần, kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định,
hoặc có nhiều bài viết, bằng nhiều thể loại về vấn đề
mà công chúng đang quan tâm.

Những kết quả đạt được và giải pháp
Kết quả khảo sát cho thấy, các cơ quan báo chí, nhất

là báo chí đối ngoại, như: VTV4, Vietnam New, Vietnam
Plus, VOV5, Tạp chí Quê hương,… đã đạt được nhiều kết
quả nhờ những ưu điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ
quan chủ quản, ban biên tập, trình độ của đội ngũ phóng
viên, biên tập viên; nội dung tuyên truyền, phương thức
tuyên truyền đã cố gắng tận dụng được những ưu thế về
loại hình báo chí, thể loại báo chí, đặc trưng ngôn ngữ thể
hiện của loại hình báo chí và các phương pháp tác động
vào tâm lý tiếp nhận của đối tượng. Kết quả tuyên truyền
hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí được công
chúng quốc tế đánh giá cao và được thể hiện ở số lượng
khách du lịch, số vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài,
kiều hối của kiều bào Việt Nam ngày càng tăng và đã nâng
cao nhận thức, thái độ và hành vi yêu mến, giúp đỡ Việt
Nam của các nhóm công chúng. 

Những chương trình, chuyên mục do các cơ quan báo
chí phát sóng, đăng tải đã được đông đảo công chúng đón
nhận với thái độ tích cực. Hình ảnh Việt Nam ổn định
chính trị, tươi đẹp, thân thiện, mến khách đã được lưu
giữ trong tâm trí của người nước ngoài và người Việt Nam
ở nước ngoài, thông qua nhiều kênh, trong đó có phần
đóng góp của báo chí. Tuy nhiên bên cạnh đó, các cơ quan
báo chí và các tác phẩm báo chí vẫn còn những hạn chế,
như: nội dung còn đơn điệu, phương thức chưa đa dạng,
hấp dẫn; kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị tác
nghiệp còn thiếu thốn, lạc hậu; có lúc chưa được quan
tâm đầu tư đúng mức. 

Trong thời gian tới, trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự
phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đòi hỏi báo
chí phải tìm hướng phát triển phù hợp để duy trì và tăng

cường hiệu quả hoạt động. Báo chí truyền thống đang
đứng trước thách thức, bởi số lượng công chúng ngày
càng giảm, giới trẻ càng ngày càng ít xem tivi, đọc báo,
nghe đài, mà chủ yếu tiếp cận thông tin trên mạng xã
hội bằng điện thoại di động thông minh. Vì vậy, đội ngũ
cán bộ lãnh đạo quản lý và biên tập viên, phóng viên,
phải nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng
của công tác tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới,
từ đó mới có quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng
tuyên truyền. Trước hết, phải đổi mới nội dung và cung
cấp nội dung ngày càng hấp dẫn có tính thời sự. Cảnh
quan thiên nhiên đa dạng và phong phú, lịch sử dân tộc
vẻ vang mấy nghìn năm, văn hóa của dân tộc Việt Nam và
cộng đồng 54 dân tộc anh em có nhiều bản sắc độc đáo,
con người Việt Nam thông minh, cần cù, sáng tạo, thích
ứng nhanh chóng với điều kiện phát triển kinh tế thị
trường và hội nhập quốc tế là nguồn tư liệu vô tận để các
nhà báo khai thác làm chất liệu cho nội dung tuyên
truyền. Để đáp ứng nhu cầu của công chúng thời đại công
nghệ mới, các cơ quan báo chí phải đổi mới phương thức
tuyên truyền, kết hợp sử dụng tối đa lợi thế các loại hình
báo chí, tăng cường chất liệu với hình ảnh, âm thanh,
biểu đồ, video clip để chuyển tải thông tin, gây ấn tượng
với khán giả. 

Đặc biệt, để làm tốt công tác tuyên truyền hình ảnh
Việt Nam ra thế giới, các cơ quan báo chí đối ngoại cần
phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội
ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên về chuyên môn
nghiệp vụ, về ngoại ngữ, tin học, cung cấp kiến thức về
lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa… Vì suy cho cùng
nguồn lực con người là yếu tố quyết định. Những người
làm công tác tuyên truyền đối ngoại phải là những người
yêu nước, có ngoại ngữ tốt, có trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ báo chí, phông kiến thức sâu rộng, đam mê với
công việc, từ đó mà có thể sáng tạo ra những tác phẩm
báo chí có chất lượng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền. Việc
đầu tư kinh phí, điều kiện làm việc và tác nghiệp, tăng
cường cơ sở vật chất, chế độ nhuận bút cho nhà báo và
cộng tác viên cũng sẽ giúp cán bộ yên tâm công tác, sáng
tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên
truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới.v
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được
tiến hành trong các ngày từ 12 đến 14/5/1983 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội cử ra Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa II gồm 184 vị, Đoàn Chủ tịch
gồm 45 vị, Ban Thư ký gồm 8 vị, đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: The second National Congress of the Vietnam Fatherland Front was
taken place from 12th to 14th May, 1983 in Hanoi. The Congress nominated the
Vietnam Fatherland Front Central Committee session 2 with 184 members, the
Presidium of 45, the Secretariat of 8 and Mr. Hoang Quoc Viet was elected as the
Chairman of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, hợp nhất, Đoàn Chủ tịch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The second National Congress, consolidation, Presidium, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/3/2019; Sửa chữa: 25/3/2019; Duyệt đăng: 3/4/2019.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam quy tụ với gần 500 đại biểu chính
thức, hơn 100 đại biểu dự thính và khách mời,
đại diện cho các chính đảng, các đoàn thể, các

lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức khoa học nghệ
thuật, văn học nghệ thuật, các nhân sĩ, trí thức, những
người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, người cao tuổi
trên đất nước Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, cùng các tổ chức Mặt trận ở 40 tỉnh, thành và đặc
khu trong cả nước.

Tổng Bí thư Lê Duẩn, cùng lãnh đạo của Đảng và Nhà
nước đã đến dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đồng
chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương
Đảng có bài phát biểu quan trọng nêu vị trí, vai trò của
Mặt trận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội V của Đảng và
Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 14/4/1983 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”
đã nhấn mạnh: “Hồ Chí Minh và Đảng ta có ý thức sâu sắc
về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân bởi lẽ Hồ Chủ
tịch và Đảng ta thấy ở mỗi người Việt Nam một người yêu
nước và Mặt trận là sự tập hợp và nhân lên gấp bội nhiệt
tình yêu nước ấy”.

… “Ngày nay, trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã
hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa,
trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của
dân tộc, chính sách Mặt trận càng tỏ rõ ý nghĩa và tác
dụng quan trọng ở chỗ nó động viên và đoàn kết mọi lực
lượng của dân tộc, phát huy quyền làm chủ tập thể xã
hội chủ nghĩa của nhân dân đối với sự nghiệp vĩ đại của
Tổ quốc.

Cùng với các văn kiện chủ yếu của Đại hội là Diễn văn
khai mạc do Chủ tịch Hoàng Quốc Việt đọc và Báo cáo
Chính trị do Kiến trúc sư Huỳnh Tất Phát trình bày còn có
những báo cáo bổ sung về chính sách và hoạt động đối

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

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX

Đại hội II - Đại hội tăng cường
đoàn kết, phát huy quyền làm chủ
tập thể của nhân dân
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ngoại của Đảng và Nhà nước ta do đồng chí Nguyễn Cơ
Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình bày; chính
sách dân tộc và chính sách tôn giáo; công tác văn hóa
giáo dục, công tác thương binh - xã hội, công tác người
Việt Nam ở nước ngoài… do các bộ trưởng phụ trách các
ngành hữu quan báo cáo.

Đại hội đã nghe 27 tham luận của các tổ chức thành
viên ở Trung ương và đại diện các tỉnh, thành phố, quận,
huyện, phường, xã.

Nội dung báo cáo chính trị, cũng như phần lớn các
tham luận tại Đại hội tập trung vào những vấn đề lý luận
và thực tiễn trong hoạt động của Mặt trận ở chặng đường
đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khi quan hệ
sản xuất và cơ cấu xã hội đã có những thay đổi sâu sắc;
quan hệ giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội đã có nhiều
chuyển biến và nhiệm vụ chính trị của nhân dân ta cũng
không còn như thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ.

Báo cáo tại Đại hội, cũng như các tham luận kiến nghị,
phương châm, phương hướng, phương thức và phương
pháp hoạt động của Mặt trận trong điều kiện mới, nhằm
phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động,
phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành
viên, giữa Mặt trận với chính quyền các cấp.

Đại hội đặc biệt quan tâm tới công tác Mặt trận cơ sở,
như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng trong
bài phát biểu đã nhấn mạnh: “Báo cáo của Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Huỳnh Tấn
Phát trình bày trước Đại hội Mặt trận lần này đã vạch ra
một số phương hướng hoạt động rất đúng là đi sâu vào
cuộc sống ở cơ sở, ở từng thôn, xóm, bản làng, đường phố
và đến mỗi gia đình, qua đó mà phát huy tác dụng của
Mặt trận, thực sự tham gia vào giám sát công việc của
Nhà nước đề ra với các cơ quan chính quyền những ý kiến
của quần chúng về quản lý kinh tế và xã hội”.

Nếu như Đại hội lần thứ nhất (1977) là Đại hội thống
nhất ba tổ chức Mặt trận ở hai miền thành một tổ chức
Mặt trận duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
nhằm đoàn kết, động viên nhân dân cả nước tiến lên chủ
nghĩa xã hội theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam,
thì Đại hội lần thứ hai trên cơ sở kiểm điểm các hoạt động
của Mặt trận trong 6 năm qua và quán triệt tinh thần Chỉ
thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề ra
nhiệm vụ của Mặt trận trong 5 năm tới, trong đó nhấn
mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức, cải tiến phương thức hoạt
động để “Mặt trận thực sự là người đại diện chung cho
quyền làm chủ tập thể của nhân dân, là sợi dây nối liền
Đảng với quần chúng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước
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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội
nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024. 
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xã hội chủ nghĩa” như Chỉ thị đã đề ra, để Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam vừa mang tính tiêu biểu, vừa thể hiện tính
thiết thực.

Để Đại hội bám sát thực tiễn cuộc sống, bám sát thực
tiễn cách mạng, cách điều hành Đại hội có những đổi mới
căn bản: Các đại biểu Đại hội vừa nghe báo cáo và tham luận
tại Hội trường, vừa tham gia thảo luận tại các tiểu ban.

Đại hội lập ra ba tiểu ban:

1. Tiểu ban phối hợp và thống nhất hành động giữa
các tổ chức thành viên của Mặt trận;

2. Tiểu ban tăng cường quan hệ giữa Mặt trận với
chính quyền các cấp;

3. Tiểu ban hoạt động Mặt trận cơ sở.

Tổ chức phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ
chức thành viên Mặt trận là một trong những chức năng
chủ yếu, là nhiệm vụ bẩm sinh, là phương thức hoạt động
chủ yếu của Mặt trận các cấp. Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã xác định: Mặt trận là
hình thức tổ chức nhằm thực hiện sự thống nhất hành
động giữa các tổ chức thành viên để thúc đẩy mạnh mẽ

phong trào cách mạng của quần chúng. Lâu nay, có những
nơi làm tốt việc này, nhưng cũng có nhiều nơi chưa làm
tốt. Nguyên nhân chính là do thiếu sót trong lãnh đạo
công tác Mặt trận, nhất là trong nhận thức về vị trí, chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận; nhiều cấp ủy Đảng chưa
quan tâm lãnh đạo việc phối hợp và thống nhất hành động
của Mặt trận đối với các tổ chức thành viên.

Tiểu ban phối hợp và thống nhất hành động kiến nghị
với Đại hội:

1. Tiến hành trong các tổ chức thành viên của Mặt
trận từ Trung ương đến cơ sở việc nghiên cứu quán triệt
Chỉ thị 17 của Ban Bí thư; 

2. Cải tiến tổ chức, tăng cường bộ máy và tăng cường
phương tiện cho Ủy ban Mặt trận các cấp, nhất là cấp
huyện, xã, phường để hoạt động có hiệu lực hơn;

3. Xây dựng quy chế về quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận
với các tổ chức thành viên và giữa các tổ chức thành viên
với nhau;

4. Cải tiến lề lối làm việc; lập kế hoạch tổ chức phối
hợp thống nhất hành động; quy định chế độ thông tin hai

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, tổ chức từ 12-14/5/1983, tại Hà Nội. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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chiều; tổ chức triển khai phong trào sơ kết, tổng kết, đánh
giá tình hình, rút kinh nghiệm để đẩy mạnh phong trào.

Về mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền, tiểu
ban đã kết luận: Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận là phát
huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, vận động nhân
dân tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền,
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là nội
dung cơ bản trong mối quan hệ giữa Mặt trận với chính
quyền, nhằm thực hiện vai trò Mặt trận là chỗ dựa của
Nhà nước đã được thể chế trong Hiến pháp và pháp luật
của Nhà nước ta.

Tiểu ban đã thảo luận các biện pháp khắc phục những
thiếu sót trong mối quan hệ giữa Mặt trận với chính
quyền và xác định nhiệm vụ của Mặt trận trong vấn đề
này, cụ thể:

1. Động viên, tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện
quyền và nghĩa vụ công dân; tự giác và tích cực tham gia
xây dựng củng cố bộ máy nhà nước; sáng suốt lựa chọn
những người xứng đáng vào các cơ quan quyền lực nhà
nước ở Trung ương và địa phương (tức Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp);

2. Xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội và
Hội đồng nhân dân các cấp; giúp các đại biểu dân cử quan
hệ mật thiết với nhân dân; đồng thời giúp các cử tri theo
dõi và góp ý kiến về hoạt động của các đại biểu dân cử và
của các cơ quan nhà nước;

3. Động viên, giáo dục, tổ chức nhân dân tăng cường
pháp chế xã hội chủ nghĩa “Sống và làm việc theo Hiến
pháp và pháp luật”;

4. Hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân
tham gia rộng rãi và thường xuyên vào việc quản lý kinh
tế và quản lý xã hội.

Về hoạt động của Mặt trận cơ sở, tiểu ban nhất trí với
những đánh giá trong báo cáo chính trị trình Đại hội.
Thành tựu nổi bật trong hơn 6 năm qua là đã xây dựng
hoàn chỉnh hệ thống Mặt trận 4 cấp, đặc biệt là việc
thành lập Mặt trận cơ sở ở khắp các phường, xã, thị trấn
trong cả nước.

Thực tiễn cho thấy, cuộc sống là ở cơ sở, cách mạng là
cơ sở, nhân dân đoàn kết, làm chủ tập thể trước nhất, trực
tiếp và cụ thể nhất là ở cơ sở. Chính từ cơ sở, Mặt trận và
các tổ chức thành viên mới có điều kiện liên hệ chặt chẽ
với quần chúng, với cuộc sống của nhân dân, từ đó nắm
được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với
Đảng và Nhà nước để tăng cường đoàn kết, mọi người sống
trên cùng địa bàn, cùng nhau bàn bạc, chung sức xây dựng
cuộc sống mới, nếp sống mới, con người mới.

Báo cáo chính trị trước Đại hội khẳng định: Mặt trận
cơ sở cũng phải thực hiện đầy đủ 3 chức năng và 6 nhiệm

vụ cụ thể như Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng đã nêu. Vấn đề Đại hội đặt ra là: các địa
phương cần vận dụng cho sát hợp với đặc điểm và điều
kiện cụ thể của từng nơi.

Các văn kiện của Đại hội nêu rõ: Được sự lãnh đạo của
các cấp ủy Đảng, Mặt trận cơ sở thể hiện chức năng người
đại diện chung cho các tầng lớp nhân dân, phối hợp và
thống nhất hành động giữa các đoàn thể quần chúng và
các tổ chức nhân dân rộng rãi, phối hợp với chính quyền
cơ sở thúc đẩy các phong trào cách mạng của quần chúng
và tạo dựng cuộc sống ở mỗi khu dân cư đoàn kết, lành
mạnh, văn minh.

Đại hội đã thông qua chương trình hành động và
Điều lệ (sửa đổi), cử ra Ủy ban Trung ương gồm 184
vị, Ủy ban Trung ương cử ra Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị.
Đại hội đã nhất trí suy tôn đồng chí Hoàng Quốc Việt
làm Chủ tịch danh dự, cử kiến trúc sư Huỳnh Tấn
Phát làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn
Văn Tiến được tái cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm
Tổng Thư ký.

Đại hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước: “Nêu cao
truyền thống đoàn kết và yêu nước của dân tộc, hãy đem
cả tâm hồn và nghị lực của mình góp phần tích cực vào
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu, cùng với nhân dân
các nước phấn đấu vì sự nghiệp hòa bình độc lập dân tộc
và tiến bộ xã hội.

Cả nước ta hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại, quyết tâm thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng
liêng của Người”.

Đúng như lời khai mạc Đại hội của Chủ tịch Hoàng
Quốc Việt nêu rõ: “Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần
này là một dịp để chúng ta biểu dương sức mạnh vô địch
của khối đại đoàn kết toàn dân, biểu dương tinh thần yêu
nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn và những thành tựu về
mọi mặt mà nhân dân ta đã đạt được trong thời gian qua,
biểu dương ý chí sắt đá của toàn dân ta quyết thực hiện
thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ V của Đảng
Cộng sản Việt Nam đã đề ra”.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này trên cơ sở
kiểm điểm sâu sắc tình hình hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong thời gian qua, quán triệt tinh thần
Chỉ thị của Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong giai đoạn mới”. Đại hội làm sáng tỏ hơn nữa chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai
đoạn mới, sự phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban
Mặt trận với các tổ chức thành viên cũng như sự cộng tác
của Ủy ban Mặt trận với chính quyền ở các cấp, nhất là ở
cấp cơ sở.v
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PHÒNG, CHỐNG THAM NHũNG, LÃNG PHÍ

Công tác phòng, chống tham nhũng
và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
thời gian tới

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG*

Tóm tắt: Qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, cơ quan điều
tra đã khởi tố 3.337 vụ án/ 7.789 bị can về hành vi tham nhũng. Kết quả này cho
thấy, dù công tác phòng, chống tham nhũng đã được đẩy mạnh và tạo chuyển
biến rõ nét, nhưng tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều
cấp, nhiều lĩnh vực với tính chất phức tạp và ngày càng tinh vi. Bài viết đề xuất
những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: công khai,
minh bạch, giải trình là điều kiện tiên quyết kiểm soát quyền lực.

Summary: Through a review of 10 years of implementing the Resolution 3 of
Central Committee, investigating authorities have prosecuted 3,337 cases / 7,789
accused of corruption. This result shows that, although anti-corruption has been
promoted and made clear changes, corruption still takes place seriously in many
sectors, levels and fields with complexity and increasing sophistication. This paper
proposes key solutions in the coming time, focusing on publicity, transparency, and
accountability that are prerequisite for controlling power.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, giải pháp trọng tâm, công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực.
Keywords: Anti-corruption, key solutions, publicity, transparency, power control.
Nhận bài: 25/2/2019; Sửa chữa: 15/3/2019; Duyệt đăng: 28/3/2019.

Thời gian qua, công tác phòng, chống
tham nhũng đã đạt được một số kết quả
nhất định, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn
chế, khó khăn, vướng mắc

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng,
chống tham nhũng chưa tạo được sự chuyển biến căn bản
về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và
người dân về phòng, chống tham nhũng. Vẫn còn trong
xã hội tâm lý cần phải hối lộ hoặc tác động bằng hình
thức khác đối với người có chức vụ, quyền hạn để được
thuận lợi hơn trong giải quyết công việc. Một bộ phận

cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về
các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham
nhũng, nên thiếu tự giác trong chấp hành. Tình trạng cán
bộ, công chức có tâm lý thờ ơ, ngại đấu tranh với những
biểu hiện tiêu cực trong nội bộ còn khá phổ biến. Việc
xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng chưa
được quan tâm đúng mức.

Thứ hai, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội
trên nhiều lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp
với thực tiễn. Có những quy định mới được ban hành
nhưng đã phải sửa đổi do thiếu chặt chẽ, khó áp dụng.
Nhiều quy định về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, dễ

* Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương.
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bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, nhất là trên
các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng
sản; thu, chi ngân sách; đầu tư, mua sắm công; tài chính,
ngân hàng; quản lý doanh nghiệp nhà nước. Nhiều quy
định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật
lạc hậu, chưa sát với thực tế, sơ hở dễ dẫn đến tham
nhũng.

Thứ ba, công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ,
đảng viên còn hạn chế, chưa có quy định và thiếu kiên
quyết điều chuyển, thay thế cán bộ khi có dư luận hoặc
có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp... Việc xử
lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng,
chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập,
tặng quà, nhận quà còn nhiều hạn chế, vướng mắc, hiệu
quả thấp. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham
nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức,
một số biện pháp thực hiện hiệu quả thấp, chậm được
khắc phục, chấn chỉnh, như kê khai, kiểm soát kê khai tài
sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách
nhiệm người đứng đầu…

Thứ tư, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa
đáp ứng yêu cầu, nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng
trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; tỷ lệ thu hồi tài
sản tham nhũng còn thấp. Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán phát hiện nhiều sai phạm, nhưng số vụ việc chuyển
cơ quan điều tra để xử lý còn ít. Công tác giám định, định
giá tài sản liên quan đến một số vụ án, vụ việc tham
nhũng kinh tế thực hiện vẫn còn chậm, chất lượng còn
hạn chế; một số cơ quan, tổ chức, địa phương còn thiếu
kiên quyết, chậm trễ trong việc giám định, định giá tài
sản, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan trưng
cầu giám định.

Thứ năm, tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng ở
nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực; tính chất tham
nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, một
số vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; tính có tổ
chức của các vụ việc, vụ án tham nhũng ngày càng rõ
nét hơn; nhiều vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài
phức tạp; tham nhũng vặt, biểu hiện qua nạn hối lộ
trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay,
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chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan
công quyền vẫn còn nhức nhối, gây bức xúc trong nhân
dân. Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu, yêu
cầu. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với
những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra
trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản
trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư
luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh
đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa
sự tồn vong của chế độ”1.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, là do giữa
quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và hành động
thực tế của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn
vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn
khoảng cách, nói chưa đi đôi với làm. Nhiều cấp ủy, tổ
chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong
lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện công
tác phòng, chống tham nhũng. Một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu
dưỡng rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống.

Cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội và
phòng, chống tham nhũng trên một số lĩnh vực còn sơ
hở, chưa phù hợp với thực tiễn; một số chủ trương,
nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong
các nghị quyết của Đảng chậm được thể chế hóa. Việc
thực thi pháp luật nói chung và thực hiện các quy định
về phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước nói
riêng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong
thời gian tới

Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, sửa
đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước để bảo đảm công tác phòng,
chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả, nhất là xây
dựng các quy chế nội bộ của Đảng, các nguyên tắc và
chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên,
người đứng đầu; xây dựng và hoàn thiện thể chế quản
lý kinh tế - xã hội và thể chế về phòng, chống tham
nhũng theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp năm 2013 và
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hệ thống thể chế của
Đảng và Nhà nước phải tạo ra được một “cơ chế phòng
ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị
để không dám tham nhũng”2 và “một cơ chế bảo đảm để
không cần tham nhũng”3. Cần có cơ chế kiểm soát chặt
chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh

tế - xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của “nhóm
lợi ích”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”, ngăn chặn nguy
cơ nảy sinh tham nhũng từ khi xây dựng và thực hiện
chính sách. Tập trung thể chế hoá các mục tiêu, quan
điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về phòng, chống
tham nhũng đã được đề ra trong Nghị quyết, Kết luận,
Chỉ thị của Đảng để tổ chức thực hiện. Khắc phục tình
trạng Nghị quyết đúng, quy định của Đảng và pháp luật
của Nhà nước không thiếu, nhưng thực hiện không
nghiêm, không hiệu quả.

Hai là, phát huy đầy đủ, nâng cao hơn nữa vai trò,
trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp
ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là
của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống
tham nhũng. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là
cuộc đấu tranh ngay trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn
vị, đấu tranh ngay trong bản thân mỗi người. Vì vậy,
phải tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, phát
huy đầy đủ, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và
tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng
và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu
cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện
các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống
tham nhũng với phương châm: Đảng viên phải gương
mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn
nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải
gương mẫu. 

Ba là, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng
viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện, thực hiện
nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ phục
vụ phòng, chống tham nhũng. Rà soát, bổ sung, khắc
phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán
bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, khả thi. Thường xuyên
kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ
cương trong Đảng và bộ máy nhà nước; cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức vi phạm phải có hình thức
xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai. Rà soát, hoàn
thiện quy định của Đảng và Nhà nước về xử lý kỷ luật,
bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với
kỷ luật hành chính của Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách
hành chính; kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp
xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế
độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức và đổi mới chính sách tiền lương theo tinh thần
nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Bốn là, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định
về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có
hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
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hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công khai,
minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện tiên
quyết kiểm soát quyền lực. Công khai, minh bạch, trách
nhiệm giải trình càng tốt thì càng tạo điều kiện cho các
chủ thể giám sát có hiệu quả công tác phòng, chống
tham nhũng, không có vùng tối, vùng trống, vùng cấm
trong phòng, chống tham nhũng. 

Năm là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát kiểm soát quyền lực và xây dựng văn
hóa tiết kiệm, không tham nhũng để ngăn chặn từ gốc
nguyên nhân phát sinh tham nhũng. Cùng với việc hoàn
thiện hệ thống thể chế về kinh tế - xã hội và phòng,
chống tham nhũng, phải tăng cường giám sát việc thực
thi thể chế thông qua công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, giám sát của
các cơ quan và đại biểu dân cử, giám sát của các cơ quan
tư pháp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội và của toàn xã hội. Tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với công tác phát
hiện, xử lý tham nhũng của các cơ quan, đơn vị chức
năng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong
phòng, chống tham nhũng. Phải kiên quyết xử lý
nghiêm các hành vi né tránh, dung túng, bao che tham
nhũng; nhưng phải đánh giá đúng, bảo vệ những cơ
quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu chủ động, tích
cực phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Sáu là, từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống
tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước; mở rộng và
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống
tham nhũng. Đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định
tương trợ tư pháp, các thỏa thuận về hợp tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm với các nước; phối hợp chặt chẽ
với cơ quan tư pháp của các nước, các tổ chức quốc tế
để truy bắt, dẫn độ số đối tượng phạm tội tham nhũng
lẩn trốn, chuyển giao tài liệu, chứng cứ và thu hồi tài
sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài. Tích cực tham
gia các sáng kiến, diễn đàn quốc tế, nghiên cứu, tiếp
thu, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia và các tổ
chức quốc tế trong phòng, chống tham nhũng. Nội luật
hoá và thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Chống
tham nhũng theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện
và pháp luật của Việt Nam.

Bảy là, tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm
minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả
thu hồi tài sản tham nhũng. Các cơ quan Kiểm tra,
Thanh tra, Kiểm toán tập trung kiểm tra, giám sát,
thanh tra, kiểm toán những nơi có vấn đề phức tạp, các
lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, có nhiều dư
luận, thông tin, phản ánh, tố cáo về tham nhũng. Quá
trình phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng phải “tích
cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không
phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu
hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã kết luận
có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp
luật”4; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử
lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật
của Nhà nước. Xử lý nghiêm cả những người bao che,
dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, ngăn
cản việc chống tham nhũng. Chú trọng truy tìm, kịp
thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản,
phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay
trong quá trình thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, điều
tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

Tám là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao
hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức
năng phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục kiện toàn
nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra, Viện
kiểm sát, Tòa án, Thi hành án theo quy định mới của
pháp luật; kiện toàn tổ chức, bộ máy, quy định cụ thể
hơn về thẩm quyền, trách nhiệm, nâng cao hơn nữa
hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Ban
Nội chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước
trong phòng, chống tham nhũng. 

Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phương
tiện làm việc, củng cố, nâng cao phẩm chất, năng lực
của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham
nhũng, nhất là đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra, điều
tra, kiểm sát, tòa án trực tiếp làm công tác phát hiện,
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; kiểm soát quyền
lực, thực hành liêm chính. Nghiên cứu xây dựng mô
hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng theo
hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm và tính độc lập
tương đối trong thực hiện nhiệm vụ.v
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DIễN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

THựC HÀNH DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG - 
Sự minh định về năng lực cầm quyền
của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THẾ PHÚC*

Tóm tắt: Thực hành dân chủ trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng
trong phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua thực hành
dân chủ, Đảng càng phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã
hội để hoàn thành sự nghiệp cách mạng của mình. Bài viết phân tích quan điểm của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng; đồng thời khẳng định, quá
trình thực hành dân chủ trong Đảng đã minh định năng lực cầm quyền của Đảng
Cộng sản Việt Nam.

Summary: The practice of democracy in the Party is one of the important contents
in the leadership mode of the Communist Party of Vietnam. Through democratic
practice, the Party is more and more promoting its leadership role to the State and
society to complete its revolutionary career. The article analyzes President Ho Chi
Minh's view of democracy in the Party; at the same time, the article affirmes that
the process of democracy in the Party has defined the power of the Communist
Party of Vietnam.
Từ khóa: Dân chủ, cầm quyền, minh định, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Democratic, ruling, clarification, the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 12/3/2019; Sửa chữa: 25/3/2019; Duyệt đăng: 29/3/2019.

Thực hành dân chủ trong Đảng - phương thức lãnh
đạo nhất quán và xuyên suốt từ khi Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời cho đến nay. Đó là năng lực chính
trị quan trọng tạo nên sức mạnh của Đảng, đủ tầm

lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Đảng đã nêu rõ tôn chỉ của mình: “Đảng Cộng sản Việt
Nam tổ chức ra để lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai
cấp đấu tranh để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm
cho thực hiện xã hội cộng sản”. Về tính kỷ luật, ở điểm
b) mục IX, của Điều lệ ghi rõ: “Bất cứ về vấn đề nào đảng
viên đều phải hết sức thảo luận và phát biểu ý kiến, khi
đa số nghị quyết thì tất cả đảng viên phải phục tùng mà
thi hành”. Qua đó cho thấy, những quy định về tính kỷ
luật của Đảng là thiết chế hoàn chỉnh của phương thức
lãnh đạo dân chủ trong Đảng, cho dù cụm từ dân chủ
chưa xuất hiện trực tiếp.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và
của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành
dân chủ trong Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao việc thực hành dân
chủ trong Đảng, xem đó là yếu tố quan trọng tạo nên
năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng đối với
nhà nước pháp quyền và xã hội. Người nói: “Phải thật sự
thi hành dân chủ trong Đảng và trong quần chúng” và
không ngừng “mở rộng dân chủ trong Đảng”. Có như vậy,
Đảng mới đủ năng lực lãnh đạo nhân dân hoàn thành sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đáp
ứng năng lực cầm quyền trong sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), đã đặc
biệt chú trọng đến việc thực hành dân chủ trong Đảng.
Khi phân tích những thành tựu và hạn chế trước đó Đại

* Tiến sĩ, Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế.
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hội chỉ rõ: “Tất cả những gì đã làm được và chưa làm được
cũng chứng tỏ rằng sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm
những nhiệm vụ của giai đoạn mới”. Để khắc phục những
hạn chế trên, hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo thì
Đảng phải: “Tăng cường sự lãnh đạo tập thể, mở rộng sinh
hoạt dân chủ. Người lãnh đạo phải bình tĩnh lắng nghe
những ý kiến trái với ý kiến của mình. Ý kiến khác nhau
phải được nói hết, nói thẳng và trải qua thảo luận dân
chủ mà đi đến chân lý”. Vì vậy, một trong những nhiệm
vụ quan trọng mà Đại hội VI (1986), đề ra là: “Xây dựng
Đảng ngang tầm một đảng cầm quyền có trọng trách lãnh
đạo toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược.
Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ
chức, là nhân tố quyết định sự phát triển của cách mạng
nước ta”.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), trên
cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được về công tác
xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
(1986) đề ra, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, khẳng
định: “Để lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới cũng như
toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc, Đảng ta phải tự đổi mới và chỉnh đốn để có kiến
thức, năng lực và sức chiến đấu mới, khắc phục có hiệu
quả các hiện tượng tiêu cực và các mặt yếu kém, khôi
phục và nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân”. Trong
đổi mới phải hướng tới “Bảo đảm mọi đảng viên thực hiện
quyền dân chủ thảo luận xây dựng đường lối, chính sách
của Đảng”. Đại hội cũng đã chỉ rõ, nếu thiếu dân chủ
trong Đảng thì sẽ dẫn đến “độc đoán, gia trưởng, áp đặt
ý kiến cá nhân, không dám đấu tranh với những quan
điểm và việc làm sai trái”. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001), đã nhấn
mạnh đến việc “Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt
đảng”. Trên cơ sở đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
X (2006), khi tổng kết kinh nghiệm qua 20 năm đổi mới;
trong đó, bài học về công tác xây dựng Đảng, phát huy vai
trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và
xã hội là quan trọng. Đại hội chỉ rõ: “Việc thực hiện dân
chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn
dân tộc có tiến bộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin
tưởng vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng”.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế chưa
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Chính vì vậy mà Đại
hội chủ trương việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng
là thành tố đầu tiên, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối
với công tác xây dựng Đảng.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011),
Đảng khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm
quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Để đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, đảm
đương được vai trò lãnh đạo, Đại hội nêu rõ: “Đảng
thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả

lãnh đạo”; và “Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh
đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo”. Từ nhận thức
đúng đắn đó mà kết quả đạt được trong công tác xây
dựng Đảng là khả quan, có chuyển biến mạnh mẽ về
chất: “Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi
mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy
tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong
hệ thống chính trị. Việc mở rộng, phát huy dân chủ
trong Đảng được chú trọng”. Và để cho dân chủ trong
Đảng được mở rộng, đi vào thực chất, thật sự phát huy
dân chủ trong sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chi bộ đến
Trung ương, Đại hội đã quyết tâm đến việc: “Khẩn
trương ban hành quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý
luận chính trị” để làm nền tảng vững chắc cho việc thực
hành dân chủ trong Đảng. Điều đó được Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng cụ thể hóa: “Xây dựng
quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng được chú
ý đổi mới cả về hình thức và nội dung”.

Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản
Việt Nam 

Năng lực cầm quyền được thể hiện ở trình độ hoạch
định chủ trương, đường lối của Đảng

Năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trước hết
phải được thể hiện ở trình độ hoạch định chủ trương,
đường lối đúng đắn của Đảng. Thực tiễn đã chứng thực,
Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về quy luật phát triển
của xã hội để đề ra những chủ trương, quyết sách có tính
chất quyết định, phù hợp với thực tiễn cách mạng và
mang lại hiệu quả cao. Có được những chủ trương đúng
đắn và khoa học đó là nhờ Đảng ta luôn thực hành dân
chủ trong Đảng. 

Việc thực hành dân chủ sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm
vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trình độ và hiểu biết
của cán bộ, đảng viên là yếu tố làm nảy sinh nhu cầu tự
phê phán, tự thức tỉnh và đòi hỏi đánh giá lại những giá
trị, những chuẩn mực, những quan điểm vốn có trong
cuộc sống. Đó là quá trình mà mỗi cán bộ, đảng viên phải
tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo của mình,
đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Như vậy, trình độ
và sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên có vai trò to lớn đối
với sự phát triển năng lực cầm quyền, năng lực lãnh đạo
của Đảng. 

Có phát huy dân chủ trong Đảng mới có thể góp
phần hoạch định chủ trương, đường lối đúng đắn. Để
hạn chế những khuyết điểm trong việc xây dựng đường
lối, chủ trương thì cần phát huy trí tuệ tập thể đảng
viên, cần tranh thủ ý kiến của mọi đảng viên, kể cả
nhân dân, phải tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe sự đóng
góp của đảng viên, những kiến nghị từ Đại hội các cấp

D I ễ N  Đ À N  Đ ạ I  Đ O À N  K ế T  T O À N  D Â N  T Ộ C
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của Đảng. Năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng được
thể hiện ở chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng.
Dân chủ là cơ hội để cho mọi đảng viên có quyền tham
gia phát biểu ý kiến của mình vào xây dựng chủ
trương, đường lối. 

Năng lực cầm quyền của Đảng được thể hiện qua bản
lĩnh của Đảng trong lãnh đạo Nhà nước và hệ thống
chính trị

Đây cũng là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng cán
bộ lãnh đạo độc đoán, mệnh lệnh, trù dập, ức hiếp quần
chúng, chia bè phái gây ra tình trạng cục bộ địa phương,
bệnh công thần, hẹp hòi, dẫn tới tình trạng “bà con bằng
hữu mình” không tài cán gì cũng đề bạt, còn những người
có năng lực nhưng không “hẩu” với mình thì dù nói đúng
cũng không nghe, có tài cũng không dùng. Đối với cấp
trên thì coi thường, đối với cấp dưới thì độc quyền lấn áp,
đối với quần chúng thì ra vẻ quan cách mạng, làm cho
quần chúng sợ hãi. Bản lĩnh về công tác cán bộ được Đảng
ta thể hiện qua việc “sắp xếp lại một số tổ chức, điều
chỉnh, thay đổi nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ
quan, các ngành, các cấp. Thu gọn bớt một số ban, bộ, ủy
ban, tổng cục, bỏ nhiều vụ, cục, phòng trung gian” khi
thấy sự bất cập. Muốn vậy, cần phải “thúc đẩy phát triển
dân chủ trong Đảng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nâng
thêm trình độ nhận thức và năng lực công tác của đội
ngũ đảng viên”.

Năng lực cầm quyền được thể hiện thông qua ý thức
của cán bộ, đảng viên đối với thực thi chủ trương, đường
lối của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nếu mất hết dân chủ
trong Đảng. Thế là nội bộ của Đảng sẽ âm u, cán bộ trở
nên những cái máy, trong lòng uất ức, không dám nói ra,
do uất ức mà hóa ra oán ghét, chán nản”. Muốn thực hiện
tốt điều này thì người lãnh đạo cần phải không ngừng
nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn, lãnh đạo dân
chủ nghĩa là trong lãnh đạo phải sát với quần chúng,
không được áp đặt mệnh lệnh một cách độc đoán, mà phải
biết lắng nghe ý kiến của quần chúng, lắng nghe quần
chúng chứ không phải theo đuôi quần chúng. Theo Người,
“khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất
bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc”.

Người xem công việc xây dựng nghị quyết và tổ chức thực
hiện nghị quyết cũng như mạch máu: “Mệnh lệnh và nghị
quyết cũng như mạch máu. Mạch máu chạy đều khắp thân
thể thì người mạnh khỏe. Mạch máu dừng lại ở đâu,
không chạy thì chỗ đó sẽ tê liệt, sinh bệnh”. Vì vậy, phải
làm cho nghị quyết đi mau xuyên suốt từ trên xuống
dưới, công tác mau chóng thì việc gì cũng xong xuôi.
Trong tổ chức thực hiện phải dân chủ, tránh tình trạng
miễn cưỡng, ra nghị quyết không sát với thực tiễn. Người
căn dặn, mọi chủ trương, quyết sách đưa ra cần được dân
thực luận, bàn bạc kỹ lưỡng: “Nghị quyết gì mà dân chúng
cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý
kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của
ta”. Phát huy dân chủ trong thực hiện nghị quyết một
cách khoa học, mọi việc khi chưa quyết định thì tha hồ
bàn cãi cách tổ chức thực hiện cho tốt, thực hiện cho
nhanh, nói đi đôi với làm trong tổ chức thực hiện nghị
quyết đề ra và “khi nghị quyết việc gì phải cẩn thận, rõ
ràng. Khi đã nghị quyết thì phải kiên quyết thi hành”.
Tránh tình trạng “nghị quyết đầy túi áo thông báo đầy túi
quần. Mỗi nghị quyết phải mau chóng truyền đến các cấp
dưới, đến đảng viên đến dân chúng” và khi thi hành thì
nghị quyết không linh hoạt, sáng tạo phù hợp với hoàn
cảnh cụ thể của cơ sở. Hoặc thi hành một cách miễn
cưỡng, làm không đến nơi, đến chốn, bỏ mất thời cơ tốt,
lúc nên làm thì không làm, khi làm thì trễ rồi. Cuối cùng
kết quả công việc đem lại nhỏ bé so với nhiều nghị quyết
đề ra. Vì vậy, “các cấp dưới, đảng viên và dân chúng (hoặc
binh sĩ) phải thảo luận những mệnh lệnh và nghị quyết
đó cho rõ ràng, hiểu thấu ý nghĩa của nó và định cách thi
hành cho đúng”. 

Thực hành dân chủ trong Đảng là một trong những
nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua thực hành dân chủ,
Đảng Cộng sản ngày càng phát huy vai trò lãnh đạo của
mình đối với nhà nước và xã hội để hoàn thành sự nghiệp
cách mạng mà nhân dân giao phó. Đúng như lời chỉ dẫn
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân chủ là chìa khóa vàng vạn
năng để giải quyết mọi công việc”. Thực hành dân chủ
thể hiện sự minh định năng lực cầm quyền của Đảng Cộng
sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước
và hội nhập quốc tế hiện nay.v
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Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

NGUYỄN VĂN LONG* 

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc, có nhiều loại hình tín ngưỡng,
tôn giáo và yếu tố tôn giáo, dân tộc đan xen. Trong lịch sử, các chức sắc, tín đồ các
tôn giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, toàn
vẹn lãnh thổ, thống nhất giang sơn, tự do, hạnh phúc cho đồng bào cả nước.

Summary: Vietnam is a multi-religious and multi-ethnic country, with many types of
beliefs, religions and religious and ethnic elements combines. In history, religious
dignitaries and followers have made many contributions to the cause of fighting for
national independence and territorial integrity, reunification, freedom, and happiness
for the country.
Từ khóa: Tôn giáo, tín ngưỡng, quyền tự do, chức sắc, tín đồ, công dân, Việt Nam.
Keywords: Religion, beliefs, freedom, dignity, followers, citizens, Vietnam.
Nhận bài: 15/3/2019; Sửa chữa: 25/3/2019; Duyệt đăng: 3/4/2019.

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn
khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân
tộc, tôn giáo là nguồn lực nội sinh có ý nghĩa rất
quan trọng để tìm “mẫu số chung” của khối đại

đoàn kết dân tộc, nhất là trong thời kỳ hội nhập toàn diện
với khu vực và cộng đồng quốc tế. Để phát huy được những
“điểm tương đồng”, đòi hỏi cả hệ thống chính trị các cấp
phải kết hợp một cách biện chứng giữa lợi ích chung của
sự phát triển đất nước, với lợi ích cụ thể của đồng bào có
đạo trên cả hai mặt đời sống vật chất và đời sống tinh thần,
trong đó có nhu cầu về đời sống tâm linh tôn giáo. Đây
chính là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước
trong đồng bào các tôn giáo, nhằm thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng
phù hợp với phương châm, đường hướng hành đạo gắn bó
với dân tộc, tuân thủ pháp luật của các tôn giáo. Phát huy
những điểm tương đồng, hướng về mục tiêu chung của
công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế không thể
không huy động sức mạnh tiềm năng của đồng bào các tôn
giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đồng
bào các tôn giáo đấu tranh chống các thế lực lợi dụng tôn
giáo gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các
tầng lớp nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân
tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước,
sự tập hợp, đoàn kết của Mặt trận và các tổ chức đoàn
thể, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị
quyết về công tác đối với tôn giáo như: Nghị quyết số 24/
NQ - TW ngày 16/10/1990; Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày
12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Pháp
lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL - UBTVQH/11,
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI; tiếp đó Nhà nước
đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017
để hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… đã
tạo hành lang pháp lý ổn định, nhất quán nhằm bảo đảm
thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; đây là điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu lực,
hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt
động tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền, nghĩa vụ công
dân, tương thích với luật pháp quốc tế trong thời kỳ hội
nhập quốc tế theo phương châm “Việt Nam muốn làm bạn,
làm đối tác tin cậy với cộng đồng các quốc gia trên thế

* Thạc sĩ, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám
mục Tổng Giáo phận Hà Nội, tháng 12/2018. ẢNH: KỲ ANH

36 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 188 (4/2019)

giới”. Do đó, có thể khẳng định, để đoàn kết các dân tộc,
các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cần quan tâm đoàn kết gần 25 triệu
chức sắc, tín đồ tôn giáo, quan tâm đến quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. 

Để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của
nhân dân, hoàn thiện, thể chế hóa sự quản lý của nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, quá trình
xây dựng dự thảo Luật, Nghị định… Quốc hội, Chính phủ,
Mặt trận đều tổ chức lấy ý kiến, mời các chức sắc, tín đồ
các tôn giáo tham gia, tôn trọng những góp ý của các
chức sắc và sau khi ban hành đã được đông đảo chức sắc,
tín đồ các tôn giáo phấn khởi đón nhận. Đồng thời, cộng
đồng quốc tế đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Việt
Nam trong việc hoàn thiện pháp luật, phù hợp với công
ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, rút ngắn thời
gian công nhận tổ chức tôn giáo từ 23 năm xuống còn 5
năm, lần đầu tiên đã xác nhận pháp nhân phi thương mại
của tổ chức tôn giáo… Do đó, các tổ chức tôn giáo có điều
kiện mở rộng tổ chức và hoạt động của mình trên phạm
vi cả trong và ngoài nước. Chứng minh cho nhận định này
bằng những số liệu cụ thể: trước khi có Pháp lệnh Tín
ngưỡng, tôn giáo, cả nước có 6 tôn giáo; 13 tổ chức tôn
giáo; với 20.929 cơ sở thờ tự tôn giáo, 34.181 chức sắc,

78.913 chức việc, 17,4 triệu tín đồ. Từ sau khi có Pháp
lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo từ năm 2004 đến 2018, cả nước
có 15 tôn giáo, với 41 tổ chức, với 29,977 cơ sở thờ tự;
133.662 chức việc, 24,7 triệu tín đồ theo tín ngưỡng, tôn
giáo. So sánh các số liệu nêu trên ở thời điểm sau khi có
Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và khi thực hiện Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo năm 2016, cho thấy: Số lượng tôn giáo,
các tổ chức tôn giáo và số lượng chức sắc, tín đồ tăng lên
nhanh chóng. Điều đó khẳng định quyền tự do tôn giáo
của người dân luôn được đảm bảo trên thực tế. Các địa
phương có đông chức sắc và tín đồ sinh sống đã được tạo
điều kiện cấp hàng trăm ha đất để các tổ chức tôn giáo
xây dựng cơ sở thờ tự, cụ thể như: Thành phố Hồ Chí
Minh giao 7.500m2 cho Tổng liên hội Hội thánh Tin lành
Việt Nam (miền Nam), xây dựng Viện Thánh kinh thần
học. Tỉnh Đắk Lắc đã giao hơn 11.000m2 đất cho Tòa Giám
mục Buôn Ma Thuột. Tỉnh Quảng Trị giao thêm 15 ha đất
cho Giáo xứ La Vang… Chính quyền các cấp ở các địa
phương đã giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của chức
sắc, tín đồ theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến một cửa,
công khai, minh bạch, nhanh gọn các thủ tục liên quan
đến quyền, nghĩa vụ công dân về tín ngưỡng, tôn giáo.
Các ngày lễ lớn của của các tôn giáo như: Lễ Giáng sinh
của Công giáo, Tin Lành; Lễ Phật đản của Phật giáo và
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một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lớn diễn ra, như:
lễ hội Chùa Hương, lễ hội Bà Chúa Sứ, lễ hội Chôl Chnăm
Thmây, Đôl ta của đồng bào Khmer đã được các cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp
tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn để các tín đồ, chức sắc
tôn giáo tổ chức đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo
của nhân dân; đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh, trật
tự… đã thu hút hàng triệu đồng bào và tín đồ tôn giáo
trong và ngoài nước tham gia, nhất là các lễ hội tôn giáo
có quy mô lớn, như: Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak
2014 tại Ninh Bình, với hơn 1.000 đại biểu quốc tế, từ 91
quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự. Lễ kỷ niệm 500
năm đạo Tin Lành đến Việt Nam… là những minh chứng
sinh động về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đối với quyền tự do, tín ngưỡng của
công dân có tín ngưỡng tôn giáo, cũng như không tín
ngưỡng tôn giáo. 

Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch ở trong và
ngoài nước, trong đó không ít kẻ thù “khoác áo chức sắc”
của các tổ chức tôn giáo tập hợp tín đồ tìm mọi cách
chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền
những luận điệu sai trái, vu cáo Nhà nước vi phạm dân
chủ, nhân quyền nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ
quốc với đồng bào có đạo. Mỗi khi Nhà nước bổ sung hoặc
thay thế những văn bản pháp luật mới để điều chỉnh hoạt
động tôn giáo như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An
ninh mạng… các thế lực thù địch, trong đó có không ít
các chức sắc của các tổ chức tôn giáo lại xưng danh “ngọn
cờ đấu tranh dân chủ” hiệu triệu một bộ phận nhân dân
“nhẹ dạ, cả tin”, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để
kích động, phá hoại những thành quả mà chính mình đã
góp phần xây dựng. 

Để thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn
dân tộc, phát huy vai trò của hơn 90 triệu dân tham gia
thực hiện phát triển kinh tế - xã hội… Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều chương
trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo an ninh quốc phòng tại các vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào các dân tộc, tôn giáo nhằm nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nói
chung, đồng bào có đạo nói riêng theo hướng “ích đời, lợi
đạo”. Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của
nhân dân, hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến
địa phương cần thực hiện tốt công tác vận động chức sắc,

tín đồ trong các tổ chức tôn giáo theo các quan điểm, chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Các biện pháp cụ thể:

Một là, thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý
nhà nước đối với công tác tôn giáo cần phải quan tâm hợp
lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, quan tâm, chăm
lo đến đời sống tôn giáo của nhân dân, vừa phải kịp thời
đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù
địch. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để ứng xử phù hợp,
cụ thể đối với từng tôn giáo; tạo điều kiện cho các tôn
giáo hợp pháp, chăm lo đời sống sinh hoạt của tín đồ,
mặt khác đưa sinh hoạt tôn giáo vào khuôn khổ quản lý
nhà nước, góp phần loại bỏ các tổ chức bất hợp pháp lợi
dụng tôn giáo, từ đó làm lành mạnh hóa sinh hoạt của các
tổ chức tôn giáo. Giải quyết đúng đắn và đảm bảo nhu
cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng làm
cho đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng, tin vào chế độ và sự nghiệp đổi mới đất nước,
hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực xấu, từ đó nêu
cao cảnh giác để họ "tự giác đấu tranh chống lại chúng,
bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng chính đáng của mình, bảo
vệ an ninh Tổ quốc". 

Hai là, quán triệt nhất quán quan điểm của Đảng về
công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Chức
sắc, tín đồ tôn giáo là một đối tượng quần chúng đặc thù,
mối quan hệ giữa công dân với tín đồ luôn quyện chặt
vào nhau, bổ sung cho nhau, không thể tách rời và luôn
hướng tới phương châm "tốt đời, đẹp đạo". Do đó, phải
tuyên truyền, vận động cho chức sắc, tín đồ hiểu được
quyền lợi và nghĩa vụ công dân, trong đó coi trọng nghĩa
vụ với quê hương, đất nước và bổn phận với đạo, với giáo
hội của mình, tạo điều kiện để đồng bào có đạo tích cực
tham gia xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần
cùng toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu: "dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ba là, tăng cường công tác phối hợp, thống nhất hành
động của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, trên cơ
sở thống nhất để giải quyết thấu đáo các mối quan hệ
liên quan đến chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và
Nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức
đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc,
tín đồ các tôn giáo theo từng giới, từng lứa tuổi tham gia
các đoàn thể chính trị - xã hội, các đoàn thể xã hội và các
hội quần chúng phù hợp với phương hướng hành đạo của
từng tổ chức tôn giáo.v

Chú thích:
1. Theo Báo cáo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2018.
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Tóm tắt: Cùng với Tây Bắc và Tây Nguyên, Tây Nam bộ là địa bàn có vị trí chiến
lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh; là địa
bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thời gian qua, công tác tuyên
truyền, vận động chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở vùng đồng bào
dân tộc Khmer Tây Nam bộ của Mặt trận đã được triển khai thực hiện và đạt
được kết quả tốt. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong vùng đồng bào dân tộc Khmer cũng đang nổi lên một số
vấn đề đáng quan tâm. 

Summary: Along with the Northwest and Central Highlands, the Southwest is an
area with an important strategic position in terms of politic, economy, society and
national defense and security. And this area is where many Khmer ethnic people
live. Over the past few years, propaganda and mobilization of guidelines of the
Party and policies of the State in Khmer ethnic group in Southwestern area of the
Front have been implemented and achieved good results. However, propaganda
and mobilization of the Vietnam Fatherland Front in Khmer ethnic group has been
facing with some concerned issues.
Từ khóa: Công tác tuyên truyền, vận động, đồng bào dân tộc Khmer, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tây Nam bộ, 
Việt Nam.
Keywords: Propaganda, mobilization, Khmer ethnic group, the Vietnam Fatherland Front, Southwest, Vietnam.
Nhận bài: 25/3/2019; Sửa chữa: 28/3/2019; Duyệt đăng: 5/4/2019.

Vùng Tây Nam bộ (Đồng bằng sông Cửu Long)
chiếm 12,1% diện tích cả nước; dân số hơn 17,3
triệu người, chiếm 19,8% dân số cả nước. Trong
đó, đồng bào dân tộc Khmer có khoảng 1,2 triệu

người (chiếm 6,93% dân số toàn vùng), tập trung nhiều
ở các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh
Long, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.
Người Khmer hầu hết theo Phật giáo Nam tông. Vùng địa
bàn sinh sống của đồng bào Khmer chủ yếu ở vùng sâu,
vùng xa, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều
khó khăn, đời sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp,
phần đông trình độ học vấn còn thấp... Những năm qua,
Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính

sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc Khmer như: Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị;
Kết luận số 28 - KL/TW ngày 14/8/2013 của Bộ Chính trị
và Chỉ thị số 19 -CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư
“Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer
trong tình hình mới”,… 

Về kinh tế, đời sống: Vùng dân tộc Khmer được đầu tư
hàng trăm tỉ đồng để triển khai các hạng mục, công trình,
hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo cán bộ; đã xây dựng
90.000 nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho 30.025 hộ;
hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc
làm cho 18.609 lao động và 5.139 hộ. Đến nay, tỷ lệ hộ

* Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 
vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
ở vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam bộ
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nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn khoảng 25%,
(mỗi năm giảm 3%). Về giáo dục, đào tạo: Tỷ lệ huy động
trẻ em Khmer trong độ tuổi đến trường hiện đạt trên 90%
(năm học 1991 - 1992 chỉ đạt 60%); việc dạy và học chữ
dân tộc được quan tâm, toàn vùng có 34 trường phổ
thông dân tộc nội trú; các tỉnh có đông đồng bào Khmer
sinh sống đều tổ chức dạy chữ Khmer tại các điểm chùa;
hằng năm có khoảng 500 sinh viên Khmer được cử tuyển
vào đại học, cao đẳng; toàn vùng hiện có trên 2.000 sinh
viên Khmer. Về tôn giáo: Toàn vùng có 453 chùa và
khoảng 10.000 vị sư sãi được tự do hoạt động tôn giáo,
trùng tu xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, tổ chức các lễ
hội, tín ngưỡng tuyền thống; đã đề xuất đẩy nhanh tiến
độ triển khai xây dựng, khánh thành giai đoạn 1 Học viện
Phật giáo Nam tông Khmer ở thành phố Cần Thơ,... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện
chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Khmer
vẫn còn những hạn chế, như: Tình trạng phân hóa giàu
nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày càng cách xa, tỷ
lệ hộ Khmer nghèo vẫn ở mức cao (25%); hiện toàn vùng
còn đến 135 xã đặc biệt khó khăn và 162 ấp đặc biệt khó

khăn thuộc xã khu vực II, phần lớn là vùng dân tộc
Khmer. Mặt bằng dân trí trong vùng Khmer thấp so với
mức bình quân trong khu vực; tỷ lệ mù chữ gần 40%, tỷ
lệ học sinh bỏ học cao; mạng lưới trường lớp còn nhiều
bất cập, thiếu sách giáo khoa và giáo viên dạy song ngữ.
Thực trạng kinh tế - xã hội kém phát triển, hiện tượng tái
nghèo, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm ổn định, cùng
những vấn đề bức xúc về an sinh xã hội, giáo dục, y tế,...
trong vùng dân tộc Khmer còn tiếp diễn. Đây chính là đặc
điểm, những yếu tố tiềm ẩn bất ổn về chính trị - xã hội
mà các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng,
nhằm khai thác chống phá Đảng, Nhà nước về vấn đề dân
chủ, nhân quyền, tuyên truyền, kích động đấu tranh đòi
“ly khai, tự trị”, làm cho tình hình an ninh, trật tự vùng
dân tộc Khmer có những thời điểm diễn biến phức tạp.
Gần đây, ở một số nơi đã xảy ra các vụ tập trung đông
người, gây rối theo sự chỉ đạo kích động của phần tử phản
động Khmer Campuchia Krôm (KKK) bên ngoài. Tình hình
trên cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động gắn với
phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự
vùng dân tộc Khmer là một trong những yếu tố then chốt
để phát triển vùng chiến lược Tây Nam bộ.

Nhân dịp mừng Chôl Chnăm Thmây - Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, tháng 4/2019. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động 
Trong những năm qua, công tác dân vận nói chung,

công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp ở vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ nói
riêng đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên
truyền, vận động; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ Mặt trận, các đoàn thể là người Khmer, phát huy
vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận
động đồng bào dân tộc Khmer.

Về nội dung tuyên truyền, vận động: Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành
viên đã chủ động, tích cực vận động các tầng lớp nhân
dân, các vị chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo, cá
nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, phát huy vai
trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thực hiện tốt
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động như:
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” và các chương
trình an sinh xã hội; tham gia đảm bảo trật tự an toàn
giao thông; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền
về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; lịch sử vùng đất Nam bộ;
kết quả thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc trên địa
bàn tỉnh; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các quy định, quy
ước, hương ước ở khóm, ấp, thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn
các phong tục tập quán, văn hóa cổ truyền của các dân
tộc, thông tin thời sự trong nước và thế giới,... Từ đó,
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời
ngăn ngừa những phần tử lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp
phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn tỉnh…

Hoạt động thăm viếng, tặng quà nhân dịp lễ, tết của
đồng bào dân tộc được quan tâm. Hàng năm, nhân dịp
tết Chôl Chnăm Thmây và lễ Đôl ta của đồng bào dân tộc
Khmer, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các tỉnh, thành phố tham mưu với các Tỉnh ủy,
Thành uỷ tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đến thăm, tặng quà các chùa Phật giáo
Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và Trường
Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú; thăm các gia đình
chính sách tiêu biểu và người có uy tín dân tộc Khmer; tổ
chức họp mặt và tặng quà cho cán bộ, công chức, viên
chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang cấp tỉnh và cán bộ làm

công tác Mặt trận các cấp là người dân tộc Khmer, sư trụ
trì và Trưởng ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông
Khmer ở các tỉnh, thành phố.

Về hình thức tuyên truyền, vân động: Đa dạng hóa các
hình thức phổ biến, tuyên truyền, kết hợp các hình thức
tuyên truyền thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình,
trang website của Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành với
việc trang bị tài liệu, tờ rơi, đội thông tin lưu động, các
hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi, đối thoại tiếp
xúc của cán bộ Mặt trận Tổ quốc với đồng bào... Đặc biệt,
coi trọng hình thức tuyên truyền miệng thông qua đội
ngũ người có uy tín, tiêu biểu và các vị Ủy viên Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp là người dân tộc Khmer, thông
qua "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư" dịp
18/11 hàng năm và tổ chức Ngày hội “Văn hóa - Thể thao
đồng bào dân tộc Khmer” hàng năm với các nội dung
phong phú như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng đồng
bào Khmer; Hội thi triển lãm với chủ đề “Đồng bào dân tộc
Khmer chung sức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây
dựng nông thôn mới”; triển lãm, giới thiệu sách về văn
hóa dân tộc Khmer; đua ghe tam bản (nam, nữ), đẩy gậy
nam, nữ; bóng đá, bóng chuyền; hội thi ẩm thực đồng
bào Khmer với chủ đề “Món ngon ngày Tết”, góp phần gìn
giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp như tiếng nói,
chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống, các di tích lịch
sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc, công cụ sản
xuất, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn hóa,
nghệ thuật của đồng bào dân tộc Khmer.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt
trận đã góp phần giúp đồng bào dân tộc Khmer luôn tin
tưởng và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa
phương. Cùng với nhân dân các dân tộc khác, đồng bào
Khmer Tây Nam bộ hăng hái chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đồng bào Khmer luôn
tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận
và các đoàn thể, giám sát cán bộ, đảng viên. Đồng bào
ngày càng ý thức hơn về quyền làm chủ của mình, tham
gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tinh thần cảnh
giác, đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế
lực thù địch, các phần tử xấu ngày càng nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực tế công
tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận ở vùng đồng
bào dân tộc Khmer còn những hạn chế và bị tác động,
ảnh hưởng của các nguyên nhân khách quan như: Đời
sống của đồng bào còn nhiều khó khăn; trình độ giác
ngộ về chính trị và trình độ dân trí của đồng bào Khmer
chưa có chuyển biến rõ nét; chuyển dịch cơ cấu kinh tế
còn chậm; việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất và đời
sống còn rất hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; tệ nạn xã
hội, tiêu cực, tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại ở nhiều
nơi. Việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người vẫn
còn phức tạp, có lúc diễn ra gay gắt... một số tổ chức
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đảng, chính quyền ở Tây Nam bộ chưa coi trọng công
tác vận động đồng bào Khmer; nhận thức, trách nhiệm,
việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động
đồng bào Khmer chưa cao; chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ;
việc nắm bắt thông tin, xử lý các vấn đề đặt ra trong
đồng bào Khmer có lúc chưa kịp thời, chưa thỏa đáng.
Việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận
động đồng bào dân tộc Khmer ở một số đảng bộ, chính
quyền, Mặt trận còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,...
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá
cách mạng, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; một bộ
phận đồng bào còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại
vào chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương; xuất
phát từ đặc điểm mang tính đặc thù của đồng bào dân
tộc Khmer về điều kiện sinh sống; phong tục tập quán
cũ, lạc hậu...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác tuyên truyền, vận động 

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng
nhiều hình thức để các cấp ủy đảng, chính quyền, cán
bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên của các tổ chức thành
viên, các chức sắc tôn giáo, doanh nhân, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài… có thông tin về thực trạng tình
hình kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc
Khmer và các chính sách của Đảng, Nhà nước ở vùng đồng
bào dân tộc Khmer, nhằm nâng cao nhận thức, thấy được
sự cấp thiết, ý nghĩa và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội
trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc
Khmer trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng
cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, ý thức công dân Việt Nam
trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam bộ. Các cấp ủy
đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cần tăng cường
hơn nữa công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer, nhất là
giáo dục ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh giác với các
âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tăng cường
công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng làm
cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể,
sư, sãi và đồng bào Khmer nhận rõ những thành tựu kinh
tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua, trong đó
có vùng đồng bào dân tộc Khmer, về các quan điểm, chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào
dân tộc, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, tin
tưởng vào Đảng, Nhà nước. Phát huy truyền thống đoàn
kết các dân tộc, ý thức tự lực tự cường, đề cao tinh thần
cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh chống lại các
luận điệu xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ nội bộ của
bọn phản động và các thế lực thù địch.

Ba là, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào
dân tộc Khmer Tây Nam bộ trong công tác tuyên truyền,

vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tham
mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về
chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số và Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác
dân tộc của Chính phủ. Có kế hoạch phân công nhiệm vụ,
bố trí công việc cho người có uy tín tham gia các hoạt
động của Mặt trận, đoàn thể; tăng cường các hình thức
gặp gỡ, đối thoại, phổ biến cho người uy tín nắm được
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
đặc biệt là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo
về phòng, chống tội phạm,... Đặc biệt chú ý đến việc bảo
vệ người có uy tín và gia đình họ, không để kẻ địch, phần
tử xấu tác động, lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo, đe dọa, vô
hiệu hóa họ. Đối với người nhất thời có việc làm tiêu cực
phải gần gũi đối thoại, kiên trì vận động, phát huy mặt
tích cực để hạn chế mặt tiêu cực; tránh định kiến, ứng xử
thô bạo, gây bức xúc, dẫn đến nghi ngờ, xa lánh, đối lập
họ với Đảng, chính quyền và Mặt trận.

Bốn là, phát huy vai trò tự quản của đồng bào dân tộc
Khmer tham gia tích cực trong Ngày hội “Văn hóa - Thể
thao đồng bào dân tộc Khmer”, trong các hoạt động của
tết Chôl Chnăm Thmây và lễ Đôl ta hàng năm. Thực hiện
tốt công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc
Khmer tự ý thức giữ gìn, phát triển, bảo tồn văn hóa
truyền thống của dân tộc mình gắn kết với mở rộng giao
lưu với các dân tộc khác, tiếp thu có chọn lọc cái hay, cái
tiến bộ trong văn hóa của các dân tộc khác. 

Năm là, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức
thành viên tăng cường công tác giám sát việc thực hiện
các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước liên quan đến vùng đồng bào dân tộc Khmer, tăng
cường giám sát việc thực hiện các chính sách về kinh tế,
văn hóa, giáo dục; việc quản lý, điều phối cơ sở vật chất
của các thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc Khmer.
Kiến nghị, tham gia sửa đổi, bổ sung những nội dung
chưa phù hợp với thực tiễn đối với các chính sách ở vùng
đồng bào dân tộc Khmer.

Sáu là, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức
thành viên tăng cường phối hợp lồng ghép việc thực hiện
các chương trình, dự án, đề án về kinh tế - xã hội, xóa
đói giảm nghèo, cải thiện môi trường sống, xóa bỏ những
phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện quy ước và xây
dựng đời sống văn hóa mới ở cộng đồng dân cư vùng
đồng bào dân tộc Khmer của chính quyền với việc thực
hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”. Kịp thời tuyên truyền, biểu
dương, phổ biến kinh nghiệm, có chính sách khen
thưởng, động viên xứng đáng các tập thể, cá nhân có
những đóng góp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vùng đồng
bào dân tộc Khmer.v
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Một số giải pháp giảm nghèo và giảm nghèo
bền vững đối với các tộc người thiểu số 
ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Thực tế nhiều năm triển khai công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng dân
tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, cho thấy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây khó
khăn và bất trắc về con người và kinh tế, cản trở không nhỏ đến tiến trình và nỗ
lực giảm nghèo của người dân và cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Bài viết phân tích một số giải pháp xóa đói, giảm nghèo đặc thù đối với vùng dân
tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, tạo cơ sở cho
phát triển bền vững khu vực này.

Summary: In fact, in many years of implementing poverty reduction in ethnic
minority areas in the Central Highlands, there are still many hidden factors
causing difficulties and uncertainties for people and economy, significantly
obstructing the process and efforts to reduce poverty of the people and
communities of ethnic minorities in the Central Highlands. The article analyzes
some specific solutions to poverty reduction and hunger elimination for ethnic
minority areas in the Central Highlands, which need further attention and
research, creating a basis for sustainable development of this area.
Từ khóa: Xóa đói giảm nghèo, tộc người thiểu số, khu vực Tây Nguyên.
Keywords: Hunger elimination and poverty reduction, ethnic minorities, Central Highlands.
Nhận bài: 5/3/2019; Sửa chữa: 12/3/2019; Duyệt đăng: 25/3/2019.

Kết quả trong công tác xóa đói giảm
nghèo ở khu vực Tây Nguyên

Xoá đói, giảm nghèo là công tác quan trọng trong tiến
trình phát triển bền vững ở khu vực Tây Nguyên nói riêng
và ở Việt Nam nói chung. Triển khai chủ trương của Đảng
thông qua các chương trình, dự án, chính sách đầu tư của
Nhà nước, đến nay, kinh tế Tây Nguyên đã có bước chuyển
dịch mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. 

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân
tộc thiểu số đã từng bước được cải thiện rõ rệt; hơn một
nửa số thôn làng từ nghèo đói đã vươn lên đạt mức sống

trung bình và khá, nhiều hộ gia đình đã giàu có, trở
thành mô hình sáng về phát triển kinh tế trong vùng
đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần tạo sự chuyển
biến tích cực của khu vực Tây Nguyên trong những năm
qua. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn cần tiếp tục nghiên cứu đề
xuất cơ chế, chính sách, giải pháp để thúc đẩy, phát triển
sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc
thiểu số ở Tây Nguyên, nhất là việc giải quyết đất ở, đất
sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào nghèo tại
chỗ là vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu
rộng vào nền kinh tế thế giới.

* Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.
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Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, Tỉnh
uỷ và Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành
nhiều nghị quyết, chương trình, chỉ thị và kế hoạch xoá
đói giảm nghèo địa phương. Trên cơ sở văn bản, chính
sách của cấp tỉnh, hầu hết các huyện, thành phố của khu
vực Tây Nguyên đã xây dựng, ban hành Chương trình
giảm nghèo. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân
dân các tỉnh, các hoạt động đã được triển khai ở khắp
khu vực Tây Nguyên và đạt những kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên đến nay, nghèo đói là vấn đề xã hội nổi cộm
và bức xúc ở khu vực Tây Nguyên và không giống nhau ở
các dân tộc. Nghèo đói không còn là vấn đề nan giải đối
với đồng bào người Kinh mà tập trung chủ yếu ở các dân
tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Để thực
hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, những năm
qua, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các tỉnh
Tây Nguyên đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Trung bình mỗi
năm, Tây Nguyên huy động được 650 tỷ đồng hỗ trợ sản
xuất, giải quyết việc làm cho người dân. Nhờ đó công tác
xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên đạt nhiều kết
quả tích cực. 

Cụ thể, giai đoạn 2001-2005, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ
21,83% xuống còn 8,67%, bình quân giảm 2,6%/năm theo

chuẩn năm 2000. Giai đoạn 2006-2010, giảm từ 22,85%
xuống còn 10,34%, bình quân giảm 3,16%/năm theo
chuẩn năm 2005. Riêng vùng dân tộc thiểu số từ 47,8%
năm 2006 đến nay giảm xuống còn 19,9%, cơ bản giải
quyết tình trạng thiếu đói. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng theo
chuẩn nghèo của Chính phủ trong cả giai đoạn giảm bình
quân 2,8%/năm. Gia Lai cũng là một trong những địa
phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.
Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn
16,55%, giảm 3,16% so với 2015. Mặc dù đạt được những
thành tựu ấn tượng trong thập niên qua, nhưng Tây
Nguyên vẫn là một trong ba khu vực nghèo nhất nước
(Tây Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ), nhưng tốc độ giảm
nghèo của Tây Nguyên so với các vùng lãnh thổ khác
không ổn định, thể hiện ở sự thay đổi và dao động từ vị
trí nghèo thứ hai trong 3 năm đầu, sang vị trí nghèo thứ
ba trong ba năm tiếp theo, để rồi quay trở lại vị trí nghèo
thứ hai trong hai năm còn lại. Thực tế đó cho thấy, khu
vực Tây Nguyên còn tiềm ẩn những yếu tố khó khăn, bất
trắc về con người và kinh tế, cản trở không nhỏ đến tiến
trình và nỗ lực giảm nghèo của người dân nói chung và
cộng đồng các dân tộc thiểu số nói riêng. 

Xuất phát từ nhiều góc độ khác nhau của nhiều ngành
khác nhau, đã có nhiều giải pháp được đề xuất nhằm xoá
đói giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Có

Hội nghị tổng kết các hoạt động Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2018. 
ẢNH: PV
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những giải pháp thuần tuý mang tính khoa học công
nghệ của các ngành: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp,
thủ công nghiệp, lại có những giải pháp mang tính
chuyên ngành, như: các giải pháp về y tế, giáo dục, văn
hoá,... Vấn đề là những giải pháp đó đã đủ chưa và áp
dụng, triển khai các giải pháp đó như thế nào để phù hợp
và phát huy hiệu quả với đối tượng dân cư có nhiều đặc
thù và trở lực như các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên. 

Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo đặc
thù ở các tộc người thiểu số tại chỗ khu
vực Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập
quốc tế 

Một là, xây dựng con người Tây Nguyên mới có đủ khả
năng thực hiện xoá đói giảm nghèo hiệu quả

Một trong những nguyên nhân cơ bản và xuyên suốt
dẫn đến tình trạng nghèo đói, cũng như tình trạng kém
hiệu quả của các chương trình dự án xoá đói giảm nghèo
ở các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên là trình độ phát
triển kinh tế - xã hội của người dân còn hạn chế và chưa
đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đó là nguyên nhân và cũng là hệ
quả của đói nghèo. Con người tại chỗ Tây Nguyên tuy có
phẩm chất nhân văn tốt đẹp, nhưng còn chưa đủ năng
lực cần thiết để có thể sẵn sàng đấu tranh chống lại đói
nghèo như người Kinh và một số dân tộc mới đến khác.
Công cuộc xoá đói giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số tại
chỗ Tây Nguyên, cũng như việc thực hiện các giải pháp
xoá đói giảm nghèo khác chỉ có thể thành công trên cơ sở
quan trọng đầu tiên là thực hiện tốt công tác xây dựng
con người mới. Nếu cứ tiếp tục đầu tư tiền của và công
sức theo cách duy ý chí mà thiếu nghiên cứu và lý giải các
cơ sở khoa học về trình độ phát triển kinh tế - xã hội
thấp kém của các dân tộc, để xây dựng trong họ con
người mới thì không những rất khó xoá đói giảm nghèo,
mà còn vô hình chung tạo cho người dân tâm lý ỷ lại Nhà
nước, nguy hại hơn là triệt tiêu ý chí tự vươn lên cũng
như nội lực phát triển của họ. Vì thế, xây dựng con người
mới có thể coi là giải pháp trước hết và then chốt nhất,
hay là giải pháp của những giải pháp, giải pháp cần đi
trước một bước để xoá đói giảm nghèo đối với các dân tộc
thiểu số tại chỗ Tây Nguyên. Xây dựng con người mới ở
Tây Nguyên là cải tạo và xây dựng con người tại chỗ Tây
Nguyên từ chỗ còn bảo lưu nhiều tàn tích của xã hội
manh nha có giai cấp, với hoạt động kinh tế còn mang
nặng tính tự nhiên, tự cấp tự túc, dựa vào rừng, lệ thuộc
chặt chẽ vào rừng, sang con người có đủ tri thức về kinh
tế, xã hội và khoa học - kỹ thuật mới có thể từng bước
làm chủ tự nhiên và có đủ năng lực tự xoá đói giảm nghèo
và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án xoá đói
giảm nghèo. 

Trong xây dựng con người mới, việc quan trọng đầu
tiên là đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ.
Sự thành công hay thất bại của các hoạt động kinh tế -
xã hội suy cho cùng là do con người, đội ngũ cán bộ địa

phương quyết định, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng
định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “Muôn việc
thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”2. 

Hai là, nâng cao năng lực xoá đói giảm nghèo cho cán
bộ và người dân địa phương 

Việc đưa gạo xuống cứu đói cho người dân như xưa
nay vẫn làm là cần thiết, nhưng chỉ có ý nghĩa nhất thời.
Việc triển khai theo lối đưa các dự án từ trên xuống mà
ít quan tâm tới nhu cầu và năng lực của người dân tại
chỗ thường đem lại hiệu quả thấp. Năng lực tự xoá đói
giảm nghèo hạn chế có thể coi là một trong những trở
lực đáng kể của công tác giảm nghèo ở các dân tộc thiểu
số tại chỗ Tây Nguyên. Trở lực này thể hiện ở chỗ, người
dân có tiền nhưng không biết sử dụng thế nào để thoát
nghèo, có đường giao thông nhưng không biết phát huy
để thoát nghèo, có đất mà không biết phải trồng gì để
thoát nghèo. Với đối tượng người dân tộc thiểu số, sắm
cho họ chiếc cần câu cá vẫn chưa đủ mà cần giúp đỡ để
họ có thể tự tìm ra cách câu cá phù hợp và tốt nhất. Nói
cách khác, cần tăng cường sự tham gia chủ động và tích
cực của người dân vào toàn bộ các bước của các chương
trình, dự án giảm nghèo, từ điều tra, thu thập thông tin
nghèo đói, lập kế hoạch giảm nghèo, đến thực hiện kế
hoạch giảm nghèo và giám sát, đánh giá kết quả của kế
hoạch giảm nghèo. Chỉ có thể đánh giá nhu cầu giảm
nghèo của người dân thông qua ý kiến và sự tham gia của
chính họ vào quá trình giảm nghèo. Vì thế, đã đến lúc
cần làm cho người nghèo nhận thấy, giảm nghèo là công
việc của chính họ, khắc phục tâm lý ỷ lại trông chờ vào
Nhà nước, làm cho họ từ thụ động chuyển sang chủ động
trong giảm nghèo. Nói cách khác, cần làm cho người
nghèo từ chỗ quen đặt ra câu hỏi “Dự án cho người dân
cái gì” sang chỗ đặt câu hỏi “Người dân phải làm gì và
làm như thế nào để giảm nghèo nhanh và bền vững”. 

Cách thức tiến tới mục tiêu trên là thông qua các hình
thức cụ thể, như: triển khai các dự án thí điểm nhỏ, mở
các lớp tập huấn, đào tạo, vừa học vừa làm, học trong khi
làm, tham quan mô hình từ các nơi khác có điều kiện tự
nhiên và dân cư tương tự,... Cùng với đó là cần khắc phục
hàng loạt các khuynh hướng chưa phù hợp trong triển
khai công tác giảm nghèo cho người dân như làm hộ, cho
cá, không cho cần câu. Nâng cao năng lực giảm nghèo cho
người dân các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên không
thể không chú ý cải tạo các phong tục tập quán sản xuất
đã lỗi thời, mang tính tự nhiên, tự cấp, tự túc là chính,
để giúp người dân chuyển sang làm quen với kỹ thuật và
quy trình sản xuất mới, đặc biệt ưu tiên trước hết cho
làm quen với kỹ thuật và quy trình sản xuất các loại vật
nuôi và cây trồng mới phù hợp với điều kiện tự nhiên và
trình độ dân trí.

Ba là, chú trọng phát huy nguồn lực con người trong
xoá đói giảm nghèo

Công tác xoá đói, giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số

MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG
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tại chỗ Tây Nguyên hiện nay vẫn thiên về quan điểm tiếp
cận thuần vật lực, trong đó, coi đầu tư tiền của, vật tư,
đất đai,... do Nhà nước đưa xuống là yếu tố quyết định,
mà chưa chú ý đúng mức đến vai trò của nguồn lực con
người tại chỗ. Điều này dẫn đến tư tưởng thụ động, trông
chờ ỷ lại vào đầu tư của Trung ương của cán bộ và người
dân địa phương là một trong những nguyên nhân dẫn đến
tình trạng kém hiệu quả của các chương trình, dự án xoá
đói giảm nghèo. Đã đến lúc cần quán triệt quan điểm kết
hợp nguồn vật lực với nguồn nhân lực, trong đó, coi
nguồn lực con người tại chỗ là yếu tố phát triển quan
trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn yếu tố nguồn
lực vật chất từ bên ngoài đưa vào. Theo đó, bằng tuyên
truyền và bằng thực tiễn, chuyển nhận thức người dân từ
chỗ quen đặt câu hỏi: Nhà nước đưa xuống cho người
nghèo cái gì và bao nhiêu? sang chỗ quen đặt câu hỏi:
Mình (người dân) có thể làm được gì và làm như thế nào
để giảm nghèo cho chính mình. 

Bốn là, tạo điều kiện để các dân tộc tại chỗ và các dân
tộc mới đến học hỏi lẫn nhau trong quá trình xoá đói
giảm nghèo

Kinh nghiệm những năm qua cho thấy, bên cạnh
những tác động tiêu cực, sự có mặt của các dân tộc mới
đến đã đem lại nhiều tác động tích cực cho người dân tại
chỗ, đặc biệt là cung cách làm ăn và kỹ thuật sản xuất
mới. Trong đa số các trường hợp, so với ở các vùng thuần
dân tộc tại chỗ, ở các vùng xen cư dân tộc tại chỗ - dân
tộc mới đến, sự có mặt của người dân mới đến đã thúc
đẩy nhanh hơn nhiều quá trình biến các chủ trương,
chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước
thành hiện thực ở các làng dân tộc tại chỗ. Vì thế, xen
cư dân tộc tại chỗ - dân tộc mới đến có thể coi là mô
hình ưu việt để thúc đẩy nhanh quá trình xoá đói giảm
nghèo cho các làng dân tộc tại chỗ vùng sâu vùng xa,
nhất là vùng biên giới. Đây là vấn đề cần chú ý trong quá
trình quy hoạch dân cư trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra
là, rút kinh nghiệm những năm qua, cần có định hướng
và giải pháp cụ thể để khắc phục tác động tiêu cực và
phát huy tác động tích cực của bộ phận cư dân mới đến,
trong đó, đáng chú ý là: Trả lời thoả đáng các câu hỏi
đưa ai đến, đến làm gì và đến bao nhiêu là đủ; tổ chức
cho các làng mới đến và tại chỗ giao lưu, kết nghĩa với
nhau để người dân mới đến giúp đỡ người dân tại chỗ
trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kỹ thuật sản xuất và
phát triển kinh tế. 

Năm là, khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất 

Vấn đề đất đai đang nổi cộm ở Tây Nguyên trong gần
ba thập niên qua là mâu thuẫn giữa sở hữu tập thể truyền
thống của cộng đồng làng với sở hữu toàn dân của Nhà
nước, là sự thay đổi quyền của các dân tộc tại chỗ với đất

rừng. Hậu quả là, một bộ phận người dân thiểu số tại chỗ
thiếu đất sản xuất, dẫn đến hoặc tái du canh trở lại, hoặc
di cư tự do từ vùng này sang vùng khác, là một trong
những nguyên nhân dẫn đến nghèo đói và ảnh hưởng tiêu
cực đến môi trường sống cũng như mối quan hệ dân tộc.
Một số giải pháp cụ thể cần chú ý là giao đất, giao rừng
cho buôn làng, cấp đất cho người dân tại chỗ thiếu đất
bằng những nguồn khác nhau, tiếp tục thu hút lao động
tại chỗ vào làm công nhân trong các nông, lâm trường
sản xuất kinh doanh tốt. 

Sáu là, củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò của bộ
máy chính quyền và đoàn thể cấp xã trong thực hiện xoá
đói giảm nghèo

Thực tế những năm qua cho thấy, để các chương trình,
dự án xoá đói, giảm nghèo đến được với dân và đạt hiệu
quả, vai trò của bộ máy chính quyền và các đoàn thể cấp
xã là rất quan trọng. Xã là địa bàn trực tiếp thực thi các
chính sách và giải pháp xoá đói, giảm nghèo, chứ không
phải huyện, tỉnh hay bất cứ đơn vị hành chính nào khác.
Nói cách khác, các chương trình, dự án xoá đói, giảm
nghèo có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào
hoạt động của chính quyền và các đoàn thể cấp xã. Ngoài
việc củng cố, kiện toàn, cần coi trọng và nâng cao vai trò
của hệ thống chính quyền và đoàn thể cấp xã, trong đó,
quan trọng và có ý nghĩa then chốt là, một mặt thông
báo để xã biết và theo dõi toàn bộ các chương trình dự án
xoá đói, giảm nghèo do Nhà nước đầu tư xuống xã, mặt
khác, cố gắng đưa chương trình, dự án xoá đói, giảm
nghèo xuống cho xã triển khai thực hiện, coi xã là đơn vị
chủ đầu tư, khắc phục tình trạng đã và đang diễn ra ở
một số địa phương là chương trình, dự án xoá đói, giảm
nghèo triển khai tại xã, nhưng chính quyền, đoàn thể cấp
xã không được tham gia và đơn vị chủ đầu tư chỉ là cấp
huyện trở lên. 

Để giải quyết vấn đề này, cùng với việc triển khai thực
hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước,
một trong những giải pháp cơ bản đang được các tỉnh Tây
Nguyên tích cực thực hiện là đẩy mạnh công tác thu hút
nguồn lực đầu tư thông qua việc kêu gọi các chương
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm xây
dựng Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế trọng điểm, có
tốc độ tăng trưởng nhanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
vững chắc; đặc biệt đời sống văn hóa, trình độ dân trí của
đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện;
bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng;
sớm đưa nông thôn Tây Nguyên thoát ra khỏi tình trạng
chậm phát triển, nghèo nàn, lạc hậu, từng bước phát triển
bền vững, ổn định khu vực này, đây là vấn đề luôn được
Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đặc biệt quan tâm trong
những năm qua.v

Chú thích:
1,2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2004, t.5, tr.269, 240.



Thành phố Hồ Chí Minh với việc
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

LÊ VĂN CƯỜNG* - NGUYỄN THỊ THU HÀ**

Tóm tắt: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là mục tiêu và động lực quan trọng
trong chiến lược xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phát huy
quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đây cũng là động lực để người dân
tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển Thành phố.

Summary: Implementing the democracy regulations at grassroots level is an
important goal and driving force in the strategy of building and developing Ho Chi
Minh City in order to promote ownership of people in all areas. This is also a
motivation for people to actively participate in social management, contributing to
strengthening the great national unity, creating a synergy to promote the
development of the city.
Từ khóa: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân phường, Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: Implementing the democracy regulations at grassroots level, Ward People’s Community, Ho Chi Minh City.
Nhận bài: 12/3/2019; Sửa chữa: 18/3/2019; Duyệt đăng: 3/4/2019.

Ủy ban nhân dân các phường thực hiện
quy chế dân chủ cơ sở

Đảng ta luôn khẳng định, dân chủ là bản chất của
chế độ; dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách
mạng. Trong công cuộc đổi mới, mở rộng dân chủ xã hội
chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là
một trong những thành tựu nổi bật. Tuy vậy, không phải
lúc nào, ở đâu, quyền làm chủ của nhân dân cũng được
tôn trọng và phát huy đúng mức. 

Chính quyền các phường trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng,
quán triệt và thực hiện khá tốt phương châm “dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo hướng “trọng dân,
gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”
đối với sự phát triển của thành phố. Vị trí trung tâm của
quy chế dân chủ cơ sở còn thể hiện qua cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân
cư”, xây dựng “khu phố văn hoá”, phong trào “toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình “xây dựng nhà tình
nghĩa, nhà tình thương”, chương trình “tăng hộ khá, giảm

hộ nghèo”, “chương trình chung sức xây dựng nông thôn
mới”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong suốt thời gian qua.
Gần đây, để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tăng cường hơn
nữa việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ảnh của nhân
dân lấy từ bốn nguồn: ý kiến cử tri, qua giám sát của Mặt
trận Tổ quốc, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và phản
ánh từ báo chí, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ
Chí Minh đã ban hành Quy định số 1374-QÐ/TU ngày
1/12/2017 về "Quy trình giải quyết thông tin phản ánh
liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng,
pháp luật của Nhà nước". Để thực hiện nghiêm, từ Thành
phố đến quận, phường đều thành lập Tổ công tác 1374.

Việc thực hiện dân chủ cơ sở ở phường là mục tiêu,
định hướng phát triển bền vững của Thành phố, trên cơ sở
là phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và giữ vững
ổn định chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; quan

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
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tâm chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Do vậy, thực hiện dân chủ ở phường là yêu cầu và động lực
quan trọng của Thành phố, nội dung thực hiện dân chủ ở
phường càng cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế mỗi
phường, thì dân chủ cơ sở càng được mở rộng, quyền làm
chủ của nhân dân được phát huy trên mọi phương diện
của đời sống xã hội, động lực để người dân tích cực tham
gia vào các hoạt động quản lý xã hội và quản lý nhà nước
một cách có ý thức. Đồng thời, thông qua hoạt động này,
góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành
sức mạnh tổng hợp thúc đẩy Thành phố phát triển trên
nhiều mặt và người dân góp ý tham gia xây dựng Đảng và
chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy luôn chú trọng
lãnh đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, song song với việc ban
hành, triển khai các chủ trương mới, chương trình, kế
hoạch thực hiện dân chủ cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình
hình của từng địa bàn phường. Mặt khác, các cấp ủy cũng
luôn quan tâm việc kiểm tra, giám sát, trong 10 năm
(2008-2017) đã tổ chức 1.987 lượt kiểm tra, giám sát việc
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cấp
phường và khu phố, tổ dân phố. Ban Chỉ đạo, Tổ chỉ đạo
các cấp đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm với chuyên đề
“Kinh nghiệm của cấp ủy trong lãnh đạo chính quyền
phường tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của
nhân dân”; “Công tác vận động nhân dân di dời, tái định
cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện dự
án trên địa bàn”; “Cách làm, kinh nghiệm trong việc phát
huy dân chủ trong vận động, công khai các quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, các khoản đóng góp vận động của
nhân dân; chỉ đạo thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ
trợ, di dời, tái định cư để thực hiện dự án”; “Các giải pháp
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn
vị trong lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”...
Đồng thời, kiểm nghiệm các nội dung, phương pháp
thông qua cách làm về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
đi vào đời sống xã hội, đánh giá sự tham gia và nhận thức
của nhân dân về dân chủ, về quyền lợi và nghĩa vụ của
nhân dân trong quá trình thực hiện dân chủ ở phường; về
công tác triển khai, vận động và tổ chức thực hiện của
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính
trị - xã hội ở cơ sở; đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ,
công chức về nhận thức và vai trò tham mưu, vai trò lãnh
đạo và chỉ đạo trong tổ chức thực hiện dân chủ ở phường.
Đây là những chuyên đề mang tính thực tiễn và có ý
nghĩa quan trọng, xuất phát từ thực tế đời sống xã hội ở
phường trong thời gian qua. 

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cho
đoàn viên và hội viên từ phường, đến các cấp uỷ, ban điều
hành khu phố; trưởng, phó Ban Công tác Mặt trận khu
phố; tổ trưởng tổ dân phố với 959.741 lượt người về nội
dung thực hiện dân chủ ở phường. Bên cạnh đó, cơ quan
chức năng cũng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các nội
dung, chương trình cải cách hành chính và kỹ năng giao

tiếp hành chính; kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hoá nơi
công sở; kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu
nại, tố cáo của công dân và tổ chức; quản lý nhà nước về
công tác tôn giáo...

Thực hiện dân chủ ở phường còn gắn với nhiệm vụ cải
cách hành chính, cụ thể là tập trung vào việc cải cách
thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra công chức, công
vụ; triển khai và thực hiện đồng bộ Bộ thủ tục hành
chính áp dụng tại phường theo Đề án 30 của Chính phủ,
100% các phường thực hiện giải quyết công việc theo cơ
chế “một cửa”, một cửa liên thông; các phường đã gắn
thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành
chính, để “nhân dân biết, dân giám sát” mọi hoạt động
của cán bộ, công chức. Vì vậy, trong thời gian qua,
Chương trình cải cách hành chính, mà cụ thể là nội dung
cải cách thủ tục hành chính ở các phường đã được cải
tiến, giảm đáng kể phiền hà cho nhân dân, trình độ năng
lực giải quyết công việc của cán bộ được nâng lên, cơ sở
vật chất phục vụ tiếp công dân được cải thiện, hình thức
phục vụ được cải tiến đảm bảo nhanh chóng, đúng pháp
luật, được nhân dân đồng tình, đây cũng là mục tiêu thực
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “về đổi mới
và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường,
thị trấn”. Qua tổng hợp kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ
tục hành chính hàng năm các phường đều đạt trên 90%
số hồ sơ giải quyết kịp thời theo đúng quy định hiện
hành. Do thực hiện tốt quy chế dân chủ, tôn trọng quyền
làm chủ của nhân dân, nên nhân dân phấn khởi, nêu cao
trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân, thực hiện các
nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia
đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội và các công trình phúc lợi công cộng, các
dự án cơ sở hạ tầng về giao thông, về cấp thoát nước...
chính quyền các phường đã cơ bản phối hợp tốt với Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức nhiều buổi tiếp
xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, qua 10 năm có
7.381 cuộc, với 435.246 lượt người tham dự để lắng nghe
tâm tư nguyện vọng, nắm bắt và giải quyết kịp thời
những kiến nghị chính đáng của người dân, đồng thời
phát huy tinh thần sáng tạo của người dân tham gia ý
kiến xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình,
kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở
địa phương. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”, dân chủ trong nhân dân được phát
huy ở cơ sở, mặt khác đã tạo được sự chuyển biến về nhận
thức trong cán bộ, đảng viên, công chức hiểu được tầm
quan trọng vai trò của quần chúng nhân dân, tăng cường
công tác phối hợp, công tác liên tịch giữa chính quyền
phường với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -
xã hội phường. Đặc biệt, trong quá trình đô thị hóa nhanh
ở các quận vùng ven, việc phát huy sức dân trong tham
gia đóng góp các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng xã
hội, hạ tầng văn hoá, thể thao, các công trình phúc lợi
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công cộng... có những chuyển biến tích cực, thúc đẩy việc
phát triển các phong trào văn hoá - xã hội, làm cho đời
sống nhân dân các phường của Thành phố được nâng cao
về mọi mặt. 

Để hạn chế khiếu nại, tố cáo và giải quyết ngay từ cơ
sở các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, công tác hoà
giải ở cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Thông qua công tác hoà giải thành ở cơ sở, mỗi năm có
hàng nghìn vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ
nhân dân được hoà giải trên cơ sở tình làng, nghĩa xóm
đã góp phần làm giảm phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt
cấp. Tổ hòa giải cơ sở được xây dựng theo địa bàn khu dân
cư (khu phố), lực lượng chính tham gia các tổ hòa giải mà
lực lượng chính là thành viên các Ban Công tác của Mặt
trận, trưởng phó khu phố, tổ dân phố. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
được các phường quan tâm thực hiện và đã có nhiều
chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ
chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên,
công chức và công dân về công tác này từng bước được
nâng lên; cấp ủy và chính quyền phường đã quan tâm chỉ
đạo, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
đúng thẩm quyền, quy trình, quy định; công tác thanh
tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
được tăng cường; đã tập trung giải quyết có hiệu quả
những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp,
nhạy cảm, khiếu nại, tố cáo kéo dài, góp phần ổn định
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn Thành phố... 

Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phường,
thông qua nhiều kênh, nhiều phương thức như: tăng
cường tiếp xúc và đối thoại giữa chính quyền với người
dân; định kỳ hàng quý Ủy ban nhân dân phường tổ chức
hội nghị giao ban gồm trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân
phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị
- xã hội trên địa bàn để báo cáo, thông tin tình hình hoạt
động của chính quyền và hệ thống chính trị - xã hội, lắng
nghe ý kiến, tiếp thu, trả lời những thắc mắc của người
dân có liên quan đến điều hành, quản lý của chính quyền
cơ sở (hình thức dân chủ trực tiếp của chính quyền ở cơ
sở). Việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân còn được
tiến hành thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (dân chủ
đại diện). Thông qua quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy
ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong việc
tiếp nhận và xử lý, trả lời kiến nghị của người dân. 

Những kinh nghiệm bước đầu trong thực
hiện quy chế dân chủ cơ sở

Một là, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động và tổ chức học tập, bồi dưỡng phù
hợp với từng đối tượng và địa bàn, khu vực; thường
xuyên cập nhật quan điểm, chủ trương, chính sách mới
của Đảng và Nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở ở
phường, khu phố, tổ dân phố, xây dựng tài liệu tuyên
truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành, dễ
kiểm tra.... Công tác này cần có sự thống nhất lãnh
đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền và có sự phối
hợp đồng bộ với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính
trị - xã hội.

Hai là, việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định,
quy chế, quy ước phải phù hợp với đặc điểm từng địa
phương. Phát huy được trí tuệ của cán bộ, công chức,
người lao động và nhân dân, làm cho mọi người dân nhận
thức đúng đắn quyền làm chủ của mình để tự nguyện, tự
giác thực hiện. Trong thực hiện phải tăng cường giám sát,
kiểm tra để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung cho
phù hợp với tình hình thực tế.

Ba là, cấp ủy phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và nhất
là không khoán trắng cho chính quyền. Xây dựng nghị
quyết của cấp ủy về giám sát, kiểm tra và lãnh đạo thực
hiện quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương. Đưa nội dung thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở vào Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm
kỳ và hàng năm. Trong từng giai đoạn, từng thời điểm,
người lãnh đạo và người đứng đầu cần chọn nội dung
trọng tâm triển khai theo phương châm “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quá trình kiểm tra, phát
hiện những nội dung không phù hợp phải chủ động
kiến nghị cụ thể nội dung cần sửa chữa với cấp trên,
nhằm phát huy thật sự quyền làm chủ của nhân dân
tham gia vào quản lý nhà nước và quản lý xã hội, để
quy chế dân chủ cơ sở trở thành mục tiêu và động lực
phát triển.

Bốn là, cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương
phải nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tăng
cường kiểm tra, giám sát. Nhất là việc phải tự mình nêu
gương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm bố
trí cán bộ, củng cố tổ chỉ đạo tham mưu tốt cho cấp ủy
trong thực hiện quy chế dân chủ. Tinh thần quyết tâm,
ý thức của chính quyền và người dân ở cơ sở là một
trong những yếu tố chủ yếu để thực hiện tốt dân chủ
ở cơ sở.v
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K I N H  N G H I ệ M  -  T H ự C  T I ễ N

Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,
công chức cấp xã ở Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay

PHẠM THỊ HỒNG LOAN*

Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Cán bộ, công chức là nhân tố
quyết định sự thành bại của cách mạng; cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn
luyện, xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”. Việc
quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) có đủ phẩm chất, năng lực là nhiệm
vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài
trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc,
Nhật Bản và thực tiễn Việt Nam, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về đào tạo
cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn hiện nay.

Summary: The Communist Party of Vietnam affirms that cadres and civil
servants are the decisive factors for the success or failure of the revolution, it is
necessaryto train, foster, and build a contingent of cadres and civil servants who
have both “moral” and “professional”. The interest in building a contingent of
cadres and civil servants at commune, ward, and township establishments
(hereinafter referred to as cadres and civil servants at commune level) with
adequate qualities and capabilities is a regular and meaningful task which has a
very important meaning both in immediate as well as long term of the
revolutionary cause of the Party. Through understanding the experiences of
China, Japan and Vietnamese practices, the article provides some
recommendations on training cadres and civil servants at the current stage.
Từ khóa: Cán bộ, công chức cấp xã, đào tạo, sự nghiệp cách mạng Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam.
Keywords: Commune cadres, civil servants, training, revolutionary career in China, Japan, Vietnam.
Nhận bài: 25/3/2019; Sửa chữa: 28/3/2019; Duyệt đăng: 5/4/2019.

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản
và thực tiễn Việt Nam

Kinh nghiệm của Trung Quốc

Để bảo đảm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức cấp xã đạt kết quả, Trung Quốc giao cho một
cơ quan có thẩm quyền đưa ra quy hoạch và thống nhất
chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

cấp xã. Thiết lập cơ chế mới về quản lý công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho từng cấp, từng
ngành sao cho có hiệu quả.

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp
xã thường là một năm, nếu ngắn hạn thì 3 hoặc 4 tháng.
Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với đào tạo,
bồi dưỡng chuyên môn. Giáo trình giảng dạy phải thường
xuyên đổi mới cho phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt,

* Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
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phải xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và xây dựng
chế độ giám sát kết quả đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
ở Trung Quốc rất linh hoạt, thiếu gì đào tạo, bồi dưỡng
nấy. Đào tạo, bồi dưỡng cả tư cách nhậm chức cho cán bộ,
công chức cấp xã. Nếu cán bộ, công chức không được đào
tạo, bồi dưỡng đủ các tiêu chuẩn theo quy định thì không
đề bạt, bổ nhiệm. 

Kinh nghiệm của Nhật Bản

Hiện nay ở Nhật Bản, hầu hết tất cả mọi người, kể cả
các chính trị gia và giới ngôn luận đều thừa nhận rằng,
quan chức nhà nước nói chung, trong đó có đội ngũ cán
bộ, công chức cấp xã nói riêng, là những người rất ưu tú.
Tư chất và năng lực này được quyết định bằng những kỳ
thi tuyển nghiêm ngặt và bằng sự đào tạo, bồi dưỡng liên
tục sau khi tuyển dụng.

Sau khi được tuyển dụng, cán bộ, công chức cấp xã
vẫn được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng với hai hình thức:
đào tạo, bồi dưỡng qua kinh nghiệm làm việc tại chỗ và
qua các lớp huấn luyện ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
Mục đích của việc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ,
công chức cấp xã nắm bắt những vấn đề mới trong việc
quản lý hành chính, phân tích được những khuynh hướng
mới trong kinh tế, chính trị của nước mình và của thế
giới để vận dụng vào việc định ra các chính sách và tổ
chức thực thi các chính sách tại địa phương có kết quả
cao nhất...

Thực tiễn Việt Nam

Sau khi có Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18/3/2002
về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống
chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”. Các cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp, từ Trung ương đến cơ sở, đã ban
hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật để cụ
thể hóa đường lối của Đảng, trong đó có lĩnh vực đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Các cấp ủy, chính
quyền đã coi trọng và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi
dưỡng, quy hoạch và không ngừng nâng cao trình độ,
kiến thức các mặt của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Nhìn chung,
đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được phát
triển cả số lượng và chất lượng. 

Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và
đưa sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về
xã, phường, thị trấn công tác đã từng bước trẻ hóa và
nâng cao trình độ về các mặt của đội ngũ cán bộ, công
chức cấp xã. Chất lượng đội ngũ được nâng lên cả về trình
độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm
thực tiễn. Hệ thống chính trị ở cơ sở đã có nhiều chuyển
biến tích cực góp phần to lớn trong quá trình xây dựng,
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện
và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,
góp phần quan trọng đảm bảo ổn định quốc phòng an
ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh một số kết quả tích cực, lĩnh vực công tác
này vẫn tồn tại nhiều bất cập, không ít cán bộ, công chức
cấp xã trong hệ thống chính trị chưa qua đào tạo chuyên

KINH NGHIỆM - THựC TIễN

Về cơ bản, ở Việt Nam hiện nay có 4 hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, được tổng hợp qua bảng sau:

Phương thức Đặc điểm ưu điểm Nhược điểm

Đào tạo cơ bản
từ trường

Thời gian học dài, học tập trung
theo chương trình quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, có bằng cấp.

Đào tạo theo hệ thống, học viên có
học vấn.

Tốn kém về thời gian,
không phù hợp với người
đang đi làm việc.

Đào tạo ngắn
hạn

Hình thức đào tạo ngắn hạn, tinh
giản và rút ngắn thời gian đào tạo,
người học có thể hành nghề đạt kết
quả chấp nhận được. Học theo
chuyên đề, không có bằng cấp.

Đáp ứng được nhu cầu cấp bách của
thực tiễn ở cơ sở, bổ sung thêm kiến
thức cho công tác nhằm giải quyết
khó khăn trước mắt.

Không có bằng cấp, chỉ
có giấy chứng nhận, sau
phải đào tạo lại.

Đào tạo tại
chức (đào tạo
vừa học, vừa
làm)

Học viên vừa học, vừa làm, có bằng
hoặc chứng chỉ.

Vừa đi học, vừa tham gia làm việc ở
địa phương, không ảnh hưởng
nhiều đến thời gian làm việc, nhiều
người theo học, vận dụng ngay
được vào thực tế.

Chất lượng thấp nếu
không tổ chức tốt.

Đào tạo ngắn
hạn và đào tạo
vừa học, vừa
làm.

Có chứng chỉ, bằng cấp, vừa có kiến
thức cơ bản, bổ sung kịp thời các
kiến thức đang cần trong công việc.

Nhiều người tham gia, không phải
tốn nhiều thời gian đi lại.

Tốn kém kinh phí, mang
tính hình thức, chất
lượng không cao nếu
không tổ chức tốt.
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môn nghiệp vụ, không được thường xuyên bồi dưỡng bổ
trợ kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật,
kỹ năng hành chính, tin học... nên chưa đáp ứng tốt nhất
yêu cầu quản lý, điều hành ở địa phương; cán bộ, công
chức cấp xã hầu hết chưa qua đào tạo chính quy, cơ bản,
còn thiếu và yếu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng; việc
nắm bắt thông tin chậm dẫn tới thiếu tính nhạy bén, linh
hoạt trong xử lý công việc, hiệu quả thực thi công vụ còn
thấp, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới sự phát
triển về kinh tế, xã hội của địa phương.

Một số giải pháp về đào tạo cán bộ, công
chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay

Một là, về quan điểm tổng quát là đưa công tác đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và công chức cấp xã thực
sự trở thành một giải pháp cơ bản, then chốt nhằm nâng
cao chất lượng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,
góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển
kinh tế, văn hoá xã hội ở nông thôn, cơ sở. Quan điểm cụ
thể là đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có quan
điểm, lập trường chính trị vững vàng, vì lợi ích của nhân
dân, của cộng đồng mà phục vụ. Đào tạo đội ngũ cán bộ,
công chức cấp xã có năng lực, vững vàng về chính trị,
tinh thông nghiệp vụ, có đủ khả năng xây dựng hệ thống
chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên
tiến, hiện đại. Việc tổ chức đào tạo ngày càng được nâng
cao, chất lượng tốt, đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ
chuyên sâu, có khả năng truyền thụ, yêu ngành, yêu
nghề. Cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo ngày càng hoàn
thiện, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Hai là, cần xây dựng được bộ khung tiêu chí về đội
ngũ cán bộ cấp xã, đặt ra những yêu cầu đối với cán bộ
và công chức cấp xã: 

Về trình độ học vấn: Cán bộ, công chức cấp xã yêu cầu
phải tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học bổ túc
văn hóa; phải được đào tạo, bồi dưỡng để có trình độ
chuyên môn nhất định về tổ chức quản lý và các hoạt
động về lĩnh vực đảm nhiệm, tiến tới phải qua đào tạo để
có bằng trung cấp chuyên môn trở lên.

Về trình độ chính trị: Cán bộ, công chức cấp xã đòi
hỏi cần thiết phải được trang bị trình độ lý luận chính trị
nhất định, để có quan điểm chính trị vững vàng, phải nắm
được đường lối, quan điểm của Đảng về công tác chính
quyền cơ sở theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và
các chỉ thị, nghị định của Chính phủ. Cán bộ và công chức
cấp xã còn phải nhạy bén và có quan điểm đúng để nắm
bắt và triển khai các chủ trương của các cấp ủy và chính
quyền các cấp về sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương.

Về trình độ chuyên môn: Một cán bộ, công chức cấp xã
cần phải có khả năng về tổ chức quản lý và chuyên môn.
Nếu chuyên môn nghiệp vụ giỏi thì càng thuận lợi cho
công tác và thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển. Những

phẩm chất đòi hỏi người cán bộ, công chức cấp xã phải có
là sở trường, nhiệt huyết và lòng say mê nghề nghiệp.
Cán bộ, công chức cấp xã vừa là người hướng dẫn, tổ chức
các hoạt động ở cấp xã, vừa là người thực hiện nên đòi
hỏi họ phải giỏi cả về phương pháp tổ chức, cả hoạt động
cụ thể để chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng
đến nhân dân. Cán bộ, công chức cấp xã phải am hiểu và
nắm bắt được những nghiệp vụ chuyên môn thì mới quản
lý, tổ chức các hoạt động đó được.

Về uy tín: Một cán bộ, công chức cấp xã phải bằng việc
làm của mình, bằng hiệu quả của công việc để làm chuyển
biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền; đồng thời bằng
hiệu quả công việc nâng cao niềm tin của quần chúng, lôi
kéo họ vào các hoạt động. Cấp ủy, chính quyền ủng hộ,
quần chúng tin tưởng thì uy tín và sức mạnh của cán bộ
và công chức cấp xã ngày càng được nâng cao.

Ba là, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đào
tạo nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã từ Trung
ương tới mỗi địa phương. Xây dựng chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức
cấp xã dài hạn, trung hạn và ngắn hạn sát với yêu cầu
nhiệm vụ đặt ra cho từng thời kỳ, đáp ứng nhu cầu trước
mắt, nhu cầu lâu dài; đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất
lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đạt những
mục tiêu đề ra, đảm bảo tính ổn định lâu dài. Đồng thời,
thường xuyên kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện,
rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ khuyết cho thời kỳ sau.
Việc xác định quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức cấp xã ở từng địa phương cần được coi
trọng, có kế hoạch hiệu quả, cụ thể. 

Bốn là, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy
quản lý. Ngày nay, cải cách hành chính đã chuyển sang
một bước mới với bốn nội dung: cải cách thể chế hành
chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. Mục
tiêu của cải cách là hướng đến xây dựng một nền hành
chính trong sạch, vững mạnh, tiết kiệm, chuyên nghiệp,
phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Để thực hiện có hiệu
quả yêu cầu cải cách hành chính, các cơ quan nhà nước
đang đứng trước những đòi hỏi cần phải đổi mới sâu sắc
và toàn diện về tổ chức, về phương thức hoạt động, đặc
biệt là công tác xây dựng nguồn nhân lực. 

Trước tình hình đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực đang được chú trọng theo hướng chuyển đổi từ
mô hình đào tạo cứng nhắc, mang nặng tính áp đặt sang
đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí công việc và
theo nhu cầu của đối tượng; đổi mới phương thức và nội
dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt
ra từ quá trình thực thi công vụ; coi trọng công tác giáo
dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ,
công chức cấp xã để nâng cao lòng yêu nước, yêu chế độ,
niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm, thái độ
phục vụ nhân dân.v

K I N H  N G H I ệ M  -  T H ự C  T I ễ N
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NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Biến THÙ thành BẠN
LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai đã không đem lại thỏa
thuận nào. Điều này gây ra sự hẫng hụt lớn trong dư luận nhiều nước. Vì sao có
sự hẫng hụt đó? Nó có dập tắt hy vọng tiếp tục đối thoại để giải quyết các xung
đột đã kéo dài trên 60 năm giữa hai nước không? Tương lai quan hệ Mỹ - Triều
Tiên sẽ ra sao? Đó là những câu hỏi lớn mà các chính khách đang tìm lời giải đáp.

Summary: The second U.S.-North Korea summit did not reach any agreement
causing great disappointment in public opinion of many countries. Why is there
such a disappointment? Does it quell the hope of continuing dialogue to resolve
conflicts that have lasted more than 60 years between the two countries? What is
the future of U.S.-North Korean relations? That's the big question that politicians
are looking for answers.
Từ khóa: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, thỏa thuận, xung đột, hòa bình, thế giới.
Keywords: U.S.-North Korea summit, agreement, conflict, peace, world.
Nhận bài: 25/2/2019; Sửa chữa: 1/3/2019; Duyệt đăng: 15/3/2019.

Khát vọng hòa bình 
Hà Nội được chọn làm nơi họp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tiên lần thứ hai trong hai ngày 27 và 28/2/2018. Vì sao
Hà Nội được chọn mà không phải nơi đâu khác? Các
phóng viên của hàng trăm tờ báo, hãng thông tấn trên
thế giới đã nêu ra rất nhiều lý do: Việt Nam là quốc gia
có nền chính trị - xã hội ổn định nhất; có nền an ninh
đảm bảo nhất; Việt Nam đã từng tổ chức thành công
nhiều hội nghị quốc tế. Việt Nam có quan hệ tốt với cả
Hoa Kỳ và Bắc, Nam Triều Tiên. Việt Nam được tất cả các
bên liên quan tin cậy. Việt Nam có đường lối đối ngoại
rộng mở, không hận thù với bất cứ nước nào và cũng
không bị nước nào hận thù. Người Việt Nam rất cởi mở và
thân thiện. Việt Nam vẫn giữ được tốc độ phát triển kinh
tế cao trong nhiều năm… Các phóng viên, các nhà ngoại
giao, các chính khách thuộc mọi xu thế chính trị, từ tả
sang hữu, từ cực đoan đến bảo thủ đều thống nhất cho
rằng, việc chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Hội nghị
thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai là phương án
hợp lý nhất. 

Nhiều đoàn viên chức ngoại giao, chuyên gia kỹ thuật,
an ninh, hậu cần, y tế của hai nước Mỹ, Triều Tiên dồn
dập đến Việt Nam, khảo sát rất kỹ tình hình các con

đường mà hai đoàn sẽ đi qua, các nơi lưu trú và nơi tiến
hành hội đàm... Có thể nói không sót một bụi cây, đám cỏ
nào ở các nơi mà các đoàn khảo sát không rà tới. Càng gần
tới ngày diễn ra Hội nghị, cả thế giới hướng về Hà Nội,
Việt Nam để theo dõi sự kiện. Hơn 3.000 phóng viên của
218 hãng thông tấn trên thế giới đã cử những phóng viên
xuất sắc, nổi tiếng của họ đến để theo dõi và tường thuật
sự kiện. Chỉ trong ba ngày (26, 27, 28/2/2019) đã có hơn
20.000 tin, bài ảnh về hội đàm Mỹ - Triều Tiên, về Việt
Nam và về Thủ đô Hà Nội được phát đi khắp thế giới.

Tất cả những yếu tố trên đã trở thành động lực mạnh
mẽ khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm cao của những
người dân Việt Nam. Đặc biệt, người dân Hà Nội rất đỗi tự
hào với vai trò là người đại diện, thay mặt cho cả nước
tiếp đón sự kiện. Có những người nước ngoài từng nghe
những điều ca ngợi về Việt Nam, nhưng chưa một lần đặt
chân đến. Nay, họ mới có dịp trực tiếp chứng kiến những
điều mà khách du lịch nhiều nước trên thế giới ngưỡng
mộ. Có phóng viên nói, không nơi đâu yên bình bằng Việt
Nam. Không khí yên bình và mến khách của người dân
Việt Nam khiến cho người nước ngoài thoải mái đi lại, mà
quên đi mọi lo sợ như khi đi vào những đất nước mà xã
hội bị chìm vào trong mất ổn định.

* Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Việt Nam chỉ có 20 ngày để tổ chức sự kiện với khối
lượng công việc đồ sộ, tính ra phải mất nhiều tháng mới
có thể hoàn thành. Nhưng với lòng tự hào dân tộc, với
tinh thần trách nhiệm cao, mọi viên chức, mọi người dân,
không ai bảo ai, đều ý thức tự nguyện tham gia góp phần
đem lại thành công cho sự kiện. Hà Nội, qua một thời gian
ngắn, bỗng nhiên thay đổi thành một thành phố rực rỡ cờ,
hoa tươi rói dưới ánh nắng dịu dàng của mùa Xuân. Mọi
con đường, góc phố đều được dọn dẹp sạch sẽ, bày thêm
chậu hoa, cây cảnh. Nhân viên, viên chức các tổ chức môi
trường, điện lực, thông tin, tuyên truyền hối hả làm việc
ngày đêm, quên cả mệt nhọc để hoàn thành một cách tốt
nhất công việc được giao. Những thay đổi bên ngoài, đồng
thời là những thay đổi về nội tâm. Với những gương mặt
thân thiện, với những nụ cười trên môi, những phụ nữ
trong tà áo dài truyền thống, đông đảo nhân dân cầm cờ
hoa của ba nước Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên vẫy chào khi
phái đoàn đi qua hoặc xuất hiện. Người dân Hà Nội rất sẵn
sàng giúp đỡ các phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp.
Có những chủ quán cung cấp thức ăn, thức uống miễn phí
cho các phóng viên tại các điểm săn đón các sự kiện nóng
hổi. Có những anh lái xe ôm sẵn sàng phục vụ miễn phí để
đưa các phóng viên đi con đường ngắn nhất để kịp đến
nơi họp báo tổ chức sự kiện. Các phóng viên nước ngoài
luôn được người Việt Nam tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ khi họ
cần phỏng vấn ai đó để có những tin tức sốt dẻo nhất về
cuộc họp, về đất nước và con người Việt Nam về Thủ đô Hà
Nội. Người người đều muốn đóng góp sức lực, trí tuệ cho
sự kiện quan trọng này.

Có thể nói, từ người giữ cương vị cao nhất của Nhà
nước, cho đến mọi người dân, tất cả đều thể hiện tinh
thần tự nguyện, tự giác và tinh thần trách nhiệm cao đối
với sự kiện.

Một câu hỏi được đặt ra là điều gì đã tạo nên sự thay
đổi lớn trong dư luận, thái độ của nhân dân Việt Nam và
thế giới đến vậy? Câu trả lời không khó. Đó là khát vọng
hòa bình đang thúc đẩy mọi người hành động. Mâu thuẫn
ở Đông Bắc Á, mà điểm nóng nhất là mâu thuẫn Mỹ - Triều
Tiên được đánh giá là một trong những nơi ấp ủ nguy cơ
xảy ra chiến tranh thế giới lần ba. Trong thâm tâm của
nhân loại sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu mâu thuẫn Mỹ
- Triều Tiên được gạt bỏ. Điều này mở ra một hy vọng lớn
cho nhân loại trong việc tìm cách dập tắt các lò lửa chiến
tranh đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Từ hội đàm
thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần một tại Singapore
(12/6/2018 đến hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần
thứ hai tại Hà Nội (27/2/2019) chỉ có hơn 8 tháng. Thời
gian này là quá ngắn so với thời gian hơn 60 năm, từ
25/6/1950 - ngày nổ ra chiến tranh, cho đến nay 2019,
hai nước Mỹ - Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng đình
chiến chưa ký kết hòa bình. Điều này có nghĩa chiến
tranh Mỹ - Triều Tiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà
không cần tuyên bố. Nhiều nhà quan sát cho rằng cả Mỹ

lẫn Triều Tiên đã có những bước đi nhanh từ Hội nghị
thượng đỉnh lần một sang Hội nghị thượng đỉnh lần hai.
Ông Trump đã từng tuyên bố rằng, ông sẽ quyết làm được
những việc mà nhiều Tổng thống tiền nhiệm chưa làm
được. Chủ tịch Kim cũng từng cam kết rằng, ông không
muốn để vấn đề chia cắt Triều Tiên và chính sách hạt
nhân cho con cháu giải quyết. Phải chăng cả Mỹ lẫn Triều
Tiên đều có những lý do cụ thể về đối nội lẫn đối ngoại,
thôi thúc họ cần tìm ra những phương sách để sớm chấm
dứt tình trạng thù địch dai dẳng, căng thẳng đã quá lâu.
Có nhiều người đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị thượng
đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai này không phải là không
có cơ sở. Đó không phải là ảo tưởng.

Hẫng hụt nhưng không bi quan
Theo thông báo được chính thức được công bố trước

đó, đến trưa ngày 28/2/2019, cuộc hội đàm giữa hai đoàn
sẽ kết thúc. Hai đoàn sẽ cùng ăn trưa với nhau và đến 14
giờ thì hai đoàn sẽ ký thỏa thuận và ra tuyên bố chung.
Nhiều dự đoán khả quan được nêu ra. Nếu mâu thuẫn giữa
Triều Tiên với Mỹ được giải quyết, thì nó sẽ trở thành mẫu
hình cho đường lối đối ngoại “biến thù thành bạn” mà
Việt Nam đã áp dụng thành công. Tinh thần lạc quan cao
đến mức có người dự đoán rằng, Hội nghị thượng đỉnh
Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai nhất định sẽ gặt hái được
thành công nhiều ít không thể nói trước. Nhưng có thể
khẳng định hai đoàn không thể ra về tay không! 

Đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ trưa, nhưng hội đàm vẫn
chưa kết thúc. Chủ nhân và các đầu bếp khách sạn nơi sẽ
tổ chức bàn tiệc cho hai đoàn nóng lòng chờ đợi. Tại
trung tâm báo chí, hàng ngàn phóng viên liên tục đứng
lên, ngồi xuống. Tất cả dán mắt vào màn hình với nhiều
hồi hộp. Mỗi phút trôi qua dài dằng dặc. Không ai đoán
được điều gì đã xảy ra. 

Đồng hồ nhích dần đến 1 giờ chiều. Từ khách sạn, nơi
tiến hành cuộc hội đàm, thông tin đưa đến: “Buổi ăn trưa
bị hủy bỏ. Không có thỏa thuận giữa hai đoàn. Không có
ký kết và tuyên bố chung của hai đoàn”. Hai đoàn: Mỹ và
Triều Tiên cùng rời khách sạn vào lúc 14 giờ. Tổng thống
Trump sẽ có cuộc họp báo và lên đường về nước vào 16
giờ. Tất cả phóng viên hối hả thu xếp để kịp đến nơi họp
báo. Họ đang băn khoăn thì chủ nhà Việt Nam đã kịp huy
động nhiều xe buýt chở tất cả phóng viên đến nơi họp
báo đúng giờ. Mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Trump
tuyên bố, ông hết sức cám ơn chính quyền và nhân dân
Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc tiến
hành hội đàm. Ông không tiếc lời ca ngợi vẻ đẹp của đất
nước Việt Nam, về lòng mến khách, về tình cảm thân
thiện của người dân Việt Nam đối với nước Mỹ và cá nhân
ông. Ông tuyên bố ngắn gọn về lý do không có thỏa thuận
và tuyên bố chung, bởi vì Triều Tiên muốn Mỹ hủy bỏ mọi
cấm vận nhưng chỉ muốn hủy bỏ một phần chương trình
hạt nhân của nước này. Ông Trump cho rằng, ông chỉ đơn
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giản bước đi khỏi một thỏa thuận không tốt. Điều này
không có nghĩa là quan hệ giữa hai nước Mỹ - Triều Tiên
đã đến mức cùng đường. Tổng thống Trump cho rằng, Chủ
tịch Kim chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận lớn. Về sau,
cụm từ “thỏa thuận lớn” được nói rõ là Triều Tiên chưa
sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn chính sách hạt nhân của họ.

Tuy không có thỏa thuận, không có tuyên bố chung,
nhưng cả Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên đều vui
vẻ bắt tay nhau trước lúc rời khách sạn và dành cho nhau
những nhận xét, đánh giá tốt đẹp. Trong cuộc họp báo
chiều 28/2/2019 tại khách sạn, ông Trump tuyên bố:
“Quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn “ấm
áp” và ông “tin tưởng” ông Kim. Những nét thiện cảm thể
hiện rõ trên gương mặt của hai người. Những khoảnh
khắc sinh động này được các ống kính của nhiều phóng
viên chớp lấy và nhanh chóng truyền đi khắp thế giới.
Không có những lời lên án nhau hoặc những hành động
cử chỉ thiếu thân thiện thường thấy trong các cuộc đàm
phán không thành công. Vì vậy, dư luận thế giới nói
chung không cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều
Tiên lần thứ 2 thất bại. Hôm 3/3/2019, cố vấn an ninh
quốc gia Mỹ Giôn Bôn-tơn không cho rằng, Hội nghị
thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là một thất bại. Một quan
chức cao cấp của Mỹ cho biết, tiến trình đàm phán vẫn
tiếp tục và vẫn có tiềm năng cho những cuộc gặp mặt
trong tương lai.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai
không đạt kết quả là một sự bất ngờ lớn đối với dư luận
và kỳ vọng của thế giới và các bên tham gia đàm phán.
Trước đó không một ai trong cuộc hoặc ngoài cuộc có thể
tiên đoán ra điều này. Do vậy, khi các bên đàm phán ra
về tay không đã gây nên sự hẫng hụt lớn. Dẫu vậy, thay
cho những cảm giác thất vọng, bi quan, những niềm hy
vọng vào những cuộc hòa đàm tiếp theo giữa hai bên Mỹ
- Triều Tiên để tìm kiếm hòa bình vẫn được dư luận thế
giới và các bên đối tác tin tưởng là sẽ được tiếp tục.

Những dự đoán về chiều hướng diễn biến
sau Hội nghị

Quan hệ Mỹ - Triều Tiên là một đề tài nóng bỏng. Báo
chí thế giới tiếp tục đưa ra rất nhiều dự đoán về chiều
hướng diễn biến sẽ xảy ra sau Hội nghị thượng đỉnh.
Nhiều người cho rằng, hội nghị hòa đàm Mỹ - Triều Tiên
lần thứ hai không đem lại kế quả là tất yếu. Hận thù,
nghi kỵ lẫn nhau đã kéo dài trên 60 năm. Không có phép
lạ nào có thể bỗng chốc xóa đi những ký ức đau buồn đã
hằn sâu trong tâm trí giữa hai dân tộc Mỹ - Triều Tiên. 

Trong cuộc hòa đàm Mỹ - Triều Tiên, Trung Quốc cố
gắng dựng lên hình ảnh là Trung Quốc không gây sức ép
với Triều Tiên. Nhưng có người cho rằng, đã có “yếu tố
Trung Quốc” tác động đến kết quả của hòa đàm. Với Trung
Quốc, việc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm
xa sẽ là con bài mặc cả có sức nặng với Mỹ và các nước
Nhật Bản, Hàn Quốc. Trung Quốc cũng không muốn Triều
Tiên giàu mạnh hơn về kinh tế và thoát ly khỏi ảnh
hưởng của Trung Quốc. Một Triều Tiên từ bỏ chính sách
hạt nhân và giàu mạnh, tự lực, tự chủ về kinh tế, thoát
ly khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc sẽ làm cho Trung Quốc
mất đi lá bài quan trọng để mặc cả với đối phương. Không
có gì để buộc Trung Quốc phải vội vã việc phi hạt nhân
hóa Triều Tiên. Căng thẳng càng kéo dài càng có lợi cho
Trung Quốc.

Việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai
chưa đem lại kết quả cụ thể nào và có gây ra sự hẫng hụt
mạnh, nhưng không đẩy dư luận chung đến chỗ thất
vọng, bi quan. Nó không làm cho tình hình xấu hơn sau
Hội nghị thượng đỉnh lần một. Nó còn làm lóe lên những
tia hy vọng mới. Mỹ tuyên bố sẽ không tiếp tục tiến hành
các cuộc tập trận trên các vùng biển kề cận với Triều Tiên.
Triều Tiên tuyên bố sẽ không tiếp tục phóng thử tên lửa.
Những tuyên bố này đã góp phần duy trì không khí hòa
dịu giữa hai bên vừa được nhen nhóm lên tại Hội nghị
thượng đỉnh lần một.

Sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội,
Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch mở cửa lại khu công
nghiệp Kaesong. Cùng với việc nối lại đường sắt xuyên
suốt Nam - Bắc Triều Tiên, các bãi mìn, các hệ thống loa
phát thanh dọc theo giới tuyến quân sự đều được dỡ
bỏ. Số đồn bốt dọc theo giới tuyến cũng được giảm bớt.
Điều này cho thấy cả hai miền Nam - Bắc Triều Tiên
đang cố gắng thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc,
thay cho chính sách đối địch căng thẳng đã tồn tại bao
nhiêu năm nay.

Giới chức lãnh đạo cũng như dân chúng Triều Tiên đều
cảm nhận được, việc từ bỏ chính sách hạt nhân, mạnh
dạn thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở và phát triển
kinh tế là những chìa khóa để đưa Triều Tiên thoát khỏi
sư bao vây cấm vận và trở thành nước giàu mạnh. Không
ai có thể cản trở Triều Tiên thực hiện các đường lối này
cho dù phải mất nhiều năm1. Với đất nước giàu tài nguyên
thiên nhiên, Triều Tiên có đầy đủ điều kiện khả thi để
đưa đất nước họ trở nên giàu mạnh về kinh tế. Một tương
lai sáng lạn đang chờ đón Triều Tiên nếu họ rút ra được
những bài học của Việt Nam.v

Chú thích:
1. Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình giữa Mỹ và Việt Nam được ký kết vào ngày 27/1/1973. Sau đó, Mỹ vẫn tiến hành

bao vây, cô lập Việt Nam. Đến ngày 2/3/1994, Mỹ tuyên bố dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam. Ngày 25/7/2013 tại Nhà Trắng, Chủ tịch
Việt Nam và Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố xác lập quan hệ đối tác toàn diện Mỹ - Việt Nam. Con đường biến thù thành bạn của
Việt Nam phải trải qua hơn 40 năm mới trở thành hiện thực.
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Công tác đối ngoại nhân dân của
tỉnh Lai Châu từ năm 2011 đến nay
và giải pháp trong thời gian tới

VŨ THỊ HUỆ*

Tóm tắt: Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng -
an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Trong những năm qua, công tác đối
ngoại nhân dân luôn được xem là bộ phận cấu thành quan trọng trong công tác đối
ngoại của tỉnh; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chủ trương
công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, phục
vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Lai Châu.

Summary: Lai Chau is a province with a very important strategic position on
national defense, security, and protecting national sovereignty. In recent years, the
mobilization has always been considered an important component in the
mobilization affairs of the province which has made an important contribution to
the results of implementing tasks and mobilization guidelines of the Provincial Party
Committee, People's Council and People's Committee, serving the socio-economic
development, and security - defense of Lai Chau province.
Từ khóa: Công tác đối ngoại nhân dân, quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới, tỉnh Lai Châu.
Keywords: People’s mobilization, defense - security, border sovereignty, Lai Chau province.
Nhận bài: 18/2/2019; Sửa chữa: 25/2/2019; Duyệt đăng: 1/3/2019.

Kết quả công tác đối ngoại nhân dân từ
năm 2011 đến nay 

Về việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước
về công tác đối ngoại nhân dân 

Nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TW ngày
6/7/2011 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới và
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình
hình mới” tỉnh Lai Châu đã ban hành Chương trình hành
động số 18-Ctr/TU ngày 23/9/2011 của Tỉnh ủy về việc
thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW. Theo đó, Ủy ban nhân dân
tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh và
nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, quán triệt
theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW và Chương trình hành
động số 18-Ctr/TU đến đội ngũ cán bộ, công chức và quần
chúng nhân dân, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến về
nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành đối với
công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tỉnh đã chỉ đạo Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
tỉnh theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 9/5/2012 của
Ủy ban nhân dân tỉnh. Liên hiệp bao gồm 1 chủ tịch là
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 2 phó chủ tịch là Phó
Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh; các tổ chức thành viên gồm: Hội hữu nghị Việt Nam
- Trung Quốc và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị tỉnh được tỉnh giao thực hiện công
tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Ngày 27/9/2016, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Quyết
định số 238-QĐ/TU ban hành Quy chế quản lý thống nhất
các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động đối ngoại trên địa bàn.

Về thành tựu công tác đối ngoại nhân dân 

Thứ nhất, hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Lai
Châu được thực hiện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn
của Tỉnh ủy, sự quản lý chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Phó trưởng Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu.
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Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành
những văn bản chỉ đạo phù hợp với chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước, cũng như phù hợp với thực
tiễn hoạt động.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp, trao đổi
thông tin với các cơ quan ngành dọc ở Trung ương, đặc
biệt là Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
Việt Nam, nhằm nắm bắt kịp thời xu thế, tình hình đối
ngoại của Đảng và Nhà nước, bám sát các kế hoạch,
chương trình hoạt động về công tác đối ngoại nhân dân
ở Trung ương để tham mưu triển khai tổ chức các hoạt
động trong tỉnh. Từ đó, thực hiện tốt hoạt động đa
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác; đẩy mạnh
tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước;
củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị
với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới;
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng.

Với sự lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, sự quản lý chặt
chẽ và thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh đã định
hướng hiệu quả cho hoạt động đối ngoại nhân dân và giúp
khẳng định vị trí, vai trò, cũng như những thành tựu đạt
được của hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua và
những năm tới.

Thứ hai, hoạt động đối ngoại nhân dân được thực hiện
bởi một lực lượng đa dạng.

Lực lượng chủ chốt tham gia thực hiện các hoạt động
đối ngoại nhân dân là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
Lai Châu với vai trò đầu mối, lực lượng chủ lực. Cùng với
Liên hiệp là Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các tổ chức chính
trị - xã hội trên địa bàn (bao gồm: Liên đoàn Lao động,
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến
binh, Hội Nông dân). Ngoài ra, hoạt động đối ngoại nhân
dân không chỉ tập trung và thông qua các cơ quan, tổ
chức cấp tỉnh, mà còn được triển khai thực hiện ở tất cả
các huyện, thành phố và đến tận các xã, thôn, bản (nhất
là các huyện, các xã, thôn, bản biên giới).

Nhiều cơ quan, trường học, các đơn vị sự nghiệp…
hoạt động tích cực trong công tác vận động và sử dụng
vốn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các
hợp tác quốc tế được xúc tiến mạnh mẽ.

Rõ ràng, với lực lượng đông đảo, hoạt động đối ngoại
nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã huy động
được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, Lai
Châu đã giữ vững và ngày càng củng cố mối quan hệ hữu
nghị với nước láng giềng (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các
tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,…),
có thêm những đối tác mới (Hàn Quốc, Thái Lan,…),
tranh thủ được nhiều nguồn viện trợ cho sự phát triển
kinh tế - xã hội Lai Châu.

Thứ ba, hoạt động đối ngoại nhân dân được thực hiện
với nhiều nội dung, hình thức đa dạng.

Về hoạt động giao lưu nhân dân: từ năm 2011 đến
nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức: 30 hoạt động giao
lưu nhân dân với các địa phương của tỉnh Vân Nam -
Trung Quốc (gồm 18 hoạt động tổ chức tại tỉnh Lai Châu,
12 hoạt động tổ chức tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc); 33
hoạt động giao lưu nhân dân với các tỉnh U Đôm Xay,
Phông Sa Lỳ, Luông Pha Băng nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào.

Về hoạt động kết nghĩa hai bên biên giới: Tỉnh đã chỉ
đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ cho các đồn, trạm biên
phòng, các thôn, bản kết nghĩa hai bên biên giới.

Mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” giữa
Việt Nam và Trung Quốc tại tỉnh Lai Châu được lãnh đạo
hai địa phương thực hiện từ năm 2014, nhằm gắn kết mối
quan hệ giữa nhân dân vùng biên giới, hỗ trợ nhau trong
phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh vùng biên. Mô hình
thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, trở thành
điểm sáng trong công tác ngoại giao nhân dân, qua đó
góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng xây
dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về hoạt động quyên góp ủng hộ: Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức vận động cán
bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị và
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quyên góp ủng hộ cho
các hoạt động của lưu học sinh Lào đang học tập tại
trường Trung cấp Y tế tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
liên quan tăng cường quan tâm đến chất lượng dạy và
học, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu ngoại khóa,
giúp các em hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam và
quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Về hoạt động giao lưu với các tình nguyện viên: Chỉ
đạo tổ chức 6 hoạt động giao lưu với các tình nguyện viên
Hàn Quốc đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 1
hoạt động giao lưu với các tình nguyện viên đến từ Hàn
Quốc vào hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã
hội tỉnh; tổ chức thăm hỏi người nước ngoài gặp nạn đang
điều trị tại Bệnh viện tỉnh; cử cán bộ đi tham dự Liên
hoan hữu nghị Việt Nam - Thái Lan được tổ chức tại tỉnh
Khỏn Kèn (Thái Lan).

Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp đón tiếp 6
đoàn làm phim của Công ty sản xuất chương trình truyền
hình Eccholine (Bỉ) đến Việt Nam, ghi lại trải nghiệm của
các cặp đôi tham gia chương trình tự đi du lịch đường bộ
nhằm tìm hiểu, khám phá đất nước, con người Việt Nam.

Về công tác vận động nguồn lực và hợp tác với các tổ
chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Từ
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năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức đón tiếp 321
đoàn/1.751 lượt người của tổ chức phi chính phủ nước
ngoài tìm hiểu, khảo sát, triển khai thực hiện các chương
trình, dự án trên địa bàn tỉnh với giá trị cam kết viện trợ
trên 131 tỷ đồng. Lĩnh vực viện trợ tập trung chủ yếu là
giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường, sinh kế,
ứng phó với biến đổi khí hậu… Các hoạt động dự án đã
góp phần đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo,
từng bước nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất
cho nhân dân vùng khó khăn, đặc biệt là các huyện biên
giới: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ.

Thông qua Hội hữu nghị Việt - Trung Trung ương, đã
vận động nguồn tài trợ của Đại sứ quán Trung Quốc tại
Việt Nam tài trợ xây dựng một số hạng mục cho học sinh
trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS số 2 Bản Lang -
xã Bản Lang - huyện Phong Thổ trị giá 2,9 tỷ đồng;
thông qua Công đoàn Bộ Ngoại giao đã vận động từ Quỹ
Phu nhân các đại sứ tại Nhật Bản tài trợ cho Trung tâm
Bảo trợ xã hội tỉnh với tổng kinh phí là 204 triệu đồng;
thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã
vận động các nhà hảo tâm tại Hà Nội tặng 1.000 suất
quà cho học sinh và một số hộ gia đình khó khăn tại xã
Phìn Hồ của huyện Sìn Hồ và xã Lả Nhì Thàng của huyện
Phong Thổ.

Về hoạt động thông tin tuyên truyền: Công tác thông
tin tuyên truyền cũng được xác định là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân.
Thông qua các tin, bài trên cổng thông tin đối ngoại và
các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; các đoàn
khách nước ngoài đến công tác tại tỉnh; các đoàn của tỉnh
đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài;
các phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp tại tỉnh
tiếp cận, hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại
nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng, giới
thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bản sắc văn
hóa các dân tộc trong tỉnh, đồng thời tranh thủ được cảm
tình và sự ủng hộ của bạn bè thế giới. 

Bên cạnh những thành quả đạt được, tình hình công
tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu thời
gian qua cũng còn tồn tại một số hạn chế, như: Một số
cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chưa thật sự quan tâm
đến công tác đối ngoại nhân dân; trong việc thực hiện
còn thụ động, chồng chéo và thiếu sự phối hợp. Kinh phí,
điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động còn hạn
chế nên ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai các hoạt
động thường xuyên của công tác đối ngoại nhân dân. Cán
bộ chuyên trách của Liên hiệp không được xếp loại công
chức (theo Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg, ngày
15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ) mà xếp loại viên
chức, do đó ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi và tâm lý
của cán bộ chuyên trách.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối
ngoại nhân dân trong thời gian tới

Trong tình hình thế giới hiện nay, hòa bình, hợp tác
và phát triển vẫn là xu thế lớn, tuy nhiên dự báo trước
tình hình trong nước, khu vực và quốc tế sẽ có những
diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực phản động,
phần tử cơ hội chính trị sẽ tăng cường các hoạt động
chống phá ta, lợi dụng những sơ hở trong công tác quản
lý nhà nước, vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn
giáo; các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong phát triển kinh
tế - xã hội để xuyên tạc, làm nhân dân giảm lòng tin vào
sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. 

Xuất phát từ thực tế trên, để tiếp tục nâng cao hiệu
quả công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình hội nhập
quốc tế, bám sát, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đối với
công tác đối ngoại nhân dân, thời gian tới tỉnh Lai Châu
cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện
tốt công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số
04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 23/9/2011
của Tỉnh ủy đến các tầng lớp nhân dân nhằm giúp hiểu rõ
hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của
Nhà nước về công tác công tác đối ngoại nhân dân trong
tình hình mới; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
các hoạt động đối ngoại nhân dân theo kế hoạch đối ngoại
hằng năm của tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng,
ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hai là, tiếp tục củng cố phát triển quan hệ hữu nghị với
nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. Đẩy
mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân với các địa phương
tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh phía Bắc nước Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tổ chức nước ngoài.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nâng
cao hiệu quả vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài. ưu tiên vận động viện trợ trong các lĩnh
vực: Giáo dục, y tế, nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, phát
triển cộng đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bốn là, chú trọng và nâng cao chất lượng công tác
thông tin tuyên truyền đối ngoại, chủ động tăng cường
thúc đẩy các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của
tỉnh bằng nhiều hình thức như: Thông qua các tin, bài
trên cổng thông tin đối ngoại và các phương tiện thông
tin đại chúng của tỉnh…

Năm là, kiện toàn, củng cố bộ máy, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính
trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối ngoại, có chuyên
môn về ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đối
ngoại nhân dân trong tình hình mới.v
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BảO VỆ QUYỀN CủA TRẻ EM
không được cha mẹ chăm sóc

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Chủ đề mới được lựa chọn cho Nghị quyết 2019 của Liên hợp quốc về
“Quyền trẻ em” chú trọng vào việc các chính phủ đảm bảo việc cam kết cải thiện
chất lượng cuộc sống và thực hiện quyền cho hàng triệu trẻ em trên thế giới bị
mất đi sự chăm sóc của cha mẹ.

Summary: The new issue selected for the UN Resolution 2019 on "Children's
Rights" focuses on ensuring governments’ committions on improving the quality
of life and exercising the rights of millions of children who lost the parental care.
Từ khóa: Quyền Trẻ em, trẻ em không được cha mẹ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Liên hợp quốc.
Keywords: Child rights, children without parental care, protect children the United Nations.
Nhận bài: 20/3/2019; Sửa chữa: 25/3/2019; Duyệt đăng: 28/3/2019.

Trên khắp thế giới, nhiều trẻ em khác có nguy cơ bị
mất đi sự chăm sóc từ cha mẹ do tác động của đại
dịch HIV/AIDS, xung đột vũ trang, nghèo đói,
bệnh tật hay li hôn. Trẻ em không có sự chăm sóc

của cha mẹ đang sống cùng họ hàng hay được nhận nuôi
có nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng và không được quan tâm.

Sức khỏe của những trẻ em này thường không được theo
dõi thường xuyên. Một môi trường chăm sóc thiếu đầy đủ
có thể làm suy yếu sự phát triển thể chất và tinh thần,
tình cảm và xã hội của một đứa trẻ, khiến trẻ dễ bị lạm
dụng, bao gồm cả lạm dụng tình dục và bạo lực thể xác
cũng như bóc lột sức lao động. Những rủi ro, thậm chí

Trẻ em không được cha mẹ chăm sóc cần được nhận sự quan tâm phù hợp.
ẢNH: LIFELINEAID
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còn cao hơn khi trẻ nhận
thấy mình không được bất
kỳ hình thức chăm sóc nào,
bị tách khỏi gia đình trong
các tình huống khẩn cấp
hay xung đột vũ trang.

Đối với thách thức này,
Nghị quyết của Liên Hợp
quốc tuy không ràng buộc
về mặt pháp lý, nhưng có
thể trở thành chỉ dẫn được
quốc tế công nhận đối với
các quốc gia và các bên liên
quan trong việc bảo vệ
quyền trẻ em không được
cha mẹ chăm sóc hoặc đang
có nguy cơ mất đi sự chăm
sóc của cha mẹ. Nghị quyết
được thông qua sẽ phản ánh
các cam kết của các chính
phủ, nhằm thực hiện quyền
của trẻ em và thanh thiếu
niên được nhận sự chăm sóc
từ gia đình hoặc những sự
chăm sóc thay thế khác. 

Nghị quyết này mang
đến cho các quốc gia thành
viên cơ hội để điều chỉnh và
cải thiện hơn nữa các chính
sách chăm sóc trẻ em đã và
đang được thực hiện trên
toàn cầu một cách có trật
tự, lâu dài và toàn diện. Với
lợi ích từ Nghị quyết, các
quy định có trong Hướng
dẫn của Liên Hợp quốc về
“Chăm sóc thay thế cho trẻ
em” sẽ là cốt lõi trong mỗi
bước hành động của các
quốc gia. Hướng dẫn khuyến
khích các quốc gia thực hiện
trách nhiệm của mình để
bảo vệ và hỗ trợ trẻ em và
các gia đình, chú ý đến vấn
đề kinh tế, xã hội và các
điều kiện văn hóa thường
dẫn đến sự tách biệt đối với
trẻ. Hướng dẫn cũng phác họa sự đa dạng của chăm sóc
chính thức và không chính thức (như từ họ hàng, từ khu
dân cư hay trẻ em sống độc lập có sự giám sát), sự chăm
sóc thay thế phù hợp nhất đối với trẻ. 

Các quốc gia được khuyến khích bước đầu tiên cần làm
là ngăn chặn sự chia cắt giữa trẻ và những người chăm
sóc. Những người chăm sóc trẻ có năng lực hạn chế sẽ

nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Bên cạnh đó, đối với trẻ em
dễ bị tổn thương, chính phủ các quốc gia sẽ có hình thức
chăm sóc và bảo vệ thích hợp, giải quyết những vấn đề về
phân biệt đối xử và những tình trạng khác có thể dẫn đến
việc bỏ rơi một đứa trẻ. 

Những hình thức “Chăm sóc thay thế khác nhau” đã và
đang được áp dụng đối với trẻ em không được cha mẹ

Trẻ em bị chia cắt cha mẹ do xung đột vũ trang
ẢNH: CNN

Nhận con nuôi là một hình thức chăm sóc vĩnh viễn.
ẢNH: ADOPTION NETWORK
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chăm sóc. Mỗi hình
thức đều có những
điểm lợi và bất lợi
riêng. Họ hàng chăm
sóc được mô tả là hình
thức chăm sóc trẻ em
do một người thân
hoặc thành viên trong
gia đình. Đây thường là
một sự sắp xếp không
chính thức và là hình
thức chăm sóc phổ biến
nhất đối với trẻ em
không có cha mẹ chăm
lo. Họ hàng chăm sóc
được coi là hình thức
tốt nhất, bởi trẻ em
ngay lập tức nhận được
sự chăm lo sau khi bị
mất sự chăm sóc từ cha
mẹ, đồng thời giúp trẻ
tiếp tục thiết lập mối
quan hệ với gia đình,
cho phép trẻ em ở lại
trong cộng đồng. Họ
hàng chăm sóc thường dài hạn và đôi khi vĩnh viễn.
Những thành viên trong gia đình nhận chăm sóc trẻ cần
được hỗ trợ đầy đủ và có thể truy cập vào các tài nguyên
trong hệ thống bảo trợ xã hội cho trẻ em.

Chăm sóc tạm thời, hỗ trợ nghỉ ngơi hay chăm sóc
thay thế khẩn cấp thường là hình thức chăm sóc ngắn
hạn đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Hình thức này
cung cấp sự hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn trong
việc chăm sóc trẻ em hay trong những tình huống khẩn
cấp. Hình thức chăm sóc này cung cấp một mức độ chăm
sóc và hỗ trợ phù hợp với nỗ lực để giúp trẻ em đoàn tụ
với gia đình hoặc sắp xếp cho trẻ một môi trường sống và
chăm sóc cố định. Chăm sóc thay thế tạm thời sẽ đảm bảo
sự an toàn cho trẻ trong khi tích cực tìm kiếm các giải
pháp chăm sóc lâu dài khác cho trẻ.

Nhận con nuôi là hình thức chăm sóc vĩnh viễn, trong
đó trách nhiệm nuôi dạy trẻ được thực hiện bởi một người
nào đó không phải là cha mẹ của trẻ. Đây là một quy trình
pháp lý cho phép trẻ nhận nuôi được hưởng tất cả các
đặc quyền thuộc về con đẻ, bao gồm cả quyền thừa kế.
Trước khi được nhận làm con nuôi, nhiều trẻ em đang
được nhận các hình thức chăm sóc thay thế khác như: họ
hàng chăm sóc hay chăm sóc thay thế ngắn hạn. Vì việc
nhận con nuôi là vĩnh viễn nên điều quan trọng cần đảm
bảo là tất cả các lựa chọn và quyết định đều cần tham
khảo ý kiến của trẻ em. 

Chăm sóc thay thế liên quốc gia là hình thức phức tạp,
chỉ được đưa ra khi các lựa chọn chăm sóc thay thế khác

trong cộng đồng đã được áp dụng, nhưng chưa đem lại lợi
ích tốt nhất cho trẻ em. Chăm sóc liên quốc gia thường
được áp dụng trong các tình huống khẩn cấp hoặc xung
đột vũ trang. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm
thích hợp để đưa ra các quyết định mang tính lâu dài hay
vĩnh viễn về việc chăm sóc trẻ em. Xung đột và các tình
huống khẩn cấp gây khó khăn trong việc theo dõi hiệu
quả của các hình thức chăm sóc. 

Một hình thức chăm sóc thay thế khác là chăm sóc
tại nhà có liên quan đến các tổ chức cung cấp hỗ trợ
chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên. Một số tổ chức
thuộc quản lý của nhà nước và nhiều tổ chức khác là
các cơ sở chăm sóc độc lập được thành lập để chăm sóc
trẻ ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang,
thiên tai, HIV/AIDS. Ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng
nề bởi HIV/AIDS thì số lượng các trại trẻ mồ côi và
trung tâm trẻ em đã tăng lên trong những năm gần
đây, đáp ứng số lượng trẻ em bị mất một hoặc cả cha
lẫn mẹ, hay đang sống trong các gia đình không thể
chăm sóc cho trẻ. 

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức như UNICEF và các tổ
chức phi chính phủ khác đang hỗ trợ xây dựng một hệ
thống chăm sóc thay thế cho trẻ em, nhằm đảm bảo hệ
thống này phù hợp với các tiêu chuẩn và thực hành quốc
tế. Điều này được thực hiện qua các hoạt động tăng
cường luật pháp quốc gia, tạo môi trường chăm sóc và
nuôi dưỡng thay thế cho trẻ em không có sự chăm sóc
của cha mẹ, trẻ khuyết tật và những trẻ dễ bị tổn
thương khác.v

UNICEF hỗ trợ việc chăm sóc trẻ em Việt Nam.
ẢNH: UNICEF
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Chính sách năng lượng tái tạo 
đã thực sự phát huy ảnh hưởng

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Tại hầu hết các quốc gia có nền công nghiệp phát triển mạnh, lượng
khí thải carbon cũng thay đổi theo. Tăng trưởng càng lớn đồng nghĩa với việc
lượng phát khí thải càng cao hơn. Trong thập kỷ qua, những chính sách về năng
lượng tái tạo của các quốc gia trên thế giới đã phát huy ảnh hưởng, giúp khắc
phục tình trạng trên.

Summary: In most countries with strong industrial growth, carbon emission is
also different, larger growth means higher emissions. In the past decade, policies
on renewable energy of countries around the world have been influential, helping
to overcome this situation.
Từ khóa: Năng lượng tái tạo công nghiệp phát triển, lượng khí thải carbon, thế giới.
Keywords: Renewable energy, industrial development, carbon emissions, the world.
Nhận bài: 20/3/2019; Sửa chữa: 21/3/2019; Duyệt đăng: 29/3/2019.

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã thực
hiện việc phân tích thực trạng đang diễn ra
tại 79 quốc gia, bao gồm một số quốc gia đã
giảm lượng phát thải và những quốc gia chưa

giảm. Các nhà nghiên cứu thấy rằng, việc sử dụng
năng lượng tái tạo là một yếu tố quan trọng bên cạnh
việc giảm tiêu thụ năng lượng về tổng thể. Đối với cả

2 yếu tố này, chính sách của các chính phủ đóng một
vai trò cốt yếu.

Theo thống kê, các quốc gia có mô hình phát thải
carbon có sự biến động từ những năm 1990 là 18 quốc
gia, bao gồm 17 nước châu Âu và Hoa Kỳ. Để so sánh, các
nhà nghiên cứu đã chia các quốc gia cần được kiểm soát

Pin năng lượng mặt trời tại thành phố Atlas, Hoa Kỳ. ẢNH: ATLASRENEWABLEENERGY
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thành 2 nhóm, mỗi nhóm 30 quốc gia, nhằm theo dõi
lượng khí thải của mỗi nhóm. Theo ghi nhận, cả hai nhóm
quốc gia này đều không có sự giảm rõ rệt về lượng khí
thải. Một nhóm có sự tăng trưởng GDP cao, trong khi ở
nhóm thứ hai, GDP tăng trưởng vừa phải. Trong quá khứ,
sự khác biệt về tăng trưởng GDP có sự liên quan mật thiết
với những thay đổi tương ứng về lượng khí thải.

Đối với mỗi quốc gia, các nhà nghiên cứu đã xem xét,
liệu chính sách năng lượng của chính phủ có ảnh hưởng
đến quỹ đạo phát thải, hay không. Họ cũng xem xét 4
thành phần có thể thúc đẩy sự thay đổi về khí thải, đó là
tổng năng lượng sử dụng, nhiên liệu hóa thạch được sử
dụng, cường độ carbon trong tổng thể hỗn hợp năng
lượng và hiệu suất. Tính trung bình, lượng khí thải trong
nhóm có sự biến động đã giảm 2,4% trong một thập kỷ
(từ 2005-2015). Một nửa lượng khí thải giảm này là từ
việc giảm tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch được sử dụng đồng
thời việc tăng sử dụng năng lượng tái tạo và 35% khác do
giảm tổng lượng năng lượng tiêu thụ. Những yếu tố này
có sự khác nhau giữa các quốc gia. Áo, Phần Lan và Thụy
Điển là những quốc gia đã giảm sử dụng nguyên liệu hóa
thạch. Đối lập với các quốc gia này, tổng lượng năng
lượng sử dụng có sự giảm xuống rõ rệt và là nhân tố chính
ở các quốc gia, như: Pháp, Ireland, Hà Lan, Tây Ban Nha
và Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, cả 4 yếu tố trên đều đóng
vai trò quan trọng như nhau trong việc làm giảm tiêu thụ

năng lượng. Đối với các nước này, năng lượng tiêu thụ
giảm 75% và 80%, tương ứng với nhóm tăng trưởng kinh
tế thấp và nhóm tăng trưởng kinh tế cao.

Vì sao một số quốc gia trên thế giới đạt được thành
công nhất định trong việc giảm phát thải khí? Một trong
những nguyên nhân cơ bản là có liên quan đến tăng

Việt Nam cần những chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng
tái tạo.

ẢNH: PV



63TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 188 (4/2019)

N H Ữ N G  V Ấ N  Đ Ề  Q U Ố C  T ế  V À  Đ Ố I  N G O ạ I  N H Â N  D Â N

trưởng kinh tế. Tuy nhiên theo ghi nhận, các quốc gia
trong nhóm có lượng khí thải giảm có trung bình 35 chính
sách thúc đẩy năng lượng tái tạo và 23 chính sách khác
thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng. Các con số này
đều cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các nhóm
còn lại. Số lượng các chính sách hỗ trợ hiệu quả tương
quan với việc giảm sử dụng năng lượng, trong khi số
lượng các chính sách tái tạo tương quan với sự sụt giảm
tỷ trọng của nhiên liệu hóa thạch. 

Thực tế là 1% điện năng trên toàn cầu được sản xuất
từ năng lượng tái tạo. Trong năm 2017, đã có 178Gw năng
lượng sạch được tạo ra trên thế giới, con số này đã tăng
hơn 11% so với năm 2016. Năng lượng mặt trời cung cấp
một nửa lượng điện năng tái tạo, tiếp theo là năng lượng
gió, thứ ba là thủy điện đóng góp 15%. Những nền kinh
tế khổng lồ mới nổi là Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận thức
được mức độ ô nhiễm quá mức ở nhiều thành phố lớn.
Mặc dù, Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Paris, thì Hiệp định
này vẫn được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy các
quốc gia phát triển năng lượng tái tạo trong tương lai.

Có sự sụt giảm về chi phí sản xuất năng lượng sạch
trong vài năm trở lại đây. Cả năng lượng mặt trời và năng
lượng gió đều đang trải qua việc giảm chi phí sản xuất
trung bình. Sự sụt giảm được dự đoán sẽ mạnh mẽ hơn
trong thập kỷ tiếp theo.

Với khả năng chi trả ngày càng tăng, việc sản xuất và sử
dụng năng lượng tái tạo ngày càng được mở rộng. Bên cạnh
sản xuất điện năng, các ứng dụng này còn cung cấp giải
pháp mới cho việc đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu.

Thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng, dẫn
đầu là Trung Quốc, tiếp theo là châu Âu và Hoa Kỳ. Các
quốc gia như Ấn Độ đã đặt ra mục tiêu điện khí hóa toàn
quốc vào năm 2030. Đây là một trong những giải pháp
giúp ổn định việc tiêu thụ năng lượng. Bên cạnh đó, còn
có những giải pháp khả thi, như: sự kết hợp với điện
nhiệt và điện gió, quản lý lưới điện bằng ắc quy tiện ích
và lưu trữ năng lượng thay thế một cách hợp lý.

Các quốc gia đang phát triển như Việt Nam sẽ được
hưởng lợi rất nhiều từ những tiến bộ về công nghệ. Các
quốc gia này có thể được cung cấp năng lượng từ nguồn
năng lượng sạch và ổn định. Các chính phủ cần tập
trung vào những cam kết về công nghệ và sản xuất năng
lượng hỗ trợ. Đồng thời, cần có sự khuyến khích hợp lý
đối với các công ty trong nước để phát triển sản xuất
năng lượng sạch. Theo dự kiến về kịch bản phát triển
năng lượng tái tạo, Việt Nam có thể khai thác 3.000 -
5.000MW công suất với sản lượng hơn 10 tỷ kWh từ năng
lượng tái tạo vào năm 2025. Nếu có chính sách hỗ trợ
hợp lý thì đây là một đóng góp lớn cho nhu cầu của quốc
gia về sản lượng điện.v

Phát thải khí CO2 từ các nhà máy tại Trung Quốc. ẢNH: CHINADIALOGUE
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VĂN TIẾN DũNG -
Vị Đại tướng anh hùng

PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917 - 2002), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng, là một vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt
Nam. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã có những
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Summary: General Van Tien Dung (1917 - 2002), former Minister of Defense,
was a talented, decisive General and excellent military of the Vietnam. For more
than 60 years of revolutionary activities, General Van Tien Dung had made
important contributions to the cause of national liberation and building the
Socialist Republic of Vietnam.
Từ khóa: Đại tướng Văn Tiến Dũng, người cộng sản, quân đội, Việt Nam.
Keywords: General Van Tien Dung, communist, army, Vietnam.
Nhận bài: 5/3/2019; Sửa chữa: 18/3/2019; Duyệt đăng: 3/4/2019.

Khi nói tới đồng chí Văn Tiến Dũng, Đại tướng Võ
Nguyên Giáp khẳng định, đó là “một vị tướng có
tinh thần quyết thắng lớn và tài thao lược xuất
chúng, một người cộng sản kiên cường, bất khuất

đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng của Đảng, cho sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa”1.  

Đại tướng Văn Tiến Dũng sinh ngày 2/5/1917 tại xã Cổ
Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nhưng nhà nghèo vì không
ruộng đất, cả cha và mẹ đều mất sớm nên 15 tuổi, Văn
Tiến Dũng phải bỏ học về giúp anh làm thợ may. Năm 17
tuổi, Văn Tiến Dũng ra Hà Nội làm công cho các xưởng
dệt để kiếm sống.

Tại đây, Văn Tiến Dũng tham gia và hoạt động tích
cực trong phong trào công nhân dệt và sớm được giác
ngộ cách mạng, năm 1937, ở tuổi 20 Văn Tiến Dũng
gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1939, do có
uy tín cao trong phong trào công nhân, Văn Tiến Dũng
được cử làm Thư ký Ban Thường trực Liên đoàn Lao
động Hà Nội và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ
thành phố Hà Nội. Năm1939, đồng chí bị chính quyền
thực dân Pháp bắt đày đi nhà tù Sơn La. Năm 1941,

trên đường bị địch áp giải từ Sơn La về Hà Nội, đồng
chí đã thoát được trở về hoạt động trên cương vị là Bí
thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Hà Đông, rồi Bí thư Đảng bộ
tỉnh Bắc Ninh dưới danh nghĩa một nhà sư của chùa
Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức, Hà Đông). Tháng 4/1944,
đồng chí được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nhưng tới
tháng 8/1944 lại bị địch bắt. Tháng 12/1944, đồng chí
vượt ngục ra tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng
1/1945, đồng chí bị chính quyền thực dân Pháp kết
án tử hình vắng mặt.

Tháng 4/1945, Văn Tiến Dũng được cử làm Uỷ viên
Thường vụ Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc kỳ (Bộ Tư lệnh
Quân sự miền Bắc Đông Dương) phụ trách tổ chức Chiến
khu Quang Trung, kiêm Bí thư Khu uỷ Chiến khu Quang
Trung, trở thành người chỉ đạo vũ trang giành chính
quyền ở các tỉnh Hoà Bình, Ninh Bình và Thanh Hoá trong
Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trên cương vị này, đồng
chí Văn Tiến Dũng bắt đầu thể hiện tài năng của một nhà
lãnh đạo quân sự của quân đội ta.

Chính vì vậy, sau Cách mạng Tháng Tám, đồng chí Văn
Tiến Dũng được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ lập Chiến
khu II trên cương vị là Chính uỷ Chiến khu, tham gia Quân
uỷ Trung ương và sau đó trở thành Cục trưởng Cục Chính

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.
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trị Quân đội Quốc gia Việt Nam (nay là Tổng cục Chính trị
Quân đội nhân dân Việt Nam (12/1946), Phó Bí thư Quân
uỷ Trung ương. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng
chí được cử làm Đại đoàn trưởng kiêm Chính uỷ Đại đoàn
320, năm 1948 được phong quân hàm Thiếu tướng.

Từ năm 1953 đến năm 1978, được giữ chức Tổng Tham
mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam2. Năm 1959, Văn
Tiến Dũng thăng quân hàm Thượng tướng (thăng vượt
cấp theo Sắc lệnh số 036/SL, ngày 31/8/1959). Trong
chiến tranh chống Mỹ, đồng chí Văn Tiến Dũng được giao
trọng trách trực tiếp chỉ đạo và góp phần thực hiện thắng
lợi vang dội ở các chiến dịch quân sự lớn tạo ra các bước
ngoặt của chiến tranh, như: Chiến dịch Đường 9 - Nam
Lào (1971), Chiến dịch Trị - Thiên (1972), Chiến dịch Tây
Nguyên (1975), Văn Tiến Dũng được phong quân hàm Đại
tướng năm 1974. Tháng 4/1975, được cử giữ chức Tư lệnh
Chiến dịch Hồ Chí Minh và đã đóng góp trực tiếp trong chỉ
đạo tại chiến trường vào thắng lợi kết thúc chiến tranh,
thống nhất Tổ quốc.

Sau chiến thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, từ tháng 5/1978 đến năm 1980,
đồng chí được giao nhiệm vụ làm Phó Bí thư thứ nhất
Quân ủy Trung ương và từ tháng 2/1980 đến 1986, đồng
chí trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, góp
phần quan trong vào nhiệm vụ giữ vững biên cương của Tổ
quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước ta.

Điều đặc biệt ở đồng chí Văn Tiến Dũng là, mặc dù chưa
được đào tạo qua trường lớp quân sự chính quy nào,
nhưng với phẩm chất và nhất là tư duy và sự học tập, trải
nghiệm qua thực tiễn, từ cuộc vận động giải phóng dân
tộc đến hành trình của các cuộc chiến tranh ái quốc bảo
vệ độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Văn Tiến Dũng đã
trở thành một vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất
sắc của dân tộc Việt Nam, với nhiều đóng góp toàn diện
trong lĩnh vực quân sự, nhất là từ sau Cách mạng Tháng
Tám, đến hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của đế
quốc Pháp, Mỹ, bảo vệ đất nước. Đảm nhiệm nhiều trọng
trách lãnh đạo quân sự, trải qua mọi khó khăn, thử thách
ác liệt và phức tạp của các loại chiến tranh, tài năng quân
sự của đồng chí cũng từng bước được thể hiện rõ nét. 

Đầu năm 1951, trước yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Văn Tiến Dũng
được Trung ương Quân ủy và Bộ Quốc phòng giao nhiệm
vụ thành lập một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên
của Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại đoàn 320. Mặc dù
đối diện với nhiều khó khăn ở thời kỳ đầu xây dựng quân
đội hiện đại, nhưng trên cương vị Chính ủy kiêm Tư lệnh
Đại đoàn, đồng chí đã góp phần tổ chức và lãnh đạo bộ đội
chiến đấu và liên tiếp giành thắng lợi trong các chiến dịch
quân sự quan trọng của quân đội ta, nhất là những hoạt
động trên chiến trường đồng bằng Bắc bộ. Dưới sự chỉ đạo
của đồng chí, Đại đoàn 320 đã đánh bại nhiều trận càn lớn
của các binh đoàn cơ động quân Pháp, đồng thời, xây
dựng lực lượng vũ trang địa phương phát triển rộng khắp

phong trào du kích chiến ở đồng bằng Bắc bộ, làm rối
loạn chiến lược chiến tranh của Pháp. 

Để cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên
bước phát triển mới, sau thắng lợi trong việc đánh bại
cuộc hành binh Hải Âu của địch. Tháng 11/1953, đồng
chí Văn Tiến Dũng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh triệu tập về Việt Bắc, giao nhiệm vụ làm Tổng
Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và tham
gia Tổng Quân ủy. Trên cương vị mới, đồng chí đã cùng
Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh nhanh chóng bắt tay
vào triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tác chiến Đông
- Xuân 1953 - 1954. Với tài thao lược quân sự đồng chí đã
nhanh chóng tổ chức lực lượng, nghiên cứu, rà soát các
phương án đánh địch; khắc phục những khó khăn, chỉ
đạo góp phần chuẩn bị mọi mặt cho các mặt trận, đặc biệt
là cho cuộc tổng công kích giành thắng lợi của quân đội
ta ở chiến trường Điện Biên Phủ. Trong thời gian diễn ra
Chiến dịch Điện Biên Phủ, với nhiệm vụ giúp Bộ Chính trị
và Tổng Quân ủy chỉ đạo chiến trường đồng bằng, đồng
thời huy động sức người, sức của chi viện cho mặt trận
Điện Biên Phủ, Văn Tiến Dũng cùng với Chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh trực tiếp đi Khu 3, Khu 4
tổ chức tại chỗ chi viện đắc lực và kịp thời cho mặt trận,
góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên cương vị
Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng gặp
lại nhau sau ngày giải phóng Sài Gòn, ngày 5/5/1975. ẢNH: TL
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Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng
Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Văn Tiến
Dũng cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tham mưu quán
triệt đường lối kháng chiến của Đảng, đã tập trung tích
cực chỉ đạo phát triển chiến tranh nhân dân chống lại
cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc,
xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành hậu
phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam; đồng thời, đẩy
mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam;
góp phần quan trọng cùng tập thể Tổng Quân ủy ra những
chỉ thị, nghị quyết quan trọng nhằm xây dựng lực lượng
vũ trang vững mạnh về chính trị, điển hình như: Nghị
quyết về tổ chức Đảng ở các đại đoàn bộ và trung đoàn bộ
(ngày 8/3/1955); thông qua Điều lệ Công tác chính trị
của quân đội (tháng 11/1958)... để củng cố, kiện toàn về
tổ chức, biên chế mà sức mạnh chiến đấu, đặc biệt là tinh
thần quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Đồng chí
đã luôn đi sâu sát tình hình thực tiễn, đúc rút quy luật,
phương châm chỉ đạo tác chiến để đề xuất ý kiến với Bộ
Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đưa các
quyết sách đúng đắn, kịp thời cho từng chiến trường,
từng giai đoạn lịch sử. 

Thực tiễn chỉ đạo chiến đấu và thắng lợi trong các
cuộc đụng đầu với quân Mỹ khi mới đổ bộ vào miền Nam
và đánh bại 2 cuộc phản công chiến lược của Mỹ trong
mùa khô thứ nhất (1965-1966) và mùa khô thứ hai (1966-
1967) và thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, buộc giới lãnh
đạo Mỹ phải đàm phán ở Paris, cũng như việc chỉ đạo của
đồng chí trong các Chiến dịch đường 9 Nam Lào (1971),
Chiến dịch Trị Thiên (1972) góp phần đánh bại chiến lược
“Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ.

Khi đồng chí được giao trọng trách thay mặt Bộ Chính
trị trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Tây Nguyên (tháng
3/1975), trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân
1975 và trên cương vị là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh
(tháng 4/1975), đồng chí đã góp phần to lớn trong chỉ
đạo và thực hiện cách đánh chính diện táo bạo với thọc
sâu, kết hợp vu hồi, đột phá, tạo và nắm thời cơ, chủ
động tiến công góp phần giải phóng Sài Gòn - Gia Định,
cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, nhanh chóng
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong thập niên 80, đối diện với chiến tranh biên giới
và những khó khăn về kinh tế - xã hội, nhưng trên cương
vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư thứ nhất rồi Bí

thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đại tướng Văn Tiến
Dũng đã kiên quyết tập trung chỉ đạo xây dựng quân đội
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao trình
độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường khả năng phòng thủ
đất nước, làm thất bại thủ đoạn chiến tranh phá hoại
nhiều mặt của các thế lực thù địch; cứu giúp nhân dân
Campuchia đánh bại tập đoàn phản động Khmer đỏ, góp
phần to lớn vào việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết
giữa ba nước Đông Dương.

Vừa là vị tướng tham mưu xuất sắc, Đại tướng Văn Tiến
Dũng còn là một nhà lý luận quân sự khoa học tài ba, Đại
tướng đã tham gia công tác tổng kết chiến tranh và biên
soạn lịch sử quân sự, đóng góp to lớn vào kho tàng lý
luận và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là lý luận
và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh nhân dân
của Đảng. Các công trình của Đại tướng như: “Mấy vấn đề
về nghệ thuật quân sự Việt Nam”; hồi ký “Đại thắng mùa
Xuân”;“Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 -
Thắng lợi và bài học”… được chắt lọc trong cuộc đời chiến
binh của Đại tướng đã làm phong phú và sâu sắc đặc trưng
học thuyết quân sự Việt Nam. 

Đặc biệt, là những quan điểm của đồng chí về quốc
phòng toàn dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
là “nền quốc phòng do dân và vì dân với ý nghĩa đầy đủ
nhất”3 mà sức mạnh của nó là tổng hợp sức mạnh trên
tất cả các lĩnh vực, là sức mạnh của chế độ mới, của con
người Việt Nam với truyền thống, lịch sử, địa lý của dân
tộc; là sự kết hợp sức mạnh của đất nước với sức mạnh
của thời đại và phải “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
toàn diện, hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc
phòng. Việc này phải được thể hiện trong thế bố trí chiến
lược cả về kinh tế và quốc phòng, trong chiến lược kinh
tế, phân bổ lao động, xây dựng các công trình...”4. Đó là
quan điểm “xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong
mọi thời kỳ phải nắm vững quan điểm vũ trang toàn dân,
vừa xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, vừa xây
dựng quân đội nhân dân, tổ chức ba thứ quân: Bộ đội chủ
lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ”5...

Những quan điểm của Đại tướng Văn Tiến Dũng về xây
dựng nền quốc phòng hiện nay và xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân trong tất cả mọi thời kỳ hoàn toàn đúng
đắn với điều kiện lịch sử của đất nước ta. 

Đúng như nhận xét của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, với
những cống hiến toàn diện đó, đồng chí Văn Tiến Dũng thật
“xứng đáng là Đại tướng anh hùng”6 của quân đội ta.v

Chú thích:
1. Nhớ mãi Đại tướng Văn Tiến Dũng (Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.50.
2. Chỉ gián đoạn một thời gian vào năm 1954, khi đồng chí là Trưởng đoàn đại biểu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

tham gia vào Ủy ban Liên hiệp đình chiến thi hành Hiệp định Genève về Đông Dương.
3. Đại tướng Văn Tiến Dũng: Tuyển tập, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2007 tr.1017.
4. Đại tướng Văn Tiến Dũng: Tuyển tập, Sđd, tr.1054.
5. Đại tướng Văn Tiến Dũng: Tuyển tập, Sđd, tr.979.
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ĐườNG TRườNG SơN - ĐườNG Hồ CHÍ MINH 
Biểu tượng đoàn kết toàn dân tộc 
vì sự nghiệp thống nhất đất nước

NGUYỄN THẮNG LỢI* - TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH*

Tóm tắt: Đường chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích của
dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Con đường huyền
thoại này là tuyến giao thông chiến lược, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền
tuyến miền Nam, là chiến trường diễn ra cuộc chiến đấu và đấu trí quyết liệt giữa
ta và địch. Con đường vận tải chiến lược Trường Sơn trở thành biểu tượng của
chiến tranh nhân dân Việt Nam, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì độc lập,
tự do, thống nhất đất nước. 

Summary: Truong Son Strategic Road - Ho Chi Minh Road was a feat of the
Vietnamese people in the resistance war against the Americans to save the nation.
This legendary path was a strategic traffic route, connecting the northern rear
with front line of the South, the battlefield where the battle and fierce battle
between Vietnamese army and the enemy took place. The Truong Son strategic
transport road became the symbol of the Vietnam People's War, the power of
uniting the whole nation for independence, freedom, and reunification.
Từ khóa: Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam.
Keywords: Truong Son Road, Ho Chi Minh Road, great national unity, reunification, Vietnam.
Nhận bài: 5/2/2019; Sửa chữa: 8/2/2019; Duyệt đăng: 15/3/2019.

Trước những diễn biến phức tạp từ tình hình quốc
tế, từ thực tiễn cách mạng Việt Nam sau khi Hiệp
định Giơnevơ được kí kết (7/1954). Hơn 4 năm
nghiên cứu, cân nhắc, suy tính về phương hướng

tiến lên của cách mạng miền Nam, với Nghị quyết 15
(1959), Đảng chủ trương chuyển hướng chiến lược của
cách mạng, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu
tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và chuẩn bị cho
cuộc kháng chiến lâu dài, đánh thắng Mỹ xâm lược. Cách
mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo gồm hai nhiệm vụ chiến
lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. “Hai nhiệm
vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau, nhưng quan hệ
hữu cơ với nhau, song song tiến hành, ảnh hưởng sâu sắc
lẫn nhau, trợ lực mạnh mẽ cho nhau, nhằm phương
hướng chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất
nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt
Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội”1. Đáp ứng yêu cầu cách

mạng trong tình hình mới, vấn đề tìm phương thức
chuyển sức mạnh vật chất và binh lực, xây dựng tuyến
chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn
miền Nam được đặt ra.

Thực hiện chủ trương chi viện lực lượng vật chất cho
miền Nam, Bộ Chính trị quyết định tổ chức tuyến giao
liên vận tải quân sự Trường Sơn. Ngày 19/5/1959, Thường
trực Tổng Quân uỷ đã quyết định thành lập Đoàn 559,
chính thức giao nhiệm vụ mở đường chi viện vào chiến
trường miền Nam. Khi mới thành lập, Đoàn có nhiệm vụ
soi đường, bảo đảm giao thông liên lạc từ miền Bắc vào
miền Nam, vận chuyển gấp một số hàng quân sự theo yêu
cầu khẩn cấp của Khu V. Thượng tá Võ Bẩm được cử làm
Đoàn trưởng kiêm Chính ủy2. 

Sau thắng lợi của cao trào Đồng khởi, cục diện cách
mạng miền Nam chuyển bước phát triển mới, từ thế giữ
gìn lực lượng sang thế tiến công địch bằng đấu tranh
chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, binh vận. Phát hiện

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, Mỹ và chính
quyền Sài Gòn đã tổ chức nhiều chiến dịch đánh phá từ
Cửa Việt lên biên giới Việt - Lào, làm cho con đường vận
chuyển Đông Trường Sơn bị ngăn chặn.

Từ khi ta phát triển vận tải cơ giới thành một phương
thức cơ bản (giữa năm 1964), cùng với sử dụng lực lượng
không quân, hải quân đánh phá miền Bắc, đế quốc Mỹ bắt
đầu tiến hành một cuộc “chiến tranh ngăn chặn” tuyến
chi viện chiến lược của ta với cường độ ngày càng cao
trên toàn tuyến. Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiến hành
các biện pháp ngấm ngầm đưa đặc vụ Nam Việt Nam ra
miền Bắc, thiết lập mạng lưới gián điệp theo dõi, rải
truyền đơn, đưa các lực lượng nhỏ vào vùng “cán xoong”
và Lào để thăm dò, tìm cách đánh phá các đường tiếp tế
của ta. Đế quốc Mỹ huy động nhiều lực lượng, phương
tiện, công nghệ - kỹ thuật chiến tranh hiện đại, biến
Trường Sơn thành nơi thử nghiệm các chiến lược và thủ
đoạn chiến thuật, các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật
hiện đại nhất. Địch sử dụng đủ loại máy bay, từ máy bay
trinh sát chỉ điểm, máy bay phản lực chiến đấu, máy bay
ném bom bắn phá, máy bay AC.130 chuyên săn lùng mục
tiêu cơ giới di động, đến máy bay chiến lược B.52 rải thảm
tọa độ, cày xới nhiều lần cả ngày đêm. Kẻ thù sử dụng
bom đạn đánh phá, ngăn chặn phương tiện giao thông
vận tải, phá hỏng cầu cống, ngầm, đèo, đường ống xăng
dầu, đường dây thông tin, giao liên… Ác liệt hơn, quân
đội Mỹ sử dụng các loại vũ khí hiện đại trang bị điện tử
như bom từ trường, bom lade, “cây nhiệt đới”… phát hiện
tiếng động của người và phương tiện trên mặt đất, thả
chất độc hóa học hủy diệt cây cối, các cánh rừng nhằm
phát hiện kho tàng, gây mưa, mù nhân tạo, gây lầy lội
đường, gây bệnh tật nguy hiểm cho con người. Đường
Trường Sơn trở thành một chiến trường vô cùng ác liệt.

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng,
trong quá trình chỉ đạo quân và dân ta trên hệ thống giao
thông chiến lược xuyên suốt Bắc - Nam chiến đấu chống
chiến lược ngăn chặn của Mỹ, tập trung lực lượng lớn bộ
binh, công binh, pháo binh, phòng không, thông tin, vận
tải cơ giới, hậu cần kỹ thuật… để thực hiện nhiệm vụ
vận chuyển, chiến đấu trong hoàn cảnh chiến tranh ác
liệt trên tuyến chi viện Trường Sơn.

Quân và dân ta trên mặt trận đường chiến lược Trường
Sơn với tinh thần dũng cảm phi thường, trí thông minh,
sáng tạo, vượt qua khó khăn, gian khổ, ác liệt, “quyết
tâm mở đường mà tiến, đánh địch mà đi”, đánh bại mọi
thủ đoạn xảo quyệt của địch.

Tuyến vận tải chiến lược do Bộ Tư lệnh Trường Sơn đảm
nhiệm, tổ chức thành các sư đoàn ô tô vận tải; các sư đoàn,
trung đoàn công binh; các sư đoàn, trung đoàn phòng không,
làm nhiệm vụ mở đường, bảo vệ đường và vận tải hàng hóa
quân sự từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường.

Việc xây dựng, phát triển, hoàn thiện mạng giao
thông chiến lược đường bộ trên cả 2 tuyến đường Đông
và Tây Trường Sơn, không những có tác dụng làm tăng

khả năng sử dụng phương tiện, tăng năng suất vận
chuyển trên tuyến, mà còn tạo điều kiện cho tuyến vận
tải chiến lược chủ động khắc phục quy luật thời tiết trên
địa bàn Trường Sơn, kéo dài thời gian vận chuyển từ
tháng 6 lên khoảng giữa tháng 10 trong năm. Đây là vấn
đề có ý nghĩa quyết định để tổ chức vận chuyển lớn chi
viện cho các chiến trường, chuẩn bị và tổ chức bảo đảm
hậu cần cho thời cơ chiến lược lớn.

Đương đầu với sự đánh phá ác liệt, vượt mọi khó khăn
về địa hình, thời tiết, bom đạn, quân dân ta đã xây dựng
được tuyến đường dài gần 17.000 km, bao gồm năm trục
đường dọc, 21 trục đường ngang vươn tới các vùng, các
chiến trường; đường giao liên dài 3.000 km, đường sông
dài 500 km, đường ống dẫn xăng dầu dài 1.400 km, đường
thông tin tải ba gần 1.300 km và 14.000 km đường hữu
tuyến dây bọc và thiết bị tiếp sức3. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ đội Trường Sơn có bước
trưởng thành vượt bậc. Lực lượng đảm bảo giao thông vận
tải, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến vận tải
chiến lược lúc cao nhất lên đến hơn 12 vạn quân, gồm
các quân binh chủng và thanh niên xung phong được tổ
chức thành 9 sư đoàn4. 

Binh chủng Công binh “chân đồng vai sắt” tập trung
lực lượng và trang bị, mở rộng mạng lưới cầu đường dọc
ngang, xây dựng đường cơ bản, liên hoàn, thông suốt và
vững chắc. Binh chủng vận tải là lực lượng chủ yếu của
tuyến đường, từ vận tải đường bộ theo cung ngắn, đội
hình nhỏ, chạy ban đêm là chính, tiến lên vận tải đa
phương thức trên cả đường bộ, đường sông, cả ban ngày
và ban đêm, ở cả Đông và Tây Trường Sơn. Các lực lượng
bộ binh, giao liên, thông tin - liên lạc, bộ đội đường ống
xăng dầu, thanh niên xung phong… sáng tạo, chủ động
bảo đảm giao liên, thông tin, xăng dầu thông suốt, vượt
sang Tây Trường Sơn, xuyên qua Trung, Hạ Lào, băng qua
Tây Nguyên đến miền Đông Nam bộ.

Lực lượng đảm bảo cho tuyến vận tải chiến lược cũng
không ngừng phát triển. Ban đầu chỉ là quy mô cấp tiểu
đoàn (làm nhiệm vụ “xuyên sơn” soi đường), đến những
năm 1973 - 1975, đã phát triển tương đương cấp quân
khu, biên chế gồm: Bộ Tham mưu và các cục (phòng
không, công binh, vận tải, xăng dầu, chính trị, hậu cần),
9 sư đoàn (tổng cộng 42 trung đoàn); ngoài ra còn có 27
trung đoàn trực thuộc. Trên toàn tuyến đường, thường
xuyên có khoảng 10 vạn cán bộ, chiến sĩ và hơn một vạn
thanh niên xung phong làm nhiệm vụ5. 

Bên cạnh đó, lực lượng dân công hỏa tuyến và nhân
dân các địa phương nơi có tuyến vận tải đi qua cùng tham
gia vận chuyển. Mỗi đơn vị có chức năng, nhiệm vụ
chuyên biệt, góp phần tạo nên một hệ thống dây chuyền
vận hành liên hoàn, nhằm đảm bảo cho mỗi chuyến hàng
được vận chuyển đến đích an toàn. Tuy nhiên trên thực
tế, sự phân định nhiệm vụ chỉ là tương đối, bởi nhiều
tình huống bất thường liên tiếp diễn ra. 
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Như việc khắc phục mặt đường ở các trọng
điểm khi bom địch đánh phá; việc bốc dỡ hàng
khi chuyển phương thức vận tải hoặc ngụy
trang những xe hàng khi vượt qua những địa
hình trống trải,… vấn đề thời gian đặt ra hết
sức khẩn trương hầu như tất cả các lực lượng,
cả nhân dân trên địa bàn đều tham gia. 

Để vận chuyển hàng tới chiến trường, các
lực lượng trên chiến trường sáng tạo nhiều
phương thức, bên cạnh phương tiện cơ giới,
như: gùi thồ, thuyền mảng, xe đạp thồ,…
tận dụng triệt để dòng chảy của những sông
suối. Để giữ vững tuyến đường, bảo vệ an
toàn cho mỗi chuyến hàng, một thế trận
chiến tranh nhân dân được tạo lập bao gồm
bộ đội, thanh niên xung phong, dân công và
nhân dân trên địa bàn với hàng nghìn kho
tàng, binh trạm, lán trại, trận địa chiến
đấu,… Các lực lượng trên tuyến đường vừa
đánh địch bảo vệ giao thông, khắc phục cầu,
đường ở các trọng điểm địch đánh phá, vừa
có thể bảo đảm mọi mặt tại chỗ (quân y,
lương thực) cho các lực lượng vận tải trên
tuyến đường. Thế trận chiến tranh nhân dân
ở Trường Sơn không chỉ tiêu hao, tiêu diệt địch rộng
khắp, mà còn đối phó hiệu quả với lực lượng không quân
và lục quân địch, bảo vệ hàng nghìn kilômét đường. 

Cùng với lực lượng phòng không chốt giữ yếu địa, lực
lượng phòng không cơ động và các lực lượng khác có mặt
ở Trường Sơn tạo nên lưới lửa phòng không nhiều tầng,
nhiều lớp để đánh trả có hiệu quả không quân địch. Nhờ
thế trận đó, các lực lượng bộ đội, dân công, thanh niên
xung phong và nhân dân trên tuyến đường đã đánh địch
bằng mọi thứ vũ khí có trong tay, tạo nên sức mạnh tổng
hợp đánh bại các cuộc hành quân càn quét, các thủ đoạn
phá hoại của địch. 

16 năm xây dựng, chiến đấu bảo vệ tuyến đường
Trường Sơn, cùng nhân dân cả nước, nhân dân nơi có
tuyến đường đi qua đã đóng góp sức người sức của, trực
tiếp cùng các lực lượng vũ trang và thanh niên xung
phong xây dựng, bảo vệ tuyến chi viện chiến lược.

Khe Hó (Vĩnh Linh - Quảng Trị) là điểm đầu của tuyến
đường lịch sử này. Từ Khe Hó phát triển về hướng Tây
qua làng Mít vào đến Tà Riệp, điểm cuối là Pa Lin. Địa
hình khu vực này rất hiểm trở, núi cao, vực thẳm, nhiều
đoạn phải vượt qua lèn đá chênh vênh nên việc triển khai
thông đường rất khó khăn. Thời điểm đó, địch đang tiến
hành đánh phá ác liệt, dùng máy bay tuần tra, tung lực
lượng thám báo, biệt kích nắm tình hình, tổ chức đánh
phá những vị trí chúng nghi ngờ. Được sự giúp đỡ tận
tình của cấp ủy, chính quyền khu vực Vĩnh Linh, nhất là
của đồng bào các dân tộc miền Tây Vĩnh Linh, Hướng Hóa,
việc khảo sát cũng như bảo vệ an toàn cho tuyến đường
có nhiều thuận lợi. Hơn 100 thanh niên các địa phương

Vĩnh Linh, Hướng Hóa tình nguyện tham gia mở đường và
làm công tác bảo vệ. Quá trình khai thông và bảo vệ các
cung đường, lực lượng vũ trang, nhân dân Quảng Trị đóng
góp hàng vạn ngày công để phục vụ xây dựng các cung
đường6. Nhiều thanh niên Vân Kiều gùi thồ tới 90 đến 100
kg mỗi chuyến. Nhân dân các dân tộc trên vùng núi
Hướng Hóa, nhân dân các bộ tộc Lào không quản mưa
rừng thác lũ, ngày đêm sát cánh cùng bộ đội, thanh niên
xung phong mở đường, đào đắp, vận chuyển hàng vạn
mét khối đất đá. Nhiều cháu thiếu niên 13, 14 tuổi tình
nguyện lên mặt đường cùng các anh chị, cô bác khuân
đá, chặt cây, ngụy trang. Đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa
Cô mặc dù cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vẫn một
lòng theo Đảng, Bác Hồ. Họ dành từng củ khoai, củ sắn,
hạt gạo để tiếp tế cho bộ đội.

Các địa phương Liên khu 4 huy động tới 80 triệu lượt
dân công phục vụ tuyến giao thông vận tải trên các chiến
trường A,B,C7. Thế trận giao thông vận tải ở Liên khu 4
không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cầu nối hậu phương với tiền tuyến lớn. Bên cạnh bộ đội,
thanh niên xung phong, dân công, mỗi người dân nơi đây
có thể trở thành một chiến sĩ bắn máy bay địch, một chiến
sĩ công binh mở đường, rà phá bom mìn, san lấp hố bom.
Lực lượng vận tải nhân dân được huy động tối đa. Tỉnh
Thanh Hóa thành lập Công ty Vận tải xe đạp thồ, các xã có
sông thành lập các đội thuyền vận tải. Nghệ An, Hà Tĩnh
huy động hàng ngàn chiếc thuyền lớn nhỏ, hàng trăm xe
đạp thồ, hàng ngàn xe ba gác, xe bò, hàng chục vạn người
gánh bộ. Từ năm 1965 đến 1968, riêng Hà Tĩnh, số hàng
hóa được nhân dân gánh bộ vượt qua các trọng điểm lên tới
76.341 tấn, huy động 42.550 người tham gia8.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết
toàn dân tộc vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. ẢNH: THÀNH TRUNG
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Các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh phát động phong trào
“nghiêng nồi bớt gạo” để chi viện ra tiền tuyến. Hình ảnh
các nữ dân quân Hà Tĩnh, các cụ phụ lão Hoằng Trường
(Thanh Hóa) dùng súng trường bắn máy bay địch, các nữ
thanh niên xung phong ngày đêm bám đường, sửa đường,
phá bom nổ chậm; các bà mẹ, các em nhỏ đưa cơm nước
ra trận địa; nhân dân cả xóm, cả làng xông vào khói bom
cứu người, cứu xe, cứu hàng… là những hình ảnh phổ
biến, trở nên bình thường trên mảnh đất “cán xoong”
này. Hình ảnh “Mười cô gái anh hùng ở Ngã ba Đồng Lộc”
(Can Lộc, Hà Tĩnh); tiểu đội anh hùng “Mười hai cô gái
Truông Bồn” (Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “quyết tử
cho mạch máu Truông Bồn quyết thông”; các nữ thanh
niên xung phong ở “Hang Tám Cô” trên đường 20 Quyết
Thắng (Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) và hàng trăm
tấm gương thanh niên xung phong, dân quân, dân công,
anh hùng liệt sĩ, mãi mãi là những bản hùng ca bất diệt
trong lịch sử dân tộc.

Từ năm 1959 đến năm 1975, các lực lượng trên tuyến
vận tải chiến lược này đã đánh 2.500 trận bộ binh, diệt
hơn 18.000 tên địch; bắn rơi 2.455 máy bay các loại, làm
thất bại cuộc chiến tranh hủy diệt và ngăn chặn bằng vũ
khí tối tân, hiện đại, dai dẳng, quyết liệt, qui mô chưa
từng có của đế quốc Mỹ. Để có được thắng lợi to lớn đó,
hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã
anh dũng hy sinh, gần 3 vạn người bị thương9, hàng ngàn
người bị nhiễm chất độc da cam/đioxin là minh chứng
cho sự ác liệt, gian khổ, hy sinh của các lực lượng trên
tuyến đường.

Tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí
Minh - không chỉ là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân
tộc, mà còn là nơi thể hiện tình đoàn kết quốc tế. Hầu hết
các phương tiện kỹ thuật vận tải, xe máy công trình, đường
ống xăng dầu… đều do các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ.
Vì thế, việc vận tải trên tuyến đươc cơ giới hóa, xăng dầu
vào chiến trường qua hệ thống đường ống hiện đại.

Tuyến vận tải Trường Sơn có những cung đường chạy
trên đất bạn Lào và Campuchia, nên từ việc mở đường,
bảo vệ đường, bảo vệ hàng và tham gia vận tải có sự đóng
góp công sức của quân và dân các nước bạn. Nhận thức
vai trò chiến lược của tuyến vận tải đối với toàn bộ chiến
trường Đông Dương, các nước bạn Lào, Campuchia thống
nhất với Việt Nam mở đường vận chuyển qua lãnh thổ
nước bạn, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc mở
đường và bảo vệ các căn cứ.

Từ năm 1965, khi đế quốc Mỹ mở rộng đánh phá, nhân
dân 17 mường (huyện) thuộc các tỉnh Nam Lào nằm trên
tuyến đường Tây Trường Sơn đã tự nguyện dời bản làng,
nhà cửa, bỏ nương rẫy đã từng nuôi sống gia đình họ bao
đời, sơ tán vào rừng sâu, để tuyến đường mới bảo đảm
được yêu cầu “gần nhất và dễ đi nhất”. Những đơn vị bộ
đội, dân công Việt Nam xây dựng, chiến đấu trên tuyến
đường được chính quyền, nhân dân và bộ đội nước bạn
hết lòng giúp đỡ. Lực lượng cách mạng Lào đã mở nhiều

hoạt động quân sự, vùng giải phóng ở Trung, Hạ Lào được
mở rộng, tạo ra thế liên hoàn chấm dứt tình trạng độc
tuyến của tuyến đường. 

Nhiều bà mẹ, gia đình Lào dù cuộc sống còn khó khăn,
nhưng đã mang "bát cơm sẻ nửa" để nuôi dưỡng thương
binh; vượt qua bom đạn của kẻ thù, tiếp tế rau, gạo,
thuốc men… đến các binh trạm trên các tuyến đường,
trao tận tay các chiến sĩ Việt Nam. Ngoài ra, nhân dân các
bộ tộc Lào còn góp hàng triệu ngày công cùng bộ đội và
thanh niên xung phong Việt Nam làm mới, sửa chữa
đường, vận chuyển hàng hóa và thương bệnh binh, góp
phần giữ thông suốt “con đường ra tiền tuyến”.

Nhờ sự giúp đỡ tích cực và hy sinh của nhân dân các
bộ tộc Lào, đến cuối tháng 6/1961 đường mới mở nối liền
đường số 12 và đường số 9 mang tên đường 129. Sự kiện
thông đường 129 đánh dấu một bước phát triển quan
trọng của tuyến chiến lược Đường 559, từ thế độc tuyến
Đông Trường Sơn, từ đơn thuần là đường gùi thồ nội địa
dọc biên giới, Đoàn 559 đã mở thêm gần 200 km đường
cho xe cơ giới hoạt động công vụ trên hướng Tây Trường
Sơn dọc biên giới Việt - Lào. 

Thành quả của sự đóng góp, hy sinh đầy tình đồng chí
của quân và dân các bộ tộc Lào, nhất là việc đồng thuận
cho Việt Nam “lật cánh” đường Trường Sơn sang phía Tây
để tiếp nối huyết mạch cho chiến trường miền Nam, đồng
thời đáp ứng yêu cầu chi viện cho chiến trường Lào và
Campuchia, đã làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá
sự nghiệp cách mạng ba nước Đông Dương của kẻ thù.
Thắng lợi của mặt trận đường Trường Sơn - đường Hồ Chí
Minh trở thành biểu tượng sinh động của sức mạnh đại
đoàn kết, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
Là biểu tượng của liên minh chiến đấu chống kẻ thù
chung của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trên tuyến đường huyết mạch này, hàng triệu bộ đội,
thanh niên miền Bắc đã vào Nam đánh giặc; hàng triệu
tấn vật tư, binh khí kỹ thuật đã được đưa vào các chiến
trường chi viện cho cuộc kháng chiến ở miền Nam và cho
chiến tranh giải phóng ở Lào và Campuchia. 

Thực hiện chủ trương cải thiện thế trận, phát triển tổ
chức mới, nhờ sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ toàn
tuyến, năm 1974, khối lượng vận chuyển cho các hướng
đạt 360.043 tấn, đạt 102% kế hoạch. Trong đó giao cho
chiến trường Nam bộ được 37.832 tấn, đạt 171%; giao cho
chiến trường Tây Nguyên 64.832 tấn, đạt 111%, gấp 3 lần
năm 1973; giao cho chiến trường Khu 5 28.973 tấn, gấp
3 lần năm 1973; chiến trường Trị - Thiên (phía Nam) được
31.801 tấn, đạt 100%; giao cho bạn Lào 9.290 tấn, đạt
102%; giao cho Campuchia 5.230 tấn, đạt 130%10. Đây là
thành tích lớn chưa từng có trước đó.

Đường dẫn xăng dầu được nối liền với hệ thống của cả
nước. Đến trước ngày mở màn chiến dịch giải phóng Buôn
Ma Thuột, tuyến đường vận tải xăng dầu bảo đảm cung
cấp cho hơn 10 nghìn xe vận tải, liên lạc hoạt động, gần



71TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 188 (4/2019)

N H Â N  V Ậ T  -  S ự  K I ệ N

10 nghìn xe hơi và xe xích của các binh đoàn cơ động vào
chiến trường11. Có được những kỳ tích đó, là trên 20
nghìn người hy sinh, gần 30 nghìn người bị thương, trên
6.500 chiếc xe và máy bị hỏng, bị cháy12. Hệ thống kho
chiến lược được xây dựng trên tuyến vận chuyển chiến
lược ở một số đầu mối giao thông, mỗi khu kho có sức
chứa hàng vạn tấn.

Từ năm 1959 đến năm 1975, bộ đội Trường Sơn -
đường Hồ Chí Minh vận chuyển gần 1.400.000 tấn hàng
hóa, vũ khí, trong đó cho các chiến trường và cách mạng
Lào, Campuchia hơn 583.000 tấn, 5.500.000 m3 xăng dầu.
Đưa đón, vận chuyển trên 2 triệu cán bộ, chiến sĩ và cán
bộ, nhân dân ra vào trên tuyến13.

Van Geirt, nhà văn - nhà báo Pháp trong cuốn “Đường
mòn Hồ chí Minh”, khi nghiên cứu về vai trò của con
đường chiến lược này đã nhận xét: “Con đường mòn Hồ
Chí Minh không chỉ là con đường tiếp tế. Nó là biểu tượng
cho cuộc chiến tranh Việt Nam”.

Sol.W.Sanders, phóng viên tạp chí “Tin Mỹ và thế giới”
trong bài “Ném bom con đường huyết mạch của cộng sản
ở Lào” (Bombing Red slifeline in Laos) đăng trên số báo
ngày 24/1/1966, viết “Hãy bay trên đường mòn Hồ Chí
Minh khúc khuỷu quanh co xuyên nước Lào, bạn sẽ hiểu
được vì sao Hoa Kỳ lại phải đương đầu với một công việc
gay go đến thế để cố chốt một con đường tiếp tế chủ yếu
của cộng sản chạy vào Nam Việt Nam… Vì con đường “khi
ẩn khi hiện như thế” nên việc đánh cho đối phương phải

ngừng sử dụng con đường này đặt ra nhiều vấn đề khó
khăn…. Việc cộng sản Bắc Việt sử dụng con đường mòn
để chuyển quân và đồ tiếp tế quân sự vào Nam Việt Nam
đang liên tục gây nhức đầu cho các nhà lãnh đạo quân sự
Hoa Kỳ. 

Máy bay của không quân và hải quân Mỹ liên tục đánh
các đoạn đường ở Bắc Lào và Bắc Việt là những chỗ cây cối
rậm rạp và có những đèo chật hẹp. Nhưng người ta cho
rằng các trận đánh này chỉ làm giảm được mức độ thâm
nhập của cộng sản khoảng 20% mà thôi14.

Tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn đóng vai
trò vô cùng quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong suốt quá trình tiến hành
chiến tranh xâm lược, đế quốc Mỹ đã huy động sức mạnh,
tiềm lực quân sự, kinh tế, khoa học - kỹ thuật… của một
cường quốc có nền công nghiệp vào loại cao nhất thế giới
nhằm ngăn chặn “con đường xâm nhập” của “cộng sản
Bắc Việt” nhưng đã thất bại. Sự phát triển về lực lượng
trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn trong hoàn cảnh
bí mật thể hiện ý chí, quyết tâm, kỳ công và sáng tạo của
con người Việt Nam. Đó là tuyến giao thông chiến lược
huyết mạch, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến
lớn miền Nam, đồng thời là chiến trường, mặt trận chiến
đấu quyết liệt giữa ta và địch. Lịch sử đường Hồ Chí Minh
mãi mãi là biểu tượng của khát vọng giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, biểu tượng
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức sáng tạo của
dân tộc Việt Nam.v
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Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương
Thành, sau nhiều năm chuẩn bị cơ sở vật chất, đã
chính thức đi vào hoạt động ngày 8 tháng 4 năm
2010. Trung tâm DN&SHLX Lập Phương Thành được

đánh giá là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực đào tạo lái
xe của tỉnh Hải Dương, với nhiều danh hiệu cao quý đạt
được trong những năm qua như: Giấy khen đã có thành
tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông năm 2014, Giải nhất Hội thi Giáo viên dạy luật giao
thông đường bộ giỏi năm 2012, có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua năm 2014. 

Là trung tâm dạy lái xe có sân thi sát hạch đạt chuẩn
đầu tiên tại tỉnh Hải Dương, những năm qua Lập Phương
Thành không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển trong
hoạt động đào tạo lái xe, khẳng định thương hiệu uy tín
và sự tin cậy từ học viên.

Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố với địa thế đắc
đạo thuận tiện giao thông, Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch
lái xe Lập Phương Thành có diện tích 22.517,9 m2, bao gồm
nhà điều hành, hệ thống sân tập lái xe máy, sân tập lái ô tô
và hệ thống sân thi sát hạch xe máy, ô tô. Học viên được học

Đia chỉ: 822 Đại lộ Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Hotline: 0220.3863658 - 0912.44.1111
Website: lapphuongthanh.vn

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ 
SÁT HẠCH LÁI XE LẬP PHƯƠNG THÀNH 
CHẶNG ĐƯỜNG GầN 10 NăM 
GIÚP NGƯỜI DÂN VỮNG VÀNG TAY LÁI
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và thực hành ngay trên sân thi sát hạch là điểm mạnh của
Trung tâm, tạo điều kiện giúp học viên làm quen sân thi.
Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, giàu kinh
nghiệm, tận tình, tâm huyết với nghề sẽ trang bị cho học
viên đầy đủ kiến thức về lý thuyết, cũng như kỹ năng về
thực hành khi tham gia vào khóa học lái xe tại Trung tâm.

Với quy mô ban đầu mới thành lập, lưu lượng đào tạo
là 250 học viên, 41 giáo viên và 27 xe đủ tiêu chuẩn,
trong 08 năm qua, từ chỗ gặp nhiều khó khăn, đến nay
Trung tâm đã có 155 giáo viên và 163 đầu xe, một sân tập
khang trang, sạch đẹp, hệ thống sân tập lái với 11 bài
học tổng hợp, đầy đủ hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu
sáng học ban đêm, hệ thống biển báo đường bộ… Đến
nay lưu lượng đào tạo của Trung tâm đã đạt 1.518 học
viên. Hàng năm, Trung tâm đào tạo được trên 3.000 học
viên, chất lượng đạt tỷ lệ trên 95%. Trung tâm đã đầu tư

hàng chục tỷ đồng để nâng cấp hệ thống trang thiết bị,
phòng học, sân tập lái, mua mới nhiều phương tiện tập lái
hiện đại. 100% phương tiện dạy và học lái được lắp thiết
bị giám sát hành trình và hệ thống thiết bị chấm điểm tự
động để sát hạch lái xe, cam kết chất lượng hàng đầu
trong lĩnh vực đào tạo lái xe; hồ sơ, thủ tục nhanh gọn;
thời gian học cấp tốc; lệ phí trọn gói, đảm bảo không phát
sinh chi phí trong quá trình học.

Từ những thực tiễn trong 08 năm xây dựng và phát
triển, Ban Lãnh đạo Trung tâm ý thức được, muốn thành
công hơn nữa phải phát huy được sức mạnh đoàn kết,
thống nhất, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tập
thể để có một trung tâm vững mạnh, đội ngũ CBNV đoàn
kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu mục tiêu sẽ trở thành
cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực đào tạo lái xe cơ giới
đường bộ của tỉnh cũng như cả khu vực.v
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN & CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 12, Ngõ 36, Phố Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, H. Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: 024.3366.1119 - Email: ctc.bienthehanoi@gmail.com - Website: http://ctcgroup.vn

Công ty Cổ phần Thiết bị điện & Chế tạo biến thế Hà Nội (CTC) là Công ty chuyên nghiệp trong
lĩnh vực chế tạo máy biến áp và thiết bị điện lực được thành lập năm 2008. CTC khẳng định được

uy tín của mình thông qua hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao đã và đang vận hành ổn định
trên lưới điện Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn tổn thất thấp nhất trên thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của CTC
bao gồm: 
- Sản xuất máy biến áp điện lực công suất đến 25.000kVA, điện

áp đến 35kVA
- Sản xuất tủ, bảng điện các loại: Điện áp đến 35kV, dòng định

mức đến 5.000A
- Thi công công trình điện có điện áp lên đến 35kV
- Cung cấp các thiết bị điện trung - hạ thế, cáp điện...

Trong những năm qua, CTC không ngừng đầu tư trang thiết bị
hiện đại và liên tục cập nhật thiết kế mới nhất trên thế giới nhằm nâng
công suất nhà máy lên 300 máy/tháng và đưa ra thị trường những sản
phẩm chất lượng hàng đầu. Từ đó tạo tiền đề cho viêc đưa sản phẩm
của CTC ra thị trường nước ngoài trong những năm tới.

Với năng lực hiện có về trang thiết bị và nhân lực chất lượng
cao, CTC đủ khả năng nhận thầu các công trình điện quy mô
lớn, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành với
tiến độ nhanh nhất, chi phí hợp lý nhất.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
Trụ sở: Tầng 12 - Tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô ACC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm,

P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.6523862 - Fax: 0243.6523864

Email: hudland@hudland.com.vn - Website: www.hudland.com.vn

ại khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Công ty HUDLAND đã đầu tư một 
chung cư 11 tầng dành cho người có thu nhập thấp với tổng diện tích sàn trên  
32.000m2. Tất cả 386 căn hộ đều có thiết kế hợp lý, đảm bảo thông thoáng và chiếu 

sáng tự nhiên. Bao quanh đó là các khu nhà liền kề, nhà vườn, nhà sinh hoạt cộng đồng, cây 
xanh kết nối với hạ tầng đồng bộ, hiện đại của khu nhà ở thương mại.

Hotline: 08.39.56.56.56
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Trong xu thế phát triển của ngành xây dựng, cùng
với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của
đất nước, vấn đề tiếng ồn ngày càng trở nên nan
giải, vượt quá mức cho phép, ảnh hưởng trực tiếp

tới sức khỏe hàng ngày của con người, đặc biệt ở những
khu vực gần đường giao thông, sân bay, nhà ga, khu công
nghiệp. Vì vậy, giải pháp cách âm và tiêu âm cho các công
trình rất được quan tâm.

Xuất phát từ nhu cầu thị trường đòi hỏi những sản phẩm có
tiêu chuẩn và chất lượng cao, Công ty TNHH Austrong Việt
Nam đã đầu tư một nhà máy sản xuất trần kim loại và tấm
chắn nắng mang thương hiệu Austrong tại KCN Thuận Thành
3, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư
trên 63 tỷ đồng, công suất khoảng 800.000m2 sản
phẩm/năm.

Trần kim loại Austrong được sản xuất từ nguyên liệu nhôm
hợp kim giúp tạo nên hệ trần treo có tuổi thọ sử dụng rất
cao, khả năng tiêu âm, cách âm tốt. Sản phẩm hoàn toàn

chống cháy và chống nước, độ bền màu cao, chống được sự
ăn mòn của môi trường khí hậu khắc nghiệt, loại bỏ hoàn
toàn yếu tố xâm thực của môi trường và đặc biệt phù hợp
với khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam.

Đến nay có thể nói, sản phẩm trần kim loại Austrong đã
từng bước khẳng định được uy tín trên thị trường vật liệu
xây dựng tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN Hệ

Trụ sở chính Chi nhánh miền Bắc Chi nhánh miền Nam

Địa chỉ: Lô III.1, KCN Thuận
Thành 3, huyện Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0222) 379 8879 
Fax: (0222) 379 8880 
Email: van.austrong@gmail.com

Địa chỉ: 324 đường La Thành, quận
Đống Đa, TP Hà Nội 
Tel: (024) 3512 0164 - (024) 3512
3682 - (024) 3512 3683 
Fax: (024) 3514 0411
Email: van.austrong@gmail.com

Địa chỉ: 73-75 đường 53, KCN Tân
Bình, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3816 3886 

Fax: (028) 3816 3887 

Email: austrong.hcm@gmail.com

Công ty TNHH Austrong Việt Nam cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm
có tiêu chuẩn chất lượng cao, chứng nhận chất lượng rõ ràng và chế độ bảo hành dài hạn.

TRầN KIM LOạI, TấM CHắN NắNG AUSTRONG 
Giải pháp cách âm và tiêu âm 
cho các công trình
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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
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TGPcó khả năng cung cấp các chủng loại xe
của Toyota với số lượng lớn (trên 50 xe),
cho các khách hàng lớn như: Taxi Mai

Linh; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ngân hàng Công
thương… và ký kết các “Hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo
dưỡng, sửa chữa ô tô” cho các cơ quan, doanh nghiệp có
đội xe lớn, như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Bộ Ngoại
giao; Văn phòng Bộ Xây dựng…

Hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình 3S, hiện
nay TGP gồm có hai cơ sở là Toyota Giải Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) đạt chứng chỉ công nhận là
“Trạm Dịch vụ tiêu chuẩn của Toyota” và “Trạm sửa
chữa thân vỏ và sơn tiêu chuẩn Toyota” do Toyota
Nhật Bản cấp. 

Trụ sở chính tại 807 đường Giải Phóng, quận Hoàng
Mai, có diện tích mặt sàn xây dựng gần 2.000m2, trong đó
diện tích Phòng trưng bày rộng khoảng 339m2 và Khu vực
xưởng sửa chữa 1 tầng có diện tích khoảng 750m2 với 12
khoang chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và thay thế
phụ tùng xe ô tô.

Chi nhánh Toyota Pháp Vân có tổng diện tích sàn
gần 10.000m2, bao gồm showroom, 2 tầng xưởng và khu
văn phòng. Xưởng dịch vụ 2 tầng với diện tích trên
3.400m2 với 54 khoang sửa chữa theo tiêu chuẩn của
TMV, trong đó bao gồm 16 khoang sửa chữa chung và 34
khoang gò sơn. 

Hiện TGP đang xúc tiến thành lập chi nhánh tại tỉnh
Nam Định.

Áp dụng phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen” và
“Tiêu chuẩn hóa” trên mọi lĩnh vực hoạt động, quy trình
dịch vụ hoàn hảo, đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên
nghiệp, công nghệ đẳng cấp quốc tế, chất lượng Toyota
toàn cầu, TGP góp phần không nhỏ trong việc giúp Toyota
chiếm lĩnh thị trường Việt và khẳng định vị trí Đại lý số
1 trong lòng khách hàng.v

TOYOTA GIảI 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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