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ách đây 94 năm, ngày 21/6/1925, sự ra đời của báo Thanh Niên - Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên đã đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch
sử của đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam tự hào luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng và Nhà nước. 
Nhân dịp Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), Tạp chí Mặt

trận xuất bản ấn phẩm đặc biệt, gộp số tháng 5 và tháng 6, tăng gấp đôi dung lượng so với các số hàng tháng.
Nhân dịp này, Tạp chí có các bài viết về chủ đề báo chí, tuyên truyền: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
báo chí”; “Tăng cường nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên internet, mạng xã hội”; cùng với bài biên dịch
nhan đề “Báo chí dữ liệu - Xu hướng và thách thức mới”, đề cập đến báo chí dữ liệu như là một xu hướng mới
của báo chí, những đóng góp của nó cũng như những tác động làm thay đổi diện mạo của nền báo chí hiện đại.

Tạp chí số đặc biệt cũng đăng tải nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn của công
tác Mặt trận, đó là các bài: Phát huy vai trò tự quản của nhân dân, trên cơ sở thực hiện hương ước, quy ước ở
khu dân cư; Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận; Phát huy trí tuệ của nhân
dân trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận; Vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
xây dựng Đảng, Nhà nước thời kỳ đổi mới. Mục “Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ IX”, tiếp tục có bài viết điểm lại các đại hội Mặt trận: Đại hội III, Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam - Đại hội đoàn kết và đổi mới.

Chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí” với các bài gợi mở các giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Mặt trận các cấp: Một số giải pháp cơ bản tăng cường công
tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng
giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng.

Các chuyên mục: Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Mặt trận với các phong
trào, cuộc vận động có nhiều bài viết mang ý nghĩa tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn công tác Mặt trận: Sự tham
gia của người dân trong quản lý công - Nhân tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo; Vĩnh Long với công tác
tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số... 

Chuyên mục “Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân” gồm các bài biên dịch, nghiên cứu, làm tài liệu tham
khảo hữu ích cho những người làm công tác Mặt trận: Vai trò của Hiệp hội Nhân dân Singapore trong việc thực hiện
đồng thuận xã hội; Luật về Đặc khu kinh tế của Liên bang Nga; Sử dụng công nghệ trong phòng, chống tham nhũng
trên thế giới.

Nhân dịp Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp
chí Mặt trận trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin cậy và ủng hộ của lãnh đạo Mặt trận Trung ương, lãnh đạo các
ban, đơn vị, hệ thống Mặt trận các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị đã dành cho Tạp chí trong suốt thời gian
qua. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Tạp chí tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm,
nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của bạn đọc gần xa. 

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 189 + 190 tới đông đảo bạn đọc.

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

L�I TÒA SO�N 
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3.518 Ý KI�N, KI�N NGH�
c�a c� tri và nhân dân c� n��c
g�i t�i Qu	c h
i*

BBT: Sáng ngày 20/5, kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV đã khai mạc tại Thủ đô
Hà Nội. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo Tô�ng hơ�p ý kiến, kiến nghị của cử
tri và nhân dân cả nước trước Quốc hội. Tạp chí Mặt trận đăng toàn văn báo cáo.

TE sau k$ h�p th� sáu Qu	c h
i khóa XIV %�n nay,
�oàn Ch� t�ch @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam ph	i h�p v�i @y ban Th�#ng vF Qu	c h
i
%ã t"ng h�p %��c 3.518 ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri

và nhân dân c� n��c thông qua các %oàn %(i bi0u Qu	c
h
i và h� th	ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p, các
t" ch�c thành viên. 

Về tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri
và nhân dân

C� tri, nhân dân vui mEng, ph�n kh�i tr��c nh?ng k�t
qu� toàn di�n v/ kinh t� - xã h
i c�a %�t n��c n�m 2018
và nh?ng tháng %7u n�m 2019. Kinh t� v> mô "n %�nh,
l(m phát %��c ki0m soát � m�c th�p; môi tr�#ng %7u t�
kinh doanh %��c c�i thi�n, s	 doanh nghi�p thành l�p
m�i t�ng cao nh�t trong 5 n�m tr� l(i %ây; t� l� h
 nghèo,
t� l� ng�#i th�t nghi�p, thi�u vi�c làm có xu h��ng gi�m
d7n; an sinh xã h
i c b�n %��c b�o %�m, vi�c ch�m lo T�t
Nguyên %án cho nhân dân %��c các c�p, các ngành quan
tâm; %#i s	ng v�t ch�t và tinh th7n c�a nhân dân %��c c�i
thi�n; qu	c phòng, an ninh %��c gi? v?ng; quan h� %	i
ngo(i %(t %��c nhi/u k�t qu� t	t %�p, v� th� c�a Vi�t Nam
ngày càng %��c nâng cao trên tr�#ng qu	c t�.

C� tri, nhân dân %ánh giá cao s� lãnh %(o, ch2 %(o
quy�t li�t c�a ��ng, Nhà n��c trong xây d�ng, ch2nh %	n
��ng, ki�n toàn h� th	ng chính tr�, xây d�ng %
i ng6 cán
b
, công ch�c, viên ch�c g'n v�i v� trí vi�c làm, %�u tranh
phòng, ch	ng tham nh6ng, lãng phí. Qu	c h
i ti�p tFc
t�ng c�#ng giám sát chuyên %/, giám sát các b
, ngành,
%�a ph�ng v/ th�c hi�n ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và
nhân dân. Chính ph� quy�t li�t ch2 %(o th�c hi�n các Ngh�
quy�t c�a ��ng, Qu	c h
i, gi�i quy�t nh?ng v�n %/ nhân

dân quan tâm, b�c xúc. Nhi/u b
, ngành, %�a ph�ng %ã
th�c hi�n s'p x�p t" ch�c b
 máy tinh g�n, c't gi�m th�
tFc hành chính. C�p �y, chính quy/n, M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam, các t" ch�c thành viên và nhân dân n� l�c th�c
hi�n các nhi�m vF kinh t� - xã h
i, %�m b�o qu	c phòng,
an ninh, góp ph7n tích c�c vào s� nghi�p xây d�ng và
b�o v� T" qu	c.

Bên c(nh %ó, c� tri, nhân dân còn lo l'ng v/ m
t s	
v�n %/, nh�: an toàn th�c ph�m, ô nhi^m môi tr�#ng
ch�m %��c c�i thi�n; xu�t hi�n m
t s	 hành vi thi�u
chu�n m�c v/ %(o %�c, l	i s	ng trong xã h
i; m
t s	 vF
án gi�t ng�#i nghiêm tr�ng gây hoang mang trong nhân
dân; tình hình mua bán, v�n chuy0n ma túy r�t ph�c t(p;
x�y ra nhi/u vF tai n(n giao thông, cháy, n" nghiêm
tr�ng; vi�c %i/u ch2nh giá %i�n, giá x�ng trong th#i gian
qua %ã có �nh h��ng ít nhi/u %�n cu
c s	ng c�a ng�#i
dân và ho(t %
ng s�n xu�t, kinh doanh; %�n hôm nay giá
x�ng có gi�m; tình hình khi�u n(i, t	 cáo còn b�c xúc �
m
t s	 %�a ph�ng…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri và 
nhân dân

1. V/ kinh t� - xã h
i

C� tri, nhân dân ph�n kh�i v/ nh?ng k�t qu� c�a
ngành nông nghi�p trong chuy0n %"i c c�u ngành, nông
nghi�p công ngh� cao %��c phát tri0n, ch�t l��ng m
t s	
m�t hàng nông s�n %��c nâng cao, th� tr�#ng xu�t kh�u
chính ng(ch m� r
ng. Tuy nhiên, th� tr�#ng “%7u ra” m
t
s	 nông s�n còn g�p nhi/u khó kh�n; %7u t� cho nông
nghi�p còn th�p; �ng dFng khoa h�c - k� thu�t còn ch�m;
d�ch t� l�n châu Phi di^n bi�n r�t ph�c t(p. �/ ngh� Chính
ph� ch2 %(o B
 Nông nghi�p và Phát tri0n nông thôn, các

* Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.
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b
, ngành có liên quan và %�a ph�ng ch� %
ng trong d�
báo, thông tin th� tr�#ng, khuy�n khích doanh nghi�p
%7u t� vào nông nghi�p, xây d�ng th�ng hi�u nông s�n,
ti�p tFc th�c hi�n các gi�i pháp có tính %
t phá c c�u l(i
ngành nông nghi�p %0 t�ng n�ng su�t, ch�t l��ng và hi�u
qu� s�n xu�t; tr��c m't, c7n t�p trung quy�t li�t phòng,
ch	ng d�ch t� l�n châu Phi.

Th#i gian qua, các b
, ngành, %�a ph�ng %ã t�ng
c�#ng qu�n lý, ki0m tra, giám sát an toàn th�c ph�m, tích
c�c tuyên truy/n ng�#i dân “nói không v�i th�c ph�m
b�n”. Tuy nhiên, c� tri, nhân dân r�t b�c xúc vi�c m
t s	
c s�, doanh nghi�p, tr�#ng h�c b�t ch�p quy %�nh c�a
pháp lu�t, c	 tình s�n xu�t, kinh doanh và s� dFng th�c
ph�m không an toàn, �nh h��ng tr�c ti�p %�n s�c kh�e
c�a ng�#i dân, nh�t là tr� em; nhi/u hàng hóa không rõ
ngu+n g	c, hàng gi�, kém ch�t l��ng v�n l�u thông trên
th� tr�#ng. �/ ngh� Chính ph� ch2 %(o B
 Công th�ng,
các b
, ngành ch�c n�ng và %�a ph�ng t�ng c�#ng các
bi�n pháp ki0m tra, ki0m soát th� tr�#ng, giám sát ch�t
ch� an toàn th�c ph�m, x� lý nghiêm các t" ch�c, cá nhân
vi ph(m.

Vi�c t" ch�c l^ h
i truy/n th	ng có ti�n b
, %áp �ng
nhu c7u v�n hóa, tinh th7n c�a nhân dân. ��c bi�t, �(i

l^ Vesak n�m 2019 vEa qua %ã t" ch�c thành công l�n,
%��c b(n bè qu	c t� %ánh giá cao. Tuy nhiên, vi�c niêm
y�t giá d�ch vF t(i nhi/u l^ h
i ch�a %��c ki0m soát; vi�c
l�i dFng ho(t %
ng tín ng��ng, nh�: “dâng sao gi�i h(n”,
“th2nh vong” %0 trFc l�i � m
t s	 ni gây b�c xúc trong
nhân dân; t" ch�c l^ h
i, vi�c c��i, vi�c tang � m
t s	 ni
còn lãng phí. �/ ngh� B
 V�n hóa - Th0 thao và Du l�ch,
các b
, ngành ch�c n�ng và %�a ph�ng t�ng c�#ng qu�n
lý, %�y m(nh tuyên truy/n, h��ng d�n nâng cao nh�n
th�c c�a ng�#i dân %	i v�i các ho(t %
ng này, th�c hi�n
t	t n�p s	ng v�n hoá, v�n minh trong vi�c c��i, vi�c tang,
l^ h
i.

Công tác qu�n lý m(ng xã h
i ch�a ch�t ch�, xu�t hi�n
ngày càng nhi/u %	i t��ng phát tán các hình �nh, bài vi�t
ph�n c�m, b(o l�c, b�a %�t, làm �nh h��ng x�u t�i l	i
s	ng thanh, thi�u niên và tr�t t� an toàn xã h
i. �/ ngh�
B
 Thông tin và Truy/n thông ph	i h�p v�i B
 Công an và
các b
, ngành có liên quan t�ng c�#ng qu�n lý an ninh
m(ng, %�y m(nh tuyên truy/n, %�nh h��ng %0 ng�#i dân
s� dFng thông tin m(ng theo %úng quy %�nh c�a pháp
lu�t, phù h�p v�i %(o %�c xã h
i.

C� tri, nhân dân ghi nh�n nh?ng n� l�c c�a ngành
giáo dFc trong th#i gian qua. B
 Giáo dFc và �ào t(o %ã

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo Tổng hợp
ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước trước Quốc hội.

ẢNH: PV
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quan tâm ch�n ch2nh, nâng cao %(o %�c, tác phong và
ph�ng pháp làm vi�c cho %
i ng6 nh?ng ng�#i làm công
tác giáo dFc, gi�m áp l�c cho giáo viên và h�c sinh. Tuy
nhiên, m
t s	 quy %�nh c�a ngành giáo dFc và chính
quy/n %�a ph�ng v�n còn b�t c�p, vi�c “ch(y theo thành
tích” v�n t+n t(i; các vF “b(o l�c h�c %�#ng” liên ti�p
x�y ra � nhi/u ni; s� thi�u trách nhi�m c�a m
t b
 ph�n
cán b
 qu�n lý, lãnh %(o nhà tr�#ng và thi�u quy�t li�t
trong x� lý các vi ph(m c�a c quan ch�c n�ng, gây b�c
xúc trong nhân dân. �/ ngh� B
 Giáo dFc và �ào t(o ti�p
tFc có gi�i pháp h?u hi�u kh'c phFc các y�u kém %ó; các
ngành, các c�p, các %�a ph�ng và toàn xã h
i cùng chung
tay v�i ngành giáo dFc, góp ph7n t(o môi tr�#ng giáo dFc
an toàn, lành m(nh, thân thi�n.

C� tri, nhân dân quan tâm, theo dõi ghi nh�n vi�c B

Công an, B
 Giáo dFc và �ào t(o, các c quan ch�c n�ng
%ã kiên quy�t %i/u tra, x� lý các vF gian l�n %i0m thi �
các t2nh Hà Giang, Hòa Bình và Sn La. �/ ngh� các c
quan ch�c n�ng x� lý nghiêm các %	i t��ng vi ph(m, nh�t
là nh?ng cán b
, công ch�c là lãnh %(o, qu�n lý %0 l�y l(i
ni/m tin c�a nhân dân. �/ ngh� B
 Giáo dFc và �ào t(o
ti�p tFc rà soát nh?ng h(n ch� và kh'c phFc k�p th#i
nh?ng “l� h"ng” trong quy ch� thi và xét công nh�n t	t
nghi�p trung h�c ph" thông, ch� %
ng ng�n ch�n gian
l�n trong k$ thi Ph" thông trung h�c qu	c gia n�m 2019
và nh?ng n�m ti�p theo.

2. V/ qu�n lý tài nguyên và b�o v� môi tr�#ng

C� tri, nhân dân ghi nh�n vi�c Chính ph� %ã ch2 %(o
B
 Tài nguyên và Môi tr�#ng ph	i h�p v�i các b
, ngành,
chính quy/n %�a ph�ng, M�t tr�n T" qu	c, các t" ch�c
thành viên c�a M�t tr�n ti�n hành nhi/u ho(t %
ng thi�t
th�c %0 v�n %
ng toàn dân cùng chung tay b�o v� môi
tr�#ng. Tuy nhiên, v�n còn tình tr(ng x� rác th�i sinh
ho(t, n��c th�i, ch�t th�i công nghi�p ch�a qua x� lý,
gây ô nhi^m môi tr�#ng nghiêm tr�ng; ph� th�i nh�a tràn
lan nhi/u ni; tình tr(ng nh�p kh�u ph� li�u có nguy c
gây ô nhi^m môi tr�#ng; m
t s	 ni, vi�c b	 trí, xây d�ng
các nhà máy x� lý rác th�i ch�a phù h�p; ch2 s	 ô nhi^m
không khí nhi/u th#i %i0m t(i m
t s	 thành ph	 l�n �
m�c nguy h(i %�n s�c kh�e con ng�#i. �/ ngh� B
 Tài
nguyên và Môi tr�#ng, c quan ch�c n�ng, các %�a ph�ng
t�ng c�#ng theo dõi, thanh tra, x� lý nghiêm cá nhân, t"
ch�c vi ph(m; h��ng �ng l#i kêu g�i c�a Th� t��ng Chính
ph� chung tay hành %
ng vì m
t “Vi�t Nam v�i môi
tr�#ng s	ng trong lành, an toàn và phát tri0n b/n v?ng,
gi�i quy�t v�n %/ ô nhi^m môi tr�#ng do rác th�i nh�a
gây ra”.

C� tri, nhân dân ti�p tFc ph�n ánh và b�c xúc v/ tình
tr(ng khai thác cát, s�i trái phép, không phép v�n x�y ra
� m
t s	 ni, nh�ng ch�a %��c x� lý nghiêm. �oàn Ch�
t�ch %ã nhi/u l7n ki�n ngh� tr��c Qu	c h
i v/ tình tr(ng
này, Th� t��ng Chính ph� %ã quy�t li�t ch2 %(o các b
,
ngành và %�a ph�ng nh�ng các vi ph(m v�n ti�p di^n
m
t cách công khai � m
t s	 %�a ph�ng. �/ ngh� Chính

ph� ti�p tFc ch2 %(o và có bi�n pháp tri�t %0 ch�m d�t
tình tr(ng trên, làm rõ và x� lý nghiêm trách nhi�m c�a
ng�#i %�ng %7u %�a ph�ng, t" ch�c, cá nhân bao che,
ti�p tay cho vi ph(m. �+ng th#i, ch2 %(o các c quan ch�c
n�ng nghiên c�u, th�c hi�n các gi�i pháp phát tri0n v�t
li�u thay th�, gi�m phF thu
c vào khai thác các v�t li�u
tE t� nhiên.

3. V/ an ninh tr�t t�, an toàn xã h
i

Trong th#i gian qua, l�c l��ng công an %ã %�y m(nh
phòng, ch	ng t
i ph(m, tri0n khai nhi/u %�t cao %i0m
t�n công tr�n áp t
i ph(m, góp ph7n gi? v?ng an ninh
tr�t t�, an toàn xã h
i. Tuy nhiên, c� tri, nhân dân lo
ng(i v/ tình hình t
i ph(m còn di^n bi�n ph�c t(p, tính
ch�t t
i ph(m ngày càng nguy hi0m, manh %
ng; s	 vF
b(o l�c gia t�ng; liên ti�p x�y ra các vF án gi�t ng�#i, các
vF xâm h(i tình dFc, dâm ô v�i tr� em; nhi/u vF buôn
bán, tàng tr?, v�n chuy0n ma túy v�i quy mô, s	 l��ng r�t
l�n; qu�n lý %	i t��ng nghi�n ma túy ch�a ch�t ch�; ho(t
%
ng “tín dFng %en”, %ánh b(c qua m(ng ngày càng tinh
vi. �/ ngh� B
 Công an, các ngành ch�c n�ng, %�a ph�ng
có các bi�n pháp m(nh m�, kiên quy�t hn n?a trong %�u
tranh, tr�n áp t
i ph(m.

Th#i gian qua, tai n(n giao thông trên toàn qu	c %ã
gi�m c� ba tiêu chí v/ s	 vF, s	 ng�#i ch�t và s	 ng�#i
b� th�ng. Tuy nhiên, c� tri, nhân dân v�n h�t s�c lo
l'ng tr��c vi�c liên ti�p x�y ra các vF tai n(n giao thông
nghiêm tr�ng, làm ch�t nhi/u ng�#i, tình tr(ng nhi/u
lái xe s� dFng r��u, bia, ma túy d�n %�n m�t ki0m soát
hành vi, gây tai n(n nghiêm tr�ng; vi�c t" ch�c thi và
c�p gi�y phép lái xe còn l�ng l�o. �/ ngh� B
 Giao thông
V�n t�i, B
 Công an, các b
, ngành có liên quan và %�a
ph�ng %�y m(nh vi�c tuyên truy/n, v�n %
ng nhân dân
th�c hi�n %úng quy %�nh khi tham gia giao thông; t�ng
c�#ng ho(t %
ng tu7n tra, ki0m soát và x� lý nghiêm
các hành vi vi ph(m; ch�n ch2nh vi�c %ào t(o, sát h(ch,
c�p gi�y phép lái xe; %/ xu�t s�a %"i, b" sung nh?ng b�t
c�p trong quy %�nh x� lý vi ph(m; %�y m(nh �ng dFng
công ngh� thông tin trong qu�n lý, t" ch�c %i/u hành
giao thông.

4. V/ xây d�ng %
i ng6 cán b
, công ch�c, viên ch�c
và %�u tranh phòng, ch	ng tham nh6ng, lãng phí

C� tri, nhân dân hoan nghênh, %ánh giá cao vi�c ��ng,
Nhà n��c %ã lãnh %(o, ch2 %(o t"ng rà soát công tác cán b

tE Trung �ng %�n %�a ph�ng, phát hi�n và x� lý nghiêm
nhi/u tr�#ng h�p sai ph(m. Công tác cán b
 và qu�n lý cán
b
, công ch�c có nhi/u ti�n b
. Tuy nhiên, c� tri, nhân
dân lo ng(i v/ tình tr(ng “ch(y ch�c, ch(y quy/n”, tiêu
c�c trong tuy0n dFng, chuy0n ng(ch công ch�c, viên ch�c.
�/ ngh� Chính ph� ch2 %(o B
 N
i vF, các c quan ch�c
n�ng và %�a ph�ng th�#ng xuyên rà soát, t�ng c�#ng công
khai, minh b(ch trong tuy0n dFng, thi tuy0n và thi chuy0n
ng(ch %	i v�i công ch�c, viên ch�c; k�p th#i s�a %"i các
quy %�nh ch�a h�p lý; phân c�p, phân quy/n trong tuy0n
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dFng, b" nhi�m, g'n v�i trách nhi�m c�a ng�#i %�ng %7u
các c quan, %n v�, %�a ph�ng.

C� tri, nhân dân hoan nghênh và �ng h
 ��ng, Nhà
n��c %ã quy�t li�t ch2 %(o vi�c %i/u tra, truy t	, xét x�
các vF án tham nh6ng; x� lý, k� lu�t nghiêm minh nh?ng
cán b
 lãnh %(o có vi ph(m, k0 c� %�ng ch�c hay ngh2
h�u, th�c hi�n “không có vùng c�m” trong %�u tranh
ch	ng tham nh6ng. Tuy nhiên, công tác phát hi�n, xác
minh, %i/u tra, truy t	, xét x� m
t s	 vF án còn ch�m; t2
l� thu h+i tài s�n tham nh6ng còn th�p; tình tr(ng
“nh6ng nhi^u”, “tham nh6ng v�t” c�a m
t b
 ph�n công
ch�c, viên ch�c ch�a %��c kh'c phFc. C� tri, nhân dân %/
ngh� ��ng, Nhà n��c, các ngành ch�c n�ng ti�p tFc có
nh?ng gi�i pháp quy�t li�t, m(nh tay hn n?a trong %�u
tranh ch	ng tham nh6ng, x� lý k�p th#i, nghiêm kh'c
nh?ng vF tham nh6ng l�n, gây h�u qu� nghiêm tr�ng.

5. M
t s	 v�n %/ khác

Cùng v�i nh?ng v�n %/ nêu trên, c� tri, nhân dân còn
ph�n ánh v/ nhi/u v�n %/, nh�: qu�n lý %�t %ai, tài s�n
công ch�a ch�t ch� gây th�t thoát l�n tài s�n c�a Nhà
n��c; vi�c t" ch�c th�c hi�n các d� án h( t7ng giao thông
tr�ng %i0m qu	c gia thi�u tính %+ng b
; ch�m ti�n %

trong %7u t� công; m
t s	 d� án “treo” gây lãng phí; ch�a
có gi�i pháp c�n c gi�i quy�t tình tr(ng s(t, l� b# sông,
b# bi0n %ang di^n ra nghiêm tr�ng � nhi/u ni; ch�t
l��ng khám ch?a b�nh � nông thôn, mi/n núi, vùng sâu,
vùng xa còn h(n ch�; vi�c th�c hi�n sáp nh�p các tr�#ng
m7m non, tr�#ng ti0u h�c, trung h�c c s� � m
t s	 ni
ch�a h�p lý, �nh h��ng %�n vi�c %i l(i c�a h�c sinh; qu�n
lý th�c hi�n quy ho(ch %ô th� còn nhi/u h(n ch�; m
t s	
ni vi�c gi�i quy�t t+n %�ng h+ s ng�#i có công v�i cách
m(ng còn ch�m, m
t s	 %	i t��ng l�i dFng chính sách
ng�#i có công, ng�#i b� nhi^m ch�t %
c da cam %0 “trFc
l�i”; vi�c ch� %
ng thông tin nh?ng v�n %/ ng�#i dân
quan tâm và công tác ti�p công dân, %	i tho(i c�a ng�#i
%�ng %7u c quan, %n v�, %�a ph�ng v�i ng�#i dân �
m
t s	 ni ch�a %��c quan tâm th�c s�.

Kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

T(i k$ h�p th� sáu Qu	c h
i khóa XIV, �oàn Ch� t�ch
%ã ph�n ánh 15 v�n %/ thu
c m
t s	 l>nh v�c mà c� tri,
nhân dân quan tâm và %ã có 6 ki�n ngh� g�i t�i Qu	c h
i,
Chính ph�, các c quan, t" ch�c h?u quan, chính quy/n
các c�p. �oàn Ch� t�ch ghi nh�n vi�c Chính ph�, Th�
t��ng Chính ph� %ã k�p th#i ch2 %(o và các b
, ngành,
%�a ph�ng %ã rút kinh nghi�m, th�c hi�n các gi�i pháp
kh'c phFc nh?ng v��ng m'c, h(n ch� thu
c l>nh v�c
qu�n lý c�a mình. Tuy nhiên, còn m
t s	 n
i dung c� tri,
nhân dân và �oàn Ch� t�ch %ã ki�n ngh� t(i nhi/u k$ h�p
Qu	c h
i, nh�ng %�n nay v�n ch�a %��c gi�i quy�t. �/
ngh� các b
, ngành, chính quy/n %�a ph�ng kh�n tr�ng
gi�i quy�t nh?ng ki�n ngh� này.

T(i k$ h�p này, �oàn Ch� t�ch ki�n ngh� 5 v�n %/ sau:

Th� nh�t, %/ ngh� Qu	c h
i, Chính ph� ch2 %(o các b
,
ngành, %�a ph�ng %�y nhanh ti�n %
 các d� án, công
trình tr�ng %i0m qu	c gia, phát tri0n h( t7ng giao thông,
gi�m ùn t'c giao thông � các thành ph	 l�n, vùng kinh
t� tr�ng %i0m; ti�p tFc c�i thi�n môi tr�#ng %7u t�, kinh
doanh, khi d�y tinh th7n sáng t(o, kh�i nghi�p, khuy�n
khích phát tri0n kinh t� t� nhân, h�p tác xã ki0u m�i, tr�
thành nh?ng %
ng l�c quan tr�ng c�a n/n kinh t�.

Th� hai, %/ ngh� Chính ph�, B
 Tài nguyên và Môi
tr�#ng, chính quy/n các %�a ph�ng %/ ra gi�i pháp t	i �u
trong phân lo(i, x� lý rác th�i, khuy�n khích xã h
i hóa
vi�c x� lý rác th�i; tích c�c tuyên truy/n nâng cao ý th�c
trách nhi�m c�a ng�#i dân trong b�o v� môi tr�#ng; quan
tâm %7u t� cho �ng phó v�i thiên tai và bi�n %"i khí h�u. 

Th� ba, %/ ngh� Chính ph� ch2 %(o B
 Công an, các b
,
ngành ch�c n�ng, chính quy/n các %�a ph�ng ti�p tFc
tuyên truy/n, nâng cao ý th�c ch�p hành pháp lu�t trong
nhân dân, có các gi�i pháp kiên quy�t, k�p th#i %�u tranh
tr�n áp t
i ph(m, nh�t là t
i ph(m liên quan %�n ma túy,
vi ph(m tr�t t� an toàn giao thông, an ninh m(ng, t
i
ph(m công ngh� cao, b�ng nhóm “xã h
i %en”. �/ ngh� các
c quan ti�n hành t	 tFng kh�n tr�ng x� lý nghiêm minh
các vF vi�c vi ph(m pháp lu�t %ã và %ang gây b�c xúc trong
xã h
i. �/ ngh� Qu	c h
i, H
i %+ng nhân dân các c�p t�ng
c�#ng giám sát vi�c th�c hi�n pháp lu�t trong l>nh v�c an
ninh tr�t t�, an toàn xã h
i, nh�t là tr�t t� an toàn giao
thông và phòng, ch	ng ma túy, t
i ph(m. 

Th� t�, %/ ngh� Chính ph� ch2 %(o các c quan kh�n
tr�ng xây d�ng và ban hành các v�n b�n quy %�nh chi
ti�t, h��ng d�n th�c hi�n các lu�t, pháp l�nh m�i có hi�u
l�c thi hành; các c quan t� pháp có v�n b�n h��ng d�n
và th	ng nh�t áp dFng pháp lu�t v/ m
t s	 hành vi, t
i
ph(m liên quan %�n ma túy, dâm ô v�i tr� em, vi ph(m tr�t
t� an toàn giao thông gây h�u qu� nghiêm tr�ng, vi ph(m
quy %�nh v/ s� dFng m(ng xã h
i %0 x� lý k�p th#i, nghiêm
minh, %áp �ng yêu c7u %�u tranh phòng ngEa t
i ph(m.

Th� n�m, %/ ngh� ��ng, Nhà n��c ti�p tFc lãnh %(o,
ch2 %(o vi�c s'p x�p b
 máy, %�m b�o tinh g�n, ho(t %
ng
hi�u l�c, hi�u qu� theo tinh th7n Ngh� quy�t s	 18-
NQ/TW, Ngh� quy�t s	 19-NQ/TW c�a Ban Ch�p hành
Trung �ng ��ng; ti�p tFc rà soát, hoàn thi�n th0 ch� v/
qu�n lý, giám sát cán b
; %�y m(nh công tác phòng,
ch	ng tham nh6ng, lãng phí, %/ cao trách nhi�m ng�#i
%�ng %7u, x� lý nghiêm các tr�#ng h�p vi ph(m. 

Trên %ây là ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri, nhân dân c�
n��c và các ki�n ngh� c�a �oàn Ch� t�ch @y ban Trung
�ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam g�i %�n K$ h�p th� b�y
Qu	c h
i khóa XIV. Trân tr�ng %/ ngh� ��ng, Qu	c h
i,
Chính ph� và các c quan có th�m quy/n nghiên c�u, gi�i
quy�t và thông báo cho �oàn Ch� t�ch, c� tri và nhân dân
c� n��c bi�t %0 giám sát theo quy %�nh c�a Hi�n pháp và
pháp lu�t.�
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Phát huy vai trò t� qu�n c�a
nhân dân, trên c� s th�c hi�n
h��ng ��c, quy ��c  khu dân c�

NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Việc phát huy vai trò tự quản của nhân dân thông qua các hương ước,
quy ước đã và đang khẳng định vị trí, vai trò trong xây dựng, thực hiện nếp sống
văn minh, dân chủ ở cơ sở, xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong
cộng đồng dân cư; góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Bài viết đề cập đến những nội dung đặc
thù của hương ước, quy ước; mối tương quan giữa hoạt động tự quản của cộng
đồng dân cư và thực thi quyền lực nhà nước ở cơ sở.

Summary: The promotion of the people's self-management role through
conventions and regulations has affirmed their position and role in building and
implementing civilized and democratic living at the grassroots levels, building
solidarity, and helping each other in the community; contributing to bringing the
law, guidelines and policies of the State into life. The article mentions specific
contents of conventions and regulations; the correlation between self-
management of the community and the exercise of the State’s power at the
grassroots level.
Từ khóa: Nhân dân, khu dân cư, hương ước, quy ước, tự quản, cộng đồng.
Keywords: People, residential areas, convention, regulation, self-management, community.
Nhận bài: 23/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với
đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước

Th�c hi�n t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh, nh<m
xây d�ng nhà n��c pháp quy/n xã h
i ch� ngh>a c�a dân,
do dân, vì dân, phù h�p v�i các giá tr� truy/n th	ng t	t
%�p c�a dân t
c, ��ng, Nhà n��c %ã ban hành nhi/u v�n
b�n nh<m phát huy vai trò t� qu�n c�a nhân dân, k�t
h�p hài hòa gi?a lu�t pháp và lu�t tFc, h�ng ��c, quy
��c, phong tFc, t�p quán t	t %�p c�a dân t
c, nh<m %i/u

ch2nh các m	i quan h� xã h
i � c
ng %+ng dân c�: thôn,
làng, �p, b�n, phum, sóc, t" dân ph	… trên ph(m vi toàn
qu	c (g�i chung là c
ng %+ng dân c�). 

H
i ngh� l7n th� n�m Ban Ch�p hành Trung �ng ��ng
(khóa VII) %ã ban hành Ngh� quy�t s	 05-NQ/HNTW ngày
10/6/1993 v/ ti�p tFc %"i m�i và phát tri0n kinh t� - xã
h
i � nông thôn v�i ch� tr�ng: “Khuy�n khích xây d�ng
và th�c hi�n các h�ng ��c, các quy ch� v/ n�p s	ng v�n
minh � các thôn xã”. �ây chính là n/n móng cho vi�c xây
d�ng h� th	ng thi�t ch� v/ h�ng ��c, quy ��c � n��c ta

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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t(i các c
ng %+ng dân c�. Ngày 18/2/1998, B
 Chính tr�
%ã ban hành Ch2 th� s	 30/CT-TW v/ xây d�ng và th�c
hi�n Quy ch� dân ch� � c s�, yêu c7u t�ng c�#ng công
tác qu�n lý nhà n��c %	i v�i vi�c xây d�ng và th�c hi�n
h�ng ��c, quy ��c. Ch2 th� nêu rõ: “M� r
ng các hình
th�c t" ch�c t� qu�n %0 nhân dân, công nhân, cán b
,
công ch�c t� bàn b(c và th�c hi�n trong khuôn kh" pháp
lu�t nh?ng công vi�c mang tính xã h
i hoá, có s� h� tr�
c�a chính quy/n, c quan, %n v� (nh� vi�c xây d�ng
h�ng ��c, quy ��c làng v�n hoá, xây d�ng t" hoà gi�i,
t" an ninh, phong trào v� sinh - môi tr�#ng, %/n n %áp
ngh>a, giúp %� ng�#i nghèo,…)”. Ngày 25/10/2017, H
i
ngh� l7n th� sáu Ban Ch�p hành Trung �ng ��ng (khóa
XII) %ã ban hành Ngh� quy�t s	 18-NQ/TW, m
t s	 v�n
%/ v/ ti�p tFc %"i m�i, s'p x�p t" ch�c b
 máy c�a h�
th	ng chính tr� tinh g�n, ho(t %
ng hi�u l�c, hi�u qu�,
%ã yêu c7u: “Ti�p tFc xây d�ng, hoàn thi�n mô hình t�
qu�n � c
ng %+ng dân c� thôn, t" dân ph	 d��i s� ch�
trì c�a M�t tr�n T" qu	c và b�o %�m s� lãnh %(o c�a c�p
�y %�ng, s� qu�n lý c�a chính quy/n”. Th�c hi�n ch�
tr�ng c�a ��ng, Nhà n��c %ã ban hành nhi/u v�n b�n
pháp lu�t quy %�nh v/ vi�c xây d�ng, th�c hi�n h�ng
��c, quy ��c, nh�: Ch2 th� s	 24/1998/CT-TTg ngày
19/6/1998 c�a Th� t��ng Chính ph� v/ vi�c xây d�ng và
th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c c�a làng, b�n, thôn, �p,
cFm dân c�; Pháp l�nh s	 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày
20/4/2007 c�a @y ban Th�#ng vF Qu	c h
i v/ th�c hi�n
dân ch� � xã, ph�#ng, th� tr�n; Ngh� quy�t liên t�ch s	
09/2008/NQLT - CP- UBTUMTTQVN ngày 17/4/2008 gi?a
Chính ph� và @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam, h��ng d�n thi hành các �i/u 11, �i/u 14, �i/u 16,
�i/u 22 và �i/u 26 c�a Pháp l�nh Th�c hi�n dân ch� �
xã, ph�#ng, th� tr�n; Thông t� 70/2007/TT-BNN ngày
1/8/2007 c�a B
 Nông nghi�p và Phát tri0n nông thôn
h��ng d�n xây d�ng và t" ch�c th�c hi�n quy ��c b�o
v� và phát tri0n rEng trong c
ng %+ng dân c� thôn;
Thông t� liên t�ch s	 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT -
BTTUBT�MTTQVN ngày 31/3/2000 c�a B
 T� pháp, B
 V�n
hóa Thông tin, Ban Th�#ng tr�c @y ban Trung �ng M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam h��ng d�n vi�c xây d�ng và th�c
hi�n h�ng ��c, quy ��c c�a làng, b�n, thôn, �p, cFm
dân c�; Thông t� liên t�ch s	 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-
BTTUBTUMTTQVN-UBQGDS ngày 9/7/2001 c�a B
 T� pháp,
B
 V�n hóa Thông tin, Ban Th�#ng tr�c @y ban Trung
�ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam, @y ban Qu	c gia Dân s	
- K� ho(ch hóa gia %ình h��ng d�n b" sung Thông t� liên
t�ch s	 03/2000/TTLT-BTP-VHTT-BTTUBT�MTTQVN xây
d�ng và th� hi�n h�ng ��c, quy ��c c�a làng, b�n, thôn,
�p, cFm dân c� v/ vi�c th�c hi�n chính sách dân s	 - k�
ho(ch hóa gia %ình; g7n %ây nh�t, Th� t��ng Chính ph�
%ã ban hành Quy�t %�nh s	 22/2018/Q�-TTg ngày
8/5/2018 “V/ xây d�ng, th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c”,
%ã nêu rõ mFc %ích xây d�ng, th�c hi�n h�ng ��c, quy

��c: “Phát huy vai trò t� qu�n c�a c
ng %+ng dân c�, gi?
gìn tr�t t�, an toàn xã h
i, b�o v� tài nguyên thiên nhiên,
môi tr�#ng g'n v�i th�c hi�n dân ch� � c s�. B�o v�, gi?
gìn, phát huy các giá tr� v�n hóa truy/n th	ng, phong
tFc, t�p quán t	t %�p; h(n ch� và tEng b��c lo(i b� phong
tFc, t�p quán l(c h�u; xây d�ng n�p s	ng v�n minh trong
c
ng %+ng dân c�”. �+ng th#i, Quy�t %�nh %ã quy %�nh v/
các nguyên t'c, ph(m vi n
i dung và hình th�c; các b��c
so(n th�o, thông qua, công nh�n, s�a %"i, b" sung, thay
th� h�ng ��c, quy ��c; công tác thông tin, ph" bi�n
h�ng ��c, quy ��c; trách nhi�m c�a h
 gia %ình, cá
nhân, vi�c ki0m tra, giám sát, theo dõi vi�c th�c hi�n
h�ng ��c, quy ��c; trách nhi�m c�a U� ban nhân dân
các c�p qu�n lý vi�c xây d�ng và th�c hi�n h�ng ��c,
quy ��c... %�m b�o h�p hi�n, h�p pháp, t(o hành lang
pháp lý quan tr�ng cho vi�c xây d�ng các thi�t ch� qu�n
lý t� qu�n � nông thôn, %i/u ch2nh các quan h� xã h
i t(i
c
ng %+ng dân c�, th�c hi�n t	i %a tinh th7n m� r
ng
dân ch� � c s�, giúp nhân dân tham gia giám sát ho(t
%
ng c�a c quan nhà n��c. 

Th�c hi�n ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách c�a Nhà
n��c v/ xây d�ng, th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c, các %�a
ph�ng %ã tích c�c tri0n khai th�c hi�n xây d�ng h�ng
��c, qui ��c � 125.083 thôn, làng, �p, b�n, t" dân ph	,
khu dân trên %�a bàn c� n��c. Theo báo cáo c�a B
 T�
pháp, trên %�a bàn c� n��c %ã có 109.698 b�n h�ng ��c,
quy ��c %��c phê duy�t, chi�m t� l� 87,7 %; 6.694 h�ng
��c, quy ��c %ang trong quá trình phê duy�t; 3.260
h�ng ��c, quy ��c %ang xây d�ng ho�c ch# phê duy�t.
M
t s	 %�a ph�ng có 100% thôn, làng có h�ng ��c, quy
��c %��c phê duy�t, nh�: B�n Tre, B(c Liêu, Bình D�ng,
Cà Mau, �+ng Nai, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang1. Trên
%�a bàn thành ph	 Hà N
i, tr��c n�m 1998 có m
t s	
h�ng ��c c"… Tuy nhiên, khi b��c vào th#i k$ %"i m�i,
nhi/u %�a ph�ng trên %�a bàn thành ph	 Hà N
i c6ng
ch� %
ng xây d�ng các b�n h�ng ��c, quy ��c cho %�a
ph�ng mình, tính %�n nay, toàn thành ph	 có %�n hàng
tr�m v�n b�n là h�ng ��c, quy ��c. Tính %�n tháng
6/2018, Thành ph	 H+ Chí Minh có hn 23.500 h�ng
��c, quy ��c %��c xây d�ng và phê duy�t. Các h�ng ��c,
quy ��c %ã bám sát %#i s	ng và tình hình th�c t� c�a tEng
%�a ph�ng nh<m %i/u ch2nh các m	i quan h� xã h
i mang
tính t� qu�n c�a c
ng %+ng, xây d�ng n�p s	ng v�n hóa
m�i, phát tri0n kinh t�, xóa %ói gi�m nghèo, xây d�ng
k�t c�u h( t7ng, gi? gìn an ninh chính tr�, tr�t t� an toàn
xã h
i, v� sinh môi tr�#ng, th�c hi�n chính sách dân s	,
gia %ình và tr� em. Nhi/u h�ng ��c, quy ��c %ã th0 hi�n
%��c trí tu�, công s�c c�a t�p th0 c
ng %+ng; %ã khi d�y,
phát huy %��c nh?ng phong tFc, t�p quán, truy/n th	ng
t	t %�p c�a làng, xóm, dòng h�; b	 cFc ng'n g�n, d^ hi0u,
d^ nh�, d^ th�c hi�n. H�ng ��c, quy ��c c�a m
t s	 khu
dân c� ni có %+ng bào dân t
c thi0u s	 sinh s	ng, vùng
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sâu, vùng xa ho�c � nh?ng %�a ph�ng có rEng, có thêm
các n
i dung b�o v�, phát tri0n rEng, %�nh canh, %�nh c�,
lo(i trE các h� tFc l(c h�u, mê tín d� %oan. ��c bi�t, m
t
s	 %�a ph�ng còn xây d�ng và th�c hi�n các quy ��c
mang tính chuyên ngành, nh�: Quy ��c b�o v� và phát
tri0n rEng (� các t2nh: �i�n Biên, ThEa Thiên - Hu�, Qu�ng
Bình, Lào Cai…), Quy ��c v/ tr+ng, ch�m sóc cây th�o
qu� (� t2nh Lào Cai). Vi�c xây d�ng và phê duy�t h�ng
��c, quy ��c c�a thôn, làng c b�n th�c hi�n theo %úng
quy trình so(n th�o, thông qua, th�m %�nh và phê duy�t
tr��c khi %�a vào tri0n khai th�c hi�n. �a s	 h�ng ��c,
quy ��c khi xây d�ng %ã %�m b�o phát huy dân ch�, có
s� bàn b(c, th	ng nh�t ý ki�n c�a nhân dân t(i c s�
tr��c khi trình c�p có th�m quy/n phê duy�t. Vi�c so(n
th�o h�ng ��c, quy ��c %��c các thôn, làng ch� trì th�c
hi�n thông qua nhóm so(n th�o là nh?ng ng�#i có ph�m
ch�t %(o %�c t	t, uy tín và kinh nghi�m s	ng, có trình %

v�n hoá, hi0u bi�t v/ pháp lu�t và phong tFc, t�p quán �
%�a ph�ng. D� th�o h�ng ��c, quy ��c sau khi xây d�ng
%��c g�i l�y ý ki�n các c quan, t" ch�c liên quan; %��c
nhân dân th�o lu�n và th	ng nh�t thông qua. Phòng T�
pháp, Phòng V�n hóa - Thông tin � nhi/u %�a ph�ng %ã
th�c hi�n nghiêm túc trách nhi�m tham m�u, giúp Ch�
t�ch @y ban nhân dân c�p huy�n trong th�m %�nh, phê
duy�t h�ng ��c, quy ��c. Các h�ng ��c, quy ��c sau
khi %��c phê duy�t %ã %��c ph" bi�n, quán tri�t %�n cán
b
, %�ng viên và nhân dân trên %�a bàn b<ng các hình
th�c khác nhau, nh�: phát %�n tEng h
 gia %ình; ph"
bi�n qua h� th	ng truy/n thanh c�a xã, ph�#ng, th� tr�n;
qua h
i ngh� c�a các ban, ngành, %oàn th0; niêm y�t t(i
@y ban nhân dân c�p xã, nhà v�n hóa, nhà sinh ho(t
c
ng %+ng c�a thôn, làng; %�c bi�t là thông qua các cu
c
h�p thôn, làng %0 ph" bi�n t�i tEng h
 gia %ình tri0n
khai th�c hi�n ho�c %ã chuy0n t�i n
i dung h�ng ��c,
quy ��c sang hình th�c th, vè %0 ng�#i dân d^ nh� nh�
� m
t s	 c
ng %+ng dân c� t2nh Qu�ng Nam. Vi�c theo
dõi, giám sát th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c %��c giao
cho thôn, làng th�c hi�n, khi phát hi�n ra nh?ng vi
ph(m h�ng ��c, quy ��c, %(i di�n c
ng %+ng s� tr�c
ti�p nh'c nh� %	i v�i nh?ng tranh ch�p nh� t(i c
ng
%+ng và %��c gi�i quy�t thông qua các t" hòa gi�i. Công
tác %ánh giá, bình xét vi�c th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c
%��c th�c hi�n hàng n�m trong các cu
c h�p thôn, làng;
trong Ngày h
i �(i %oàn k�t dân t
c; trong s, t"ng k�t
cu
c v�n %
ng “Toàn dân %oàn k�t xây d�ng nông thôn
m�i, %ô th� v�n minh” và quy ch� dân ch� � c s�. 

Vi�c phát huy vai trò t� qu�n c�a nhân dân thông
qua các h�ng ��c, quy ��c là thi�t ch� có tác dFng h�
tr� pháp lu�t khi Nhà n��c ch�a k�p ban hành pháp lu�t
ho�c ch�a c7n thi�t s� dFng pháp lu�t %0 %i/u ch2nh,
%��c ví nh� “cánh tay n	i dài” c�a pháp lu�t và cùng v�i
pháp lu�t %i/u ch2nh m
t cách toàn di�n các m	i quan h�
phát sinh trong %#i s	ng xã h
i. V�i s	 l��ng l�n h�ng

��c, quy ��c %ang áp dFng t(i các thôn, làng cho th�y
ch� tr�ng, chính sách c�a ��ng và Nhà n��c ta v/ xây
d�ng, th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c trong th#i gian qua
là %úng %'n, %ã %��c chính quy/n các c�p và nhân dân
�ng h
, tích c�c th�c hi�n r
ng rãi trên ph(m vi c� n��c.
�i/u %ó %ã kh�ng %�nh rõ v� trí, vai trò và giá tr� c�a
h�ng ��c, quy ��c %	i v�i vi�c qu�n lý xã h
i t(i c
ng
%+ng dân c�. H�ng ��c, quy ��c %ã góp ph7n %�a chính
sách và pháp lu�t c�a Nhà n��c %i vào cu
c s	ng; nâng
cao hi�u qu� qu�n lý nhà n��c; gìn gi?, phát huy truy/n
th	ng, t�p quán t	t %�p c�a c
ng %+ng dân c� � c s�; bài
trE các h� tFc l(c h�u; hình thành giá tr� chu�n m�c xã
h
i phù h�p v�i truy/n th	ng, b�n s'c c�a %�a ph�ng;
phát huy và m� r
ng dân ch� � c s�. Qua vi�c th�c hi�n
h�ng ��c, quy ��c %ã góp ph7n %�m b�o an ninh tr�t
t�, an toàn xã h
i, xây d�ng nông thôn m�i; phát huy
quy/n t� do, dân ch� � c s�, %
ng viên, t(o %i/u ki�n %0
nhân dân th�c hi�n t	t các quy/n và ngh>a vF; giúp nhân
dân tham gia, giám sát ho(t %
ng c�a c quan nhà n��c. 

Khắc phục hạn chế trong quá trình triển
khai thực hiện tự quản thông qua hương
ước, quy ước 

Th� nh�t, m
t s	 %�a ph�ng ch�a nh�n th�c %7y %�,
ch�a quan tâm %úng m�c t�i công tác quán tri�t, tuyên
truy/n, ph" bi�n, nâng cao nh�n th�c c�a cán b
, nhân
dân v/ v� trí, vai trò, t7m quan tr�ng c�a h�ng ��c, quy
��c trong t� qu�n c
ng %+ng thôn, làng. M
t s	 ni tuy
%ã xây d�ng, phê duy�t h�ng ��c, quy ��c nh�ng do
làm ch�a t	t công tác này nên vi�c th�c hi�n h�ng ��c,
quy ��c còn mang tính hình th�c, hi�u qu� và tác dFng
th�c t� c�a thi�t ch� này %	i v�i qu�n lý c
ng %+ng ch�a
cao. T(i m
t s	 %�a ph�ng có %+ng bào dân t
c thi0u s	
sinh s	ng, tuy các lu�t tFc %ã %��c ch�n l�c %�a vào
h�ng ��c, quy ��c, nh�ng chính quy/n %�a ph�ng ch�a
th�c hi�n t	t vi�c tuyên truy/n, giám sát, ch�n ch2nh khi
vi ph(m h�ng ��c. 

Th� hai, m
t s	 %�a ph�ng ch�a chú tr�ng công tác
ch2 %(o, h��ng d�n b�o %�m tri0n khai %+ng b
, th	ng
nh�t công tác xây d�ng, qu�n lý, th�c hi�n h�ng ��c,
quy ��c trên %�a bàn. Vi�c ch2 %(o, h��ng d�n, t" ch�c
th�c hi�n có lúc, có ni ch�a %7y %�, nghiêm túc. Công
tác ph	i h�p, phân công trách nhi�m, nhi�m vF ch�a rõ
ràng, ch�a k�p th#i n'm b't tình hình th�c t� và %/ ra gi�i
pháp kh'c phFc các t+n t(i, v��ng m'c phát sinh tE th�c
ti^n; ch�a chú tr�ng ki0m tra, s k�t, t"ng k�t, khen
th��ng công tác qu�n lý, xây d�ng, th�c hi�n h�ng ��c,
quy ��c. 

Th� ba, th�c t� v�n còn tình tr(ng h�ng ��c, quy
��c có n
i dung vi ph(m pháp lu�t, còn quy %�nh vi�c x�
ph(t trái pháp lu�t, %ã tác %
ng tiêu c�c, �nh h��ng x�u
%�n d� lu�n xã h
i và hi�u qu�, hi�u l�c qu�n lý nhà n��c
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b<ng pháp lu�t. Nhi/u h�ng ��c, quy ��c còn s sài v/
n
i dung, sao chép, ch�a th0 hi�n %�c %i0m v/ kinh t�,
v�n hóa, xã h
i c6ng nh� phong tFc t�p quán, thu7n
phong m� tFc và truy/n th	ng v�n hóa riêng c�a m�i
thôn, làng. Hình th�c h�ng ��c, k� thu�t so(n th�o,
trình t� th� tFc xây d�ng, ban hành nhi/u ni ch�a theo
quy %�nh (ch2 th�a thu�n b<ng mi�ng và th	ng nh�t gi?a
%(i di�n lãnh %(o thôn, làng; ch�a thông qua h
i ngh�,
cu
c h�p c�a c
ng %+ng. Công tác th�m %�nh, phê duy�t
h�ng ��c, quy ��c c�a m
t s	 %�a ph�ng còn ch�m,
ch�a b�o %�m ch�t l��ng. 

Th� t�, m
t s	 %�a ph�ng còn ch(y theo thành tích
ho�c hành chính hóa vi�c xây d�ng h�ng ��c, quy ��c;
coi %ây là nhi�m vF c�a công ch�c t� pháp, h
 t�ch, công
ch�c v�n hóa, xã h
i, c�a cán b
 thôn, b�n mà ch�a huy
%
ng vai trò tích c�c c�a nhân dân tham gia xây d�ng,
góp ý ki�n trong quá trình so(n th�o d�n %�n h�ng ��c,
quy ��c ch�a th0 hi�n rõ nh?ng nét %�c tr�ng v/ v�n hóa,
xã h
i, phong tFc t�p quán, thu7n phong, m� tFc c�a m�i
thôn, làng; ch�a sát th�c v�i %#i s	ng c�a ng�#i dân, nên
ít nhi/u làm gi�m tính kh� thi c�a h�ng ��c, quy ��c.
M�t khác, m
t s	 %�a ph�ng th�c hi�n xây d�ng, phê

duy�t h�ng ��c, quy ��c theo %�t, %+ng lo(t; sau khi
t�p h�p các d� th�o h�ng ��c, quy ��c, trình Ch� t�ch
U� ban nhân dân c�p huy�n ban hành m
t quy�t %�nh
phê duy�t toàn b
 các b�n h�ng ��c, quy ��c %ó nên d^
d�n %�n tình tr(ng các b�n h�ng ��c, quy ��c sao chép,
r�p khuôn, ch�a th0 hi�n %��c tính %�c thù c�a tEng %�a
bàn c s�.

Th� n�m, các %�a ph�ng vùng dân t
c thi0u s	, mi/n
núi, biên gi�i, h�i %�o, giao thông %i l(i khó kh�n; m
t
s	 %�a ph�ng t� l� h
 nghèo cao, trình %
 h�c v�n th�p
và nhi/u phong tFc, t�p quán l(c h�u, tình hình di dân
t� do, các t� n(n xã h
i di^n bi�n ph�c t(p %ã �nh
h��ng không nh� %�n vi�c xây d�ng, th�c hi�n h�ng
��c, quy ��c. 

Thực hiện hương ước, quy ước, kết hợp
hài hòa giữa luật pháp và luật tục, nhằm
phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở
khu dân cư

M
t là, nh�n th�c %7y %� v/ v� trí, vai trò, ý ngh>a c�a
công tác xây d�ng, th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c. ��c

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì cuộc
họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc,
tháng 4/2019. ẢNH: KỲ ANH
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bi�t, s� quan tâm lãnh %(o, ch2 %(o th�#ng xuyên, k�p
th#i c�a h� th	ng chính tr� các c�p, nh�t là c�p c s�.
Th�c t� cho th�y, � ni nào c�p �y %�ng, chính quy/n,
M�t tr�n c s� coi tr�ng vi�c xây d�ng h�ng ��c, quy
��c, quan tâm t�i vi�c phát huy dân ch� � c s�, khuy�n
khích ho(t %
ng t� qu�n c�a c
ng %+ng dân c�, cùng v�i
tinh th7n trách nhi�m c�a công ch�c t� pháp, công ch�c
v�n hóa và cán b
 thôn, làng thì � ni %ó, vai trò c�a
h�ng ��c, quy ��c %��c phát huy và %em l(i hi�u qu�
tích c�c.

Hai là, chú tr�ng công tác tuyên truy/n, v�n %
ng các
t7ng l�p nhân dân nh�n th�c sâu s'c v/ t7m quan tr�ng
c�a vi�c xây d�ng và th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c; phát
huy vai trò c�a tr��ng b�n, ng�#i cao tu"i, ng�#i có uy
tín trong vi�c tuyên truy/n, v�n %
ng, thuy�t phFc %+ng
bào th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c.

Ba là, xây d�ng n
i dung h�ng ��c, quy ��c c7n ng'n

g�n, d^ nh�, thi�t th�c, phù h�p v�i %�c thù tEng vùng,
mi/n, tEng dân t
c, tEng tôn giáo,… phù h�p v�i l�i ích,
nguy�n v�ng chung c�a c
ng %+ng dân c�. Tránh tình
tr(ng xây d�ng h�ng ��c, quy ��c theo phong trào, ch(y
theo thành tích. 

B	n là, chú tr�ng công tác %ánh giá th�c ti^n tri0n
khai xây d�ng, th�c hi�n h�ng ��c, quy ��c %0 k�p th#i
phát hi�n nh?ng h(n ch�, b�t c�p %0 %/ xu�t s�a %"i, b"
sung. Th�#ng xuyên quan tâm %�n vi�c rà soát, phát hi�n,
s�a %"i h�ng ��c, quy ��c khi x�y ra tình tr(ng vi ph(m,
không còn phù h�p ho�c b" sung nh?ng v�n %/, n
i dung
m�i %0 %�m b�o yêu c7u th�c ti^n.

N�m là, phát huy vai trò g�ng m�u c�a %�ng viên,
cán b
, công ch�c sinh ho(t � các khu dân c� th�c hi�n
h�ng ��c, quy ��c. Huy %
ng ngu+n l�c c�a ng�#i
dân và xã h
i tham gia xây d�ng, th�c hi�n h�ng ��c,
quy ��c.�

Chú thích:
1 Báo cáo số 108/BTP, ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với các tiêu chí đô thị văn minh, 
tháng 4/2019. ẢNH: KỲ ANH

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N
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HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Để thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận đã được Hiến pháp, Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam quy định, việc nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công
chức làm công tác Mặt trận có ý nghĩa quan trọng. “Cán bộ là gốc của mọi công
việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, do đó, nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp là yêu cầu cơ bản đầu tiên đảm
bảo cho việc thành công các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Summary: In order to implement effectively the Front work, which has been
stipulated by the Constitution, the Law of Vietnam Fatherland Front, improvement
of standards and quality of cadres and civil servants doing the Front work has an
important meaning. Because “Cadre work is at the root of all issues, and any
success or failure depends on it”, improving the quality of the Front cadres at all
levels is the first basic requirement to ensure success of the revolutionary action
movements of the people.
Từ khóa: Chất lượng cán bộ, công chức, công tác Mặt trận, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Keywords: Quality of cadres, civil servants, cadres and civil servants doing the Front work, the great national unity bloc.
Nhận bài: 10/4/2019; Sửa chữa: 16/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ,
công chức làm công tác Mặt trận, cơ sở
quan trọng để tập hợp khối đại đoàn kết
toàn dân tộc

Trong công cu
c %"i m�i %�t n��c hn 30 n�m qua,
d��i s� lãnh %(o c�a ��ng, công tác ki�n toàn b
 máy t"
ch�c, cán b
 c�a M�t tr�n các c�p %ã tEng b��c %��c chú
tr�ng qua các k$ �(i h
i M�t tr�n. Theo th	ng kê %�n
tháng 6/2018, s	 l��ng cán b
 chuyên trách công tác
trong h� th	ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p trên c�
n��c là 16.112 ng�#i (trong %ó, c�p Trung �ng là 185
ng�#i; c�p t2nh 1.473 ng�#i; c�p huy�n là 4.295 ng�#i;
c�p xã 11.159 ng�#i. T�ng s	 l��ng Ch� t�ch @y ban M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p tham gia Th�#ng vF c�p �y.
�
i ng6 cán b
 M�t tr�n các c�p %��c quan tâm b+i d��ng,

t�p hu�n v/ chuyên môn, nghi�p vF, k� n�ng v�n %
ng
qu7n chúng. Tính tE n�m 2013 %�n n�m 2018, Ban
Th�#ng tr�c @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam %ã t" ch�c 8 h
i ngh� toàn qu	c, t�p hu�n cho 9.843
cán b
 chuyên trách M�t tr�n các c�p và t" ch�c 6 khóa
b+i d��ng nghi�p vF công tác M�t tr�n cho 1.396 cán b

M�t tr�n c�p huy�n. � các %�a ph�ng, M�t tr�n %ã ph	i
h�p v�i Tr�#ng Chính tr� t2nh, thành ph	 và các Trung
tâm B+i d��ng Chính tr� qu�n, huy�n, th� xã %0 m� các
l�p b+i d��ng hàng n�m cho cán b
, công ch�c làm công
tác M�t tr�n. �+ng th#i v�i vi�c t" ch�c các h
i ngh� t�p
hu�n, b+i d��ng nghi�p vF, Ban Th�#ng tr�c @y ban
Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã chú tr�ng công
tác nghiên c�u khoa h�c, thông qua %ó %0 t�ng c�#ng b+i
d��ng kh� n�ng nghiên c�u khoa h�c c�a cán b
 M�t
tr�n. TE n�m 2013 %�n n�m 2018, các t" ch�c, cá nhân

* Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Nâng cao tiêu chu�n, 
ch�t l��ng cán b
, công ch�c
làm công tác M�t tr�n
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c�a c quan @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam %ã th�c hi�n 27 %/ tài, %/ án, d� án c�p b
, 17 %/ tài
c�p c s�… các n
i dung nghiên c�u g'n v�i v� trí, vai trò,
ch�c n�ng, nhi�m vF c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam, góp
ph7n hoàn thi�n các quan %i0m, ch� tr�ng c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v/ %(i %oàn k�t dân
t
c và công tác M�t tr�n. Trong %ó m
t s	 %/ tài, chuyên
%/ %ã nghiên c�u nh?ng v�n %/ lý lu�n và th�c ti^n có
tính th#i s�, tính chính tr� - xã h
i sâu s'c, nh�: Hi�n
pháp, Lu�t M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam, v�n %/ tr�ng c7u
ý dân, nh?ng di^n bi�n t� t��ng không tích c�c trong xã
h
i v/ các nhi�m vF: Nghiên c�u t�p h�p, phát huy s�c
m(nh %(i %oàn k�t toàn dân t
c; giám sát, ph�n bi�n xã
h
i; %(i di�n, b�o v� quy/n và l�i ích h�p pháp, chính
%áng c�a nhân dân; xây d�ng ��ng, Nhà n��c; tham gia
gi�i quy�t khi�u n(i, t	 cáo; phòng, ch	ng tham nh6ng,
tuyên truy/n v/ bi0n %�o… Các s�n ph�m nghiên c�u %ã
góp ph7n làm rõ c s� lý lu�n và th�c ti^n trong t" ch�c,
ho(t %
ng c�a M�t tr�n và vi�c th�c hi�n ch�c n�ng,
nhi�m vF c�a M�t tr�n %ã góp ph7n làm sáng t� nh?ng %/
xu�t, ki�n ngh� c�a M�t tr�n v�i ��ng, Nhà n��c trong
vi�c ho(ch %�nh %�#ng l	i, ch� tr�ng, chính sách v/ t"
ch�c và ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam trong
tình hình m�i.

Th�c hi�n Ngh� quy�t 18-NQ/TW c�a Ban Ch�p hành
Trung �ng ��ng (khóa XII) v/ “M
t s	 v�n %/ ti�p tFc %"i

m�i, s'p x�p t" ch�c b
 máy c�a h� th	ng chính tr� tinh
g�n, ho(t %
ng hi�u l�c, hi�u qu�”, @y ban Trung �ng
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã tri0n khai th�c hi�n Ngh�
quy�t s'p x�p t" ch�c b
 máy, ch�m d�t ho(t %
ng c�a
23 %n v� c�p phòng, 18 công ch�c thôi gi? ch�c vF lãnh
%(o c�p phòng và t�ng %�ng; %ã ti�n hành xây d�ng �/
án v� trí vi�c làm c�a c quan M�t tr�n Trung �ng và h�
th	ng M�t tr�n các c�p, thí %i0m t" ch�c thi tuy0n lãnh
%(o c�p VF; ph�n %�u %�n n�m 2021, th�c hi�n tinh gi�n
10% biên ch� nh<m tinh g�n b
 máy, nâng cao tiêu
chu�n, ch�t l��ng ng�#i cán b
 M�t tr�n. ��ng %oàn M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã ph	i h�p v�i Ban T" ch�c Trung
�ng nghiên c�u s�a %"i, b" sung Quy %�nh s	 282-Q�/TW
ngày 1/4/2015 c�a Ban Bí th� “V/ ch�c n�ng, nhi�m vF,
t" ch�c b
 máy, biên ch� c quan chuyên trách tham
m�u, giúp vi�c @y ban M�t tr�n T" qu	c và các %oàn th0
chính tr� - xã h
i c�p t2nh, c�p huy�n”, làm c s� %0 t"
ch�c l(i b
 máy c quan chuyên trách M�t tr�n T" qu	c
và các %oàn th0 tinh g�n, ho(t %
ng hi�u l�c, hi�u qu�.
K�t qu� %ã gi�m %��c 200 biên ch� trong h� th	ng M�t
tr�n T" qu	c c�p t2nh, c�p huy�n. 

Th�c hi�n Ngh� quy�t 18-NQ/TW c�a Ban Ch�p hành
Trung �ng ��ng, vi�c gi�m s	 l��ng biên ch� c quan
chuyên trách M�t tr�n T" qu	c các c�p, nh�ng v�n %�m
b�o công tác M�t tr�n ho(t %
ng hi�u l�c, hi�u qu�, M�t
tr�n các c�p %ã th�#ng xuyên c�ng c	, ki�n toàn và m�

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 
năm 2019. ẢNH: KỲ ANH
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r
ng s	 l��ng @y viên @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
các c�p b<ng vi�c t�ng thêm s	 l��ng thành viên cá nhân
là ng�#i tiêu bi0u, %(i di�n cho các t7ng l�p nhân dân,
các dân t
c, các tôn giáo, ng�#i Vi�t Nam � n��c ngoài,
các chuyên gia trên các l>nh v�c, %�m b�o tính tiêu bi0u,
tính %(i di�n, tính thi�t th�c trong @y ban M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam các c�p. Ho(t %
ng c�a các H
i %+ng t�
v�n, Ban t� v�n ti�p tFc %��c t�ng c�#ng, m� r
ng l�c
l��ng cán b
 không chuyên trách, %
i ng6 chuyên gia,
c
ng tác viên, phát huy hi�u qu� vai trò t� v�n cho @y
ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p trên m�i l>nh v�c
c�a %#i s	ng xã h
i và ho(t %
ng c�a M�t tr�n. Công tác
ki�n toàn t" ch�c và nâng cao ch�t l��ng ho(t %
ng c�a
Ban Công tác M�t tr�n � khu dân c� %��c coi tr�ng, v�i
nhi/u gi�i pháp thi�t th�c. S	 l��ng U� viên @y ban M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p hi�n nay là 431.333 ng�#i
(c�p Trung �ng là 382 ng�#i, c�p t2nh 5.243 ng�#i, c�p
huy�n: 39.500 ng�#i, c�p xã 377.724 ng�#i). Thành viên
c�a 7 H
i %+ng t� v�n c�a @y ban Trung �ng M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam hi�n nay là 126 ng�#i; thành viên c�a
171 H
i %+ng t� v�n c�p t2nh hi�n nay là 1.440 ng�#i;
thành viên 695 Ban t� v�n c�p huy�n là 5.467 ng�#i;
thành viên c�a 4.379 Ban t� v�n c�p xã là 26.072 ng�#i.
H� th	ng M�t tr�n %��c t" ch�c 4 c�p, g+m: Trung �ng,
t2nh, huy�n, xã, d��i c�p xã có 103.606 Ban Công tác M�t
tr�n, trung bình m�i Ban có 5 thành viên, t"ng s	 thành
viên Ban Công tác M�t tr�n � các %�a ph�ng kho�ng
518.030 ng�#i1.

Công tác t" ch�c, cán b
 c�a M�t tr�n T" qu	c các c�p
%��c tEng b��c c�ng c	, ki�n toàn, %ã t(o %
ng l�c cho
%
i ng6 cán b
, công ch�c trong h� th	ng M�t tr�n có %�
n�ng l�c hoàn thành các nhi�m vF chính tr� %��c giao,
góp ph7n cùng h� th	ng chính tr� ti�p tFc xây d�ng, c�ng
c	 kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c, th�c hi�n t	t Quy ch�
dân ch� � c s�, %�m b�o quy/n và l�i ích h�p pháp,
chính %áng c�a các t7ng l�p nhân dân, góp ph7n c�ng c	
v?ng ch'c lòng tin c�a nhân dân %	i v�i ��ng; t�p h�p,
v�n %
ng nhân dân th�c hi�n t	t các ch� tr�ng c�a ��ng
và chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c; phát huy s�c
m(nh to l�n c�a nhân dân, t(o phong trào cách m(ng
r
ng l�n trong công cu
c xây d�ng và b�o v� T" qu	c. 

�0 th�c hi�n "dân v�n khéo" tiêu chu�n, ch�t l��ng
c�a %
i ng6 cán b
 trong h� th	ng chính tr� nói chung và
%
i ng6 cán b
 M�t tr�n nói riêng có t7m quan tr�ng %�c
bi�t, nh�ng trên th�c t� hi�n nay, � m
t s	 %�a ph�ng,
%
i ng6 cán b
 làm công tác M�t tr�n còn ch�m %"i m�i
v/ n
i dung và ph�ng th�c ho(t %
ng, làm vi�c theo
ki0u hành chính hoá, ít g'n bó v�i th�c ti^n � c s�;
nhi/u ni còn t+n t(i bi0u hi�n “m�nh l�nh hành chính,
xa dân, nói không %i v�i làm”. M
t s	 c�p u� %�a ph�ng
ch�a coi tr�ng %úng m�c công tác M�t tr�n, nên trong b	
trí cán b
 còn b�t c�p, ch�a t�ng x�ng v�i nhi�m vF

%��c giao. Tình tr(ng này %ã t(o ra m
t b
 ph�n cán b

M�t tr�n không t� nguy�n, không tâm huy�t v�i công
vi�c, ng(i %i c s�, nh�t là vùng khó kh�n, gian kh", nên
công vi�c, không %(t %��c yêu c7u, mFc tiêu %/ ra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín 

�	i v�i công tác M�t tr�n, công tác dân v�n, cán b
 là
“linh h+n” c�a phong trào “cán b
 nào, phong trào �y”.
Nâng cao tiêu chu�n, ch�t l��ng %
i ng6 cán b
 M�t tr�n
các c�p là yêu c7u c b�n %7u tiên %�m b�o cho vi�c thành
công c�a các phong trào thi %ua yêu n��c c�a qu7n
chúng. Cán b
 M�t tr�n phF trách công tác tuyên truy/n,
v�n %
ng nhân dân, nên ngoài tiêu chu�n quy %�nh trong
Ngh� quy�t s	 26-NQ/TW, H
i ngh� l7n th� 7 Ban Ch�p
hành Trung �ng (khóa XII) v/ t�p trung xây d�ng %
i
ng6 cán b
 các c�p, nh�t là c�p chi�n l��c, %� ph�m ch�t,
n�ng l�c và uy tín, ngang t7m nhi�m vF, còn ph�i %áp
�ng v/ tiêu chu�n, ch�t l��ng cF th0 sau:

M
t là, nh�n th�c %úng v/ v� trí, vai trò c�a công tác
M�t tr�n, tin dân, quý tr�ng, yêu th�ng nhân dân, th0
hi�n %(o %�c trong sáng c�a ng�#i cán b
 cách m(ng, %0
tE %ó xác %�nh mFc tiêu ph�n %�u t�t c� vì l�i ích c�a
nhân dân; t� nguy�n, nhi�t tình, trách nhi�m, phát huy
h�t kh� n�ng c�a mình %0 hoàn thành xu�t s'c nhi�m vF
%��c giao.

Hai là, ch�n nh?ng cán b
 %��c rèn luy�n, tr��ng
thành tE phong trào qu7n chúng, %��c nhân dân tín
nhi�m, tin yêu. Cán b
 %��c rèn luy�n, th� thách, tr��ng
thành tE phong trào � c s� m�i có s� hi0u bi�t qu7n
chúng m
t cách %7y %�, m�i hi0u dân hn, %��c ti�p xúc
v�i nhi/u %	i t��ng qu7n chúng s� tích lu� %��c nhi/u
kinh nghi�m, giúp ích cho công tác. TE trong phong trào
hành %
ng cách m(ng, qu7n chúng có s� so sánh, l�a
ch�n, suy tôn chính th� l>nh c�a mình. Trên th�c t�,
nhân dân ch2 yêu quý, tin t��ng nh?ng cán b
 %ã %+ng
cam c
ng kh" v�i h�, bi�t tuyên truy/n, v�n %
ng, h��ng
d�n qu7n chúng, g�ng m�u trong l	i s	ng và công tác.
Uy tín c�a nh?ng cán b
 vì dân "ba cùng” v�i nhân dân
s� in %�m sâu s'c trong tâm th�c c�a qu7n chúng nhân
dân. Cán b
 ch�a tr�i qua ho(t %
ng th�c ti^n s� thi�u
hi0u bi�t v/ qu7n chúng, ít kinh nghi�m công tác, hi�u
qu� công tác v�n %
ng qu7n chúng s� kém, n�u cán b

ch� ch	t thì b
 máy ho(t %
ng nhi/u khi b� hành chính
hoá, cán b
 ít xu	ng c s�, m	i quan h� công tác b� ng�n
cách, hi�u qu� công tác M�t tr�n không %(t k�t qu� nh�
mong mu	n.

Ba là, cán b
 M�t tr�n ph�i th�#ng xuyên %��c %ào
t(o chuyên môn, nghi�p vF và lý lu�n chính tr�. Trong
n/n kinh t� th� tr�#ng, h
i nh�p qu	c t�, cán b
 M�t tr�n
ph�i am hi0u v/ khoa h�c công ngh�, có ki�n th�c chung
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Chú thích:
1. Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 7/2018.

v/ qu�n lý nhà n��c, qu�n lý kinh t�, lý lu�n chính tr� và
nghi�p vF chuyên môn. Công tác M�t tr�n không ch2 có
tuyên truy/n, v�n %
ng nhân dân th�c hi�n %�#ng l	i,
chính sách c�a ��ng, Nhà n��c, mà còn ph�i khi d�y
%��c ti/m n�ng, s�c sáng t(o c�a nhân dân, h��ng vào
mFc tiêu chung xây d�ng %�t n��c giàu m(nh, nhân dân
có cu
c s	ng �m no, h(nh phúc. Do v�y, cán b
 M�t tr�n
ph�i có ki�n th�c chuyên môn, am hi0u khoa h�c, k�
thu�t %0 h��ng d�n nhân dân trong s�n xu�t và t" ch�c
%#i s	ng, gi�i %áp %��c nhi/u v�n %/ tE th�c ti^n mà nhân
dân nêu ra. Hi�n nay, trình %
 dân trí, giác ng
 chính tr�
c�a nhân dân ngày càng %��c nâng cao, song th�c ti^n
%ang %�t ra nhi/u v�n %/ m�i, %òi h�i ng�#i cán b
 M�t
tr�n không ch2 có uy tín, kinh nghi�m công tác, mà ph�i
có ki�n th�c � nhi/u l>nh v�c. Công tác M�t tr�n là công
tác %	i v�i con ng�#i, %	i t��ng c�a công tác M�t tr�n là
%ông %�o qu7n chúng nhân dân, nên cán b
 M�t tr�n ph�i
n'm v?ng quy lu�t nh�n th�c, t� t��ng c�a các nhóm xã
h
i và tEng %	i t��ng qu7n chúng %0 có nh?ng bi�n pháp

tác %
ng phù h�p. Trên c s� hi0u bi�t tâm lý %	i t��ng,
phát huy tính tích c�c � m�i con ng�#i, � m�i nhóm xã
h
i, nh<m tuyên truy/n, v�n %
ng cho phù h�p, phát huy
m�t m(nh, h(n ch� các tiêu c�c, h��ng nhân dân th�c
hi�n các nhi�m vF chung. 

B	n là, cán b
 M�t tr�n ph�i th�#ng xuyên rèn luy�n
phong cách, %"i m�i l/ l	i làm vi�c %0 g'n bó ch�t ch�
v�i nhân dân. Hi0u tâm lý qu7n chúng là “chìa khoá” %0
cán b
 M�t tr�n %i vào lòng dân là nhân t	 quan tr�ng %0
nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� công tác M�t tr�n. Cán b

M�t tr�n c7n th�c hi�n 3 tác phong "g7n dân, tôn tr�ng
dân, có trách nhi�m v�i dân" và 4 ph�ng pháp "nghe
dân nói, nói dân hi0u, h��ng d�n dân làm, làm cho dân
tin”. Ngoài các v�n %/ nêu trên, cán b
 M�t tr�n còn ph�i
có s� hi0u bi�t sâu s'c phong tFc, t�p quán, truy/n th	ng
c�a nhân dân ni %�a bàn công tác, %ây là m
t yêu c7u r�t
c7n thi�t %	i v�i %
i ng6 cán b
 c�a h� th	ng chính tr�
nói chung và %
i ng6 cán b
 M�t tr�n nói riêng.�

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI. Đây là đơn vị điểm cấp tỉnh, thành phố đầu tiên của
cả nước tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Từ khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hiệu lực (2015), hoạt động
phản biện xã hội được tăng cường và phát huy trí tuệ của nhân dân, các trí thức
tiêu biểu vào công việc chung của đất nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất
cập, hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. Bài viết đưa ra một số
giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong thời gian tới.

Summary: Since the Law on the Vietnam Fatherland Front took effect in 2015,
social criticism has been strengthened and promoted the wisdom of the people
and typical intellectuals in solving the common issues of the country. However,
there are still many shortcomings and limitations, affecting the effectiveness of
this work. The article offers a number of solutions to better implement the
function of social criticism of the Vietnam Fatherland Front in the future.
Từ khóa: Nhân dân, trí thức, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: People, intellectuals, social criticism, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

Phát huy trí tuệ của nhân dân, các trí thức
tiêu biểu để thực hiện tốt chức năng phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hi�n pháp n�m 2013 - Hi�n pháp %7u tiên c�a n��c ta
quy %�nh M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam có m
t trong nh?ng
ch�c n�ng c b�n là ph�n bi�n xã h
i (Kho�n 1, �i/u 9
Hi�n pháp n�m 2013). �0 th�c hi�n ch�c n�ng này thì vi�c
phát huy trí tu� c�a nhân dân, các trí th�c tiêu bi0u tham
gia vào ho(t %
ng ph�n bi�n xã h
i có vai trò %�c bi�t quan
tr�ng, có ý ngh>a quy�t %�nh. 

Ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam là:
“vi�c @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p tr�c ti�p

ho�c %/ ngh� các t" ch�c thành viên c�a M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam nh�n xét, %ánh giá, nêu chính ki�n, ki�n ngh�
%	i v�i d� th�o v�n b�n pháp lu�t, quy ho(ch, k� ho(ch,
ch�ng trình, d� án, %/ án (g�i chung là d� th�o v�n b�n)
c�a c quan nhà n��c” (Kho�n 1, �i/u 32 Lu�t M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam n�m 2015). Tính ch�t và mFc %ích c�a
ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c là: “mang tính xã
h
i, khách quan, khoa h�c, xây d�ng, góp ph7n %�m b�o
tính %úng %'n, phù h�p v�i th�c ti^n %#i s	ng xã h
i và
tính hi�u qu� c�a v�n b�n, %�m b�o quy/n và l�i ích h�p
pháp, chính %áng c�a nhân dân, phát huy dân ch�, t�ng
c�#ng %+ng thu�n xã h
i” (Kho�n 3, �i/u 32 Lu�t M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam n�m 2015). Nh� v�y, ho(t %
ng

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

Phát huy trí tu� c�a nhân dân
trong vi�c th�c hi�n ch�c n�ng
ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n
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ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n là ho(t %
ng mang tính xã
h
i r
ng l�n, th0 hi�n trí tu� c�a %ông %�o các t7ng l�p
nhân dân, mang tính khách quan, khoa h�c, phù h�p v�i
th�c ti^n trong vi�c nh�n xét, %ánh giá, nêu chính ki�n,
ki�n ngh� %	i v�i d� th�o v�n b�n. M
t ho(t %
ng có tính
ch�t nh� v�y, M�t tr�n T" qu	c các c�p không th0 không
phát huy trí tu� c�a %ông %�o các t7ng l�p nhân dân,
nh�t là các trí th�c tiêu bi0u tham gia vào vi�c th�c hi�n
các ch�c n�ng ph�n bi�n xã h
i.

Ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c các c�p, %ó là
ph�ng th�c ki0m soát tr��c %	i v�i quy/n l�c nhà n��c
thu
c c ch� ki0m soát quy/n l�c nhà n��c c�a các ch�
th0, không ph�i là nhà n��c ki0m soát quy/n l�c nhà
n��c. �ó là các ch� th0 g+m cá nhân công dân th�c hi�n
các quy/n dân ch� tr�c ti�p nh�: “quy/n tham gia qu�n
lý nhà n��c và xã h
i, tham gia th�o lu�n và ki�n ngh� v�i
các c quan nhà n��c v/ các v�n %/ c�a c s� %�a ph�ng
và c� n��c” (Kho�n 1, �i/u 28 Hi�n pháp n�m 2013); “các
t" ch�c chính tr�, t" ch�c chính tr� - xã h
i, t" ch�c xã
h
i và các cá nhân tiêu bi0u trong các giai c�p, t7ng l�p
xã h
i, dân t
c, tôn giáo, ng�#i Vi�t Nam %�nh c� � n��c
ngoài” - liên minh chính tr�, liên hi�p t� nguy�n trong
m
t t" ch�c th	ng nh�t là M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam.
Trong %i/u ki�n h� th	ng chính tr� m
t %�ng c7m quy/n
nh� n��c ta thì c ch� ki0m soát quy/n l�c nhà n��c g+m
các ch� th0 có th�m quy/n ki0m soát không ph�i là c
quan nhà n��c có vai trò %�c bi�t quan tr�ng. Ch2 có c
ch� ki0m soát quy/n l�c nhà n��c bên trong g+m các ch�
th0 th�c hi�n các quy/n l�p pháp, hành pháp, t� pháp
ki0m soát l�n nhau ch�a %� %0 phòng, ch	ng s� tha hóa
c�a quy/n l�c nhà n��c mà còn ph�i k�t h�p ch�t ch� v�i
c ch� ki0m soát quy/n l�c nhà n��c bên ngoài, mà ch�
th0 %(i di�n quan tr�ng nh�t là M�t tr�n T" qu	c các c�p.
Ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam là m
t
ph�ng th�c ki0m soát tr��c %	i v�i quy/n l�c nhà n��c,
có nhi/u l�i ích quan tr�ng. Tr��c h�t, các v�n b�n %��c
ph�n bi�n th�c ch�t là các chính sách c�a ��ng và Nhà
n��c trong các l>nh v�c khác nhau c�a %#i s	ng chính tr�,
kinh t�, xã h
i c�a c� n��c hay trên %�a bàn c�a tEng %�a
ph�ng. S� tham gia r
ng rãi c�a các t7ng l�p nhân dân
và nh�t là các trí th�c tiêu bi0u vào ho(t %
ng ph�n bi�n
xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam s� góp ph7n làm
cho chính sách trong các v�n b�n %ó ph�n ánh %úng %'n,
%7y %� ý nguy�n c�a nhân dân, sau khi ban hành và có
hi�u l�c v�n b�n %ó d^ dàng %i vào cu
c s	ng, %��c cu
c
s	ng ch�p nh�n và phát huy hi�u qu�. Hn n?a, phát huy
trí tu� c�a các t7ng l�p nhân dân, các trí th�c tiêu bi0u
vào ho(t %
ng ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c các
c�p s� góp ph7n kh'c phFc %��c các l� h"ng c�a chính
sách, phát hi�n nh?ng quy %�nh thi�u toàn di�n, lo(i b�
các quy %�nh ch�a %�ng các l�i ích cFc b
, l�i ích nhóm,
l�i ích ngành, %�a ph�ng, nh?ng y�u t	 d�n %�n tiêu
c�c, tham nh6ng sau khi chính sách %��c ban hành. Nh�

v�y, ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c các c�p %	i v�i
các v�n b�n c�a ��ng và Nhà n��c c7n %��c xem là
ph�ng th�c ki0m soát tr��c có tính ch�t phòng ngEa. 

Một số vấn đề đặt ra
TE khi Lu�t M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam n�m 2015 có

hi�u l�c %�n nay, ho(t %
ng ph�n bi�n xã h
i c�a M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã %��c ti�n hành � các c�p M�t
tr�n, nh�t là M�t tr�n T" qu	c Trung �ng và M�t tr�n T"
qu	c các t2nh, thành ph	 tr�c thu
c Trung �ng. �	i
t��ng c�a ph�n bi�n xã h
i ch� y�u là các v�n b�n quy
ph(m pháp lu�t c�a Qu	c h
i, H
i %+ng nhân dân các
c�p. � m
t s	 %�a ph�ng còn ph�n bi�n các d� th�o báo
cáo chính tr� t(i �(i h
i ��ng b
 các c�p, các %/ án phát
tri0n kinh t� - xã h
i c�a t2nh. L�c l��ng tham gia ph�n
bi�n nòng c	t là d�a vào các thành viên c�a H
i %+ng t�
v�n, d��i s� lãnh %(o và ch� trì c�a Ban Th�#ng tr�c @y
ban M�t tr�n các c�p. Nhi/u cu
c ph�n bi�n xã h
i %��c
t" ch�c t	t, có nhi/u nhà khoa h�c tham gia nên %ã %�a
ra %��c nhi/u ý ki�n ph�n bi�n có l�p lu�n khoa h�c và
th�c ti^n sâu s'c, %��c c quan ch� trì so(n th�o xem
xét, ti�p thu nh� cu
c h�p ph�n bi�n v/ d� th�o Lu�t
�n v� hành chính kinh t� %�c bi�t do Ban Th�#ng tr�c
@y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam t" ch�c và
ch� trì, hay cu
c ph�n bi�n v/ quy ho(ch thành ph	 Vi�t
Trì do Ban Th�#ng tr�c M�t tr�n T" qu	c t2nh Phú Th� t"
ch�c. Tuy nhiên, tE th�c ti^n th�c hi�n ch�c n�ng, ph�n
bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c m�y n�m qua c6ng cho
th�y %ây là m
t công vi�c m�i nên b��c %7u không tránh
kh�i nh?ng lúng túng và có lúc mang tính hình th�c. �ó
là ch�a phát huy %��c trí tu� c�a %ông %�o các t7ng l�p
nhân dân, ch�a phân bi�t %��c s� khác nhau gi?a ph�n
bi�n và góp ý %	i v�i m
t d� th�o v�n b�n nên t" ch�c
m
t cu
c ph�n bi�n c6ng không khác m�y so v�i m
t cu
c
góp ý. Th#i gian chu�n b� cho m
t cu
c h�p quá ng'n, do
v�n b�n c7n ph�n bi�n g�i quá ch�m, các chuyên gia, các
nhà khoa h�c, các trí th�c tiêu bi0u tham gia ph�n bi�n
không %� th#i gian %0 nghiên c�u, tham v�n ý ki�n c�a
công chúng nên các ý ki�n %óng góp th�#ng ch2 d�a vào
s� hi0u bi�t và kinh nghi�m c�a cá nhân, mà ch�a ph�n
ánh %��c trí tu� c�a s	 %ông nhân dân, ch�a có %i/u ki�n
kh�o sát tìm hi0u th�c ti^n %0 có nh?ng ph�n bi�n sâu
s'c, thuy�t phFc. C quan so(n th�o v�n b�n %��c %�a ra
ph�n bi�n xã h
i c6ng ch�a nh�n th�c sâu s'c vai trò c�a
ph�n bi�n xã h
i, nên cung c�p thông tin và tài li�u ch�m
và không %7y %�; không có s� ph�n h+i ti�p thu hay
không ti�p thu ý ki�n, ki�n ngh� c�a cu
c h�p ph�n bi�n.
M�c dù %ã có Lu�t M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam n�m 2015
v�i 1 ch�ng và 5 %i/u cF th0 hóa Hi�n pháp n�m 2013 v/
ch�c n�ng ph�n bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam, là c s� pháp lu�t %0 ti�n hành ho(t %
ng ph�n
bi�n. Tuy nhiên, chEng %ó ch�a %�, mà còn c7n ph�i ti�p
tFc cF th0 hóa hn n?a %0 h��ng d�n th�c hi�n trong
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th�c ti^n nh� lo(i v�n b�n nào ph�i %��c ph�n bi�n xã
h
i c�a M�t tr�n T" qu	c; trình t�, th� tFc ti�n hành m
t
cu
c ph�n bi�n xã h
i; trách nhi�m c�a c quan có v�n
b�n %�a ra ph�n bi�n xã h
i …

Những giải pháp để phát huy trí tuệ của
các tầng lớp nhân dân, các trí thức tiêu
biểu trong việc thực hiện chức năng phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tr��c h�t, M�t tr�n T" qu	c các c�p c7n nh�n th�c sâu
s'c hn v/ v� trí, vai trò c�a ch�c n�ng ph�n bi�n xã h
i
mà Hi�n pháp và Lu�t M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã quy
%�nh. �ây là m
t ch�c n�ng m�i %��c ��ng và nhân dân
giao cho M�t tr�n T" qu	c các c�p, nh<m phát huy trí tu�
c�a các t7ng l�p nhân dân, trong %ó có các cá nhân tiêu
bi0u, nh?ng ng�#i %ã tham gia qu�n lý nhà n��c, qu�n lý
xã h
i b<ng ph�ng th�c ph�n bi�n xã h
i %	i v�i các d�
th�o v�n b�n quan tr�ng c�a ��ng và Nhà n��c tr��c khi
%��c ban hành. �ó th�c ch�t là huy %
ng trí tu� c�a các
t7ng l�p nhân dân xây d�ng chính sách � t7m qu	c gia và

� tEng %�a ph�ng. Cùng v�i M�t tr�n T" qu	c các c�p, các
c quan, t" ch�c có th�m quy/n so(n th�o v�n b�n %��c
%�a ra ph�n bi�n xã h
i c6ng ph�i nh�n th�c %7y %� trách
nhi�m c�a mình trong quy trình xây d�ng v�n b�n %0
ph	i h�p ch�t ch� và t(o %i/u ki�n cho M�t tr�n T" qu	c
làm t	t ch�c n�ng ph�n bi�n xã h
i nh� cung c�p thông
tin %7y %�, g�i tài li�u s�m; ph�n h+i k�t qu� ph�n bi�n…

Hai là, t" ch�c ph�n bi�n xã h
i ph�i %��c ti�n hành
công phu theo các b��c, các trình t� khoa h�c, ch�t ch�,
không gi	ng nh� m
t cu
c h�p góp ý ki�n vào v�n b�n.
Tr��c h�t, ph�i xác %�nh nh?ng v�n %/ c7n t�p trung
ph�n bi�n trong v�n b�n %�a ra ph�n bi�n. Thông th�#ng
%ó là nh?ng v�n %/ th0 hi�n chính sách c b�n c�a d�
th�o v�n b�n; nh?ng v�n %/ còn có ý ki�n khác nhau và
nh�n th�c khác nhau; nh?ng v�n %/ liên quan tr�c ti�p
%�n quy/n và l�i ích c�a m
t nhóm ng�#i ho�c m
t t7ng
l�p ng�#i trong xã h
i. Sau khi xác %�nh nh?ng v�n %/
c7n ph�n bi�n, ti�n hành phân công cho nh?ng ng�#i
tham gia ph�n bi�n. Có th0 cùng m
t v�n %/ giao cho 2
ng�#i chu�n b�. L�a ch�n nh?ng ng�#i am hi0u lý lu�n và
th�c ti^n, th�#ng là nhà khoa h�c, nh?ng trí th�c tiêu

Đại biểu tại Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ
2019-2024. ẢNH: KỲ ANH
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bi0u, nh?ng ng�#i có kinh nghi�m trong công tác qu�n lý
nhà n��c, am hi0u sâu s'c v�n %/ c7n ph�n bi�n %0 giao
chu�n b� bài ph�n bi�n. Bài ph�n bi�n không ch2 là ý ki�n
c�a cá nhân ng�#i ph�n bi�n, mà thông th�#ng ng�#i
ph�n bi�n còn ph�i tham v�n, thu th�p ý ki�n c�a công
lu�n %	i v�i v�n %/ c7n ph�n bi�n. Tham v�n, thu th�p ý
ki�n c�a công lu�n c7n chú tr�ng %�n nhóm ng�#i dân
ch�u �nh h��ng tr�c ti�p c�a chính sách trong v�n b�n
%�a ra ph�n bi�n. �0 thu th�p %��c nhi/u ý ki�n c�a nhân
dân v/ v�n %/ c7n ph�n bi�n, c7n n'm b't %��c ý ki�n c�a
nhân dân, c�a d� lu�n xã h
i càng nhi/u càng t	t thông
qua các hình th�c phù h�p nh� có th0 kh�o sát th�c t�,
tham v�n qua internet, g�p g� ph�ng v�n %	i v�i m
t s	
ng�#i, tìm ki�m thông tin qua các ph�ng ti�n thông tin
%(i chúng… Có nh� v�y, ph�n bi�n xã h
i m�i th0 hi�n
%��c trí tu� c�a %ông %�o c�a các t7ng l�p nhân dân. Vi�c
xây d�ng v�n b�n ki�n ngh� c�a h
i ngh� ph�n bi�n xã h
i
g�i các c quan có th�m quy/n c6ng c7n có s� quan tâm
%úng m�c %0 th0 hi�n chính xác, l�p lu�n khoa h�c có
s�c thuy�t phFc, nh�t là %	i v�i các ki�n ngh� cF th0
nh<m thay %"i c ch�, chính sách th0 hi�n trong d� th�o
v�n b�n c7n ph�n bi�n. V�n b�n c�a h
i ngh� ph�n bi�n,
không ch2 g�i cho c quan có th�m quy/n so(n th�o v�n
b�n, mà tùy thu
c vào n
i dung ki�n ngh� có th0 g�i cho
c quan ho�c t" ch�c có th�m quy/n cao hn quy�t %�nh.
Ví dF, có th0 có v�n %/ ph�n bi�n ph�i g�i ki�n ngh� cho
B
 Chính tr�, ch� không %n thu7n ch2 g�i cho c quan
so(n th�o hay U� ban Th�#ng vF Qu	c h
i nh� ph�n bi�n
các d� án lu�t do Ban Th�#ng tr�c @y ban Trung �ng
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam v�n làm. 

Ba là, m�c dù c s� pháp lý %0 ti�n hành ho(t %
ng
ph�n bi�n xã h
i %ã %��c Hi�n pháp và Lu�t M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam n�m 2015 quy %�nh, tuy nhiên, %ó m�i ch2
là nh?ng quy %�nh chung mang tính nguyên t'c. �0 t"
ch�c và ho(t %
ng ph�n bi�n xã h
i có bài b�n, ch�t ch�,
nâng cao hi�u l�c và hi�u qu� ho(t %
ng ph�n bi�n xã
h
i còn c7n ph�i có v�n b�n quy %�nh chi ti�t và h��ng
d�n thi hành. Ví dF, �i/u 34 Lu�t M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam quy %�nh v/ hình th�c ph�n bi�n nh� sau:

1. T" ch�c h
i ngh� ph�n bi�n xã h
i;

2. G�i d� th�o v�n b�n %��c ph�n bi�n %�n các c
quan, t" ch�c, cá nhân có liên quan %0 l�y ý ki�n ph�n
bi�n xã h
i.

3. T" ch�c %	i tho(i tr�c ti�p gi?a M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam v�i c quan, t" ch�c có d� th�o v�n b�n %��c
ph�n bi�n xã h
i.

4. U� ban Th�#ng vF Qu	c h
i, Chính ph� ph	i h�p
v�i �oàn Ch� t�ch U� ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam ban hành Ngh� quy�t liên t�ch quy %�nh chi ti�t
�i/u này.

Cho %�n nay, Ngh� quy�t liên t�ch quy %�nh chi ti�t
vi�c th�c hi�n các quy %�nh � �i/u 34 Lu�t M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam n�m 2015 ch�a %��c ban hành.

Ho�c �i/u 36 quy %�nh v/ quy/n và trách nhi�m c�a c
quan, t" ch�c ch� trì so(n th�o d� th�o v�n b�n %��c
ph�n bi�n:

1. G�i d� th�o v�n b�n %��c ph�n bi�n xã h
i %�n M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam ch�m nh�t là 15 ngày tr��c khi
trình c quan có th�m quy/n ban hành v�n b�n; cung c�p
thông tin, tài li�u c7n thi�t.

2. C� ng�#i có trách nhi�m tham d� h
i ngh� ph�n
bi�n xã h
i ho�c tham gia %	i tho(i khi M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam yêu c7u.

3. Tr� l#i b<ng v�n b�n %	i v�i ki�n ngh� c�a M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam, tr�#ng h�p không ti�p thu ki�n ngh�
thì ph�i gi�i trình; báo cáo ý ki�n ph�n bi�n xã h
i c�a
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam v�i c quan, t" ch�c có th�m
quy/n ban hành v�n b�n.

Các quy %�nh trên %ây c7n %��c th�c hi�n nghiêm và
có ch� tài x� lý khi làm sai.

B	n là, phát huy vai trò nòng c	t c�a các H
i %+ng t� v�n,
Ban t� v�n c�a @y ban M�t tr�n T" qu	c các c�p trong vi�c
th�c hi�n ch�c n�ng ph�n bi�n xã h
i. Th�c ti^n m�y n�m qua
ch2 ra r<ng, các H
i %+ng t� v�n c�a @y ban Trung �ng M�t
tr�n T" qu	c và @y ban M�t tr�n T" qu	c các t2nh, thành tr�c
thu
c trung �ng là l�c l��ng nòng c	t trong ho(t %
ng ph�n
bi�n xã h
i. B�i các thành viên c�a các H
i %+ng t� v�n là
nh?ng trí th�c tiêu bi0u, nh?ng nhà khoa h�c, nh?ng ng�#i
%ã tEng làm công tác lãnh %(o, qu�n lý � các c quan Nhà
n��c, t" ch�c ��ng, giàu trí tu�, kinh nghi�m và nhi�t huy�t
%ã có nhi/u %óng góp trong ho(t %
ng ph�n bi�n xã h
i. Tuy
nhiên, %0 H
i %+ng t� v�n ho(t %
ng có hi�u qu�, m
t m�t
phF thu
c ph7n l�n vào Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n các
c�p và Ban Công tác M�t tr�n t�ng �ng c�a @y ban M�t tr�n
các c�p. Ban Th�#ng tr�c và Ban Công tác M�t tr�n c�a @y ban
M�t tr�n các c�p không xây d�ng ch�ng trình, k� ho(ch
ph�n bi�n xã h
i, không t" ch�c và t(o %i/u ki�n cho H
i
%+ng ho(t %
ng, thì công tác ph�n bi�n xã h
i c�a các H
i
%+ng t� v�n không th0 th�c hi�n %��c. M�t khác, H
i %+ng
t� v�n ch� %
ng %/ xu�t và ph	i h�p ch�t ch� v�i th�#ng tr�c
và Ban Công tác M�t tr�n trong quá trình t" ch�c m
t cu
c
ph�n bi�n xã h
i thì ch�t l��ng ph�n bi�n xã h
i s� %��c nâng
cao. Vì th�, %0 phát huy vai trò nòng c	t c�a các H
i %+ng t�
v�n trong vi�c th�c hi�n ch�c n�ng ph�n bi�n xã h
i %òi h�i
Ban Th�#ng tr�c và Ban Công tác M�t tr�n các c�p xây d�ng
ch�ng trình, k� ho(ch ph�n bi�n xã h
i và t(o %i/u ki�n cho
H
i %+ng t� v�n ho(t %
ng. �+ng th#i, các H
i %+ng t� v�n
phát huy s�c m(nh c�a các thành viên, ph	i h�p v�i Th�#ng
tr�c và Ban Công tác M�t tr�n c�a @y ban M�t tr�n các c�p t"
ch�c t	t các cu
c h�p ph�n bi�n xã h
i.�
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LÊ MẬU NHIỆM

Tóm tắt: Nhân dân là cội nguồn của mọi sức mạnh. Thực tiễn quá trình đấu tranh
cách mạng đã minh chứng, đoàn kết, tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng
là động lực to lớn tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, phát huy
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước
thời kỳ đổi mới cũng chính là phương thức để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Summary: People are the source of all strength. The reality of the process of
revolutionary struggle proved that uniting and gathering people under the leadership
of the Party is a great motivation to create all the victories of the Vietnamese
revolution. Therefore, bringing into play the role of the Vietnam Fatherland Front in
building the Party and the State during the renovation period is also a way to build a
great national unity bloc and contributing to building and protecting the Socialist
Republic of Vietnam.
Từ khóa: Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: People, great unity bloc, national, role, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát
huy vai trò to lớn trong sự nghiệp đổi mới
vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh”

Trong ti�n trình cách m(ng dân t
c, dân ch� và cách
m(ng xã h
i ch� ngh>a � n��c ta, %0 xây d�ng và phát
huy s�c m(nh %(i %oàn k�t c�a toàn dân t
c, ��ng ta %ã
t" ch�c ra M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các %oàn th0
nhân dân %0 t�p h�p, tuyên truy/n, v�n %
ng các t7ng l�p
nhân dân, không phân bi�t giai c�p, %�ng phái, tôn giáo,
chính ki�n, h�p thành l�c l��ng to l�n %�u tranh vì s�
nghi�p cách m(ng c�a toàn dân t
c. �i/u 3, Lu�t M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam %ã xác %�nh: “trách nhi�m c�a M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam t�p h�p, xây d�ng kh	i %(i %oàn k�t
toàn dân t
c, th�c hi�n dân ch�, t�ng c�#ng %+ng thu�n
xã h
i; Tuyên truy/n, v�n %
ng Nhân dân th�c hi�n
quy/n làm ch�, th�c hi�n %�#ng l	i, ch� tr�ng c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c; �(i di�n, b�o v�

quy/n và l�i ích h�p pháp, chính %áng c�a Nhân dân;
Tham gia xây d�ng ��ng, Nhà n��c; Th�c hi�n giám sát
và ph�n bi�n xã h
i; T�p h�p, t"ng h�p ý ki�n, ki�n ngh�
c�a c� tri và Nhân dân %0 ph�n ánh, ki�n ngh� v�i ��ng,
Nhà n��c; Th�c hi�n ho(t %
ng %	i ngo(i nhân dân”1.

T�p h�p, xây d�ng kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c là
ch�c n�ng c b�n c�a M�t tr�n T" qu	c, %+ng th#i c6ng là
c s� xu�t phát c�a s� ra %#i, t+n t(i và phát tri0n c�a
M�t tr�n. Nói %�n M�t tr�n T" qu	c, nh�t thi�t ph�i nói
%�n v�n %/ t�p h�p l�c l��ng, %oàn k�t các l�c l��ng %0
nh<m th�c hi�n nh?ng mFc tiêu nh�t %�nh. Tuy nhiên,
trong m�i giai %o(n cách m(ng khác nhau, yêu c7u, n
i
dung, hình th�c, bi�n pháp cF th0 %0 th�c hi�n t�p h�p,
xây d�ng kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c l(i có s� khác
nhau do yêu c7u nhi�m vF c�a cách m(ng trong tEng giai
%o(n quy %�nh. Trong %i/u ki�n hi�n nay, c7n xác %�nh rõ
hn và cF th0 hn %i0m t�ng %+ng là c s� %0 t�p h�p
kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c trong M�t tr�n T" qu	c. �ó
là mFc tiêu gi? v?ng %
c l�p, th	ng nh�t, vì dân giàu,

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

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu	c 
Vi�t Nam trong xây d�ng Đ�ng,
Nhà n��c th�i k� đ�i m�i
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n��c m(nh, dân ch�, công
b<ng, v�n minh; tôn tr�ng
nh?ng ý ki�n khác nhau
không trái v�i l�i ích chung
c�a dân t
c, xoá b� m�c
c�m, %�nh ki�n, không phân
bi�t %	i x� v/ quá kh�, giai
c�p, thành ph7n, xây d�ng
tinh th7n c�i m�, tin c�y l�n
nhau, h��ng t�i t�ng lai.
M�t tr�n T" qu	c không ch2
t�p h�p %oàn viên, h
i viên
c�a các t" ch�c thành viên,
mà còn r
ng hn là n'm b't
tâm t�, nguy�n v�ng và t�p
h�p ý ki�n, ki�n ngh� %a
chi/u c�a các t7ng l�p nhân
dân, c�a c� nh?ng ng�#i
ch�a tham gia các t" ch�c
qu7n chúng %0 ph�n ánh
v�i ��ng và Nhà n��c. Chú
tr�ng tuyên truy/n, giáo
dFc các t7ng l�p nhân dân
v/ mFc tiêu chung, v/ truy/n th	ng nhân ngh>a, khoan
dung; %�u tranh ch	ng l(i s� chia r�, phá ho(i kh	i %(i
%oàn k�t dân t
c c�a các th� l�c thù %�ch. 

Phát huy quy/n làm ch� c�a nhân dân là m
t ch�c
n�ng c b�n c�a M�t tr�n Dân t
c th	ng nh�t trong t�t c�
các giai %o(n. Nói %�n dân ch� không th0 không nói %�n
s� th	ng nh�t trong tính %a d(ng. Nh# có s� th	ng nh�t
ý chí và l�i ích c�n b�n, mà các l�c l��ng, các cá th0 khác
nhau trong xã h
i h�p thành xã h
i và t(o ra quy/n l�c
công, %ây là %i/u ki�n quan tr�ng %0 t� do cá nhân %��c
gi? gìn, tôn tr�ng và phát tri0n. M�t tr�n T" qu	c xác
%�nh các hình th�c t" ch�c và có c ch� rõ ràng, cF th0
%0 nhân dân th�c hi�n quy/n làm ch� trên các l>nh v�c
kinh t�, chính tr�, v�n hóa, xã h
i; tôn tr�ng và l'ng nghe
ý ki�n c�a nhân dân, m(nh d(n th0 hi�n ti�ng nói %a
chi/u, ph�n ánh %a l�i ích c�a các t7ng l�p nhân dân;
th�c hi�n: “Vi�c gì có l�i cho dân ph�i h�t s�c làm, vi�c
gì có h(i cho dân ph�i h�t s�c tránh”2; kiên quy�t %�u
tranh ng�n ch�n, lo(i trE quan liêu, tham nh6ng. Ch�c
n�ng phát huy dân ch� c�a M�t tr�n T" qu	c c6ng chính
là c s� c�a vi�c th�c hi�n ch�c n�ng %(i di�n c�a M�t
tr�n. Có th�c hi�n t	t ch�c n�ng phát huy dân ch�, M�t
tr�n m�i th�c hi�n t	t các ch�c n�ng, nhi�m vF khác
trong quá trình t" ch�c ho(t %
ng th�c ti^n c�a mình.

S� ra %#i, t+n t(i và ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c
xu�t phát tE chính nhu c7u t�p h�p, %oàn k�t m�i t7ng
l�p nhân dân trong cách m(ng và vì l�i ích, nguy�n v�ng
c�a m�i t7ng l�p nhân dân; b�n thân %i/u %ó %ã mang
tính ch�t là m
t t" ch�c %(i di�n cho nhân dân, %(i di�n
cho quy/n l�i c�a nhân dân. Hn n?a, theo quy %�nh c�a
pháp lu�t hi�n hành, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam có nhi�m
vF cùng Nhà n��c ch�m lo và b�o v� quy/n và l�i ích

chính %áng c�a nhân dân, %
ng viên nhân dân th�c hi�n
quy/n làm ch�. Ti�p tFc %a d(ng hoá các hình th�c t�p
h�p nhân dân %0 M�t tr�n m� r
ng kh	i %(i %oàn k�t toàn
dân t
c; %
ng viên các t7ng l�p nhân dân th�c hi�n các
cu
c v�n %
ng, các phong trào thi %ua yêu n��c; chân
thành l'ng nghe và tôn tr�ng nh?ng ý ki�n khác nhau,
th�m chí c� nh?ng ý ki�n trái chi/u; phát huy dân ch�,
v�n %
ng nhân dân tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng
chính quy/n trong s(ch, v?ng m(nh.

Ban Th�#ng tr�c @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam %ã th�c hi�n vi�c ch� trì ph	i h�p v�i các Ban lãnh
%(o t" ch�c thành viên t" ch�c H
i ngh� nêu ý ki�n, ki�n
ngh� c�a nhân dân %	i v�i các ch� tr�ng c�a ��ng, chính
sách c�a Nhà n��c v/ các v�n %/ chính tr�, kinh t�, v�n hóa,
xã h
i, qu	c phòng, an ninh, %	i ngo(i c�a %�t n��c. Qua
kh�o sát thì 47/47 t" ch�c thành viên %/u cho ý ki�n r<ng,
vi�c t" ch�c h
i ngh� l�y ý ki�n c�a nhân dân là c7n thi�t,
t(o d� lu�n xã h
i t	t trong vi�c th�c hi�n dân ch�. 

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã ph	i h�p góp ý ki�n cho
��ng, Qu	c h
i, Chính ph�, các c�p chính quy/n trong quá
trình xây d�ng và th�c hi�n các ch� tr�ng, chính sách
c�a ��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c, góp ph7n ngày càng
hoàn thi�n hn v/ xây d�ng h� th	ng pháp lu�t, hi�u qu�,
thi�t th�c. Trong ph	i h�p th	ng nh�t xây d�ng các
ch�ng trình giám sát xã h
i M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và
các t" ch�c thành viên là các %oàn th0 chính tr� - xã h
i
ph	i h�p th�c hi�n nhi�m vF giám sát và ph�n bi�n xã h
i
theo n
i dung: “Quy ch� giám sát và ph�n bi�n xã h
i c�a
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các %oàn th0 chính tr� - xã
h
i” ban hành kèm theo Quy�t %�nh s	 217-Q�/TW ngày
12/12/2013 c�a B
 Chính tr�. Qua th�c hi�n giám sát theo
chuyên %/, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c thành

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng tiểu ban Kinh
tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII chủ trì buổi làm việc với thành phố Hà Nội và
12 tỉnh, thành phố thuộc vùng Thủ đô, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong
đó có Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, giai đoạn 2021-2030.

ẢNH: QUANG HIẾU 
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viên là các %oàn th0 chính tr� - xã h
i %ã xây d�ng và th�c
hi�n m
t s	 ch�ng trình giám sát mang l(i hi�u qu� cao
liên quan tr�c ti�p %�n %ông %�o quy/n l�i c�a nhân dân.

Một số bài học kinh nghiệm về vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ
đổi mới

M�t tr�n th�c hi�n ch�c n�ng %oàn k�t b<ng t" ch�c
và b<ng phong trào c�a qu7n chúng nhân dân

Trong quá trình %"i m�i, M�t tr�n coi tr�ng m� r
ng
các t" ch�c thành viên và cá nhân thành viên. Coi %ây là
ph�ng th�c quan tr�ng %0 th�c hi�n ch�c n�ng %oàn k�t
b<ng t" ch�c, thông qua t" ch�c. Ho(t %
ng c�a M�t tr�n
ngày càng t�ng tính thi�t th�c, gi�m tính hành chính,
bám sát nhân dân, bám sát %�a bàn c s�. Ti�p tFc xây
d�ng và h� tr� các t" ch�c, h
i %oàn yêu n��c có %i/u
ki�n ho(t %
ng và phát tri0n. 

Bên c(nh %ó, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam th�c hi�n ch�c
n�ng %oàn k�t thông qua vi�c t" ch�c th�c hi�n các cu
c
v�n %
ng, các phong trào thi %ua yêu n��c. @y ban M�t
tr�n T" qu	c các c�p t" ch�c th�c hi�n các phong trào
mang tính toàn dân. Các thành viên c�a M�t tr�n t" ch�c
th�c hi�n các phong trào mang tính ngành, gi�i. Gi?a M�t
tr�n và các t" ch�c thành viên c7n phân %�nh rõ ràng trách
nhi�m trong vi�c t" ch�c th�c hi�n các phong trào, các
cu
c v�n %
ng; M�t tr�n không nên t" ch�c phong trào,
cu
c v�n %
ng dàn tr�i, ôm %+m; M�t tr�n và các t" ch�c
thành viên không nên làm l�n công vi�c c�a nhau. 

M�t tr�n xây d�ng tiêu chu�n %	i v�i cá nhân tiêu bi0u
b�o %�m tính tiêu bi0u, tính thi�t th�c và tính %(i di�n.
M�t tr�n l�a ch�n, xây d�ng cá nhân tiêu bi0u, g�ng
m�u trong t�p h�p, v�n %
ng, %oàn k�t dân t
c, tôn giáo
và các giai t7ng xã h
i. Ng�#i tiêu bi0u ph�i %��c chính
c
ng %+ng ni h� sinh s	ng, làm vi�c suy tôn, ti�n c� và
Ban Công tác M�t tr�n � c s� hi�p th�ng, gi�i thi�u
tham gia vào công tác c�a M�t tr�n. Ng�#i tiêu bi0u ph�i
th�c s� là ng�#i yêu n��c, trung thành v�i T" qu	c, tán
thành mFc tiêu gi? v?ng %
c l�p dân t
c, th	ng nh�t c�a
T" qu	c, vì dân giàu, n��c m(nh, xã h
i dân ch�, công
b<ng, v�n minh; ch�p hành pháp lu�t, có tinh th7n %�u
tranh ch	ng quan liêu, tham nh6ng, lãng phí và t�
nguy�n tham gia M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam. Ng�#i tiêu
bi0u ph�i bi�t ch�m lo quy/n, l�i ích h�p pháp c�a nhân
dân nói chung, c�a giai c�p, t7ng l�p xã h
i, dân t
c, tôn
giáo mà mình là thành viên. 

M�t tr�n T" qu	c các c�p c7n l�a ch�n, %/ xu�t v�i c�p
�y v/ %
i ng6 ng�#i tiêu bi0u, phát huy vai trò c�a h�
trên các l>nh v�c c�a %#i s	ng, góp ph7n tích c�c vào s�
nghi�p %(i %oàn k�t toàn dân t
c.

Xây d�ng %oàn k�t luôn g'n li/n v�i dân ch�, k�
c�ng và công b<ng xã h
i

Th�c ti^n cho th�y, %0 huy %
ng %��c s�c m(nh và trí

tu� c�a toàn dân %óng góp cho s� nghi�p %"i m�i %�t
n��c, phát huy s�c m(nh %(i %oàn k�t toàn dân t
c, tr��c
h�t ph�i quán tri�t và th�c hi�n ch� tr�ng %oàn k�t luôn
g'n li/n v�i dân ch�, k� c�ng và công b<ng xã h
i. Xã
h
i càng phát tri0n thì %òi h�i trình %
 dân ch� trong xã
h
i càng cao. M�t khác, dân ch� là m
t trong nh?ng tiêu
chí quan tr�ng nh�t %0 %o l�#ng s� phát tri0n c�a xã h
i,
b�i l� b�o %�m và phát huy dân ch� là b�o %�m tôn tr�ng
và th�c hi�n quy/n con ng�#i, quy/n và l�i ích c�a ng�#i
dân trên t� cách ng�#i ch� c�a xã h
i. Dân ch� ph�i %i
li/n v�i b�o %�m tr�t t�, k� c�ng, tuân th� pháp lu�t.
M
t n/n dân ch� lành m(nh ph�i là n/n dân ch� tuân th�
pháp lu�t, không tách r#i kh�i pháp lu�t. Pháp lu�t chính
là gi�i h(n, là hành lang v�n %
ng c�a dân ch�. Nhà n��c
pháp quy/n xã h
i ch� ngh>a mà chúng ta %ang t�p trung
xây d�ng là mô hình nhà n��c qu�n lý và %i/u hành theo
pháp lu�t, trong %ó pháp ch� xã h
i ch� ngh>a và k� lu�t,
k� c�ng %��c t�ng c�#ng.

Dân ch� trong %i/u ki�n m�i th0 hi�n trong các th0
ch�, thi�t ch� c�a ��ng, Nhà n��c và c�a c� h� th	ng
chính tr� c6ng nh� trong các quan h� xã h
i, trong %ó
ph�i %/ cao tính công khai, minh b(ch, t�ng c�#ng %	i
tho(i, l'ng nghe ý ki�n nhân dân. Ng�#i dân có quy/n
làm ch� toàn di�n trên các l>nh v�c: chính tr�, kinh t�,
v�n hóa, xã h
i. Th�c hi�n t	t ph�ng châm “Dân bi�t,
dân bàn, dân làm, dân ki0m tra, giám sát”. Mu	n v�y,
tr��c h�t ph�i xây d�ng, hoàn thi�n quy %�nh c�a pháp
lu�t v/ m	i quan h� gi?a Nhà n��c và nhân dân, tr�ng
tâm là b�o %�m và phát huy quy/n làm ch� c�a nhân dân,
l�y ý ki�n c�a nhân dân tr��c khi quy�t %�nh các ch�
tr�ng, chính sách quan tr�ng, %+ng th#i hoàn thi�n các
quy %�nh pháp lu�t v/ quy/n giám sát c�a nhân dân %	i
v�i ho(t %
ng c�a c quan nhà n��c và cán b
, %�ng viên,
công ch�c nhà n��c. 

T" ch�c th�c hi�n các chính sách an sinh xã h
i, phúc
l�i xã h
i, %�c bi�t là th�c hi�n t	t ch2 tiêu gi�m nghèo,
nâng cao ch�t l��ng ngu+n nhân l�c, th�c hi�n có hi�u
qu� nhi/u chính sách %0 "n %�nh và tEng b��c nâng cao
%#i s	ng nhân dân, thu nh�p c�a ng�#i dân không ngEng
%��c c�i thi�n. ��n nay, vi�c th�c hi�n ti�n b
 và công
b<ng xã h
i còn có nh?ng h(n ch�. S� phát tri0n các l>nh
v�c, các vùng, mi/n thi�u %+ng b
, s� chênh l�ch trong
h��ng thF các giá tr� c�a %#i s	ng kinh t�, v�n hóa, xã
h
i... gi?a mi/n núi, vùng sâu, vùng xa v�i vùng %+ng
b<ng, %ô th� còn l�n; gi�m nghèo ch�a b/n v?ng; kho�ng
cách giàu - nghèo, s� chênh l�ch trong thu nh�p ngày
càng gia t�ng... �ây chính là nh?ng v�n %/ c7n chia s�,
c7n kh'c phFc, không %0 mâu thu�n phát sinh. Gi�i
quy�t t	t v�n %/ dân sinh c7n %��c xem là nhi�m vF
quan tr�ng, c�p bách trong th#i k$ m�i. V�n %/ c	t lõi là
c7n t�p trung xây d�ng và th�c hi�n các chính sách phù
h�p v�i tEng giai t7ng xã h
i, nh�t là các chính sách phát
tri0n kinh t� - xã h
i, l�y kinh t� t� nhân làm %
ng l�c
phát tri0n. Quá trình th�c hi�n, c7n quan tâm hn n?a
%�n các %	i t��ng y�u th� trong xã h
i, quan tâm %�n
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vùng, mi/n còn nhi/u khó kh�n, h(n ch�. Nhà n��c ph�i
có s� h� tr� và có chính sách cF th0 %0 t(o s� phát tri0n
cân %	i, b/n v?ng, b�o %�m "n %�nh %#i s	ng, "n %�nh
chính tr� - xã h
i. 

Phát huy s�c m(nh t"ng h�p c�a t" ch�c thành viên
và các t7ng l�p nhân dân

Trong th#i k$ %"i m�i, ��ng %ã %/ ra nh?ng ch�
tr�ng, chính sách %úng %'n nh<m t�p h�p r
ng rãi l�c
l��ng c�a qu7n chúng nhân dân, xây d�ng kh	i %(i %oàn
k�t toàn dân t
c, t(o nên s�c m(nh t"ng h�p %0 th�c hi�n
th'ng l�i s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n %(i hóa %�t
n��c, xây d�ng thành công ch� ngh>a xã h
i và b�o v�
v?ng ch'c T" qu	c Vi�t Nam xã h
i ch� ngh>a. �(i %oàn
k�t dân t
c là kh	i %(i %oàn k�t gi?a các dân t
c, tôn
giáo, giai c�p, t7ng l�p xã h
i, m�i thành ph7n kinh t�,
m�i gi�i, m�i l�a tu"i, m�i vùng mi/n c�a %�t n��c; gi?a
��ng, chính quy/n và %oàn th0 các c�p; gi?a %�ng viên
c�a ��ng và qu7n chúng, gi?a ng�#i Vi�t Nam � trong
n��c và ng�#i Vi�t Nam � n��c ngoài trên n/n t�ng liên
minh công - nông - trí th�c, d��i s� lãnh %(o c�a ��ng.
�(i %oàn k�t dân t
c là nh<m phát huy s�c m(nh c�a c�
c
ng %+ng dân t
c, %�a c� c
ng %+ng dân t
c v��t qua
m�i khó kh�n th� thách, ph�n %�u vì mFc tiêu chung là
%
c l�p dân t
c và ch� ngh>a xã h
i, vì dân giàu, n��c
m(nh, xã h
i công b<ng, dân ch�, v�n minh.

M�t tr�n T" qu	c %óng vai trò nòng c	t trong t�p h�p,
phát huy s�c m(nh %(i %oàn k�t toàn dân t
c, th�c hi�n
dân ch�, t�ng c�#ng %+ng thu�n xã h
i; giám sát và ph�n
bi�n xã h
i; tham gia xây d�ng ��ng, Nhà n��c, ho(t %
ng
ngo(i giao nhân dân góp ph7n xây d�ng và b�o v� T" qu	c.
Phù h�p v�i cách th�c t" ch�c có “tính m�” c�a mình, M�t
tr�n có th0 t�p h�p nhân dân b<ng các hình th�c %a d(ng,
phong phú, nh� tuyên truy/n, v�n %
ng nhân dân phát
huy truy/n th	ng yêu n��c, %(i %oàn k�t toàn dân t
c và
tham gia tr�c ti�p các cu
c v�n %
ng, phong trào kinh t�,
xã h
i, v�n hóa; phát huy tính tích c�c c�a cá nhân tiêu
bi0u trong các giai t7ng xã h
i, dân t
c, tôn giáo; tuyên
truy/n, v�n %
ng ng�#i Vi�t Nam %�nh c� � n��c ngoài
%oàn k�t c
ng %+ng, giúp %� nhau trong cu
c s	ng, tôn
tr�ng pháp lu�t n��c s� t(i; gi? gìn, phát huy b�n s'c v�n
hóa, truy/n th	ng t	t %�p c�a dân t
c;...

�0 %�y m(nh các ho(t %
ng t�p h�p, xây d�ng kh	i %(i
%oàn k�t toàn dân, M�t tr�n ph	i h�p v�i các thành viên
c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam xây d�ng kh	i %(i %oàn k�t
toàn dân t
c thông qua các ho(t %
ng nh� t" ch�c ho�c
ph	i h�p v�i c quan nhà n��c t" ch�c các cu
c v�n %
ng,
phong trào thi %ua yêu n��c mang tính toàn dân, toàn
di�n, toàn qu	c; t" ch�c ho�c ph	i h�p v�i c quan nhà
n��c t" ch�c các cu
c v�n %
ng, phong trào thi %ua yêu
n��c c�a %�a ph�ng; các phong trào thi %ua yêu n��c liên
quan %�n quy/n và trách nhi�m c�a t" ch�c mình. 

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam mu	n v?ng m(nh c7n có h�
th	ng t" ch�c th	ng nh�t và thông su	t trong toàn qu	c,

vEa t�ng c�#ng và nâng cao ch�t l��ng ho(t %
ng c�a @y
ban M�t tr�n � 4 c�p và Ban Công tác M�t tr�n � khu dân
c�, vEa xây d�ng và ki�n toàn b
 máy chuyên trách �
Trung �ng và %�a ph�ng.

Ph	i h�p ch�t ch� v�i chính quy/n các c�p

Quan h� gi?a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam v�i Nhà n��c
là quan h� ph	i h�p %0 th�c hi�n nhi�m vF và quy/n h(n
theo quy %�nh c�a Hi�n pháp và pháp lu�t. Quan h� ph	i
h�p gi?a M�t tr�n v�i Nhà n��c %��c th�c hi�n theo Quy
ch� ph	i h�p công tác do @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam và c quan nhà n��c h?u quan � tEng c�p ban hành.

Nhà n��c t(o %i/u ki�n %0 M�t tr�n ho(t %
ng có hi�u
qu�. D��i s� lãnh %(o c�a ��ng, M�t tr�n và Nhà n��c
%/u là b
 ph�n c�a h� th	ng chính tr�. Tùy ch�c n�ng,
nhi�m vF và ph�ng th�c ho(t %
ng c�a M�t tr�n và Nhà
n��c có khác nhau nh�ng %/u là công cF %0 nhân dân
th�c hi�n và phát huy quy/n làm ch� c�a mình trong s�
nghi�p xây d�ng và b�o v� T" qu	c. Vì v�y, s� ph	i h�p
gi?a M�t tr�n T" qu	c và Nhà n��c là m
t t�t y�u và xu�t
phát tE nhu c7u t� thân c�a c� M�t tr�n l�n Nhà n��c.

Nhà n��c %i/u hành qu�n lý xã h
i b<ng lu�t pháp,
nhân dân là ng�#i th�c ti�p th�c hi�n chính sách pháp
lu�t c�a Nhà n��c. Nhà n��c c7n tôn tr�ng và t(o %i/u
ki�n %0 M�t tr�n và các %oàn th0 %
ng viên nhân dân phát
huy quy/n làm ch� và s�c m(nh có t" ch�c c�a nhân dân
tham gia xây d�ng, b�o v� và giám sát Nhà n��c.

Trong quá trình ra các ngh� quy�t v/ qu�n lý và %i/u
hành, c quan nhà n��c các c�p c7n l'ng nghe nh?ng
ki�n ngh� c�a M�t tr�n. Nhà n��c c�n c� quy ch� t" ch�c
và c ch� ho(t %
ng %0 gi�i quy�t t	t m	i quan h� gi?a
Nhà n��c v�i M�t tr�n. Nhà n��c c7n th0 ch� hóa quy/n
h(n và trách nhi�m c�a M�t tr�n trong vi�c tham gia qu�n
lý kinh t� - xã h
i.

Nhà n��c ph	i h�p v�i M�t tr�n trong vi�c ch�m lo l�i
ích chính %áng c�a nhân dân trong vi�c v�n %
ng các t7ng
l�p nhân dân %�y m(nh phong trào hành %
ng th�c hi�n
th'ng l�i các ch�ng trình kinh t� - xã h
i.

Xây d�ng và hoàn thi�n Quy ch� ph	i h�p công tác
gi?a c�p �y %�ng, chính quy/n và M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam các c�p theo h��ng phát huy vai trò, trách nhi�m
c�a M�t tr�n các c�p trong công tác xây d�ng ��ng, xây
d�ng Nhà n��c. 

Quy ch� ph	i h�p công tác ph�i có quy %�nh rõ ràng,
cF th0 t(o %i/u ki�n thu�n l�i %0 M�t tr�n th�c hi�n t	t
ch�c n�ng giám sát xã h
i, ph�n bi�n xã h
i, tham gia
góp ý xây d�ng ��ng, xây d�ng Nhà n��c, xây d�ng c
ch� tôn tr�ng ý ki�n c�a M�t tr�n. C�p �y và chính quy/n
c7n trao nh?ng công cF, ph�ng ti�n c7n thi�t, %� m(nh
%0 M�t tr�n T" qu	c và các t" ch�c chính tr� - xã h
i th�c
hi�n ch�c n�ng giám sát, ph�n bi�n xã h
i %+ng th#i ph�i
có c ch� ràng bu
c trách nhi�m %	i v�i các ch� th0 ch�u
s� giám sát, ph�n bi�n. Quy %�nh cF th0 nhi�m vF c�a
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ng�#i %(i di�n t" ch�c %�ng trong M�t tr�n các c�p; xác
%�nh rõ trách nhi�m c�a ��ng %oàn M�t tr�n T" qu	c
trong vi�c tham m�u cho c�p �y cùng c�p v/ công tác
giám sát, ph�n bi�n xã h
i, v/ ho(t %
ng tham gia góp ý
xây d�ng ��ng, xây d�ng Nhà n��c. 

Chú tr�ng xây d�ng t" ch�c b
 máy và cán b
 g'n
li/n v�i %"i m�i t� duy, %"i m�i ph�ng th�c ho(t %
ng
c�a công tác M�t tr�n

V/ t" ch�c b
 máy, các t" ch�c %oàn th0 nhân dân c7n
%��c hoàn thi�n hn. C7n ph�i th�c hi�n s� phân c�p gi?a
Trung �ng và %�a ph�ng trong ho(t %
ng giám sát, ph�n
bi�n xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c; ti�p tFc rà soát, ki�n
toàn t" ch�c b
 máy c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các
c�p theo h��ng tinh g�n, rõ ch�c n�ng, nhi�m vF, không
ch+ng chéo � c�p trung �ng, c�p t2nh; t" ch�c h�p lý b

máy c�p huy�n; m� r
ng thành ph7n cán b
 bán chuyên
trách cho c�p xã, ph�#ng, th� tr�n. C7n t(o c ch� cho c�a
M�t tr�n T" qu	c � %�a ph�ng t" ch�c và ho(t %
ng theo
nguyên t'c tuy�n d�c, nh<m %�m b�o tính %
c l�p t�ng
%	i so v�i các c quan quy/n l�c cùng c�p. M�t tr�n T" qu	c
các c�p c7n thi�t ph�i phát huy ti/m n�ng các thành viên,
các cá nhân tiêu bi0u, các H
i %+ng t� v�n, c
ng tác viên,
%oàn viên, h
i viên là chuyên gia am hi0u v/ công tác xây
d�ng ��ng, xây d�ng Nhà n��c; xây d�ng tiêu chu�n, ch�c

danh, c ch�, chính sách phù h�p %	i v�i cán b
 M�t tr�n
làm công tác chuyên trách các c�p...

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam tích c�c, ch� %
ng nghiên
c�u thí %i0m %0 %i %�n hoàn thi�n t" ch�c @y ban M�t
tr�n c�p xã. Tr�i qua nhi/u n�m làm thí %i0m, %�n �(i h
i
toàn qu	c M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam l7n th� III m�i %�a
vào �i/u l� và coi nh� hoàn thi�n vi�c c�ng c	 và xây
d�ng l(i @y ban M�t tr�n c�p xã. TE %ây, M�t tr�n T" qu	c
có %� 4 c�p. Thành l�p Ban Công tác M�t tr�n � c
ng %+ng
dân c� phFc vF cho %�nh h��ng %�a công tác M�t tr�n v/
khu dân c� và gia %ình. Trong cu
c v�n %
ng "Toàn dân
%oàn k�t xây d�ng %#i s	ng v�n hóa � khu dân c�", Ban
Công tác M�t tr�n có n
i dung, ph�ng th�c ho(t %
ng
ngày càng phong phú, %a d(ng, góp ph7n làm cho ho(t
%
ng c�a M�t tr�n m(nh lên, g'n bó v�i nhân dân.

M�t tr�n T" qu	c thành l�p các H
i %+ng t� v�n c�a @y
ban Trung �ng, các t" ch�c t� v�n và m� r
ng l�c l��ng
c
ng tác viên � các c�p M�t tr�n, góp ph7n quan tr�ng
trong vi�c t�p h�p và phát huy trí tu�, dân ch�, góp ph7n
th�c hi�n t� v�n, giám sát, ph�n bi�n xã h
i, %óng góp ý
ki�n xây d�ng ��ng, xây d�ng Nhà n��c.

M�t tr�n T" qu	c tích c�c và ch� %
ng m� r
ng các t"
ch�c thành viên. Sau m�i k$ �(i h
i, s	 t" ch�c thành
viên ngày càng t�ng thêm v/ s	 l��ng và tính %a d(ng,

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
tháng 4/2019. ẢNH: PV
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làm cho t" ch�c M�t tr�n th0 hi�n là m
t t" ch�c liên
minh chính tr�, liên hi�p t� nguy�n r
ng l�n nh�t � Vi�t
Nam. M�t tr�n T" qu	c coi tr�ng c� v/ s	 l��ng và ch�t
l��ng c�a các thành viên là cá nhân tiêu bi0u theo h��ng
c c�u %a d(ng các giai t7ng xã h
i, các nhóm xã h
i, các
nhân s>, các dân t
c, các tôn giáo, các chuyên gia trên
các l>nh v�c... %ã làm cho @y ban Trung �mg các c�p th0
hi�n tính %(i di�n cao, th�c s� tiêu bi0u và có %i/u ki�n
ho(t %
ng thi�t th�c. 

M�t tr�n T" qu	c xây d�ng và th�c hi�n quy ch� ph	i
h�p và th	ng nh�t hành %
ng gi?a các t" ch�c thành
viên. S�c m(nh c�a M�t tr�n T" qu	c bi0u hi�n � s�c
m(nh c�a các t" ch�c thành viên và s� ph	i h�p th	ng
nh�t ho(t %
ng gi?a các t" ch�c thành viên. M�t tr�n T"
qu	c gi? vai trò ch� trì ph	i h�p và phát huy th� m(nh
c�a tEng thành viên, �ng h
 m�i sáng ki�n c�a các t"
ch�c thành viên. 

@y ban M�t tr�n các c�p %��c c�ng c	 và m� r
ng,
thu hút thêm nhi/u thành viên m�i, t�ng thêm s	 l��ng
ng�#i tiêu bi0u, có tín nhi�m v/ n�ng l�c, ph�m ch�t
%(o %�c, nh�t là trong các tôn giáo, dân t
c, doanh
nhân và ng�#i ngoài ��ng. H� th	ng t" ch�c, b
 máy
c�a U� ban M�t tr�n các c�p c7n %��c t�ng c�#ng v/ s	
l��ng và ch�t l��ng, H
i %+ng t� v�n và c
ng tác viên
%��c m� r
ng v/ t" ch�c và phát huy hi�u qu� tham
m�u cho U� ban M�t tr�n các c�p tham gia xây d�ng
các ngh� quy�t, ch� tr�ng, chính sách c�a c�p u�
��ng, chính quy/n và các ch�ng trình hành %
ng c�a
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam. Công tác ki�n toàn t" ch�c
và nâng cao ch�t l��ng ho(t %
ng c�a Ban Công tác M�t
tr�n � khu dân c� %��c %7u t�, coi tr�ng v�i nhi/u gi�i
pháp thi�t th�c.

V/ công tác cán b
, yêu c7u b�c thi�t %�t ra %	i v�i h�
th	ng M�t tr�n T" qu	c các c�p là ph�i xây d�ng cho %��c
%
i ng6 cán b
 chuyên trách và l�c l��ng c
ng tác viên
làm công tác M�t tr�n ngày càng %��c nâng cao v/ ch�t
l��ng, v?ng vàng v/ t� t��ng chính tr�; có n�ng l�c, trình
%
, kinh nghi�m; có tâm huy�t, trách nhi�m và g'n bó v�i
công tác M�t tr�n.

Cán b
 M�t tr�n, tr��c h�t ph�i là nh?ng ng�#i có uy
tín, n�ng l�c, bi�t v�n %
ng và t" ch�c qu7n chúng th�c
hi�n các yêu c7u và nhi�m vF cách m(ng, %+ng th#i b�n
thân cán b
 ph�i là ng�#i luôn g�ng m�u %i %7u trong
các phong trào thi %ua yêu n��c, b�o v� các quy/n và l�i
ích h�p pháp c�a nhân dân; có lòng nhi�t tình, tinh th7n
trách nhi�m cao tr��c dân, bi�t thông c�m và chia s� v�i
nh?ng khó kh�n c�a nhân dân. 

Ti�p tFc %"i m�i n
i dung, ph�ng th�c ho(t %
ng c�a
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam

M
t là, %"i m�i công tác tuyên truy/n, nâng cao nh�n
th�c v/ v� trí, vai trò, ch�c n�ng, nhi�m vF c�a M�t tr�n
T" qu	c. ��y m(nh công tác tuyên truy/n, giáo dFc v/
trách nhi�m xây d�ng M�t tr�n T" qu	c và các %oàn th0
v?ng m(nh; nâng cao nh�n th�c v/ quy/n và ngh>a vF
công dân, s	ng, làm vi�c theo Hi�n pháp và pháp lu�t. 

Hai là, k�p th#i t"ng k�t th�c ti^n, phát tri0n lý lu�n
v/ t" ch�c, ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c, các %oàn th0
và các giai t7ng xã h
i trong %i/u ki�n th�c hi�n n/n kinh
t� th� tr�#ng, %�nh h��ng xã h
i ch� ngh>a và h
i nh�p
qu	c t�. C�ng c	 liên minh gi?a giai c�p công nhân, giai
c�p nông dân và %
i ng6 trí th�c, làm c s� xã h
i cho
kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c. 

Ba là, xác %�nh rõ hn ch�c n�ng, nhi�m vF và gi�i
quy�t %úng %'n m	i quan h� gi?a ��ng lãnh %(o, Nhà
n��c qu�n lý và vai trò làm ch� c�a nhân dân thông qua
M�t tr�n T" qu	c và các %oàn th0 chính tr� - xã h
i trong
c ch� chính tr� n��c ta, th�c hi�n dân ch� xã h
i ch�
ngh>a, phát huy quy/n làm ch� c�a nhân dân trong m�i
l>nh v�c c�a %#i s	ng xã h
i, gi? v?ng "n %�nh chính tr�,
nâng cao %#i s	ng nhân dân. 

B	n là, nâng cao ch�t l��ng các cu
c v�n %
ng, các
phong trào thi %ua yêu n��c trên các l>nh v�c c�a %#i
s	ng xã h
i; xây d�ng và nhân r
ng mô hình, %i0n hình
tiên ti�n trên các l>nh v�c c�a %#i s	ng xã h
i; chú tr�ng
t"ng k�t các phong trào, các cu
c v�n %
ng, tìm ra
nh?ng nhân t	 m�i %0 tham m�u, ki�n ngh� v�i ��ng,
Nhà n��c b" sung, hoàn ch2nh ch� tr�ng, chính sách v/
công tác v�n %
ng qu7n chúng; xây d�ng l�c l��ng c	t
cán; phát huy vai trò nh?ng ng�#i tiêu bi0u, có uy tín
trong c
ng %+ng, gia %ình, dòng h� trong công tác v�n
%
ng qu7n chúng.

N�m là, t�ng c�#ng công tác dân v�n c�a chính quy/n
các c�p; xây d�ng Quy ch� ph	i h�p gi?a chính quy/n v�i
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam trong %"i m�i n
i dung,
ph�ng th�c ho(t %
ng. Th�c hi�n nghiêm túc và có hi�u
qu� Quy ch� dân ch� � c s�, các quy ch� ph	i h�p, ký k�t
liên t�ch, ch�ng trình ph	i h�p công tác gi?a @y ban
nhân dân v�i @y ban M�t tr�n T" qu	c các c�p; nâng cao
nh�n th�c, trách nhi�m c�a cán b
, công ch�c nhà n��c
v/ phong cách dân v�n: “Tr�ng dân, g7n dân, hi0u dân,
h�c dân và có trách nhi�m v�i dân”; “Nghe dân nói, nói
dân hi0u, làm dân tin”, th�c s� vì nhân dân, phFc vF l�i
ích c�a nhân dân.�

Chú thích:
1. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, H.2015, tr.8.
2. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 51.
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T�ng c��ng n�m b�t 
và đ�nh h��ng d� lu�n xã h
i 
trên internet, m�ng xã h
i 

NGUYỄN VĂN VẺ* 

Tóm tắt: Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhân loại
đã và đang có một phương tiện, công cụ hữu hiệu để phục vụ đời sống và phát
triển xã hội - đó là internet, mạng xã hội. Đây chính là một trong những kênh thông
tin, công cụ hữu hiệu cần phải được khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả trong
công tác nắm bắt và định hướng dư luận, nhất là nắm bắt tình hình nhân dân của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: With the strong development of science and technology today, human
beings have effective means to serve life and social development, through the
internet and social networking. This is one of the effective information channels and
tools that need to be fully exploited and effectively used in the grasp and orientation
of public opinion, especially to grasp the situation of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Định hướng dư luận xã hội, internet, mạng xã hội, chia sẻ thông tin, lan truyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Orientation of public opinion, internet, social network, information sharing, spread, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/4/2019; Sửa chữa: 18/4/2019; Duyệt đăng: 26/4/2019.

Một số nét về internet, mạng xã hội ở 
Việt Nam1

��c %i0m, xu th� phát tri0n

Trong nh?ng n�m g7n %ây, internet, m(ng xã h
i �
Vi�t Nam thu hút %ông %�o ng�#i dân tham gia. N�m
2017, có 50,05 tri�u ng�#i dùng internet chi�m 53% dân
s	, t�ng 6% so v�i n�m 2016; có 46 tri�u ng�#i dùng
m(ng xã h
i, chi�m 48% dân s	. N�m 2018, l��ng ng�#i
s� dFng internet %(t 64 tri�u ng�#i dùng, chi�m %(t 67%
dân s	; có 55 tri�u ng�#i dùng %ang ho(t %
ng, %(t t2 l�
57%. T"ng l��ng ý ki�n th�o lu�n, bày t� chính ki�n tE
2015 %�n 2017 %ã t�ng lên tE 20 t� %�n 55 t�. Nh� v�y,
ch2 tính trong 2 n�m (2015, 2017), trong khi l��ng ng�#i
dùng ch2 t�ng 57%, thì l��ng th�o lu�n t�ng lên %�n
175% (g�p hn 3 l7n). U�c tính n�m 2018, t"ng l��ng
th�o lu�n s� còn t�ng cao g�p %ôi so v�i n�m 2017. N�m
2017, trung bình m�i ngày, m
t ng�#i dùng m(ng xã h
i
s� %óng góp 2,7 th�o lu�n trên m(ng xã h
i, ch� không
còn %n thu7n là l��t web %0 nh�n thông tin m
t cách im

l�ng và m
t chi/u; trong %ó, m�c %
 s�n sàng lên ti�ng
c�a ng�#i dùng m(ng xã h
i n�m 2017 t�ng 50% so v�i
n�m 2016. M(ng xã h
i s� càng "+n ào" hn bao gi# h�t
và chi ph	i tác %
ng m(nh m� tr��c các hi�n t��ng, quá
trình xã h
i. Chính %i/u này %ã làm cho t"ng l��ng th�o
lu�n, bày t� chính ki�n c�a toàn m(ng xã h
i t�ng lên
nhanh chóng. Trung bình m
t ch� %/ nóng trong n�m
2017 t(o ra l��ng th�o lu�n g�p %ôi so v�i n�m 2016
(trong n�m 2016, m�i ch� %/ nóng ch2 thu hút kho�ng
155 nghìn l��t bài vi�t và th�o lu�n, thì con s	 này %ã
t�ng lên %�n 300 nghìn vào n�m 2017).

C h
i do internet, m(ng xã h
i mang l(i

Kh� n�ng lan truy/n thông tin t�ng lên c� v/ t	c %

và t7m �nh h��ng. N�u m
t s� ki�n, quá trình xã h
i có
tác %
ng %�n nh�n th�c và l�i ích c�a công chúng, ng�#i
dân s� s�n sàng th0 hi�n m	i quan tâm, bày t� chính ki�n
và chia s� cho nhi/u ng�#i. �i/u này giúp t	c %
 lan
truy/n thông tin nhanh hn và �nh h��ng %�n %ông %�o
công chúng; qua %ó bi�t %��c tâm t�, nguy�n v�ng, thái

* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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%
, hành vi c�a công chúng tr��c các hi�n t��ng, quá
trình xã h
i.

Thách th�c tr��c tác %
ng c�a internet, m(ng xã h
i

Kh�ng ho�ng truy/n thông d^ x�y ra và khi xu�t hi�n
s� có chi/u h��ng ph�c t(p hn, gây �nh h��ng n�ng n/
hn tr��c các hi�n t��ng, quá trình xã h
i. V�i l��ng th�o
lu�n l�n và t�ng không ngEng nh� hi�n nay, kh�ng
ho�ng truy/n thông di^n ra ngày càng nhi/u và di^n bi�n
theo xu h��ng nghiêm tr�ng và ph�c t(p hn. M(ng xã
h
i thay %"i nhanh hn và khó n'm b't hn. Vì th�, các
gi�i pháp tuyên truy/n, n'm b't và %�nh h��ng d� lu�n
xã h
i n�u không %��c chu�n b� t	t và ch� %
ng s� d^ b�
“l(c h�u” so v�i m	i quan tâm c�a công chúng.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông
qua internet, mạng xã hội

Th�c hi�n �/ án “�"i m�i công tác thông tin, tuyên
truy/n c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam”; xác %�nh: “M�
chuyên mFc thu th�p ý ki�n nhân dân trên C"ng Thông
tin %i�n t� c�a @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam %0 t�p h�p, %�c bi�t là nh?ng th#i %i0m có tình hình
nóng b�ng x�y ra c7n ph�i t�p h�p thông tin k�p th#i”2;
tE n�m 2015, @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam %ã t" ch�c n'm b't tình hình nhân dân qua các trang
thông tin %i�n t�, m(ng xã h
i3.

TE tháng 3/2016, h<ng tu7n, Ban Tuyên giáo @y ban
Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam t"ng h�p thông tin
trên báo chí v/ công tác phòng, ch	ng tham nh6ng và
tình hình nhân dân trên các trang thông tin %i�n t�,
m(ng xã h
i; %+ng th#i, tham m�u Ban Th�#ng tr�c @y
ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam l�a ch�n
nh?ng vF vi�c b�c xúc, n"i c
m trong nhân dân %0 ki�n
ngh� các c quan, %n v� có liên quan gi�i quy�t và tr� l#i.
��nh k$ h<ng quý ho�c %
t xu�t t"ng h�p báo cáo v/ tình
hình nhân dân g�i lãnh %(o ��ng, Nhà n��c, M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam; t"ng h�p ý ki�n, ki�n ngh� c�a nhân dân
trong báo cáo t"ng h�p ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và
nhân dân t(i các k$ h�p qu	c h
i4. �+ng th#i, th�#ng
xuyên cung c�p thông tin %�nh h��ng d� lu�n xã h
i trên
các trang thông tin %i�n t�, m(ng xã h
i, nh�t là nh?ng
vF vi�c b�c xúc, n"i c
m mà d� lu�n xã h
i quan tâm. 

Nhi/u vF vi�c b�c xúc, n"i c
m trong nhân dân %ã
%��c n'm b't t"ng h�p qua các trang thông tin %i�n t�,
m(ng xã h
i nh�: Công tác phòng, ch	ng tham nh6ng,
lãng phí, x� lý tham nh6ng l�n có liên quan %�n lãnh %(o
c�p cao; nh?ng b�t c�p trong công tác qu�n lý cán b
, %/
b(t, b" nhi�m cán b
, tuy0n dFng công ch�c, viên ch�c;
nh?ng tiêu c�c công tác qu�n lý; vF Th� Thiêm (Thành
ph	 H+ Chí Minh); xung quanh d� án Lu�t �n v� hành
chính - kinh t� %�c bi�t (Lu�t ��c khu), Lu�t An ninh
m(ng; tình tr(ng ùn t'c giao thông � các %ô th� l�n, tai
n(n giao thông; tình hình t
i ph(m và t� n(n xã h
i, “tín

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và trao thưởng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn
dân tộc" lần thứ 13, năm 2017-2018. ẢNH: KỲ ANH

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N
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N G H I Ê N  C [ U  -  L Ý  L U � N

dFng %en”… Nh?ng ý ki�n, ki�n ngh� c�a nhân dân xung
quanh các ch�ng trình, d� án, quy�t %�nh trên internet,
m(ng xã h
i %ã giúp các c�p, các ngành, c quan qu�n lý
các c�p có thêm thông tin c7n thi�t %0 %i/u ch2nh, b"
sung cho phù h�p v�i th�c t�, b�o %�m l�i ích c�a Nhà
n��c, quy/n, l�i ích h�p pháp, chính %áng c�a nhân dân. 

��n nay, vi�c n'm b't, %�nh h��ng d� lu�n xã h
i
thông qua các trang thông tin %i�n t�, m(ng xã h
i c�a
@y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã %��c
duy trì n/n n�p và %(t hi�u qu� tích c�c. Các trang thông
tin %i�n t�, m(ng xã h
i là m
t trong kênh thông tin,
công cF quan tr�ng %0 n'm b't, %�nh h��ng d� lu�n xã
h
i c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam. Tình hình %ó %òi h�i
cán b
 ph�i có b�n l>nh chính tr� v?ng vàng, có trình %
,
k� n�ng khai thác và s� dFng có hi�u qu� công tác n'm
b't, %�nh h��ng d� lu�n xã h
i trên internet, m(ng xã
h
i trong tình hình m�i. 

Qua vi�c n'm b't, %�nh h��ng d� lu�n xã h
i thông qua
các trang thông tin %i�n t�, m(ng xã h
i c�a M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam cho th�y: Ý ki�n ph�n h+i công chúng v/ các
s� ki�n, quá trình xã h
i ngày càng t�ng; th#i gian ph�n h+i
nhanh hn; ý ki�n ph�n h+i %a chi/u, c� tích c�c l�n trái
chi/u… Tuy nhiên, vi�c n'm b't và ph�n ánh thông tin
thông qua các trang thông tin %i�n t�, m(ng xã h
i c7n ph�i
có s� ki0m ch�ng, %	i chi�u v�i các ngu+n thông tin %0 %�m
b�o s� chu�n xác; vi�c ph�n ánh thông tin ph�i có s� l�a
ch�n, “ch't l�c” và mang tính xây d�ng; tránh s� dFng các
trang m(ng có n
i dung x�u, thông tin b�a %�t, sai s� th�t
trong vi�c n'm b't, ph�n ánh tình hình nhân dân. 

Nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam về tăng cường công tác nắm bắt
và định hướng dư luận xã hội thông qua
internet, mạng xã hội 

Th� nh�t, c7n s�m có quy %�nh cF th0 v/ vi�c n'm b't
và %�nh h��ng d� lu�n xã h
i trên internet, m(ng xã h
i
%0 %�m b�o th	ng nh�t trong h� th	ng chính tr� nói
chung và trong h� th	ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam nói
riêng. Hi�n nay, � %�a ph�ng, c s�, c quan, %n v� ch�a
th	ng nh�t v/ nh�n th�c, ph�ng pháp và ch�a phát huy
hi�u qu� công tác n'm b't và %�nh h��ng d� lu�n xã h
i
trên internet, m(ng xã h
i. 

Th� hai, t" ch�c h��ng d�n, t�p hu�n, b+i d��ng nâng
cao trình %
, k� n�ng khai thác, s� dFng thông tin trên

internet, m(ng xã h
i phFc vF công tác n'm b't và %�nh
h��ng d� lu�n xã h
i cho %
i ng6 cán b
 M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam các c�p. 

Th� ba, t" ch�c nghiên c�u, quán tri�t, thông tin,
tuyên truy/n v/ Lu�t An ninh m(ng 2018 trong cán b
,
%oàn viên, h
i viên và nhân dân, tr��c h�t là %
i ng6 cán
b
 làm công tác n'm b't, %�nh h��ng d� lu�n xã h
i � các
c�p. Lu�t An ninh m(ng không c�m ng�#i tham gia m(ng
xã h
i lên ti�ng, bày t� quan %i0m cá nhân. Vi�c bày t�
quan %i0m cá nhân ph�i có v�n hóa, tôn tr�ng c
ng %+ng,
các t�p th0, cá nhân và ph�i luôn tuân th� theo Hi�n
pháp và pháp lu�t. Lu�t An ninh m(ng ch2 %i/u ch2nh, x�
lý các thông tin vi ph(m pháp lu�t %ã %��c quy %�nh cF
th0 trong B
 lu�t Hình s� và các v�n b�n pháp lu�t khác
có liên quan.

Th� t�, thi�t l�p các kênh thông tin trên internet,
m(ng xã h
i, %7u t� các trang thi�t b� phFc vF vi�c n'm
b't, %�nh h��ng d� lu�n xã h
i. Hi�n nay, h7u h�t � các
c�p, các ngành ch�a quan tâm chú tr�ng %�n vi�c thi�t
l�p các kênh thông tin trên internet, m(ng xã h
i, %7u t�
các trang thi�t b� phFc vF vi�c n'm b't, %�nh h��ng d�
lu�n xã h
i; trong %ó, nhi/u ni còn “b� tr	ng” tr�n %�a
công tác t� t��ng, c6ng nh� n'm b't d� lu�n xã h
i trên
internet, m(ng xã h
i.

Th� n�m, ch� %
ng cung c�p thông tin c7n thi�t, thông
tin %7y %�, %úng s� th�t, rõ s� th�t v/ nh?ng v�n %/ mà d�
lu�n quan tâm (trE nh?ng v�n %/ thu
c b�o v� bí m�t Nhà
n��c) nh<m %�nh h��ng d� lu�n xã h
i; không %0 “kho�ng
tr	ng” thông tin trên internet, m(ng xã h
i. @y ban M�t
tr�n T" qu	c các c�p c7n ch� %
ng tham m�u v�i c�p �y,
ph	i h�p ch�t ch� v�i chính quy/n, các c quan, ban ngành,
c quan báo chí � %�a ph�ng làm t	t công tác thông tin,
tuyên truy/n %�nh h��ng d� lu�n xã h
i trên báo chí nói
chung và trên internet, m(ng xã h
i nói riêng. 

Th� sáu, phát huy vai trò, trách nhi�m c�a ng�#i %�ng
%7u, lãnh %(o @y ban M�t tr�n T" qu	c các c�p, lãnh %(o
các c quan %�ng, chính quy/n, %oàn th0 chính tr� - xã
h
i tr�c ti�p cung c�p, chia s� thông tin nh<m %�nh
h��ng d� lu�n xã h
i, t(o ni/m tin và ý th�c trách nhi�m
c�a ng�#i dân v/ các ch� tr�ng, %�#ng l	i c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c, ch�ng trình hành
%
ng c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam, các ch�ng trình, k�
ho(ch, quy�t %�nh c�a c�p �y, chính quy/n, M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam và các %oàn th0 chính tr� - xã h
i các c�p.�

Chú thích:
1. Theo We Are Social - Công ty có trụ sở ở Anh Quốc.
2. Nghị quyết 03/NQ-MTTW ngày 25/1/2015 Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Đề án 01/ĐA-

MTTW-BTT ngày 5/5/2015 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
3. Đến tháng 10/2018, đã có 61/63 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố có trang thông tin điện tử. 
4. Từ các kỳ họp 9, 10, 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp 24.883 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; trong đó, có 8.657 ý kiến, kiến nghị của cử tri và
16.226 ý kiến, kiến nghị của nhân dân.
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NGUYỄN VĂN DỮNG*

Tóm tắt: Đã 94 năm trôi qua, nhưng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí
cách mạng, về tự phê bình và phê bình công khai trên báo chí ngày càng sâu sắc.
Việc nghiên cứu một cách có chiều sâu, hệ thống, đặc biệt là việc quán triệt những
tư tưởng của Người vào mọi hoạt động của báo chí cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa
quan trọng, là “kim chỉ nam” dẫn đường cho báo chí cách mạng và những người
làm báo đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Summary: 94 years have passed, but the thoughts of President Ho Chi Minh on
revolutionary journalism, self-criticism and public criticism have been becoming more
and more profound. The in-depth and systematic research, especially applying his
thoughts in all activities of the Vietnamese revolutionary press has an important
meaning as a "guideline" to guide the way for revolutionary journalism and
journalists contribute to the country's innovation career and for the goal of “rich
people, strong nation, equitable, democratic and civilized society”.
Từ khóa: Báo chí, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình, công khai, sự nghiệp đổi mới, Việt Nam.
Keywords: Press, President Ho Chi Minh's thought, self-criticism and criticism, publicity, innovation career, Vietnam.
Nhận bài: 23/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Ch� t�ch H+ Chí Minh - v� lãnh tF v> %(i c�a ��ng
C
ng s�n Vi�t Nam là nhà v�n hóa ki�t xu�t,
“Ng�#i có duyên n� v�i báo chí”, là m
t nhà báo
v> %(i. Và, báo chí cách m(ng Vi�t Nam trong hn

94 n�m qua %ã phát tri0n, l�n lên d��i ánh sáng t� t��ng
c�a Ng�#i. 

Báo chí là bộ phận khăng khít trong sự
nghiệp cách mạng của nhân dân, dân tộc
và của Đảng

Trong t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh, báo chí và
các ph�ng ti�n thông tin - tuyên truy/n %(i chúng là b

ph�n h?u c, luôn g'n v�i mFc tiêu c�a cu
c cách m(ng,
vì cách m(ng mà ph�i hình thành, t" ch�c và phát tri0n
báo chí. Nguy^n Ái Qu	c - H+ Chí Minh b't %7u s� nghi�p
báo chí c�a mình b<ng các tác ph�m báo chí, nh�: V�n %/

ng�#i b�n x� %�ng trên t# L’Humanité, ngày 2/8/1919.
Nguy^n Ái Qu	c %ã tE ch� ngh>a yêu n��c %�n v�i ch�
ngh>a Mác - Lênin và ch� ngh>a xã h
i, tìm ra con %�#ng
c�u n��c cho dân t
c Vi�t Nam. Ng�#i %�n v�i ch� ngh>a
Mác - Lênin tE lúc Ng�#i phát hi�n ra “cái c7n thi�t cho
chúng ta”, “con %�#ng gi�i phóng cho chúng ta” trong
Lu�n c�ng v/ v�n %/ dân t
c và v�n %/ thu
c %�a c�a
Lênin, Ng�#i ti�p xúc v�n b�n này vào tháng 7/1920. �ây
là b��c chuy0n v/ ch�t trong t� t��ng c�a Ng�#i, báo
chí là th� v6 khí, s'c bén, l�i hai, %��c Ng�#i s� dFng và
phát huy %�n m�c t	i %a. Cùng v�i các ho(t %
ng cách
m(ng khác, H+ Chí Minh %ã dùng “ngòi bút làm %òn xoay
ch� %
”, th�c t2nh, t�p h�p và %
ng viên, t" ch�c qu7n
chúng %�ng lên %ánh th'ng k� thù, xây d�ng xã h
i m�i
�m no, h(nh phúc, th�c hi�n ��c mu	n c�a mình “%+ng
bào ai c6ng có cm �n, áo m�c, c6ng %��c h�c hành”.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N

T� t�ng c�a Ch� t�ch H� Chí Minh
v� báo chí
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Coi báo chí là m
t b
 ph�n h?u c c�a s� nghi�p cách
m(ng, nên khi c� dân t
c Vi�t Nam lao vào cu
c kháng
chi�n ch	ng th�c dân Pháp, Ng�#i %ã nhi/u l7n nh'c nh�
anh ch� em làm báo: “Nhi�m vF c�a t# báo là tuyên
truy/n, c" %
ng, hu�n luy�n, giáo dFc, và t" ch�c dân
chúng %0 %�a dân chúng %�n mFc %ích chung. MFc %ích
là kháng chi�n và ki�n qu	c”1.

Nh� v�y, mFc %ích c�a báo chí %��c b't %7u và quy�t
%�nh b�i ý %+ chính tr� c�a m
t giai c�p - giai c�p lãnh
%(o, m
t chính ��ng c7m quy/n trong xã h
i, ch� không
ph�i tE ý %+ c�a m
t cá nhân, hay ch2 là ph�ng ti�n
thông tin giao ti�p %�ng ngoài cu
c %�u tranh t� t��ng
nh� m
t s	 nhà lý lu�n báo chí t� s�n tuyên b	 và có m
t
s	 ng�#i trong chúng ta ng
 nh�n. Hi�u l�c và hi�u qu�
c�a báo chí Vi�t Nam %��c th0 hi�n và phát huy khi nó
th�c s� tr� thành m't xích c�a s� nghi�p cách m(ng c�a
��ng và c�a nhân dân ta. Trong t� t��ng H+ Chí Minh,
mFc %ích c�a báo chí là “phò chính, trE tà”, vì s� nghi�p
cách m(ng c�a nhân dân, c�a dân t
c và c�a ��ng, ch�
không ph�i th� “�n theo nói leo”. Do %ó, báo chí luôn
luôn là m
t b
 ph�n h?u c c�a s� nghi�p cách m(ng c�a
nhân dân, c�a dân t
c và c�a ��ng, nh� Lênin %ã nói tE
%7u th� k� XX: Báo chí ph�i nh� cái %inh 	c trong b
 máy
c�a ��ng C
ng s�n.

“Nói %�n báo chí tr��c h�t ph�i nói %�n ng�#i làm báo
chí”2. Trong các bài nói, bài vi�t c�a mình, Ch� t�ch H+ Chí

Minh luôn kh�ng %�nh
v� trí trung tâm và vai
trò quy�t %�nh c�a %
i
ng6 ng�#i làm báo %	i
v�i báo chí. “Cán b

báo chí c6ng là chi�n
s> cách m(ng. Cây bút,
trang gi�y là v6 khí
s'c bén c�a h�. �0 làm
tròn nhi�m vF v� vang
c�a mình, cán b
 báo
chí c7n ph�i tu d��ng
%(o %�c cách m(ng, c	
g'ng trau d+i t�
t��ng, nghi�p vF và
v�n hóa; chú tr�ng
h�c t�p chính tr� %0
n'm v?ng ch� tr�ng
chính sách c�a ��ng
và Chính ph�”3.
Nh?ng l#i ch2 d�n c�a
Ng�#i nh� m
t b�c
tranh phác th�o mô
hình các ph�m ch�t
ngh/ nghi�p thi�t y�u
c�a nhà báo, tE chính
tr�, t� t��ng, v�n hóa,
chuyên môn %�n k�
n�ng, kinh nghi�m và

trách nhi�m tr��c dân, tr��c ��ng. Trong %ó, “ph�i có l�p
tr�#ng chính tr� v?ng ch'c. Chính tr� ph�i làm ch�”4. Th�m
nhu7n t� t��ng này, ��ng và Nhà n��c ta quan tâm %�n
công tác %ào t(o và b+i d��ng nhà báo. �	i t��ng c�a báo
chí và các ph�ng ti�n truy/n thông %(i chúng là %(i %a s	
nhân dân, t�c là công chúng xã h
i %ông %�o. �ây c6ng là
m
t t� t��ng c b�n c�a H+ Chí Minh, có ý ngh>a lý lu�n sâu
s'c và ý ngh>a th�c ti^n s	ng %
ng. Ng�#i kh�ng %�nh: “Báo
chí c�a ta c7n ph�i phFc vF nhân dân lao %
ng”. “Báo chí
ta không ph�i cho m
t s	 ít ng�#i xem mà %0 phFc vF nhân
dân, %0 tuyên truy/n, gi�i thích %�#ng l	i c�a ��ng và
Chính ph�, cho nên ph�i có tính ch�t qu7n chúng và tinh
th7n chi�n %�u”5. 

Trong t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh, vi�t là m
t
khái ni�m m� - tE ý %+, ý %�nh, t� duy l�a ch�n s� ki�n,
thu th�p ch�t li�u %�n trình bày ng'n g�n, %7y s�c h�p
d�n, ph" thông, d^ hi0u và d^ làm theo. Vi�t ph�i g'n
li/n v�i xác %�nh mFc %ích, xác %�nh %	i t��ng tác %
ng.
Cho nên “Ph�i %�t câu h�i: Vi�t cho ai? Vi�t cho công -
nông - binh. Vi�t %0 làm gì? �0 giáo dFc, gi�i thích c"
%
ng, phê bình, %0 phFc vF qu7n chúng..., %0 nêu cái hay
cái t	t c�a nhân dân ta... Nh�ng phê bình ph�i %úng %'n.
Nêu cái hay cái t	t thì ph�i có chEng m�c...”, %+ng th#i
mu	n vi�t hay thì ph�i có tài li�u. Ph�i nghe, h�i, th�y,
xem và ghi chép c�n th�n, t�c là m
t chu�i nh?ng k�
n�ng ngh/ nghi�p trong lao %
ng nhà báo. 

Bác Hồ có rất nhiều bài viết đăng báo cả trong và ngoài nước. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự
phê bình công khai trên báo chí

Cu
c %#i và s� nghi�p c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh %ã %0
l(i cho các th� h� ng�#i Vi�t Nam nhi/u di s�n quý báu.
M�i ng�#i dân Vi�t Nam %/u g�i H+ Chí Minh b<ng tên g�i
thân thi�t, g7n g6i v�i lòng bi�t n và kính tr�ng: Bác H+.

Trong t� t��ng H+ Chí Minh và qua ho(t %
ng c�a
Ng�#i, báo chí cách m(ng có m
t v� th� xã h
i r�t quan
tr�ng. Trong %ó, cán b
 báo chí gi? vai trò quy�t %�nh.
Nh�ng khi nói %�n cán b
 báo chí, Bác c6ng %+ng th#i
nói t�i %(o %�c c�a ng�#i làm báo. �ó là n/n t�ng c�a các
ph�m ch�t ngh/ nghi�p báo chí.

Ch� t�ch H+ Chí Minh %�t v�n %/ r<ng, báo chí không
ch2 “%0 tuyên truy/n gi�i thích %�#ng l	i, chính sách c�a
��ng và Chính ph�”, mà còn là v6 khí t� phê bình và phê
bình r�t l�i h(i. Bác H+ kính yêu c�a chúng ta không ch2
là nhà chính tr�, v� lãnh tF thiên tài c�a ��ng C
ng s�n và
dân t
c Vi�t Nam, không ch2 là nhà danh nhân v�n hoá th�
k� XX, mà tr��c h�t, Ng�#i là m
t nhà báo %ích th�c, v>
%(i. Trong m
t chu�i ho(t %
ng cách m(ng bôn ba, ngh/
nghi�p Bác H+ khai r�t %n gi�n: làm báo. Trong t� t��ng
c�a Ng�#i, làm báo %+ng ngh>a v�i làm cách m(ng. Do mi�t
mài h�c t�p tE nh?ng b��c %i %7u tiên, t�p vi�t nh?ng
dòng tin cho %�n khi thành th(o và tinh t�#ng trong “công
vi�c vi�t báo”, cho nên, H+ Chí Minh %0 l(i m
t di s�n v/
“cách vi�t”. �ó là phong cách báo chí H+ Chí Minh.

N�m 1951, khi cu
c kháng chi�n ch	ng th�c dân Pháp
c�a dân t
c ta %ang � giai %o(n khó kh�n, ác li�t, Ch�

t�ch H+ Chí Minh %ã vi�t bài “T� phê bình” (báo Nhân dân
ngày 20/5/1951).

Bác H+ vi�t:

Dao có mài, m�i s'c. 

Vàng có thui, m�i trong.

N��c có l�c, m�i s(ch 

Ng�#i có t� phê bình, m�i ti�n b
. 

��ng c6ng th�.

Cách ví von gi�n d�, lôgíc hi0n nhiên %ã bi0u hi�n tính
khách quan, c7n thi�t c�a vi�c t� phê bình. �ó là %i/u
mà “Ai c6ng c7n t'm r�a cho mình m�y s(ch s�. Thì ai
c6ng c7n t� phê bình cho t� t��ng và hành %
ng %��c
%úng %'n”.

Ch� t�ch H+ Chí Minh nêu v�n %/ và chính Bác t� gi�i
%áp: “T� phê bình là gì? Là th�t thà nh�n, công khai nh�n
tr��c m't m�i ng�#i nh?ng khuy�t %i0m c�a mình %0 tìm
cách s�a ch?a”. Theo Ch� t�ch H+ Chí Minh, “�i/u %ó nói
thì d^, nh�ng làm thì khó, Khó là vì ng�#i ta hay có lòng
t� ái. ThEa nh�n cái sai, cái d	t, cái kém c�a mình thì s�
m�t th0 di�n, m�t uy tín, m�t %�a v�”.

T� phê bình là cu
c cách m(ng di^n ra ngay trong m�i
con ng�#i chúng ta, là %�u tranh v�i chính b�n thân
mình. Nh�ng ph�i làm vi�c %ó tr��c m't t�p th0, tr��c
m�i ng�#i %0 m�i ng�#i cùng h�c t�p, cùng rút kinh
nghi�m. B�i vì “Th�t thà t� phê bình ch�ng nh?ng giúp
cho mình s�a ch?a, giúp cho mình ti�n b
 mà còn giúp

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019. ẢNH: QUỐC TRUNG



37TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

N G H I Ê N  C [ U  -  L Ý  L U � N

cho ng�#i khác bi�t %0 mà tránh”. H+ Chí Minh ch	ng
thói qua loa, %(i khái, tính hình th�c trong t� phê bình,
ch2 ch2 trích ng�#i khác, còn ai nêu khuy�t %i0m c�a mình
%ã không c�m n, l(i còn khó ch�u, trù d�p.

Trong bài “�(o %�c cách m(ng” %�ng trên T(p chí H�c
t�p, s	 12/1958, H+ Chí Minh nh�n m(nh: “Ch� ngh>a cá
nhân là m
t tr� ng(i l�n cho vi�c xây d�ng ch� ngh>a xã
h
i. Cho nên th'ng l�i c�a ch� ngh>a xã h
i không th0
tách r#i th'ng l�i c�a cu
c %�u tranh tE b� ch� ngh>a cá
nhân”. Vì “ch� ngh>a cá nhân %� ra l'm th� b�nh nguy
hi0m: quan liêu, m�nh l�nh, bè phái, ch� quan, tham ô,
lãng phí”... T� t��ng H+ Chí Minh v/ t� phê bình và phê
bình %ã th0 hi�n thành m
t trong nh?ng ph�ng châm
xây d�ng ��ng. Nh�ng, không ch2 trong sinh ho(t ��ng,
mà H+ Chí Minh luôn %�t v�n %/ t� phê bình và phê bình
công khai trên báo chí.

N�u nh� t� phê bình và phê bình trong n
i b
 không
có m�y ý ki�n ph�i bàn lu�n, vì nó nh� cm �n, n��c
u	ng, nh� “r�a m�t hàng ngày” thì v�n %/ t� phê bình và
phê bình công khai trên báo chí l(i l'm ý ki�n. Có ng�#i
cho r<ng, phê bình công khai là v(ch áo cho ng�#i xem
l�ng, là cho k� thù l�i dFng. H+ Chí Minh c6ng %ã kiên
quy�t ch	ng l(i nh?ng bi0u hi�n t� t��ng trên %ây. Trong
t� t��ng c�a Ng�#i, phê bình công khai là “thu	c %'ng dã
t�t”, có nh?ng cán b
 t��ng r<ng: n�u công khai phê bình
nh?ng khuy�t %i0m c�a mình thì s� có h(i, vì:

+ K� %�ch s� l�i dFng %0 ph�n tuyên truy/n; 

+ Gi�m b�t uy tín c�a %oàn th0 và chính quy/n; 

+ Làm m�t th0 di�n c�a cán b
 %ã ph(m khuy�t
%i0m �y; 

+ Ch2 phê bình qua loa � n
i b
 là %� r+i.

Th� là t��ng l7m, th� là 	m mà s� thu	c... m�i khi %ã
ph(m %�n khuy�t %i0m thì dù mình mu	n b�ng bít ng�#i
ta c6ng bi�t. Ph�i nh� câu tFc ng? “sEng có v(ch, vách có
tai”... Cán b
 nào không dám công khai thEa nh�n khuy�t
%i0m c�a mình, e s� l#i phê bình c�a %+ng s� và c�a nhân
dân... thì ng�#i %ó không x�ng %áng là cán b
, vi�c phê
bình ph�i tE trên xu	ng và tE d��i lên.

Phê bình công khai có làm “suy gi�m b�t uy tín c�a
%oàn th0 và chính quy/n” không? Ch'c ch'n là có. Nh�ng
có “gi�m b�t” này là t(m th#i %0 r+i uy tín l(i t�ng lên,
n�u bi�t th�t thà t� phê bình. Còn n�u s� mà không phê
bình, thì nh� H+ Chí Minh nói nh� “ng�#i 	m gi�u b�nh”.
M�t khác, trong t� t��ng c�a Ng�#i, t� phê bình và phê

bình là vi�c nh� cm “�n cho kh�i %ói”, nh� “r�a m�t cho
kh�i b�n”, %ó là công vi�c hàng ngày, hi0n nhiên c7n
thi�t, t�t y�u nh� vòng tu7n hoàn chu chuy0n trong c
th0 con ng�#i ta.

Tuy nhiên, t� phê bình và phê bình công khai trên
báo chí c6ng còn ph�i ch	ng m
t khuynh h��ng n?a. �ó
là khuynh h��ng “%ao to búa l�n”, có bé xé ra to, ho�c l�i
dFng t� phê bình và phê bình %0 h( b� nhau, m(t sát
nhau. �ó là ki0u phê bình nh� H+ Chí Minh vi�t, là
“không nghiêm ch2nh”, “không có tinh th7n phF trách”,
không ph�i “tr� b�nh c�u ng�#i”.

Trong kinh t� th� tr�#ng, nh?ng bi0u hi�n ph�c t(p
c�a phê bình công khai còn nguy hi0m hn. �ó là có lúc,
có ni, do s� chi ph	i c�a s�c m(nh %+ng ti/n hay vì %
ng
c cá nhân mà %"i tr'ng thay %en, u	n cong ngòi bút,
th�m chí có bi0u hi�n “%âm thuê, chém m��n”. Nh?ng
bi0u hi�n này tuy r�t ít, nh�ng gây tác h(i nghiêm tr�ng
%�n uy tín c�a báo gi�i.

Ch� t�ch H+ Chí Minh không ch2 %�a ra các yêu c7u
c7n thi�t có tính nguyên t'c cho vi�c t� phê bình và
phê bình công khai trên báo chí, mà còn r�t quan tâm
hi�u qu�, cách th�c gi�i quy�t các vF vi�c do báo chí
nêu ra. Khi báo chí nêu ra các vF vi�c, Bác yêu c7u x�
lý ngay, không “%ánh tr	ng b� dùi” ho�c theo ki0u
“s	ng ch�t m�c bây”. Có l7n, “%�c t# báo Vùng m� c�a
t2nh Qu�ng Ninh, có %�ng bài phê phán m
t cán b
 xã
27 tu"i b't m�i ng�#i g�i ông b<ng ông. Có m
t cF già
60 tu"i có l7n quên không g�i ông Ch� t�ch xã b<ng
ông, %ã b� khép vào t
i coi th�#ng chính quy/n, b� vi�t
ki0m %i0m, %�a %i dân công”. ��c bài báo, H+ Chí Minh
%ánh d�u nhi/u ch� r+i giao cho v�n phòng và yêu c7u
ki0m tra, x� lý ngay.

N�u t� t��ng và phong cách này c�a H+ Chí Minh %��c
phát huy, thì hi�u qu� tác %
ng c�a báo chí s� r�t to l�n,
các hi�n t��ng tiêu c�c s� h(n ch�, gi�m b�t r�t nhi/u.

Trong t� t��ng H+ Chí Minh, t� phê bình và phê bình
không ch2 nêu và phân tích khuy�t %i0m, thi�u sót mà
m�t khác còn có ý ngh>a %�c bi�t quan tr�ng, %ó là bi0u
d�ng ng�#i t	t, vi�c t	t. �ây là m�t c b�n, là xu th�
ch� y�u trong t� phê bình và phê bình. B�i, theo H+ Chí
Minh, “L�y g�ng t	t trong qu7n chúng nhân dân và cán
b
, %�ng viên giáo dFc l�n nhau là m
t ph�ng pháp l�y
qu7n chúng giáo dFc qu7n chúng r�t sinh %
ng và có s�c
thuy�t phFc r�t l�n. �ó c6ng là m
t cách th�c hành
%�#ng l	i qu7n chúng trong công tác giáo dFc”.�

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Về công tác, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.99.
2. Hồ Chí Minh, Về vấn đề báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xuất bản, 1995, tr.166.
3, 4. Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.112.
5. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 9, tr.414.
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Trải qua mỗi kỳ Đại hội, với những chiến lược, nhiệm vụ và đổi mới
trong hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện sự lớn mạnh và phát huy
tốt vai trò là cầu nối khơi gợi và quy tụ dân tộc thành một khối thống nhất. Trong
bối cảnh ấy, Đại hội III, Đại hội IV diễn ra với quyết tâm tăng cường và đổi mới
công tác Mặt trận, đưa công tác Mặt trận lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị, đáp
ứng đòi hỏi cấp bách của quần chúng và xu thế của thời đại.

Summary: Through each congress, the Vietnam Fatherland Front has shown the
growth and good promotion of its role as a bridge to evoke and gather people into
a unity bloc with strategies, tasks and innovations in its activities. In this context,
the 3rd and 4th Congress took place with the determination of strengthening and
renewing the Front's work, bringing the Front work up to the level of political
duties, meeting the urgent demands of the people and trend of the times.
Từ khóa: Đại hội III, Đại hội IV đoàn kết, đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Congress III, Congress IV solidarity, innovation, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/4/2019; Sửa chữa: 25/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đại
hội đoàn kết và đổi mới, đưa công tác Mặt
trận lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị

�(i h
i l7n th� III M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam di^n ra
tE ngày 2 %�n ngày 4/11/1988 t(i Th� %ô Hà N
i.

Tham d� �(i h
i có 586 %(i bi0u chính th�c, 120 khách
m#i và 14 %oàn d� %(i bi0u các t" ch�c, phong trào M�t
tr�n các n��c xã h
i ch� ngh>a và b(n bè qu	c t�.

T"ng Bí th� Nguy^n V�n Linh, Ch� t�ch H
i %+ng Nhà
n��c Võ Chí Công, Ch� t�ch H
i %+ng B
 tr��ng �� M�#i
%�n d� và phát bi0u ý ki�n v�i �(i h
i. Tham d� �(i h
i
còn có các v� c	 v�n Ban Ch�p hành Trung �ng ��ng
C
ng s�n Vi�t Nam: Ph(m V�n �+ng, Lê ��c Th�.

Trong di^n v�n Khai m(c �(i h
i, Lu�t s� Nguy^n H?u
Th� - @y viên �oàn Ch� t�ch @y ban Trung �ng M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam (Khóa II) nêu rõ: �(i h
i l7n này c�a

chúng ta là �(i h
i t�ng c�#ng và %"i m�i công tác M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam, %�a công tác M�t tr�n và t" ch�c
M�t tr�n lên ngang t7m nhi�m vF chính tr�. �ây là %òi
h�i c�p bách c�a qu7n chúng %	i v�i M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam. �ây c6ng là trách nhi�m ph�i t� %"i m�i c�a
M�t tr�n. �ây c6ng là xu th� c�a th#i %(i.

T"ng Bí th� Nguy^n V�n Linh %ã có bài phát bi0u quan
tr�ng v�i ch� %/: “M�t tr�n T" qu	c hãy cùng v�i ��ng và
Nhà n��c %+ng tâm hi�p l�c trong cùng m
t %
i ng6 cách
m(ng kiên c�#ng”. Sau khi phân tích nh?ng thu�n l�i cùng
nh?ng khó kh�n m�i, %+ng chí T"ng Bí th� nêu rõ: “�"i
m�i là m
t quá trình, ph�i có nh?ng b��c %i và cách làm
phù h�p, không th0 nôn nóng, v
i vã”… �"i m�i không
ph�i là con %�#ng tráng nh�a b<ng ph�ng cho ta ti�n
nhanh lên %��c, mà là con %�#ng g�p gh/nh, quanh co,
ph�i v��t qua nhi/u khó kh�n, tr� ng(i, nhi/u khi ph�i
tìm tòi, mò m�m mà %i. �i/u quan tr�ng là m�i ng�#i
chúng ta ph�i gi? %��c b�n ch�t cách m(ng, v?ng tin �

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

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

Đ�i h
i III, Đ�i h
i IV 
M�t tr�n T� qu	c Vi�t Nam - 
Đ�i h
i c�a đoàn k!t và đ�i m�i
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nh?ng mFc tiêu và ph�ng h��ng hành %
ng mà Ngh�
quy�t �(i h
i VI c�a ��ng %ã %/ ra. �i/u c6ng h�t s�c quan
tr�ng là M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam không %�ng ngoài cu
c,
mà hãy cùng v�i ��ng và Nhà n��c %+ng tâm hi�p l�c cùng
m
t %
i ng6 cách m(ng kiên c�#ng, kh'c phFc khó kh�n,
ph�n %�u "n %�nh tình hình kinh t� - xã h
i b<ng nh?ng
hành %
ng cách m(ng cF th0, nói %i %ôi v�i làm”.

@y viên B
 Chính tr�, Ch� t�ch H
i %+ng Nhà n��c Võ
Chí Công thay m�t Ban Ch�p hành Trung �ng ��ng %ã
“hoan nghênh b�n báo cáo %ã ph�n ánh sát th�c tình hình
công tác M�t tr�n và %i/u quan tr�ng là %ã ch2 rõ %��c
ph�ng h��ng, n
i dung t�ng c�#ng và %"i m�i công tác
M�t tr�n, phù h�p v�i quá trình %"i m�i trên các l>nh v�c
ho(t %
ng c�a ��ng và Nhà n��c ta và xu h��ng %"i m�i
c�a các n��c xã h
i ch� ngh>a anh em… Là m
t thành
viên, ��ng C
ng s�n Vi�t Nam tán thành nh?ng ph�ng
h��ng, nhi�m vF %ã %/ ra, tích c�c �ng h
 và t(o nh?ng
%i/u ki�n thu�n l�i %0 M�t tr�n v�n lên làm tròn s� m�nh
l�ch s� c�a mình trong giai %o(n m�i c�a cách m(ng”. �+ng
chí nh�n m(nh: “Trong c ch� ��ng lãnh %(o, nhân dân
làm ch�, Nhà n��c qu�n lý, mu	n %"i m�i ho(t %
ng c�a
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam thì tr��c h�t, ��ng ph�i %"i m�i
s� lãnh %(o c�a mình %	i v�i công tác M�t tr�n. Ph�i coi s�
%"i m�i công tác lãnh %(o c�a ��ng là %i0m m�u ch	t %0
tri0n khai s� %"i m�i c�a h� th	ng M�t tr�n”.

Phát bi0u tr��c �(i h
i, Ch� t�ch H
i %+ng B
 tr��ng ��
M�#i kh�ng %�nh: “Trong %i/u ki�n nhân dân ta làm ch� %�t
n��c thông qua Nhà n��c c�a mình, d��i s� lãnh %(o c�a
��ng, vai trò c�a M�t tr�n %oàn k�t toàn dân, ch� d�a v?ng
ch'c c�a Nhà n��c, càng tr� nên quan tr�ng”. Ch� t�ch H
i
%+ng B
 tr��ng h�a: “S� bàn b(c v�i �oàn Ch� t�ch và Ban
Th� ký @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %0
s�m có m
t v�n b�n th�a thu�n v/ quy ch� h�p tác ph	i h�p
gi?a các c�p chính quy/n và M�t tr�n nh<m giúp %� nhau
hoàn thành nhi�m vF và cùng chung vai gánh vác %�a %�t
n��c ta v��t qua khó kh�n %0 v?ng b��c ti�n lên”.

B�n báo cáo c�a @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam (khóa II) %ánh giá: N�m n�m qua %ã có m
t s	
chuy0n bi�n tích c�c trong vi�c th�c hi�n Ch�ng trình
hành %
ng c�a �(i h
i l7n th� II M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam. M�t tr�n %ã có nh?ng ho(t %
ng thi�t th�c, chú ý
nhi/u %�n công tác M�t tr�n c s�, trên %�a bàn dân c�.
M�t tr�n T" qu	c %ã làm nòng c	t ho�c tích c�c tham gia
phát %
ng m
t s	 phong trào qu7n chúng trên quy mô c�
n��c, có ý ngh>a quan tr�ng…

K�t qu� ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c tuy ch�a
nhi/u, ch�a %/u kh'p, nh�ng là nh?ng ti�n b
 có ý ngh>a,
là %i/u ki�n thu�n l�i %0 v�n lên %áp �ng yêu c7u %"i
m�i hi�n nay.

�(i h
i %�a ra 3 %�nh h��ng nh<m t�ng c�#ng và %"i
m�i công tác M�t tr�n:

1. M� r
ng kh	i %(i %oàn k�t toàn dân; m� r
ng M�t
tr�n T" qu	c v/ ho(t %
ng th�c ti^n và v/ t" ch�c, %+ng

th#i %/ cao trách nhi�m cho tinh th7n r
ng m� trong xã
h
i, th�c hi�n r
ng rãi quy/n làm ch� c�a nhân dân.

2. H��ng m�i ho(t %
ng c�a @y ban M�t tr�n T" qu	c
và các t" ch�c thành viên vào vi�c th�c hi�n m
t cách
thi�t th�c nh?ng nhi�m vF quan tr�ng và c�p bách c�a
%�t n��c, c�a %�a ph�ng, c�a cu
c s	ng. M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam tham gia tích c�c vào cu
c %�u tranh c�a
toàn ��ng, toàn dân th�c hi�n %"i m�i t" ch�c h� th	ng
chính tr�, sinh ho(t chính tr� xã h
i và %"i m�i c ch�
qu�n lý kinh t�. T�p trung vào vi�c xây d�ng n/n dân ch�
xã h
i ch� ngh>a, c�ng c	 chính quy/n nhân dân và th�c
hi�n các mFc tiêu kinh t� - xã h
i.

3. Phát huy tinh th7n ch� %
ng, sáng t(o, t(o l�c
v�n lên là t� t��ng ch2 %(o trong vi�c t�ng c�#ng và %"i
m�i công tác M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam.

T�ng c�#ng và %"i m�i công tác M�t tr�n là nh<m t�ng
c�#ng và m� r
ng kh	i %(i %oàn k�t toàn dân, th�c hi�n
các nhi�m vF cách m(ng trong giai %o(n m�i. Vì v�y, �(i
h
i yêu c7u các c�p M�t tr�n, các t" ch�c thành viên quán
tri�t 4 quan %i0m sau:

+ L�i ích c b�n c�a nhân dân, c�a dân t
c ta ngày nay
là %
c l�p, t� do và cu
c s	ng �m no, h(nh phúc trong
ch� ngh>a xã h
i. L�i ích %ó th0 hi�n cF th0 hàng ngày
trong m�i m�t c�a cu
c s	ng.

C�ng c	, t�ng c�#ng %oàn k�t không th0 chung chung,
mà ph�i g'n ch�t v�i vi�c %�m b�o th�c hi�n các l�i ích %ó.

+ M
t trong nh?ng %
ng l�c thúc %�y nhân dân t�ng
c�#ng %oàn k�t trong tình hình hi�n nay là quy/n làm
ch� %�t n��c… Nhân dân th�c s� %��c làm ch� m�i t�ng
c�#ng %oàn k�t và tích c�c hành %
ng cách m(ng.

+ Th't ch�t m	i liên h� gi?a ��ng, Nhà n��c v�i các
giai c�p, các t7ng l�p nhân dân không ch2 là công vi�c và
trách nhi�m c�a ��ng và Nhà n��c, mà còn là công vi�c
và trách nhi�m c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam. M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam ph�i ra s�c %óng góp làm cho m	i liên
h� gi?a ��ng, Nhà n��c và qu7n chúng luôn luôn b/n
ch�t, thông su	t hai chi/u, ý ��ng lòng dân là m
t.

+ Trong giai %o(n m�i, các ch� tr�ng, chính sách c�a
��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c tác %
ng tr�c ti�p và quy�t
%�nh %�n k�t qu� xây d�ng kh	i %(i %oàn k�t toàn dân.
Do %ó, trong ho(t %
ng c�a mình, M�t tr�n T" qu	c không
ch2 tuyên truy/n, v�n %
ng, th�c hi�n, mà ph�i chú tr�ng
t" ch�c, h��ng d�n nhân dân tham gia xây d�ng và giám
sát th�c hi�n các ch� tr�ng, chính sách, pháp lu�t.

C�n c� vào 3 %�nh h��ng và 4 quan %i0m nêu trên, �(i
h
i %ã thông qua Ch�ng trình hành %
ng 6 %i0m cho
nhi�m k$ (1988 - 1993):

1. Tham gia xây d�ng và phát tri0n n/n dân ch� xã h
i
ch� ngh>a v�i 4 n
i dung: Tham gia xây %�ng chính quy/n
nhân dân trong s(ch, v?ng m(nh; Tham gia xây d�ng và
t" ch�c th�c hi�n các ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách,
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pháp lu�t c�a Nhà n��c; T" ch�c th�c hi�n quy/n ki0m
tra, giám sát c�a nhân dân; V�n %
ng nhân dân tích c�c
tham gia cu
c v�n %
ng “Làm trong s(ch và nâng cao s�c
chi�n %�u c�a các t" ch�c ��ng và hi�u l�c c�a b
 máy
Nhà n��c, làm lành m(nh các quan h� xã h
i”.

2. V�n %
ng nhân dân %�y m(nh s�n xu�t, th�c hành
ti�t ki�m nh<m th�c hi�n các ch�ng trình kinh t� và k�
ho(ch Nhà n��c v�i yêu c7u:

�
ng viên công nhân viên ch�c phát huy tinh th7n
làm ch�, cùng Nhà n��c th�c hi�n vi�c %"i m�i c ch�
qu�n lý kinh t�, xóa b� t� quan liêu bao c�p chuy0n sang
h(ch toán kinh doanh xã h
i ch� ngh>a, tháo g� khó
kh�n, gi�i phóng m�i l�c l��ng s�n xu�t, b�o %�m quy/n
t� ch� c�a các c s� s�n xu�t kinh doanh, %�y m(nh
phong trào thi %ua lao %
ng sáng t(o.

M�t tr�n T" qu	c các c�p n'm l(i tình hình s�n xu�t
kinh doanh t� nhân, cá th0; k�p th#i phát huy nh?ng nhân
t	 m�i trong s�n xu�t, kinh doanh, nh�t là trong s�n xu�t
hàng tiêu dùng và xu�t kh�u; phát hi�n nh?ng tr� ng(i,
khó kh�n ki�n ngh� v�i Nhà n��c k�p th#i tháo g�.

�i %ôi v�i vi�c v�n %
ng nhân dân %�y m(nh s�n xu�t,
th�c hành ti�t ki�m, M�t tr�n phát %
ng phong trào %�u
tranh ch	ng lãng phí, tham ô, t� �n c'p c�a công, �n h	i l
,
xâm ph(m tài s�n xã h
i ch� ngh>a và tài s�n công dân.

3. V�n %
ng nhân dân th�c hi�n các chính sách xã h
i
và v�n hóa, t�p trung vào m
t s	 n
i dung: Th�c hi�n t	t
chính sách %	i v�i cán b
 lão thành cách m(ng, nh?ng
ng�#i v/ h�u, nh?ng ng�#i có công v�i n��c và các cF
phF lão; T(o %i/u ki�n cho thanh niên %��c h�c hành, có
công �n, vi�c làm, %��c vui chi, gi�i trí, có l	i s	ng lành
m(nh; �	i v�i trí th�c, ch�m lo %#i s	ng v�t ch�t và tinh
th7n t(o %i/u ki�n thu�n l�i %0 anh ch� em phát huy %��c
tài n�ng, trí tu�, c	ng hi�n cho s� nghi�p xây d�ng và
b�o v� T" qu	c; �	i v�i %+ng bào các dân t
c c7n th�m
nhu7n và th�c hi�n L#i d(y c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh:
“�oàn k�t dân t
c và nâng cao %#i s	ng c�a %+ng bào”;
�	i v�i %+ng bào các tôn giáo, ki�n ngh� v�i ��ng và Nhà
n��c nh?ng ch� tr�ng bi�n pháp làm cho m�i ng�#i hi0u
rõ, làm %úng và x� lý k�p th#i nh?ng tr�#ng h�p vi ph(m
chính sách; �	i v�i %+ng bào Vi�t Nam s	ng � n��c ngoài,
giúp %+ng bào hi0u rõ tình hình %�t n��c và t(o %i/u ki�n
thu�n l�i %0 %+ng bào %��c v/ th�m quê h�ng, giúp %�
gia %ình, ng�#i thân � trong n��c và góp ph7n vào s�
nghi�p phát tri0n kinh t� - v�n hóa c�a %�t n��c.

4. V�n %
ng nhân dân tham gia xây d�ng, c�ng c	
qu	c phòng, gi? v?ng an ninh chính tr�, tr�t t� an toàn
xã h
i.

5. M� r
ng và t�ng c�#ng ho(t %
ng %	i ngo(i c�a M�t
tr�n T" qu	c.

6. Ch�ng trình hành %
ng trên không th0 th�c hi�n
%��c n�u không %"i m�i ph�ng th�c ho(t %
ng và c�ng
c	, t�ng c�#ng t" ch�c c�a @y ban M�t tr�n các c�p.

V/ %"i m�i ph�ng th�c ho(t %
ng, �(i h
i yêu c7u:

+ T" ch�c t	t vi�c ph	i h�p và th	ng nh�t hành %
ng
gi?a các t" ch�c thành viên, gi?a M�t tr�n v�i chính
quy/n tE Trung �ng %�n c s�.

+ H��ng m(nh v/ c s�; giúp c s� c�ng c	 và m� r
ng
%oàn k�t, %�y m(nh s�n xu�t, th�c hành ti�t ki�m, xây
d�ng %#i s	ng m�i, tham gia qu�n lý nhà n��c, qu�n lý
kinh t� - xã h
i, tEng b��c th�c hi�n ch� %
 t� qu�n trên
%�a bàn dân c�.

V/ c�ng c	, t�ng c�#ng t" ch�c c�a @y ban M�t tr�n
T" qu	c các c�p, �(i h
i yêu c7u:

+ Ki�n toàn @y ban M�t tr�n T" qu	c các c�p, %�m b�o
@y ban M�t tr�n T" qu	c vEa tiêu bi0u cho kh	i %oàn k�t
toàn dân, vEa thi�t th�c trong ho(t %
ng.

+ Quan tâm công tác %ào t(o, b+i d��ng, b	 trí s'p x�p
và "n %�nh %
i ng6 cán b
 làm công tác M�t tr�n.

+ Thành l�p các ban chuyên %/, tr��c h�t là � c�p
Trung �ng và c�p t2nh1, thành ph	 tr�c thu
c Trung
�ng v/ các v�n %/ dân ch� và pháp lu�t, kinh t� - xã
h
i… Các ban này không n<m trong biên ch�, bao g+m
nh?ng chuyên gia gi�i trong các l>nh v�c ho(t %
ng…

�(i h
i %ã c� ra @y ban Trung �ng g+m 212 v�, �oàn
Ch� t�ch 30 v� và Ban Th� ký g+m 6 v�, Ch� t�ch Hoàng
Qu	c Vi�t %��c suy tôn làm Ch� t�ch danh d�, Lu�t s�
Nguy^n H?u Th� %��c c� làm Ch� t�ch �oàn Ch� t�ch. Hai
Phó Ch� t�ch g+m: Lu�t s� Phan Anh và Phó Ch� t�ch -
T"ng Th� ký Ph(m V�n Ki�t. Các v� @y viên th� ký g+m:
H+ Anh D6ng, Mai Khang, Nguy^n Ti�n ThF, Hoàng Thái,
Nguy^n Túc.

Trong di^n v�n B� m(c, Ch� t�ch, Lu�t s� Nguy^n H?u
Th�, nh�n m(nh: “�(i h
i hôm nay là %i/u ki�n quan
tr�ng và là s�c m(nh %0 c�ng c	 và t�ng c�#ng kh	i %(i
%oàn k�t toàn dân, là tiêu %/ c7n thi�t t(o nên s� th	ng
nh�t cao trong hành %
ng ngày mai... �(i h
i chúng ta %ã
thành công t	t %�p. Nh�ng c6ng có m�i thành công trong
H
i tr�#ng. Nhân dân %òi chúng ta %+ng tâm, hi�p l�c,
th	ng nh�t hành %
ng %0 bi�n nh?ng thành công trong
�(i h
i thành hi�n th�c trong cu
c s	ng2. 

Đại hội IV - Đại hội đại đoàn kết dân tộc,
củng cố và tăng cường Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam vì độc lập dân tộc, dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng văn minh

�(i h
i %(i bi0u toàn qu	c l7n th� IV M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam %��c ti�n hành tr�ng th0 vào hai ngày 17 và
18/8/1994 t(i Th� %ô Hà N
i.

�+ng chí T"ng Bí th� �� M�#i d� và có bài phát bi0u
quan tr�ng.

D� �(i h
i có các %+ng chí c	 v�n Ban Ch�p hành Trung
�ng ��ng C
ng s�n Vi�t Nam: Ph(m V�n �+ng, Võ Chí

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



41TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

Công. �+ng chí Lê ��c Anh,
Ch� t�ch n��c C
ng hòa xã
h
i ch� ngh>a Vi�t Nam,
%+ng chí Nông ��c M(nh,
Ch� t�ch Qu	c h
i, %+ng chí
Võ V�n Ki�t, Th� t��ng
Chính ph� và nhi/u %+ng
chí B
 Chính tr�, Ban Bí th�
Trung �ng ��ng.

Tham d� �(i h
i có 621
%(i bi0u chính th�c và 125
%(i bi0u khách m#i, so v�i 3
k$ �(i h
i tr��c, �(i h
i l7n
này có thành ph7n tham gia
r
ng rãi nh�t v�i tinh th7n
“L�y %(i ngh>a dân t
c làm
tr�ng, l�y mFc tiêu chung
làm %i0m t�ng %+ng, xóa
b� m�c c�m, h�n thù,
h��ng v/ t�ng lai, hòa h�p
thành m
t kh	i th	ng nh�t
vì l�i ích c�a %�t n��c và
dân t
c, cùng nhau ra s�c ph�n %�u xây d�ng và b�o v�
T" qu	c, làm th�t b(i m�i m�u toan c�a b�t c� th� l�c
nào c�n tr� b��c ti�n lên c�a dân t
c ta”3.

V/ kh	i %(i %oàn k�t dân t
c và công tác M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam qua hn 5 n�m, tE �(i h
i %(i bi0u toàn
qu	c l7n th� III %�n nay, báo cáo �(i h
i nh�n %�nh: �	i
v�i nhân dân và %�t n��c ta, %ây là th#i k$ có nhi/u khó
kh�n, th� thách gay g't. Song, v�i %�#ng l	i %"i m�i c�a
��ng và Nhà n��c, v�i truy/n th	ng yêu n��c và lòng t�
hào dân t
c, ý chí t� l�c, t� c�#ng, %oàn k�t ph�n %�u
c�a nhân dân, %�t n��c ch�ng nh?ng %�ng v?ng mà còn
v�n lên %(t nh?ng thành t�u to l�n, kh'c phFc %��c
m
t b��c r�t quan tr�ng trong tình tr(ng kh�ng ho�ng
kinh t� - xã h
i, ti�p tFc gi? v?ng và c6ng c	 s� "n %�nh
chính tr�, m� r
ng quan h� %	i ngo(i… Chính nh?ng
thành t�u trên %ã làm t�ng thêm ni/m tin và s� ph�n
kh�i trong nhân dân, t�ng thêm s� nh�t trí v/ chính tr�
và tinh th7n trong xã h
i %	i v�i s� nghi�p %"i m�i.

�(i h
i %�c bi�t quan tâm và th�o lu�n sâu v/ s� thay
%"i c�u trúc xã h
i qua 8 n�m %�t n��c b��c vào công
cu
c %"i m�i:

�	i v�i giai c�p công nhân, không còn thu7n nh�t nh�
th#i bao c�p; %#i s	ng m
t b
 ph�n %��c c�i thi�n, nh�ng
nhìn chung, m�c s	ng th�p hn so v�i m�c trung bình c�a
toàn xã h
i và không "n %�nh. M
t b
 ph�n công nhân, ch�
y�u là trong khu v�c nhà n��c, ra kh�i dây chuy/n s�n
xu�t, không có vi�c làm, %#i s	ng h�t s�c khó kh�n; m
t b

ph�n khác thích �ng nhanh v�i c ch� th� tr�#ng, ti�p c�n
v�i công ngh� hi�n %(i nên cu
c s	ng khá hn…

Công nhân mong mu	n có vi�c làm có thu nh�p %�
s	ng và %úng v�i giá tr� s�c lao %
ng b� ra.

Giai c�p nông dân có s� “chuy0n mình” nhanh chóng,
tE ch� %(i b
 ph�n s�n xu�t nông, lâm, ng� nghi�p, %ã
nhanh chóng chuy0n sang s�n xu�t ti0u th� công nghi�p,
xây d�ng, v�n t�i, th�ng nghi�p, d�ch vF. Trong nông
thôn %ã xu�t hi�n nhi/u h
 kinh doanh t"ng h�p. C�u
trúc trong giai c�p nông dân ngày càng da d(ng: nông
dân cá th0, nông dân xã viên, nông dân làm thuê, ch�
trang tr(i, nông dân th�ng nghi�p… Song, � nhi/u ni
v�n ch�a thoát kh�i kinh t� t� c�p, t� túc; %#i s	ng nông
dân nhi/u vùng còn r�t khó kh�n.

Cùng v�i giai c�p công nhân, nông dân, t7ng l�p trí
th�c gi? vai trò tiên phong trong s� nghi�p công nghi�p
hóa, hi�n %(i hóa %�t n��c. V�i trên 70 v(n ng�#i có trình
%
 %(i h�c và trên %(i h�c, n��c ta %��c x�p vào n��c có
t� l� trung bình so v�i th� gi�i, song l(i th�p hn so v�i
các n��c trong khu v�c. S	 trí th�c b� c quan, xí nghi�p
nhà n��c ra làm ngoài ngày càng t�ng; nhi/u sinh viên
t	t nghi�p %(i h�c không tìm %��c vi�c làm; m
t b
 ph�n
ph�i chuy0n sang cho lao %
ng chân tay…

Nguy�n v�ng chung c�a trí th�c là mu	n có %i/u ki�n t	t
%0 phát tri0n tài n�ng và c	ng hi�n nhi/u hn cho T" qu	c.

Qua 8 n�m %"i m�i %ã xu�t hi�n và phát tri0n nh?ng
ch� doanh nhân t� nhân kinh doanh %a d(ng trong nhi/u
l>nh v�c. Nhi/u ch� doanh nhân là trí th�c, trong %ó có c�
cán b
, %�ng viên, gia %ình cách m(ng. �ó là nh?ng ng�#i
có trình %
 khoa h�c, k� thu�t, qu�n lý, có v	n và có kh�
n�ng huy %
ng v	n trong n��c và n��c ngoài. Song, v�n
còn nhi/u ng�#i có v	n nh�ng ch�a b� vào s�n xu�t kinh
doanh. N�u Nhà n��c có lu�t khuy�n khích %7u t� và %��c
qu�n lý t	t, thành ph7n kinh t� m�i này s� %óng vai trò
tích c�c trong phát tri0n kinh t� - xã h
i. Yêu c7u hi�n nay
là c7n phát tri0n nhanh n/n kinh t� hàng hóa nhi/u thành
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ph7n, phù h�p quy lu�t phát tri0n xã h
i và tình hình th�c
t� n��c ta %0 %�y m(nh phát tri0n l�c l��ng s�n xu�t, s�m
%�a %�t n��c thoát kh�i nghèo nàn, l(c h�u.

Cùng v�i ch� tr�ng s'p x�p l(i lao %
ng và khuy�n
khích nhân dân t� t(o l�y vi�c làm, s	 h
 ti0u th� công
nghi�p, ti0u th�ng và làm d�ch vF bung ra nhanh chóng.

Báo cáo tr��c �(i h
i c6ng %/ c�p %�n nh?ng chuy0n
bi�n trong thanh niên, phF n?, ng�#i cao tu"i, trong
%+ng bào các dân t
c thi0u s	, tín %+ các tôn giáo, trong
ki/u bào và trong hàng tri�u ng�#i tr��c %ây làm vi�c
trong ch� %
 c6 � mi/n Nam…

Nhìn chung, cùng v�i s�n xu�t phát tri0n, %#i s	ng
nhân dân ngày càng "n %�nh và có b
 ph�n %��c c�i thi�n
rõ r�t, song b
 ph�n dân c� nghèo còn nhi/u, nh�t là �
mi/n núi. Lòng tin vào %�#ng l	i %"i m�i, vào s� lãnh %(o
c�a ��ng, s� qu�n lý c�a Nhà n��c %��c c�ng c	 và t�ng
c�#ng. Nhân dân còn nhi/u b�n kho�n, lo l'ng, t�p trung
nh�t là v�n %/ vi�c làm, h�c hành, ch?a b�nh; nông s�n
làm ra khó tiêu thF, lo c ch� th� tr�#ng d�n %�n b�t công
xã h
i, kho�ng cách giàu nghèo càng l�n…

Nhân dân b�t bình tr��c tình hình nhi/u ng�#i làm giàu
b�t chính, t� tham nh6ng, tình tr(ng buôn l�u, tiêu pha lãng
phí; n(n m(i dâm, ma túy, giá tr� %(o %�c xu	ng c�p; v�n
hóa ph�m %
c h(i %+i trFy tràn lan; k� c�ng phép n��c ch�a
nghiêm; quy/n dân ch� c�a nhân dân còn b� vi ph(m…

Tình hình trên cho th�y: “�oàn k�t dân t
c tuy %��c
c�ng c	 nh�ng ch�a v?ng ch'c và ch�a m� r
ng nh<m %áp
�ng yêu c7u c�a tình hình nhi�m vF m�i, còn nh?ng nhân
t	 gây m�t "n %�nh” nh� Báo cáo Chính tr� %ã kh�ng %�nh.
�áp �ng nguy�n v�ng c b�n và b�c xúc c�a nhân dân, �(i
h
i mong mu	n ��ng và Nhà n��c s�m hoàn thi�n các
chính sách %	i v�i công nhân, nông dân và trí th�c; b+i
d��ng và phát huy l�c l��ng thanh niên, phF n?; b" sung
và hoàn thi�n các chính sách %	i v�i %+ng bào các dân t
c
thi0u s	, các tôn giáo, các nhà công th�ng, c
ng %+ng
ng�#i Vi�t Nam s	ng � n��c ngoài; mong mu	n ��ng ti�p
tFc %"i m�i và ch2nh %	n có k�t qu� %0 nâng cao b�n l>nh
và n�ng l�c lãnh %(o s� nghi�p %"i m�i, Nhà n��c trong
s(ch v?ng m(nh, qu�n lý có hi�u l�c, hi�u qu�, cùng toàn
dân %�a %�t n��c phát tri0n nhanh, v?ng ch'c ti�n k�p các
n��c trong khu v�c. V/ công tác M�t tr�n, th�c hi�n
ph�ng h��ng và nhi�m vF mà �(i h
i III %ã %/ ra, 5 n�m
qua @y ban M�t tr�n và các t" ch�c thành viên %ã %(t %��c
nh?ng thành t�u và có b��c ti�n m�i; góp ph7n tích c�c
vào thành t�u chung c�a %�t n��c. V� trí, vai trò c�a M�t
tr�n ngày càng %��c kh�ng %�nh trong cu
c s	ng.

B��c ti�n m�i %ó %��c th0 hi�n trên nhi/u m�t, t�p
trung vào 3 l>nh v�c sau:

1. Góp ph7n tích c�c vào vi�c phát huy quy/n làm ch�
c�a nhân dân, tham gia xây d�ng và b�o v� Nhà n��c c�a
dân, do dân, vì dân; gi? v?ng và c�ng c	 s� "n %�nh chính
tr�, c�ng c	 và m� r
ng kh	i %(i %oàn k�t toàn dân.

2. Ch� %
ng %/ xu�t và t" ch�c, v�n %
ng r
ng rãi các
t7ng l�p nhân dân tham gia th�c hi�n các chính sách xã
h
i và tEng b��c xã h
i hóa m
t s	 chính sách xã h
i.

3. Ti�n thêm m
t b��c trong ho(t %
ng và c�ng c	 M�t
tr�n và các %oàn th0 nhân dân � c s�, trên %�a bàn dân c�.

�(i h
i %(i bi0u toàn qu	c l7n th� IV M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam %ã quy�t %�nh nhi�m vF chung trong nh?ng
n�m t�i là: “Phát huy truy/n th	ng yêu n��c, lòng t�
hào dân t
c, ý chí t� l�c, t� c�#ng, %oàn k�t m�i ng�#i
Vi�t Nam tán thành công cu
c %"i m�i nh<m mFc tiêu
gi? v?ng %
c l�p, th	ng nh�t, ch� quy/n qu	c gia và
toàn v�n lãnh th", ph�n %�u s�m thoát kh�i nghèo nàn,
l(c h�u, ti�n lên dân giàu, n��c m(nh, xã h
i công b<ng,
v�n minh, th�c hi�n Di chúc thiêng liêng c�a Ch� t�ch H+
Chí Minh: “Xây d�ng m
t n��c Vi�t Nam hòa bình, th	ng
nh�t, %
c l�p, dân ch� và giàu m(nh” góp ph7n tích c�c
vào s� nghi�p hòa bình, %
c l�p, dân ch� và ti�n b
 trên
th� gi�i”.

�0 hoàn thành nhi�m vF chung nêu trên, �(i h
i nh�t
trí th�c hi�n m
t s	 ch� tr�ng l�n sau:

1. �(i %oàn k�t dân t
c là %oàn k�t m�i ng�#i trong
%(i gia %ình dân t
c Vi�t Nam, bao g+m các giai c�p, các
t7ng l�p, các dân t
c, các tôn giáo ng�#i trong n��c và
ng�#i %�nh c� � n��c ngoài tán thành công cu
c %"i m�i
nh<m mFc tiêu gi? v?ng %
c l�p dân t
c, ch� quy/n qu	c
gia và toàn v�n lãnh th", ph�n %�u s�m thoát kh�i nghèo
nàn, l(c h�u, ti�n lên dân giàu, n��c m(nh, xã h
i công
b<ng, v�n minh. �(i %oàn k�t dân t
c ch� y�u ph�i l�y
mFc tiêu %ó làm %i0m t�ng %+ng, %+ng th#i ch�p nh�n
nh?ng s� khác nhau, không trái v�i l�i ích chung c�a dân
t
c, cùng nhau xóa b� %�nh ki�n, m�c c�m, h�n thù, hòa
h�p thành m
t kh	i th	ng nh�t, h��ng v/ t�ng lai, xây
d�ng tinh th7n %oàn k�t, c�i m�, tin c�y l�n nhau, t�t c�
vì %
c l�p c�a T" qu	c và t� do, h(nh phúc c�a nhân dân.

2. �(i %oàn k�t dân t
c là %�#ng l	i c b�n c�a ��ng
và Nhà n��c. T� t��ng %(i %oàn k�t ph�i %��c th0 hi�n
trong m�i ch� tr�ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà
n��c, trên m�i l>nh v�c chính tr�, kinh t�, v�n hóa, xã
h
i, an ninh, qu	c phòng, %	i ngo(i nh<m %áp �ng l�i
ích, nguy�n v�ng chính %áng c�a các giai t7ng xã h
i,
g'n quy/n l�i v�i trách nhi�m, l�i ích riêng c�a m�i ng�#i
v�i ngh>a vF công dân, l�y l�i ích dân t
c làm tr�ng, t(o
%i/u ki�n và môi tr�#ng thu�n l�i nh<m tri�t %0 gi�i
phóng s�c s�n xu�t, khuy�n khích m�i ng�#i, m�i thành
ph7n kinh t� phát huy cao %
 ngu+n l�c và tài n�ng, sáng
t(o, ra s�c phát tri0n s�n xu�t kinh doanh, làm giàu h�p
pháp, c7n ki�m xây d�ng %�t n��c và b�o v� T" qu	c,
không ngEng nâng cao %#i s	ng v�t ch�t và v�n hóa c�a
nhân dân, %+ng th#i khuy�n khích toàn dân th�c hi�n
các chính sách %/n n %áp ngh>a %	i v�i nh?ng ng�#i có
công v�i n��c, tham gia các công vi�c công ích, các ho(t
%
ng nhân %(o tE thi�n, giúp nhau xóa %ói, gi�m nghèo,
phát huy truy/n th	ng nhân ngh>a c�a cha ông.

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



43TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

3. Xây d�ng chính quy/n nhân dân trong s(ch, v?ng
m(nh, có hi�u l�c cao, th�c s� là Nhà n��c c�a dân, do dân,
vì dân. Chính quy/n nhân dân ph�i b�o v� các quy/n và l�i
ích chính %áng c�a dân, gi? gìn tr�t t�, k� c�ng, phép n��c;
hoàn ch2nh và th�c hi�n các chính sách phát tri0n kinh t�
hàng hóa nhi/u thành ph7n có s� qu�n lý c�a Nhà n��c; xây
d�ng và th�c hi�n các chính sách xã h
i; b�o v� và ch�n h�ng
n/n v�n hóa dân t
c %i %ôi v�i ti�p thu tinh hoa v�n hóa c�a
nhân lo(i; xây d�ng con ng�#i m�i; c�ng c	 n/n qu	c phòng
toàn dân và an ninh nhân dân; m� r
ng h� %	i ngo(i.

4. M� r
ng kh	i %(i %oàn k�t dân t
c b<ng các hình
th�c t�p h�p %a d(ng theo %úng pháp lu�t Nhà n��c. T"
ch�c và phát tri0n các phong trào hành %
ng chung tE
th�p %�n cao; sáng t(o thêm nhi/u hình th�c ho(t %
ng
phù h�p v�i tEng thành ph7n xã h
i. Coi tr�ng vai trò tích
c�c c�a ng�#i tiêu bi0u trong các giai c�p, các t7ng l�p, các
dân t
c, các tôn giáo và các v� cách m(ng lão thành, các
nhà trí th�c… H��ng ho(t %
ng t�i %�a bàn dân c�, xã,
ph�#ng và h
 gia %ình. C�ng c	 liên minh gi?a giai c�p
công nhân v�i giai c�p nông dân và t7ng l�p trí th�c th�c
s� làm n/n t�ng cho kh	i %(i %oàn k�t toàn dân.

Nh<m tEng b��c cF th0 hóa nhi�m vF chung và nh?ng
ch� tr�ng l�n, �(i h
i %ã quy�t %�nh nh?ng nhi�m vF
ch� y�u nhi�m k$ 1994 - 1999 nh� sau:

1. Phát huy quy/n làm ch� c�a nhân dân trong vi�c
tham gia xây d�ng, giám sát và b�o v� Nhà n��c v�i
nh?ng vi�c làm cF th0:

+ Tuyên truy/n, v�n %
ng nhân dân hi0u rõ Hi�n pháp
và pháp lu�t, tôn tr�ng pháp lu�t, s	ng và làm vi�c theo
Hi�n pháp và pháp lu�t.

+ T" ch�c nhân dân tham gia %óng góp ý ki�n xây
d�ng các ch� tr�ng, chính sách c�a ��ng và các %(o lu�t
liên quan %�n quy/n l�i và ngh>a vF công dân.

+ Góp ph7n tích c�c vào vi�c c�i ti�n ch� %
 b7u c� và
th�c hi�n t	t hi�p th�ng dân ch� trong vi�c gi�i thi�u
nh?ng ng�#i có %�c, có tài ra �ng c� %(i bi0u Qu	c h
i và
H
i %+ng nhân dân các c�p.

+ Nghiên c�u, ki�n ngh� Nhà n��c th0 ch� hóa ch�c
n�ng giám sát c�a M�t tr�n và các %oàn th0 nhân dân
theo �i/u 9 Hi�n pháp 1992 và Lu�t T" ch�c Chính ph�.

+ T�ng c�#ng giáo dFc, rèn luy�n ph�m ch�t cách m(ng
cho %oàn viên, h
i viên; ph�n %�u không %0 %oàn viên, h
i
viên vi ph(m các t
i tham nh6ng, buôn l�u và các t� n(n
xã h
i khác; xây d�ng k� ho(ch, ph	i h�p gi?a các t" ch�c
thành viên trong M�t tr�n v�i chính quy/n nh<m t(o ra
phong trào qu7n chúng trong công cu
c %�u tranh này.

2. V�n %
ng nhân dân %�y m(nh s�n xu�t, th�c hành
ti�t ki�m, t� mình v�n lên và giúp %� nhau c�i thi�n %#i
s	ng, làm giàu h�p pháp, xóa %ói gi�m nghèo:

+ Tham gia tích c�c v�i chính quy/n thúc %�y chuy0n
d�nh c c�u kinh t� theo h��ng công nghi�p hóa và hi�n
%(i hóa.
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Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Hà Nội. ẢNH: TƯ LIỆU
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TI�N T�I ��I H�I M	T TR�N T
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+ Th�c hi�n nh�t quán chính sách phát tri0n kinh t�
nhi/u thành ph7n có s� qu�n lý c�a Nhà n��c.

+ Tích c�c tham gia vi�c huy %
ng v	n và s� dFng v	n
có hi�u qu�.

+ Khuy�n khích kinh t� gia %ình, kinh t� h�p tác, kinh
t� cá th0, ti0u ch�, kinh t� t� b�n t� nhân phát tri0n %úng
chính sách và pháp lu�t, khuy�n khích m�i ng�#i làm giàu
h�p pháp %i %ôi v�i giúp nhau xóa %ói, gi�m nghèo.

+ V�n %
ng nhân dân th�c hi�n t	t ch�ng trình v/
gi�i quy�t vi�c làm; phát tri0n các hình th�c d(y ngh/,
truy/n ngh/.

+ ��y m(nh phong trào xóa %ói, gi�m nghèo.

3. V�n %
ng nhân dân cùng Nhà n��c th�c hi�n các
chính sách v�n hóa, xã h
i và xã h
i hóa công tác v�n
hóa - xã h
i:

+ Cùng v�i ngành lao %
ng, th�ng binh xã h
i có k�
ho(ch trong vi�c ch�m sóc và phát huy kh� n�ng c�a các
gia %ình có công v�i n��c, gia %ình li�t s>, th�ng binh.
V�n %
ng nhân dân cùng Nhà n��c l�p Qu� “�/n n %áp
ngh>a” nh?ng ng�#i có công v�i n��c.

+ ��y m(nh phong trào “Tu"i cao chí càng cao” g'n
v�i phong trào “Ông bà, cha m� m�u m�c, con trung hi�u,
cháu th�o hi/n”.

+ V�n %
ng phong trào xây d�ng n�p s	ng v�n minh,
gia %ình v�n hóa, bài trE các t� n(n xã h
i, nh�t là n(n
m(i dâm và ma túy.

+ V�n %
ng nhân dân th�c hi�n và giám sát ch� tr�ng,
chính sách %	i v�i dân t
c thi0u s	, chính sách t� do tín
ng��ng, chính sách %	i v�i ng�#i Vi�t Nam � n��c ngoài.

4. V�n %
ng phong trào qu7n chúng b�o v� an ninh
chính tr�, tr�t t� an toàn xã h
i và xây d�ng n/n qu	c
phòng toàn dân:

+ Th�#ng xuyên v�n %
ng nhân dân nâng cao c�nh
giác, t�ng c�#ng %oàn k�t ch	ng l(i m�i âm m�u hành
%
ng chi�n tranh tâm lý, gây chia r� dân t
c c�a các th�
l�c thù %�ch.

+ T�ng c�#ng c s� chính tr� trong phong trào b�o v� an
ninh T" qu	c và phong trào gi? v?ng tr�t t� an toàn xã h
i.

+ Ti�p tFc m� r
ng và nâng cao ch�t l��ng các ho(t
%
ng theo Ngh� quy�t liên t�ch gi?a Ban Th�#ng tr�c @y
ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và B
 N
i vF.

5. M� r
ng ho(t %
ng ngo(i nhân dân:

+ C�ng c	 và t�ng c�#ng m	i quan h� %oàn k�t, h?u
ngh� v�i các t" ch�c truy/n th	ng; m� r
ng quan h� v�i
nhi/u t" ch�c, phong trào phi Chính ph� và các cá nhân
� các n��c. Tích c�c tham gia các ho(t %
ng qu	c t� nh�
b�o v� môi tr�#ng, ch	ng các b�nh hi0m nghèo, kh'c
phFc %ói nghèo.

+ C7n t(o s� ph	i h�p có hi�u qu� gi?a @y ban M�t
tr�n v�i các t" ch�c thành viên, gi?a M�t tr�n v�i Nhà
n��c, %+ng th#i ph�i ki�n toàn b
 máy, b+i d��ng, %ào
t(o, b	 trí cán b
 %� ph�m ch�t và n�ng l�c làm công tác
%	i ngo(i.

T(i �(i h
i, T"ng Bí th� �� M�#i thay m�t Ban Ch�p
hành Trung �ng ��ng %ã %�c bài di^n v�n quan tr�ng.
Cùng v�i vi�c xác %�nh rõ hn m	i quan h� gi?a ��ng v�i
M�t tr�n, gi?a Nhà n��c v�i M�t tr�n trong công cu
c %"i
m�i, %+ng chí %ã nh�n m(nh nhi�m vF tr�ng %(i c�a M�t
tr�n trong giai %o(n hi�n nay.

�(i h
i %ã th�o lu�n và thông qua: Báo cáo c�a @y ban
Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam v/ tình hình và
nhi�m vF công tác M�t tr�n; Báo cáo s�a %"i �i/u l� và
�i/u l� (s�a %"i); Ch�ng trình �(i %oàn k�t dân t
c xây
d�ng và b�o v� %�t n��c.

�(i h
i %ã c� ra @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam khóa IV g+m 206 v� v�i thành ph7n r
ng hn,
bao g+m nh?ng ng�#i vEa tiêu bi0u cho kh	i %(i %oàn k�t
toàn dân, vEa có kh� n�ng %�m %�ng tr�ng trách n�ng
n/ mà �(i h
i giao phó, vEa th0 hi�n tính liên tFc và tính
k� thEa và phát tri0n c�a M�t tr�n.

@y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã c�
ra �oàn Ch� t�ch g+m 40 v� do %+ng chí Lê Quang �(o làm
Ch� t�ch �oàn Ch� t�ch.

�(i h
i suy tôn Lu�t s� Nguy^n H?u Th� làm Ch� t�ch
danh d�. 

Trong di^n v�n B� m(c �(i h
i, Ch� t�ch Lê Quang �(o
nêu rõ: “… Thành công c�a �(i h
i t(o thêm ngu+n s�c
m(nh %0 t�ng c�#ng kh	i %(i %oàn k�t toàn dân và m�
r
ng hn n?a M�t tr�n dân t
c th	ng nh�t. Ch�ng %�#ng
phía tr��c có nhi/u thu�n l�i m�i, v�n h
i m�i, %+ng th#i
c6ng có nhi/u khó kh�n và th� thách m�i, %òi h�i nhân
dân ta ph�i %+ng tâm, hi�p l�c th	ng nh�t hành %
ng %0
bi�n nh?ng thành công c�a �(i h
i thành hi�n th�c trong
cu
c s	ng”.�

Chú thích:
1. Nay là Hội đồng tư vấn, tổ chức tư vấn.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trang 89, 90.
3. Trích phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại hội.
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Kinh nghi�m t� ch�c Đ�i h
i đi"m
M�t tr�n T� qu	c Vi�t Nam 
t�i t#nh Thanh Hóa

LÊ THỊ HUYỀN*

Tóm tắt: Qua thực tiễn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại
hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa, các đơn vị liên quan đã rút ra những kinh nghiệm từ công tác tuyên
truyền, báo cáo, đề án nhân sự, tham luận, chương trình đại hội… Đây là những
kinh nghiệm thiết thực cho công tác tổ chức Đại hội.

Summary: Through the organization the congress of the Vietnam Fatherland Front
at the commune level and the congress of the Fatherland Front at district level in
term 2019-2024 in Thanh Hoa province, relevant units have drawn experiences from
the work of propaganda, reports, personnel projects, presentations and congress
programs that are practical experiences for the organization of the Congress.
Từ khóa: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 -
2024, kinh nghiệm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front Congress at commune level, The Vietnam Fatherland Front Congress at
district level, term 2019-2024, experience, the Vietnam Fatherland Front of Thanh Hoa province.
Nhận bài: 23/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

Công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp
huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa hoàn thành theo đúng kế
hoạch đề ra

�	i v�i c�p xã, Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T"
qu	c c�p huy�n ch�n 37 %n v� M�t tr�n T" qu	c c�p xã
%0 t" ch�c %(i h
i %i0m. Trong %ó, 4 %n v� t" ch�c trong
tháng 10/2018, 26 %n v� t" ch�c trong tháng 11/2018 và
7 %n v� t" ch�c trong tháng 12/2018. S	 l��ng %(i bi0u
chính th�c tham d� %(i h
i có tE 81 %�n 100 %(i bi0u; s	
l��ng @y viên @y ban M�t tr�n T" qu	c c�p xã %��c hi�p
th�ng c� tE 29 %�n 35 v�, trong %ó �y viên là ng�#i
ngoài ��ng chi�m tE 25,7 %�n 28,6%; Ban Th�#ng tr�c có
tE 3 %�n 5 v�, ch�c danh ch� t�ch %/u là chuyên trách,
phó ch� t�ch và �y viên th�#ng tr�c ph7n l�n là kiêm
nhi�m; th#i gian %(i h
i %��c t" ch�c vào chi/u hôm

tr��c và sáng ngày hôm sau. Khách m#i c�a �(i h
i, ngoài
thành ph7n theo quy %�nh, M�t tr�n T" qu	c t2nh h��ng
d�n m#i c�p �y, M�t tr�n T" qu	c các xã, ph�#ng, th� tr�n
trên %�a bàn %�n d�. Ngay sau khi %(i h
i %i0m c�p xã k�t
thúc, %(i di�n Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T" qu	c
t2nh ch� trì và tr�c ti�p %ánh giá, rút kinh nghi�m. Tính
%�n h�t tháng 12/2018, công tác h��ng d�n, ch2 %(o và
t" ch�c %(i h
i %i0m � c�p xã %ã th�c hi�n thành công,
%�m b�o quy trình, k� ho(ch %/ ra. 

Tính %�n ngày 19/3/2019, %ã có 531/635 xã, ph�#ng,
th� tr�n t" ch�c %(i h
i %(t 83,6 %; s	 l��ng @y viên @y
ban M�t tr�n T" qu	c c�p xã khóa m�i tE 29 %�n 55 ng�#i;
t� l� @y viên là ng�#i ngoài ��ng %(t tE 25 %�n 28%; ch�c
danh ch� t�ch là th�#ng vF %�ng �y 199 v� (37,5%), là
%�ng �y viên 323 v� (60,8%), là %�ng viên 9 v� (1,7%);
chuyên trách 529 v� (99,6%). D� ki�n %�n ngày
31/3/2019 s� hoàn thành xong %(i h
i M�t tr�n T" qu	c
c�p xã theo k� ho(ch %/ ra.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
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�	i v�i c�p huy�n, Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n
T" qu	c t2nh %ã ch�n 5 %n v� thu
c 5 cFm thi %ua %0
h��ng d�n, ch2 %(o t" ch�c %(i h
i %i0m c�p huy�n g+m:
�ông Sn, Nga Sn, Tri�u Sn, Nh� Xuân, Quan Hóa. Tính
%�n ngày 23/3/2019, 5/5 %n v� %ã t" ch�c %(i h
i thành
công: �ông Sn (ngày 22, 23/01/2019); Nh� Xuân (ngày
23, 24/2/2019); Tri�u Sn và Quan Hóa (ngày 17,
18/3/2019) và Nga Sn (ngày 21, 22/3/2019).

Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T" qu	c t2nh ph	i h�p
v�i Ban Th�#ng vF c�p �y, Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t
tr�n T" qu	c %�a ph�ng cùng duy�t, th	ng nh�t n
i dung,
ch�ng trình, nhân s� c�a %(i h
i; b" sung khách m#i là %(i
di�n Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T" qu	c các huy�n,
th�, thành ph	 trong cFm thi %ua %�n d� %(i h
i.

Ch�ng trình, n
i dung %(i h
i %��c di^n ra trong 2
ngày; tr��c khi khai m(c ngày làm vi�c th� nh�t, h7u h�t
các %n v� %/u t" ch�c %0 �oàn %(i bi0u chính th�c dâng
h�ng và báo công t(i Ngh>a trang li�t s� c�a huy�n; các
%n v� %/u xây d�ng phóng s� truy/n hình v/ ho(t %
ng
c�a @y ban M�t tr�n T" qu	c trong nhi�m k$ qua %0 phát
tr��c, trong và sau %(i h
i; t" ch�c %oàn %(i bi0u các t7ng
l�p nhân dân %�n chúc mEng %(i h
i, riêng huy�n Quan
Hóa có ch�ng trình v�n ngh�. S	 l��ng %(i bi0u chính
th�c tham d� %(i h
i tE 151 %�n 180 %(i bi0u; s	 l��ng @y
viên @y ban M�t tr�n T" qu	c c�p huy�n khóa m�i có tE
55 %�n 78 v�; trong %ó t� l� ng�#i ngoài ��ng tE 25,4%
%�n 26,9%; Ban Th�#ng tr�c có tE 3 %�n 4 v�; trong %ó
5/5 Ch� t�ch %/u là @y viên Th�#ng vF c�p �y huy�n và
là chuyên trách; 100% thành viên Ban Th�#ng tr�c có
trình %
 chuyên môn %(i h�c, trình %
 chính tr� tE trung
c�p. D� ki�n các %n v� còn l(i s� t" ch�c %(i h
i trong
tháng 5/2019 theo k� ho(ch %/ ra.

Một số bài học, kinh nghiệm trong công
tác chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện

M
t là, M�t tr�n T" qu	c các c�p luôn nh�n %��c s�
quan tâm lãnh %(o, ch2 %(o c�a c�p �y; s� ph	i h�p c�a
chính quy/n, các t" ch�c thành viên, s� %+ng thu�n c�a
nhân dân. 

Hai là, M�t tr�n T" qu	c t2nh và 27/27 M�t tr�n T"
qu	c c�p huy�n %ã tham m�u cho Ban Th�#ng vF c�p �y
ban hành ch2 th� ho�c công v�n v/ lãnh %(o, ch2 %(o công
tác %(i h
i; %+ng th#i, ban hành K� ho(ch t" ch�c %(i h
i
c�a c�p d��i và c�p mình trên c s� bám sát các v�n b�n
ch2 %(o, h��ng d�n c�a Trung �ng và c�a t2nh. 

Ba là, công tác t" ch�c h
i ngh� t�p hu�n, tri0n khai
các v�n b�n %�n M�t tr�n T" qu	c c�p huy�n, c�p xã và
Ban Công tác M�t tr�n � khu dân c� %��c th�c hi�n
nghiêm túc và giao ban th�#ng xuyên. 

B	n là, M�t tr�n T" qu	c các c�p %ã tích c�c, ch� %
ng

trong công tác chu�n b�, tri0n khai các n
i dung, công
vi�c liên quan %�n công tác %(i h
i nh�: Ban hành k�
ho(ch, t" ch�c t�p hu�n, l�a ch�n %n v� %(i h
i %i0m,
phân công nhi�m vF cho các thành viên, sâu sát c s�,
chu�n b� d� th�o các tài li�u phFc vF cho %(i h
i… 

N�m là, công tác t" ch�c %(i h
i %/u %��c th�c hi�n
%�m b�o %úng h��ng d�n tE khâu tuyên truy/n, trang trí,
n
i dung, ch�ng trình, v�n ki�n, nhân s�, %i/u ki�n %�m
b�o và quá trình di^n ra %(i h
i; nhi/u %�a ph�ng h� tr�
kinh phí %(i h
i %i0m c�p xã %�n 80 tri�u %+ng/xã (th� xã
B2m Sn), 60 tri�u %+ng/xã (thành ph	 Thanh Hóa, huy�n
�ông Sn), 55 tri�u %+ng/xã (huy�n H�u L
c)…; kinh phí
%(i h
i %i0m c�p huy�n tE 250 %�n 450 tri�u %+ng.

Công tác tuyên truy/n %��c tri0n khai th�c hi�n m
t
cách %+ng b
, thi�t th�c, hi�u qu� tE t2nh %�n c s�, th�c
s� là %�t sinh ho(t chính tr� sâu r
ng trong nhân dân.
M�t tr�n T" qu	c t2nh %ã m� chuyên trang, chuyên mFc
v/ �(i h
i M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p trên b�n tin
Thông tin công tác M�t tr�n t2nh; ph	i h�p v�i các c
quan thông t�n báo chí t�ng c�#ng vi�t tin, bài ph�n ánh
k�t qu� ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c các c�p trong
t2nh %�ng t�i trên nhi/u kênh thông tin, truy/n hình, báo
chí… � c s�, M�t tr�n T" qu	c %ã ph	i h�p v�i các t"
ch�c thành viên cùng c�p tuyên truy/n v/ �(i h
i M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam, nhi�m k$ 2019-2014 %�n thành
viên, h
i viên và các t7ng l�p nhân dân thông qua ho(t
%
ng c�a t" ch�c mình, thông qua h
i ngh� Ban Công tác
M�t tr�n; t" ch�c các ho(t %
ng bi0u d�ng, khen th��ng
các g�ng %i0n hình tiêu bi0u xu�t s'c trong các phong
trào thi %ua, các cu
c v�n %
ng; phát %
ng %�t thi %ua
cao %i0m chào mEng �(i h
i M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
các c�p, g'n v�i nh?ng ho(t %
ng cF th0, nh�: xây d�ng,
s�a ch?a nhà �(i %oàn k�t, h� tr� ph�ng ti�n s�n xu�t
cho các h
 gia %ình chính sách, h
 nghèo trên %�a bàn;
%�ng ký %�m nh�n các ph7n vi�c góp ph7n %�y nhanh
ti�n %
 v/ %ích nông thôn m�i; phát %
ng nhân dân tham
gia t"ng v� sinh, c�i t(o c�nh quan môi tr�#ng, %�#ng
làng, kh	i ph	… Tr��c, trong và sau %(i h
i, M�t tr�n T"
qu	c các c�p %ã ph	i h�p t" ch�c cho nhân dân treo c#,
b�ng rôn, kh�u hi�u t(i các công s� làm vi�c, các tuy�n
%�#ng chính; ph	i h�p v�i �ài Truy/n thanh, Truy/n hình
xây d�ng phóng s� truy/n hình, các chuyên mFc phát
thanh tuyên truy/n cho %(i h
i. Có nhi/u %�a ph�ng %ã
phát thanh tr�c ti�p phiên khai m(c %(i h
i trên %ài
truy/n thanh %��c nhân dân quan tâm, chú ý.

Tuy nhiên, công tác �(i h
i còn có m
t s	 h(n ch�.
Quá trình %i/u hành %(i h
i có %n v� còn lúng túng (ch�
y�u c�p xã) nh�t là � ph7n hi�p th�ng c� @y ban và Ban
Th�#ng tr�c, nh�: không bi0u quy�t hình th�c bi0u quy�t
(gi tay hay b� phi�u kín); vi�c xin ý ki�n bi0u quy�t m
t
l7n c� danh sách d� ki�n nhân s� hay bi0u quy�t tEng
ng�#i… Còn có ni vi�c l�a ch�n nhân s� ch�a th�c s�
tiêu bi0u, ch�t ch� theo quy %�nh. 

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



47TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

T I � N  T � I  � Z I  H � I  M J T  T R � N  T �  Q U ; C  V I & T  N A M  L � N  T H [  I X

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T" qu	c t2nh Thanh
Hóa %ã ch2 %(o các Ti0u ban tri0n khai th�c hi�n nhi�m vF
theo %úng k� ho(ch. �ã xây d�ng và l�y ý ki�n %	i v�i d�
th�o l7n 3 Báo cáo chính tr�; t"ng h�p k�t qu� góp ý s�a
%"i b" sung �i/u l� M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam; xây d�ng
%/ c�ng, t" ch�c các H
i th�o, ti�p thu, ch2nh s�a và ti�n
hành in �n cu	n L�ch s� M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam t2nh
Thanh Hóa, giai %o(n 1930 - 2018; xây d�ng %/ c�ng k�
y�u �(i h
i; ban hành k� ho(ch tuyên truy/n tr��c, trong
và sau �(i h
i; k� ho(ch t" ch�c %�t thi %ua %�c bi�t. �ánh
giá k�t qu� ho(t %
ng, %i/u ki�n, tiêu chu�n c�a các v� @y
viên @y ban M�t tr�n T" qu	c các c�p; th	ng kê, rà soát %
i
ng6 cán b
 M�t tr�n T" qu	c chuyên trách tE t2nh %�n
huy�n, xã; th�m dò, l�a ch�n, d� ki�n nhân s� khóa m�i;
hoàn thi�n �/ án phân b" %(i bi0u; xây d�ng d� th�o �/
án nhân s� @y ban, Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T"
qu	c t2nh khóa XIV, nhi�m k$ 2019-2024. Ph	i h�p v�i S�
Tài chính, @y ban nhân dân t2nh v/ vi�c xây d�ng d� toán
và phân b" kinh phí %�m b�o t" ch�c �(i h
i M�t tr�n T"
qu	c tE c�p t2nh %�n c�p xã trên %�a bàn toàn t2nh.

Trong th#i gian t�i, @y ban M�t tr�n T" qu	c t2nh
Thanh Hóa tri0n khai m
t s	 nhi�m vF chu�n b� t" ch�c
�(i h
i %(i bi0u M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam t2nh Thanh
Hóa l7n th� XIV, nhi�m k$ 2019 - 2024. 

M
t là, t" ch�c h
i ngh� t"ng k�t công tác ch2 %(o,
h��ng d�n, t" ch�c �(i h
i M�t tr�n T" qu	c c�p xã; rút
kinh nghi�m %(i h
i %i0m c�p huy�n; %+ng th#i l�y ý
ki�n góp ý vào d� Báo cáo chính tr� và �/ án nhân s�
trình t(i �(i h
i %(i bi0u M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam t2nh
l7n th� XIV. 

Hai là, t�ng c�#ng ch2 %(o, h��ng d�n, %�y m(nh công
tác tuyên truy/n v/ �(i h
i M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
các c�p, tr�ng tâm là tri0n khai th�c hi�n k� ho(ch %�t
thi %ua %�c bi�t; ph	i h�p t"ng h�p, th�m %�nh các công
trình, s�n ph�m, nhi�m vF, ph7n vi�c cF th0 %ã %�ng ký
%0 t"ng k�t, bi0u d�ng. 

Ba là, quan tâm công tác lãnh %(o, ch2 %(o, h��ng d�n
c�a M�t tr�n T" qu	c c�p trên và c�p �y cùng c�p; s� ph	i
h�p c�a chính quy/n, các t" ch�c thành viên trong quá
trình chu�n b� và t" ch�c �(i h
i. 

B	n là, t�p trung chu�n b�, t" ch�c �(i h
i M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam các c�p; trong %ó, tr�ng tâm là t" ch�c
t	t �(i h
i c�p xã trong quý I/2019, c�p huy�n quý
II/2019; chu�n b� và t" ch�c thành công �(i h
i %(i bi0u
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam t2nh Thanh Hóa l7n th� XIV,
nhi�m k$ 2019-2024 trong n�a %7u tháng 7/2019. 

N�m là, n'm ch'c tình hình c s� trong công tác
chu�n b� và t" ch�c �(i h
i, k�p th#i ph�n ánh, tháo g�
khó kh�n, b�o %�m các %i/u ki�n %0 thành công �(i h
i.�

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
ẢNH: PV
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PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ

NGUYỄN QUANG MINH*

Tóm tắt: Hoạt động phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
được thực hiện với nhiều phương thức khác nhau, từ trực tiếp tới phối hợp với cơ
quan Nhà nước để tham gia phòng, chống tham nhũng. Bài viết đưa ra một số giải
pháp cơ bản tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Summary: Anti-corruption work of the Vietnam Fatherland Front has been carried
out in many different ways, from directing to coordinating with the State agencies
to participate in anti-corruption. The paper proposes some basic solutions to
strengthen anti-corruption work of the Vietnam Fatherland Front in current period.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, giải pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption, solutions, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/4/2019; Sửa chữa: 25/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

T�ng c�#ng công tác phòng, ch	ng tham nh6ng
(PCTN) c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam trong ph	i
h�p v�i các c quan ��ng, Nhà n��c %0 ng�n ngEa,
phát hi�n và x� lý các hành vi tham nh6ng, thì

gi�i pháp chính là nh?ng cách gi�i quy�t nh<m làm cho
các ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam trong vi�c
phòng ngEa, phát hi�n và x� lý ng�#i có hành vi tham
nh6ng ngày càng nhi/u và có hi�u l�c, hi�u qu� hn. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách
nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về
PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội
về đấu tranh PCTN

“PCTN c7n có c ch� giám sát, ki0m soát tE trong chính
b�n thân nhà n��c và tE ngoài xã h
i. Nh�ng t� b�n thân
nhà n��c th�#ng không có %
ng l�c %0 t� làm khó cho

mình mà nhà n��c ch2 làm và làm t	t khi ph�i %	i m�t v�i
s�c ép m(nh m� tE ng�#i dân, công lu�n và xã h
i. Vì v�y
PCTN ph�i %��c thi�t k� tE bên trong t" ch�c th�c thi
quy/n l�c nhà n��c và k�t h�p v�i c ch� giám sát, ki0m
soát tE xã h
i %	i v�i nhà n��c”1. Cùng v�i các c quan
nhà n��c, Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam các c�p c7n ch� trì, ph	i h�p v�i các t" ch�c thành
viên M�t tr�n ti�p tFc tuyên truy/n, ph" bi�n cho cán b
,
h
i viên, %oàn viên và nhân dân v/ các ch� tr�ng, gi�i
pháp c�a ��ng, Nhà n��c v/ PCTN; g'n PCTN v�i vi�c th�c
hi�n cu
c v�n %
ng “H�c t�p và làm theo t�m g�ng %(o
%�c H+ Chí Minh”.

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c thành viên
M�t tr�n c7n ti�p tFc %�y m(nh tuyên truy/n, ph" bi�n
các v�n b�n quy ph(m pháp lu�t v/ PCTN, nh�: Lu�t
Phòng, ch	ng tham nh6ng n�m 2018, Lu�t T	 cáo n�m
2018, Lu�t Ti�p c�n thông tin và các v�n b�n h��ng d�n
thi hành; chú tr�ng tuyên truy/n, ph" bi�n các quy %�nh

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

M
t s	 gi�i pháp c� b�n t�ng c��ng
công tác phòng, ch	ng tham nh$ng
c�a M�t tr�n T� qu	c Vi�t Nam 
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v/ quy/n, ngh>a vF, trách nhi�m c�a cán b
, công ch�c,
viên ch�c và nhân dân trong PCTN; ti�p tFc tuyên truy/n
v/ Công ��c Liên h�p qu	c v/ ch	ng tham nh6ng, Chi�n
l��c qu	c gia PCTN %�n n�m 2020 và các v�n b�n quy
ph(m pháp lu�t khác có liên quan %�n công tác PCTN…

�0 th�c s� %(t hi�u qu�, c7n %a d(ng hoá các hình
th�c tuyên truy/n, ph" bi�n, nh�: Biên so(n, phát hành
các tài li�u tuyên truy/n v/ PCTN; ph" bi�n, t�p hu�n, b+i
d��ng v/ PCTN; xây d�ng và nhân r
ng mô hình %i0m
tuyên truy/n t	t v/ PCTN cho cán b
, công ch�c, viên
ch�c trong h� th	ng M�t tr�n và nhân dân � khu dân c�;
t" ch�c các h
i th�o, t�a %àm, di^n %àn chuyên %/ v/
pháp lu�t PCTN… nh<m cung c�p thông tin, trao %"i, th�o
lu�n, ki�n ngh�, %/ xu�t các v�n %/ v/ công tác PCTN.

Phát huy t	t vai trò c�a nhân dân trong vi�c tham gia
PCTN, M�t tr�n T" qu	c và các t" ch�c thành viên c7n
%óng vai trò tích c�c, hi�u qu� hn trong vi�c góp ph7n
xây d�ng, khôi phFc l(i nh?ng giá tr� %(o %�c truy/n
th	ng c�a dân t
c %0 nh�n m(nh y�u t	 phi v�n hóa, phi
%(o %�c c�a hành vi tham nh6ng2. M�t tr�n và các t" ch�c
thành viên c7n phát %
ng và th�#ng xuyên duy trì cu
c

v�n %
ng xây d�ng v�n hóa liêm chính, “nói không v�i
tham nh6ng” cho các t7ng l�p nhân dân và thành viên,
h
i viên. M�i t" ch�c thành viên c�a M�t tr�n, tùy theo
%�c thù v/ t" ch�c và thành viên, h
i viên c�a mình c6ng
c7n có nh?ng ch�ng trình, cam k�t hành %
ng v/ PCTN
c�a t" ch�c mình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên tích cực vận động nhân
dân và báo chí đấu tranh PCTN 

�+ng th#i v�i vi�c tuyên truy/n, nâng cao nh�n th�c
v/ PCTN cho nhân dân, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các
t" ch�c thành viên ph�i th�c s� %óng vai trò là ng�#i t"
ch�c %0 qu7n chúng tham gia %�u tranh ch	ng tham
nh6ng, v�n %
ng, h��ng d�n h� cách th�c PCTN, sao cho
có hi�u qu�3. M�t tr�n ph�i %óng vai trò là “c7u n	i” v?ng
ch'c gi?a ng�#i dân v�i các c quan có th�m quy/n PCTN
%0 ng�#i dân có th0 coi M�t tr�n là m
t kênh tin c�y giúp
h� ph�n ánh các thông tin v/ tham nh6ng t�i các c quan
này và giám sát, %ôn %	c vi�c gi�i quy�t, ph�n h+i thông
tin tr� l(i; yêu c7u các c quan có trách nhi�m b�o v� h�

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

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, tháng 5/2019.

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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và tr�c ti�p b�o v� h� kh�i s� tr� thù c�a nh?ng ng�#i b�
t	 cáo tham nh6ng; t(o c�m h�ng, ni/m tin giúp h� v?ng
tin vào hành %
ng PCTN…

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam “không ch2 t�p h�p, %oàn
k�t các t" ch�c thành viên trong h� th	ng chính tr� c6ng
nh� các công dân nói chung, mà quan tr�ng hn là thông
qua thi�t ch� báo chí - truy/n thông và d� lu�n xã h
i %0
phát huy vai trò c�a mình, c�a nhân dân và h� th	ng
chính tr� trong %�u tranh ch	ng tham nh6ng”4. Các qu	c
gia %/u thEa nh�n và tôn tr�ng s�c m(nh và hi�u qu� to
l�n c�a công lu�n, c�a báo chí. Ti�ng nói c�a báo chí c6ng
là s�c ép bu
c các c quan, cá nhân có trách nhi�m ph�i
x� lý các vF vi�c tham nh6ng. R�t nhi/u vF tiêu c�c, tham
nh6ng l�n %��c %�a ra xét x� th#i gian g7n %ây, công l�n
%7u tiên thu
c v/ báo chí. Vì v�y, M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam c7n quan tâm %�n vi�c s� dFng và phát huy hi�u qu�
c�a ph�ng ti�n này. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách,
pháp luật về PCTN, trong đó có các quy định
liên quan đến quyền và trách nhiệm thực
hiện PCTN của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Th�c ti^n � n��c ta nh?ng n�m qua cho th�y, chính
sách, pháp lu�t v/ PCTN c6ng th�#ng xuyên %��c hoàn
thi�n, Lu�t PCTN n�m 2018 %��c ban hành; trong %ó,
%ã quy %�nh t�ng %	i rõ trách nhi�m c�a M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c thành viên c�a M�t tr�n.
Gi�i pháp ti�p tFc hoàn thi�n h� th	ng chính sách,
pháp lu�t v/ PCTN, lãng phí, trong %ó quan tâm hoàn
thi�n nh?ng quy %�nh liên quan %�n quy/n và trách
nhi�m PCTN c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam là r�t quan
tr�ng và c7n thi�t.

Hi�n nay, so v�i các quy %�nh t�ng t� tr��c %ó t(i
Lu�t PCTN n�m 2007 và Lu�t M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
n�m 2015, quy %�nh v/ trách nhi�m PCTN c�a M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam t(i Lu�t PCTN n�m 2018 %ã có s� k� thEa
và hoàn thi�n, cF th0 hn, phù h�p th�c t� hn. Tuy
nhiên, %0 nh?ng quy %�nh m�i này %i vào cu
c s	ng, tr�
thành công cF pháp lý h?u hi�u cho công tác %�u tranh
PCTN c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam thì c7n ph�i ti�p tFc
quy %�nh cF th0 hóa và h��ng d�n th�c hi�n chi ti�t hn.
Vi�c xây d�ng các v�n b�n quy %�nh chi ti�t, h��ng d�n
thi hành Lu�t PCTN n�m 2018 c7n ph�i chú tr�ng quy
%�nh c ch� cF th0 %0 t�ng c�#ng hn n?a s� tham gia
c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c thành viên
trong công tác PCTN. Trong %ó, chú tr�ng vi�c quy %�nh
v/ c ch�, hình th�c giám sát ho(t %
ng công khai minh
b(ch trong t" ch�c và ho(t %
ng c�a các c quan, %n v�;
quy %�nh c ch� cF th0 v/ vi�c bi0u d�ng, khen th��ng
và b�o v� nh?ng ng�#i t	 cáo tham nh6ng...

� c s�, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam c7n ph	i h�p v�i
chính quy/n c s� trong vi�c xây d�ng, tuyên truy/n và
tham gia t" ch�c %0 nhân dân th�c hi�n các h�ng ��c,
quy ��c v/ v�n hóa �ng x�, xây d�ng và th�c hi�n n�p
s	ng v�n minh, ý th�c liêm chính, s	ng và làm vi�c theo
quy %�nh c�a pháp lu�t, “nói không” v�i tham nh6ng và
lên án m�i hành vi, bi0u hi�n tham nh6ng ngay tE trong
m�i công dân và trong c
ng %+ng dân c� � c s�.

Các c quan có th�m quy/n c�a ��ng, Nhà n��c c7n
“ti�p tFc t(o %i/u ki�n thu�n l�i cho các t" ch�c, %oàn th0
phát huy vai trò trong PCTN. C7n s'p x�p t(o %i/u ki�n
thu�n l�i v/ nhân s�, ch� %
, chính sách, kinh phí, ho(t
%
ng cho M�t tr�n T" qu	c, Ban Thanh tra nhân dân, Ban
Giám sát %7u t� c�a c
ng %+ng...; có c ch� yêu c7u các
c quan, t" ch�c, cá nhân có trách nhi�m cung c�p k�p
th#i các thông tin, tài li�u liên quan tr�c ti�p %�n n
i
dung giám sát, xác minh %0 các t" ch�c, %oàn th0 th�c
hi�n ch�c n�ng giám sát; xem xét gi�i quy�t k�p th#i các
ki�n ngh�, ph�n ánh chuy0n %�n c�a t" ch�c, %oàn th0
này. �+ng th#i, các c quan nhà n��c ph�i th�c hi�n
nghiêm túc vi�c thông báo k�t qu� gi�i quy�t khi�u n(i,
t	 cáo, ph�n ánh, ki�n ngh�; m#i %(i di�n các t" ch�c,
%oàn th0 tham d� các cu
c h�p có n
i dung liên quan %�n
nhi�m vF giám sát c�a t" ch�c, %oàn th0 %ó”5. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
đẩy mạnh việc tham gia xây dựng, phản
biện xã hội và giám sát việc xây dựng và
thực hiện các chủ trương, chính sách,
pháp luật 

Trong th#i gian qua, c6ng %ã có nh?ng v�n b�n pháp
lu�t ngay tE khâu d� th�o %ã không nh�n %��c s� %+ng
thu�n c�a ng�#i dân và v�p ph�i s� ph�n �ng m(nh m� c�a
d� lu�n xã h
i b�i nhi/u lý do; nh�ng th�#ng là do có d�u
hi�u c�a “l�i ích nhóm”, c�a “tham nh6ng chính sách”6. 

� n��c ta, trong c ch� m
t %�ng lãnh %(o, rõ ràng c7n
có s� tham gia xây d�ng, ph�n bi�n xã h
i và giám sát quá
trình xây d�ng, th�c hi�n chính sách, pháp lu�t c�a M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam v�i t� cách là t" ch�c %
c l�p ngoài
nhà n��c, là liên minh chính tr�, liên hi�p t� nguy�n c�a
các t" ch�c chính tr�, chính tr� - xã h
i, t" ch�c xã h
i và
các cá nhân tiêu bi0u trong các giai c�p, t7ng l�p xã h
i,
dân t
c, tôn giáo, ng�#i Vi�t Nam %�nh c� � n��c ngoài7.
S� tham gia, ph�n bi�n xã h
i và giám sát c�a M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam góp ph7n quan tr�ng b�o %�m tính khách
quan, %úng %'n c�a quá trình xây d�ng và th�c hi�n chính
sách, pháp lu�t, góp ph7n kh'c phFc nh?ng h(n ch� v	n
có c�a c ch� m
t %�ng lãnh %(o, th�c hi�n dân ch� xã
h
i, phát huy trí tu� c�a %ông %�o nhân dân, t(o %+ng
thu�n xã h
i. 

PHÒNG, CH�NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ



51TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công
chức làm công tác Mặt trận, nhất là đối
với công tác trực tiếp PCTN

�0 M�t tr�n th�c hi�n t	t trách nhi�m PCTN thì, tEng
cán b
 làm công tác M�t tr�n ph�i %��c nâng cao n�ng l�c
PCTN. M�t tr�n c7n t" ch�c t	t và th�#ng xuyên các h
i
th�o, t�p hu�n %0 trang b� cho cán b
, công ch�c nh?ng
ki�n th�c, k� n�ng c7n thi�t %0 %"i m�i và nâng cao ch�t
l��ng, hi�u l�c và hi�u qu� công tác PCTN. �+ng th#i, c7n
ti�p tFc ki�n toàn, c�ng c	 v/ t" ch�c và nâng cao ch�t
l��ng ho(t %
ng c�a các Ban Thanh tra nhân dân xã,
ph�#ng, th� tr�n, Ban Giám sát %7u t� c�a c
ng %+ng �
khu dân c� - nh?ng “cánh tay n	i dài” c�a M�t tr�n. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
cần quan tâm xây dựng và tổ chức thực
hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch
hành động PCTN

N�m 2018, @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam ban hành b�n “Ch�ng trình hành %
ng c�a M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam th�c hi�n công tác PCTN, lãng phí giai
%o(n 2018 - 2020” (Ban hành kèm theo Ngh� quy�t s	
24/NQ-MTTW-UB ngày 22/1/2018 c�a @y ban Trung �ng
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam). �i/u này ph�n ánh m
t yêu
c7u t�t y�u và c�p thi�t %�t ra cho M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam trong tình hình hi�n nay. Ch�ng trình là s� cF th0
hóa các quy/n, trách nhi�m c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam trong m	i quan h� v�i các c quan, t" ch�c khác
thu
c h� th	ng chính tr� trong l>nh v�c PCTN. 

Ch�ng trình yêu c7u M�t tr�n T" qu	c các c�p, các
thành viên c�a M�t tr�n ph�i phát huy tinh th7n ch�
%
ng, tích c�c và nghiêm ch2nh th�c hi�n chính sách,
pháp lu�t v/ PCTN; th�c hi�n %úng trách nhi�m c�a mình
trong l>nh v�c này v�i nh?ng nhi�m vF %��c xác %�nh cF
th0, phù h�p v�i th�c t� và ph�i ti�p tFc cF th0 hóa trách

nhi�m này thành nh?ng nhi�m vF cF th0 trong tEng n�m,
có s k�t, ki0m %i0m, %ánh giá %�nh k$. Ch�ng trình
c6ng yêu c7u @y ban M�t tr�n các c�p và các t" ch�c
thành viên ph�i chú tr�ng ki0m tra ho(t %
ng c�a c
quan, t" ch�c, %n v� kinh t�, các qu�, các ch�ng trình,
d� án %��c qu�n lý; không %0 x�y ra tham nh6ng. Ng�#i
%�ng %7u c quan M�t tr�n T" qu	c và các t" ch�c thành
viên các c�p ph�i ch�u trách nhi�m n�u %0 x�y ra tham
nh6ng � c quan ni tr�c ti�p lãnh %(o, qu�n lý.

Gi�i pháp PCTN c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam nói
chung và nh?ng gi�i pháp, nhi�m vF cF th0 %ã %��c xác
%�nh trong Ch�ng trình hành %
ng PCTN c�a M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam s� ch2 th�t s� %��c th�c hi�n và có hi�u
qu� trên th�c t� khi %
i ng6 nh?ng ng�#i làm công tác
M�t tr�n, nh�t là nh?ng ng�#i %�ng %7u @y ban M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c thành viên c�a M�t tr�n
các c�p th�c s� g�ng m�u trong PCTN. H� th	ng M�t tr�n
ph�i g�ng m�u xây d�ng, c�ng c	 v�n hóa liêm chính
trong n
i b
 h� th	ng; t" ch�c M�t tr�n ph�i trong s(ch,
cán b
 M�t tr�n ph�i có “bàn tay s(ch”, “không nhúng
chàm” thì m�i có th0 th�c hi�n %��c t�t c� các gi�i pháp
%ã nêu. Mu	n v�y, ngay tE khâu tuy0n dFng, b" nhi�m,
b	 trí cán b
 cho %�n khâu qu�n lý, s� dFng cán b
 M�t
tr�n ph�i luôn quan tâm %�n ch�t l��ng cán b
; có chính
sách thu hút nh?ng ng�#i vEa có n�ng l�c chuyên môn,
vEa có ph�m ch�t t	t vào làm công tác M�t tr�n. @y ban
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam, các t" ch�c thành viên c�a
M�t tr�n các c�p c7n tr�c ti�p ho�c ki�n ngh� c quan có
th�m quy/n xây d�ng và th�c hi�n các chính sách %ãi ng

v/ ti/n l�ng, khen th��ng, s� dFng và %/ b(t phù h�p,
k�p th#i %0 %
ng viên cán b
 M�t tr�n nhi�t tình công
tác, g�ng m�u trong th�c hi�n nhi�m vF và l	i s	ng;
kiên quy�t x� lý nh?ng cán b
 M�t tr�n có hành vi tham
nh6ng. �ây vEa là gi�i pháp tr�c ti�p, vEa là ti/n %/ cho
các gi�i pháp khác c�a M�t tr�n %��c th�c thi nghiêm túc
và %(t hi�u qu�.�
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M�t tr�n T� qu	c Vi�t Nam 
th�c hi�n ch�c n�ng giám sát, 
góp ph%n phòng, ch	ng tham nh$ng

NGUYỄN DUY KHÁNH*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tích cực tham gia, động viên
nhân dân và các tổ chức, thành viên tham gia phòng ngừa, phát hiện tham nhũng
theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt
động giám sát trong các lĩnh vực: giải quyết khiếu nại, tố cáo, thuế, hải quan, vấn đề
bồi thường, giải tỏa nhà đất, trách nhiệm của người đứng đầu, đóng góp vào cuộc
chiến chống tham nhũng của Đảng ta.

Summary: The Vietnam Fatherland Front is responsible for actively participating,
encouraging its people and members to participate in preventing and detecting
corruption in accordance with the law, supervising the implementation of the law on
anti-corruption. Recently, the Vietnam Fatherland Front has implemented many
monitoring activities in the areas of settlement of complaints, denunciations, taxes,
customs, compensation and land clearance issues, responsibilities of leaders,
contributing to the fight against corruption of our Party.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, giám sát, các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption, supervision, unions, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/4/2019; Sửa chữa: 16/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

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

Một số kết quả phòng, chống tham nhũng
thông qua công tác giám sát của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam tham gia và giám sát công
tác xây d�ng chính sách, pháp lu�t. Ban Th�#ng tr�c @y
ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã tham gia
góp ý, ph�n bi�n xã h
i %	i v�i kho�ng 30 d� án lu�t,
pháp l�nh và ngh� %�nh; trong %ó, có nhi/u d� án lu�t,
pháp l�nh, ngh� %�nh có liên quan tr�c ti�p %�n công tác
phòng, ch	ng tham nh6ng (PCTN); nhi/u ý ki�n góp ý vào
các quy %�nh v/ quy/n và ngh>a vF c�a cán b
, công ch�c;
nh?ng vi�c cán b
, công ch�c không %��c làm; v/ t�ng

c�#ng giám sát c�a M�t tr�n T" qu	c, các t" ch�c thành
viên và nhân dân %	i v�i cán b
, công ch�c trong PCTN...
%ã %��c c quan so(n th�o, ban hành ti�p thu, th0 hi�n
trong các v�n b�n. Ban Th�#ng tr�c @y ban Trung �ng
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam c6ng tham gia %óng góp các ý
ki�n vào D� th�o Lu�t Phòng, ch	ng tham nh6ng (s�a
%"i), %ã t" ch�c nhi/u h
i ngh� %0 l�y ý ki�n c�a các
chuyên gia, các nhà khoa h�c góp ý %	i v�i d� th�o.

�oàn Ch� t�ch @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam %ã ph	i h�p ban hành Ngh� quy�t liên t�ch s	
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-�CTUBTWMTTQVN ngày
15/6/2017 gi?a @y ban Th�#ng vF Qu	c h
i, Chính ph�,
�oàn Ch� t�ch @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t
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Nam quy %�nh chi ti�t các hình th�c giám sát, ph�n bi�n
xã h
i c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam, %ây là m
t trong
nh?ng c�n c� quan tr�ng %0 tri0n khai các ho(t %
ng
giám sát c�a M�t tr�n.

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam t" ch�c hi�p th�ng và
giám sát vi�c b7u c� %(i bi0u Qu	c h
i, %(i bi0u H
i %+ng
nhân dân các c�p. Nh?ng ng�#i �ng c� %(i bi0u Qu	c
h
i, %(i bi0u H
i %+ng nhân dân các c�p sau khi M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam t" ch�c l�y ý ki�n c� tri ni c�
trú c�a ng�#i �ng c� mà có s	 phi�u tín nhi�m th�p %/u
không %��c M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p hi�p
th�ng %�a vào danh sách chính th�c ng�#i �ng c�
(lo(i kh�i danh sách ng�#i �ng c� %(i bi0u Qu	c h
i,
%(i bi0u H
i %+ng nhân dân các c�p). Ban Th�#ng tr�c
@y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam %ã t"
ch�c 15 �oàn giám sát công tác b7u c� %(i bi0u Qu	c h
i
khóa XIV và H
i %+ng nhân dân các c�p nhi�m k$ 2016
- 2021 t(i 37 t2nh, thành ph	 tr�c thu
c Trung �ng,
góp ph7n %�m b�o các cu
c b7u c� di^n ra dân ch�,
%úng lu�t, l�a ch�n %��c nh?ng �ng c� viên x�ng %áng.

M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam có trách nhi�m tham gia
các H
i %+ng t� v�n tuy0n ch�n th�m phán, ki0m sát viên
và gi�i thi�u H
i th�m nhân dân (tr��c kia) và nay là các
H
i %+ng tuy0n ch�n, giám sát Th�m phán qu	c gia, H
i
%+ng tuy0n ch�n Ki0m sát viên Vi�n Ki0m sát nhân dân
t	i cao, H
i %+ng thi tuy0n Ki0m sát viên s c�p, Ki0m
sát viên trung c�p; ch� trì l�a ch�n, gi�i thi�u ng�#i %0
H
i %+ng nhân dân b7u làm H
i th�m nhân dân. M�t tr�n
T" qu	c th�c hi�n r�t nghiêm túc trên c s� nghiên c�u,
ki0m tra k� h+ s, t" ch�c l�y ý ki�n nhân dân v/ %	i
t��ng tuy0n ch�n, gi�i thi�u %0 góp ph7n b�o %�m ch�t
l��ng c�a %
i ng6 th�m phán, Ki0m sát viên và H
i th�m
nhân dân. �+ng th#i, giám sát vi�c th�c hi�n pháp lu�t
v/ công khai, minh b(ch trong ho(t %
ng c�a các c quan,
t" ch�c, %n v�. @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các
c�p luôn quan tâm góp ph7n %�m b�o thông tin cho nhân
dân thông qua tham gia xây d�ng th0 ch�, pháp lu�t;
tuyên truy/n, ph" bi�n, giáo dFc pháp lu�t t�i nhân dân.
Bên c(nh vi�c b�o %�m quy/n %��c cung c�p thông tin
cho nhân dân, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p còn
giám sát vi�c th�c hi�n pháp lu�t v/ minh b(ch tài s�n,

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

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội thảo “Giải pháp tăng cường công
tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, tháng 5/2019.

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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thu nh�p c�a cán b
, công ch�c, %�ng viên, nh?ng ng�#i
có quy/n l�c trong các c quan nhà n��c theo quy %�nh
Ngh� %�nh s	 78/N�-CP ngày 17/7/2013 c�a Chính ph�.

Ban Th�#ng tr�c @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam %ã ph	i v�i các b
, ngành, t" ch�c thành viên
và các c quan h?u quan th�c hi�n nhi/u ho(t %
ng giám
sát trong nhi/u l>nh v�c mà nhân dân và c� tri c� n��c
quan tâm, %ã và %ang gây nhi/u b�c xúc cho nhân dân và
c6ng là nh?ng l>nh v�c có th0 x�y ra nhi/u tham nh6ng,
lãng phí nh�: Giám sát và nâng cao hi�u qu� vi�c gi�i
quy�t khi�u n(i, t	 cáo � c s�; giám sát vi�c công khai
k�t lu�n thanh tra; ph	i h�p giám sát vi�c th�c hi�n
nh?ng nhi�m vF, gi�i pháp ch� y�u nh<m c�i thi�n môi
tr�#ng kinh doanh, nâng cao n�ng l�c c(nh tranh qu	c
gia trong l>nh v�c thu� và h�i quan; ph	i h�p tri0n khai
xác %�nh ch2 s	 hài lòng c�a ng�#i dân, t" ch�c %	i v�i s�
phFc vF c�a c quan hành chính nhà n��c; giám sát trách
nhi�m c�a ng�#i %�ng %7u c�p xã, huy�n trong phòng,
ch	ng tham nh6ng… vi�c tri0n khai các ho(t %
ng giám
sát này %ã và %ang nh�n %��c s� �ng h
 c�a các c quan
nhà n��c và nhân dân.

Trong 5 n�m qua, @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
các c�p � c s� %ã ch� trì ph	i h�p giám sát %��c 492.784
cu
c. Trong %ó, c�p t2nh giám sát %��c 4.093 cu
c; @y
ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam c�p xã, ch� trì giám sát
%��c 466.012 cu
c. N
i dung giám sát t�p trung vào vi�c
th�c hi�n ch� %
, chính sách b+i th�#ng, gi�i t�a; vi�c
b	 trí tái %�nh c� và t(m c� cho ng�#i dân có nhà, %�t b�
thu h+i; vi�c th�c hi�n quy ho(ch, d� án còn %0 kéo dài
nhi/u n�m; v/ %�m b�o an toàn v� sinh th�c ph�m; v/
công tác ti�p dân và gi�i quy�t %n th� khi�u n(i, t	 cáo
c�a công dân; vi�c th�c hi�n các quy %�nh pháp lu�t v/ c
s� y t� t� nhân; ph	i h�p th�c hi�n và giám sát t"ng rà
soát chính sách �u %ãi %	i v�i ng�#i có công v�i cách
m(ng; vi�c th�c hi�n %�a ng�#i cai nghi�n ma túy không
ni c� trú "n %�nh trên %�a bàn vào c s� xã h
i; công tác
tuy0n sinh các l�p %7u c�p; vi�c cung c�p n��c s(ch và
n��c h�p v� sinh… T" ch�c, h��ng d�n và ch2 %(o ho(t
%
ng c�a các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát %7u
t� c�a c
ng %+ng. Công tác h��ng d�n, ki0m tra c�ng c	,
ki�n toàn v/ t" ch�c và nâng cao ch�t l��ng ho(t %
ng
c�a các Ban Thanh tra nhân dân xã, ph�#ng, th� tr�n, Ban
Giám sát %7u t� c�a c
ng %+ng ngày càng %��c th�c hi�n
t	t hn. @y ban M�t tr�n T" qu	c các %�a ph�ng %ã t�p
trung %�y m(nh ho(t %
ng c�a các Ban Thanh tra nhân
dân trong vi�c giám sát th�c hi�n chính sách pháp lu�t,
công tác gi�i quy�t %n th� khi�u n(i, t	 cáo � xã,
ph�#ng, th� tr�n. Vi�c th�c hi�n nhi�m vF giám sát %7u
t� c�a c
ng %+ng t(i nhi/u %�a ph�ng %(t k�t qu� t	t,
góp ph7n nâng cao ch�t l��ng công trình và ch	ng xâm

h(i l�i ích c�a c
ng %+ng, v	n, tài s�n c�a nhà n��c, t(o
ni/m tin trong nhân dân, gi? v?ng "n %�nh an ninh chính
tr�, tr�t t� an toàn - xã h
i � %�a ph�ng, c s�.

Trong 5 n�m (tE n�m 2014 %�n n�m 2018), t"ng s	
cu
c giám sát do Ban Thanh tra nhân dân th�c hi�n là
189.461 cu
c và Ban Giám sát %7u t� c�a c
ng %+ng th�c
hi�n là 173.929 cu
c. Các l>nh v�c, n
i dung giám sát c�a
M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam trong th#i gian qua t�p trung
vào vi�c gi�i quy�t nh?ng b�c xúc, %òi h�i c�a %ông %�o
nhân dân, trên c s� xây d�ng k� ho(ch th�c hi�n m
t
cách khoa h�c, sát v�i yêu c7u và %i/u ki�n th�c t�, b�o
%�m tính kh� thi và hi�u qu� cao. Nhi/u ý ki�n, ki�n ngh�
sau giám sát %��c các c quan ch�c n�ng ti�p thu và ph�n
h+i, góp ph7n quan tr�ng vào PCTN, t(o ni/m tin c�a
nhân dân %	i v�i ��ng, Nhà n��c.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống tham nhũng qua thực hiện
chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

Hoàn thi�n chính sách, pháp lu�t v/ giám sát c�a M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam

C7n nghiên c�u %0 s�a %"i, b" sung, hoàn thi�n m
t
b��c Quy ch� giám sát và ph�n bi�n xã h
i c�a B
 Chính
tr�, trong %ó ti�p tFc hoàn thi�n hn c ch� M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c chính tr� - xã h
i giám sát %	i
v�i t" ch�c %�ng và %�ng viên; xác %�nh rõ hn, cF th0 hn
trách nhi�m c�a t" ch�c và %�ng viên %	i v�i ho(t %
ng
giám sát và c ch� ti�p thu, th�c hi�n các ki�n ngh�, yêu
c7u sau giám sát c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam. Xây d�ng
c ch� ti�p thu, gi�i trình nh?ng ki�n ngh� c�a M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam trong ho(t %
ng giám sát. �/ xu�t th0 ch�
hóa các quan %i0m, ch� tr�ng c�a ��ng v/ %(i %oàn k�t
toàn dân t
c, ph�ng châm “dân bi�t, dân bàn, dân làm,
dân ki0m tra”, m	i quan h� “��ng lãnh %(o, Nhà n��c qu�n
lý, nhân dân làm ch�”; hoàn thi�n và th�c hi�n có hi�u
qu� các c ch�, chính sách phát huy vai trò c�a nhân dân
trong quy�t %�nh nh?ng v�n %/ l�n c�a %�t n��c; b�o %�m
t�t c� quy/n l�c c�a Nhà n��c thu
c v/ nhân dân, qua %ó
nâng cao hi�u qu�, tính thi�t th�c trong ho(t %
ng giám
sát c�a M�t tr�n T" qu	c và các %oàn th0 chính tr� - xã h
i.
Qu	c h
i, Chính ph� c7n nghiên c�u xây d�ng, ban hành
Lu�t Th�c hi�n dân ch� � c s� và các v�n b�n có liên quan
v/ th�c hi�n dân ch� trong các c quan nhà n��c, %n v�
s� nghi�p công l�p nh<m ti�p tFc phát huy dân ch�, th�c
hi�n t	t vai trò, trách nhi�m PCTN. 

T�ng c�#ng s� ph	i h�p gi?a M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam và các t" ch�c thành viên, các c quan, t" ch�c khác
trong th�c hi�n giám sát
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P H Ò N G ,  C H ; N G  T H A M  N H � N G ,  L Ã N G  P H Í

T�ng c�#ng s� ph	i h�p, k�t h�p gi?a ho(t %
ng giám
sát c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c thành
viên v�i ho(t %
ng thanh tra c�a các c quan nhà n��c,
ho(t %
ng ki0m tra c�a ��ng và ho(t %
ng giám sát c�a
Qu	c h
i, H
i %+ng nhân dân các c�p... ��c bi�t, c7n chú
tr�ng vi�c ph	i h�p gi?a ho(t %
ng giám sát c�a M�t tr�n
T" qu	c Vi�t Nam v�i ho(t %
ng giám sát c�a Qu	c h
i,
H
i %+ng nhân dân các c�p. Ho(t %
ng giám sát c�a Qu	c
h
i, H
i %+ng nhân dân là ho(t %
ng giám sát mang tính
quy/n l�c nhà n��c, do v�y, khi %��c k�t h�p v�i ho(t
%
ng giám sát mang tính xã h
i c�a c�a nhân dân s� t(o
ra m
t c ch� b�o %�m cho ho(t %
ng này %��c ti�n hành
có hi�u qu� hn.

Phát huy dân ch� trong ho(t %
ng giám sát c�a M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam

Dân ch� là m
t trong nh?ng yêu c7u c b�n trong t"
ch�c và ho(t %
ng c�a các thi�t ch� trong h� th	ng chính
tr� c�a n��c ta, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam c6ng %òi h�i
ph�i %��c th�c hi�n theo nh?ng c ch� và cách th�c dân
ch�. Yêu c7u này %�t ra %	i v�i toàn b
 h� th	ng M�t tr�n
các c�p, c6ng nh� %	i v�i vi�c ph	i h�p giám sát gi?a @y
ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và các t" ch�c thành viên
ho�c gi?a các thành viên v�i nhau trong quá trình th�c
hi�n quy/n giám sát. 

Ti�p tFc %"i m�i v/ t" ch�c b
 máy và các %i/u ki�n
b�o %�m cho ho(t %
ng giám sát c�a M�t tr�n T" qu	c
Vi�t Nam 

Có các bi�n pháp nâng cao trình %
 %
i ng6 lãnh %(o
M�t tr�n các c�p, có chính sách quy ho(ch %ào t(o, b+i
d��ng và thu hút cán b
 có n�ng l�c, trình %
, ph�m
ch�t, %(o %�c. T�p h�p xây d�ng %
i ng6 chuyên gia có
trình %
 chính tr�, chuyên môn, có chính ki�n, có t� duy
%
c l�p, th�c s� có tâm, n'm và hi0u %��c nguy�n v�ng
chính %áng c�a nhân dân. V�i t" ch�c h� th	ng M�t tr�n
ch�t ch�, h�p lý và ho(t %
ng có hi�u qu� s� th�c hi�n t	t
ch�c n�ng giám sát. M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam c7n phát
huy ti/m n�ng to l�n c�a các t" ch�c thành viên và các
cá nhân tiêu bi0u, các nhân s>, trí th�c, các nhà khoa h�c,
các H
i %+ng t� v�n. �+ng th#i, thông qua ho(t %
ng c�a
M�t tr�n và các t" ch�c thành viên, M�t tr�n t"ng h�p ý
ki�n, %/ ngh�, ki�n ngh� c�a c� tri và các t7ng l�p nhân
dân, t�p h�p d� lu�n xã h
i, %ây là ngu+n thông tin, t�

li�u vô cùng phong phú v/ c� lý lu�n và th�c ti^n %0 làm
c s� th�c hi�n giám sát và ph�n bi�n xã h
i.

��m b�o v/ kinh phí, c s� v�t ch�t k� thu�t, t" ch�c
b
 máy ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam c7n %��c
quy %�nh có tính ch�t %�c thù. Theo c ch� tài chính và
t" ch�c cán b
 hi�n hành c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
các c�p d7n xóa b� c ch� “xin - cho”. �0 ch� %
ng trong
ho(t %
ng giám sát và ph�n bi�n xã h
i c6ng nh� các ho(t
%
ng khác c�a h� th	ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam, Qu	c
h
i, Chính ph� c7n %"i m�i c ch� và có nh?ng quy %�nh
mang tính ch�t %�c thù v/ t" ch�c và tài chính c�a M�t
tr�n T" qu	c Vi�t Nam theo h��ng nâng cao tính ch�
%
ng cho @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p trong
ho(t %
ng nói chung, c6ng nh� ho(t %
ng giám sát và
ph�n bi�n xã h
i nói riêng, nh�t là v/ kinh phí ho(t %
ng.
Vi�c Qu	c h
i quy�t %�nh phân b" kinh phí ho(t %
ng cho
h� th	ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam là m
t %/ xu�t c6ng
c7n %��c quan tâm nghiên c�u.

Các ho(t %
ng giám sát c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
ph�i g'n v�i nh?ng yêu c7u, nguy�n v�ng h�p pháp,
chính %áng c�a nhân dân

Ho(t %
ng giám sát c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam c7n
ph�i t�p trung h��ng vào nh?ng v�n %/ g'n tr�c ti�p v�i
cu
c s	ng c�a nhân dân, g'n v�i các quy/n và l�i ích h�p
pháp, chính %áng c�a nhân dân, tr�ng tâm là nh?ng v�n
%/ %ông %�o nhân dân quan tâm, b�c xúc, c7n s�m ph�i
%��c gi�i quy�t. M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam là t" ch�c %(i
di�n cho ti�ng nói c�a các t7ng l�p nhân dân, mFc %ích
giám sát c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam xét cho cùng là
vì nhân dân, vì s� ti�n b
 c�a xã h
i. S�n ph�m giám sát
c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam ph�i th0 hi�n %��c l�i ích,
nguy�n v�ng c�a các t7ng l�p nhân dân, %��c s� %+ng
tình, s� hài lòng c�a qu7n chúng nhân dân. 

Các c quan, t" ch�c có th�m quy/n c�a M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam, các t" ch�c thành viên c�a M�t tr�n khi
th�c hi�n quy/n giám sát c7n ph�i xem xét khách quan,
l�a ch�n chính xác nh?ng v�n %/ có ý ngh>a quan
tr�ng, b�c thi�t nh�t, có �nh h��ng và tác %
ng xã h
i
l�n nh�t trong các yêu c7u, nguy�n v�ng c�a nhân dân
%0 giám sát. �

Chú thích:
1 Đẩu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp,

Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiến hành giám sát việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại 3
tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai.
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Bác H� v�i đ�ng bào Công giáo,
giai đo�n 1945-1954

NGÔ QUỐC ĐÔNG*

Tóm tắt: Trên cơ sở tham khảo và đối chiếu các nguồn sử liệu, bằng cách tiếp cận
nhấn mạnh tới các yếu tố tôn giáo như tự do niềm tin, đối thoại tôn giáo, bài viết
đưa ra những cứ liệu lịch sử về ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số vấn đề
của cộng đồng Công giáo. Dưới nhiều góc độ khác nhau cho thấy, việc đối thoại,
hòa giải của Người đối với các chức sắc và cộng đồng Công giáo được thực hiện
trên cơ sở trí tuệ, tinh tế, lấy đại cục làm trọng, tôn trọng tự do tín ngưỡng và
không tín ngưỡng của nhân dân.

Summary: On the basis of reference and comparison of data sources and by
approaching the emphasis on religious factors such as freedom of belief and religious
dialogue, the article provides historical evidences of President Ho Chi Minh's respone
to some issues of the Catholic community. Under many different perspectives, his
dialogue and reconciliation with the dignitaries and Catholic communities were
carried out on the basis of intellect and sophistication, taking great importance,
simultaneously, and respect freedom of belief and non-belief of the people.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấu tranh giành độc lập dân tộc, cộng đồng Công giáo Việt Nam, giai đoạn 1945 - 1954.
Keywords: President Ho Chi Minh, fighting for national independence, Vietnamese Catholic community, the period
1945 - 1954.
Nhận bài: 25/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 5/5/2019.

Khẳng định quyền tự do tín ngưỡng
Trong m�#i chính sách c�a Vi�t Minh, thì “H
i hè, tín

ng��ng, báo ch�ng, h�p hành %i l(i có quy/n t� do”1.
Nh?ng câu th t��ng chEng %n gi�n, nào ng# %ó chính
là chìa khoá trong t� t��ng c�a Ng�#i khi gi�i quy�t v�n
%/ n�y sinh gi?a các t" ch�c tôn giáo v�i chính quy/n do
nh?ng ng�#i c
ng s�n lãnh %(o sau này. Ch�ng trình
Vi�t Minh c6ng ghi rõ: “… Ban b	 các quy/n t� do dân
ch� cho nhân dân: t� do ngôn lu�n, t� do xu�t b�n, t� do
t" ch�c, t� do tín ng��ng…”2. 

Trong các quy/n c�a con ng�#i thì quy/n %��c t� do
tín ng��ng có ý ngh>a quan tr�ng %�c bi�t. H+ Chí Minh
%ã l>nh h
i sâu s'c v�n %/ này khi gi�i quy�t v�n %/ tôn
giáo Vi�t Nam. �i/u này xóa b� %i nh?ng m	i nghi ng(i
trong lòng c�a nh?ng ng�#i Công giáo, khi h� ti�p xúc v�i
nh?ng ng�#i Vi�t Minh. Ông Nguy^n �ình �7u, m
t ng�#i
Công giáo tham gia phong trào Thanh niên Lao %
ng Công

giáo (Thanh Lao Công) tr��c n�m 1945, %ã nói v/ ý ngh>a
quan tr�ng c�a vi�c ban b	 quy/n t� do tín ng��ng: “Tôi
còn nh� ngay tE mùa hè n�m 1942, nhân d�p c�m phòng
c�a các %(i bi0u Thanh Lao Công B'c K$, anh Nguy^n
M(nh Hà kéo tôi ra m
t ch� cùng nghiên c�u b�n Ch�
tr�ng và ch�ng trình c�a Vi�t Minh in b<ng th(ch b�n,
g�p l(i nh� cu	n l�ch b� túi. Chúng tôi %�c bi�t chú ý
nh?ng %i/u kho�n liên quan t�i t� do - tín ng��ng và các
th� t� do khác nhau. Chúng tôi không th�y m
t câu hay
m
t m
t ch? nào t� ra “C
ng s�n tiêu di�t tôn giáo” nh�
ng�#i ra v�n sang tai nhau”3. 

� th#i %i0m sau n�m 1945, kh�ng %�nh quy/n t� do tín
ng��ng là y�u t	 quan tr�ng nh<m %ánh vào ý %+ l�i dFng
v�n %/ tôn giáo %0 phá ho(i kháng chi�n c�a th�c dân
Pháp. Vi�c %	i di�n v�i v�n %/ tôn giáo � th#i %i0m này
th�t không %n gi�n, nh�t là Công giáo. Công giáo %ã
%��c th�c dân Pháp và Giáo h
i lúc b�y gi# tuyên truy/n
r<ng, C
ng s�n là m
t th� hi0m h�a c�a tôn giáo. Nh?ng

* Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C
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tuyên truy/n này là m
t thách %	 v�i nhi/u ng�#i Công
giáo Vi�t Nam. Lý do r�t %n gi�n, nh?ng ng�#i mà gi�i
Công giáo ph�i %	i di�n sau tháng 8/1945 l(i chính là
nh?ng ng�#i %�a nhân dân Vi�t Nam làm cu
c Cách m(ng
thành công - nh?ng ng�#i C
ng s�n, v�i lãnh tF �u tú và
ki�t xu�t - Ch� t�ch H+ Chí Minh.

�i/u này cho th�y, sau Cách m(ng Tháng Tám n�m
1945, trên c�ng v� Ch� t�ch n��c Vi�t Nam Dân ch� C
ng
hoà, Ch� t�ch H+ Chí Minh ph�i %	i di�n v�i v�n %/ tôn
giáo tr�c ti�p và gay g't.

V�i Công giáo, %�n th#i %i0m n�m 1945 có hai v�n %/
h�t s�c nh(y c�m mà gi�i quy�t không h/ %n gi�n, %ó là:
Xoá b� cách nhìn %�nh ki�n k$ th� và %�m b�o nhu c7u tôn
giáo chính %áng c�a Công giáo. C6ng � th#i %i0m Cách
m(ng Tháng Tám n�m 1945, khi ��ng C
ng s�n Vi�t Nam
%ã có 15 n�m lãnh %(o thì có th0 tr� l#i ngay r<ng, nhu
c7u tôn giáo chính %áng c�a ng�#i Công giáo Vi�t Nam %ó
là %�m b�o T� do tín ng��ng.

Ch2 m
t ngày sau khi tuyên b	 �
c l�p, ngày 3/9/1945
trong phiên h�p %7u tiên c�a Chính ph�, Ch� t�ch H+ Chí
Minh nêu sáu nhi�m vF c�p bách c�a Nhà n��c Vi�t Nam
Dân ch� C
ng hoà, v/ nhi�m vF th� sáu, Ng�#i nói: “Th�c
dân phong ki�n thi hành chính sách chia r� %+ng bào Giáo
và %+ng bào L�ng, %0 d^ b/ th	ng tr�. Tôi %/ ngh� Chính
ph� tuyên b	: Tín ng��ng t� do và L�ng Giáo %oàn k�t”.

�i/u này không ch2 dEng � tuyên b	, mà %��c ghi cF th0
trong Hi�n pháp %7u tiên c�a n��c Vi�t Nam (ngày 8/11/1946)
ch�ng II, mFc B (quy/n l�i và ngh>a vF) xác %�nh: “M�i công
dân Vi�t Nam %/u có quy/n t� do tín ng��ng”.

Trong L#i Kêu g�i toàn qu	c kháng chi�n (tháng
12/1946) kh�ng %�nh rõ t� t��ng %oàn k�t c�a Ch� t�ch
H+ Chí Minh: “B�t k$ %àn ông, %àn bà, b�t k$ ng�#i già,
ng�#i tr�, không chia tôn giáo, %�ng phái, dân t
c. H^ là
ng�#i Vi�t Nam thì ph�i %�ng lên %ánh th�c dân Pháp %0
c�u T" qu	c”. Ngày 3/3/1951, trong l#i phát bi0u k�t
thúc bu"i ra m't c�a ��ng Lao %
ng Vi�t Nam, Ch� t�ch
H+ Chí Minh nêu rõ: “Chúng tôi xin nói thêm 2 %i0m, nói
rõ %0 tránh hi0u l7m: M
t là v�n %/ tôn giáo, thì ��ng
Lao %
ng Vi�t Nam hoàn toàn tôn tr�ng quy/n t� do tín
ng��ng c�a m�i ng�#i”.

Nh� v�y, %óng góp %7u tiên c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh
sau Cách m(ng Tháng Tám chính là v�n %/ kh�ng %�nh
quy/n t� do tín ng��ng cho m�i công dân c�a n��c Vi�t
Nam m�i �
c l�p và s� bình %�ng tôn giáo mà lu�t pháp
c�a n��c Vi�t Nam Dân ch� C
ng hòa ngày càng th0 ch�
rõ hn trong nh?ng giai %o(n ti�p theo.

Tuy nhiên, c6ng v�i b	n ch? “t� do tín ng��ng” cho
ng�#i Công giáo không ph�i %ã %��c t�t c� “gi�i” Công giáo
tin t��ng và thEa nh�n � th#i %i0m lúc %ó. Do nh?ng di^n
bi�n ph�c t(p c�a l�ch s�, s� chia r� và l�i dFng tôn giáo c�a

D I � N  � À N  � Z I  � O À N  K � T  T O À N  D Â N  T � C

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu tôn giáo trong Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1960.
ẢNH: TƯ LIỆU
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các l�c l��ng %	i tr�ng v�i phong trào kháng chi�n c�a
nh?ng ng�#i C
ng s�n Vi�t Nam. �ây còn là m
t ch� %/
%��c bàn lu�n dài � mi/n Nam trong nh?ng n�m 1954 -
1975, khi c
ng %+ng Công giáo mi/n Nam g	c B'c bình lu�n
v/ Công giáo � mi/n B'c th#i kì xây d�ng xã h
i ch� ngh>a. 

��y là v/ m�t v�n b�n pháp lu�t, còn trên ho(t %
ng
th�c t� vi�c th�c thi quy/n t� do tín ng��ng v�i Công
giáo � th#i %i0m Cách m(ng Tháng Tám và nh?ng ngày
%7u �
c l�p thì sao? Ng�#i ta d^ dàng nh�n th�y trong
Chính ph� lâm th#i và các giai %o(n ti�p theo %ã s�m có
m�t nh?ng nhân v�t Công giáo n"i ti�ng, nh�: Nguy^n
M(nh Hà, V6 �ình TFng, Nguy^n Thành V>nh cho %�n các
v�, nh�: Ngô T� H(, Thái V�n Lung, Ph(m Bá Tr�c, Nguy^n
Bá Lu�t… Giám mFc Lê H?u TE, H+ Ng�c C�n, hai v� Giám
mFc c	 v�n t	i cao c�a Chính ph�.

S� có m�t c�a ng�#i Công giáo trong c c�u chính
quy/n sau Cách m(ng Tháng Tám, ngoài nh?ng ý ngh>a
khác ý ngh>a tín ng��ng t� do c6ng c7n %��c hi0u là:
“�
c l�p và t� do mà nhân dân Vi�t Nam %ã hy sinh t�t
c� %0 giành %��c, m
t khi %ã có, thì c6ng có cho t�t c�
m�i ng�#i, không phân bi�t tôn giáo và không tôn giáo,
m�i công dân, tôn giáo %/u bình %�ng”.

V/ th�c thi t� do tôn giáo c6ng ph�i k0 %�n khía c(nh
tôn tr�ng, c�m xâm h(i các di tích l�ch s� c�a các tôn giáo
trong chính sách c�a Chính ph� Vi�t Minh t(i nh?ng vùng
giáo � �+ng b<ng B'c b
 th#i %i0m nh?ng n�m 1945 -
1947. N�m 1951, trong m
t thông tri g�i các Liên khu và
T2nh �y, Ban Bí th� ��ng Lao %
ng Vi�t Nam %ã yêu c7u:
“TE lâu gi�c Pháp th�#ng l�i dFng nhà th# làm v� trí %óng
quân %0 ch	ng l(i ta. Vi�c có nên hay không nên %ánh vào
các nhà th# có v� trí %�ch �y là m
t v�n %/ có tính ch�t
quân s� và chính tr� ph�c t(p, nay Trung �ng quy %�nh
rõ các yêu c7u sau %0 các %�a ph�ng chú ý thi hành cho
%úng chính sách c�a ��ng: “Vì tôn tr�ng tín ng��ng c�a
nhân dân nên ch� tr�ng chung c�a ta là h�t s�c %ánh
vào nhà th# có %�ch %óng...”.

Ngày 14/6/1955, H+ Ch� t�ch ký S'c l�nh s	 234/-SL
c�a Chính ph� v/ v�n %/ tôn giáo. �i/u I kh�ng %�nh:
“Chính ph� %�m b�o quy/n t� do tín ng��ng và t� do th#
cúng c�a nhân dân. Không ai %��c xâm ph(m quy/n t� do
�y. M�i ng�#i Vi�t Nam %/u có quy/n t� do theo m
t tôn
giáo ho�c không theo m
t tôn giáo nào”.

Tuy nhiên, cùng v�i vi�c tôn tr�ng quy/n t� do ni/m tin
tôn giáo, Ch� t�ch H+ Chí Minh t� rõ thái %
 kiên quy�t trong
vi�c l�i dFng ni/m tin tôn giáo %0 phá ho(i kh	i %oàn k�t
toàn dân. Trong nh?ng bi�n pháp tri�t %0 nh�t %0 gi�i quy�t
v�n %/ này, có l�, Ch� t�ch H+ Chí Minh %ã s�m ngh> t�i gi�i
pháp b<ng vi�c pháp lu�t hóa chính sách t� do tín ng��ng.
Vì th�, Hi�n pháp %7u tiên n�m 1946 có riêng m
t %i/u ghi
nh�n t� do tín ng��ng và %oàn k�t L�ng - Giáo. S'c l�nh
234/-SL, t(i �i/u 7 ghi nh�n: “Pháp lu�t s� trEng tr� nh?ng
k� nào m��n danh ngh>a tôn giáo %0 phá ho(i hòa bình,
th	ng nh�t, %
c l�p, dân ch�, tuyên truy/n chi�n tranh, phá

ho(i %oàn k�t, ng�n tr� tín %+ làm ngh>a vF công dân, xâm
ph(m t� do tín ng��ng và t� do t� t��ng c�a ng�#i khác,
ho�c làm nh?ng vi�c trái pháp lu�t”. 

�0 phát huy cao %
 kh	i %(i %oàn k�t dân t
c, Ch� t�ch
H+ Chí Minh ch�m lo nh?ng l�i ích chính %áng c�a ng�#i lao
%
ng. �	i v�i %+ng bào Công giáo, %a s	 là nông dân, c6ng
nh� bao nông dân khác, h� không có ho�c có r�t ít ru
ng
%�t, %(i b
 ph�n ru
ng %�t n<m trong tay %�a ch�, Nhà
Chung. Chính vì v�y, ngày 19/12/1953 S'c l�nh 197/SL do
H+ Ch� t�ch ký ban b	 Lu�t C�i cách ru
ng %�t. V/ v�n %/
ru
ng %�t c�a tôn giáo t(i ch�ng III, �i/u 25 c�a Lu�t quy
%�nh: Nh?ng %	i t��ng %��c chia trong %ó Nhà Chung, nhà
chùa, tE %�#ng và các c quan tôn giáo %��c %0 l(i m
t
ph7n ru
ng %�t %0 dùng vào vi�c th# cúng. Ph7n ru
ng %�t
“do nhân dân %�a ph�ng bình ngh� và �y ban kháng chi�n
t2nh xét %�nh. Tr�#ng h�p %�c bi�t thì c�p trên quy�t %�nh.
Nh?ng ng�#i làm ngh/ tôn giáo n�u không %� s	ng, có s�c
cày c�y và yêu c7u, thì %��c chia m
t ph7n ru
ng %�t � ni
h� ho(t %
ng, ho�c quê quán h�”. �ánh giá ý ngh>a tích
c�c c�a v�n %/ chính sách ru
ng %�t tôn giáo � m
t th#i
%i0m l�ch s� nh(y c�m nh� v�y, m
t nhà phân tích chính
tr� lúc %ó nh�n xét: M
t s	 ng�#i Công giáo xét l(i thi�t ch�
tôn giáo trong th#i th�c dân mà theo h� là m
t trong nh?ng
hình th�c c�a n/n bóc l
t ngo(i bang. Vì c�i cách ru
ng %�t
%ã chia ru
ng %�t c�a Nhà Chung cho nông dân Công giáo
m
t s	 ru
ng %�t l�n.

Có th0 th�y chi ti�t hn v�n %/ ru
ng %�t c�a các tôn
giáo trong S'c l�nh s	 234/SL (�i/u 11 và �i/u 12). � %ây,
cách gi�i quy�t c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh th0 hi�n s� hi0u
bi�t sâu s'c c�a Ng�#i v/ tôn giáo, nh�t là v�i c
ng %+ng
Công giáo v	n r�t nh(y c�m và c6ng th0 hi�n tính nhân
v�n sâu s'c c�a Ng�#i khi ph�i %	i di�n t�c ti�p v�i c�i
cách ru
ng %�t c�a tôn giáo. Ch� t�ch H+ Chí Minh %ã t(o
ra n/n t�ng cho nh?ng ng�#i Công giáo %+ng hành cùng
dân t
c trong môi tr�#ng m�i.

Tìm mọi khả năng để hướng người Công
giáo vào các hoạt động kháng chiến

Xu�t phát tE s� phong phú, %a chi/u c�a cu
c kháng
chi�n, tE tính ch�t ph�c t(p c�a v�n %/ Công giáo v�i dân
t
c, d�a trên t�ng quan ý th�c h� c�a tình hình qu	c t�
và %	i m�t tr�c ti�p gi�i quy�t nh?ng nhi�m vF c�p bách
c�a dân t
c, giai %o(n 1945-1954, Ch� t�ch H+ Chí Minh
có nhi/u bài vi�t, bài nói xu�t s'c v/ tôn giáo.

�i/u nh(y c�m c�a v�n %/ Công giáo trong kháng
chi�n ch	ng Pháp d^ b� %�a ra l�i dFng nh�t là v�n %/ vô
th7n - h?u th7n. Nh�ng, chính � c�n nguyên c�a s� ph�c
t(p, Ch� t�ch H+ Chí Minh l(i có th0 hoá gi�i tài tình nh�t.
H7u nh� không bao gi# Ng�#i nói %�n hai tE C
ng s�n
trong nh?ng bài vi�t, bài nói chuy�n v/ Công giáo. Ng�#i
c6ng không gi�i thích vô th7n là gì, h?u th7n là gì. �
nh?ng th#i %i0m nh(y c�m c�a l�ch s�, Ch� t�ch H+ Chí
Minh ít th" l
 mình là C
ng s�n, ch2 %/ c�p t�i m
t Chính
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ph� Vi�t Minh, M�t tr�n Vi�t Minh và hi�n di�n v�i t�
cách c�a con ng�#i Vi�t Minh “ch� không ph�i là ng�#i
C
ng s�n”. Trong th� g�i Giám mFc Lê H?u TE ngày
1/2/1947, Ch� t�ch H+ Chí Minh %ã khéo léo gác qua m
t
bên %�nh ki�n v�i C
ng s�n c�a Giám mFc, %+ng th#i gi�i
thích rõ chính sách c�a Vi�t Minh. Ng�#i vi�t:

Ch'c CF không bao gi# tin r<ng Vi�t Minh ch	ng %(o,
vì CF thEa bi�t Vi�t Nam �
c L�p �+ng Minh là c	t %oàn
k�t t�t c� %+ng bào %0 làm cho T" qu	c %
c l�p, ch�
không ph�i %0 chia r� ph�n %	i tôn giáo.

Mà tôi c6ng không bao gi# ngh> r<ng %+ng bào Công
giáo ch	ng Vi�t Minh...

N�u Chính ph� là Vi�t Minh, thì sao l(i có nh?ng b

tr��ng không thu
c phái nào

N�u Chính ph� là c
ng s�n, thì sao l(i có nh?ng v� C	
v�n t	i cao nh� CF4. 

Trong ti�p xúc v�n %
ng %+ng bào Công giáo, Ch� t�ch
H+ Chí Minh tránh tranh lu�n v/ v�n %/ t� nh� %ó (vô th7n-
h?u th7n). Khi nói chuy�n v�i Linh mFc Cao V�n Lu�n, lúc
câu chuy�n b� Linh mFc d�n d't sa vào ch� %/ tranh lu�n
v/ C
ng s�n v�i Công giáo, Ch� t�ch H+ Chí Minh %ã tinh t�
chuy0n sang h�i th�m chuy�n %#i th�#ng c�a Linh mFc,
c�a Vi�t ki/u và sinh viên � Pháp, Linh mFc Lu�n ghi l(i
trong h+i kí: “Có l� cF H+ nh�n ra %/ tài này có th0 gây r'c
r	i, m�t lòng, nên v
i lánh sang chuy�n khác. CF h�i tôi
tình hình các Vi�t ki/u, sinh viên � Pháp, vi�c h�c hành c�a
tôi”5. Tr��c khi v/ n��c, Ch� t�ch H+ Chí Minh còn khuyên
Linh mFc Cao V�n Lu�n vi�t th� cho Giám mFc và Giáo s>
n��c nhà, Ng�#i %�t v�n %/ v�i Linh mFc Cao V�n Lu�n là
nên vi�t th� cho Giám mFc Lê H?u TE %0 khuyên Giám mFc
�ng h
 kháng chi�n, �ng h
 Chính ph�6. 

�	i v�i Ch� t�ch H+ Chí Minh, trong %	i tho(i v�i tôn
giáo, có l� Ng�#i luôn %	i tho(i � ph�ng di�n gi?a con
ng�#i v�i con ng�#i hn là gi?a các ý th�c h�. Th�y %��c
nhi�m vF c�p bách c�a dân t
c, nên Ng�#i tìm m�i cách
%0 %�nh h��ng ho(t %
ng Công giáo vào ho(t %
ng yêu
n��c. Ph�ng pháp này c�a Ng�#i không ph�i ai c6ng có
%��c. Trong khi m
t s	 ng�#i ch� tr�ng %	i chi�u so
sánh tEng quan %i0m vô th7n, h?u th7n, thì xu�t phát tE
s� hi0u bi�t th�u %áo t�#ng t�n v�n %/, Ng�#i ch2 %/ c�p
th�n tr�ng kín k�, tránh nh?ng d� bi�t dù � m�c %
 nh�
nh�t. Ph�ng pháp trên %em l(i hi�u qu� to l�n, t�n dFng
%��c m�i kh� n�ng %0 %i %�n xu h��ng hoà gi�i toàn v�n,
%0 %+ng bào Công giáo m
t lòng %oàn k�t ch	ng th�c dân
Pháp, h(n ch� t	i %a nh?ng b�t %+ng gi?a Công giáo và
nh?ng con ng�#i cách m(ng v�i %�#ng l	i Mácxít c�a h�. 

H+ Chí Minh r�t th�n tr�ng khi %/ c�p t�i ni/m tin (��c
tin c�a ng�#i Công giáo), Ng�#i không ch� tr�ng %i sâu
vào tri�t lý Công giáo, không bình lu�n, không phê phán.
Ng�#i luôn tôn tr�ng s� khác bi�t ni ng�#i khác; %ón
nh�n m�t tích c�c và lo(i b� m�t tiêu c�c; %/ cao và phát
tri0n giá tr� � m�i phía. Sainteny - %(i di�n c�a Chính ph�

Pháp � Vi�t Nam trong nh?ng n�m 1945-1947 xác nh�n:
“V/ ph7n tôi, ph�i nói r<ng ch�a bao gi# tôi có c� %0 nh�n
th�y ni các ch�ng trình c�a cF H+ Chí Minh m
t d�u v�t
nào, dù r�t nh�, c�a s� công kích, %a nghi; ho�c ch� gi^u
%	i v�i m
t tôn giáo nào b�t k$”7. Cái %
c %áo trong t�
t��ng c�a Ng�#i v/ v�n %/ này � ch� %ã c	 g'ng t(o ra c
s� lý thuy�t làm n/n t�ng c�a s� %oàn k�t %ó và h�t s�c
m/m d�o nh�ng c�ng quy�t %�m b�o nh?ng %i/u ki�n
th�c s� cho s� %oàn k�t �y, %oàn k�t L�ng - Giáo.

Ch� t�ch H+ Chí Minh c6ng s�m %/ c�p t�i %�#ng
h��ng “Kính Chúa - Yêu N��c”cho l	i s	ng %(o c�a ng�#i
Công giáo trong m
t n/n t�ng chính tr� - xã h
i m�i.
Trong m
t b�n th�o ch�a %��c công b	 cho th�y rõ t�
t��ng này c�a Ng�#i: …Th�c dân Pháp l�i dFng th� %o(n
c6 %0 mong chia r� l�ng và giáo, %0 làm kém l�c l��ng
kháng chi�n c�a ta, %0 c��p n��c ta m
t l7n n?a:

Song th�c dân Pháp quên r<ng:

- Vi�t Nam ngày nay là Dân ch� C
ng hòa, tôn giáo t� do.

- Vi�t Nam ngày nay %ã toàn dân %oàn k�t, giáo c6ng
nh� l�ng, kiên quy�t kháng chi�n %0 tranh l�y th	ng
nh�t và %
c l�p cho T" qu	c.

- �+ng bào công giáo quy�t th�c hi�n kh�u hi�u:
PhFng s� ��c Chúa, phFng s� T" qu	c, và %/u hi0u r<ng:
Kính Chúa mà không bi�t yêu N��c là ch�a bi�t kính
Chúa, mà yêu N��c thì ph�i kháng chi�n8.

Trong nh?ng bài vi�t, Ch� t�ch H+ Chí Minh khai thác
t� t��ng hành %
ng c�a nh?ng b�c v> nhân, c6ng nh�
nh?ng ng�#i sáng l�p tôn giáo nh?ng y�u t	 c7n thi�t,
phFc vF cho kh	i %oàn k�t dân t
c. Vì v�y, s� không l�y
làm l(, khi tE %áy lòng, Ng�#i ca ng�i nh?ng v� ti/n b	i �y:
“Chúa Giê-su d(y: �(o %�c là bác ái; Ph�t Thích ca d(y: �(o
%�c là tE bi; Kh"ng T� d(y: �(o %�c là nhân ngh>a”.

Bên c(nh nh?ng câu nói c�a các “��ng t	i cao”, Ch�
t�ch H+ Chí Minh th�#ng chuy0n ý c�a các v� %ó cho phù
h�p v�i %i/u ki�n hoàn c�nh cF th0 c�a Vi�t Nam, %0 %+ng
bào Công giáo d^ hi0u, mà tinh th7n c b�n c�a câu nói
v�n không thay %"i. Ch�ng h(n, trong Th� chúc mEng
Noel %+ng bào Công giáo n�m 1945, Ng�#i cho r<ng: S� hy
sinh c�a %+ng bào Công giáo ngoài chi�n tr�#ng là noi
theo tinh th7n cao th��ng c�a ��c Chúa Giê-su, su	t %#i
ngài ch2 hy sinh ph�n %�u %0 c�u xã h
i, c�u loài ng�#i.
Ch� t�ch H+ Chí Minh vi�t, “...Công giáo hay không Công
giáo, Ph�t giáo hay không Ph�t giáo %/u ph�i n� l�c %�u
tranh cho n/n %
c l�p n��c nhà... ��c Chúa %ã hy sinh vì
nhân lo(i. Ng�#i %ã vì loài ng�#i mà hy sinh ph�n %�u,
còn chúng ta hy sinh vì %
c l�p t� do c�a dân t
c. Trong
Công giáo có câu “Tam v� nh�t th0”, nhà Ph�t có câu “V(n
chúng nh�t sinh”, nên chúng ta ph�i hy sinh cho nhân
lo(i và cho chúng sinh”9. “N�u ��c Giê-su sinh ra vào th#i
%(i chúng ta và ph�i %�t mình tr��c n�i %au kh" c�a
%�ng th#i, ch'c Ngài s� là m
t ng�#i xã h
i ch� ngh>a %i
tìm %�#ng c�u th� cho loài ng�#i”.
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Ch� t�ch H+ Chí Minh hi0u r<ng, c7n %oàn k�t t�t c�
m�i ng�#i, g+m c� %+ng bào Công giáo và các tín %+ thu
c
nhi/u tôn giáo khác trên c s� %oàn k�t t�p h�p h� l(i
thành m
t kh	i th	ng nh�t. Vì v�y, trong các bài vi�t,
nói chuy�n, Ng�#i t�p trung nh�n m(nh ý ngh>a c7n thi�t
c�a vi�c %oàn k�t L�ng - Giáo. “G7n 20 th� k� tr��c, m
t
v� thánh nhân %ã ra %#i. C� %#i ch2 lo c�u th� %
 dân, hy
sinh cho t� do bình %�ng.

Trong lúc này, th�c dân Pháp gây cu
c chi�n tranh,
chúng mong c��p n��c ta l7n n?a, chúng làm trái h�n
v�i lòng bác ái c�a ��c Giê-su. 

Toàn th0 %+ng bào ta, không chia l�ng giáo, %oàn
k�t ch�t ch�, quy�t lòng kháng chi�n, %0 gi? non sông T"
qu	c, và c6ng %0 gi? t� do”10. 

Th� g�i %+ng bào Công giáo nhân d�p Noel 1947, Ng�#i
vi�t: “Chúng ta toàn dân, giáo c6ng nh� l�ng, %oàn k�t

kháng chi�n %0 T" qu	c %��c %
c l�p, tôn giáo %��c t� do,
��c Chúa phù h
 chúng ta, chúng ta ch'c s� th'ng l�i”11.

Theo quan ni�m c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh, ni/m tin
tôn giáo và lòng yêu n��c không có gì mâu thu�n. M
t
ng�#i có th0 vEa là m
t công dân t	t, vEa là tín %+ m�u
m�c. Là công dân thì có T" qu	c, là giáo h?u thì có Thiên
Chúa, ��c Ph�t và các ��ng t	i cao khác, mà m�i tôn giáo
có m
t cách g�i. M
t ng�#i có th0 %+ng th#i hoàn thành
ngh>a vF %	i v�i T" qu	c, quê h�ng và làm tròn b" ph�n
%	i v�i các ��ng t	i cao mà mình th#. Kính Chúa và Yêu
N��c là nhi�m vF không th0 tách r#i, có h�t lòng phFc vF
T" qu	c thì m�i làm sáng danh Chúa. Ng�#i còn vi�t:
“Kinh Thánh có câu: “ý dân là ý Chúa”, con %�#ng yêu
n��c mà %+ng bào %ang %i là hoàn toàn %úng. 

Tôi mong các cF phF lão, các v� giám mFc và linh mFc h�ng
hái khuy�n khích tín %+ trong m�i công vi�c ích n��c l�i dân. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc mừng
Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2019. ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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L�ng giáo %oàn k�t, toàn dân %oàn k�t, c� n��c m
t
lòng, dân ta nh�t %�nh s� th'ng l�i trong cu
c %�u tranh
th�c hi�n hoà bình th	ng nh�t T" qu	c và xây d�ng m
t
n��c Vi�t Nam hòa bình, th	ng nh�t, %
c l�p, dân ch� và
giàu m(nh”12.

Lúc sinh th#i và cu
c %#i ho(t %
ng cách m(ng, Ch�
t�ch H+ Chí Minh hi0u tình hình tôn giáo � nhi/u n��c
trên th� gi�i, c6ng nh� � Vi�t Nam. Ng�#i bi�t %��c
nh?ng di^n bi�n ph�c t(p x�y ra m�i lúc, m�i ni. B�n
thân Ng�#i %ã tr�i qua m
t quá trình bôn ba tr�i nghi�m
th�c t�, nên Ng�#i có th0 ti�p thu g(n l�c nh?ng giá tr�
tinh hoa c�n b�n nh�t c�a các tôn giáo, và coi %ó nh� là
m
t di s�n v�n hoá c�a loài ng�#i. Tài tình hn, bao gi#
Ng�#i c6ng v�n dFng nh?ng tri th�c mình bi�t m
t cách
linh ho(t, d^ hi0u và h?u ích v�i hoàn c�nh cF th0 c�a
Vi�t Nam. Do v�y, Ch� t�ch H+ Chí Minh - m
t ng�#i C
ng
s�n m�i có th0 nói: “H�c thuy�t c�a Kh"ng T� có �u %i0m
c�a nó là s� tu d��ng %(o %�c cá nhân. Tôn giáo Giê-su
có �u %i0m c�a nó là lòng nhân ái cao c�. Ch� ngh>a Tôn
D�t Tiên có �u %i0m c�a nó, chính sách c�a nó thích h�p
v�i %i/u ki�n n��c ta. Kh"ng T�, Giê-su, Mác, Tôn D�t
Tiên ch�ng có nh?ng %i0m chung %ó sao? H� mu	n m�u
c7u h(nh phúc cho loài ng�#i, m�u phúc l�i cho xã h
i.
N�u hôm nay h� còn s	ng trên %#i này, n�u h� h�p l(i
m
t ch�, tôi tin r<ng h� nh�t %�nh chung s	ng v�i nhau
r�t hoàn m� nh� nh?ng ng�#i b(n thân thi�t.

Tôi c	 g'ng làm ng�#i h�c trò c�a các v� �y”13.

D�a vào lòng tin t��ng v?ng ch'c � kh� n�ng và ph�m
giá t	t %�p c�a con ng�#i, Ch� t�ch H+ Chí Minh luôn luôn
quan tâm, t(o %i/u ki�n %0 m�i ng�#i Công giáo phát huy
cái t	t, s�a ch?a nh��c %i0m. Ng�#i s� dFng tài tình
nhi/u ph�ng pháp %0 t�p h�p ng�#i Công giáo, h��ng
ho(t %
ng c�a h� vào s� nghi�p %�u tranh gi�i phóng dân
t
c. [ng x� c�a Ng�#i v�i các v�n %/ c�a Công giáo nh?ng
n�m 1945 - 1954 cho th�y, kh� n�ng %	i tho(i, hòa gi�i
c�a Ng�#i %	i v�i ch�c s'c và c
ng %+ng Công giáo m
t
cách trí tu�, tinh t�, l�y %(i cFc làm tr�ng. Các câu chuy�n

%	i tho(i c�a Ng�#i c6ng cho th�y, Công giáo luôn là m
t
th�c th0 có nh?ng d�u �n l�ch s� %�c bi�t trong lòng dân
t
c và mang trong mình tính nh(y c�m sâu s'c. Trên th�c
t�, do b	i c�nh l�ch s� chính tr� ph�c t(p chi ph	i, các
cu
c %	i tho(i %ã không %i %�n k�t qu� nh� kì v�ng c�a
nhi/u ng�#i, nh�ng d�u sao c6ng h(n ch� %��c t	i %a các
xung %
t không c7n thi�t gi?a Công giáo v�i kháng chi�n
và hn th�, t�p h�p %��c khá nhi/u ng�#i Công giáo tham
gia �ng h
 phong trào %�u tranh do nh?ng ng�#i C
ng
s�n lãnh %(o. Phong cách %	i tho(i c�a Ch� t�ch H+ Chí
Minh cho th�y, Ng�#i có lòng khoan dung và am hi0u sâu
s'c giáo lý Công giáo.

Nh?ng nh�n %�nh và gi�i pháp cho v�n %/ Công giáo v�i
dân t
c trong kháng chi�n ch	ng Pháp c�a Ch� t�ch H+ Chí
Minh, m
t m�t d�a trên nh?ng lu�n %i0m c�n b�n c�a ch�
ngh>a Mác, m�t khác %��c hình thành tE s� ti�p thu phát
tri0n các giá tr� nhân b�n c�a dân t
c, vEa là v�n dFng m
t
cách sáng t(o phù h�p v�i %i/u ki�n l�ch s� Vi�t Nam.
Xuyên su	t m�i ho(t %
ng c�a Ng�#i n"i b�t lên t� t��ng
%oàn k�t tôn giáo, m
t b
 ph�n c�u thành t� t��ng c�a
Ch� t�ch H+ Chí Minh, t� t��ng %��c b't ngu+n tE vi�c l�y
nhân dân là ch� th0 và %
c l�p dân t
c là mFc tiêu ph�n
%�u. Th�c t� cu
c %#i s� nghi�p c�a Ng�#i %ã kh�ng %�nh
s� nh�t quán trong chính sách: Tôn tr�ng t� do tín ng��ng
và không tín ng��ng c�a nhân dân. T� t��ng �y c�a Ng�#i
còn là n/n t�ng c�n b�n cho các chính sách tôn giáo ��ng
và Nhà n��c ta trong su	t m�y chFc n�m qua và v�n gi?
nguyên giá tr� cho t�i t�n ngày hôm nay.

Cách hoà gi�i Công giáo v�i dân t
c c�a Ch� t�ch H+ Chí
Minh ch�a %�ng %�m nét tính v� tha, lòng nhân ái và ni/m
tin mãnh li�t vào con ng�#i, vào nhân dân. Không ch2 b<ng
l#i kêu, ti�ng g�i, mà b<ng nh?ng hành %
ng cF th0, Ch�
t�ch H+ Chí Minh %ã c�m hoá, cu	n hút, t�p h�p m�i ng�#i
d��i lá c# th	ng nh�t chung. S� hài hoà gi?a t� t��ng,
hành %
ng và nhân cách c�a Ng�#i làm cho kh	i %oàn k�t
dân t
c, trong %ó có Công giáo, không ch2 dEng � kh�u
hi�u, t� t��ng, mà th�t s� %ã tr� thành %
ng l�c quy tF s�c
m(nh c�a c� dân t
c vào s� nghi�p kháng chi�n.�
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DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C

Vì s� ti!n b
, công b&ng xã h
i
trong phát tri"n kinh t!

TRẦN KHẮC XIN*

Tóm tắt: Tiến bộ và công bằng xã hội có mối liên hệ và tương quan chặt chẽ với
nhau, trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát
triển của đất nước. Bài viết phân tích và đề xuất những giải pháp để có được tiến
bộ và công bằng xã hội, nhằm tạo động lực cho sự phát triển, thực hiện mục
tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Summary: Social progress and justice are closely related and correlated,
becoming key contents in the country's development strategy. The paper
analyzes and proposes solutions for social progress and justice, to motivate
development, to achieve the goal "Rich people, strong nation, equitable,
democratic and civilized society".
Từ khóa: Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam.
Keywords: Social progress, justice, economic development, build and defense country, Vietnam.
Nhận bài: 8/4/2019; Sửa chữa: 12/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Tiến bộ, công bằng xã hội là động lực của
sự phát triển

Ti�n b
 và công b<ng xã h
i có m	i liên h� và t�ng
quan ch�t ch� v�i nhau, tE %ó, %ã tr� thành m
t trong
nh?ng n
i dung %�c bi�t quan tr�ng trong chi�n l��c phát
tri0n c�a nhi/u qu	c gia, dân t
c và là khát v�ng s	ng c�a
loài ng�#i. MFc tiêu: “Dân giàu, n��c m(nh, dân ch�, công
b<ng, v�n minh” mà ��ng và nhân dân ta %ang ph�n %�u
th�c hi�n %ã th0 hi�n tinh th7n %ó. ��m b�o th�c ch�t
c�a ti�n b
 và công b<ng xã h
i là gi�i quy�t hài hòa gi?a
s� phát tri0n kinh t� %�t n��c v�i th�c hi�n các chính
sách xã h
i, %em l(i cu
c s	ng hòa bình, %
c l�p, t� do, �m
no, h(nh phúc cho nhân dân. Trong quá trình th�c hi�n
n/n kinh t� th� tr�#ng %�nh h��ng xã h
i ch� ngh>a, quan
%i0m này l(i càng có ý ngh>a quan tr�ng. Kh'c phFc %��c
nh?ng h(n ch� c	 h?u c�a n/n kinh t� th� tr�#ng, mang
%�m tính nhân v�n c�a ch� %
 xã h
i ch� ngh>a, nên c7n
ph�i %��c quán tri�t sâu s'c, tri0n khai có hi�u qu� trong
th�c ti^n xây d�ng, b�o v� T" qu	c.

T�ng tr��ng kinh t� là m
t khái ni�m kinh t� h�c, %��c
dùng %0 ch2 s� gia t�ng v/ quy mô, s�n l��ng c�a n/n kinh
t� trong m
t th#i k$ nh�t %�nh và th�#ng %��c %o b<ng
m
t s	 %(i l��ng. T�ng tr��ng kinh t� là s� t�ng lên v/
l��ng (quy mô s�n l��ng) c�a m
t n/n kinh t� nào %ó,
tính trong th#i gian nh�t %�nh. Có th0 nói r<ng, t�ng
tr��ng kinh t�, m�c dù là m
t tiêu chí quan tr�ng c�a ti�n
b
 xã h
i, nh�ng b�n thân nó là s� th0 hi�n không %7y %�
c�a ti�n b
 xã h
i, b�i theo quan %i0m c�a các nhà sáng
l�p ch� ngh>a xã h
i khoa h�c, ti�n b
 xã h
i là quá trình
phát tri0n c�a xã h
i loài ng�#i tE th�p lên cao, tE m
t
hình thái kinh t� - xã h
i này %�n m
t hình thái kinh t�
- xã h
i khác cao hn. Vì v�y, ti�n b
 xã h
i không ch2 th0
hi�n trong s� phát tri0n c�a l�c l��ng s�n xu�t, mà c�
trong s� phát tri0n c�a quan h� s�n xu�t; trong s� phát
tri0n c�a c s� h( t7ng, trong s� phát tri0n c�a ki�n trúc
th��ng t7ng; trong s� phát tri0n c�a t+n t(i xã h
i, trong
s� phát tri0n c�a ý th�c xã h
i; không ch2 trong vi�c nâng
cao m�c s	ng c�a con ng�#i, làm cho con ng�#i thoát kh�i
m�i áp b�c bóc l
t, b�t công, mà còn %��c phát tri0n toàn

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực III.
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di�n và t� mình làm ch� cu
c s	ng b�n thân. Trên c s�
gi�i quy�t %��c v�n %/ t�ng tr��ng kinh t�, ngh>a là t(o
ra %��c nhi/u c�a c�i v�t ch�t, ng�#i ta m�i có th0 gi�i
quy�t hàng lo(t v�n %/ khác, %�c bi�t là các v�n %/ xã h
i,
nh� nâng cao m�c s	ng c�a ng�#i dân, t�ng c�#ng phúc
l�i xã h
i, gi�m b�t tình tr(ng th�t nghi�p, %�m b�o cho
m�i ng�#i có công �n vi�c làm "n %�nh... 

Tuy nhiên, %�ng tE góc %
 ti�n b
 xã h
i mà xét thì
không ph�i lúc nào t�ng tr��ng kinh t� c6ng %+ng hành
hay là d�n %�n ti�n b
 xã h
i. M
t khi trong xã h
i mà
ng�#i ta ch2 duy nh�t quan tâm %�n t�ng tr��ng kinh t�
và b<ng m�i giá %0 thúc %�y s� t�ng tr��ng �y thì %i/u %ó
có th0 s� ch�a %�ng m
t nguy c khó l�#ng. Do v�y,
chúng ta ph�i luôn k�t h�p t�ng tr��ng kinh t� v�i ti�n
b
 xã h
i. �0 tìm hi0u rõ v�n %/ này, không %��c %+ng
nh�t công b<ng xã h
i v�i bình %�ng xã h
i. Nói t�i bình
%�ng xã h
i là nói t�i s� ngang b<ng nhau gi?a ng�#i v�i
ng�#i v/ m
t (ho�c m
t vài) ph�ng di�n xã h
i nào %ó,
ch�ng h(n v/ kinh t�, chính tr�, v�n hoá... 

Còn công b<ng xã h
i là khái ni�m mang tính l�ch s� t�t
y�u, b� quy %�nh b�i hoàn c�nh l�ch s� cF th0. Có th0 nói,
m�i xã h
i %/u có chu�n m�c riêng v/ công b<ng xã h
i,
chu�n m�c %ó do hoàn c�nh l�ch s� cF th0 c�a xã h
i %ó

quy %�nh. C.Mác ch2 ra r<ng, trong xã h
i xã h
i ch� ngh>a,
sau khi %ã kh�u trE nh?ng kho�n c7n thi�t %0 duy trì s�n
xu�t, tái s�n xu�t c6ng nh� %0 duy trì %#i s	ng c�a c
ng
%+ng, toàn b
 s	 s�n ph�m c�a xã h
i còn l(i s� %��c phân
ph	i theo nguyên t'c: m�i ng�#i s�n xu�t s� %��c nh�n
tr� l(i tE xã h
i m
t s	 l��ng s�n ph�m tiêu dùng tr� giá
ngang v�i s	 l��ng lao %
ng %ã cung c�p cho xã h
i. 

C�ng l>nh (b" sung và phát tri0n n�m 2011) %ã kh�ng
%�nh ''Chính sách xã h
i %úng %'n, công b<ng là %
ng l�c
m(nh m�, phát huy m�i n�ng l�c sáng t(o c�a nhân dân
trong s� nghi�p xây d�ng và b�o v� T" qu	c''1.

�0 gi�i phóng con ng�#i theo ngh>a %7y %�, ch�ng
nh?ng c7n t�ng tr��ng kinh t�, mà ph�i th�c hi�n s� ti�n
b
 và công b<ng xã h
i. �	i v�i n��c ta trong hn 30 n�m
%"i m�i, xác %�nh m	i quan h� gi?a t�ng tr��ng kinh t�
và công b<ng xã h
i nh� th� nào cho %úng %'n, v�n là
v�n %/ c7n %��c ti�p tFc nghiên c�u %7y %� %0 có %��c
nh?ng gi�i pháp phù h�p v�i th�c t� %�t n��c. C7n ti�p
tFc t"ng k�t th�c ti^n và nghiên c�u lý lu�n %0 xây d�ng
m
t mô hình lý thuy�t v/ phát tri0n xã h
i, v/ th�c hi�n
ti�n b
 và công b<ng xã h
i phù h�p v�i hoàn c�nh và
%i/u ki�n cF th0. Nh?ng %�c %i0m l�ch s� cF th0 không
gi	ng nhi/u n��c %òi h�i m
t khung lý thuy�t v/ ti�n b


D I � N  � À N  � Z I  � O À N  K � T  T O À N  D Â N  T � C

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành,
giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tháng 5/2019.

ẢNH: KỲ ANH
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và công b<ng xã h
i � Vi�t Nam không th0 d�p khuôn mô
hình c�a b�t c� n��c nào. �ó là c� m
t quá trình công
phu tìm tòi tE nhi/u góc %
 khác nhau trong l�ch s� và
hi�n t(i, tE góc %
 kinh t� %�n chính tr�, v�n hoá, t�p
quán và tâm lý... 

T� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh v/ gi�i phóng và
phát tri0n là làm cho n��c ta %��c hoàn toàn %
c l�p, dân
ta %��c hoàn toàn t� do, %+ng bào ta ai c6ng có cm �n,
áo m�c, ai c6ng %��c h�c hành. Sau này Ng�#i còn nói rõ
hn: Nhà nào nghèo thì %� �n, %ã %� �n thì khá lên, nhà
nào khá thì làm cho giàu lên, nhà giàu thì giàu lên n?a,
ph�i làm cho %�t n��c tr� nên giàu m(nh, r+i %�n khi
th'ng l�i, s� xây d�ng %�t n��c ta %àng hoàng, to %�p
hn g�p m�#i ngày nay... �ó là nh?ng %i0m c	t lõi trong
quan %i0m gi�i phóng và phát tri0n c�a Ch� t�ch H+ Chí
Minh. �ó c6ng là c s� t� t��ng %0 hình thành các chính
sách xã h
i, %0 kh�o c�u m	i quan h� gi?a t�ng tr��ng
kinh t� và ti�n b
 công b<ng xã h
i. T� t��ng c�a Ch�
t�ch H+ Chí Minh v/ gi�i phóng và phát tri0n %ã tr� thành
%
ng l�c to l�n và m(nh m�, %
ng viên toàn ��ng, toàn
dân ta trong cu
c cách m(ng gi�i phóng dân t
c và xây
d�ng %�t n��c � nh?ng th�p k� tr��c %ây.

Trong m
t th#i gian dài, chúng ta ch�a nh�n th�c
%��c %7y %� t7m quan tr�ng c�a chính sách xã h
i và s�
k�t h�p h?u c gi?a chính sách kinh t� v�i chính sách xã
h
i, ch�a nh�n th�c %��c r<ng, vi�c ti�p c�n các v�n %/
xã h
i và %/ ra nh?ng chính sách xã h
i, %	i v�i các cách
%/ c�p khác nhau %	i v�i vi�c gi�i quy�t m
t quá trình
th	ng nh�t, có quan h� h?u c và thâm nh�p l�n nhau,
không th0 chia c't trong khoa h�c v/ con ng�#i. Vì v�y,
trong nhi/u k� ho(ch c�a Nhà n��c, th�#ng chú tr�ng
nhi/u %�n các chính sách kinh t�, mà ch�a chú tr�ng %7y
%� %�n các chính sách xã h
i. �ó là ch�a k0 trong xã h
i
còn coi chính sách xã h
i nh� chính sách h� tr� cho s�
phát tri0n %�t n��c.

Tr��c %ây, trong %i/u ki�n chi�n tranh, chính sách xã
h
i theo ch� ngh>a bình quân %ã gi? vai trò l�ch s� nh�t
%�nh, trong m
t th#i gian nh�t %�nh. Nh�ng khi tình hình
%ã thay %"i, nh?ng chính sách xã h
i, %�c bi�t là chính
sách phân ph	i, chính sách phúc l�i xã h
i mang tính
bình quân b� kéo dài quá lâu, cho %�n nay v�n ch�a th0
kh'c phFc h�t, %ã cào b<ng m�i giá tr� lao %
ng, ch�ng
nh?ng không t(o ra %��c b�t c� s� công b<ng xã h
i nào,
mà trái l(i %ã làm gi�m ý ngh>a th�c t� c�a nh?ng ý t��ng
t	t %�p mà ta th�#ng nói v/ ''con ng�#i'', v/ ''dân làm
ch�'', v/ “công b<ng xã h
i”... Ch� ngh>a bình quân trong
%i/u ki�n l�ch s� m�i c�a kinh t� th� tr�#ng và h
i nh�p
qu	c t� %ã có tác %
ng tiêu c�c, tri�t tiêu %
ng l�c c�a s�n
xu�t, là m
t trong nh?ng nguyên nhân kìm hãm s� t�ng
tr��ng kinh t�.

Vi�c chuy0n sang n/n kinh t� th� tr�#ng nhi/u thành
ph7n, %ã t(o %à phát tri0n, làm cho kinh t� không ngEng
t�ng tr��ng. M	i quan h� gi?a kinh t� và xã h
i, công
b<ng xã h
i %ang %�ng tr��c hàng lo(t nh?ng v�n %/ th�c

ti^n vô cùng b�c xúc. ��t n��c ta tr�i qua th#i gian chi�n
tranh kéo dài v�i m�c %
 tàn phá ác li�t, c s� kinh t� v	n
%ã nghèo nàn, l(c l�u, b	i c�nh qu	c t� di^n bi�n khá
ph�c t(p, ki�n th�c và kinh nghi�m lãnh %(o, qu�n lý %�t
n��c còn h(n ch�. �ó là nh?ng %�c %i0m l�ch s� làm cho
chúng ta không d^ dàng gì có th0 nhanh chóng rút ng'n
%��c kho�ng cách gi?a t�ng tr��ng kinh t� v�i công b<ng
xã h
i.

V�i t	c %
 t�ng tr��ng hàng n�m t�ng %	i cao c�a
n/n kinh t�, cho phép %�t n��c ta có c h
i phát tri0n
nhanh hn, t(o %i/u ki�n gi�i quy�t nh?ng hi�n t��ng
b�t công trong xã h
i. Gi? %��c s� cân b<ng t�ng %	i
gi?a t�ng tr��ng kinh t� và công b<ng xã h
i là m
t yêu
c7u h�t s�c quan tr�ng. Tuy nhiên, c7n ph�i có m
t h�
th	ng chính sách xã h
i %úng %'n và có hi�u l�c, bên
c(nh %ó, th�c hi�n t	t h� th	ng chính sách %ó, thì m�i có
th0 th�c hi�n %��c công b<ng xã h
i. �(i h
i VI c�a ��ng
l7n %7u tiên t(o s� chuy0n bi�n trong quan %i0m nh�n
th�c v/ v�n %/ chính sách xã h
i, chính th�c %�a vào báo
cáo chính tr�. Ti�p theo %ó, các h
i ngh� Ban Ch�p hành
Trung �ng, Qu	c h
i, Chính ph� %ã tEng b��c cF th0 hóa
thêm. TE �(i h
i VII %�n �(i h
i XII %ã phát tri0n lên m
t
b��c cao hn trong C�ng l>nh, Chi�n l��c kinh t� - xã
h
i c�a ��ng v/ chính sách xã h
i. Công b<ng xã h
i là
mFc tiêu cao %�p, %��c cF th0 hóa thành nh?ng n
i dung
phù h�p v�i tEng l>nh v�c, tEng %	i t��ng dân c�, tEng
vùng mi/n, tEng chính sách, tEng vi�c làm thi�t th�c.

Mu	n cho s� phát tri0n kinh t� có tác %
ng %�n công
b<ng xã h
i, c7n ph�i có h� th	ng chính sách xã h
i tích
c�c, %úng %'n, %+ng th#i %
ng viên %��c toàn xã h
i
tham gia th�c hi�n. MFc tiêu bao trùm c�a t�t c� các
chính sách xã h
i là ph�i mang l(i cho con ng�#i m
t cu
c
s	ng t	t %�p, không ch2 dành riêng cho ai, cho m
t thi0u
s	 hay t�p th0 nào, mà là dành cho m�i ng�#i dân trong
xã h
i Vi�t Nam; chính sách %ó phát tri0n xã h
i m
t cách
b/n v?ng phù h�p v�i %i/u ki�n l�ch s� cF th0 và truy/n
th	ng v�n hóa c�a dân t
c.

Giải pháp đẩy mạnh thực hiện chính sách
tiến bộ và công bằng xã hội

M
t là, b�o %�m c s� và nh?ng %i/u ki�n c b�n cho
%#i s	ng v�t ch�t và tinh th7n (bao g+m c� v�n hoá, khoa
h�c, ngh� thu�t...) %(t t�i trình %
 ngày càng cao cho th�
h� ng�#i Vi�t Nam hôm nay và mai sau, %áp �ng yêu c7u
c�a công cu
c phát tri0n %�t n��c. Trên c s� %ó, hình
thành m
t l	i s	ng Vi�t Nam vEa hi�n %(i, hài hòa gi?a cá
nhân và c
ng %+ng, vEa b�o v� và phát tri0n nh?ng giá
tr� v�n hoá t	t %�p c�a dân t
c, t(o nên m
t xã h
i lành
m(nh, v�n minh, "n %�nh, làm cho môi tr�#ng �u vi�t cho
s� t�ng tr��ng kinh t�. �ó chính là %
ng l�c phát tri0n
c�a xã h
i Vi�t Nam. 

Ngày nay, khi chúng ta s	ng trong th#i %(i v�n minh
m�i, ý chí t� l�c t� c�#ng ph�i %��c nâng lên t7m cao
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m�i. TE xa x�a, ng�#i Vi�t Nam s	ng có t� duy %"i m�i,
nh(y bén v�i cái m�i, linh ho(t và m/m d�o, n��c g'n
li/n v�i nhà %0 phát tri0n. T� t��ng %"i m�i trong quá
trình tìm tòi con %�#ng xây d�ng ch� ngh>a xã h
i c6ng
xu�t hi�n r�t s�m � n��c ta, ngay tE nh?ng tìm tòi ban
%7u v/ khoán h
 trong nông nghi�p nh?ng n�m cu	i th�p
k� 60, chuy0n sang h(ch toán nh?ng n�m %7u th�p k�
80. Bài h�c nh?ng b��c tìm tòi %ó chính là chính sách xã
h
i ph�i h��ng vào con ng�#i, th�c hi�n công b<ng xã
h
i trên nh?ng yêu c7u th�#ng ngày c�a ng�#i dân là �n,
m�c, �, %i l(i, h�c hành, ch?a b�nh. Trên c s� n�ng su�t
th�p, thu nh�p quá ít �i, không có s�n ph�m th�ng d� thì
s� công b<ng s� tr� thành s� cào b<ng, s� yên dân tr�
thành s� yên ph�n. Nh� th� thì không th0 có %
ng l�c và
khi %ã không có %
ng l�c thì s� không có s� phát tri0n.

Hai là, b�o %�m tái s�n xu�t s�c lao %
ng cho xã h
i
(b<ng các chính sách phân ph	i thu nh�p cho m�i %	i
t��ng, %ào t(o, giáo dFc, b�o v� s�c kh�e, b�o h
 và b�o
hi0m lao %
ng...) nâng cao dân trí, %áp �ng yêu c7u t�ng
tr��ng kinh t� hi�n nay và chu�n b� m
t %
i ng6 lao %
ng
cho nh?ng b��c phát tri0n cho t�ng lai c�a %�t n��c.

Ba là, chính sách v/ công b<ng xã h
i ngày nay ph�i
k� thEa truy/n th	ng %ùm b�c c�a dân t
c, th0 hi�n lòng
nhân ngh>a, u	ng n��c nh� ngu+n c�a ng�#i Vi�t Nam, %0
không lãng quên quá kh�, ch(y theo c ch� th� tr�#ng,
th�ng m(i hóa t�t c� tình ngh>a, xóa h�t m�i bao c�p v�i
m�i %	i t��ng c7n %��c xã h
i bao c�p mà b�t c� ch� %

xã h
i nào c6ng có. Dù %�ng � góc %
 kinh t� h�c c�a
t�ng tr��ng hay góc %
 chính tr� h�c c�a phân ph	i mà
xét, thì ch� %�ng và %i0m xu�t phát c6ng là quan %i0m c
b�n này. Do %ó, không nên tách r#i con ng�#i kinh t� và
con ng�#i xã h
i. Nói %�n t�ng tr��ng kinh t� t�c là nói
%�n s�n xu�t xã h
i, trong %ó bao hàm s� th	ng nh�t bi�n

ch�ng c�a các quá trình tái s�n xu�t, trong %ó v�n %/
bình %�ng trong phân ph	i %óng vai trò r�t quan tr�ng.
S� không th0 có s� phát tri0n và c�t cánh c�a %�t n��c
n�u không có m
t chính sách xã h
i ti�n b
 và công b<ng,
nh<m t(o môi tr�#ng xã h
i lành m(nh và "n %�nh. Nh?ng
bài h�c l�ch s� c�a chúng ta trong quá trình tìm tòi con
%�#ng %i lên ch� ngh>a xã h
i c�a nh?ng th�p k� qua %ã
ch�ng minh %i/u %ó.

Mu	n có công b<ng xã h
i ph�i ti�n hành r�t nhi/u
gi�i pháp, ph�i có m
t h� th	ng nh?ng gi�i pháp h?u
hi�u, kh� thi. Tr��c m't, %0 có %��c ti�n b
 và công b<ng
xã h
i, c7n ph�i xem xét khách quan và nghiêm túc v�n
%/ phân ph	i thu nh�p trong xã h
i. Tính công b<ng
trong phân ph	i thu nh�p tr��c h�t quy�t %�nh b�i vi�c
th�c hi�n nguyên t'c ''h��ng theo lao %
ng”. Nguyên t'c
h��ng theo lao %
ng không cho phép dành nh?ng kho�n
thu nh�p l�n cho b�t c� %	i t��ng nào không có %óng
góp lao %
ng cho xã h
i (bao g+m lao %
ng trí óc và lao
%
ng chân tay). Nh?ng %óng góp l�n ph�i %��c h��ng
thu nh�p l�n, %��c xã h
i tôn vinh và là n
i dung hàng
%7u c�a chu�n m�c xã h
i. V�n %/ phân ph	i thu nh�p
%ang là v�n %/ b�c xúc hi�n nay trong xã h
i, là l>nh v�c
%ang t+n t(i nh?ng thói h� t�t x�u v/ l�i ích cá nhân v�
k� c�a m
t s	 ng�#i nhân danh t" ch�c. Vì v�y, %0 th�c
hi�n %��c t� t��ng %úng %'n v/ ti�n b
 và công b<ng xã
h
i, c7n ph�i có ch� tr�ng, gi�i pháp và nh?ng con
ng�#i t�ng x�ng có th0 ki0m soát %��c l>nh v�c phân
ph	i thu nh�p trong xã h
i hi�n nay, m" x� th�c tr(ng
b�t công trong ph	i h�p thu nh�p, phanh phui các hình
th�c bi�n t��ng c�a nó và truy tìm c�n nguyên c�a th�c
tr(ng �y. M�i vi�c %��c công khai minh b(ch, %��c giám
sát và ph�n bi�n. �ó là cách t	t nh�t %0 th�c hi�n %��c
t� t��ng công b<ng xã h
i c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh.�
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S� tham gia c�a ng��i dân trong
qu�n lý công - Nhân t	 �nh h�ng 
và đi�u ki�n đ�m b�o

NGUYỄN TRỌNG BÌNH*

Tóm tắt: Trong quản lý công, sự tham gia của người dân là một yêu cầu không
thể thiếu để đảm bảo tính hiệu quả. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự tham
gia của người dân, trong đó nhân tố khách quan thuộc về kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội, thể chế; nhân tố chủ quan thuộc về bản thân người dân. Việc nhận
diện các nhân tố ảnh hưởng giúp chúng ta tạo lập, hoàn thiện và phát triển các
nhân tố này để thúc đẩy sự tham gia của người dân trong lĩnh vực quản lý công.

Summary: In public management, people's participation is an indispensable
requirement to ensure efficiency. There are many factors affecting people's
participation, objective factors related to economy, politic, culture, society, and
institution as well as subjective factors belonging to the people themselves.
Identifying the influencing factors helps us create, improve, and develop these
factors to promote people's participation in public management.
Từ khóa: Quản lý công, nhân dân, nhân tố, hiệu quả, Việt Nam.
Keywords: Public management, people, factors, efficiency, Vietnam.
Nhận bài: 25/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 5/5/2019.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia
của người dân 

��n nay, có nhi/u nghiên c�u xung quanh các nhân t	
�nh h��ng %�n s� tham gia c�a ng�#i dân (STGCND).
Ch�ng h(n, nghiên c�u c�a Gabriel A. Almond %ã ch2 ra s�
�nh h��ng c�a trình %
 giáo dFc và v�n hóa chính tr� c�a
ng�#i dân %	i v�i STGCND1; nghiên c�u c�a Samuel
Huntington và Joan Nelson %ã ch2 ra s� �nh h��ng c�a
thu nh�p, %i/u ki�n kinh t�, trình %
 giáo dFc, ngh/
nghi�p, ý th�c t�p th0 %	i v�i STGCND2; nghiên c�u c�a
Anthony Orom %ã ch2 ra s� �nh h��ng c�a %�a v� kinh t�
- xã h
i %	i v�i STGCND3. C6ng có nghiên c�u cho r<ng,
STGCND ch�u s� �nh h��ng b�i nhi/u nhân t	, nh�: nhân
kh�u, v�n hóa chính tr�, trình %
 phát tri0n kinh t�, th0
ch� chính tr�, truy/n thông %(i chúng, %i0m nóng c�a v�n
%/ xã h
i, %�a v� xã h
i, tín ng��ng tôn giáo, tình tr(ng
s�c kh�e; gi�i tính và %
 tu"i, dân t
c và tâm lý ch� quan.

Có th0 nói, có nhi/u nhân t	 �nh h��ng %�n STGCND,
trong %ó c7n ph�i k0 %�n m
t s	 nhân t	 ch� y�u sau:

Th� nh�t, kinh t� là nhân t	 quan tr�ng �nh h��ng %�n
STGCND. C	t lõi c�a nhân t	 kinh t� là kinh t� th� tr�#ng và
s� phát tri0n kinh t�. Theo %ó, kinh t� th� tr�#ng càng phát
tri0n thì càng �nh h��ng tích c�c %�n STGCND. B�i vì, trong
n/n kinh t� th� tr�#ng, s� t� do và bình %�ng trong trao
%"i, t(o c s� cho s� t� do và bình %�ng trong các l>nh v�c
chính tr� và pháp lu�t nh� C.Mác %ã ch2 ra. �+ng th#i, s�
thEa nh�n và b�o v� %	i v�i quy/n tài s�n trong n/n kinh t�
th� tr�#ng t(o c s� cho s� ra %#i và phát tri0n c�a khu v�c
t� ít (ho�c không) ch�u s� ki0m soát c�a nhà n��c. S� t+n
t(i c�a khu v�c t� là m�nh %�t nuôi d��ng t� do và s� t� ch�
cá nhân. Kinh t� th� tr�#ng là m
t h� th	ng kinh t� m�,
%i/u này làm cho các ngu+n l�c (bao g+m thông tin) %��c
l�u %
ng m
t cách t� do, tE %ó làm t�ng m�c %
 liên k�t,
g'n k�t gi?a nông thôn và thành th�, gi?a trong n��c và

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực IV.
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th� gi�i, tE %ó có l�i cho s� phát tri0n v/ v�n hóa và xã h
i.
Kinh t� th� tr�#ng thúc %�y s� phân công lao %
ng xã h
i và
s� phát tri0n c�a các t" ch�c xã h
i, hi�p h
i ngành ngh/.
��n l��t nó, s� phát tri0n c�a các t" ch�c xã h
i s� �nh
h��ng tích c�c %�n STGCND. Kinh t� th� tr�#ng %òi h�i ch�c
n�ng và quy/n l�c c�a nhà n��c %��c gi�i h(n � ph(m vi
nh�t %�nh, %òi h�i tính công khai, minh b(ch trong ho(t
%
ng c�a nhà n��c. “Kinh t� th� tr�#ng %òi h�i m
t chính
ph� có hi�u qu�, có h(n, liêm chính, %�c bi�t là m
t chính
ph� trao nhi/u quy/n cho th� tr�#ng và xã h
i, %òi h�i chính
ph� chuy0n tE ph�ng th�c qu�n tr� truy/n th	ng sang hi�n
%(i, %ó chính là qu�n tr� t	t”4. Vi�c %"i m�i ph�ng th�c
qu�n tr� c�a nhà n��c theo h��ng minh b(ch, dân ch�, pháp
quy/n... s� �nh h��ng tích c�c %�n STGCND. Trình %
 phát
tri0n kinh t� là nhân t	 quan tr�ng �nh h��ng %�n STGCND.
Theo %ó, trình %
 phát tri0n kinh t� cao có tác dFng c�ng c	
ni/m tin c�a ng�#i dân %	i v�i nhà n��c, tE %ó �nh h��ng
tích c�c %�n STGCND. S� phát tri0n v/ kinh t� t(o ra ngu+n
l�c c7n thi�t %0 nhà n��c %7u t� phát tri0n v�n hóa, giáo
dFc, y t�... ��n l��t nó, s� phát tri0n v/ v�n hóa, giáo dFc
l(i có tác %
ng tích c�c %�n ý th�c, n�ng l�c tham gia c�a
ng�#i dân. Trình %
 phát tri0n kinh t� và m�c s	ng c�a
ng�#i dân %��c %�m b�o, s� t(o %i/u ki�n %0 ng�#i dân quan
tâm nhi/u hn và tham gia tích c�c hn vào các công vi�c
chung c�a c
ng %+ng và xã h
i.

Th� hai, chính tr� là nhân t	 th� hai �nh h��ng %�n
STGCND. Có b	n ph�ng di�n quan tr�ng thu
c nhân t	
chính tr� �nh h��ng %�n STGCND: M
t là, s� lãnh %(o c�a
��ng c7m quy/n và ph�ng th�c c7m quy/n c�a ��ng c7m
quy/n. Theo %ó, m�c %
 quan tâm và lãnh %(o c�a ��ng
c7m quy/n %	i v�i phát huy dân ch�, c6ng nh� ph�ng
th�c c7m quy/n dân ch� hay không dân ch� c�a ��ng c7m
quy/n s� �nh h��ng %�n STGCND. Hai là, c ch� ki0m soát
quy/n l�c trong h� th	ng chính tr� và trong b
 máy nhà
n��c. Theo %ó, n�u c ch� ki0m soát quy/n l�c trong h�
th	ng chính tr� và trong b
 máy nhà n��c hi�u qu� thì
chính quy/n càng coi tr�ng STGCND và STGCND c6ng tr� nên
hi�u qu� hn. Ba là, trong qu�n lý công, các c quan hành
chính nhà n��c có th�t s� d�a trên c s� khoa h�c, pháp
quy/n, dân ch� và %(o %�c %0 t	i %a hóa, th�c hi�n t	t l�i
ích công hay không. V/ ph�ng di�n này có m
t s	 khía
c(nh ch� y�u: 1) Trong quá trình qu�n lý, chính quy/n có
th�t s� quan tâm %�n vi�c duy trì và th�c hi�n quy/n con
ng�#i, quy/n công dân %��c kh�ng %�nh trong Hi�n pháp và
pháp lu�t hay không. N�u chính quy/n quan tâm và th�c
hi�n t	t quy/n con ng�#i, quy/n công dân thì s� �nh h��ng
tích c�c %�n STGCND. B�i vì, b�o %�m STGCND trên th�c t�
là quá trình th�c hi�n quy/n công dân; 2) Trong quá trình
qu�n lý, chính quy/n và %
i ng6 cán b
, công ch�c có th�t
s� vì l�i ích công, vì l�i ích c�a nhân dân hay không. N�u
ho(t %
ng qu�n lý và hành vi qu�n lý c�a chính quy/n và
ng�#i qu�n lý th�t s� vì l�i ích công, vì l�i ích c�a nhân dân
s� �nh h��ng tích c�c %�n STGCND, khi %ó chính quy/n và

%
i ng6 cán b
 s� �ng h
 và khích l� STGCND; 3) Chính
quy/n và %
i ng6 cán b
, công ch�c có th�t s� lý tính và
khoa h�c trong quá trình qu�n lý hay không. N�u %
i ng6
cán b
, công ch�c th�t s� coi tr�ng khoa h�c và hi�u qu�
trong qu�n lý thì s� �nh h��ng tích c�c %�n STGCND và
ng��c l(i; 4) Quá trình qu�n lý c�a chính quy/n và hành vi
qu�n lý c�a cán b
, công ch�c có th�t s� tuân theo trình t�
chính %áng do pháp lu�t quy %�nh hay không. N�u trong
quá trình qu�n lý, nh�t là trong quá trình ho(ch %�nh chính
sách, %
i ng6 cán b
, công ch�c tuân th� %7y %� và th�c
ch�t trình t� chính %áng do pháp lu�t quy %�nh, bao g+m
các quy %�nh v/ b�o %�m quy/n %��c bi�t, quy/n tham gia
c�a ng�#i dân... s� �nh h��ng tích c�c %�n STGCND và
ng��c l(i; 5) Trong quá trình qu�n lý và quá trình ho(ch
%�nh chính sách, chính quy/n có th�t s� phát huy dân ch�
hay không, có “m�” hay không. Theo %ó, n�u trong quá
trình qu�n lý và ho(ch %�nh chính sách, chính quy/n và %
i
ng6 công ch�c th�t s� công khai minh b(ch, t(o %i/u ki�n
%0 ng�#i dân tham gia, tích c�c t�ng tác v�i ng�#i dân,
l'ng nghe ý ki�n c�a ng�#i dân, m(nh d(n trao quy/n cho
ng�#i dân, h�p tác v�i ng�#i dân thì s� �nh h��ng tích c�c
%�n STGCND và ng��c l(i; 6) �
i ng6 cán b
, công ch�c có
th�c hi�n %7y %� trách nhi�m c�a mình hay không, h� có
nh?ng k� n�ng và t	 ch�t c7n thi�t %0 làm vi�c v�i dân hay
không c6ng là nh?ng y�u t	 �nh h��ng %�n STGCND.

Th� ba, th0 ch� pháp lu�t và c ch� tham gia. Th0 ch�
pháp lu�t v/ dân ch� và c ch� tham gia là nhân t	 %�c bi�t
quan tr�ng, �nh h��ng %�n STGCND. Theo %ó, n�u h� th	ng
th0 ch� pháp lu�t v/ STGCND %7y %� và có tính kh� thi s�
�nh h��ng tích c�c %�n STGCND. CF th0, n�u các quy/n c�a
công dân %��c nêu trong Hi�n pháp, nh�: quy/n tham gia
qu�n lý nhà n��c, quy/n b7u c�, quy/n �ng c�, quy/n
khi�u n(i, t	 cáo, quy/n t� do ngôn lu�n, quy/n l�p h
i,
quy/n bi0u tình... %��c th0 ch� hóa %7y %� thành pháp lu�t
và các quy %�nh cF th0, thì s� �nh h��ng tích c�c %�n
STGCND. N�u STGCND %��c pháp lu�t quy %�nh là m
t yêu
c7u không th0 thi�u trong quá trình qu�n lý nhà n��c, nh�t
là trong quá trình ban hành các chính sách, quy�t %�nh...
thì %ây s� là y�u t	 quan tr�ng �nh h��ng %�n vi�c th�c
hi�n STGCND. ��c bi�t, n�u các hình th�c tham gia c�a
ng�#i dân nh�: công khai thông tin, %	i tho(i, nêu sáng
ki�n, t� v�n, ph�n bi�n, giám sát, khi�u n(i, phúc quy�t, t	
cáo, t� qu�n, %ánh giá chính sách, tham gia cung �ng d�ch
vF công... %��c th0 ch� hóa %7y %� thành c ch� pháp lu�t
cF th0, thì s� �nh h��ng tích c�c %�n STGCND. Bên c(nh
%ó, s� hoàn thi�n hay không hoàn thi�n c�a các c ch� b"
sung khác nh�: c ch� %ánh giá hi�u qu�, c ch� %ánh giá
và s� dFng cán b
 lãnh %(o, c ch� x� lý trách nhi�m, c
ch� giám sát... c6ng �nh h��ng %�n STGCND.

Th� t�, nhân t	 xã h
i. Trong nhân t	 xã h
i có hai y�u
t	 ch� y�u �nh h��ng %�n STGCND, %ó là s� phát tri0n c�a
các t" ch�c xã h
i và v	n xã h
i. Nhi/u nghiên c�u cho
r<ng, s� phát tri0n c�a các t" ch�c xã h
i và tính t� ch� c�a
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các t" ch�c xã h
i �nh h��ng r�t l�n %�n STGCND. Theo %ó,
n�u các t" ch�c xã h
i phát tri0n và tính t� ch� c�a nó
%��c %�m b�o s� �nh h��ng tích c�c %�n STGCND và hi�u
qu� tham gia c�a ng�#i dân. Cùng v�i s� phát tri0n c�a t"
ch�c xã h
i, v	n xã h
i, s� tin t��ng và h�p tác c6ng là
nhân t	 �nh h��ng %�n STGCND. Theo %ó, n�u gi?a ng�#i
dân v�i ng�#i dân và ng�#i dân v�i chính quy/n có s� tin
t��ng l�n nhau, m�c %
 t�ng tác và chia s� gi?a ng�#i dân
càng l�n, m(ng l��i t" ch�c t� nguy�n c�a ng�#i dân càng
phát tri0n s� thúc %�y STGCND5.

Th� n�m, nhân t	 v�n hóa. Có nhi/u y�u t	 thu
c nhân
t	 v�n hóa �nh h��ng %�n STGCND, trong %ó c	t lõi là các
y�u t	: trình %
 giáo dFc c�a ng�#i dân, v�n hóa chính tr�
c�a ng�#i dân; s� phát tri0n c�a truy/n thông %(i chúng và
công ngh� thông tin. Theo %ó, trình %
 giáo dFc c�a ng�#i
dân càng cao thì s� tham gia c�a h� càng tích c�c hn, hi�u
qu� hn và ch�t l��ng hn. Gabriel A. Almond %ã ch2 rõ s�
�nh h��ng c�a v�n hóa chính tr� %	i v�i STGCND. Ông chia
v�n hóa chính tr� thành ba lo(i: 1) V�n hóa chính tr� dân
làng; 2) V�n hóa chính tr� th7n dân; 3) V�n hóa chính tr�
ng�#i tham gia. ��c tr�ng c�a v�n hóa dân làng là ng�#i
dân thi�u s� hi0u bi�t %	i v�i chính tr�, c6ng nh� th#  %	i
v�i %#i s	ng chính tr� và công vi�c chung. Do %ó, h� thi�u
ý th�c tham gia %	i v�i công vi�c chung. ��c tr�ng c�a v�n
hóa chính tr� th7n dân là tuy ng�#i dân có s� quan tâm
nh�t %�nh %�n chính tr�, nh�ng h� ph7n nhi/u là b� %
ng
phFc tùng chính sách c�a chính quy/n mà không tích c�c
tham gia và ch� %
ng tham gia. ��c tr�ng c�a v�n hóa
ng�#i tham gia là ng�#i dân tham gia m
t cách nhi�t tình
và tích c�c %	i v�i %#i s	ng chính tr� và các công vi�c chính
tr�6. Nghiên c�u này cho th�y, trong xã h
i hi�n %(i, n�u
v�n hóa chính tr� c�a ng�#i dân là v�n hóa chính tr� c�a
ng�#i tham gia s� �nh h��ng tích c�c %�n STGCND. Còn n�u
v�n hóa chính tr� c�a ng�#i dân là v�n hóa chính tr� dân
làng, v�n hóa chính tr� th7n dân s� �nh h��ng không t	t
%�n STGCND. 

Điều kiện đảm bảo sự tham gia của người
dân trong quản lý công

Th� nh�t, tính “m�” c�a c quan hành chính, nh�t là
công khai thông tin. N/n hành chính “m�” %��c th0 hi�n
qua h� th	ng c ch�, th0 ch�, nh�: công khai thông tin, t�
v�n và ph�n bi�n chính sách, c ch� tham gia, c ch� h�p
tác qu�n tr� và c ch� t� qu�n xã h
i. Do %ó, tính m� c�a
c quan hành chính là m
t trong nh?ng %i/u ki�n %0 %�m
b�o STGCND. V�i t� cách m
t trong nh?ng n
i dung c�a n/n
hành chính “m�”, công khai thông tin %0 %�m b�o quy/n
%��c bi�t c�a ng�#i dân là %i/u ki�n ti/n %/ %0 %�m b�o
STGCND. B�i vì ch2 khi %�m b�o “quy/n %��c bi�t” %	i v�i
ho(t %
ng c�a chính quy/n thì ng�#i dân m�i có th0 tham
gia có hi�u qu�. Công khai thông tin có ngh>a là các c quan
hành chính c7n c�n c� theo lu�t %0 công khai các thông tin
có liên quan cho ng�#i dân, %�m b�o quy/n %��c bi�t c�a
ng�#i dân.

Th� hai, %(o %�c và vai trò c�a %
i ng6 cán b
, công
ch�c. Lý lu�n và th�c ti^n cho th�y, %
i ng6 cán b
, công
ch�c không ch2 quy�t %�nh hi�u qu� và ch�t l��ng chính
sách, hi�u qu� th�c thi chính sách và ch�t l��ng cung �ng
d�ch vF công, mà còn có vai trò %�c bi�t quan tr�ng %	i v�i
STGCND. �(o %�c c�a %
i ng6 cán b
, công ch�c bao g+m:
phFc vF l�i ích công; trung thành trong th�c thi pháp lu�t;
%�m nh�n t	t trách nhi�m công; làm g�ng v/ %(o %�c, l	i
s	ng; làm vi�c v�i n�ng su�t, ch�t l��ng và hi�u qu� cao;
thúc %�y dân ch�. Cùng v�i %(o %�c, vi�c %
i ng6 cán b
,
công ch�c th�c hi�n trách nhi�m và vai trò c�a mình nh�
th� nào c6ng có ý ngh>a r�t quan tr�ng %	i v�i STGCND. Các
vai trò ch� y�u c�a ng�#i cán b
, công ch�c trong ho(t
%
ng tham gia c�a ng�#i dân g+m: 1) Tin t��ng ng�#i dân,
�ng h
 và t(o %i/u ki�n cho STGCND; 2) Chia s� và cung c�p
thông tin cho ng�#i dân; 3) T" ch�c %	i tho(i %0 tìm ti�ng
nói chung cho nh?ng v�n %/ chính sách còn có nhi/u ý ki�n
khác nhau; 4) �i/u ti�t và gi�i quy�t các xung %
t � c s�;
5) Giúp %� ng�#i dân và các %oàn th0 trong qu�n lý các công
vi�c chung � c s� và cung �ng d�ch vF công; 6) H�p tác v�i
ng�#i dân và các t" ch�c %oàn th0 trong cung �ng d�ch vF
công. STGCND nh� th� nào và hi�u qu� th�c t� %�n %âu còn
tùy thu
c vào vi�c %
i ng6 cán b
, công ch�c th�c hi�n
trách nhi�m và vai trò trên nh� th� nào. Ch�ng h(n, n�u
không tin t��ng ng�#i dân, không �ng h
 và t(o %i/u ki�n
cho ng�#i dân tham gia, không cung c�p thông tin cho
ng�#i dân... thì ng�#i dân r�t khó có th0 tham gia %7y %�
vào quá trình qu�n lý nhà n��c và xã h
i.

Th� ba, th0 ch� và c ch� tham gia. Th0 ch� pháp lu�t
quy %�nh quy/n và ngh>a vF c�a nhà n��c và công dân
trong m	i quan h� gi?a nhà n��c và công dân, quy %�nh
quy/n và ngh>a vF c�a m�i bên trong ho(t %
ng tham gia
c�a ng�#i dân, quy %�nh quy/n và ngh>a vF c�a ng�#i dân
trong ho(t %
ng tham gia. Do %ó, th0 ch� pháp lu�t v/ dân
ch� c6ng nh� STGCND là m
t trong các %i/u ki�n %0 %�m
b�o STGCND. Nói m
t cách cF th0, các quy/n c�a ng�#i dân,
trong %ó có quy/n tham gia c�a ng�#i dân ph�i %��c xác
%�nh rõ trong Hi�n pháp và %��c th0 ch� hóa thành các v�n
b�n lu�t. Các hình th�c tham gia c�a ng�#i dân trong qu�n
lý xã h
i c7n %��c quy %�nh %7y %� trong pháp lu�t.

Th� t�, t� cách và tinh th7n công dân là m
t trong
nh?ng %i/u ki�n quan tr�ng %0 %�m b�o STGCND. T� cách
và tinh th7n công dân g+m 8 ph�ng di�n c�u thành: 1)
Ng�#i dân bi�t %��c quy/n và ngh>a vF c�a mình theo quy
%�nh c�a pháp lu�t; 2) Ng�#i dân tích c�c th�c hi�n và
v�n dFng các quy/n c�a mình vào th�c t�; 3) Ng�#i dân
quan tâm và tích c�c tham gia các công vi�c c�a %�t n��c,
c
ng %+ng và t�p th0; 4) Ng�#i dân có n�ng l�c nh�t %�nh
%0 có th0 phán %oán và %ánh giá m
t chính sách nào %ó
c�a chính quy/n có phù h�p và th	ng nh�t v�i pháp lu�t
và l�i ích công hay không; 5) Ng�#i dân %/ cao, tôn tr�ng
và b�o v� l�i ích c�a c
ng %+ng, qu	c gia dân t
c; 6) Ng�#i
dân có tinh th7n d6ng c�m %0 %�u tranh v�i các hành vi,
vi�c làm xâm h(i %�n l�i ích chính %áng c�a ng�#i khác,
không %úng theo trình t� pháp lu�t và l�i ích c�a qu	c

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C



69TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

D I � N  � À N  � Z I  � O À N  K � T  T O À N  D Â N  T � C

gia, dân t
c; 7) Ng�#i dân tôn tr�ng s� %a d(ng v/ ý ki�n
và l	i s	ng, khách quan và lý tính trong %ánh giá s� v�t,
hi�n t��ng; 8) Ng�#i dân bi�t s� dFng ph�ng th�c hòa
bình, mà không ph�i là ph�ng th�c b(o l�c %0 gi�i quy�t
s� xung %
t và khác bi�t. T� cách và tinh th7n công dân
là m
t trong nh?ng %i/u ki�n %�m b�o STGCND. B�i vì, t�
cách và tinh th7n công dân quy %�nh nên s� t� giác c�a
ng�#i dân trong vi�c tham gia qu�n lý nhà n��c và xã h
i;
quy %�nh nên s� t� nguy�n c	ng hi�n và %óng góp c�a
ng�#i dân %	i v�i các v�n %/ chung � %�a ph�ng và c s�;
quy %�nh nên vi�c phát huy n�ng l�c t� ch�, t� qu�n c�a
ng�#i dân. ��c bi�t, t� cách và tinh th7n công dân quy
%�nh nên m�c %
 %�m nh�n trách nhi�m c�a ng�#i dân
trong ho(t %
ng tham gia. N�u ng�#i dân không nh�n
th�c %��c vai trò, t� cách c�a mình, không nh�n th�c
%��c quy/n và trách nhi�m c�a mình, không th�y %��c s�
th	ng nh�t h?u c gi?a quy/n và trách nhi�m công dân,
thì STGCND s� bi�n thành m
t ho(t %
ng mù quáng, nguy
hi0m và �nh h��ng tiêu c�c %�n l�i ích chung. 

Th� n�m, s� phát tri0n c�a k� thu�t và công ngh� thông
tin, mà %i0n hình là m(ng internet %ã tác %
ng và �nh
h��ng r�t l�n %�n %#i s	ng chính tr�. Vi�c �ng dFng công
ngh� thông tin trong ho(t %
ng c�a các c quan hành chính
t(o s� thu�n l�i cho STGCND, c6ng là %i/u ki�n %0 m� r
ng
dân ch� trong ho(t %
ng c�a các c quan hành chính. S� d>,
s� phát tri0n c�a công ngh� thông tin và chính ph� %i�n t�
là %i/u ki�n %0 %�m b�o STGCND là vì s� phát tri0n c�a công
ngh� thông tin giúp ng�#i dân có nhi/u "kênh" %0 ti�p c�n
thông tin, góp ph7n nâng cao tính minh b(ch c�a chính
quy/n, m� r
ng quy/n %��c bi�t c�a ng�#i dân c6ng nh�
quy/n tham gia và quy/n giám sát c�a ng�#i dân". S� phát
tri0n c�a công ngh� thông tin và vi�c �ng dFng công ngh�
thông tin trong ho(t %
ng c�a các c quan nhà n��c, t(o c
h
i thu�n l�i %0 ng�#i dân nêu sáng ki�n chính sách, th�o
lu�n chính sách, ph�n bi�n chính sách; %+ng th#i, c6ng t(o
%i/u ki�n thu�n l�i %0 ng�#i dân %ánh giá, “ch�m %i0m”
ho(t %
ng cung �ng d�ch vF công c�a chính quy/n, c6ng
nh� giám sát ho(t %
ng c�a chính quy/n.

Th� sáu, s� phát tri0n và s� t� ch� c�a các t" ch�c xã
h
i là m
t trong các %i/u ki�n %0 %�m b�o STGCND là vì:
1) Các t" ch�c xã h
i là kênh giám sát có hi�u qu� %	i v�i
quy/n l�c công, thúc %�y trách nhi�m gi�i trình c�a các
c quan nhà n��c. Theo Robert Dahl: "các t" ch�c xã h
i
là cái c7n thi�t cho s� v�n hành c�a quá trình dân ch�,
nó có ch�c n�ng t	i thi0u hóa s� c��ng ch� c�a nhà n��c,

b�o %�m t� do chính tr�, c�i thi�n cu
c s	ng c�a con
ng�#i". 2) T" ch�c xã h
i có ch�c n�ng t"ng h�p, th0 hi�n
l�i ích c�a ng�#i dân, là kênh %0 ng�#i dân tham gia có
hi�u qu�. Robert B. Danhart cho r<ng, vai trò c�a các t"
ch�c xã h
i chính là t"ng h�p và bày t� l�i ích c�a ng�#i
dân, %+ng th#i nó là c s� %0 ng�#i dân th�c hi�n s� t�
tr�, t� qu�n xã h
i. "Trên th�c t�, vai trò c�a chính quy/n,
%�c bi�t là vai trò c�a chính quy/n %�a ph�ng là t(o %i/u
ki�n thu�n l�i cho s� phát tri0n c�a các t" ch�c xã h
i và
giúp %� các t" ch�c xã h
i th�c hi�n t	t ch�c n�ng c�a
mình, trong %ó có ch�c n�ng bày t� nguy�n v�ng, l�i ích
c�a ng�#i dân c6ng nh� b+i d��ng k� n�ng và n�ng l�c
tham gia cho ng�#i dân". Công dân có th0 l�y t� cách cá
nhân %0 tham gia vào các công vi�c c�a nhà n��c và xã
h
i, c6ng nh� th0 hi�n và bày t� nhu c7u và l�i ích c�a
mình. Tuy nhiên, trong m	i quan h� v�i c quan công
quy/n thì s�c m(nh và s� �nh h��ng c�a cá nhân công
dân th�#ng r�t y�u, ý ki�n và ti�ng nói c�a cá nhân công
dân th�#ng phân tán, hi�u qu� không cao, nh�t là ý ki�n
và ti�ng nói c�a các nhóm y�u th�. Trong khi %ó, ti�ng
nói c�a ng�#i dân %��c thông qua các %(i di�n là các t"
ch�c xã h
i có th0 hi�u qu� hn, d^ %��c chính quy/n
coi tr�ng hn. �i/u này có ngh>a là, b�n thân các %oàn
th0 xã h
i là ph�ng th�c t	t nh�t %0 ng�#i dân tham
gia vào quá trình qu�n lý công; 3) Các t" ch�c xã h
i có
vai trò quan tr�ng trong vi�c nâng cao ý th�c và k� n�ng
tham gia cho ng�#i dân. Theo quan %i0m c�a Robert B.
Danhart, b�n thân các t" ch�c xã h
i là %0 b+i d��ng n�ng
l�c và k� n�ng tham gia cho ng�#i dân. "Ch2 có trong t"
ch�c xã h
i, ng�#i dân m�i có th0 d�a vào hình th�c %	i
tho(i và th�o lu�n cá nhân %0 cùng nhau tham gia, mà
ph�ng th�c này chính là th�c ch�t c�a dân ch� và xây
d�ng khu dân c�". Bên c(nh %ó, thông qua vi�c giáo dFc
các thành viên c�a t" ch�c mình tuân th� quy t'c c�a h�
th	ng, các t" ch�c xã h
i c�ng c	 ni/m tin c�a ng�#i dân
%	i v�i chính quy/n, góp ph7n duy trì s� v�n hành "n
%�nh c�a h� th	ng chính tr�. “Các t" ch�c xã h
i không
ch2 nh�n m(nh vi�c th�c hi�n t� cách công dân và quy/n
công dân, mà còn nh�n m(nh trách nhi�m xã h
i c�a
công dân, nh�n m(nh vi�c công dân và các t" ch�c xã h
i
c7n %�m nh�n trách nhi�m xã h
i t�ng �ng, nó nh�n
m(nh s� nhi�t tình tham gia, %+ng th#i tham gia tích c�c
vào trong quá trình qu�n lý các công vi�c chung. �i/u
này góp ph7n b+i d��ng và hình thành t� cách và tinh
th7n công dân”.�
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TRẦN THANH LÂM*

Tóm tắt: Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các
dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng, nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn về
công tác dân tộc, đến nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long đã có
bước phát triển toàn diện. Để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, Mặt trận Tổ
quốc các cấp tỉnh Vĩnh Long đã vận động đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh
các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Summary: Our Party always identifies that the issues of ethnicity, ethnic affairs
and solidarity of ethnic groups occupy important strategic positions, thanks to the
right guidelines and policies on ethnic affairs, up to now ethnic minorities in Vinh
Long province have gradually developed comprehensively. In order to effectively
carry out ethnic affairs, the Front of Vinh Long province mobilizes ethnic minorities
to promote the development of patriotic emulation and provincial movement.
Từ khóa: Tuyên truyền, vận động, đồng bào dân tộc thiểu số, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long.
Keywords: Propaganda, advocacy, ethnic minorities, the Front of Vinh Long province.
Nhận bài: 15/4/2019; Sửa chữa: 16/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Long
vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực
hiện các phong trào thi đua yêu nước

V>nh Long là t2nh n<m � v� trí trung tâm khu v�c
�+ng b<ng sông C�u Long, có di�n tích t� nhiên
1.525,73 km2, dân s	 toàn t2nh có 1.040.500 ng�#i. Trên
%�a bàn t2nh có 20 dân t
c, ngoài ng�#i Kinh (chi�m
97,3%), các dân t
c khác chi�m 2,54%, g+m: Khmer có
25.382 ng�#i. Ng�#i Hoa 6.316 ng�#i và các dân t
c
khác, 225 ng�#i (Tày, Thái, M�#ng, Nùng, H Mông, Dao
(Mán), Ê �ê, Ba Na, Ch�m, C Ho, Hrê, Th", Kh Mú, Tà
Ôi, Ch Ro, Hà Nhì, Lào).

Th#i gian qua, t2nh V>nh Long %ã t�p trung %7u t�
th�c hi�n nhi/u công trình, d� án %0 c�i thi�n %#i s	ng
v�t ch�t, tinh th7n cho %+ng bào dân t
c thi0u s	 trên %�a
bàn. TE n�m 2016 %�n nay, t2nh %ã v�n %
ng h� tr� xây
d�ng 1.745 c�n nhà cho h
 nghèo %+ng bào Khmer v�i
t"ng tr� giá 69,8 t� %+ng, c b�n %áp �ng nhu c7u nhà �
cho các h
 Khmer nghèo; h� tr� 100% kinh phí mua b�o
hi0m y t� và th�c hi�n t	t công tác ch�m sóc s�c kh�e
nhân dân. Ngoài ra, t2nh còn %7u t� xây d�ng tr�#ng h�c,

tr(m y t� %(t chu�n qu	c gia, các công trình h( t7ng giao
thông, %i�n, n��c s(ch, môi tr�#ng… %�m b�o phFc vF
sinh ho(t, s�n xu�t c�a %+ng bào dân t
c Khmer, %�m b�o
an ninh chính tr�, tr�t t� an toàn xã h
i "n %�nh trên %�a
bàn vùng dân t
c thi0u s	, kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c
ngày càng %��c c�ng c	 và t�ng c�#ng. Bên c(nh %ó, th�c
hi�n %7y %� các chính sách %	i v�i ng�#i có công, th�#ng
xuyên t" ch�c các ho(t %
ng th�m vi�ng, t�ng quà và các
ho(t %
ng l^ h
i v�n hóa, v�n ngh� nhân d�p l^, T�t c"
truy/n c�a %+ng bào dân t
c, tE %ó %+ng bào dân t
c luôn
tin t��ng vào %�#ng l	i, ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n��c; tích c�c lao %
ng, s�n xu�t, v��t
khó thoát nghèo.

TE sau �(i h
i l7n th� VIII M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
%�n nay, b<ng nhi/u hình th�c tuyên truy/n, v�n %
ng,
@y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam các c�p trong t2nh ph	i
h�p v�i các t" ch�c thành viên %ã ch� %
ng, tích c�c v�n
%
ng các t7ng l�p nhân dân, các v� ch�c s'c, ch�c vi�c,
các t" ch�c tôn giáo, cá nhân tiêu bi0u trong %+ng bào các
dân t
c. Phát huy vai trò ng�#i có uy tín trong %+ng bào
dân t
c thi0u s	 th�c hi�n t	t %�#ng l	i, ch� tr�ng c�a
��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c. Tích c�c tham

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

V'nh Long v�i công tác tuyên truy�n,
v�n đ
ng đ�ng bào dân t
c thi"u s	
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gia các phong trào thi %ua yêu n��c, các cu
c v�n %
ng
do M�t tr�n phát %
ng, nh�: “Toàn dân %oàn k�t xây d�ng
nông thôn m�i, %ô th� v�n minh”, “Ng�#i Vi�t Nam �u
tiên dùng hàng Vi�t Nam”; tham gia %óng góp Qu� “Vì
ng�#i nghèo” và các ch�ng trình an sinh xã h
i; tham
gia %�m b�o tr�t t� an toàn giao thông; b�o v� môi tr�#ng
và �ng phó v�i bi�n %"i khí h�u; th�c hi�n v� sinh an
toàn th�c ph�m; tuyên truy/n v/ Lu�t Tín ng��ng, tôn
giáo; l�ch s� vùng %�t Nam b
; k�t qu� th�c hi�n chính
sách tôn giáo, dân t
c trên %�a bàn t2nh; thông tin th#i
s� trong n��c và th� gi�i... K�t qu� %ã t" ch�c %��c 9.630
cu
c có 240.750 l��t ng�#i tham d�.

Ho(t %
ng th�m vi�ng, t�ng quà nhân d�p l^, T�t c�a
%+ng bào dân t
c %��c quan tâm. Hàng n�m, nhân d�p
T�t Chôl Chn�m Thmây và L^ �ôn Ta c�a %+ng bào dân
t
c Khmer, Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam t2nh tham m�u T2nh u� t" ch�c %oàn lãnh %(o T2nh
�y, H
i %+ng nhân dân, @y ban nhân dân, M�t tr�n T"
qu	c Vi�t Nam t2nh %�n th�m, t�ng quà 13 chùa Ph�t giáo

Nam tông Khmer, H
i �oàn k�t s� sãi yêu n��c và Tr�#ng
Trung h�c ph" thông Dân t
c n
i trú t2nh. Th�m 120 gia
%ình chính sách tiêu bi0u và 55 v� có uy tín ng�#i dân
t
c Khmer. T" ch�c h�p m�t và t�ng quà cho 510 l��t cán
b
, công ch�c, viên ch�c, chi�n s> l�c l��ng v6 trang c�p
t2nh và cán b
 làm công tác M�t tr�n các c�p là ng�#i dân
t
c Khmer, s� trF trì và Tr��ng ban Qu�n tr� các chùa Ph�t
giáo Nam tông Khmer trong t2nh. �+ng th#i, xu�t Qu� “Vì
ng�#i nghèo” t2nh h� tr� g7n 700 h
 nghèo dân t
c
Khmer thu
c di�n b�o tr� xã h
i %ón T�t v�i t"ng s	 ti/n
g7n 210 tri�u %+ng. 

Ban Th�#ng tr�c @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam
các c�p ph	i h�p v�i các t" ch�c thành viên tích c�c
tuyên truy/n, v�n %
ng nhân dân th�c hi�n t	t các tiêu
chí xây d�ng nông thôn m�i. Tuyên truy/n các quy %�nh,
quy ��c, h�ng ��c � khóm, �p, th�c hi�n n�p s	ng v�n
minh trong vi�c c��i, vi�c tang, xóa b� h� tFc l(c h�u, gi?
gìn các phong tFc t�p quán, v�n hóa c" truy/n c�a các
dân t
c.

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

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Tết
cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, tháng 4/2019. 

ẢNH: MINH TUẤN
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Xác %�nh công tác tuyên truy/n và v�n %
ng %+ng
bào dân t
c thi0u s	 là nhi�m vF quan tr�ng, lâu dài và
là trách nhi�m c�a M�t tr�n T" qu	c và các %oàn th0
chính tr� - xã h
i. TE %ó, công tác tuyên truy/n, v�n
%
ng %��c tri0n khai b<ng nhi/u hình th�c tuyên
truy/n, v�n %
ng: qua báo chí, phát thanh, truy/n hình,
trang website M�t tr�n T" qu	c t2nh, v�i vi�c trang b�
tài li�u, t# ri, %
i thông tin l�u %
ng, các ho(t %
ng
v�n hóa, th0 thao, các h
i thi, %	i tho(i ti�p xúc c�a
cán b
 M�t tr�n T" qu	c v�i %+ng bào..., coi tr�ng hình
th�c tuyên truy/n mi�ng thông qua %
i ng6 ng�#i có uy
tín, tiêu bi0u và các v� @y viên @y ban M�t tr�n T" qu	c
các c�p là ng�#i dân t
c, thông qua "Ngày h
i �(i %oàn
k�t dân t
c � khu dân c�" (d�p 18/11) hàng n�m và các
l^ h
i c�a %+ng bào các dân t
c.

�ài Phát thanh - Truy/n hình V>nh Long, báo V>nh Long
th�#ng xuyên %�a tin g�ng “ng�#i t	t, vi�c t	t” trong
vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	, nh?ng t�m g�ng áp dFng
các ki�n th�c khoa h�c trong s�n xu�t, áp dFng quy trình
canh tác m�i, ch� %
ng %7u t� thâm canh, %�a các gi	ng
cây tr+ng, v�t nuôi có n�ng su�t và hi�u qu� kinh t� cao
vào s�n xu�t, ch�n nuôi, tr� thành nhân t	 %i0n hình trong
phong trào s�n xu�t kinh doanh gi�i � %�a ph�ng. Khi
d�y trong m�i ng�#i dân ý th�c t� giác v�n lên, t�ng tr�
l�n nhau, xây d�ng c
ng %+ng dân c� no �m, góp ph7n %�a
ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c
%i vào %#i s	ng, xây d�ng cu
c s	ng ngày m
t v�n minh,
ti�n b
, gìn gi? và phát huy b�n s'c v�n hóa t	t %�p c�a
m�i dân t
c, nh�: ti�ng nói, ch? vi�t, trang phFc, l^ h
i
truy/n th	ng, các di tích l�ch s� v�n hóa, danh lam th'ng
c�nh, ki�n trúc, công cF s�n xu�t, tôn giáo, tín ng��ng,
phong tFc t�p quán, v�n hóa, ngh� thu�t.

M�t tr�n T" qu	c t2nh ph	i h�p v�i S� V�n hóa, th0 thao
và Du l�ch, Ban Dân t
c t2nh và các ngành có liên quan t"
ch�c ngày H
i “V�n hóa - Th0 thao %+ng bào dân t
c
Khmer” t2nh V>nh Long, thu hút hàng chFc ngàn ng�#i
tham gia Liên hoan ngh� thu�t qu7n chúng %+ng bào
Khmer; H
i thi tri0n lãm v�i ch� %/ “�+ng bào Khmer V>nh
Long chung s�c b�o t+n b�n s'c v�n hóa dân t
c và xây
d�ng nông thôn m�i”; tri0n lãm, gi�i thi�u sách v/ v�n hóa
dân t
c Khmer; %ua ghe tam b�n (nam, n?), %�y g�y nam,
n?; bóng %á, bóng chuy/n; h
i thi �m th�c %+ng bào Khmer
v�i ch� %/ “Món ngon ngày T�t”, góp ph7n làm cho ngày T�t
c�a %+ng bào dân t
c Khmer trong t2nh thêm ph7n vui t�i,
ph�n kh�i. Nhân d�p l^, T�t, M�t tr�n T" qu	c và các ban
ngành các c�p trong t2nh t" ch�c các %oàn %�n th�m vi�ng,
t�ng quà, m#i d� h�p m�t; th�m h�i, h� tr� v�t ch�t cho gia
%ình và b�n thân ng�#i có uy tín khi 	m %au, tang t�. Ng�#i
có uy tín trong %+ng bào dân t
c thi0u s	 luôn là t�m g�ng
th�c hi�n t	t ch� tr�ng, %�#ng l	i c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n��c, tích c�c tham gia các ho(t %
ng
c�a c
ng %+ng và có nh?ng %óng góp thi�t th�c cho s� phát
tri0n kinh t� - xã h
i, gi? v?ng qu	c phòng - an ninh t(i %�a
ph�ng. Hàng n�m, nhân các d�p l^, T�t, ngày h
i �(i %oàn
k�t toàn dân t
c � khu dân c�, @y ban M�t tr�n T" qu	c các

c�p ph	i h�p v�i các t" ch�c thành viên t" ch�c tôn vinh,
bi0u d�ng khen th��ng g�ng ng�#i t	t vi�c t	t, ng�#i
uy tín tiêu bi0u trong %+ng bào dân t
c thi0u s	. T" ch�c
%i th�m chúc mEng, t�ng quà cho trên 110 v� c	t cán, @y
viên @y ban M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam và Ban Ch�p hành
%oàn th0 chính tr� - xã h
i các c�p, ng�#i có uy tín trong
%+ng bào dân t
c thi0u s	, gia %ình có công cách m(ng, v�i
t"ng kinh phí trên 60 tri�u %+ng.

Ngoài ra, các h
i %oàn th0 có nhi/u %óng góp, H
i Liên
hi�p thanh niên Vi�t Nam t2nh, t" ch�c ch�ng trình
“Ngày h
i thanh niên vui kh�e” t(i các chùa có %ông %oàn
viên, thanh niên dân t
c Khmer tham gia. T" ch�c ngày
h
i t� v�n gi�i thi�u vi�c làm, h�c ngh/ và xu�t kh�u lao
%
ng. T" ch�c t�a %àm công tác %oàn k�t, t�p h�p thanh
niên trên %�a bàn dân c� trong th#i %(i công ngh� 4.0. Các
c�p H
i PhF n? t2nh t" ch�c th�m, chúc t�t và t�ng quà
cho 235 cán b
, h
i viên dân t
c nghèo; v�n %
ng xây
d�ng %��c 1 cây c7u và 320 ph7n quà do Ni S� Nh� Hoa
và Chùa Nh� Lai tài tr�; h� tr� cho 545 h
 phF n? vùng
dân t
c ti�p c�n các ngu+n v	n vay. V�n %
ng phF n? dân
t
c vào 3 Câu l(c b
, nh�: Câu l(c b
 “Ph" bi�n pháp lu�t
cho phF n? dân t
c”, Câu l(c b
 “Bình %�ng gi�i”, Câu l(c
b
 “Bà m� nuôi d(y con t	t”. Nhân d�p t�t Chôl Chn�m
Thmây các c�p H
i t" ch�c th�m, chúc t�t và t�ng quà
cho 703 cán b
, h
i viên, phF n? dân t
c Khmer nghèo;
h� tr� cho 545 h
 phF n? vùng dân t
c ti�p c�n các
ngu+n v	n vay. Thông qua các ho(t %
ng, %�n nay %ã t�p
h�p %��c 4.689 h
i viên dân t
c, 18.843 h
i viên tôn giáo.
Trong Ban Ch�p hành H
i các c�p hi�n nay có 57 v� ch�c
s'c, ch�c vi�c, tín %+ các tôn giáo và 23 ng�#i trong %+ng
bào dân t
c tiêu bi0u tham gia.

Giải pháp để thực hiện tốt công tác dân
tộc và chính sách dân tộc

M
t là, %�y m(nh công tác tuyên truy/n ch� tr�ng,
%�#ng l	i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c
v/ t� t��ng %(i %oàn k�t toàn dân t
c, gi? gìn phát huy
b�n s'c v�n hóa các dân t
c. V�n %
ng nhân dân phát
tri0n kinh t� - xã h
i, các phong trào, các cu
c v�n %
ng
do M�t tr�n và các t" ch�c thành viên c�a M�t tr�n ch�
trì. Tuyên truy/n v�n %
ng gi? gìn và phát huy b�n s'c
v�n hóa t	t %�p, ti�n b
 c�a các dân t
c thi0u s	, nh�t là
vi�c gi? gìn ti�ng nói, v�n hóa, ngh� thu�t, các phong
tFc, l^ h
i ti�n b
... �+ng th#i, tuyên truy/n, v�n %
ng
thay %"i các thói quen, t�p quán l(c h�u, bài trE các t�
n(n xã h
i, mê tín d� %oan, %�u tranh v�i nh?ng lu�n %i�u
xuyên t(c, chia r� kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c. �a
d(ng hóa các hình th�c tuyên truy/n, ph" bi�n, k�t h�p
nhi/u hình th�c tuyên truy/n thông qua các ph�ng ti�n
thông tin %(i chúng, qua các ho(t %
ng v�n hóa, th0 thao,
qua các h
i thi, %	i tho(i ti�p xúc tr�c ti�p c�a cán b
 M�t
tr�n v�i %+ng bào... ��c bi�t, coi tr�ng công tác tuyên
truy/n mi�ng, thông qua %
i ng6 ng�#i có uy tín tiêu bi0u
và các v� @y viên @y ban M�t tr�n các c�p � vùng dân t
c
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thi0u s	; thông qua “Ngày h
i �(i %oàn k�t dân t
c � khu
dân c�” nhân d�p k� ni�m ngày thành l�p M�t tr�n Dân
t
c Th	ng nh�t Vi�t Nam vào ngày 18/11 hàng n�m và
các l^ h
i c�a %+ng bào dân t
c thi0u s	.

Ch� trì ho�c ph	i h�p v�i các c quan ch�c n�ng t"
ch�c các h
i ngh� bi0u d�ng, tôn vinh nh?ng g�ng
ng�#i t	t, vi�c t	t trong %
i ng6 ng�#i có uy tín tiêu bi0u
trong vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	 có thành tích xu�t
s'c trong vi�c th�c hi�n các cu
c v�n %
ng các phong trào
thi %ua yêu n��c trong %+ng bào dân t
c thi0u s	 qua
tEng giai %o(n.

Hai là, tri0n khai, th�c hi�n các cu
c v�n %
ng, các
phong trào thi %ua trong vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	.
Xây d�ng nh?ng mô hình, %i0n hình c�a t" ch�c, cá nhân
� tEng thôn, khu dân c�, tEng dân t
c trên các l>nh v�c
v/ kinh t�, v�n hóa, xã h
i, b�o %�m qu	c phòng, an ninh
� các vùng có %+ng bào sinh s	ng, nh<m th�c hi�n t	t
các cu
c v�n %
ng, các phong trào thi %ua do M�t tr�n và
các t" ch�c thành viên phát %
ng. H��ng d�n, tuyên
truy/n, v�n %
ng, xây d�ng và nhân r
ng các %i0n hình,
mô hình trong các l>nh v�c v/ ch�n nuôi, tr+ng tr�t, kinh
doanh, xây d�ng trang tr(i, %+i rEng... giúp nhau phát
tri0n kinh t�, xóa %ói gi�m nghèo � vùng %+ng bào dân
t
c thi0u s	. T�ng c�#ng công tác ph	i h�p gi?a các
ngành, các c�p tE t2nh %�n c s� trong vi�c tri0n khai,
th�c hi�n l+ng ghép các cu
c v�n %
ng, các phong trào
thi %ua yêu n��c phù h�p v�i %�c %i0m, phong tFc, t�p
quán c�a %+ng bào các dân t
c thi0u s	, kh'c phFc tình
tr(ng ch+ng chéo hình th�c. Ti�p tFc %�y m(nh, nâng cao
ch�t l��ng các cu
c v�n %
ng: “Toàn dân %oàn k�t xây
d�ng nông thôn m�i, %ô th� v�n minh”, “Ngày vì ng�#i
nghèo”, “Ng�#i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam”.

Phát huy n
i l�c, vai trò t� qu�n c�a các thôn, khu dân
c�, %
ng viên ý th�c t� v�n lên c�a %+ng bào các dân t
c
thi0u s	, kh'c phFc tình tr(ng trông ch#, � l(i vào s� tr�
giúp, %7u t� c�a Nhà n��c, tích c�c ph�n %�u %�y m(nh s�n
xu�t, phát tri0n kinh t�, th�c hành ti�t ki�m, quan tâm
t�p hu�n, ph" bi�n chuy0n giao khoa h�c - k� thu�t. H� tr�
v	n, khuy�n khích %+ng bào chuy0n d�ch c c�u cây tr+ng,
v�t nuôi phù h�p v�i tEng vùng, tEng %�a ph�ng. V�n
%
ng %+ng bào gi? gìn, b�o t+n, phát huy nh?ng giá tr�
truy/n th	ng v/ v�n hóa, xây d�ng n�p s	ng v�n minh,
gia %ình v�n hóa, bài trE các t� n(n xã h
i, mê tín d� %oan,
các h� tFc l(c h�u; b�o %�m an ninh tr�t t� xã h
i.

Ba là, ph	i h�p th�c hi�n t	t công tác giám sát và
ph�n bi�n xã h
i %	i v�i các ch� tr�ng, chính sách v/
dân t
c và công tác dân t
c. Ch� %
ng giám sát và ch� trì
ph	i h�p v�i các c quan ch�c n�ng trong h� th	ng chính
tr� rà soát, giám sát, ki�n ngh� %i/u ch2nh, b" sung các
chính sách %ã ban hành, t�p trung là các chính sách v/
xóa %ói, gi�m nghèo, giáo dFc, y t�, môi tr�#ng và v�n
hóa � vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	. �"i m�i và nâng
cao ch�t l��ng, hi�u qu� ho(t %
ng giám sát, ph�n bi�n
xã h
i c�a các H
i %+ng t� v�n c�a @y ban M�t tr�n T"

qu	c t2nh; phát huy vai trò thanh tra nhân dân, t�ng
c�#ng công tác giám sát %7u t� c�a c
ng %+ng � khu dân
c� vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	 %	i v�i các chính sách
v/ dân t
c và công tác dân t
c.

Ph	i h�p th�c hi�n có hi�u qu� công tác ph�n bi�n xã
h
i thông qua vi�c tham gia xây d�ng các chính sách, pháp
lu�t v/ phát tri0n kinh t�, xã h
i, gi? gìn và phát tri0n v�n
hóa c�a %+ng bào các dân t
c; ch�ng trình, k� ho(ch v/
xóa %ói, gi�m nghèo � vùng %+ng bào các dân t
c thi0u s	.
T�p h�p tâm t�, nguy�n v�ng, ý ki�n, ki�n ngh� chính %áng
c�a %+ng bào các dân t
c thi0u s	, %�c bi�t là các ki�n ngh�
c�a các v� @y viên @y ban M�t tr�n T" qu	c, ng�#i có uy tín
tiêu bi0u là ng�#i dân t
c thi0u s	 %0 ki�n ngh� v�i ��ng,
Nhà n��c, Qu	c h
i v/ nh?ng v�n %/ liên quan %�n dân t
c
và công tác dân t
c.

B	n là, tích c�c tham gia th�c hi�n công tác %	i ngo(i
nhân dân � vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	. Tuyên
truy/n, v�n %
ng %+ng bào dân t
c thi0u s	 hi0u ch�
tr�ng %	i ngo(i c�a ��ng, chính sách ngo(i giao c�a Nhà
n��c v/ h
i nh�p qu	c t�, tham gia tuyên truy/n v/ hình
�nh, %�t n��c con ng�#i Vi�t Nam. Tranh th� các ngu+n
v	n tài tr� c�a các t" ch�c qu	c t� và các t" ch�c phi
Chính ph� %0 thu hút thêm ngu+n l�c, góp ph7n th�c
hi�n các ch�ng trình phát tri0n kinh t� - xã h
i, giúp %�
ng�#i nghèo, ho(t %
ng nhân %(o, tE thi�n � vùng %+ng
bào dân t
c thi0u s	.

N�m là, ph	i h�p th�c hi�n, tham gia xây d�ng c ch�,
chính sách, phát huy vai trò ng�#i có uy tín tiêu bi0u,
nâng cao n�ng l�c cán b
 M�t tr�n vùng %+ng bào dân t
c
thi0u s	. Chính ph� nghiên c�u %i/u ch2nh, s�a %"i m
t s	
n
i dung theo Quy�t %�nh s	 18/2011/Q�-TTg, nh�t là n
i
dung liên quan %�n vi�c b7u ng�#i uy tín � H
i ngh� dân
c� c7n %��c t" ch�c phù h�p th�c t� %�a ph�ng.

M#i các cá nhân có uy tín tiêu bi0u là chuyên gia tham
gia các H
i %+ng t� v�n c�a @y ban M�t tr�n T" qu	c, các
h
i ngh�, các cu
c g�p m�t, tham gia tri0n khai các phong
trào thi %ua %0 cá nhân tiêu bi0u có c h
i trao %"i th�o
lu�n, %óng góp ý ki�n xây d�ng ch� tr�ng, chính sách,
pháp lu�t, %/ xu�t các sáng ki�n, ki�n ngh� v/ các v�n %/
quan tr�ng c�a %�a ph�ng. Ki�n toàn t" ch�c, t�ng
c�#ng s	 l��ng, ch�t l��ng và ch�m lo xây d�ng, %ào t(o,
b+i d��ng %
i ng6 cán b
 là ng�#i dân t
c thi0u s	 và cán
b
 làm công tác dân t
c c�a M�t tr�n các c�p tE t2nh %�n
c s� %0 làm t	t công tác tham m�u cho M�t tr�n trong
công tác dân t
c và th�c hi�n chính sách dân t
c.

Chú tr�ng công tác ph	i h�p v�i các t" ch�c thành
viên phát tri0n %oàn viên, h
i viên, nh�t là � nh?ng vùng
sâu, vùng xa. T�ng c�#ng công tác t�p hu�n, h��ng d�n
ho(t %
ng, b+i d��ng ph�ng pháp công tác cho %
i ng6
cán b
 ng�#i dân t
c thi0u s	, b�o %�m %i/u ki�n ho(t
%
ng và ch� %
 chính sách phù h�p cho Ban Công tác M�t
tr�n và Tr��ng ban Công tác M�t tr�n � khu dân c� vùng
%+ng bào dân t
c thi0u s	.�
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Gi�i pháp gi�m nghèo b�n v(ng
trên đ�a bàn t#nh Lai Châu 

CAO THỊ NGỌC THỦY*

Tóm tắt: Là tỉnh biên giới nằm về phía Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu còn gặp nhiều
khó khăn trong thực hiện công tác giảm nghèo, việc huy động nguồn lực tại chỗ đạt
thấp. Để triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình Mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã
chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện công tác giảm nghèo, được nhân dân đồng tình
ủng hộ. Đời sống của người dân, nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên.

Summary: Being a border province located in the northwest of Vietnam, Lai Chau
province still faces many difficulties in implementing poverty reduction because of low
mobilization of local resources. In order to effectively implement policies and laws on
effective implementation of the National Target Program on sustainable poverty
reduction, Lai Chau province has directed drastically in the implementation of poverty
reduction that has been supported by the people over the last few years. The living
standard of people, especially in poor communes, has been gradually improved.
Từ khóa: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách, pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Lai Châu.
Keywords: National Target Program for sustainable poverty reduction, policies and laws, the Vietnam Fatherland Front
Committee of Lai Chau province.
Nhận bài: 25/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

Lai Châu là t2nh biên gi�i có di�n tích t� nhiên toàn
t2nh là 9.068,78 km2, có 265,095 km %�#ng biên
gi�i giáp v�i Trung Qu	c. Tính %�n cu	i tháng
12/2018, toàn t2nh có 96.851 h
 dân v�i kho�ng

456.000 ng�#i, g+m 20 dân t
c anh em cùng sinh s	ng.
Trong %ó, ng�#i Thái chi�m 34%; ng�#i Mông chi�m 22%;
ng�#i Kinh chi�m 14%; ng�#i Dao chi�m 13,5%; các dân
t
c khác chi�m kho�ng 16,5%. Dân c� trong t2nh phân b	
không %+ng %/u gi?a các huy�n, thành ph	 và t�p trung
ch� y�u t(i khu v�c %ô th�.

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật
về thực hiện chương trình Mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững 

Th#i gian qua, t2nh Lai Châu %ã t�p trung lãnh %(o, ch2
%(o các c�p, các ngành, %oàn th0 tE t2nh %�n c s� quán

tri�t, tri0n khai th�c hi�n ch�ng trình MFc tiêu qu	c gia
gi�m nghèo b/n v?ng, %�m b�o n
i dung và tinh th7n ch2
%(o, %��c nhân dân %+ng tình �ng h
, tham gia tích c�c.
Các c ch�, chính sách %��c ban hành %+ng b
, %7y %�,
%��c cF th0 hóa vào %i/u ki�n c�a %�a ph�ng. Ngu+n l�c
th�c hi�n Ch�ng trình %��c giao theo trung h(n %ã t(o
%i/u ki�n thu�n l�i cho %�a ph�ng ch� %
ng trong vi�c
cân %	i, b	 trí v	n, h(n ch� n� %�ng v	n; vi�c phân b"
v	n %��c th�c hi�n theo tiêu chí cF th0, rõ ràng, phù h�p
v�i trình %
 phát tri0n và nhu c7u c�a tEng huy�n, xã và
b�n nghèo.

Công tác ch2 %(o, %i/u hành %ã có nhi/u %"i m�i v/ n
i
dung, nh�n th�c trách nhi�m v/ công tác gi�m nghèo c�a
các c�p, các ngành và ng�#i dân %��c nâng lên, huy %
ng
%��c c� h� th	ng chính tr� %0 th�c hi�n công tác gi�m
nghèo, nh�t là � c�p c s�. Công tác tuyên truy/n %ã làm

* Ban Dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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chuy0n bi�n nh�n th�c c�a ng�#i dân, nh�t là ng�#i
nghèo, nhi/u h
 nghèo %ã ch� %
ng %�ng ký thoát nghèo.

Các chính sách %�n v�i %	i t��ng thF h��ng và phát
huy hi�u qu� tích c�c. H� th	ng c s� h( t7ng trên %�a
bàn tEng b��c %��c %7u t� hoàn thi�n, góp ph7n quan
tr�ng làm thay %"i di�n m(o nông thôn mi/n núi, gi�i
quy�t c b�n nhu c7u c�a ng�#i dân v/ giao thông, n��c
sinh ho(t, n��c s�n xu�t, tr�#ng, l�p h�c,… t(o ti/n %/
thúc %�y phát tri0n kinh t� - xã h
i, xóa %ói gi�m nghèo
trên %�a bàn; chính sách %ào t(o ngh/ và gi�i quy�t vi�c
làm tEng b��c phát huy hi�u qu�, t(o %i/u ki�n cho
ng�#i lao %
ng t� t(o %��c vi�c làm ho�c tìm ki�m %��c
vi�c làm có thu nh�p "n %�nh; chính sách h� tr� v/ y t�,
giáo dFc %ã t(o %i/u ki�n %0 ng�#i dân %��c ti�p c�n và
thF h��ng các d�ch vF xã h
i c b�n; chính sách v/ h�
tr� s�n xu�t %ã góp ph7n chuy0n %"i c c�u cây tr+ng,
v�t nuôi trên %�a bàn và giúp cho ng�#i nghèo %��c ti�p
c�n, áp dFng khoa h�c k� thu�t m�i vào s�n xu�t %0
nâng cao thu nh�p, v�n lên thoát nghèo b/n v?ng. �#i
s	ng c�a nhân dân, nh�t là � các xã nghèo tEng b��c
%��c nâng lên. Bình quân thu nh�p %7u ng�#i toàn t2nh

nói chung, %�c bi�t là vùng khó kh�n nói riêng có t	c %

t�ng tr��ng khá.

Nh?ng k�t qu� %(t %��c trong công tác gi�m nghèo
c�a t2nh Lai Châu %ã góp ph7n c�ng c	 và t�ng c�#ng
%oàn k�t gi?a các dân t
c, gi? v?ng an ninh chính tr�,
tr�t t� an toàn xã h
i trên %�a bàn t2nh.

Bên c(nh nh?ng k�t qu� %(t %��c trong vi�c th�c hi�n
chính sách, pháp lu�t v/ th�c hi�n ch�ng trình MFc tiêu
qu	c gia gi�m nghèo b/n v?ng � Lai Châu v�n còn nh?ng
t+n t(i, h(n ch�. Hàng n�m, t� l� h
 nghèo gi�m theo k�
ho(ch %/ ra, nh�ng k�t qu� gi�m nghèo ch�a b/n v?ng,
s	 h
 tái nghèo và nghèo phát sinh còn cao, nhi/u h

thoát nghèo l(i ri vào h
 c�n nghèo. T� l� h
 nghèo có
s� chênh l�ch l�n gi?a các vùng, các dân t
c. M
t s	 v�n
b�n h��ng d�n c�a trung �ng ban hành ch�m %ã �nh
h��ng %�n ti�n %
 th�c hi�n ch�ng trình MFc tiêu qu	c
gia gi�m nghèo b/n v?ng, nh�t là chính sách h� tr� phát
tri0n s�n xu�t và nhân r
ng mô hình gi�m nghèo. Công
tác ph	i h�p trong ch2 %(o %i/u hành c�a m
t s	 c�p �y,
chính quy/n, các ngành và các t" ch�c chính tr�, xã h
i

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đến thăm
hỏi, động viên đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả lũ, lụt, tháng 6/2019.

ẢNH: QUANG VINH
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ch�a th�c s� ch�t ch�. M
t s	 c�p �y � c s� %ã xây d�ng
%��c ch�ng trình, k� ho(ch %0 tri0n khai th�c hi�n ngh�
quy�t, nh�ng ch�a sát v�i tình hình th�c t� c�a %�a
ph�ng. S� ph	i h�p gi?a các ngành ch�a th�#ng xuyên,
hi�u qu�, nh�t là gi?a công nghi�p, ti0u th� công nghi�p,
khoa h�c công ngh� v�i nông nghi�p; gi?a công nghi�p
v�i v�n hóa, %0 phát tri0n các làng ngh/ truy/n th	ng,
t(o vi�c làm và thu nh�p cho ng�#i nghèo.

Công tác tuyên truy/n v�n %
ng %��c tri0n khai và
%(t %��c m
t s	 k�t qu�, song ch�a th�c s� sâu r
ng %�n
các h
 nghèo; m
t b
 ph�n cán b
, %�ng viên, ng�#i
nghèo v�n còn t� t��ng trông ch#, � l(i vào s� h� tr� c�a
Nhà n��c. Ngu+n l�c cho công tác gi�m nghèo còn h(n
ch� (m�i %áp �ng %��c g7n 50% k� ho(ch giao), vi�c l+ng
ghép các ngu+n v	n tE các ch�ng trình, d� án trên %�a
bàn th�c hi�n ch�a hi�u qu�, vi�c huy %
ng ngu+n l�c
t(i ch� c�a c
ng %+ng, dòng h� %(t th�p ho�c huy %
ng
ch�a t�ng x�ng v�i ti/m n�ng %0 giúp %� các h
 nghèo
v�n lên.

Vi�c h� tr� s�n xu�t � m
t s	 ni ch�a sát v�i nhu c7u
th�c t� c�a ng�#i dân, hi�u qu� h� tr� th�p, gây lãng
phí, th�t thoát ngu+n nhân l�c %7u t� c�a Nhà n��c.
Ki0m tra vi�c th�c hi�n Ch�ng trình gi�m nghèo t(i m
t
s	 huy�n, xã ch�a %��c th�#ng xuyên. Vi�c xây d�ng và
nhân r
ng các mô hình gi�m nghèo còn ít, hi�u qu� ch�a
cao, ch�a th�c s� lan r
ng và tr� thành phong trào trong
c
ng %+ng.

Một số giải pháp thực hiện chương trình
Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
trong thời gian tới

Th� nh�t, ti�p tFc %�y m(nh công tác tuyên truy/n
nh<m nâng cao nh�n th�c, trách nhi�m c�a cán b
, %�ng
viên và nhân dân v/ gi�m nghèo b/n v?ng, xem %ây là
nhi�m vF quan tr�ng c�a c� h� th	ng chính tr� tE t2nh
%�n c s�; nâng cao nh�n th�c trong nhân dân v/ nhi�m
vF gi�m nghèo b/n v?ng %0 h
 nghèo th�c s� là ch� th0
trong công tác gi�m nghèo. Nâng cao n�ng l�c c
ng %+ng,
qu�n lý và s� dFng có hi�u qu� ngu+n l�c h� tr� c�a Nhà
n��c, c�a c
ng %+ng %0 thoát nghèo b/n v?ng; m�i h

nghèo, ng�#i nghèo tích c�c h�c t�p, tìm vi�c làm, n� l�c
ph�n %�u %0 thoát nghèo, v�n lên làm giàu.

Th� hai, t�p trung phát tri0n s�n xu�t, h� tr� d(y
ngh/, t(o vi�c làm t�ng thu nh�p cho ng�#i nghèo. Xây
d�ng và nhân r
ng các mô hình s�n xu�t nông nghi�p t�p
trung theo h��ng s�n xu�t hàng hóa %0 ng�#i nghèo ti�p
c�n và tham gia. H� tr� các ho(t %
ng chuy0n giao k�
thu�t, áp dFng công ngh� cao, h��ng d�n cách làm �n
cho h
 nghèo, %+ng th#i h� tr� qu�ng bá, tìm th� tr�#ng
tiêu thF s�n ph�m. V�i ph�ng châm ch2 h� tr� m
t ph7n,

không h� tr� 100% %0 ng�#i nghèo n� l�c v�n lên, gi�m
t� t��ng trông ch#, � l(i vào s� h� tr� c�a Nhà n��c. ��y
m(nh xã h
i hóa trong công tác gi�m nghèo, t(o thành
phong trào sâu r
ng, thu hút và %
ng viên s� tham gia
c�a các t7ng l�p dân c� trong vi�c th�c hi�n Ch�ng trình
gi�m nghèo, vi�c h� tr�, giúp %� ng�#i nghèo.

Th� ba, t" ch�c th�c hi�n có hi�u qu� ngu+n v	n %7u
t� h� tr� th�c hi�n các n
i dung c�a Ch�ng trình gi�m
nghèo. Ti�p tFc phân c�p cho các xã làm ch� %7u t� th�c
hi�n các chính sách, d� án c�a Ch�ng trình gi�m
nghèo, nh<m nâng cao s� ch� %
ng th�c hi�n cho c�p c
s� và nâng cao trình %
 th�c hi�n cho cán b
 chuyên
môn � c�p xã. 

Th�c hi�n t	t các chính sách an sinh xã h
i. T(o c h
i
cho ng�#i nghèo %��c ti�p c�n thu�n ti�n các d�ch vF xã
h
i, th�c hi�n có hi�u qu� các ch�ng trình %ào t(o ngh/,
gi�i quy�t vi�c làm, giáo dFc, y t�, nhà �, n��c sinh ho(t
và thông tin truy/n thông, trong %ó �u tiên cho các xã
vùng sâu, vùng xa, nh<m c�i thi�n vi�c ti�p c�n các d�ch
vF xã h
i c b�n m
t cách t	t hn.

Th� t�, giao nhi�m vF cho các phòng, ban chuyên môn
c�p huy�n tr�c ti�p h� tr� các xã trong th�c hi�n các
nhi�m vF, k�t h�p v�i %ào t(o, b+i d��ng nâng cao trình
%
 chuyên môn, nghi�p vF cho %
i ng6 cán b
 t(i ch�,
tEng b��c %áp �ng yêu c7u nhi�m vF, %�c bi�t là h��ng
d�n tr�c ti�p cho ng�#i dân %0 phát tri0n s�n xu�t. Huy
%
ng m�i ngu+n l�c, thu hút %7u t� %0 phát tri0n kinh t�
- xã h
i c�a t2nh, nh�t là các ngành có th� m(nh c�a t2nh,
nh�: nông lâm nghi�p, tr+ng cây d��c li�u, phát tri0n du
l�ch v�n hóa… %0 giúp ng�#i dân có thu nh�p v�n lên
thoát nghèo b/n v?ng.

Th� n�m, các ban, ngành, %oàn th0, @y ban M�t tr�n
T" qu	c các c�p ti�p tFc kêu g�i các t" ch�c, doanh
nghi�p, các t" ch�c phi chính ph�, các cá nhân ti�p tFc
%7u t� �ng h
, giúp %� th�c hi�n các chính sách gi�m
nghèo trên %�a bàn t2nh.

Công tác gi�m nghèo t(i t2nh Lai Châu c7n ti�p tFc
nh�n %��c s� quan tâm %�c bi�t c�a các c�p, các ngành,
%oàn th0 tE t2nh %�n c s�. Tri0n khai th�c hi�n Ch�ng
trình gi�m nghèo %�m b�o n
i dung và tinh th7n ch2 %(o,
%��c nhân dân %+ng tình �ng h
, tham gia tích c�c. Vi�c
phân b" v	n %��c th�c hi�n theo tiêu chí cF th0, rõ ràng,
phù h�p v�i trình %
 phát tri0n và nhu c7u c�a tEng
huy�n, xã và b�n nghèo. Ngoài ra, hàng n�m, @y ban M�t
tr�n T" qu	c các c�p c7n phát %
ng các c quan, t" ch�c,
cá nhân, doanh nghi�p %óng góp xây d�ng Qu� “Vì ng�#i
nghèo” %0 huy %
ng ngu+n v	n th�c hi�n các chính sách
an sinh xã h
i cho ng�#i nghèo. Huy %
ng m�i ngu+n l�c
phFc vF cho công tác gi�m nghèo.�
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B�o v� môi tr��ng r)ng và 
không gian v�n hoá c
ng đ�ng 
vùng dân t
c thi"u s	 và mi�n núi

NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Từ bao đời nay, cuộc sống của đồng bào dân tộc gắn với tài nguyên
rừng, tài nguyên nước. Đồng bào các dân tộc có tập tục khai thác và sử dụng tài
nguyên thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, do đó họ rất có ý thức trách
nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Việc bảo vệ và phát huy tri thức
dân tộc, kinh nghiệm trong bảo vệ môi trường tự nhiên của các tộc người sẽ phát
triển bền vững môi trường sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Summary: For many generations, the lives of ethnic minorities have been linked
to forest resources and water resources. They have a habit of exploiting and
using natural resources for their living demands, so they are very aware of their
responsibility in protecting natural resources. The protection and promotion of
ethnic knowledge and experience in the protection of the natural environment of
ethnic groups will sustainably develop the ecological environment in ethnic
minority and mountainous areas.
Từ khóa: Môi trường, bảo vệ môi trường, đồng bào dân tộc thiểu số, tài nguyên rừng, văn hoá, Việt Nam.
Keywords: Environment, environmental protection, ethnic minorities, forest resources, culture, Vietnam.
Nhận bài: 18/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 6/5/2019.

T(i %�a bàn sinh s	ng c�a %+ng bào dân t
c thi0u
s	, tài nguyên kinh t� l�n nh�t chính là rEng. Quá
trình s	ng g'n bó lâu %#i v�i núi rEng, %+ng bào
dân t
c thi�u s	 %ã tích lu� %��c các ki�n th�c và

kinh nghi�m m�u sinh phong phú, %a d(ng và quý giá. 

�+ng bào dân t
c thi0u s	 có nh?ng phong tFc, t�p
quán lâu %#i nh<m gi? gìn m
t s	 vùng %�t quan tr�ng
cho thôn, b�n. Nh?ng t�p quán này góp ph7n gi? gìn các
vùng %�t %7u ngu+n n��c, hay nh?ng ni rEng sinh
tr��ng t	t không b� khai thác m
t cách bEa bãi. Ng�#i
dân t
c thi0u s	 có quy ��c trong c
ng %+ng v/ các khu
rEng c�m. REng là b�t kh� xâm ph(m, do c
ng %+ng cùng
qu�n lý, ng�#i dân không %��c phép khai thác, nh<m gi?
gìn %0 làm �n. Nh?ng quy ��c b�o v� rEng c�a c
ng %+ng

thôn, b�n tr� thành thi�t ch� quan tr�ng trong vi�c b�o
v� rEng, có vai trò r�t l�n %0 %i/u ch2nh m�i hành vi c�a
con ng�#i. M�i dân t
c thi0u s	 %/u có nh?ng quan ni�m
v/ rEng khác nhau theo tín ng��ng riêng, có nh?ng nghi
l^ khác nhau, t" ch�c vào nh?ng th#i %i0m khác nhau
trong n�m, nh�ng t�u chung l(i, t�t c� %/u th0 hi�n %��c
ý ngh>a c�a vi�c b�o v� rEng g'n v�i b�o t+n v�n hóa b�n
s'c dân t
c; vEa mang giá tr� sinh thái, b�o v� môi tr�#ng,
vEa có ý ngh>a giáo dFc, gi? gìn phong tFc c�a cha ông,
h��ng t�i cu
c s	ng no �m.

Ki�n th�c n<m �n d��i nh?ng sinh ho(t %#i s	ng hàng
ngày c�a %+ng bào dân t
c thi0u s	, cho th�y s� t�ng
%+ng v�i nh?ng ki�n th�c khoa h�c th�#ng th�c ngày
nay. Do %ó, có th0 kh�ng %�nh r<ng, các tri th�c dân t
c,

* Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.
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hay các kinh nghi�m trong b�o v� môi tr�#ng t� nhiên
c�a %+ng bào dân t
c thi0u s	 có th0 %��c v�n dFng m
t
cách h?u ích trong công tác b�o v� môi tr�#ng sinh thái
và phát tri0n b/n v?ng %#i s	ng kinh t� t
c ng�#i.

Nh?ng hi0u bi�t c�a ng�#i dân v/ các loài lâm s�n
ngoài g�, %�c %i0m hình thái, %�c %i0m sinh tr��ng, th#i
vF khai thác, cách th�c khai thác, nh?ng hi0u bi�t v/
%i/u ki�n môi tr�#ng xung quanh,... %��c x�p vào d(ng
ki�n th�c thông tin. M
t s	 ki�n th�c � d(ng k� thu�t
trong khai thác lâm s�n ngoài g� nh� khai thác m�t ong
là d(ng ki�n th�c %�c bi�t (r�t ít ng�#i có). Bên c(nh
nh?ng ki�n th�c k� thu�t %�c bi�t, c6ng có nh?ng ki�n
th�c k� thu�t mang tính ph" thông (m�i ng�#i trong
c
ng %+ng %/u n'm %��c), nh�: ki�n th�c x� lý m�t cây
l+ ô, hay k� thu�t %n gi�n nh� cách ch�t cây, hay cách
l�i dFng dòng ch�y c�a con su	i %0 v�n chuy0n c�i %	t mà
h� thu l��m %��c tE rEng. 

Dân t
c M�#ng có quy ��c trong xóm M�#ng v�i nhau
r<ng, khi %ánh b't cá tôm � sông, su	i, nh?ng con nh�
không %��c b't v/ �n mà ph�i th� l(i xu	ng n��c %0 cá
l�n; ho�c không %��c %ánh b't cá vào mùa xuân vì %ây là
mùa sinh s�n. Trên các %o(n khe su	i, n�u ai %ào m
t cái
h	 có c'm vài tàu lá c� %0 cho cá trú �n thì ng�#i %ó có
quy/n h��ng dFng s	 cá b't %��c sau này. C�m %ánh b't
cá � m
t s	 khoang sông, su	i nh�t %�nh (d��i quy/n l�c

qu�n lý c�a nhà lang) - %ó th�#ng là nh?ng ni có %�c
%i0m n�a sông sâu, dòng n��c ch�y vEa ph�i, có bãi cát
ng7m thoai tho�i ho�c nh?ng hang, h	c %á ng7m thu�n
l�i cho cá sinh %� và tr	n k� thù. Nh?ng khoang c�m %ó
chính là ni tái t(o ngu+n cung c�p gi	ng b/n v?ng cho
các loài tôm cá. 

Dân t
c Thái ng�n ch�n n(n cháy rEng b<ng nh?ng
quy %�nh thành l� r�t cF th0, nh�: tr��c khi %	t r�y h�
th�#ng phát xung quanh r�y hai, ba s�i tay %0 có kho�ng
cách an toàn nh�t %�nh tránh l�a bén %�n chân rEng. Khi
%	t n�ng ph�i ch�n nh?ng ngày không có gió. Trong
lu�t tFc Thái có %o(n quy %�nh: “Không n(n nào hn n(n
l�a, n(n n��c; Dùng n��c ph�i bi�t tránh lu+ng n��c;
Dùng l�a hãy gi? gìn n(n cháy; REng núi phòng h
 n<m
trên khu v�c %7u ngu+n n��c, tuy�t %	i c�m khai thác;
REng núi dành cho vi�c khai thác tre, g� %0 d�ng nhà và
phFc vF các nhu c7u cu
c s	ng tuy�t %	i không %��c ch�t
%	t làm n�ng; REng thiêng là ni rEng c�m, %0 làm l^
cúng th7n linh”.

Trong tín ng��ng c�a ng�#i Dao, th7n rEng %��c tôn
th#, sùng kính nh� %	i v�i ông bà, t" tiên. Hàng n�m
vào ngày mùng m
t và r<m tháng giêng âm l�ch, ng�#i
Dao l(i ti�n hành cúng t" tiên, th7n rEng %0 c7u cho con
cháu kho� m(nh, m�a thu�n gió hoà. Trong lu�t tFc c�a
ng�#i Dao quy %�nh nguyên t'c %	t n�ng làm r�y, ch2

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai
chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019 cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã
và khu dân cư của 15 tỉnh phía Nam, tháng 5/2019. ẢNH: PV
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làm tE d��i chân núi %�n l�ng chEng núi, t(o vành %ai
an toàn ng�n l�a tr��c khi %	t n�ng. Khi khai thác cây
rEng, ng�#i Dao không bao gi# v�t h�t lá, ng't ng�n,
ch�t h�t r^, mà ch2 l�y m
t ph7n %0 %�m b�o cây v�n có
th0 sinh tr��ng và phát tri0n bình th�#ng. Ngoài ra,
theo t�p tFc c�a ng�#i Dao, khi l�y qu� rEng v/ �n, n�u
th�y có h(t ph�i mang gieo quanh nhà, %0 cây ti�p tFc
sinh sôi n�y n�. 

T(i m
t cu
c h
i th�o g7n %ây, PGS.TS. Kh"ng Di^n,
nguyên Vi�n tr��ng Vi�n Dân t
c, Vi�n Hàn lâm Khoa h�c
xã h
i Vi�t Nam cho r<ng, %	i v�i ng�#i dân t
c thi0u s	,
làng là ch� s� h?u và qu�n lý t�t c� m�i tài nguyên %�t
và rEng. Có th0 nói, rEng và %�t rEng là tài nguyên quan
tr�ng nh�t, chi ph	i m�i ho(t %
ng c�a %+ng bào, tE %#i
s	ng v�t ch�t %�n tinh th7n. REng là kho d� tr? cung c�p
cho con ng�#i nh?ng giá tr� v�t ch�t (trên các ph�ng
di�n: �n, m�c, �, ph�ng ti�n %i l(i); là cái v�n hoá, cái
sáng t(o c�a con ng�#i trong th� �ng x� v�i t� nhiên và
xã h
i. Nh� v�y, rEng là m
t d(ng %�t công, do làng qu�n
lý. T�t c� m�i cá nhân trong c
ng %+ng làng ph�i ch�p
hành m�i quy %�nh, ch� tài %��c cha ông %úc k�t thông
qua lu�t tFc. M�t khác, trong các lo(i %�t công, rEng là
m
t lo(i %�t công %�c thù, vì nó không nh?ng ch�u s� s�
h?u, qu�n lý c�a c
ng %+ng làng, mà cao hn th�, là s�
s� h?u, qu�n lý c�a “th7n linh”. Nó là “không gian xã
h
i” %�c bi�t, là nh?ng %ám rEng nguyên sinh t� nhiên
cu	i cùng còn sót l(i c�a làng mi/n núi, là ni con ng�#i
không %��c vào khai thác tài nguyên, th�m chí không
%��c ho�c không dám b��c chân vào khi ch�a có s� %+ng
ý c�a “th7n linh”.

Phát huy giá tr� “rEng vàng”, không ch2 b�o v� rEng,
gi# %ây %+ng bào vùng dân t
c thi0u s	 %ã bi�t phát tri0n
kinh t� rEng theo h��ng hi�u qu�, b/n v?ng. Nh?ng cánh
rEng c� th� ngát xanh b�i c
ng %+ng luôn �ng x� nhân
v�n v�i rEng. Bên c(nh gìn gi?, b�o t+n nh?ng cánh rEng
nguyên sinh, c" thF, thì tr+ng rEng kinh t� và nh?ng mô
hình phát tri0n cây lâm s�n ngoài g� d��i tán rEng c6ng
%��c nhi/u %�a ph�ng chú tr�ng. Chính quy/n %�a
ph�ng c7n phát huy các mô hình qu�n lý theo c ch� t�
qu�n, b�i %ây là mô hình có tE lâu %#i và hi�n v�n %��c
ng�#i dân t
c thi0u s	 duy trì khá hi�u qu�, b�i nó
khuy�n khích ng�#i dân t
c thi0u s	 cùng tham gia vào
quá trình duy trì và b�o t+n các tri th�c %�a ph�ng trong
l>nh v�c phát tri0n kinh t� lâm nghi�p. C ch� này có th0
%��c xem nh� là qu�n lý c
ng %+ng, cho phép các thành
viên trong c
ng %+ng %��c ti�p c�n và h��ng l�i tE rEng.

Hi�n nay, m
t s	 quan ni�m, kiêng k¡ c�a ng�#i dân t
c
thi0u s	 nh� không ch�t cây to v�n l�u truy/n trong c
ng
%+ng. Nh# chính ni/m tin và phong tFc truy/n th	ng này
c�a c
ng %+ng dân t
c thi0u s	, mà m
t b
 ph�n rEng %ã
%��c b�o v� tE th� h� này sang th� h� khác. Ý th�c b�o
t+n c�a ng�#i dân có th0 %��c nâng cao n�u quan ni�m
truy/n th	ng c�a h� %��c trân tr�ng và %��c khuy�n
khích m
t cách h�p lý. 

K�t qu� th�c hi�n chính sách pháp lu�t v/ giao %�t,
giao rEng cho c
ng %+ng dân c� và h
 gia %ình vùng dân
t
c thi0u s	, mi/n núi cho th�y t2 l� %
 che ph� rEng t�ng
lên rõ r�t. Bên c(nh %ó, chính sách này %ã t(o %i/u ki�n
thu�n l�i cho ng�#i dân ch� %
ng b�o v� và phát tri0n
rEng trên di�n tích %��c giao, qua %ó, có công �n vi�c
làm và thu nh�p "n %�nh, góp ph7n xóa %ói, gi�m nghèo,
%�m b�o môi tr�#ng sinh thái. Th�c ti^n kh�ng %�nh, giao
%�t, giao rEng cho %+ng bào dân t
c thi0u s	 là m
t ch�
tr�ng l�n, %úng %'n, phù h�p v�i chính sách xã h
i hóa
trong b�o v� và phát tri0n rEng. Nh# chính sách giao %�t
giao rEng cho các h
 dân là ng�#i dân t
c thi0u s	 %ã góp
ph7n th�c hi�n chi�n l��c %i/u ch2nh, phân b	 lao %
ng
dân c�, gi�i quy�t vi�c làm, nâng cao thu nh�p, thúc %�y
phát tri0n s�n xu�t b/n v?ng trong toàn ngành lâm
nghi�p, g'n v�i c�ng c	 an ninh, qu	c phòng. Nhi/u gia
%ình %ã phát huy tính ch� %
ng sau khi nh�n %�t, ti�n
hành th�c hi�n các ho(t %
ng %7u t� tr+ng rEng, tE %ó
góp ph7n nâng cao thu nh�p cho h
, tr�c ti�p làm t�ng
%
 che ph� rEng. 

Tác dFng tích c�c c�a phong tFc, t�p quán c�a t
c
ng�#i thi0u s	 trong vi�c khai thác, s� dFng, qu�n lý và
b�o v� môi tr�#ng, tài nguyên thiên nhiên %��c bi0u
hi�n qua các %i/u kho�n quy %�nh cF th0 trong h�ng
��c, quy ��c làng, b�n, trong h� th	ng lu�t tFc c�a c
ng
%+ng. Liên quan %�n công tác b�o v� môi tr�#ng, các
v�n b�n pháp lý, ch� tr�ng, chính sách c�a Nhà n��c
Vi�t Nam %/u nêu rõ quan %i0m coi c
ng %+ng là m
t
nhân t	 quan tr�ng trong vi�c th�c hi�n qu�n lý môi
tr�#ng b/n v?ng. Theo các nghiên c�u v/ môi tr�#ng �
vùng dân t
c thi0u s	 và mi/n núi, tE bao %#i nay cu
c
s	ng c�a các t
c ng�#i g'n li/n v�i tài nguyên rEng, tài
nguyên n��c. �+ng bào có t�p quán khai thác, s� dFng
các ngu+n tài nguyên thiên nhiên %0 %áp �ng nhu c7u
cu
c s	ng hàng ngày, c6ng nh� ch�m sóc s�c kho�, do
%ó h� r�t có ý th�c trách nhi�m trong vi�c b�o v� các
ngu+n tài nguyên.�
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KINH NGHI�M - TH�C TI�N

Kh�c ph+c nh(ng y!u kém trong
tri"n khai chính sách vùng đ�ng
bào dân t
c thi"u s	

TRẦN VĂN KHÁNH*

Tóm tắt: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và các chính sách của Nhà
nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày một phát triển, đời sống người dân
được nâng cao, trên cơ sở đó, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và mở
rộng. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bình đẳng và
đoàn kết giữa các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp
cách mạng nước ta.

Summary: By implementing the Party's renovation guideline and the policies of
the State, ethnic minority areas have been increasingly developed, people's lives
have been enhanced, on that basis, the great unity of the nation be strengthened
and expanded. In the process of industrialization and modernization of the
country, equality and solidarity among ethnic groups is a strategic, fundamental
and long-term issue of our revolutionary cause.
Từ khóa: Chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đường lối đổi mới, đại đoàn kết các dân tộc, Việt Nam.
Keywords: Ethnic policy, ethnic minority areas, reforms, great unity of ethnic groups, Vietnam.
Nhận bài: 25/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 5/5/2019.

Nh?ng n�m qua, ��ng và Nhà n��c ta %ã quan tâm
%7u t� nhi/u %	i v�i vùng %+ng bào dân t
c thi0u
s	. Tuy nhiên %�n nay, kho�ng cách v/ kinh t�,
xã h
i gi?a vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	 và

vùng %+ng b<ng v�n khá xa. �0 kh'c phFc nh?ng h(n ch�
và phát huy hi�u qu� chính sách công tác dân t
c, h�
th	ng chính tr� nói chung, M�t tr�n T" qu	c nói riêng c7n
ti�p tFc làm sâu s'c và tri0n khai hi�u qu� chính sách
vùng %+ng bào dân t
c thi0u s	.

N��c ta có 53 dân t
c thi0u s	, v�i 13,4 tri�u ng�#i,
chi�m 14,6% dân s	 c� n��c; � 63 t2nh, thành %/u có
ng�#i dân t
c thi0u s	 sinh s	ng, nh�ng sinh s	ng thành
c
ng %+ng t�p trung � 51 t2nh, thành ph	, 548 huy�n,
5.266 %n v� hành chính c�p xã. �+ng bào dân t
c thi0u
s	 c� trú ch� y�u � vùng Tây B'c, Tây Nguyên, Tây Nam

B
 và Tây Duyên H�i Mi/n Trung, chi�m 3/4 di�n tích c�a
c� n��c. Do hoàn c�nh %�a lý là vùng núi cao, biên gi�i,
có %�a hình chia c't, khí h�u kh'c nghi�t, t�p quán và
trình %
 phát tri0n không %+ng %/u nên tình hình kinh
t� - xã h
i, c s� v�t ch�t và %#i s	ng � nhi/u vùng dân
t
c thi0u s	 còn r�t khó kh�n, nh�t là � vùng xa, vùng
sâu, vùng kháng chi�n và c�n c� cách m(ng tr��c %ây.

Trong các dân t
c thi0u s	 có 5 dân t
c có trên 1 tri�u
ng�#i là: Tày, Thái, M�#ng, Khmer, Hmông. S	 %ông các
dân t
c thi0u s	 khác có d��i 1 tri�u ng�#i. M
t s	 dân
t
c ch2 có tE 100 %�n 1000 ng�#i, nh�: dân t
c Sila
(kho�ng 709 ng�#i), Pu péo (687), R m�m (436), Brâu
(397) và W %u (376). Các dân t
c luôn gi? gìn, phát huy
nh?ng truy/n th	ng quý báu, b�n s'c v�n hoá %�m %à c�a
dân t
c mình và có ý th�c giao l�u, ti�p thu tinh hoa v�n

* Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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hoá c�a các dân t
c anh em và c�a nhân lo(i. Các dân t
c
%/u có ti�ng nói riêng, nhi/u dân t
c có ch? vi�t riêng. 

H
i ngh� Trung �ng 7 khóa IX %ã ra ngh� quy�t
chuyên %/ v/ công tác dân t
c. Ngh� quy�t ch2 rõ: Ngay tE
khi m�i ra %#i và trong su	t quá trình lãnh %(o cách
m(ng, ��ng ta luôn xem v�n %/ dân t
c, công tác dân t
c
và %oàn k�t các dân t
c có v� trí chi�n l��c quan tr�ng
trong cách m(ng n��c ta. �(i h
i X, XI c�a ��ng ti�p tFc
xác %�nh công tác dân t
c là v�n %/ “có v� trí chi�n l��c
lâu dài trong s� nghi�p cách m(ng n��c ta”. �(i h
i XII
ti�p tFc kh�ng %�nh: “�oàn k�t các dân t
c có v� trí chi�n
l��c lâu dài trong s� nghi�p cách m(ng n��c ta”. Các dân
t
c trong %(i gia %ình Vi�t Nam luôn bình %�ng, %oàn k�t,
tôn tr�ng, giúp %� nhau cùng ti�n b
; cùng nhau th�c
hi�n th'ng l�i s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n %(i hóa
%�t n��c, xây d�ng và b�o v� T" qu	c Vi�t Nam xã h
i
ch� ngh>a.

Th�c t� nh?ng n�m qua, ��ng và Nhà n��c không
ngEng %�y m(nh %7u t� v/ kinh t� %	i v�i vùng %+ng bào
dân t
c thi0u s	, nh�t là v/ %i�n, %�#ng, tr�#ng, tr(m. ��n
nay, %ã có 98,4 % xã có %�#ng ô tô %�n trung tâm; trên
98% h
 dân t
c thi0u s	 %��c s� dFng %i�n l��i qu	c gia;
100% xã vùng dân t
c thi0u s	 và mi/n núi có tr�#ng m7m
non, tr�#ng ti0u h�c, trung h�c c s�; 99,3% xã có tr(m y
t�, trên 90% xã %��c ph� sóng phát thanh, truy/n hình;
100% xã có %i�n tho(i c	 %�nh và di %
ng %áp �ng nhu c7u
thông tin liên l(c c�a ng�#i dân. M(ng l��i tr�#ng, l�p giáo
dFc m7m non, tr�#ng ph" thông � vùng dân t
c thi0u s	 và
mi/n núi ti�p tFc %��c c�ng c	, m� r
ng, nh�t là các tr�#ng
ph" thông dân t
c n
i trú, tr�#ng ph" thông dân t
c bán
trú, tr�#ng d� b� %(i h�c dân t
c; ch�t l��ng giáo dFc c�a
các tr�#ng ph" thông dân t
c n
i trú %��c nâng lên. Hi�n
nay, 100% xã vùng dân t
c thi0u s	 và mi/n núi có tr�#ng
trung h�c c s�, tr�#ng ti0u h�c, h7u h�t các xã có tr�#ng,
l�p h�c m7m non. C� n��c có 314 tr�#ng ph" thông dân
t
c n
i trú; 975 tr�#ng ph" thông dân t
c bán trú; 5 tr�#ng
%ào t(o d� b� %(i h�c dân t
c. �ã có 51/53 dân t
c thi0u s	
có h�c sinh c� tuy0n %i h�c %(i h�c; h�c sinh là ng�#i dân
t
c thi0u s	 � vùng %�c bi�t khó kh�n %��c h� tr� chi phí
�n �, h�c t�p. TE n�m 2016 - 2018, %ã tuyên d�ng trên
400 h�c sinh, sinh viên dân t
c thi0u s	 xu�t s'c, tiêu bi0u
trong h�c t�p, t(o s�c lan t�a, %
ng viên h�c sinh, sinh viên
n� l�c, ph�n %�u v�n lên.

Các ch�ng trình phát tri0n kinh t� - xã h
i, %�c bi�t
là Ch�ng trình 135, 134,... %��c tri0n khai tích c�c. Trong
ba n�m (2016 %�n 2018), Ch�ng trình 135 %ã %7u t� 9.106
công trình, duy tu, b�o d��ng 3.295 công trình; h� tr� tr�c
ti�p cho 1,512 tri�u h
 nghèo, c�n nghèo. T�p hu�n cho
103 ngàn ng�#i, d(y ngh/ cho 720 ngàn ng�#i dân t
c
thi0u s	, góp ph7n giúp con em tìm ki�m vi�c làm. Ngân
hàng Chính sách xã h
i %ã cho 1,4 tri�u h
 dân t
c thi0u
s	 vay 45.194 t� %+ng (chi�m 24,7% t"ng d� n�), bình

quân d� n� 1 h
 là 30,5 tri�u %+ng (bình quân toàn qu	c
là 27 tri�u %+ng/h
) %0 phát tri0n s�n xu�t, t�ng thu nh�p.
T� l� h
 nghèo cu	i n�m 2017 � các huy�n nghèo gi�m
xu	ng còn d��i 40% (gi�m kho�ng 5% so v�i cu	i n�m
2016); t� l� h
 nghèo � các xã %�c bi�t khó kh�n gi�m 3-
4%. Có 8 huy�n thoát nghèo theo Quy�t %�nh 30a c�a Th�
t��ng Chính ph�; 14 huy�n ra kh�i di�n h��ng chính sách
nh� huy�n nghèo; 34 xã %� %i/u ki�n ra kh�i di�n %7u t�
theo Ch�ng trình 135.

Chính ph� %ã tri0n khai %+ng b
 các gi�i pháp th�c hi�n
Ch�ng trình mFc tiêu qu	c gia xây d�ng nông thôn m�i,
%(t k�t qu� b��c %7u quan tr�ng; công tác b�o v� và phát
tri0n rEng � vùng dân t
c thi0u s	 và mi/n núi có b��c
chuy0n bi�n tích c�c. ��n tháng 8/2018, %ã có 1.052 xã
vùng dân t
c thi0u s	, mi/n núi %��c công nh�n %(t chu�n
nông thôn m�i, %(t t� l� 22,29 % (toàn qu	c %(t t� l�
38,32%). N�m 2017, di�n tích rEng b� thi�t h(i là 1.451 ha
(gi�m 68% so v�i n�m n�m 2016); 9 tháng n�m 2018, rEng
b� thi�t h(i 873 ha (gi�m 22,2% so v�i 9 tháng n�m 2017),
v/ c b�n rEng t� nhiên %ã %��c qu�n lý t	t hn.

Công tác ch�m sóc s�c kh�e cho %+ng bào dân t
c thi0u
s	 %��c quan tâm và %ã có nhi/u chuy0n bi�n tích c�c.
Hi�n nay, Nhà n��c %ang ti�p tFc %7u t� xây d�ng 433
tr(m y t� xã vùng dân t
c thi0u s	 và mi/n núi, vùng kinh
t� - xã h
i %�c bi�t khó kh�n. TE n�m 2016 %�n 2018, %ã
c�p mi^n phí th� b�o hi0m y t� cho 20,705 tri�u l��t %+ng
bào dân t
c thi0u s	; t�ng c�#ng y t� d� phòng và b	 trí
bác s� v/ làm vi�c t(i tr(m y t� xã, %(t 87,5%. Bên c(nh %ó,
công tác dân t
c c6ng %ã ph	i h�p v�i ngành dân s	 n�
l�c tri0n khai th�c hi�n �/ án gi�m thi0u tình tr(ng t�o
hôn, hôn nhân c�n huy�t � 22 t2nh vùng dân t
c thi0u s	
và mi/n núi, nh<m b�o v� và nâng cao ch�t l��ng gi	ng nòi
c�a m
t s	 dân t
c thi0u s	 %ang b� suy gi�m.

Bên c(nh %7u t� v/ kinh t�, Nhà n��c c6ng quan tâm
t�i công tác b�o t+n, gìn gi? và phát huy b�n s'c v�n hóa
t	t %�p c�a các dân t
c thi0u s	. Hi�n nay, có 3 di tích
qu	c gia, 8 di tích l�ch s� - v�n hóa, danh lam th'ng c�nh
liên quan %�n %+ng bào dân t
c thi0u s	 %��c x�p h(ng di
tích qu	c gia; có 126 di s�n v�n hóa phi v�t th0, 276 ngh�
nhân �u tú là ng�#i dân t
c thi0u s	. B��c %7u %ã xây d�ng
%��c hn 5.000 c s� du l�ch tr�i nghi�m góp ph7n t�ng
thu nh�p cho ng�#i dân. Trong 3 n�m, %ã có 6 dân t
c %��c
t" ch�c ngày h
i v�n hóa riêng c�a dân t
c mình: Dao,
M�#ng, Mông, Thái, Ch�m, Khmer.

Hi�n nay, thu nh�p bình quân c�a h
 %+ng bào dân
t
c thi0u s	 nhi/u ni ch2 b<ng 40-50% bình quân thu
nh�p trong khu v�c; t� l� dân s	 dân t
c thi0u s	 chi�m
14,6%, nh�ng t� l� h
 nghèo chi�m 52,7% s	 h
 nghèo
c�a c� n��c. Ch�t l��ng giáo dFc, y t�, v�n hóa � vùng
dân t
c thi0u s	 va¢ miê¢n nu£i tuy %ã %��c nâng lên, nh�ng
so v�i m�t b<ng chung v�n còn th�p, m�c %
 ti�p c�n các
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d�ch vF còn nhi/u khó kh�n. V�n còn kho�ng 21% ng�#i
dân t
c thi0u s	 trên 15 tu"i ch�a %�c thông, vi�t th(o
ti�ng Vi�t. T� l� %��c c�p th� b�o hi0m y t� cao, nh�ng t�
l� khám, ch?a b�nh còn th�p (phòng khám %a khoa khu
v�c c�a các t2nh mi/n núi không %��c %i/u tr� n
i trú,
ch�a %��c thanh toán b�o hi0m y t�, ch�m %��c gi�i
quy�t). T� l� ng�#i không còn m�c trang phFc dân t
c,
không bi�t nói ti�ng dân t
c c�a mình ngày càng t�ng;
dân ca, dân v6, nh(c cF truy/n th	ng c�a m
t s	 dân t
c
thi0u s	 ch2 %��c phFc d�ng khi có l^ h
i, ít %��c di^n ra
trong %#i s	ng hàng ngày. T� l� cán b
, công ch�c, viên
ch�c là ng�#i dân t
c thi0u s	 trong c quan nhà n��c các
c�p có xu h��ng gi�m; %a s	 các b
, ngành và %�a ph�ng
ch�a %(t %��c t� l� theo quy %�nh t(i Quy�t %�nh 402/Q�-
TTg c�a Th� t��ng Chính ph�.

�0 phát huy nh?ng m�t tích c�c, kh'c phFc nh?ng
thi�u sót, t+n t(i trong th�c hi�n ch� tr�ng c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c trong vùng %+ng bào
dân t
c thi0u s	 th#i gian t�i, h� th	ng chính tr� nói
chung, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam nói riêng c7n ti�p tFc
quán tri�t và làm sâu s'c hn n?a nh?ng nguyên t'c ch�
y�u, quan tr�ng trong chính sách dân t
c c�a ��ng và
Nhà n��c ta. 

M
t là, ti�p tFc quán tri�t và tri0n khai hi�u qu�
nguyên t'c “bình %�ng gi?a các dân t
c”. Bình %�ng gi?a
các dân t
c là bình %�ng trên m�i l>nh v�c kinh t�, chính
tr�, v�n hóa. Bình %�ng còn th0 hi�n trong quy/n phát
tri0n, %��c %�m b�o và t(o m�i %i/u ki�n %0 các dân t
c
th�c hi�n và có c h
i phát tri0n bình %�ng v�i các dân t
c
khác. Bình %�ng dân t
c là quy/n ngang nhau c�a m�i dân
t
c trong t�t c� các m�t %#i s	ng xã h
i, %��c %�m b�o
b<ng pháp lu�t. Các dân t
c %/u bình %�ng v/ quy/n l�i và
ngh>a vF trên các m�t chính tr�, v�n hoá, xã h
i và c h
i
phát tri0n c�a các dân t
c. �+ng bào các dân t
c thi0u s	,
nh�t là nh?ng dân t
c thi0u s	 còn khó kh�n, ch�m phát
tri0n %��c s� giúp %� v/ m�i ph�ng di�n %0 d7n d7n ti�n
k�p trình %
 chung. Bình %�ng dân t
c ch2 có th0 th�c hi�n
%��c khi dân t
c %��c %
c l�p, nhân dân %��c t� do, %�t
n��c %��c th	ng nh�t, dân trí và %#i s	ng v�t ch�t tinh
th7n c�a %+ng bào các dân t
c %��c nâng cao. 

�0 th�c hi�n bình %�ng dân t
c, c7n t�p trung phát
tri0n giao thông và c s� h( t7ng, xoá %ói gi�m nghèo,
khai thác có hi�u qu� ti/m n�ng, th� m(nh c�a tEng
vùng; b�o v� b/n v?ng môi tr�#ng sinh thái; phát huy
n
i l�c, tinh th7n t� l�c t� c�#ng c�a %+ng bào các dân
t
c, %+ng th#i t�ng c�#ng s� quan tâm h� tr� c�a Trung
�ng và s� giúp %� c�a các %�a ph�ng trong c� n��c.

Hai là, M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam v�i vai trò nòng c	t
cùng v�i h� th	ng chính tr� ti�p tFc th�c hi�n t	t nguyên
t'c “%oàn k�t các dân t
c”: Trong cách m(ng dân t
c dân
ch� nhân dân, %oàn k�t các dân t
c %ã t(o nên s�c m(nh
to l�n %0 giành l(i n/n %
c l�p dân t
c, t� do cho T" qu	c.

Trong công cu
c %"i m�i, %oàn k�t các dân t
c nh<m
h��ng t�i mFc tiêu dân giàu, n��c m(nh, xã h
i dân ch�,
công b<ng, v�n minh. V�i s� lãnh %(o c�a ��ng, các dân
t
c � n��c ta %��c làm ch� v�n m�nh c�a mình trong kh	i
%(i %oàn k�t toàn dân t
c. �ó chính là c s� %0 chúng ta
th�c hi�n th'ng l�i %�#ng l	i, chính sách dân t
c c�a
��ng. �oàn k�t dân t
c là truy/n th	ng quý báu, lâu %#i
c�a nhân dân các dân t
c trong %(i gia %ình dân t
c Vi�t
Nam, %+ng th#i c6ng là nguyên t'c nh�t quán, là s�i ch2
%� xuyên su	t quá trình ho(ch %�nh các ch� tr�ng, chính
sách dân t
c c�a ��ng, Nhà n��c. Ngh� quy�t Trung �ng
khóa IX kh�ng %�nh, v�n %/ dân t
c, %oàn k�t dân t
c là
v�n %/ chi�n l��c c b�n, lâu dài, %+ng th#i c6ng là v�n
%/ c�p bách hi�n nay c�a cách m(ng Vi�t Nam.

Các dân t
c ph�i th�ng yêu, tôn tr�ng, tin c�y nhau,
có trách nhi�m v�i nhau nh� anh em m
t nhà, ch	ng k$
th�, chia r� dân t
c; ch	ng t� t��ng dân t
c l�n, dân t
c
h�p hòi, dân t
c c�c %oan; kh'c phFc t� t��ng t� ti, m�c
c�m dân t
c.

Ba là, %0 th�c hi�n t	t v�n %/ bình %�ng và %oàn k�t,
trong quá trình tri0n khai th�c hi�n các ch� tr�ng,
chính sách, các phong trào thi %ua yêu n��c, chúng ta
c7n %�m b�o nguyên t'c “tôn tr�ng và giúp %� nhau cùng
ti�n b
”. T�ng tr� giúp %� l�n nhau gi?a các dân t
c vEa
là yêu c7u, vEa là mFc tiêu c�a s� phát tri0n, vì s� phát
tri0n b/n v?ng c�a c
ng %+ng qu	c gia dân t
c. Có th0 coi
%ây là m
t nguyên t'c %	i v�i v�n %/ dân t
c trong th#i
k$ công nghi�p hóa, hi�n %(i hóa � n��c ta hi�n nay. S�
%oàn k�t, t�ng tr� giúp nhau gi?a các dân t
c trong m�i
m�t %#i s	ng xã h
i, trong t" ch�c cu
c s	ng; trong phát
tri0n kinh t� - v�n hoá - xã h
i; c�ng c	 và gi? gìn an
ninh, qu	c phòng trên %�a bàn vùng %+ng bào dân t
c và
mi/n núi; g'n t�ng tr��ng kinh t� v�i gi�i quy�t các v�n
%/ xã h
i, th�c hi�n công b<ng xã h
i trong tEng b��c
phát tri0n; b+i d��ng phát tri0n ngu+n nhân l�c trong
%+ng bào các dân t
c; ch�m lo xây d�ng %
i ng6 cán b

dân t
c thi0u s	; gi? gìn phát huy nh?ng giá tr� b�n s'c
v�n hoá truy/n th	ng các dân t
c thi0u s	. Trong %ó s�
%i/u hành và qu�n lý c�a Nhà n��c có vai trò quan tr�ng
trong vi�c t(o c h
i cho các dân t
c thi0u s	 phát tri0n
toàn di�n v/ kinh t�, v�n hoá, xã h
i và nhanh chóng hoà
nh�p v�i c
ng %+ng.

Các nguyên t'c trên là k�t qu� t"ng k�t th�c ti^n
nhi/u n�m th�c hi�n %�#ng l	i, chính sách dân t
c và
công tác dân t
c c�a ��ng, Nhà n��c ta; Bình %�ng là c
s� %0 %oàn k�t, %oàn k�t là bi0u hi�n th�c hi�n bình %�ng
và tôn tr�ng giúp %� nhau là %i/u ki�n %0 th�c hi�n bình
%�ng và %oàn k�t. Do %ó, c7n %��c xác %�nh và tri0n khai
%+ng b
 các nguyên t'c này trong quá trình xây d�ng và
tri0n khai th�c hi�n chính sách dân t
c m
t cách toàn
di�n trên t�t c� m�i l>nh v�c %#i s	ng chính tr� - kinh t�
- xã h
i.�
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Tác đ
ng đô th� hóa đ!n 
gi�i quy!t vi�c làm c�a nông dân
ngo�i thành Hà N
i hi�n nay

ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Giải quyết việc làm cho nông dân là một chính sách lớn của Đảng và
Nhà nước ta, không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, mà còn liên quan đến
ổn định chính trị - xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các tổ chức trong hệ
thống chính trị và các doanh nghiệp. Đây cũng là thước đo tính ưu việt của chế
độ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Summary: Job creation for farmers is an important policy of the Party and the
State, not only affecting economic development, but also relating to socio-political
stability. It is necessary to require the active participation of organizations in the
political system and businesses. This is also a measure of the superiority of the
socialist regime in the current period of industrialization and modernization.
Từ khóa: Đô thị hóa, nông dân, giải quyết việc làm, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngoại thành Hà Nội.
Keywords: Urbanization, farmers, job creation, industrialization, modernization, suburban Hanoi.
Nhận bài: 10/4/2019; Sửa chữa: 16/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Đặc điểm đô thị hóa ngoại thành Hà Nội
�ô th� hóa nông thôn là xu h��ng b/n v?ng có tính

quy lu�t; là quá trình phát tri0n nông thôn và ph" bi�n
l	i s	ng thành ph	 cho nông thôn (cách s	ng, hình th�c
nhà c�a, phong cách sinh ho(t…), th�c ch�t %ó là t�ng
tr��ng %ô th� theo xu h��ng b/n v?ng. �ô th� hóa là quá
trình bi�n %"i và phân b	 các l�c l��ng s�n xu�t cùng v�i
quan h� s�n xu�t t�ng �ng trong n/n kinh t� qu	c dân,
b	 trí dân c�, hình thành và phát tri0n các hình th�c và
%i/u ki�n s	ng theo ki0u %ô th�, %+ng th#i phát tri0n %ô
th� hi�n có theo chi/u sâu trên c s� hi�n %(i hóa c s�
v�t ch�t và t�ng quy mô dân s	 %ô th�.

Ngày 1/8/2008, sau khi %i/u ch2nh %�a gi�i hành
chính, thành ph	 Hà N
i r
ng 3.344,7 km2 g�p 3,6 l7n
di�n tích c6; có 12 qu�n, 17 huy�n và 1 th� xã; dân s	
g7n 8 tri�u ng�#i (n�m 2018), trong %ó 88,3% di�n tích
và 63,5% dân s	 � nông thôn. �ô th� hóa vùng ngo(i
thành di^n ra không %/u, m
t s	 huy�n nh� Gia Lâm,
�ông Anh, Sóc Sn, Mê Linh, Thanh Trì, TE Liêm (c6)…
là nh?ng huy�n có t	c %
 %ô th� hóa nhanh, m(nh m� v�i

bi0u hi�n rõ nét là s� m� r
ng không gian lãnh th" %ô th�
khu v�c ngo(i thành, m� r
ng di�n tích %�t %ô th� và thu
h�p di�n tích %�t nông nghi�p. Hi�n nay, ti�n %
 xây
d�ng, nh�t là tri0n khai quy ho(ch vùng, liên vùng ch�m,
do v�y quy ho(ch ph7n l�n %��c th�c hi�n ch� y�u trên
%�a bàn hành chính, d�n %�n s� thi�u %+ng b
, chia c't,
trùng l�p, lãng phí, ít hi�u qu� trong khai thác phát huy
các ngu+n l�c t� nhiên, kinh t�, xã h
i. �ô th� hóa �
ngo(i thành Hà N
i di^n ra v�i t	c %
 nhanh, vEa t(o
%
ng l�c %0 phát tri0n kinh t� - xã h
i, vEa t(o nên
nh?ng thách th�c v/ kinh t� - xã h
i và gi? gìn b�n s'c
v�n hóa, b�o v� môi tr�#ng sinh thái. 

Bên c(nh %ó, làn sóng %ô th� hóa cùng v�i s� phát
tri0n c s� h( t7ng v�n hóa - xã h
i %ã m� r
ng m(ng
l��i thông tin %(i chúng, t�ng c�#ng quan h� làm �n
buôn bán gi?a các vùng ngo(i thành, gi?a n
i thành v�i
ngo(i thành và v�i các vùng lân c�n… Di�n m(o và %#i
s	ng tinh th7n c�a nông dân khu v�c nông thôn ngo(i
thành ngày càng phong phú, %a d(ng hn. Nh?ng n�m
qua, m
t s	 y�u t	 ti�n b
 c�a v�n hóa %ô th� %ã lan t�a
v/ nông thôn ngo(i thành, t(o nên nh?ng s'c thái m�i

* Thạc sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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trong %#i s	ng, sinh ho(t tinh th7n c�a ng�#i nông dân
và c
ng %+ng làng xã. Nh�ng do thi�u chu�n b�, %�nh
h��ng ch�n l�c và s� b�t c�p trong công tác quy ho(ch,
qu�n lý v�n hóa, không ít nh?ng y�u t	 phi v�n hóa,
ph�n v�n hóa tE %ô th� và các ph�ng ti�n truy/n
thông, %�c bi�t tE internet %ã thâm nh�p vào %#i s	ng
nông thôn, %�a t�i nh?ng v�n n(n xã h
i %áng lo ng(i.
�+ng th#i, vùng ngo(i thành Hà N
i %ang ph�i h�ng
ch�u nh?ng h�u qu� v/ môi tr�#ng sinh thái. Tình hình
s� dFng %�t có nhi/u b�t c�p, th0 hi�n � s� suy gi�m
m(nh và liên tFc c�a di�n tích %�t canh tác trên %7u
ng�#i, %ó là nguy c l�n, %e d�a an toàn môi tr�#ng
nông thôn, an ninh l�ng th�c và v�n %/ vi�c làm c�a
nông dân. Vi�c s� dFng không h�p lý, lãng phí qu� %�t
canh tác, tình tr(ng san l�p l�n chi�m ao h+, sông, su	i,
các công trình th�y l�i, n(n %	t phá rEng, khai thác
khoáng s�n tùy ti�n cùng v�i s� y�u kém trong x� lý
n��c th�i, rác th�i, bFi khói ti�ng +n tE nh?ng khu
công nghi�p, làng ngh/… %ang làm c(n ki�t tài nguyên
thiên nhiên, phá v� h� sinh thái gây ô nhi^m môi
tr�#ng, �nh h��ng %�n s�n xu�t nông nghi�p, c�nh
quan nông thôn, %#i s	ng và s�c kh�e nông dân, %+ng
th#i làm �nh h��ng %�n ch�t l��ng vi�c làm và gi�i
quy�t vi�c làm cho nông dân trong vùng.

Đặc điểm nông dân ngoại thành Hà Nội
TE bu"i minh c�a l�ch s� dân t
c, cùng v�i ng�#i dân

%�t kinh k$, nông dân ngo(i thành Hà N
i %ã có truy/n
th	ng anh d6ng kiên c�#ng trong %�u tranh ch	ng gi�c
ngo(i xâm. Sinh ho(t kinh t� và v�n hoá v�t ch�t giàu
tính c
ng %+ng c�a c� dân nông nghi�p vùng ngo(i thành
g'n v�i %�a bàn có v� trí quan tr�ng Th�ng Long - �ông �ô
- Hà N
i, ng�#i dân luôn k�t h�p hài hoà truy/n th	ng
v�n hoá tinh th7n nh� tình %oàn k�t, ngh>a %+ng bào,
n�p s	ng v�n minh thanh l�ch ng�#i Hà N
i.

Nông dân ngo(i thành hi�n nay không còn thu7n nh�t
là nh?ng ng�#i làm nông nghi�p, nhi/u ng�#i vEa s�n
xu�t, vEa kinh doanh d�ch vF. S� phân hóa giàu nghèo
trong nông dân ngày càng t�ng lên, hình thành l�c l��ng
nông dân là ch� trang tr(i và m
t b
 ph�n nông dân m�t
%�t, m�t nghi�p ri vào c�nh nghèo %ói, %i làm thuê. Cùng
v�i quá trình %ô th� hóa, vi�c làm c�a nông dân ngo(i
thành Hà N
i r�t phong phú, m
t b
 ph�n tr+ng lúa, cây
l�ng th�c, th�c ph�m, ch�n nuôi gia c7m; ngh/ tr+ng
hoa, cây c�nh, tr+ng n�m, ch�n nuôi bò s?a, tr+ng rau
trái vF… phát tri0n r�t m(nh; m
t b
 ph�n làm ru
ng k�t
h�p v�i ngh/ th� công truy/n th	ng; ho�c làm d�ch vF
buôn bán s�n xu�t kinh doanh d�ch vF… Nh?ng nông dân
tr��c %ây g'n bó v�i ru
ng v�#n, sau khi tr� thành dân
c� %ô th� h� b� m�t ph7n l�n %�t canh tác, h� tìm vi�c làm
m�i, t(o ngh/ m�i, xây d�ng khu c� trú m�i.

Trong s	 g7n 4 tri�u lao %
ng tE 15 tu"i tr� lên, so v�i
trung bình c� n��c s	 lao %
ng qua %ào t(o trong %
 tu"i
� Hà N
i cao nh�t (38,4%), g�p 2,5 l7n c� n��c. Khu v�c

nông thôn s	 ng�#i %��c %ào t(o tE s c�p tr� lên chi�m
36,7%, %(i h�c là 7%, cao %�ng 11%, trên %(i h�c là 0,7%.
Tuy nhiên, ch�t l��ng lao %
ng và trình %
 chuyên môn
k� thu�t th�p, ch� y�u là lao %
ng ph" thông, lao %
ng
lành ngh/ chi�m t� l� nh�. T� l� ch�a qua %ào t(o � các
c s� s�n xu�t ti0u th� công nghi�p t�p trung kho�ng
40%, � các h
 ngành ngh/ và gia %ình kho�ng 60%. Trình
%
 v�n hóa, chuyên môn, tay ngh/… không %+ng %/u,
%�c bi�t � m
t s	 huy�n có nông dân là ng�#i dân t
c
thi0u s	 %ông nh� Ba Vì (có 7 xã mi/n núi); Th(ch Th�t
(3 xã mi/n núi); Qu	c Oai, M� ��c… Nông dân ngo(i
thành Hà N
i có trình %
 dân trí và tay ngh/ cao hn so
v�i nông dân c� n��c, song v/ c b�n ch�a %áp �ng %��c
yêu c7u c�a quá trình công nghi�p hóa, hi�n %(i hóa nông
nghi�p, nông thôn.

Những tác động tích cực và thách thức của
đô thị hóa đối với giải quyết việc làm của
nông dân ngoại thành Hà Nội

�ô th� hóa góp ph7n t(o vi�c làm m�i trong các ngành
công nghi�p d�ch vF, nâng cao ch�t l��ng vi�c làm trong
nông nghi�p; hình thành %
i ng6 nông dân Th� %ô có
trình %
 khoa h�c - k� thu�t và v�n hóa ngày càng cao.
Do tác %
ng c�a %ô th� hóa, s�n xu�t công nghi�p trên %�a
bàn ngo(i thành Hà N
i phát tri0n m(nh, nhi/u khu công
nghi�p t�p trung %��c hình thành, nh�: Gia Lâm, �ông
Anh, Sóc Sn, B'c Th�ng Long, Nam Th�ng Long, Sài �+ng
A và B. Các khu công nghi�p C7u Di^n, C7u B�u, Pháp
Vân, ��c Giang %��c c�i t(o và m� r
ng. B��c %7u hình
thành m
t s	 khu công ngh� cao (Hòa L(c); công nghi�p
ch� bi�n, ch� t(o, công nghi�p %i�n t�, công ngh� thông
tin phát tri0n m(nh - chi�m trên 14% giá tr� s�n xu�t
công nghi�p ch� bi�n, ch� t(o. Các khu, cFm công nghi�p
t(o ra kho�ng 40% giá tr� s�n xu�t công nghi�p, 45% kim
ng(ch xu�t kh�u. Cùng v�i %ó, vi�c làm c�a nông dân
ngo(i thành có s� bi�n %"i nhanh chóng. Xu�t hi�n m
t
b
 ph�n nông dân tham gia lao %
ng s�n xu�t trong l>nh
v�c công nghi�p và d�ch vF công nghi�p (mang tính th#i
vF), m
t b
 ph�n nông dân %��c %ào t(o c b�n, %áp �ng
%��c yêu c7u c�a doanh nghi�p trên %�a bàn, tEng b��c
b" sung l�c l��ng cho giai c�p công nhân. S� chuy0n d�ch
c c�u kinh t� trong nông nghi�p theo h��ng phát tri0n
các cây tr+ng v�t nuôi có n�ng su�t, ch�t l��ng, hi�u qu�
cao hn. Giá tr� s� dFng %�t %ai t�ng m(nh làm xu�t hi�n
nh?ng ngành ngh/ m�i, t(o thêm nhi/u vi�c làm, nâng
cao giá tr� lao %
ng, t(o môi tr�#ng r
ng rãi �ng dFng
khoa h�c và công ngh�. 

�ô th� hóa thúc %�y h� th	ng k�t c�u h( t7ng nông
nghi�p, nông thôn ngo(i thành Hà N
i ngày càng phát
tri0n theo h��ng %+ng b
, hi�n %(i, làm t�ng c h
i tìm
ki�m vi�c làm c�a nông dân. �ô th� hóa làm thay %"i k�t
c�u h( t7ng nông nghi�p, nông thôn khu v�c ngo(i
thành, m(ng l��i giao thông phát tri0n. H( t7ng thi�t
y�u khu v�c nông thôn %��c thay %"i m(nh m�: %�#ng
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trFc xã, liên xã %��c nh�a hóa, bê tông hóa 100%, %�#ng
trFc thôn, liên thôn 95%, %�#ng ngõ xóm 91%, trFc chính
n
i %+ng 50%. H� th	ng tr�#ng h�c và các thi�t b� d(y
h�c %��c %7u t� nâng c�p. Ty¥ lê¦ thôn, xo£m, cu¦m dân c�
%a¦t tiêu chuâ¥n la¢ng v�n ho£a la¢ 57,8%. T� l� thôn, xóm có
nhà v�n hóa %(t 80,5%; 100% trong 386 xã có %i�n, b�u
%i�n, 269 xã %(t tiêu chí v/ th�y l�i, 272 xã %(t tiêu chí
tr�#ng h�c, 286 xã %(t tiêu chí v/ c s� v�t ch�t v�n hóa,
h� tr� hn 11.000 h
 nghèo xây d�ng, s�a nhà xu	ng
c�p, h� h�ng n�ng v�i kinh phí 240 t� %+ng. Nh?ng thay
%"i l�n theo h��ng ti�n b
 trong k�t c�u h( t7ng nông
nghi�p, nông thôn t(o %i/u ki�n thu�n l�i cho nông dân
ti�p c�n thông tin, khoa h�c công ngh�, nâng cao dân trí,
tìm ki�m th� tr�#ng lao %
ng, th� tr�#ng hàng nông s�n…
góp ph7n gi�i quy�t vi�c làm.

�ô th� hóa t(o nhi/u c h
i chuy0n %"i vi�c làm c�a
nông dân ngo(i thành Hà N
i tE lao %
ng nông nghi�p
sang lao %
ng phi nông nghi�p. Hà N
i hi�n có 1.350 làng
ngh/ và làng có ngh/ chi�m g7n 50% làng ngh/ c�a c�
n��c và 59% t"ng s	 làng ngo(i thành trên %�a bàn. Làng
ngh/ là gi�i pháp phát tri0n kinh t� nông thôn vùng
ngo(i thành. Lao %
ng làng ngh/ %ã góp ph7n quan tr�ng
gi�i quy�t %��c v�n %/ lao %
ng d� thEa và lao %
ng trong
th#i gian nông nhàn.

�ô th� hóa làm gia t�ng s�c ép tìm ki�m vi�c làm cho
nông dân ngo(i thành Hà N
i, nguy c th�t nghi�p cao,
%#i s	ng khó kh�n. Hi�n nay, di�n tích %�t nông nghi�p
bình quân ngo(i thành Hà N
i ngày càng gi�m, m
t lao
%
ng nông nghi�p ch2 có 0,07ha. Theo ��c tính, m�i hécta
%�t nông nghi�p b� m�t kèm theo 15 - 20 lao %
ng th�t
nghi�p. Tính c� s	 lao %
ng nông thôn không có vi�c làm
s�n có, s	 m�t vi�c làm hàng n�m t�ng thêm do thu h+i
%�t nông nghi�p và s	 h�c sinh nông thôn t	t nghi�p
hàng n�m gia nh�p vào th� tr�#ng lao %
ng thì t"ng nhu
c7u b	 trí vi�c làm khu v�c nông thôn ��c kho�ng 340 -
350 ngàn ng�#i, trong khi toàn thành ph	 ch2 có th0 b	
trí vi�c làm m�i cho kho�ng 130 - 150 ngàn ng�#i. Nhu
c7u tuy0n dFng lao %
ng c�a doanh nghi�p t�ng, nh�ng
nông dân v�n th�t nghi�p, vì không %áp �ng %��c yêu
c7u %/ ra c�a doanh nghi�p v/ %
 tu"i, trình %
 chuyên
môn, m�c thu nh�p tE lao %
ng công nghi�p quá th�p so
v�i nhu c7u c b�n c�a gia %ình. Nông dân v�n thi�u v	n,
k� thu�t công ngh�, thi�u h( t7ng, thi�u d�ch vF, thi�t
b� thông tin, th� tr�#ng tiêu thF nông s�n, thi�u kinh
nghi�m s�n xu�t hàng hóa, thi�u %�t s�n xu�t… �ây là

v�n %/ b�c xúc nh�t trong quá trình gi�i quy�t vi�c làm
c�a nông dân, nông thôn hi�n nay.

Chuy0n d�ch c c�u kinh t� di^n ra ch�m, hi�u qu�
th�p, không theo k�p t	c %
 %ô th� hóa, t(o ra s�c $ trong
chuy0n d�ch c c�u lao %
ng nông nghi�p; t� l� nông dân
thi�u vi�c làm, m�t vi�c làm và không có vi�c làm cao.
Tiêu chí %ánh giá trình %
, ch�t l��ng %ô th� hóa là s�
chuy0n d�ch c c�u kinh t� theo h��ng hi�n %(i. Trên %�a
bàn ngo(i thành Hà N
i, t	c %
 chuy0n d�ch c c�u kinh
t� ch�m. S�n xu�t nông nghi�p v�n mang n�ng tính
truy/n th	ng, chuy0n %"i c c�u cây tr+ng, v�t nuôi còn
ch�m, ngành tr+ng tr�t v�n chi�m t� tr�ng l�n. �#i s	ng
và thu nh�p c�a m
t b
 ph�n nông dân vùng xã thu7n
nông, vùng %+ng bào dân t
c còn th�p, không "n %�nh,
kinh t� khó kh�n. Công nghi�p d�ch vF vùng ngo(i thành
phát tri0n, nh�ng r�t ít các doanh nghi�p tham gia phFc
vF nông nghi�p, ph7n l�n có quy mô nh�, ch�a %� s�c t(o
nhi/u vi�c làm m�i %0 thu hút l�c l��ng lao %
ng còn r�t
ti/m tàng. Do ch�a %��c %ào t(o và chu�n b� các %i/u ki�n
tham gia vào %
i quân công nghi�p, d�ch vF, ngoài m
t
b
 ph�n nh� %��c tuy0n vào lao %
ng trong các khu công
nghi�p trên %�a bàn ho�c tìm ki�m vi�c làm � các %ô th�,
các khu công nghi�p l�n, ph7n %ông lao %
ng v�n %ang ùn
%�ng trong khu v�c nông nghi�p, nông thôn. M
t b
 ph�n
nông dân ti�p tFc s�n xu�t nông nghi�p trong %i/u ki�n
di�n tích %�t canh tác h(n h�p, m
t b
 ph�n nông dân
chuy0n sang ho(t %
ng phi nông nghi�p gi�n %n theo c
ch� th�a thu�n. Tình tr(ng thi�u vi�c làm, d� thEa lao
%
ng, s� phân hóa thu nh�p và khó kh�n c�a %#i s	ng
nông dân có nguyên nhân tE %ây. Bên c(nh %ó, %ô th� hóa
không %+ng %i�u v�i quá trình d(y ngh/ và chuy0n %"i
ngh/ c�a nông dân d�n %�n ch�t l��ng lao %
ng nông
nghi�p th�p, �nh h��ng tiêu c�c %�n gi�i quy�t vi�c làm
b/n v?ng c�a nông dân ngo(i thành Hà N
i trong nhi/u
n�m qua và còn �nh h��ng lâu dài trong nh?ng n�m t�i.

Nh?ng thu�n l�i và thách th�c nêu trên %òi h�i ph�i
có nh?ng gi�i pháp %+ng b
, s� vào cu
c c�a c� h� th	ng
chính tr� tE Trung �ng %�n %�a ph�ng %0 gi�i quy�t v�n
%/ vi�c làm cho nông dân ngo(i thành Hà N
i, %+ng th#i
c6ng là kinh nghi�m cho các %�a ph�ng khác trên c�
n��c. �ó là, %�y m(nh c c�u kinh t� nông thôn, phát
tri0n trang tr(i; phát tri0n các ngành ngh/ phi nông
nghi�p; phát tri0n làng ngh/ và công nghi�p nông thôn;
phát tri0n th�ng m(i và d�ch vF nông thôn; %�y m(nh
%ào t(o ngh/ và t� v�n vi�c làm, xu�t kh�u lao %
ng…�

Tài liệu tham khảo 
1. Đỗ Huy Hà (2013, chủ biên), “Giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay”, Nxb. Chính trị quốc

gia, Hà Nội.
2. Bùi Thị Ngọc Lan (2013), Lao động nhập cư vào Hà Nội và giải pháp quản lý, Tạp chí Khoa học chính trị (số 1). 
3. Nguyễn Thị Hải Vân (2013), “Đô thị hoá và việc làm lao động ngoại thành Hà Nội”, Nxb. Khoa học xã hội. 
4. Phạm Thị Thuỷ (2014), “Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hà Nội”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
5. Nguyễn Mạnh Hổ (2016), “Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế

và Dự báo (3/2016).



86 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

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

Vai trò c�a Hi�p h
i Nhân dân
Singapore trong vi�c th�c hi�n
đ�ng thu�n xã h
i

ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Tổ chức Hiệp hội Nhân dân Singapore đóng vai trò to lớn trong việc giúp
Đảng hành động của nhân dân (PAP) thực hiện sự đồng thuận xã hội “là cầu nối
giữa đảng cầm quyền và nhân dân trong việc hậu thuẫn cho chính phủ, đóng vai
trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức của nhân dân… xây dựng môi trường
chính trị ổn định”.

Summary: The People's Association (PA) plays a major role in helping the People's
Action Party (PAP) implement social consensus, “as a bridge between the ruling party
and the people in supporting the Government, playing an important role in educating
the consciousness of the people and building a stable political environment”.
Từ khóa: Hiệp hội nhân dân Singapore, Đảng hành động của nhân dân, đồng thuận xã hội, Singapore, Việt Nam.
Keywords: Singapore People's Association, People's Action Party, social consensus, Singapore, Vietnam.
Nhận bài: 25/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 5/5/2019.

T" ch�c Hi�p h
i Nhân dân Singapore %óng vai trò
to l�n trong vi�c giúp ��ng Hành %
ng Nhân dân
(PAP) th�c hi�n s� %+ng thu�n xã h
i “là c7u n	i
gi?a %�ng c7m quy/n và nhân dân trong vi�c h�u

thu�n cho chính ph�, %óng vai trò quan tr�ng trong vi�c
giáo dFc ý th�c c�a nhân dân… xây d�ng môi tr�#ng
chính tr� "n %�nh”1. 

Trong b	i c�nh c�ng th�ng ch�ng t
c2 và chính tr� t(i
Singapore trong các th�p niên 1950 - 1960 và %0 t�ng
c�#ng các m	i quan h� ch�t ch� hn gi?a các nhóm dân
t
c khác nhau, Chính ph� Singapore %ã thành l�p Hi�p h
i
Nhân dân và %��c Qu	c h
i Singapore thông qua %(o lu�t
Hi�p h
i Nhân dân vào ngày 1/7/1960, nh<m thúc %�y s�
hòa h�p ch�ng t
c và s� g'n k�t xã h
i � Singapore.
Nhi�m vF c�a Hi�p h
i là xây d�ng và k�t n	i các c
ng
%+ng %0 %(t %��c mFc tiêu m
t Singapore %oàn k�t. 

Hi�p h
i Nhân dân Singapore cung c�p m
t lo(t các
ch�ng trình %0 phFc vF ng�#i dân Singapore tE m�i t7ng
l�p - k�t n	i gi?a m�i ng�#i v�i m�i ng�#i, và gi?a m�i
ng�#i v�i Chính ph�. Nh?ng n� l�c c�a Hi�p h
i là t(o ra

không gian ho(t %
ng chung cho m�i ng�#i dân có ngu+n
g	c dân t
c khác nhau và tE m�i t7ng l�p xã h
i tham
gia giao l�u, giúp %� l�n nhau và cùng tham gia các ho(t
%
ng xã h
i, v�n hóa, giáo dFc, gi�i trí, th0 thao và tE
thi�n… nh<m c�ng c	 tinh th7n c
ng %+ng. Hi�p h
i th�c
hi�n %i/u này thông qua m(ng l��i 1.800 t" ch�c c s�
(Grassroots organisations - GROs ), hn 100 Câu l(c b

C
ng %+ng, 5 H
i %+ng Phát tri0n C
ng %+ng, Vi�n Lãnh
%(o C
ng %+ng Qu	c gia và hn 25.000 tình nguy�n viên
là các nhà lãnh %(o c�p c s�. Các tình nguy�n viên
th�#ng %�n th�m ng�#i dân %0 %
ng viên h
i viên tham
gia các ho(t %
ng c
ng %+ng, nâng cao nh�n th�c v/ các
v�n %/ c
ng %+ng; tuyên truy/n, gi�i thích chính sách
c�a chính ph� và thu th�p thông tin ph�n h+i c�a nhân
dân, c6ng nh� t� v�n, giúp %� h
i viên v/ nh?ng v�n %/
c7n gi�i %áp. ��c bi�t, v�i m
t xã h
i ph�c t(p v�i nhi/u
s'c t
c, tôn giáo và nhi/u ngôn ng?, thì “Ý th�c h� s	ng
còn” (ideology of survival) là m	i quan tâm hàng %7u c�a
gi�i lãnh %(o chính tr� và ng�#i dân Singapore. 

Ch�c n�ng ho(t %
ng c�a Hi�p h
i bao g+m: T" ch�c,
v�n %
ng s� tham gia c�a các nhóm trong các ho(t %
ng

* Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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xã h
i, v�n hóa, giáo dFc và th0 thao cho ng�#i dân
Singapore, nh<m giúp h� nh�n ra mình thu
c v/ m
t c
ng
%+ng %a ch�ng t
c và l�i ích c�a c
ng %
ng th0 hi�n qua
lòng trung thành c�a h� %	i v�i Hi�p h
i. Truy/n cho các
nhà lãnh %(o v/ ý th�c c�a b�n s'c dân t
c và tinh th7n
c	ng hi�n cho m
t c
ng %+ng %a ch�ng t
c, qua %ó th�c
hi�n mFc %ích %ào t(o cán b
 lãnh %(o. T(o l�p s� liên k�t
c
ng %+ng và t�ng c�#ng s� g'n k�t xã h
i gi?a nh?ng
ng�#i dân Singapore, gi?a các dân t
c, tôn giáo. �+ng
th#i, phát huy vai trò nh� m
t kênh thông tin liên l(c
gi?a các chính ph� c7m quy/n và nh?ng ng�#i dân, nh<m
m� %�#ng cho chính ph�, %áp �ng t	t hn quá trình lãnh
%(o c�a mình (cây c7u k�t n	i gi?a chính ph� và ng�#i
dân) và th�c hi�n các ch�c n�ng khác %��c quy %�nh
trong v�n b�n pháp lu�t. 

Các t" ch�c trong Hi�p h
i Nhân dân Singapore g+m:
@y ban t� v�n c�a công dân (Citizens’ Consultative
Committee - CCCs); @y ban qu�n lý câu l(c b
 c
ng %+ng
(Community Club Management Committees - CCMCs); @y
ban khu dân c� chung (Residents’ Committees - RCs); @y
ban láng gi/ng (Neighbourhood Committees - NCs); �oàn
thanh niên (Youth Executive Committee - YEC); Câu l(c
b
 thi�u niên (Teens Network Club - TNC); Câu l(c b
 th0
thao c
ng %+ng (Community Sports Clubs - CSCs); @y ban
c�u tr� kh�n c�p (Community Emergency and Engagement
Committees - C2E); H
i phF n? (Women’s Executive
Committees - WECs); H
i ng�#i cao tu"i (Senior Citizens’
Executive Committee - SCEC); @y ban %i/u hành ho(t %
ng

]n �
 (The Indian Activity Executive Committees - IAECs);
@y ban %i/u hành ho(t %
ng Mã Lai (Malay Activity
Executive Committees - MAECs). M�i t" ch�c %/u có vai
trò, ch�c n�ng riêng c�a mình.

@y ban t� v�n c�a công dân (CCC) %��c thành l�p n�m
1965, %óng vai trò là c7u n	i thi�t y�u gi?a ng�#i dân và
chính ph�. CCC lên k� ho(ch và lãnh %(o các ho(t %
ng c
s� l�n trong khu v�c b7u c�, giám sát các ch�ng trình h�
tr� %�a ph�ng và t" ch�c các d� án gây qu� l�n và các
chi�n d�ch qu	c gia. @y ban có ch�c n�ng truy/n %(t
thông tin hai chi/u, các nguy�n v�ng và %/ %(t tE nhân
dân %�n chính quy/n và các chính sách tE chính quy/n
ng��c tr� l(i, %+ng th#i t�p h�p, ph�n h+i thông tin và
%�a ra các khuy�n ngh� v/ nhu c7u c�a ng�#i dân t�i
chính ph�; c6ng nh� thông báo v/ hành %
ng c�a chính
ph� trong vi�c gi�i quy�t các v�n %/ nói trên nh<m gi�i
quy�t các m	i quan h� xã h
i; duy trì s� hòa h�p ch�ng
t
c, tôn giáo và phát huy tính tích c�c v/ m�t chính tr�
c�a công dân. Vai trò chính CCC hi�n nay là t" ch�c các
ch�ng trình nh<m h� tr� ��ng Hành %
ng Nhân dân
(PAP) và h� tr� chính ph� trong vi�c th�c hi�n các chi�n
d�ch qu	c gia, nh�: phòng ch	ng s	t xu�t huy�t, tu7n l^
“s(ch và xanh”, tháng “hòa h�p ch�ng t
c” và ngày “láng
gi/ng t	t”. �+ng th#i, CCC c6ng t" ch�c các di^n %àn c
ng
%+ng và th�c hi�n h� tr� phúc l�i xã h
i. 

@y ban qu�n lý câu l(c b
 c
ng %+ng (CCMCs): Có vai
trò trong vi�c xây d�ng, qu�n lý và duy trì t�t c� các câu

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh thăm và làm việc tại Học viện lãnh đạo
cộng đồng tại Singapore, tháng 5/2019. ẢNH: PV
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l(c b
 c
ng %+ng
(CCs). CCMCs thúc
%�y s� hòa h�p
ch�ng t
c và g'n k�t
xã h
i thông qua các
ho(t %
ng v�n hóa,
giáo dFc, gi�i trí,
th0 thao, xã h
i và
t" ch�c các ho(t
%
ng %�c bi�t cho c�
dân. Trong nh?ng
n�m %7u th�p niên
1960, sau khi có s�
phân hóa trong
��ng PAP gi?a hai
phái: phái Barisan
Socialist (%��c cho
là phái có xu h��ng
xã h
i ch� ngh>a -
phái cánh t�) và
phái PAP (%��c cho
là phái thân ph�ng
Tây - phái cánh
h?u). ��ng gi?a
tình th� khó có th0
c�ng c	 %��c l�c
l��ng trong m
t
kho�ng th#i gian ng'n (khi mà kh� n�ng ti�p c�n các
nghi�p %oàn và các c
ng %+ng ng�#i Hoa n<m trong tay
các lãnh tF theo cánh t�) %0 th�c thi m
t vai trò quy�t
%�nh trong m
t giai %o(n l�ch s� quan tr�ng, các nhà lãnh
%(o PAP %ã nhanh chóng d�a vào các CCs %0 tuyên truy/n
và c�ng c	 nh?ng �nh h��ng %	i v�i nh?ng c s� � các
khu v�c dân c�. Kinh nghi�m nh�n %��c và s� thành
công trong chi�n l��c này là PAP %ã thúc %�y vi�c m�
r
ng m
t cách có ki0m soát các c s� “chính tr� nhánh”
- ngh>a là ngoài vai trò là “trung tâm gi�i trí c
ng %+ng”;
các trung tâm CCs còn có m
t vai trò tích c�c trong vi�c
truy/n bá các ch� tr�ng, chính sách c�a nhà n��c và
h� tr� PAP trong n� l�c hình thành m
t qu	c gia; ngoài
ra, nó còn %óng vai trò trong vi�c c�ng c	 quy/n l�c c�a
PAP b<ng cách t�ng c�#ng �nh h��ng và s� hi�n di�n
c�a PAP xu	ng t�i các khu v�c dân c�. CCMCs th�#ng
xuyên có nh?ng bu"i g�p g� gi?a các tình nguy�n viên
và nhân viên nh<m lên k� ho(ch và t" ch�c các ch�ng
trình sáng t(o giúp k�t n	i c� dân t(i các câu l(c b
 c
ng
%+ng %0 t�ng tác và c�ng c	 tình b(n. CCMCs thúc %�y
s� hòa h�p ch�ng t
c và g'n k�t xã h
i thông qua các
ho(t %
ng v�n hóa, giáo dFc, gi�i trí, th0 thao, xã h
i và
t" ch�c các ho(t %
ng %�c bi�t cho c� dân.

@y ban khu dân c� chung (RCs): MFc tiêu ban %7u c�a
các RCs là t(o m
t c ch� %0 các c� dân và các ngh� s>
cùng nhau h�p tác nh<m qu�n lý các khu nhà chung c�
(chi�m t�i g7n 90% nhà � c�a ng�#i Singapore hi�n nay)
và gi? gìn môi tr�#ng xung quanh. S� thành công c�a các

RCs %��c %ánh giá không ch2 � kh� n�ng qu�n lý các khu
chung c� mà còn � kh� n�ng thúc %�y s� h�p tác c�a
ng�#i dân %óng góp nh?ng %/ xu�t trong vi�c qu�n lý.
RCs thúc %�y s� quan h� c	 k�t xã h
i cho t�t c� các khu
v�c lân c�n trong các khu nhà công c
ng t(i Singapore và
c6ng là kênh giao ti�p gi?a ng�#i c� trú (� khu nhà công
c
ng) và chính ph�. M�i RCs có m
t trung tâm ho(t %
ng
c
ng %+ng, nh<m ti�n hành các cu
c h�p và t" ch�c các
ch�ng trình ho(t %
ng cho c� dân v�i mFc tiêu thúc %�y
s� hài hòa và s� g'n k�t gi?a các c� dân c�a vùng mình
qu�n lý - %�c bi�t là th�c hi�n chính sách hài hòa các dân
t
c (gi?a ng�#i Hoa, ng�#i Mã Lai, ng�#i ]n �
… gi? liên
l(c và ki�n ngh� v�i c quan chính ph� v/ các nhu c7u và
nguy�n v�ng c�a c� dân c�a vùng; ph" bi�n thông tin và
ph�n h+i thông tin v/ chính sách c�a chính ph� và s�
ch�p hành c�a c� dân; %0 phát huy tính tích c�c c�a công
dân trong vùng %��c ch2 %�nh qu�n lý.

Ngoài ra, các t" ch�c khác %/u %óng vai trò quan tr�ng
trong vi�c t�p h�p các t7ng l�p xã h
i %0 thúc %�y s� liên
k�t và h� tr� c
ng %+ng.

�0 có %��c m
t n/n kinh t� phát tri0n n�ng %
ng,
chính tr� "n %�nh, xã h
i hài hòa, các nhà chính tr� h�c
Singapore cho r<ng, c7n có m
t h� th	ng chính tr� v?ng
m(nh, toàn di�n, %+ng b
 v�i các nhân t	, nh�: m
t
%�ng c7m quy/n m(nh có k� lu�t nghiêm minh, có quy�t
sách chính tr� khoa h�c và lãnh %(o nhà n��c có hi�u
qu�; m
t chính ph� minh b(ch, qu�n tr� t	t và luôn l'ng
nghe ý ki�n ng�#i dân; m
t chính ph� %em l(i cho ng�#i

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh và ngài
Desmond Tan - Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore ký kết chương trình hợp tác,
tháng 8/2018.

ẢNH: KỲ ANH



89TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

N H � N G  V ] N  � 4  Q U ; C  T �  V À  � ; I  N G O Z I  N H Â N  D Â N

dân m�c s	ng t	t trong m
t môi tr�#ng an toàn và hòa
bình, luôn %áp �ng hy v�ng và ��c nguy�n c�a ng�#i
dân, %��c ng�#i dân �ng h
, %�c bi�t là c�a th� h� tr�;
các t" ch�c chính tr� - xã h
i phát huy %��c s�c m(nh
c�a c
ng %+ng, trong %ó Hi�p h
i Nhân dân Singapore
%óng vai trò nòng c	t. 

�0 gi? v?ng v� trí c7m quy/n, các t" ch�c trong Hi�p
h
i Nhân dân Singapore %/u ch�u s� ki0m soát và chi ph	i
c�a chính ph�. V/ v�n %/ này, Th� t��ng Lý Quang Di�u
%ã tEng kh�ng %�nh “Vì mFc tiêu %ó, các t" ch�c, %oàn
th0… trong xã h
i ph�i ch�u s� chi ph	i và ki0m soát…
c�a chính ph�”. Và không ph�i ng�u nhiên mà trong c
c�u t" ch�c Hi�p h
i Nhân dân Singapore l(i thu
c B

phát tri0n C
ng %+ng, Thanh niên và Th0 thao c�a Chính
ph� Singapore và theo Lu�t Hi�p h
i thì Th� t��ng Chính
ph� Singapore là Ch� t�ch c�a Hi�p h
i, m
t B
 tr��ng
(th�#ng là m
t thành viên cao c�p trong N
i các) %��c
Ch� t�ch b" nhi�m làm Phó Ch� t�ch, tám thành viên khác
c�a Hi�p h
i %��c b" nhi�m b�i Ch� t�ch. Ch� nhi�m V�n
phòng Chính ph� là Giám %	c %i/u hành.

Vi�t Nam c6ng là
%�t n��c có n/n v�n
hóa %a d(ng, %a
thành ph7n dân t
c,
%a tôn giáo…; %òi
h�i quy�t sách chính
tr� c�a ��ng C
ng
s�n Vi�t Nam và
chính sách công c�a
Nhà n��c Vi�t Nam
ph�i tính %�n y�u t	
hòa h�p, %+ng thu�n
xã h
i. Do v�y, M�t
tr�n T" qu	c Vi�t
Nam và các %oàn th0
nhân dân có vai trò
r�t quan tr�ng trong
s� nghi�p %(i %oàn
k�t toàn dân t
c xây
d�ng và b�o v� T"
qu	c; %(i di�n, b�o
v� quy/n và l�i ích
h�p pháp, chính
%áng c�a nhân dân,
ch�m lo l�i ích c�a
các %oàn viên, h
i
viên; th�c hi�n dân

ch� và xây d�ng xã h
i lành m(nh; tham gia xây d�ng
��ng, Nhà n��c; giáo dFc lý t��ng và %(o %�c cách m(ng,
quy/n và ngh>a vF công dân, t�ng c�#ng m	i liên h� gi?a
nhân dân v�i ��ng, Nhà n��c.

Vi�c tìm hi0u, nghiên c�u các giá tr� có tính ph" bi�n
trong t" ch�c, ho(t %
ng c�a Hi�p h
i Nhân dân
Singapore có ý ngh>a quan tr�ng trong vi�c %"i m�i t"
ch�c, ph�ng th�c ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam. TE n�m 2015 %�n nay, sau 5 n�m thi�t l�p quan h�
gi?a @y ban Trung �ng M�t tr�n T" qu	c Vi�t Nam v�i
Hi�p h
i Nhân dân Singapore %ã %em l(i nh?ng hi�u qu�,
l�i ích thi�t th�c cho hai bên. Hai bên %ã t" ch�c trao %"i
�oàn c�p cao hàng n�m v�i mFc %ích nghiên c�u, h�c h�i
kinh nghi�m l�n nhau trong vi�c xây d�ng, k�t n	i, qu�n
lý c
ng %+ng, th�c hi�n vai trò là c7u n	i gi?a ng�#i dân
v�i chính quy/n các c�p, h� tr� %ào t(o, b+i d��ng k�
n�ng công tác c
ng %+ng c�a %
i ng6 cán b
, tE %ó góp
ph7n thúc %�y m	i quan h� h?u ngh� gi?a nhân dân hai
n��c và quan h� h�p tác, %	i tác chi�n l��c gi?a Vi�t Nam
và Singapore.�

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh hội kiến với
ngài Sam Tan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội Singapore, trong chương
trình thăm và làm việc tại Cộng hòa Singapore, tháng 5/2019. ẢNH: PV

Chú thích:
1. Dẫn theo nghiên cứu Kinh nghiệm xây dựng Đảng cầm quyền ở Singapore của PGS.TS. Nguyễn Thị Quế, Học viện Chính trị quốc

gia Hồ Chí Minh.
2. Singapore là một đất nước đa dân tộc (74,5% là người Hoa, 13,5% là người gốc Mã Lai, 9% là người Ấn, 1-2% là người dân tộc khác);

đa tôn giáo (tín đồ Phật giáo chiếm 42,5% dân số, tín đồ Hồi giáo chiếm 14,9% dân số, tín đồ Lão giáo chiếm 8,5% dân số, tín đồ
Hindu giáo chiếm 4% dân số, tín đồ Thiên chúa giáo chiếm 9,8% dân số, không tôn giáo là 14,8% dân số). 
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Qu	c t! C
ng s�n v�i công tác 
v�n đ
ng và t� ch�c qu%n chúng - 
Ý ngh'a đ	i v�i cách m�ng Vi�t Nam 

HÀ SƠN THÁI* - LÃ TRỌNG ĐẠI*

Tóm tắt: Quốc tế Cộng sản là tổ chức Quốc tế thứ ba của giai cấp công nhân thế
giới, sau Quốc tế I (1864 -1876) và Quốc tế II (1889 - 1914). Trải qua 24 năm tồn
tại (1919 - 1943), nhờ thực hiện tốt công tác vận động và tổ chức quần chúng,
Quốc tế Cộng sản đã trở thành một tổ chức tin cậy, là điểm tựa không chỉ cho
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mà còn cho cuộc đấu tranh chung của
nhân loại vì hòa bình, tiến bộ.

Summary: Communist International was the third international organization of
the world working class, after the First International (1864 - 1876) and the Second
International (1889 - 1914). After 24 years of existence (1919 - 1943), thanks to
the effectiveness of public mobilization and organization, the Communist
International became a reliable organization, a fulcrum not only for the
International communist and workers’ movement, but also for the common
struggle of mankind for peace and progress.
Từ khóa: Quốc tế Cộng sản, giai cấp công nhân thế giới, vận động, tập hợp và tổ chức quần chúng, Việt Nam.
Keywords: Communist International, world working class, mobilization, mobilization and organization, Vietnam.
Nhận bài: 15/4/2019; Sửa chữa: 18/4/2019; Duyệt đăng: 5/5/2019.

Quốc tế Cộng sản xây dựng đường lối
chiến lược, sách lược về công tác vận động
và tổ chức quần chúng

�(i h
i thành l�p Qu	c t� C
ng s�n (tháng 3/1919) %ã
nêu ra v�n %/ ph�i tìm ki�m các con %�#ng và ph�ng
th�c %0 thu hút v/ phía nh?ng ng�#i c
ng s�n %a s	 công
nhân và qu7n chúng không vô s�n khác. Quan %i0m này
là m
t b��c ti�n l�n v/ nh�n th�c lý lu�n c�a Qu	c t�
C
ng s�n so v�i Qu	c t� I và Qu	c t� II, khi xác %�nh l�c
l��ng qu7n chúng khác ngoài giai c�p công nhân c6ng là
m
t b
 ph�n c�a cách m(ng. V�n %/ này %��c Qu	c t�
C
ng s�n %�c bi�t l�u tâm v�i các %�ng c
ng s�n non tr�,
ch2 ra r<ng nhi�m vF %�t ra v�i các chính %�ng này là ph�i
h�c %��c s� m/m d�o, linh ho(t trong vi�c %�a qu7n
chúng t�i cách m(ng. 

�0 chu�n b� v/ t� t��ng cho �(i h
i Qu	c t� C
ng s�n,
V.I. Lênin %ã vi�t tác ph�m B�nh �u tr> t� khuynh trong
phong trào c
ng s�n. Trong tác ph�m lý lu�n xu�t s'c
này, V.I. Lênin %ã v(ch tr7n b�n ch�t c�a ch� ngh>a c h
i
“t� khuynh”, ch2 rõ ch� ngh>a giáo %i/u “t� khuynh” là
m
t s� xa r#i v�i lý lu�n c�a ch� ngh>a Mác và xích l(i v�i
ch� ngh>a công %oàn - vô chính ph�, %�y các %�ng c
ng
s�n %�n v�i con %�#ng tai h(i, con %�#ng cách ly v�i qu7n
chúng. Ch2 ra cho các %�ng c
ng s�n v/ cách lãnh %(o
chính tr� %úng %'n, cách tranh th� qu7n chúng v/ ph�ng
di�n t� t��ng %0 h� %�ng v/ phía %
i tiên phong vô s�n.
Nh# nh?ng %�nh h��ng t� t��ng quan tr�ng này c�a V.I.
Lênin, �(i h
i II %��c %ánh giá là %(i h
i thành công nh�t
c�a Qu	c t� C
ng s�n trong toàn b
 quá trình ho(t %
ng
c�a mình.

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.
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T(i �(i h
i V, Qu	c t� C
ng s�n nh�n m(nh: �0 bi�n
các %�ng c
ng s�n thành các %�ng ki0u m�i, c7n ph�i c�i
t" v/ t" ch�c trên c s� các t" ch�c %�ng t(i các xí nghi�p,
%òi h�i s� tham gia m
t cách có h� th	ng c�a nh?ng
ng�#i c
ng s�n trong phong trào công %oàn, tri0n khai
cu
c %�u tranh cách m(ng � nông thôn, gi�i quy�t %úng
%'n v�n %/ dân t
c. �(i h
i c6ng %ã ch2 rõ: �0 t(o %��c
m	i liên h� v�i qu7n chúng, nh?ng ng�#i c
ng s�n ph�i
bi�t ho(t %
ng trong nh?ng %i/u ki�n h�p pháp c6ng nh�
b�t h�p pháp, k�t h�p cu
c %�u tranh giành chuyên chính
vô s�n v�i cu
c %�u tranh cho nh?ng %òi h�i c�a cu
c
s	ng hàng ngày c�a công nhân và nhân dân lao %
ng.

T(i �(i h
i VII, khi v�n %/ %�u tranh ch	ng ch� ngh>a
phát xít và nguy c chi�n tranh %��c %�t ra m
t cách tr�c
ti�p, công tác t" ch�c và v�n %
ng qu7n chúng càng %��c
quan tâm hn. �(i h
i %ã thông qua ngh� quy�t, trong %ó
nêu b�t r<ng m�t tr�n th	ng nh�t r
ng rãi %�u tranh ch	ng
ch� ngh>a phát xít ph�i %��c xây d�ng trên ph(m vi th� gi�i.
Ngh� quy�t c�a �(i h
i %/ ra kh�u hi�u: “M
t công %oàn cho
m�i ngành s�n xu�t, m
t liên hi�p công %oàn cho m�i n��c,
m
t liên hi�p công %oàn th� gi�i cho m�i ngành s�n xu�t,
m
t qu	c t� công %oàn trên c s� %�u tranh giai c�p”1.

Nh� v�y, có th0 kh�ng %�nh r<ng, v�n %/ v�n %
ng và
t" ch�c qu7n chúng %�u tranh cách m(ng là m
t n
i dung
quan tr�ng trong công tác lãnh %(o c�a Qu	c t� C
ng s�n.
��#ng l	i chi�n l��c, sách l��c v/ công tác v�n %
ng và
t" ch�c qu7n chúng mà Qu	c t� C
ng s�n và V.I.Lênin %/
ra chính là c s� cho chính Qu	c t� C
ng s�n và các %�ng
c
ng s�n � các n��c th�c hi�n có hi�u qu� trên th�c ti^n
v�n %/ này.

Quốc tế Cộng sản thực hiện công tác vận
động và tổ chức quần chúng trong quá
trình hoạt động

Qu	c t� Thanh niên C
ng s�n

Theo sáng ki�n c�a V.I. Lênin, �(i h
i l7n th� nh�t
c�a thanh niên xã h
i ch� ngh>a %��c tri�u t�p � Béclin
(��c), tE ngày 20 %�n ngày 26/11/1919 (có 29 %(i bi0u
c�a 13 n��c tham d�) %ã thông qua Ngh� quy�t thành l�p
Qu	c t� Thanh niên C
ng s�n. T" ch�c này %ã gia nh�p
Qu	c t� C
ng s�n v�i t� cách là m
t phân b
. Qu	c t�
Thanh niên C
ng s�n có nh?ng phân b
 riêng c�a mình �
56 n��c. Qu	c t� Thanh niên C
ng s�n ho(t %
ng d��i s�
lãnh %(o v/ t� t��ng và t" ch�c c�a Qu	c t� C
ng s�n, %ã
có tác dFng quan tr�ng trong vi�c tuyên truy/n, giác ng

ch� ngh>a Mác - Lênin trong thanh niên, %/ ra mFc tiêu,
ph�ng pháp %�u tranh cho thanh niên trong s� nghi�p
%�u tranh chung c�a nhân dân th� gi�i. 

Qu	c t� PhF n?

N�m 1920, H
i ngh� Qu	c t� PhF n? xã h
i ch� ngh>a
l7n th� II h�p � Côpenhagen (�an M(ch). Theo %/ ngh�

c�a bà Clara Détkin, ng�#i sau này là @y viên �oàn Ch�
t�ch Qu	c t� III tE n�m 1921, %ã quy�t %�nh h<ng n�m l�y
ngày 8/3 làm Ngày Qu	c t� PhF n?. V/ s� ki�n này, Ch�
t�ch H+ Chí Minh có vi�t: “M+ng 8/3/1920, �� tam qu	c
t� phái bà Détkin t" ch�c PhF n? Qu	c t�. Kh�u hi�u là:
“�àn bà con gái công nông ph�i liên h�p v�i �� tam qu	c
t�, %0 làm th� gi�i cách m�nh”2.

Qu	c t� Công %oàn (Qu	c t� Công h
i %�)

T" ch�c liên hi�p qu	c t� c�a các công %oàn cách
m(ng, %��c thành l�p ngày 3/7/1921. Qu	c t� Công %oàn
(Qu	c t� Công h
i %�) ch� tr�ng %�u tranh cách m(ng
theo %�#ng l	i c�a Qu	c t� C
ng s�n. Qu	c t� Công %oàn
%�u tranh %0 thi�t l�p m
t s� th	ng nh�t trong phong
trào công %oàn trên c s� %�u tranh cách m(ng, ch	ng
nguy c chi�n tranh %� qu	c và %oàn k�t v�i giai c�p công
nhân n��c Nga Xôvi�t. N�m 1925, t" ch�c này %ã phát
tri0n trong giai c�p công nhân c�a g7n 50 n��c, trong %ó
có nhi/u n��c châu Á. 

Qu	c t� Nông dân

M
t t" ch�c cách m(ng ho(t %
ng d��i s� ch2 %(o c�a
Qu	c t� C
ng s�n nh<m %oàn k�t r
ng rãi giai c�p nông
dân các n��c trên th� gi�i trong cu
c %�u tranh ch	ng
ch� ngh>a %� qu	c. Qu	c t� Nông dân h�p H
i ngh� l7n
th� nh�t vào tháng 10/1923, t(i Mátxcva.

Qu	c t� C�u t� %�

N�m 1923, Qu	c t� C
ng s�n t" ch�c ra Qu	c t� C�u t�
%�, ho(t %
ng theo %�#ng l	i c�a Qu	c t� C
ng s�n. MFc
tiêu ch� y�u c�a Qu	c t� C�u t� %� là %oàn k�t các l�c
l��ng cách m(ng %0 %�u tranh ch	ng s� kh�ng b	 c�a
chính quy/n %� qu	c, %òi tr� t� do cho nh?ng nhà ho(t
%
ng chính tr� c�a giai c�p công nhân và c�a phong trào
gi�i phóng dân t
c b� gi�i c7m quy/n b't b�, giam c7m;
%
ng viên s� %óng góp c�a qu7n chúng lao %
ng %0 giúp
%� v/ tinh th7n và v�t ch�t cho nh?ng gia %ình có ng�#i
thân hy sinh hay b� tù %ày vì ho(t %
ng cách m(ng. 

Bên c(nh %ó, Qu	c t� C
ng s�n còn xây d�ng nhi/u t"
ch�c qu7n chúng khác. Các t" ch�c này %ã m� r
ng ph(m
vi �nh h��ng c�a Qu	c t� C
ng s�n trong %ông %�o qu7n
chúng nhân dân trên toàn th� gi�i.

TE 1921 %�n 1923, khi b�n t� s�n ph�n %
ng th�c
hi�n kh�ng b	 tr'ng các %�ng viên c
ng s�n và phong
trào qu7n chúng, làm cho phong trào %�u tranh cách
m(ng � các n��c t� b�n ch� ngh>a %i xu	ng. Qu	c t�
C
ng s�n %ã kêu g�i nh?ng %�ng viên c
ng s�n %i vào
qu7n chúng và thành l�p m�t tr�n công nhân th	ng
nh�t. Qua %ó, uy tín c�a Qu	c t� C
ng s�n %ã không
ngEng %��c t�ng c�#ng.

Trong �(i h
i V và �(i h
i VI c�a Qu	c t� C
ng s�n,
bên c(nh %(i bi0u c�a các ��ng C
ng s�n, %�ng cánh t�,
còn có s� tham gia c�a 10 t" ch�c qu7n chúng. T(i �(i h
i
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VII, v�n %/ M�t tr�n nhân dân %��c %�c bi�t chú ý. �(i h
i
v(ch rõ, m�t tr�n nhân dân ch	ng phát xít ph�i %��c xây
d�ng trên c s� M�t tr�n th	ng nh�t công nhân và M�t
tr�n nhân dân ch	ng phát xít ph�i %��c ti�n hành song
song. Trong báo cáo chính c�a �(i h
i: “S� t�n công c�a
ch� ngh>a phát xít và nh?ng nhi�m vF c�a Qu	c t� C
ng
s�n trong cu
c %�u tranh %0 th	ng nh�t giai c�p công
nhân ch	ng ch� ngh>a phát xít”, T"ng Bí th� Qu	c t�
C
ng s�n III G. �imitr	p nh�n m(nh r<ng, c�ng l>nh
c�a M�t tr�n nhân dân ph�i bao g+m nh?ng yêu sách th0
hi�n nh?ng l�i ích c b�n c�a giai c�p vô s�n, giai c�p
nông dân, th� th� công và trí th�c. �(i h
i c6ng kêu g�i
các ��ng C
ng s�n ph�i %�u tranh giành quy/n lãnh %(o
M�t tr�n nhân dân, ph�i b�o %�m th�c hi�n liên minh
công, nông và ph�i %�u tranh %òi Chính ph� c�a M�t tr�n
nhân dân kiên trì thi hành chính sách thiên t�, h��ng
%�n nh?ng nguy�n v�ng và l�i ích c�a %ông %�o nhân dân
lao %
ng.

Nh� v�y, cùng v�i vi�c xác %�nh các ch� tr�ng, %�#ng
l	i chi�n l��c, sách l��c, Qu	c t� C
ng s�n còn tham gia m
t
cách tr�c ti�p vào quá trình v�n %
ng và t" ch�c qu7n
chúng. Ho(t %
ng c�a Qu	c t� C
ng s�n %ã góp ph7n giác
ng
 cho %ông %�o qu7n chúng, t�p h�p h� d��i ng�n c# c�a
ch� ngh>a Mác - Lênin, t" ch�c h� thành nh?ng l�c l��ng
hùng h�u d��i s� d�n d't c�a %
i tiên phong là giai c�p công
nhân %0 %�u tranh cho nh?ng mFc tiêu cách m(ng.

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam
vận dụng đường lối, quan điểm của
Quốc tế Cộng sản về công tác vận động
quần chúng trong tiến trình cách mạng
Việt Nam 

Quán tri�t quan %i0m ch2 %(o c�a Qu	c t� C
ng s�n v/
vi�c thành l�p M�t tr�n th	ng nh�t � các n��c nh<m t�p
h�p, %oàn k�t và t" ch�c cho qu7n chúng %�u tranh, ngay
tE nh?ng n�m 1920, Nguy^n Ái Qu	c %ã k�t h�p ch�t ch�
phong trào yêu n��c v�i phong trào công nhân � Vi�t
Nam, %�t n/n móng v/ t� t��ng và t" ch�c, chu�n b� %i/u
ki�n %0 ti�n t�i thành l�p ��ng C
ng s�n hình thành M�t
tr�n Dân t
c Th	ng nh�t Vi�t Nam. Ngày 18/11/1930, Ban
Th�#ng vF Trung �ng ��ng C
ng s�n �ông D�ng ra Ch2
th� thành l�p H
i Ph�n %� %+ng minh, hình th�c %7u tiên
c�a M�t tr�n Dân t
c Th	ng nh�t Vi�t Nam. M�t tr�n
nh<m %oàn k�t các %�ng phái, giai c�p, nhân s> trí th�c
Vi�t Nam và nòng c	t là liên minh công - nông d��i s�
lãnh %(o c�a ��ng.

Sau �(i h
i VII c�a Qu	c t� C
ng s�n (1935), th�c hi�n
ch� tr�ng c�a Qu	c t� C
ng s�n v/ vi�c thành l�p M�t
tr�n Nhân dân ch	ng phát xít, H
i ngh� Trung �ng ��ng
(tháng 11/1936) %ã quy�t %�nh thành l�p M�t tr�n Th	ng
nh�t Nhân dân Ph�n %� �ông D�ng, %�n tháng 3/1938
%"i tên thành M�t tr�n Th	ng nh�t Dân ch� �ông D�ng
(g�i t't là M�t tr�n Dân ch� �ông D�ng). 

Ngày 19/5/1941, theo sáng ki�n c�a H+ Chí Minh,
Vi�t Nam �
c l�p %+ng minh h
i (g�i t't là M�t tr�n Vi�t
Minh) thành l�p t(i P'c Pó (Cao B<ng). Nh# chính sách
M�t tr�n %úng %'n, phong trào lan r
ng, c s� M�t tr�n
phát tri0n r
ng rãi, khi th#i c %�n, Vi�t Minh %ã ra l�nh
T"ng kh�i ngh>a, giành chính quy/n v/ tay nhân dân.
Cu	i n�m 1941, trên t# Vi�t Nam %
c l�p, H+ Chí Minh %ã
kêu g�i: “Dân ta ph�i mau mau t" ch�c l(i. Nông dân ph�i
vào “Nông dân C�u qu	c h
i”. Thanh niên ph�i vào
“Thanh niên C�u qu	c h
i”. PhF n? vào “PhF n? C�u
qu	c h
i”. Tr� con vào “Nhi %+ng C�u qu	c h
i”. Công
nhân vào “Công nhân C�u qu	c h
i”. Binh lính vào “Binh
lính C�u qu	c h
i”. Các b�c phú hào, v�n s> vào “Vi�t Nam
C�u qu	c h
i”. Nh?ng h
i �y do Vi�t Nam �
c l�p %+ng
minh lãnh %(o. Ng�#i có ti/n giúp ti/n, k� có s�c giúp
s�c. �+ng tâm h�p l�c. Muôn ng�#i m
t lòng. Nhân c
h
i này mà khôi phFc l(i T" qu	c, mà làm cho Vi�t Nam
hoàn toàn %
c l�p”3.

Trong giai %o(n %7u c�a cách m(ng Vi�t Nam, lãnh
tF Nguy^n Ái Qu	c và ��ng C
ng s�n Vi�t Nam luôn
quán tri�t và th�c hi�n nghiêm túc, v�n dFng sáng t(o
các quan %i0m ch2 %(o c�a Qu	c t� C
ng s�n v/ công tác
v�n %
ng và t" ch�c qu7n chúng. Nh# %ó, toàn th0 dân
t
c Vi�t Nam %ã m
t lòng %oàn k�t, th	ng nh�t d��i s�
lãnh %(o c�a H+ Chí Minh và ��ng C
ng s�n Vi�t Nam,
th�c hi�n th'ng l�i Cách m(ng Tháng Tám, giành %
c
l�p dân t
c. 

Ngày nay, %�t n��c ta %ang ti�n hành %�y m(nh s�
nghi�p công nghi�p hóa, hi�n %(i hóa, h
i nh�p qu	c
t�, xây d�ng ch� ngh>a xã h
i. �ây là m
t s� nghi�p
cách m(ng to l�n, %òi h�i ph�i phát huy %��c s�c m(nh
c�a kh	i %(i %oàn k�t toàn dân t
c. Quan %i0m c�a ch�
ngh>a Mác - Lênin, t� t��ng H+ Chí Minh và bài h�c mà
Qu	c t� C
ng s�n %0 l(i v/ công tác v�n %
ng và t" ch�c
qu7n chúng c7n ti�p tFc %��c nghiên c�u, v�n dFng,
phát tri0n trong th#i k$ m�i. D��i s� lãnh %(o c�a ��ng
C
ng s�n Vi�t Nam, toàn th0 dân t
c nh�t trí, %+ng lòng
%�a %�t n��c v?ng b��c %i lên trên con %�#ng ch�
ngh>a xã h
i.�

Chú thích:
1. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản, tr.18.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2011, tập 2, tr.614.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tập 10, tr.246.
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Lu�t v� Đ�c khu kinh t!
c�a Liên bang Nga(1)

LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Có những tin tức gần đây khiến nhân dân lo lắng, rằng Việt Nam liệu có
rơi vào “bẫy nợ” của Trung Quốc, nếu Trung Quốc thắng thầu trong đầu tư đường
cao tốc (đường bộ, đường sắt) Bắc - Nam Việt Nam. Bài viết về Luật Đặc khu kinh
tế của Liên bang Nga sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam và
các nhà nghiên cứu có thêm tài liệu tham khảo. 

Summary: There are recent news that worried people, that Vietnam will fall into
China's "debt trap" if China wins the bid to invest in North-South Vietnam highway
(road, railway). The article about the Law on Special Economic Zones in the
Russian Federation will provide Vietnamese policy makers and researchers with
additional references.
Từ khóa: Luật Đặc khu kinh tế, Liên bang Nga, Việt Nam.
Keywords: Law on Special Economic Zones, Russian Federation, Vietnam.
Nhận bài: 8/4/2019; Sửa chữa: 12/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Khái quát về mục đích, phạm vi, đối
tượng điều chỉnh của Luật

Ngày 22/7/2005 T"ng th	ng Putin ký ban hành Lu�t
s	 116 v/ các ��c khu kinh t� (�KKT) c�a Liên bang Nga.
�(o lu�t g+m 66 %i/u, 10 ch�ng v�i nh?ng n
i dung:
Nh?ng quy %�nh chung (Ch�ng I); Thành l�p và ch�m
d�t các ho(t %
ng c�a các �KKT (Ch�ng II); Qu�n lý các
�KKT (Ch�ng III); Tình tr(ng pháp lý c�a các %�c khu
(Ch�ng IV); Th�a thu�n v/ ti�n hành ho(t %
ng s�n xu�t
công nghi�p (Ch�ng V); Th�a thu�n v/ ti�n hành ho(t
%
ng �ng dFng k� thu�t (Ch�ng VI); Th� tFc c�p các khu
%�t n<m trong gi�i h(n lãnh th" c�a �KKT và th� tFc s�
dFng các khu %�t %��c c�p (Ch�ng VII); Thu� %	i v�i các
c� dân c�a �KKT và c ch� h�i quan trong �KKT (Ch�ng
VIII); Các %�m b�o cho c� dân các �KKT (Ch�ng IX); và
Các %i/u kho�n cu	i cùng (Ch�ng X). 

N
i dung %(o lu�t ng'n g�n súc tích. MFc %ích, ph(m
vi, %	i t��ng và ph�ng pháp %i/u ch2nh %��c trình bày
v�i v�n phong pháp lý rõ ràng, mang tính khái quát, t"ng
h�p cao.

MFc %ích c�a vi�c thành l�p các �KKT %��c quy %�nh
� �i/u 3 là “nh<m mFc %ích phát tri0n các ngành công
nghi�p ch� bi�n c�a n/n kinh t�, các ngành công ngh�
cao, s�n xu�t các d(ng s�n ph�m m�i và phát tri0n h(
t7ng giao thông. Trong lãnh th" c�a %�c khu kinh t�
không cho phép tri0n khai các công trình thu
c qu� nhà
�, khai thác khoáng s�n và luy�n kim theo phân lo(i qu	c
gia toàn Nga v/ các d(ng ho(t %
ng kinh t�, tuy0n
khoáng và ch� bi�n kim lo(i %en và kim lo(i màu, s�n
xu�t và gia công các m�t hàng ch�u thu� tiêu thF %�c bi�t
(trE ô-tô con và xe máy)”. 

Nh?ng công trình không nh<m mFc %ích phát tri0n
công ngh� cao (sòng b(c, sân gôn, khu ngh2 d��ng, khu
nhà �...) %/u b� lo(i kh�i ph(m vi kêu g�i %7u t� c�a
ng�#i n��c ngoài vào lãnh th" Nga.

Ph(m vi, %	i t��ng %i/u ch2nh c�a Lu�t %��c quy %�nh
ng'n g�n t(i �i/u 4, theo %ó: “Các lo(i �KKT trên lãnh
th" Liên bang Nga g+m có: 1) �KKT s�n xu�t công nghi�p;
2) �KKT �ng dFng k� thu�t… Các �KKT s�n xu�t công
nghi�p %��c thành l�p trên các ph7n lãnh th" có di�n

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



tích không quá 20 cây s	 vuông. Các �KKT �ng dFng k�
thu�t %��c thành l�p v�i t"ng di�n tích không quá 20 cây
s	 vuông. �KKT %��c hình thành v�i th#i h(n 20 n�m.
Th#i h(n t+n t(i c�a �KKT không %��c kéo dài. Vi�c ch�m
d�t t+n t(i tr��c th#i h(n c�a �KKT ch2 %��c phép trong
các tr�#ng h�p, n�u: 1) Vi�c ch�m d�t do yêu c7u liên
quan %�n vi�c %�m b�o kh� n�ng qu	c phòng c�a %�t n��c
và an ninh c�a qu	c gia; 2) Trong th#i h(n 3 n�m k0 tE
ngày thành l�p �KKT không ký %��c b�t k$ m
t th�a
thu�n nào v/ ti�n hành các ho(t %
ng s�n xu�t - công
nghi�p ho�c ho(t %
ng �ng dFng k� thu�t ho�c t�t c� các
th�a thu�n %ã %��c ký tr��c %ó b� kéo dài; 3) Trong th#i
h(n 3 n�m liên tFc các c� dân trên lãnh th" �KKT không
ti�n hành các ho(t %
ng s�n xu�t - công nghi�p ho�c ho(t
%
ng �ng dFng ti�n b
 - k� thu�t.

Theo �i/u 5 c�a Lu�t: “Các �KKT ch2 có th0 %��c thành
l�p trên các ph7n %�t thu
c s� h?u nhà n��c và (ho�c) s�
h?u công c
ng… các ph7n %�t hình thành lãnh th" c�a
%�c khu không %��c là ph7n %�t thu
c quy/n %�nh %o(t
và (ho�c) s� dFng c�a ng�#i dân và các pháp nhân khác,
ngo(i trE các ph7n %�t %ã %��c dành cho các công trình
h( t7ng k� thu�t và các ph7n %�t %ã có các công trình h(
t<ng k� thu�t…”.

Quy %�nh nêu � �i/u 5 c�a Lu�t %ã lo(i b� %��c gánh
n�ng c�a nhà n��c v/ %/n bù cho dân vì nhà n��c không
thu h+i %�t thu
c quy/n s� dFng c�a dân. Nó ng�n ngEa
%��c tE g	c vi�c viên ch�c nhà n��c thoái hóa và nh?ng
k� c h
i trong gi�i kinh doanh l�i dFng chính sách %/n
bù %0 tham nh6ng. Sau 3 n�m, k0 tE khi %��c c�p phép,
mà không tri0n khai th�c hi�n thì d� án b� thu h+i. Tình
tr(ng “d� án treo và cu
c s	ng treo” c�a ng�#i dân, b�
lo(i b�. Di�n tích các �KKT v/ công nghi�p ch2 gi�i h(n
trong ph(m vi 20 cây s	 vuông. Th#i h(n c�a các �KKT ch2
gi�i h(n trong ph(m vi 20 n�m. �i/u này %�m b�o vi�c
lo(i trE ng�#i %7u t� n��c ngoài l�i dFng vi�c c�p phép
s� dFng %�t %ai r
ng và lâu hn (70, th�m chí %�n 99
n�m) %0 trFc l�i và xâm ph(m ch� quy/n c�a n��c s� t(i.
Th#i h(n 20 n�m phù h�p v�i s� thay %"i nhanh chóng v/
t	c %
 ti�n b
 khoa h�c, k� thu�t c�a cu
c cách m(ng
công nghi�p l7n b	n. 

�(o lu�t g+m 66 %i/u. Nh�ng 5 %i/u � Ch�ng I g+m:
Pháp lu�t Liên bang Nga v/ các vùng �KKT (�i/u 1); Khái
ni�m v/ �KKT (�i/u 2); MFc %ích thành l�p các �KKT
(�i/u 3); Các lo(i �KKT (�i/u 4) và �i/u ki�n thành l�p
�KKT (�i/u 5) là nh?ng s�i ch2 %� xuyên su	t toàn b
 n
i
dung c�a %(o lu�t. N
i dung c�a 61 %i/u ti�p theo là s�
cF th0 hóa 5 %i/u � Ch�ng I. Th�m quy/n, s� phân công
trách nhi�m và ph�ng pháp qu�n lý c�a chính quy/n các
c�p tE c s� %�n trung �ng; quy/n, ngh>a vF trách nhi�m
c�a ch� %7u t� và c� dân trong các �KKT %��c quy %�nh
trong 65 %i/u cF th0 c�a %(o lu�t.

Bối cảnh ra đời của Đạo luật 2005 về ĐKKT
của Liên bang Nga

Nhi/u nhà nghiên c�u ph�ng Tây cho r<ng, s� tan rã
c�a phe xã h
i ch� ngh>a và s� sFp %" c�a nhà n��c Liên
xô vào nh?ng n�m 80 c�a th� k� XX x�y ra là do nhi/u
nguyên nhân. Có hai nguyên nhân %��c nh�n m(nh: 1) V/
th��ng t7ng ki�n trúc là s� l�i th#i c�a h�c thuy�t v/ ch�
%
 xã h
i ch� ngh>a; 2) V/ h( t7ng c s� là s� ph� nh�n
vai trò tác dFng c�a n/n kinh t� th� tr�#ng và thành ph7n
kinh t� t� nhân.

Lênin cho r<ng, n�ng su�t lao %
ng cao là y�u t	 then
ch	t trong quy�t %�nh th'ng l�i c�a các ch� %
 xã h
i khác
nhau. Ông là ng�#i s�m nh�n ra nguy c ti/m tàng c�a n�ng
su�t lao %
ng th�p. Sau chi�n tranh th� gi�i l7n hai, n��c
Nga %ã %(t %��c nh?ng thành t�u v��t b�c: "N/n s�n xu�t
l�n xã h
i ch� ngh>a c�a n/n kinh t� k� ho(ch t�p trung %ã
thay th� cho n/n kinh t� s�n xu�t manh mún và %ã t(o ra
ngu+n l�c to l�n, %�m b�o cho Liên Xô chi�n th'ng phát xít
��c trong chi�n tranh th� giói l7n II". Nh�ng có %i/u ít
ng�#i nhìn th�y %��c tr��c là s� ph� nh�n tính quy lu�t
c�a n/n kinh t� th� tr�#ng và vi�c c�m %oán, h(n ch� thành
ph7n kinh t� t� nhân %ã d�n %�n s� sa sút d7n c�a n/n
kinh t� t�p trung, quan liêu, bao c�p. Tr��c h�t, nó làm
ngu
i l(nh %
ng c, mFc %ích s�n xu�t c�a xã h
i. H(ch
toán kinh t� b� g(t ra kh�i t� duy qu�n lý. 

H�u qu� c�a n/n kinh t� t�p trung, quan liêu, bao c�p
nh� %àn m	i %Fc ng7m qua nhi/u n�m tháng. Thu� ban
%7u ít ai ng
 ra. Mãi cho %�n khi công trình sFp %" m�i
bi�t. Ph�i tr�i qua hn 80 th�p k� (tE %(i h
i XV c�a ��ng
C
ng s�n Liên xô n�m 1923 %�n n�m 1999 khi Yeltsin tE
b� quy/n l�c) nh?ng kh�ng ho�ng v/ chính tr�, xã h
i,
kinh t� � Liên xô %ã b
c l
 rõ hn, gay g't hn.
Gorbachev, T"ng Bí th� ��ng C
ng s�n Liên xô, %/ ra
chính sách “c�i t"” hòng c�u vãn tình hình. N
i dung c	t
lõi c�a c�i t" là chuy0n %"i n/n kinh t� công h?u sang
n/n kinh t� t� nhân và th�c hi�n chính sách c7u thân v�i
các n��c t� b�n. Công cu
c c�i t" %��c ti�n hành tE n�m
1986. Qua 6 n�m th�c hi�n, c�i t" b� phá s�n hoàn toàn.
Nó %��c %ánh d�u b<ng s� tan rã c�a nhà n��c Liên xô
vào tháng 9/1991. N��c Nga, d��i th#i T"ng th	ng Yeltsin
ti�p tFc b� lún sâu vào kh�ng ho�ng chính tr�, xã h
i. N(n
khan hi�m l�ng th�c, th�c ph�m và hàng tiêu dùng %ã
%�y cu
c s	ng kh" c�c c�a nhân dân Nga xu	ng t�n %áy.
Viên ch�c, công nhân, ng�#i h�u trí qua nhi/u tháng
không nh�n %��c l�ng. D��i th#i Gorbachev và Yeltsin,
n/n qu	c phòng Nga sa sút th�m h(i. Hn 500 xí nghi�p
qu	c phòng b� %em bán v�i giá trung bình 8 tri�u %ô la
cho m
t %n v�. Nhà máy luy�n kim màu Nikel tr� giá hàng
tr�m t� USD %ã b� bán cho m
t công ty n��c ngoài v�i giá
n�a t� USD. Liên xô x�a là n��c Nga ngày nay v	n là
c�#ng qu	c nh�t nhì th� gi�i tr� thành n��c tFt h�u. B�
suy y�u c� v/ kinh t� l�n qu	c phòng. 

94 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

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



95TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

N H � N G  V ] N  � 4  Q U ; C  T �  V À  � ; I  N G O Z I  N H Â N  D Â N

�êm giao thEa 31/12/1999, Yeltsin tuyên b	 tE ch�c và
chuy0n giao quy/n l�c cho chính khách tr� tu"i Vladimir
Putin. Nh� v�y, v�i n��c Nga, %ây không %n thu7n là c
t
m	c %ánh d�u s� chuy�n %"i n�m c6 sang n�m m�i. Ng�#i
dân Nga, v/ sau, %ã nh�n ra %ó là s� thay %"i mang tính
cách m(ng tE th� k� XX sang th� k� XXI - Th� k� làm thay
%"i t�n g	c vai trò n��c Nga v/ %	i n
i và %	i ngo(i.

Tr� thành T"ng th	ng, V. Putin và ê-kíp lãnh %(o c�a
ông, tr��c h�t, t�p trung vào cu
c %�u tranh ch�n %�ng
chính sách t� nhân hóa công h?u và t� n(n tham nh6ng.
Trong thông %i�p hàng n�m v�i nhân dân Nga, ông nói
r<ng ph�i coi vi�c bao vây c�m v�n c�a n��c ngoài là
%
ng c thúc %�y phát tri0n s�c m(nh n
i l�c c�a n��c
Nga, %�c bi�t v/ phát tri0n công ngh�. Trong kho�ng th#i
gian 20 n�m (1999-2019) n��c Nga %ã l�y l(i vai trò
c�#ng qu	c hàng %7u c�a th� gi�i. N��c Nga ngày nay
không nh?ng có %� mà còn là n��c xu�t kh�u lúa mì
hàng %7u c�a th� gi�i. V/ m�t công ngh�, n��c Nga %ã có
nh?ng ti�n b
 v��t b�c. ��c bi�t v/ m�t qu	c phòng, v6
khí, ph�ng ti�n ti�n hành chi�n tranh c�a Nga %��c
nhi/u n��c l�a ch�n mua s'm. N��c Nga %ã tr� h�t n� v�i
n��c ngoài. N��c Nga là n��c có d� tr? vàng %�ng hàng
th� 5 trên th� gi�i(2).

Những bài học rút ra từ kinh nghiệm lập
pháp của nước Nga

Cu
c cách m(ng công nghi�p l7n 4 d�n %�n s� phân
hóa các n��c trên th� gi�i ra thành ba lo(i: “Các n��c
phát tri0n, các n��c %ang phát tri0n và các n��c ch�m
phát tri0n”. Cách phân lo(i này d�n %�n s� thay %"i v/
chính sách %	i ngo(i, %	i n
i c�a nhi/u n��c. Khác bi�t
v/ ch� %
 chính tr�, xã h
i không lo(i trE h�p tác v/ kinh
t�, ngo(i giao, k0 c� an ninh, qu	c phòng. Có nh?ng n��c
n<m trên %	ng vàng tài nguyên thiên nhiên, nh�ng nhân
dân v�n s	ng trong nghèo kh". Có nh?ng n��c nh� h�p,
khan hi�m tài nguyên nh�ng l(i là n��c phát tri0n.
Nguyên nhân chính c�a tình tr(ng ch�m phát tri0n là do
thi�u v	n %7u t� và l(c h�u công ngh�. Vi�c kêu g�i v	n
%7u t� và công ngh� c�a n��c ngoài tr� thành phong trào
c�a các n��c %ang phát tri0n và ch�m phát tri0n. Vi�c
thành l�p các khu ch� xu�t, khu kinh t�, khu kinh t� %�c
bi�t xu�t hi�n r�t nhi/u � các n��c Á, Phi và M� La-tinh.
Lao %
ng giá r�, �u tiên thu�, gi�m mi^n t	i %a, th�m chí

b<ng không ti/n thuê %�t, t�ng di�n tích và th#i h(n thuê
%�t và r�t nhi/u �u %ãi khác. Công trình giao thông, b�n
c�ng, sân bay, khu ngh2 d��ng, khu nhà � cao c�p, khu
vui chi gi�i trí, sòng b(c… xu�t hi�n và làm thay %"i
nhanh chóng b
 m�t c�a các n��c ch�m phát tri0n.
Nh�ng tai h(i thay, %ó là s� phát tri0n kém b/n v?ng v�i
nh?ng h�u qu� khôn l�#ng.

Không có ai cho không ai b�t c� cái gì. Các nhà %7u t�
n��c ngoài r�t l�c lõi trong kinh doanh. H� l�i dFng s�
th�p kém v/ trình %
 qu�n lý c�a các n��c ch�m phát
tri0n, k0 c� vi�c dùng th� %o(n h	i l
 quan ch�c thoái
hóa %0 %��c %7u t�. H� %ã bi�n các n��c ch�m phát tri0n
thành ni th�i lo(i công ngh� l(c h�u, ni chôn l�p rác
th�i công nghi�p. Zambia bu
c ph�i giao cho Trung Qu	c
quy/n qu�n lý nhi/u công trình quan tr�ng c�a n��c h�.
Kenya ph�i giao c�ng Mombasa, Sri Lanka ph�i giao c�ng
Ham-ba-b	t-ta cho ng�#i Trung Qu	c qu�n lý. T�t c� ch2
vì v� n�. D��i th#i Th� t��ng Malaysia Ra-%íp, %ã ký v�i
Trung Qu	c hi�p %�nh v/ xây d�ng h� th	ng %�#ng s't
phía %ông v�i giá 20 t� %ô-la. Th� t��ng k� nhi�m, ông
Mahathir cho r<ng v�i hi�p ��c %ã ký, Malaysia s� m'c
b�y n� l�n. Ông ra l�nh ngEng th�c thi d� án. Trung Qu	c
%/ ngh� h( m�c xu	ng m
t n?a (10 t�) %0 %��c ti�p tFc
d� án, nh�ng Malaysia v�n làm ng.

Phong trào thành l�p các khu ch� xu�t, các khu kinh
t� � các n��c %ang phát tri0n và ch�m phát tri0n %ã l'ng
xu	ng. Các n��c này %ã ph�i cân nh'c r�t k� mFc %ích c�a
vi�c kêu g�i %7u t� c�a n��c ngoài cho phù h�p v�i cu
c
cách m(ng công nghi�p 4.0 mà h� %ang ti�n hành. Ng�
sang h?u %0 tìm phao c�u sinh là sai l7m l�n c�a
Gorbachev, Yeltsin. Các n��c ph�ng Tây ch2 h�a mà
không làm cho dù Gorbachev, Yeltsin %ã c	 nhân nh��ng,
k0 c� nhân nh��ng v/ m�t an ninh, qu	c phòng(3)

Có m
t câu h�i, t(i sao mãi %�n n�m 2005 n��c Nga
m�i có %(o lu�t v/ �KKT nh� hi�n có, ch� không th0 s�m
hn? D> nhiên, nó không th0 có d��i th#i kinh t� t�p
trung quan liêu bao c�p. Nó c6ng không th0 có v�i nh?ng
ng�#i b't ch��c nóng v
i kinh nghi�m c�a n��c ngoài. 

Lu�t pháp không ph�i là sáng ki�n ch�t lóe, càng
không ph�i là s�n ph�m duy ý chí. Làm lu�t là %i tìm cái
%ã hình thành trong th�c ti^n, là s� dày công %úc k�t kinh
nghi�m thành công, th�t b(i c�a quá kh� m�i có.�

Chú thích:
(1) Nguồn: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ 
(2) Tính đến ngày 1/1/2019, nước Nga có dự trữ vàng là 2.328 tấn, đứng hàng thứ 5, sau Mỹ: 8.407 tấn, Đức: 3.500 tấn, Ý: 2.534 tấn,

Pháp: 2.518 tấn.
(3) Năm 1990, Tổng thống George Bush (Bush cha), cam kết với Gorbachev rằng Mỹ sẽ không Đông tiến. Nhưng đến năm 1994, Mỹ

đã kéo hầu hết các nước Đông Âu vào khối NATO. Trước 1994, NATO gồm 12 thành viên. Đến nay, NATO có 29 thành viên, bao gồm
một số nước thuộc Liên xô cũ và các nước trong khối Vácsava.
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Nh<m mFc tiêu chi�n l��c xây d�ng m
t th0 ch�
kinh t� th� tr�#ng xã h
i ch� ngh>a t�ng %	i
hoàn thi�n vào %7u th� k� XXI, xây d�ng Nhà
n��c pháp tr� dân ch� cao %
, th�c hi�n chính

ph� tr� qu	c theo lu�t, hành chính theo lu�t, c6ng nh�
mFc tiêu liêm khi�t hi�u qu� cao; xây d�ng h� th	ng
%(o %�c và h� th	ng xã h
i ch� ngh>a thích �ng v�i th�
k� m�i, phát tri0n toàn di�n v/ v�n minh tinh th7n và
v�n hoá khoa h�c… chìa khóa c�a m�i thành công nêu
trên là công tác xây d�ng %
i ng6 cán b
 có trình %
,
n�ng l�c qu�n lý. �0 công tác cán b
 %+ng hành v�i xu
th� phát tri0n c�a toàn c7u hoá kinh t� trong th#i k$
h
i nh�p th� gi�i, %áp �ng s� tr�i d�y hòa bình, chính
ph� Trung Qu	c %ã %/ ra 6 n
i dung tr�ng %i0m %0 %i
sâu c�i cách ch� %
 nhân s�, nâng cao n�ng l�c c�a %
i
ng6 hn 40 tri�u cán b
, công ch�c. �ào t(o %��c m
t
%
i ng6 cán b
, công ch�c �u tú tr��c sau nh� m
t %(i
di�n cho nhu c7u phát tri0n c�a s�c s�n xu�t xã h
i tiên
ti�n, %(i di�n cho ph�ng h��ng ti�n lên c�a n/n v�n

hoá tiên ti�n, %(i di�n cho l�i ích c�n b�n c�a nhân dân
Trung Qu	c.

C�i cách ch� %
 tuy0n ch�n %/ b(t cán b
, %�y m(nh
xây d�ng chính tr� dân ch�

1. Kiên trì và hoàn thi�n ch� %
 ti�n c� dân ch�, tr'c
nghi�m dân ý, bình ngh� dân ch�. Coi ti�n c� dân ch� là
trình t� c7n ph�i kinh qua %0 xác %�nh kh�o sát nh�p tuy0n,
m� r
ng thích %áng ph(m vi c�a nhân viên tham gia, c�i
ti�n ph�ng pháp ti�n c� dân ch�. Trong sát h(ch cán b
,
ti�p tFc v�n dFng t	t ph�ng pháp tr'c nghi�m dân ý, dân
ch� bình ngh� và hoàn thi�n m
t b��c trong th�c ti^n.

2. Th�c hi�n ch� %
 công b	 tr��c khi cán b
 nh�n
ch�c. Vi�c l�a ch�n s� dFng cán b
 theo ch� %
 u� nhi�m
c�p b�c cFc vF (ngo(i trE c�ng v� %�c bi�t) � trung �ng
và chính quy/n %�a ph�ng ph" bi�n th�c hi�n ch� %

công b	 tr��c khi nh�n ch�c, ti�p thu h+i �ng và giám sát
c�a công chúng trong th#i h(n quy %�nh. 

M
t s	 kinh nghi�m c�a Trung Qu	c
trong công tác nâng cao ch�t l��ng
đ
i ng$ cán b
, công ch�c

NGUYỄN MẠNH QUANG* 

Tóm tắt: Những thành công của sự nghiệp đổi mới trong hơn 30 năm qua ở Việt
Nam có đóng góp không nhỏ từ chủ trương, chính sách về công tác cán bộ của
Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế công tác này đang bộc lộ nhiều hạn chế,
yếu kém, nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ việc nghiêm trọng về công
tác cán bộ bị phanh phui. Do đó, những kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích
cho việc đổi mới công tác cán bộ ở nước ta hiện nay.

Summary: The success of the innovation career over the past 30 years in Vietnam
has contributed significantly to the Party’s guidelines and the State's policies on cadre
work. However, this work is showing many limitations and weaknesses, especially in
the context of more and more serious cases of cadre work being uncovered. Therefore,
the Chinese experience in improving the quality of cadres and civil servants will be
useful references for the renovation of cadre work in our country today.
Từ khóa: Công tác cán bộ, sự nghiệp đổi mới, kinh nghiệm, hội nhập quốc tế, Trung Quốc, Việt Nam.
Keywords: Staffing, career reform, experience, international integration, China, Vietnam.
Nhận bài: 6/4/2019; Sửa chữa: 16/4/2019; Duyệt đăng: 5/5/2019.

* Phó Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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3. Th�c hi�n ch� %
 công b	, công khai r
ng rãi trên
các ph�ng ti�n thông tin %(i chúng v�i toàn th0 xã h
i
trong công tác tuy0n l�a cán b
, nâng cao t2 l� cán b

tuy0n l�a công khai trong cán b
 m�i %��c b" nhi�m, %/
b(t. Quy ph(m trình t�, c�i ti�n ph�ng pháp thi c� công
khai, minh b(ch, xây d�ng m
t kho %/ th	ng nh�t trong
toàn qu	c, hoàn thi�n các bi�n pháp %+ng b
 c�a công
tác công khai tuy0n ch�n theo h��ng minh b(ch, ch�n
ng�#i có %�c, có tài, th�c hi�n quy ph(m hoá, ch� %
 hoá
công tác công khai tuy0n ch�n cán b
 %áp �ng nhu c7u
%�m b�o trình %
, n�ng l�c, s�c kh�e %áp �ng %��c các
công vi�c %��c giao � m�c %
 cao.

4. Cán b
, cán b
 lãnh %(o � c quan chính quy/n %�a
ph�ng tE c�p huy�n tr� lên %��c tuy0n l�a theo ch� %

cán b
 u� nhi�m, ph�i th�c hi�n ch� %
 nhi�m k$. Cán b

trong nhi�m k$ b�o %�m t�ng %	i "n %�nh, nh�ng nh�m
ch�c liên tFc và %�m nh�n cùng m
t ch�c vF lãnh %(o,
không %��c v��t quá th#i h(n quy %�nh. Hình thành c
ch� tính l�ng cán b
 thôi gi? ch�c vF.

5. Th�c hi�n ch� %
 cán b
 th� ch�c theo ch� %
 u�
nhi�m và nh?ng cán b
 m�i %��c %/ b(t %�m nhi�m ch�c
vF lãnh %(o ��ng, chính quy/n; th�c hi�n ch� %
 th�
ch�c sau khi mãn h(n th� ch�c s� sát h(ch, ng�#i th'ng
nhi�m chính th�c nh�m ch�c, ng�#i không th'ng nhi�m
b� bãi b� ch�c vF th� nhi�m.

6. Th�c hi�n ch� %
 cán b
 tE ch�c n�u không x�ng
%áng v�i ch�c trách, nhi�m vF %��c giao: ho�c trong quá
trình th�c hi�n công vF n�u ph(m ph�i sai l7m trong qu�n
lý %i/u hành %/u ph�i t� giác tE ch�c nh<m t�ng c�#ng ý
th�c, trách nhi�m công b
c c�a nhân dân và tinh th7n
trách nhi�m c�a ng�#i cán b
, %�ng viên.

7. Ch� %
 %i/u ch2nh cán b
 không x�ng v�i ch�c vF
%��c ch� %�nh rõ quy ph(m nh�m ch�c c�a cán b
. Qua
sát h(ch n�u %��c nh�n %�nh là không x�ng v�i ch�c vF,
chi0u theo quy %�nh x� lý theo cách mi^n ch�c, giáng
ch�c, tE ch�c... K�t h�p sát h(ch gi?a khoá và công tác
%"i khoá, %0 công tác %i/u ch2nh cán b
 không x�ng %áng
%��c làm th�#ng xuyên trong t�t c� các c�p, các ngành %0
giúp cán b
, %�ng viên t� giác h�c t�p, tu d��ng, rèn
luy�n %0 %óng góp kh� n�ng c�a mình cho công cu
c %"i
m�i toàn di�n c�a %�t n��c.

�ánh giá cán b
, công ch�c b<ng hi�u qu� công tác,
c�i cách ch� %
 sát h(ch công ch�c

Sát h(ch khoa h�c và ki0m tra, giám sát nghiêm kh'c
là khâu quan tr�ng %0 phát huy tinh th7n k� lu�t, tính
tích c�c, t� giác và tính sáng t(o c�a cán b
, công ch�c
%0 h� không ngEng ph�n %�u v�n lên. MFc tiêu c�a c�i
cách là phát huy tinh th7n t� giác, trách nhi�m trong
công tác, công vF, nâng cao hi�u qu� làm vi�c %�m b�o
hoàn thành các m�c %
 ch�c trách công vi�c %��c giao
thông qua công tác sát h(ch và ph�ng th�c sát h(ch
nhi/u m�t, %a d(ng, toàn di�n và khoa h�c. 

1. Xây d�ng ch� %
 %�nh k$ sát h(ch công ch�c, cán
b
, %�ng viên b<ng vi�c th�c hi�n công tác sát h(ch gi?a
khoá và cu	i khoá. Trên c s� xây d�ng ch� %
 trách
nhi�m mFc tiêu nhi�m k$ c�a chính ph� và quy ph(m
c�ng v� ch�c trách c�a công ch�c. Nghiên c�u %/ ra h�
th	ng ch2 tiêu sát h(ch và h� th	ng ch2 tiêu y�u t	 n�ng
l�c nh<m %�m b�o %ánh giá khoa h�c v/ %(o %�c, trình
%
, n�ng l�c, ph�m ch�t chính tr�, cán b
, %�ng viên.

2. Nghiên c�u các bi�n pháp nh<m phòng ngEa công
tác sát h(ch không th�t, thi�u trung th�c và xây d�ng
ch� %
 truy c�u trách nhi�m %	i v�i t" ch�c, cá nhân
trong công tác sát h(ch cán b
, công ch�c. M� r
ng các
cách kh�o sát, các m�t sát h(ch, l'ng nghe ý ki�n r
ng
rãi, không nh?ng tìm hi0u v/ tình hình các m�t công tác
c�a cán b
, công ch�c mà còn ph�i chú ý tìm hi0u tình
hình các m�t v/ %#i s	ng c�a cán b
. TEng b��c th�c hi�n
ch� %
 kh�o sát d� báo cán b
. Coi tr�ng vi�c kh�o sát
n'm tình hình mà nh?ng ng�#i quen bi�t cán b
 %ó cung
c�p. Trong kh�o sát n�u g�p nh?ng v�n %/ qu7n chúng
ph�n ánh gay g't, tình hình ph�c t(p ho�c nhi/u ý ki�n
b�t %+ng, ph�i %i sâu %i/u tra chuyên sâu b<ng các bi�n
pháp nghi�p vF, b�o %�m tính công b<ng, s� th�t, rõ ràng
c�a sát h(ch. 

3. C�i ti�n và hoàn thi�n h� th	ng sát h(ch và ph�ng
th�c sát h(ch trên c s� %ánh giá cF th0 v/ ch� %
, trách
nhi�m; mFc tiêu th�c hi�n c�a cán b
 theo nhi�m k$, xây
d�ng tiêu chu�n %ánh giá sát h(ch theo ch�c vF lãnh %(o
tEng c�p, tEng ngành khác nhau.

Hoàn thi�n ch� %
 luân chuy0n cán b
, công ch�c,
phát hi�n b+i d��ng nhân tài

1. Các c�p chính quy/n th�c hi�n ch� %
 luân chuy0n
cán b
, công ch�c phù h�p v�i th�c t� � %�a ph�ng b<ng
nh?ng ch� %�nh, bi�n pháp cF th0 %0 b+i d��ng rèn luy�n,
hu�n luy�n cán b
, công ch�c. 

2. Xây d�ng c ch� khuy�n khích cán b
, công ch�c
xung phong nh�n nhi�m vF � các vùng khó kh�n và c
ch� b�o %�m ch� %
, chính sách cho cán b
, công ch�c
luân chuy0n. K�t h�p gi?a công tác luân chuy0n v�i công
tác b+i d��ng, %ào t(o cán b
 � các vùng khó kh�n, gian
kh" và � c�ng v� gian kh". Nghiêm túc gi? k� lu�t trong
công tác luân chuy0n cán b
, tránh m�t trái c�a công tác
luân chuy0n cán b
.

3. Th�c hi�n công tác luân chuy0n cán b
 thông
qua vi�c th�c hi�n chi�n l��c %(i khai phá mi/n Tây,
tEng b��c t�ng c�#ng luân chuy0n cán b
 � mi/n
�ông sang mi/n Tây. Ch� %�nh và th�c hi�n quy ho(ch
luân chuy0n cán b
 b<ng cách t�ng c�#ng cán b
 có
n�ng l�c, trình %
 cho các c�p chính quy/n khu v�c
mi/n Tây và luân chuy0n cán b
 tE mi/n Tây v/ Trung
�ng, luân chuy0n cán b
 trong các c quan nhà n��c
và khu v�c kinh t� phát tri0n � mi/n �ông sang mi/n
Tây %0 rèn luy�n.
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4. Khi b" nhi�m nh?ng ch�c vF lãnh %(o c c�u trong
c quan chính quy/n các c�p v/ nguyên t'c %/u ph�i thông
qua ph�ng th�c c(nh tranh ch�c vF %0 l�a ch�n nh?ng
ng�#i có %� trình %
, n�ng l�c, ph�m ch�t chính tr�.

5. Th�c hi�n ch� %
 luân chuy0n c�ng v�. �	i v�i nh?ng
công ch�c tr� tu"i và có ti/n %+ s� %��c b+i d��ng thông qua
%�nh k$ luân chuy0n nh<m t�ng c�#ng kinh nghi�m công tác
c�a cán b
 quy ho(ch. �	i v�i nh?ng c�ng v� quan tr�ng
phF trách v/ con ng�#i, v/ tài chính th�c hi�n luân chuy0n
th�#ng xuyên, liên tFc %0 tránh s� tha hóa cán b
.

T�ng c�#ng công tác giám sát %	i v�i cán b
, công ch�c

Ki�n toàn ch� %
 giám sát nhân s�, b�o v� hình t��ng
liêm chính c�a chính ph�. Kiên trì l�y giáo dFc làm chính,
l�y bi�n pháp phòng ngEa làm chính, l�y giám sát làm
chính và giám sát cán b
, công ch�c trong su	t quá trình
%ào t(o, tuy0n ch�n, s� dFng, qu�n lý.

1. Xây d�ng và hoàn thi�n ch� %
 %	i tho(i cán b
, ch�
%
 báo cáo c�a cá nhân, ch� %
 khen th��ng, k� lu�t và
ch� %
 ki0m toán, kê khai và ki0m kê tài s�n c�a cán b
,
công ch�c khi %��c giao trách nhi�m liên quan %�n l>nh
v�c tài chính, kinh t�.

2. Xây d�ng ch� %
 giám sát n
i b
 trong ban lãnh
%(o, t�ng c�#ng giám sát %	i v�i ng�#i ch�u trách nhi�m

ch� y�u, %+ng th#i làm rõ trách nhi�m giám sát thành
viên trong ban lãnh %(o c�a ng�#i phF trách ch� y�u. M�
r
ng nhi�m vF giám sát c�a �(i h
i %(i bi0u nhân dân, U�
viên chính hi�p, qu7n chúng nhân dân và báo chí truy/n
thông. Nghiên c�u ch� %�nh pháp quy và ch� %
 h?u quan
làm rõ quy/n l�i trách nhi�m c�a ch� th0 giám sát, quy
ph(m hành vi giám sát, th�c hi�n giám sát theo lu�t.

3. T�ng c�#ng giám sát %	i v�i công tác tuy0n ch�n,
b" nhi�m cán b
 và t�ng c�#ng x� lý nh?ng vF vi�c vi
ph(m k� lu�t v/ công tác cán b
. Xây d�ng ch� %
 tuy0n
ch�n, b" nhi�m cán b
, %+ng th#i làm rõ trách nhi�m ch�
th0 và n
i dung trách nhi�m c�a quy trình tuy0n ch�n
b" nhi�m cán b
. �	i v�i nh?ng hành vi l�i dFng ch�c vF
%0 m�u l�i trong công tác tuy0n ch�n, b" nhi�m s� truy
c�u trách nhi�m theo quy %�nh c�a lu�t pháp.

4. T�ng c�#ng giám sát ki0m tra tình hình th�c hi�n
các chính sách, lu�t pháp pháp quy, nh�: "�i/u l� t(m
th#i v/ công ch�c Nhà n��c", "Lu�t Chánh án", "Lu�t
Ki0m sát quan", kiên quy�t phòng ngEa và u	n n'n
nh�ng hi�n t��ng không tuân theo lu�t, ch�p pháp
không nghiêm. Nghiên c�u ch� %�nh các pháp lu�t, pháp
quy, nh�: "Lu�t Công ch�c Nhà n��c", "Lu�t C c�u và
biên ch� Nhà n��c", tEng b��c ki�n toàn h� th	ng pháp
quy c�a qu�n lý nhân s�.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn hội đàm với Uỷ viên Thường
vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc Uông
Dương, trong chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc, tháng 11/2018. ẢNH: PV
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Xây d�ng ch� %
 ti/n l�ng, phúc l�i phù h�p

1. Xây d�ng c ch� so sánh cân b<ng gi?a m�c l�ng
c�a nhân viên c quan Chính ph� v�i m�c l�ng c�a nhân
viên cùng %i/u ki�n ngoài xã h
i và c ch� t�ng tr��ng.
C�n c� trình %
 phát tri0n c�a kinh t� qu	c dân và bi�n
%
ng c�a ch2 s	 giá c� tiêu dùng, tEng b��c nâng cao m�c
l�ng c�a nhân viên.

2. T�ng c�#ng qu�n lý v> mô %	i v�i phân ph	i l�ng,
b�o %�m thu nh�p l�ng c�a nhân viên, b�o %�m th�c
hi�n ch� %
 l�ng h�u và %ãi ng
 h?u quan %	i v�i nhân
viên ngh2 h�u, ngh2 vi�c theo lu�t. Chú ý phòng ngEa v�n
%/ chênh l�ch quá l�n v/ phân ph	i l�ng gi?a khu v�c,
gi?a ngành ngh/.

3. Nghiên c�u ph�ng pháp phân ph	i l�ng phù h�p
v�i %�c %i0m c quan Chính ph�. C�i ti�n hoàn thi�n k�t
c�u l�ng. C�n c� k�t qu� sát h(ch, th�c hi�n t�ng h(
l�ng, phát huy %7y %� tác dFng khích l� c�a phân ph	i
ti/n l�ng.

4. K�t h�p vi�c c�i cách ch� %
 qu�n lý h�u c7n c�a c
quan Chính ph� và c�i cách các ch� %
 nh� nhà �, d��ng lão,
y t�, b�o hi0m, giáo dFc… tEng b��c ti/n t� hoá, l�ng hoá
phân ph	i phúc l�i. T�ng nhanh vi�c xây d�ng ch� %
 y t�,
d��ng lão, b�o hi0m ch# vi�c c�a nhân viên công tác c quan
Chính ph�, khi thông %7u ra c�a nhân viên c quan.

C�i cách qu�n lý %	i v�i cán b
 k� thu�t chuyên môn,
thúc %�y th�c hi�n chi�n l��c khoa giáo h�ng qu	c

Xoay quanh chi�n l��c khoa giáo h�ng qu	c, l�y vi�c
th�c hi�n ch� %
 sính dFng và ch� %
 qu�n lý c�ng v� làm
tr�ng %i0m, k�t h�p gi?a c�i cách ch� %
 dùng ng�#i và
ch� %
 phân ph	i, tEng b��c xây d�ng ch� %
 qu�n lý nhân
s� thích �ng v�i %�c %i0m các lo(i %n v� s� nghi�p, nh�:
khoa h�c, giáo dFc, v�n hoá, y t�… hình thành c ch�
dùng ng�#i có l�i cho s� tr��ng thành và phát huy tác
dFng c�a nhân tài �u tú. Hình thành c ch� phân ph	i
tr�ng thành tích th�c t�, tr�ng c	ng hi�n, phFc vF cho xây
d�ng %
i ng6 nhân tài k� thu�t chuyên môn có t	 ch�t
cao. Phá b� ch� %
 thân ph�n cán b
 su	t %#i, mà th�c t�
hi�n nay v�n t+n t(i trong nhân viên khoa h�c k� thu�t,
th�c hi�n toàn di�n ch� %
 sính dFng, bi�n qu�n lý thân
ph�n c	 %�nh thành qu�n lý kh� ��c %
ng thái. �n v� và
viên ch�c theo pháp quy h?u quan c�a nhà n��c, trên c
s� bình %�ng t� nguy�n, hi�p th�ng nh�t trí, ký k�t h�p
%+ng sính dFng, làm rõ trách nhi�m, ngh>a vF và quy/n l�i
c�a %ôi bên. B�o %�m vi�c quán tri�t quy/n dùng ng�#i c�a
%n v� và quy/n l�a ch�n ngh/ nghi�p c�a viên ch�c, b�o
v� quy/n l�i h�p pháp c�a %ôi bên %n v� và viên ch�c. S'p
x�p h�p lý nhân viên không %��c sính dFng.

2. S'p x�p h�p lý c�ng v� k� thu�t chuyên môn, làm
rõ ch�c trách c�ng v�, %i/u ki�n nh�m ch�c và th#i h(n
sính nhi�m, sính nhi�m có c(nh tranh, l�a ch�n ng�#i �u
tú. TEng b��c th�c hi�n s� th	ng nh�t v/ sính nhi�m c�a
ch�c vF k� thu�t chuyên môn v�i c�ng v� sính dFng. �	i

v�i các c�ng v� k� thu�t chuyên môn nh� giáo viên, bác
s>, th�c hi�n ch� %
 qu�n lý %�ng ký t� cách hành ngh/.
Xây d�ng c ch� %ánh giá xã h
i hoá công khai, công
b<ng, công chính. C�n c� vào ch�c trách c�ng v� và h�p
%+ng sính dFng, xây d�ng h� th	ng ch2 tiêu sát h(ch phù
h�p v�i %�c %i0m công vi�c k� thu�t chuyên môn và %�c
%i0m c�ng v� khác nhau. L�y k�t qu� sát h(ch làm c�n
c� quan tr�ng %0 th��ng ph(t, ti�p tFc ho�c thôi sính
dFng %	i v�i nhân viên k� thu�t chuyên môn. Nhân viên
qu�n lý c�a %n v� s� nghi�p th�c hi�n ch� %
 viên ch�c.
Ch� %�nh %i/u l� viên ch�c, quy ph(m vi�c sính dFng và
qu�n lý viên ch�c.

3. C�n c� nguyên t'c "hi�u su�t �u tiên, c
ng v�i công
b<ng", th�c hi�n ph�ng pháp phân ph	i %�nh thù lao
theo c�ng v�, %�nh thù lao theo nhi�m vF, %�nh thù lao
theo nghi�p tích, tr�c ti�p g'n ti/n l�ng thu nh�p c�a
viên ch�c v�i c�ng v� ch�c trách, nghi�p tích công tác,
c	ng hi�n th�c t� c6ng nh� hi�u ích xã h
i và hi�u ích
kinh t� s�n sinh tE chuy0n hoá thành qu�. Tích c�c ti�n
hành thí %i0m phân ph	i theo y�u t	 s�n xu�t nh� k�
thu�t, qu�n lý, tEng b��c hình thành c ch� phân ph	i
khích l� tr�ng thành tích th�c t�, tr�ng c	ng hi�n,
nghiêng v/ nhân tài �u tú và c�ng v� m�u ch	t. 

4. �áp �ng nhu c7u v/ xu th� phát tri0n c�a kinh t�
tri th�c, cách m(ng khoa h�c k� thu�t m�i và xây d�ng
hi�n %(i hoá %�t n��c, ra s�c b+i d��ng nhân tài k� thu�t
chuyên môn, nâng cao t	 ch�t t"ng th0, �u hoá k�t c�u
%
i ng6. L�y b+i d��ng lo(i hình nhân tài cao c�p, nhân
tài k� thu�t cao m�i, nhân tài tr� sáng t(o làm tr�ng
%i0m, t�ng c�#ng %7u t� cho b+i d��ng nhân tài, %�y
m(nh ch� th0 %7u t� nhân tài %a nguyên hoá và th�
tr�#ng hoá. B�o v� quy/n l�i h�p pháp c�a nhân tài k�
thu�t chuyên môn.

5. C�i cách ph�ng th�c dùng ng�#i c	 %�nh %n nh�t,
th�m dò ph�ng pháp dùng ng�#i k�t h�p c�ng v� c	
%�nh v�i c�ng v� l�u %
ng, chuyên ch�c v�i kiêm ch�c,
áp dFng bi�n pháp có hi�u qu�, thu hút nhân viên l�u
h�c h�i ngo(i v/ n��c công tác ho�c v/ n��c phFc vF, xây
d�ng m(ng l��i thông tin nhân tài mang tính toàn qu	c. 

Trong th#i k$ %"i m�i, ��ng C
ng s�n Vi�t Nam c6ng
xác %�nh s� thành công c�a s� nghi�p %"i m�i tr��c h�t
là do công tác cán b
. H
i ngh� Trung �ng 3 khóa VIII %ã
ban hành Ngh� quy�t s	 03, ngày 18/6/1997, v/ chi�n
l��c cán b
 th#i k$ %�y m(nh công nghi�p hóa, hi�n %(i
hóa %�t n��c, trong %ó nh�n m(nh: “cán b
 là nhân t	
quy�t %�nh s� thành b(i c�a cách m(ng, g'n li/n v�i v�n
m�nh c�a ��ng, c�a %�t n��c và ch� %
”. Ngh� quy�t �(i
h
i XI c�a ��ng c6ng %/ ra mFc tiêu xây d�ng %
i ng6 cán
b
 giai %o(n 2011 - 2020 là: “Xây d�ng %
i ng6 cán b
,
công ch�c, viên ch�c có ph�m ch�t %(o %�c t	t, có b�n
l>nh chính tr�, có n�ng l�c, có tính chuyên nghi�p cao,
t�n tFy phFc vF nhân dân”. M
t s	 kinh nghi�m c�a
Trung Qu	c %0 chúng ta có th0 nghiên c�u trong vi�c th�c
hi�n chính sách cán b
 � n��c ta�
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S� d+ng công ngh�
trong phòng, ch	ng tham nh$ng

HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Tham nhũng là vấn đề nhức nhối của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Ngoài những biện pháp phòng, chống và hình phạt cho tội phạm tham nhũng mà
các quốc gia đang áp dụng, thì việc sử dụng các công nghệ mới có thể đem lại hiệu
quả nhất định cho cuộc chiến cam go này.

Summary: Corruption is a painful problem of all countries in the world. In addition
to the preventive measures and penalties for corruption crimes that countries are
applying, the appliance of new technologies can achieved certain effectiveness for
this tough fight.
Từ khóa: Tham nhũng, phòng, chống tham nhũng, công nghệ mới, minh bạch, quốc gia.
Keywords: Corruption, prevent and fight against corruption, new technologies, transparency, nation.
Nhận bài: 23/4/2019; Sửa chữa: 26/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

Trong n�m 2018, khu v�c
châu Á - Thái Bình D�ng
%ã có s� c�i thi�n v/ n� l�c
ch	ng tham nh6ng. Nhi/u

n��c trong nhóm ASEAN nh�: In-
donesia, Malaysia và Philippines
%/u t�ng nh� v/ th� b�c. Singa-
pore v�n lên h(ng ba, trong khi
Hong Kong (Trung Qu	c) và Nh�t
B�n %/u xu�t hi�n trong top 20.
New Zealand %�ng h(ng hai v/ Ch2
s	 nh�n th�c tham nh6ng (CPI),
ch2 x�p sau �an M(ch.

�i0m CPI trung bình c�a châu Á
- Thái Bình D�ng %(t 44/100,
ph7n nào cho th�y nh?ng n� l�c
ch	ng tham nh6ng c�a khu v�c
này. Tuy x�p sau khu v�c Liên
minh châu Âu (EU) v�i %i0m trung
bình 66/100, châu Á - Thái Bình
D�ng v�n có ch2 s	 CPI cao hn
�ông Âu và Trung Á.

C6ng trong n�m qua, Vi�t Nam %(t 33/100 %i0m, x�p
h(ng 117/180 toàn c7u, gi�m nh� 2 %i0m so v�i n�m
2017. �i0m s	 CPI 2018 c�a Vi�t Nam %��c tính d�a trên
c s� 8 ngu+n d? li�u là nh?ng kh�o sát qu	c t� %
c l�p.
V/ m�t th	ng kê, vi�c gi�m %i0m này %��c xem là không
%áng k0. Tuy nhiên, xét trên thang %i0m tE 0 - 100 c�a
CPI, trong %ó, 0 là r�t tham nh6ng và 100 là r�t trong

s(ch, tham nh6ng trong khu v�c công � Vi�t Nam v�n
%��c cho là v�n %/ nh�c nh	i. Cùng gi�m %i0m t�ng t�
nh� Vi�t Nam, trong khu v�c châu Á - Thái Bình D�ng
còn có các qu	c gia: Trung Qu	c, Maldives và Bangladesh.

V�i n� l�c phòng, ch	ng tham nh6ng, nhi/u công ngh�
m�i %ã %��c s� dFng, t(o thu�n l�i cho vi�c báo cáo các
bi0u hi�n tham nh6ng và cung c�p quy/n truy c�p thông
tin chính th�c. �i/u này giúp theo dõi hi�u qu� và toàn

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

Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia trên thế giới.
ẢNH: THEMANDARIN
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v�n các ho(t %
ng chính tr�, xã h
i c�a m�i qu	c gia, %+ng
th#i t�ng tính minh b(ch c�a các thông tin tài chính. Công
ngh� thông tin và truy/n thông còn h� tr� các n� l�c v�n
%
ng ng�#i dân tham gia phòng, ch	ng tham nh6ng. 

Trong th�p k� qua, chính ph� các n��c %ã %�a ra
nhi/u sáng ki�n v/ chính ph� %i�n t�, trong %ó cung c�p
các kênh m�i hi�u qu� hn, giúp phát hi�n các tr�#ng
h�p l(m dFng công qu�, tham nh6ng và t(o thu�n l�i cho
vi�c khi�u n(i. Các báo cáo có th0 %��c th�c hi�n thông
qua các trang web, %�#ng dây nóng ho�c các �ng dFng
ngay trên %i�n tho(i thông minh, nh<m k�p th#i t"ng h�p
các ghi nh�n c�a công dân v/ các hành vi tham nh6ng. 

Nh<m c�i thi�n quan h� ngo(i giao v�i chính ph� các
qu	c gia khác, %+ng th#i gi�m tác %
ng c�a tham nh6ng
%�n ng�#i dân. B
 Ngo(i giao Hoa K$ %ã %i/u hành m
t
s	 ch�ng trình k�t n	i xã h
i dân s�, c quan báo chí,
các nhà lãnh %(o c
ng %+ng và các chuyên gia công ngh�
nh<m khai thác vai trò c�a công ngh�, phát tri0n các gi�i
pháp sáng t(o %0 %	i phó v�i các thách th�c tham nh6ng.

T(i ]n �
, %0 ti�p c�n v�i ngu+n h(t gi	ng và phân
bón %��c tr� c�p, nông dân ph�i n
p gi�y ch�ng nh�n
%�ng ký %�t %ai do S� Tài Nguyên c�p. Vi�c này %��c xem
nh� là m
t nguy c cho ho(t %
ng tham nh6ng hoành
hành. Chính ph� ]n �
 %ã phát tri0n m
t d� án có tên g�i
“Bhoomi”, trong %ó s� dFng công ngh� %0 t�i t�t c� các
chi ti�t v/ quy/n s� h?u %�t %ai, c6ng nh� có th0 l�y các
b�n sao c�a tài li�u này thông qua m(ng. D� án này %ã
giúp h(n ch� hành vi tham nh6ng, nh�n h	i l
 c�a các
cán b
 phF trách %�t %ai � các %�a ph�ng.

M
t trong nh?ng trang web giúp công dân báo cáo v/
tham nh6ng là Ipaidabride.com c�a ]n �
. Thông qua
trang web này, các công dân ]n �
 có th0 báo cáo v/ b�n
ch�t, s	 l��ng, lo(i hành vi, v� trí, t7n su�t và giá tr� c�a
các hành vi tham nh6ng mà h� %ã tr�i qua trong th�c t�.
Ipaidabribe.com %ã nh�n %��c 22.500 báo cáo trong giai
%o(n 2010-2012, m
t trong s	 %ó %ã %��c gi�i truy/n
thông %i/u tra và d�n %�n nh?ng vF b't gi? và k�t án
nghiêm tr�ng. Sáng ki�n này b't %7u %��c phát tri0n � ]n
�
 và %�n nay %ã %��c nhân r
ng t(i các qu	c gia, nh�:
Hy L(p, Kenya, Zimbabwe và Pakistan. Các phiên b�n m�i
c�a Ipaidabribe.com s� s�m %��c ra m't �: Azerbaijan,
Nam Phi, Ukraine và Tunisia. 

T� %
ng hóa %ang %óng góp vai trò quan tr�ng trong
vi�c gi�m b�t các ho(t %
ng thi�u ki0m soát trong thu
thu�. Chính ph� Afghanistan %ã tri0n khai m
t h� th	ng
qu�n lý thu� t� %
ng %0 chuy0n thông tin c�a ng�#i n
p
thu� %�n ni qu�n lý d? li�u qu	c gia và gi�i h(n ng�#i
truy c�p. �i/u này %ã giúp gi�m nguy c tham nh6ng, xây
d�ng ni/m tin c�a công chúng vào h� th	ng thu thu�
qu	c gia.

T" ch�c minh b(ch Qu	c t� (TI) %ã m� hn 50 Trung
tâm t� v�n pháp lý và h� tr� pháp lý (ALAC) k0 tE n�m
2000, %0 ti�p nh�n các khi�u n(i c�a công dân v/ các
hành vi tham nh6ng trên th� gi�i. T" ch�c minh b(ch
qu	c t� t(i Macedonia %ã cho ra m't n/n t�ng báo cáo
tr�c tuy�n có tên Draw a Red Line, cho phép các cá nhân
tr�i qua ho�c ch�ng ki�n nh?ng hành vi tham nh6ng báo
cáo b<ng cách g�i tin nh'n SMS tE %i�n tho(i di %
ng,

Giao diện trang web báo cáo tham nhũng Ipaidabribe.com.
ẢNH: IPAIDABRIBE
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g�i email, s� dFng m�u trên
trang web, hay qua m(ng xã
h
i twitter ho�c b<ng cách
g�i %i�n tho(i. Các báo cáo
sau %ó %��c nhân viên c�a TI
Macedonia xác minh và
chuy0n %�n các c quan, t"
ch�c có liên quan. M
t s	 n/n
t�ng báo cáo toàn c7u c6ng
%ã %��c phát tri0n trong
nh?ng n�m g7n %ây, %i0n
hình nh� BRIBEline là m
t
trang web báo cáo b<ng 21
ngôn ng?, %��c hãng TRACE
xây d�ng. BRIBEline thu
th�p thông tin thông qua
các khi�u n(i n�c danh v/
các kho�n h	i l
 có liên quan
%�n chính ph�, t" ch�c qu	c
t�, l�c l��ng an ninh, doanh
nghi�p nhà n��c… trên
toàn th� gi�i. Trong cu
c
b7u c� T"ng th	ng n�m
2010 t(i Philippines, d� án
VoteReportPH %ã %��c xây
d�ng %0 khuy�n khích c� tri báo cáo gian l�n b7u c� và
nh?ng b�t th�#ng thông qua tin nh'n SMS, email, Twitter
và trang web. D� án %ã thu hút kho�ng 2.500 l��t truy
c�p m�i tháng. T(i Uganda, m
t %�#ng dây nóng %
c l�p
%ã %��c thi�t l�p, cho phép công dân báo cáo v/ các v�n
%/ gian l�n và b�t th�#ng trong quá trình b7u c�. 

Có th0 nói, công ngh� là m
t v6 khí m(nh m� trong
cu
c chi�n ch	ng tham nh6ng, %i/u này %ã %��c Liên h�p
qu	c kh�ng %�nh. Ch�ng trình Phát tri0n Liên h�p qu	c
(UNDP) %�c bi�t kêu g�i các qu	c gia s� dFng công ngh�
trong phòng, ch	ng tham nh6ng nh<m b�o v� các n/n
kinh t� m�i n"i vì tham nh6ng th�#ng gây nguy h(i cho
hòa bình và ti�n b
 xã h
i. Các công ngh� m�i %��c qu�n
lý hi�u qu� có th0 mang %�n m
t th� h� qu�n tr� m� và
s� tham gia r
ng rãi c�a ng�#i dân.

UNDP cho bi�t, b�i s	 l��ng dòng ti/n b�t h�p pháp
kh"ng l+ mà các n/n kinh t� m�i n"i %ã m�t hn 1,1
nghìn t� USD trong n�m 2013. M�i n�m có kho�ng 1,5
nghìn t� USD ti/n h	i l
. Các qu	c gia %ang d�a vào vi�n
tr� qu	c t� %ã b� t"n th�t 10 USD cho m�i 1 USD h� nh�n
%��c tE vi�n tr�.

Tuy nhiên, v�i nh?ng công ngh� m�i, nh?ng kho�n
ti/n m�t do h	i l
, tham nh6ng có th0 b� h(n ch�. �i0n
hình nh� v�i b�n %+ k� thu�t s	 c�a Freetown, tính minh
b(ch trong ho(t %
ng %�ng ký thu� b�t %
ng s�n %ã t�ng
lên r�t nhi/u. Cùng v�i Google, t" ch�c này %ã h� tr�
Philippines t(o ra các ho(t %
ng giám sát theo th#i gian
th�c cho các d� án c s� h( t7ng. S� dFng công ngh� r�t

có ích trong vi�c ng�n ch�n dòng ti/n m# ám tE vi�c phân
ph	i vi�n tr� cho các tr(i t� n(n.

Áp dFng công ngh� còn thúc %�y các chính ph� cung
c�p d? li�u m� cho m�i t" ch�c, cá nhân có th0 ti�p c�n.
Vi�c chia s� công ngh� và %"i m�i thông qua các công cF
nh� d? li�u l�n và c s� h( t7ng thông tin có th0 c�i thi�n
hi�u qu� phòng và ch	ng tham nh6ng. Công ngh� d? li�u
l�n nhìn chung liên quan %�n các t�p d? li�u có kh	i
l��ng l�n và ph�c t(p %�n m�c các ph7n m/m x� lý d?
li�u truy/n th	ng không có kh� n�ng thu th�p, qu�n lý
và x� lý d? li�u trong m
t kho�ng th#i gian h�p lý. D?
li�u l�n ch� y�u %��c s� dFng trong các l>nh v�c y t� công
c
ng, th�ng m(i và thu�, trong %ó d? li�u %��c phân
tích và tr�c quan hóa nh<m xác %�nh xu h��ng, mô hình
và m	i quan h� trong kh	i l��ng d? li�u kh"ng l+ %ang
%��c s� dFng, nh<m %(t %��c nh?ng thông tin có giá tr�
có liên quan %�n ho(t %
ng tham nh6ng. M
t ví dF %i0n
hình là c quan Thu� Australia %ã s� dFng d? li�u l�n %0
tìm ki�m trong s	 l��ng l�n các h+ s nh?ng b<ng ch�ng
v/ nh?ng nhà bán l� tr�c tuy�n không %áp �ng %��c
ngh>a vF v/ thu� mà h� ph�i tuân th�.

S� phát tri0n c�a công ngh�, nh�: d? li�u l�n, các �ng
dFng di %
ng, trang web có vai trò quan tr�ng trong vi�c
t�ng kh� n�ng ti�p c�n các ngu+n thông tin và k�p th#i
n'm b't %��c nh?ng hành vi tham nh6ng do ng�#i dân
cung c�p. Tuy nhiên, công ngh� s� không phát huy %��c
hi�u qu� n�u thi�u hành %
ng c�a các chính ph� và t"
ch�c, c6ng nh� s� h�p tác c�a khu v�c công và t� nhân,
nh<m nâng cao tính minh b(ch và ch	ng tham nh6ng.�

Sử dụng dữ liệu lớn phát hiện các hành vi tham nhũng.
ẢNH: SELERITY
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Xâm nh�p m�n là hi�n t��ng n��c
m�n v�i n+ng %
 m�n b<ng 4‰ xâm
nh�p sâu vào n
i %+ng khi x�y ra
tri/u c�#ng, n��c bi0n dâng ho�c

c(n ki�t ngu+n n��c ng�t. Bên c(nh axit
hóa, xâm nh�p m�n là m
t trong hai h�u
qu� lâu dài trong quá trình phát tri0n t�
nhiên c�a %�t. Quá trình xâm nh�p m�n s�
t�ng t	c %áng k0 b�i nguyên nhân tE phía
con ng�#i nh� ho(t %
ng th�y l�i. 

Trên toàn c7u, nh?ng vùng %�t r
ng l�n
phát tri0n nông nghi�p %ang b� m�t d7n hàng
ngày do xâm nh�p m�n. Trong khi dân s	 th�
gi�i ngày càng t�ng, áp l�c lên s�n xu�t nông
nghi�p c6ng t�ng theo. ��t nông nghi�p b�
nhi^m m�n �nh h��ng nghiêm tr�ng %�n
ch�t l��ng cây tr+ng, nông dân m�t %�t %0
tr+ng tr�t. H�u qu� tr�c ti�p là thi�u l�ng
th�c d�n %�n n(n %ói và gây ra nh?ng gián
%o(n trong phát tri0n kinh t� - xã h
i c�a nhi/u qu	c gia.

Hi�n t(i, vi�c %o l�#ng bao nhiêu di�n tích %�t trên
th� gi�i b� �nh h��ng b�i xâm nh�p m�n không d^ dàng
b�i nó %òi h�i vi�c ki0m %�nh nhi/u m�u %�t, bên c(nh %ó
không có s� %+ng nh�t trong ph�ng pháp mà các qu	c

gia s� dFng %0 %o %
 m�n. Theo ��c tính, có %�n 76 tri�u
ha %�t %��c t��i tiêu b� m�t v>nh vi^n do nhi^m m�n,
không th0 canh tác %��c và hn 60 tri�u ha %�t nông
nghi�p b� thi�t h(i. Hàng ngàn nông dân trên kh'p th�
gi�i %ang ph�i ch�u %�ng tình tr(ng này, thi�t h(i hàng
n�m %	i v�i các vF mùa vào kho�ng 27 t� USD.

Xâm nh�p m�n �nh h�ng 
đ!n nông nghi�p m
t s	 n��c 
trên th! gi�i

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu dẫn đến làm nhiệt độ tăng và nước biển dâng, ảnh
hưởng đến đời sống của hàng chục triệu người dân trên trái đất. Đặc biệt, khi
nước biển dâng gây ngập lụt, nhiễm mặn nguồn nước đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến nông nghiệp. Đây là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại
trong thế kỷ XXI.

Summary: Climate change leads to rising temperatures and rising sea levels,
affecting the lives of billions of people on earth. In particular, when sea level rise
causes flooding, saltwater intrusion also seriously affects agriculture. This is one
of the great challenges for mankind in the 21st century.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nông nghiệp, thách thức nhân loại.
Keywords: Climate change, saltwater intrusion, agriculture, human challenges.
Nhận bài: 9/4/2019; Sửa chữa: 16/4/2019; Duyệt đăng: 25/5/2019.

Đất nhiễm mặn tại lưu vực sông Colorado.
ẢNH: ENSIA
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Xâm nh�p m�n là m	i %e d�a th�c s� %	i v�i th� gi�i,
�nh h��ng lên t�i 70% l��ng l�ng th�c s�n xu�t mà Liên
H�p Qu	c d� ki�n có th0 c7n cho %�n n�m 2050, %�c bi�t
t(i nh?ng khu v�c t��i tiêu b� nhi^m m�n trên quy mô
l�n. Di�n tích %�t t��i tiêu chi�m kho�ng 20% di�n tích
%�t tr+ng tr�t trên toàn c7u nh�ng có th0 s�n xu�t ra
kho�ng 40% s�n l��ng l�ng th�c toàn c7u. 

N��c nhi^m m�n xâm nh�p vào cây tr+ng thông qua
r^ cây b<ng m
t quá trình g�i là th�m th�u. N�u m�c %

mu	i trong %�t quá cao, n��c có th0 ch�y tE r^ cây tr� l(i
vào %�t, %i/u này d�n %�n m�t n��c cho cây, h�u qu� là
gi�m n�ng su�t cây tr+ng th�m chí làm ch�t cây.

Gi�m n�ng su�t cây tr+ng có th0 x�y ra m�c dù �nh
h��ng c�a %
 m�n không rõ ràng. Kh� n�ng ch�u m�n c�a
m
t s	 lo(i cây tr+ng phF thu
c vào hi�u qu� chi�t xu�t
n��c tE %�t nhi^m m�n. Xâm nh�p m�n �nh h��ng %�n
n�ng su�t cây l�ng th�c, c� và cây thân g� thông qua tác
%
ng %�n s� h�p thF nit, làm gi�m kh� n�ng t�ng tr��ng
và sinh s�n c�a cây tr+ng.

Các nhà nghiên c�u cho r<ng, các khu v�c b� �nh
h��ng x�u nh�t do xâm nh�p m�n, bao g+m l�u v�c sông
H<ng, ]n �
 (kho�ng 20 tri�u ha %�t t��i tiêu), l�u v�c
sông Hoàng Hà, Trung Qu	c (kho�ng 7 tri�u ha), l�u v�c
s	ng ]n, Pakistan (kho�ng 3 tri�u ha) và l�u v�c sông
Colorado, mi/n Tây Hoa K$ (kho�ng 5 tri�u ha). Nhi/u

khu v�c ven bi0n � Bangladesh, Philippines, Ai C�p,
Australia, Iraq và Th" Nh> K$ %ang trong tình tr(ng báo
%
ng b�i m�c n��c bi0n %ang dâng cao hn. M
t trong
nh?ng khu v�c ch�u thi�t h(i n�ng n/ nh�t là l�u v�c
sông Colorado tr�i dài %�n các bang Arizona, California,
Colorado, Nevada, New Mexico, Utah và Wyoming. Con
sông và các nhánh c�a nó cung c�p n��c cho hn 38 tri�u
ng�#i và t��i tiêu cho kho�ng 18.000km2 %�t nông
nghi�p. Các nhà nghiên c�u cho bi�t, %
 m�n c�a dòng
sông này %ã t�ng g�p %ôi sau 60 n�m, ch� y�u là do vi�c
xây d�ng các con %�p, th�y l�i và s� b	c hi n��c trong
các h+ ch�a.

Xâm nh�p m�n gây thi�t h(i cho nông dân và chính
ph� các qu	c gia. M
t nghiên c�u v/ %�t canh tác � Iraq
cho th�y, nông dân qu	c gia này ch2 s� dFng 30% %�t %ai
cho tr+ng tr�t và ch2 %(t %��c 50% s�n l��ng d� ki�n.
Nhi/u h
 gia %ình � Bangladesh b� �nh h��ng b�i %�t
nông nghi�p b� nhi^m m�n, s�n l��ng nông s�n nh?ng
h
 gia %ình này s�n xu�t %��c th�p hn 20% so v�i nh?ng
gia %ình có %�t không b� xâm nh�p m�n. N�u m�c n��c
bi0n ti�p tFc t�ng có kh� n�ng m�i n�m 200.000 nông
dân Bangladesh ph�i di c� kh�i khu v�c g7n các b# bi0n.

Tình tr(ng xâm nh�p m�n trong %�t nông nghi�p có
th0 %�o ng��c nh�ng c7n th#i gian và t	n kém. Các gi�i
pháp %��c %�a ra bao g+m vi�c c�i thi�n hi�u qu� các

Muối phủ trắng đất nông nghiệp tại Ethiopia.
ẢNH: BIOSALINE



105TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

N H � N G  V ] N  � 4  Q U ; C  T �  V À  � ; I  N G O Z I  N H Â N  D Â N

kênh t��i tiêu, x� lý thoát n��c
m�n, thi�t l�p các nhà máy kh�
mu	i và t�ng l��ng n��c ch�y
vào t7ng ng�m n��c. Ph� rm %0
gi? n��c c6ng có th0 %��c áp
dFng cho cây tr+ng l�ng th�c.

Gi�i pháp công ngh� %��c
%�a ra bao g+m vi�c phát tri0n
cây tr+ng bi�n %"i gen và các
lo(i cây tr+ng ch�u m�n khác.
Tuy nhiên, gi�i pháp này không
h/ %n gi�n và gây ra nhi/u
tranh cãi.

� các vùng ven bi0n c�a các
qu	c gia %ang phát tri0n nh�
Bangladesh, Vi�t Nam và Thái
Lan, ni n��c l� hay n��c m�n
chi�m di�n tích l�n, %ã có hàng
ngàn nông dân chuy0n tE tr+ng
lúa sang nuôi tôm. �i/u này có
th0 giúp nông dân sinh l�i, tuy
nhiên gây ra r�i ro v/ tài chính
và sinh thái, d�n %�n %
 m�n trong n��c t�ng lên và phá
h�y rEng ven bi0n. T(i Bangladesh, khi mùa m�a %�n
s�m, m�a nhi/u khi�n nhi/u h
 gia %ình nuôi tôm ti�p

tFc thêm mu	i vào n��c %0 %�m b�o tôm t�ng tr��ng t	t
hn. Mu	i thêm vào làm t�ng %
 m�n c�a %�t khi�n %�t
không th0 s� dFng %0 tr+ng tr�t %��c n?a. 

Xâm nhập mặn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.
ẢNH: WASHINGTON POST

Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất cây lương thực.
ẢNH: THE DAILY STAR
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Nh?ng n�m g7n %ây, di^n bi�n xâm nh�p m�n � �+ng
b<ng sông C�u Long ph�c t(p, b�t th�#ng, n�m s�m n�m
mu
n so v�i cùng k$ nhi/u n�m. T(i m
t s	 t2nh ven bi0n
�+ng b<ng sông C�u Long, n��c bi0n xâm nh�p sâu vào
các sông r(ch khi�n các dòng sông b� nhi^m m�n s�m,
gây �nh h��ng nghiêm tr�ng %�n %#i s	ng ng�#i dân và
ho(t %
ng nông nghi�p. N��c m�n %ã xâm nh�p vào %�t
li/n hn 90km, có t�i 160.000ha %�t b� ng�p m�n và có

kho�ng 320.000 h
 dân n<m
trong vùng �nh h��ng có
nguy c không th0 s�n xu�t
l�ng th�c, ri vào c�nh
nghèo %ói.

Ðài Khí t��ng - Th�y v�n
Nam B
 %�a ra d� báo: Mùa
xâm nh�p m�n n�m 2019, %

m�n 4‰ có th0 xâm nh�p sâu
trên các sông Vàm C� Tây, Vàm
C� Ðông (t2nh Long An); sông
Ti/n (t2nh Ti/n Giang); sông
C�a Ð(i, C" Chiên, Hàm Luông
(t2nh B�n Tre) tE 40-60 km.
Th�c t� t(i Long An, %
 m�n
4‰ %ã xâm nh�p sâu trên sông
Vàm C� Tây %�n xã Nh�t Ninh
(huy�n Tân TrF), xã Thu�n M�
(huy�n Châu Thành) cách c�a
bi0n hn 42km; trên sông Vàm
C� Ðông m�n %ã v/ %�n xã
Long Sn (huy�n C7n Ð��c), xã
Bình Trinh Ðông (huy�n Tân
TrF) cách c�a sông hn 40km.
Ð
 m�n 1‰ s� xâm nh�p sâu
trên sông Vàm C� Tây, Vàm C�
Ðông tE 59-62km. Các huy�n
C7n Ð��c, C7n Giu
c, Tân TrF,
Th� ThEa, B�n L�c, Châu
Thành và TP Tân An có nguy c
�nh h��ng c�a quá trình xâm
nh�p m�n.

Theo nh�n %�nh c�a Ðài Khí
t��ng - Th�y v�n Ti/n Giang,
tình hình xâm nh�p m�n trong
mùa khô n�m nay � khu v�c
Ti/n Giang xu�t hi�n x�p x2
trung bình nhi/u n�m nh�ng
s�m hn và có kh� n�ng xâm
nh�p sâu hn n�m 2018. Ð

m�n l�n nh�t mùa khô n�m
2019 có kh� n�ng xu�t hi�n
vào n�a cu	i tháng 3.

Tr��c nguy c �nh h��ng
c�a tình tr(ng h(n hán, xâm
nh�p m�n, chính quy/n c6ng

nh� ng�#i dân các %�a ph�ng %ã xây d�ng k� ho(ch tE
khá s�m %0 ch� %
ng �ng phó trong nhi/u tình hu	ng.
Ng�#i dân c7n v�n dFng m
t cách linh ho(t hi�u qu� các
công trình th�y %i�n, %�p ng�n m�n, tích tr? và ti�t ki�m
n��c ng�t trong s�n xu�t và sinh ho(t. Bên c(nh %ó, vi�c
chuy0n %"i c c�u cây tr+ng, v�t nuôi phù h�p s� %�m
b�o s�n xu�t b/n v?ng, không gây �nh h��ng %�n các
khu v�c khác.�

Nước nhiễm mặn ảnh hưởng đến cây lương thực tại Đồng bằng sông Cửu Long.
ẢNH: PV

Tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng tại tỉnh Bến Tre.
ẢNH: PV
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N�m 2018 %ánh d�u s�
%"i m�i và h�p tác trên
quy mô l�n c�a các
nhà báo d? li�u trên

toàn th� gi�i. Nhi/u k� thu�t
vi�t m�i %ã %��c sáng t(o trong
n�m vEa qua, t� %
ng hóa và
các ngu+n d? li�u m�i tr� nên
ngày càng ph" bi�n. 

Bên c(nh %ó, các d� án h�p
tác d? li�u c6ng %ang gia t�ng
trên toàn th� gi�i. Các chuyên
gia nh�n th�y, s� h�p tác này
không ch2 di^n ra � các n��c
ph�ng Tây, mà còn xu�t hi�n
� châu Á, Nam M� và châu Phi.
M
t ví dF %i0n hình là v�i s�
h�p tác c�a 250 nhà báo trên
36 qu	c gia %ã %i/u tra ra vi�c
các thi�t b� y t� l�i v�n %��c
cho phép s� dFng trên th�
tr�#ng b�i m
t h� th	ng th�
nghi�m l�ng l�o và thi�u minh
b(ch. Hay cu
c %i/u tra mang
tên “H+ s Tây Phi” c�a các

BÁO CHÍ D� LI�U - 
Xu h��ng và thách th�c m�i

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Báo chí dữ liệu được biết đến là việc sử dụng dữ liệu để khám phá, giải
thích rõ hơn hay cung cấp những góc nhìn mới cho mỗi câu chuyện tin tức. Báo chí
dữ liệu đã nổi lên như một nhánh mới của báo chí nhờ vào sự phát triển và quy mô
lớn của thông tin kỹ thuật số hiện nay và đang trở thành hướng đi mới của tương
lai báo chí trên toàn thế giới.

Summary: Data journalism has been known to use data and crisis in journalism to
explore, explain more or provide new perspectives for each press story. Data
journalism has emerged as a new branch of press, thanks to the development and
large scale of digital information today it has been become the new direction of the
future of press around the world.
Từ khóa: Báo chí, báo chí dữ liệu, thông tin kỹ thuật số, xu hướng, thế giới.
Keywords: Press, data journalism, digital information, trend, world.
Nhận bài: 16/4/2019; Sửa chữa: 18/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Báo chí dữ liệu được xem là xu hướng của báo chí tương lai.
ẢNH: DAILY DATA NEWS
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nhà báo %i/u tra qu	c t� %ã phanh phui ra nh?ng th�ng
vF m# ám, làm �n phi pháp, tr	n thu�, r�a ti/n… Báo chí
d? li�u còn tham gia tích c�c vào vi�c %i/u tra nh?ng
tr�#ng h�p tham nh6ng trên kh'p các khu v�c: châu Âu,
châu Á, châu Phi, Trung �ông và M� Latinh.

T(i Hoa K$, d� án Tin t�c %�a ph�ng - m
t ph7n c�a
Báo chí Standford và Sáng ki�n dân ch� %ã %��c l�p ra
nh<m mFc %ích thu th�p, x� lý và chia s� d? li�u chính
ph�. �ây là m
t sáng ki�n vô cùng h?u ích cho ngành báo
chí d? li�u. Các nhà báo có th0 h�p tác v�i các phòng tin
t�c %�a ph�ng và các qu	c gia %0 s� dFng d? li�u, ki0m
tra m
t lo(t các v�n %/ bao g+m t� pháp, hình s�, nhà �,
y t� và giáo dFc.

Có th0 th�y, báo chí d? li�u hi�n %ang là xu h��ng
nóng nh�t trong ngành báo chí, c6ng nh� nghiên c�u báo
chí. Các nhà báo c7n ph�i tr� thành các chuyên gia %a k�
n�ng, h� s� là nh?ng nhà báo công ngh�, vEa có th0 vi�t
báo, vi�t mã và phân tích d? li�u. Các nhà báo d? li�u s�
có th0 v��t qua ranh gi�i c�a t" ch�c. H� có th0 t�ng tác
v�i c
ng %+ng, c
ng tác, k�t n	i và chia s� v�i nhau. Các
nhóm chuyên môn cao có th0 áp dFng công ngh� thúc
%�y s�n xu�t tin t�c k� thu�t s	. 

Nh?ng công cF h� tr� trình bày báo chí d? li�u khá %a
d(ng, nh�: b�ng tính; công cF hình �nh hóa, ph7n m/m
Google Fusion, Tableau Public, QGIS, PostGIS, SpatiaLite;
ngôn ng? l�p trình: SQL, PHP, Perl, Python, Ruby; công cF
phân tích tài li�u: Document Cloud, Jigsaw; các ph7n m/m

làm %+ h�a t>nh: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; l�p
trình Flash và HTML5 %0 t(o %+ h�a t�ng tác; các công
cF web-based ho�c có th0 t�i v/ thi�t b� Mobile apps…

Trong n�m 2019, các chuyên gia %ã d� %oán nh?ng
thách th�c l�n nh�t %�t ra cho báo chí d? li�u trên toàn
th� gi�i. Th� nh�t, vi�c bi�n thông tin phi c�u trúc thành
d? li�u có c�u trúc v�n còn là m
t v�n %/ không h/ %n
gi�n. V�i s	 l��ng d? li�u ngày càng t�ng, các nhà báo c7n
n� l�c %0 thu th�p các b
 d? li�u l�n, b�i trong khi d? li�u
có c�u trúc có th0 d^ dàng tìm ki�m b<ng các thu�t toán
c b�n, thì d? li�u phi c�u trúc gi	ng nh� ngôn ng? c�a
con ng�#i, khó có th0 tìm ki�m b<ng các thu�t toán c6.
Vi�c thu th�p và bi�n thông tin phi c�u trúc thành d?
li�u có c�u trúc là m
t thách th�c l�n, b�i thi�u các công
cF c7n thi�t. 

Th� hai, vi�c truy c�p vào d? li�u c�a chính ph� c�a
m
t qu	c gia v�n còn h(n ch�. Ngay c� � nh?ng qu	c gia
có lu�t thông tin m�, thì vi�c truy c�p vào kho d? li�u c�a
chính ph� v�n luôn là khó kh�n l�n %	i v�i các nhà báo.
T(i khu v�c �ông Nam Á, nh�: Philippines và Myanmar,
các nhà báo %ang g�p khó kh�n trong vi�c truy c�p vào
thông tin c�a chính ph�. Vi�c %ánh giá tính toàn v�n,
tính chính xác c�a thông tin v�n còn là m
t thách th�c.
Tuy nhiên, t(i Malaysia, chính ph� %ang so(n th�o Lu�t
t� do thông tin và xem xét các chính sách v/ d? li�u m�,
vì v�y báo chí d? li�u s� có c h
i l�n %0 phát tri0n � qu	c
gia này.

Các nhà báo cần trở thành các chuyên gia đa kỹ năng.
ẢNH: WEF
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T(i Trung Qu	c, thay vì
nh�n d? li�u tE chính ph�, các
nhà báo chuy0n sang khai
thác tE các công ty công ngh�.
M
t s	 công ty công ngh� l�n
s�n sàng chia s�. Ví dF nh�
Waze - �ng dFng di %
ng %i/u
h��ng giao thông c6ng %ang
chia s� d? li�u l�u l��ng truy
c�p v�i các c quan truy/n
thông � qu	c gia này.

Th� ba, thách th�c %	i v�i
báo chí d? li�u %ó là các nhà
báo � các %�a ph�ng có s�
phát tri0n không %+ng %/u.
�i0n hình nh� t(i Trung
Qu	c, d? li�u %�a ph�ng %ôi
khi d^ dàng thu %��c hn d?
li�u qu	c gia. � các thành ph	
l�n có m�c %
 %ô th� hóa cao
nh� Th��ng H�i, chính quy/n
%�a ph�ng s�n sàng làm vi�c
v�i các nhà báo %0 chia s� d?
li�u. � qu	c gia khác nh�
Cuba, nhi/u nhà báo g�p khó kh�n khi khai thác d? li�u
%�a ph�ng.

� Vi�t Nam, xu h��ng báo chí d? li�u %ã nhen nhóm
� m
t s	 báo %i�n t� ho�c trang tin %i�n t�, nh�ng ch�a

có nhi/u s�n ph�m. S� dFng công cF tr�c tuy�n và áp
dFng trên quy mô toàn tòa so(n v�i t�t c� các phóng viên,
biên t�p viên trong vi�c s�n xu�t các n
i dung báo chí d?
li�u và ti�n t�i s�n xu�t các s�n ph�m ph�c t(p hn chính
là m
t h��ng %i m�i cho báo chí n��c ta.�

Các nhà báo địa phương cần có sự phát triển đồng đều.
ẢNH: INTERNEWS

Báo chí dữ liệu vẫn còn những thách thức cần đối mặt.
ẢNH: INFO TIMES
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NHÂN V�T - S� KI�N

��ng chí Lê ��c Anh
v�i công tác M�t tr�n

LÊ BÁ TRÌNH*

Trong nh?ng ngày toàn dân t
c hân hoan, chào
mEng k� ni�m 44 n�m Ngày Gi�i phóng hoàn
toàn mi/n Nam, th	ng nh�t %�t n��c
(30/4/1975 - 30/4/2019); %+ng th#i ghi nh�

sâu s'c công n c�a nh?ng anh hùng, li�t s�, chi�n s�
và %+ng bào %ã hy sinh %0 có ngày %oàn tF c�a toàn

dân t
c. �+ng chí �(i t��ng, nguyên Ch� t�ch n��c Lê
��c Anh, v� t��ng cu	i cùng trong s	 nh?ng t��ng
l>nh ch2 huy các m6i ti�n công c�a quân và dân ta ti�n
v/ gi�i phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975, hoàn thành
th'ng l�i c�a công cu
c %�u tranh gi�i phóng dân t
c,
th	ng nh�t T" qu	c, %ã %i xa theo quy lu�t c�a cu
c
s	ng %#i th�#ng. 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh năm 2012 (Ảnh do tác giả cung cấp).
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S� ra %i c�a %+ng chí Lê ��c Anh %0 l(i trong chúng
ta lòng th�ng ti�c vô h(n, cùng s� ng��ng m
 cao c� v/
m
t %+ng chí lãnh %(o c�a %�t n��c tài ba, l�i l(c trên
l>nh v�c quân s�; có nhi/u hi�n k� và quy�t sách xu�t s'c
trong ho(ch %�nh chi�n l��c xây d�ng và b�o v� T" qu	c,
c6ng nh� trong công tác %	i ngo(i %0 hóa gi�i nh?ng rào
c�n, ti�n t�i bình th�#ng hóa quan h� v�i các n��c l�n
v	n là “thù %�ch” tr��c %ây, tìm ra ph�ng th�c xây d�ng
hòa bình, h�p tác cùng phát tri0n. 

�	i v�i công tác M�t tr�n, m�c dù không ph�i là ng�#i
tr�c ti�p ch2 %(o ho(t %
ng c�a M�t tr�n T" qu	c Vi�t
Nam, nh�ng %+ng chí Lê ��c Anh v�i kinh nghi�m, tâm
huy�t và trách nhi�m c�a ng�#i %ã tEng hòa mình trong
t" ch�c M�t tr�n Vi�t Minh ngay tE nh?ng ngày %7u tham
gia cách m(ng, %+ng chí luôn quan tâm ch2 %(o, g�i m�
nhi/u v�n %/ %0 M�t tr�n T" qu	c th�c hi�n t	t nh�t vai
trò, trách nhi�m c�a mình trong kh	i %(i %oàn k�t toàn
dân t
c.

�(i t��ng Lê ��c Anh sinh ngày 1/12/1920 � làng
Tr�#ng Hà, huy�n Phú Vang (ThEa Thiên - Hu�). Quê g	c
c�a %+ng chí � x� Tru+i, làng Bàn Môn, xã L
c An, huy�n
Phú L
c. Sinh ra và l�n lên trong m
t gia %ình m�y %#i
làm ru
ng, � vùng quê bên phá Tam Giang giàu truy/n
th	ng yêu n��c, ch	ng gi�c ngo(i xâm. Trong c�nh n��c
m�t, nhà tan, ph�i ch�ng ki�n c�nh ng�#i dân nô l� m�t
n��c s	ng c c�c d��i gót giày th�c dân, phong ki�n, tE
khi còn tr�, %+ng chí Lê ��c Anh %ã tích c�c tham gia
ho(t %
ng trong M�t tr�n Dân ch� huy�n Phú Vang, t2nh
ThEa Thiên - Hu�; t" ch�c và phF trách các nghi�p %oàn
cao su � L
c Ninh. Tháng 5/1938, %+ng chí %��c k�t n(p
vào ��ng C
ng s�n �ông D�ng (nay là ��ng C
ng s�n
Vi�t Nam). �+ng chí Lê ��c Anh %ã có công lao l�n trong
cu
c T"ng kh�i ngh>a Tháng Tám n�m 1945. Sau Cách
m(ng Tháng Tám 1945, %+ng chí tham gia quân %
i và b't
%7u cu
c %#i binh nghi�p %7y gian kh" và oanh li�t.

Trong th#i gian làm công nhân � %+n %i/n cao su L
c
Ninh, %+ng chí Lê ��c Anh %ã tìm cách v�n %
ng, t�p h�p
công nhân, thành l�p “Nghi�p %oàn cao su” (n�m 1943);
“H
i ng�#i Vi�t Nam m�i” (1945), là nh?ng hình th�c t�p
h�p qu7n chúng nhân dân m
t cách h�p pháp c�a M�t
tr�n Vi�t Minh %0 ti�n hành %�u tranh cách m(ng. Nh?ng
t" ch�c này c�a M�t tr�n Vi�t Minh %�a ph�ng %ã t�p
h�p l�c l��ng công nhân %+n %i/n cao su và %+ng bào dân
t
c thi0u s	 � H�n Qu�n và Bù �	p. T2nh �y và @y ban
Kh�i ngh>a t2nh Th� D7u M
t giao nhi�m vF cho %+ng chí

Lê ��c Anh tr�c ti�p lãnh %(o, h��ng d�n các t" ch�c này
ti�n hành kh�i ngh>a � %�a ph�ng ngày 23/8/1945, sau
%ó kéo quân v/ h�p %i0m giành chính quy/n � t2nh l� %êm
24 r(ng ngày 25/8/19451. 

Khi %��c ��ng giao nhi�m vF ch2 huy các l�c l��ng v6
trang %ánh Pháp � mi/n Nam (1945 - 1954), r+i t�p k�t ra
mi/n B'c và quay tr� l(i chi�n tr�#ng mi/n Nam b<ng con
tàu không s	 n�m 1963 %0 ch2 huy các l�c l��ng c�a quân
gi�i phóng trong M�t tr�n Dân t
c gi�i phóng mi/n Nam
Vi�t Nam %0 %ánh M�. Sau chi�n th'ng l�ch s� mùa xuân
n�m 1975, %+ng chí l(i %��c giao nhi�m vF lãnh %(o quân
tình nguy�n Vi�t Nam giúp gi�i phóng nhân dân
Campuchia kh�i ách di�t ch�ng c�a t�p %oàn Pôn Pôt,
IêngXari. �+ng chí Lê ��c Anh %ã %0 l(i nhi/u bài h�c sâu
s'c và kinh nghi�m quý báu v/ công tác binh v�n, M�t
tr�n. Danh hi�u “Quân %
i nhà Ph�t” mà nhân dân
Campuchia dành t�ng cho l�c l��ng quân tình nguy�n
Vi�t Nam trong th#i gian giúp b(n là m
t minh ch�ng
hùng h+n.

Trong th#i gian gi? ch�c vF Ch� t�ch n��c, sáng ki�n
phong t�ng danh hi�u cao quý “Bà m� Vi�t Nam anh
hùng” do %+ng chí Lê ��c Anh %/ xu�t, %��c B
 Chính tr�
%+ng ý. Sau %ó, L�nh s	 36L/CTN, công b	 Pháp l�nh quy
%�nh danh hi�u vinh d� Nhà n��c “Bà m� Vi�t Nam anh
hùng” do chính Ch� t�ch n��c Lê ��c Anh ký ban hành,
là m
t bài h�c th�c ti^n sâu s'c c�a công tác M�t tr�n
trong phong trào “�/n n %áp ngh>a”.

Khi làm c	 v�n c�a Ban Ch�p hành Trung �ng ��ng,
hay sau này, dù %ã tu"i cao, nh�ng %+ng chí Lê ��c Anh
luôn quan tâm v�n %/ %oàn k�t toàn dân vì s� nghi�p
xây d�ng và b�o v� T" qu	c, trong %ó vai trò, trách
nhi�m c�a M�t tr�n T" qu	c ph�i %��c th0 hi�n m
t cách
cF th0, thi�t th�c %0 b�o %�m quy/n l�i c�a ng�#i dân.
��c bi�t, m�i khi x�y ra v�n %/ “nóng” trong xã h
i, %+ng
chí th�#ng ch2 ra nh?ng ph�ng th�c tham gia gi�i quy�t
c�a M�t tr�n các c�p sao cho vEa b�o %�m th�c hi�n %úng
ch� tr�ng, %�#ng l	i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t
c�a Nhà n��c, vEa b�o %�m quy/n và l�i ích chính %áng
c�a nhân dân. 

�+ng chí Lê ��c Anh là m
t trong s	 ít nhà lãnh %(o
xu�t s'c trên c� l>nh v�c quân s� và l>nh v�c chính tr�.
Nguyên T"ng Bí th� �� M�#i %ã kh�ng %�nh: “... anh Lê
��c Anh là m
t trong nh?ng nhà chính tr� t7m c�, nhà
quân s� l�n c�a ��ng và Nhà n��c ta”2.�

Chú thích:
1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.109, 118.
2. Lời tựa của đồng chí Đỗ Mười trong cuốn sách: Đại tướng Lê Đức Anh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. 2005.
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Ai yêu nhi đồng 
b�ng Bác H� Chí Minh
NGUYỄN TUẤN ANH* 

Sinh th#i, Bác H+ kính yêu c�a chúng ta luôn dành
s� quan tâm %�c bi�t, không ch2 v/ v�t ch�t mà c�
tinh th7n cho các cháu thi�u niên và nhi %+ng yêu
quý. H<ng n�m, vào d�p Qu	c t� Thi�u nhi, Bác

th�#ng %i th�m ho�c g�i quà cho thi�u nhi. Bác còn g�i
th� khen ho�c làm th t�ng thi�u nhi v�i t�t c� t�m lòng
trìu m�n và tình th�ng bao la, n+ng �m..

Là v� lãnh tF muôn vàn kính yêu c�a dân t
c Vi�t
Nam, Ch� t�ch H+ Chí Minh luôn quan tâm, ch�m lo %�n
%#i s	ng v�t ch�t, tinh th7n c�a m�i t7ng l�p nhân dân.
Trong %ó, Bác dành tình th�ng yêu %�c bi�t %	i v�i các
cháu thi�u niên, nhi %+ng. Tình c�m thiêng liêng %ó
không ch2 %��c th0 hi�n sâu s'c khi Ng�#i còn s	ng,
mà th�m nhu7n sâu r
ng trong nhân dân khi Bác %ã %i
xa “Cu	i cùng, tôi %0 l(i muôn vàn tình th�ng yêu cho
các cháu thi�u niên, nhi %+ng” (Di chúc).

Vào nh?ng ngày k� ni�m Qu	c t� Thi�u nhi, ngày
khai tr�#ng, T�t Trung thu hay m�i khi các cháu làm
%��c vi�c t	t, %(t thành tích xu�t s'c, Bác H+ th�#ng
%�n th�m h�i, %
ng viên ho�c g�i th�, t�ng quà.

Trong th� %7u tiên Bác H+ g�i thi�u niên, h�c sinh
n��c Vi�t Nam �
c l�p tháng 9/1945, m� %7u b�c th�,
v�i tình c�m h�t s�c thân ái, g7n g6i, tâm tình, Bác %ã
hòa chung ni/m vui v�i h�c sinh c� n��c nhân ngày khai
gi�ng n�m h�c m�i, Ng�#i vi�t: "Ngày hôm nay là ngày
khai tr�#ng %7u tiên � n��c Vi�t Nam Dân ch� C
ng hòa.
Tôi %ã t��ng t��ng th�y tr��c m't cái c�nh nh
n nh�p
t�ng bEng c�a ngày t�u tr�#ng � kh'p các ni. Các em
h�t th�y %/u vui v� vì sau m�y tháng gi#i ngh2 h�c, sau
bao nhiêu cu
c chuy0n bi�n khác th�#ng, các em l(i %��c
g�p th7y g�p b(n. Nh�ng sung s��ng hn n?a, tE gi#
phút này gi� %i các em b't %7u %��c nh�n m
t n/n giáo
dFc hoàn toàn Vi�t Nam”.

Cách m(ng Tháng Tám n�m 1945 thành công %ã %"i
%#i cho dân t
c ta, tE ki�p nô l� l7m than %�ng lên làm
ch� n��c nhà, m� ra t�ng lai t�i sáng cho th� h� tr�.
Ng�#i kh�ng %�nh: “Tr��c %ây cha anh các em, và m�i

n�m ngoái c� các em n?a, %ã ph�i ch�u nh�n m
t n/n h�c
v�n nô l�, ngh>a là nó ch2 %ào t(o nên nh?ng k� làm tay
sai, làm tôi t� cho m
t b�n th�c dân ng�#i Pháp. Ngày
nay các em %��c cái may m'n hn cha anh là %��c h�p
thF m
t n/n giáo dFc c�a m
t n��c %
c l�p, m
t n/n giáo
dFc nó s� %ào t(o các em nên nh?ng ng�#i công dân h?u
ích cho n��c Vi�t Nam, m
t n/n giáo dFc làm phát tri0n
hoàn toàn nh?ng n�ng l�c s�n có c�a các em”. Tr�ng tâm
c�a b�c th�, Bác H+ c�n d�n h�c sinh c� n��c v�i tình
c�m c�a m
t ng�#i anh l�n: “Các em hãy nghe l#i tôi, l#i
c�a m
t ng�#i anh l�n lúc nào c6ng ân c7n mong m�i cho
các em %��c gi�i giang. Trong n�m h�c t�i %ây, các em
hãy c	 g'ng, siêng n�ng h�c t�p, ngoan ngoãn, nghe
th7y, yêu b(n. Sau 80 n�m gi#i nô l� làm cho n��c nhà b�
y�u hèn, ngày nay chúng ta c7n ph�i xây d�ng l(i c %+
mà t" tiên %ã %0 l(i cho chúng ta, làm sao cho chúng ta
theo k�p các n��c khác trên hoàn c7u. Trong công cu
c
ki�n thi�t %ó, n��c nhà trông mong ch# %�i � các em r�t
nhi/u. Non sông Vi�t Nam có tr� nên t�i %�p hay không,
dân t
c Vi�t Nam có b��c t�i %ài vinh quang %0 sánh vai
v�i các c�#ng qu	c n�m châu %��c hay không, chính là
nh# m
t ph7n l�n � công h�c t�p c�a các em.

Ð	i riêng v�i các em l�n, tôi khuyên thêm m
t %i/u
này: chúng ta %ã %ánh %u"i b�n th�c dân, chúng ta %ã
giành %��c %
c l�p. Nh�ng gi�c Pháp còn l�m le quay l(i.
Chúng � vào k� khác m(nh hn mà gây s� v�i ta. T�t nhiên
chúng s� b� b(i, vì t�t c� qu	c dân ta %oàn k�t ch�t ch� và
m
t lòng chi�n %�u cho giang sn T" qu	c. Ph�i s�n sàng
mà ch	ng quân gi�c c��p n��c, %�y là b"n ph�n c�a m�i
công dân. Các em l�n ch�a h�n %�n tu"i ph�i gánh công
vi�c n�ng nh�c �y, nh�ng các em c6ng nên, ngoài gi# h�c
� tr�#ng, tham gia vào các H
i c�u qu	c %0 t�p luy�n thêm
cho quen v�i %#i s	ng chi�n s> và %0 giúp %� m
t vài vi�c
nh� nhàng trong cu
c phòng th� %�t n��c”.

Bài vi�t, c6ng là b�c th� cu	i cùng Bác vi�t nhân
Ngày Qu	c t� Thi�u nhi 1/6/1969 %�ng trên báo Nhân
nân có nhan %/: "Nâng cao trách nhi�m ch�m sóc và
giáo dFc thi�u niên nhi %+ng", Ng�#i khen ng�i nh?ng
thành tích xu�t s'c mà thi�u nhi c� n��c %ã %(t %��c.
Ng�#i c�n d�n toàn ��ng, toàn dân, m�i ng�#i, m�i

* Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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ngành ph�i làm t	t hn n?a vi�c giáo dFc thi�u niên
nhi %+ng; %ó là nh?ng ng�#i ch� t�ng lai c�a n��c
nhà. Và "l#i d�n tr��c lúc %i xa" - Ng�#i di chúc l(i: "B+i
d��ng th� h� cách m(ng cho %#i sau là m
t vi�c r�t
quan tr�ng và r�t c7n thi�t... Cu	i cùng tôi %0 l(i muôn
vàn tình th�ng yêu cho toàn dân, toàn ��ng... cho các
cháu thanh niên và nhi %+ng". 

Lúc sinh th#i, h7u nh� n�m nào Ng�#i c6ng vi�t th�,
làm th, g�p g� t�ng quà cho các cháu thi�u niên, nhi
%+ng nhân Ngày Qu	c t� Thi�u nhi (1/6), T�t Trung thu
(15/8 âm l�ch), khai gi�ng hay %i th�m các %�a ph�ng,
các tr�#ng h�c. Trong ký �c tu"i th c�a nhi/u th� h�
thi�u nhi Vi�t Nam, tình c�m yêu th�ng c�a Bác H+ v�i
nh?ng bài th, lá th�, nh?ng l#i ch2 b�o ân c7n, l#i
khuyên, l#i d�n dò c�a Ng�#i %ã tr� thành m
t tình c�m
thiêng liêng g'n bó su	t cu
c %#i. N�m 1950, ngày 25/8,
trong th� g�i H
i ngh� cán b
 phF trách thi�u nhi, Ng�#i
c�n d�n: "Giáo dFc thi�u nhi là m
t khoa h�c, c7n d(y
cho các cháu bi�t yêu T" qu	c, th�ng %+ng bào, chu
ng
lao %
ng, gi? k� lu�t, bi�t v� sinh, h�c v�n hoá, nh�ng
%+ng th#i ph�i gi? toàn v�n cái tính vui v�, ho(t bát, t�
nhiên, t� %
ng tr� trung c�a các cháu. Cán b
 phF trách

thi�u nhi c7n ph�i liên l(c m�t thi�t v�i gia %ình và nhà
tr�#ng. Chính ph�, các %oàn th0 và t�t c� %+ng bào có
trách nhi�m giúp s�c vào vi�c giáo dFc thi�u nhi. Cán b

phF trách ph�i c	 g'ng h�c t�p, nghiên c�u trao %"i kinh
nghi�m giáo dFc thi�u nhi, nh�t là ph�i làm ki0u m�u
trong m�i vi�c".

Ngày 19/2/1959, khi %�n th�m h
i ngh� cán b
 phF
trách thi�u nhi � Hà N
i, Ng�#i nh�n m(nh: Trong khi
giáo dFc thi�u niên ph�i gi? %��c tính ch�t t� nhiên, vui
v�, ho(t bát c�a tr� em, không %��c làm cho các cháu
thành các "ông già bé". N�m 1948, trong hoàn c�nh cu
c
kháng chi�n %ang � giai %o(n c�c k$ khó kh�n gian kh",
Ng�#i v�n không quên:

Các cháu nghe Bác d�n dò:

Ph�i bi�t yêu n��c, ph�i lo h�c hành

Siêng làm vi�c, siêng t�p tành

Ph�i gi? k� lu�t là thành cháu ngoan

Bác yêu các cháu vô vàn

Bác g�i các cháu muôn ngàn cái hôn.

Bác Hồ với các thiếu nhi dũng cảm miền Nam.
ẢNH: TƯ LIỆU
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�úng ngày Qu	c t� Thi�u nhi 1/6/1953, Ng�#i vi�t bài
"Nhi %+ng kháng chi�n" %�ng trên báo Nhân dân. B<ng
26 câu th, Ng�#i bi0u d�ng thành tích kháng chi�n c�a
em Hoàn H?u Th� � xã Tân M� (huy�n Yên D6ng, t2nh
B'c Giang) tu"i tr� l�p công to, làm ch�t và b� th�ng 71
tên gi�c, phá 48 kh�u súng và các trang b� quân s� khác
c�a gi�c. � m
t bài vi�t khác %/ ngày 6/8/1953, Ng�#i
k�t lu�n: "N��c ta có nhi/u nhi %+ng anh d6ng nh� v�y,
m
t dân t
c có con cháu nh� v�y thì kháng chi�n nh�t
%�nh thành công". 

�úng sinh nh�t cu	i cùng tr��c khi Ng�#i %i xa, Ng�#i
g�i th� khen các cháu thi�u niên H�p tác xã m�ng non
thôn Phú M�n, xã Hàm Sn (Yên Phong, Hà B'c) %ã có
nhi/u c	 g'ng trong vi�c ch�m sóc trâu bò béo kho�. Th�
có %o(n vi�t: "Các cháu tuy tu"i còn nh�, c6ng có th0 làm

nh?ng vi�c ích n��c l�i dân. Các cháu là nh?ng ng�#i ch�
t�ng lai c�a n��c nhà''.

T	i 31/5/1969, nhân d�p ngày Qu	c t� Thi�u nhi, t(i
Ph� Ch� t�ch, Ng�#i g�p g� các cháu thi�u niên nhi %+ng.
�ây c6ng là l7n cu	i cùng thi�u nhi Vi�t Nam %��c quây
qu7n quanh Bác múa hát reo ca:

Ai yêu nhi %+ng b<ng Bác H+ Chí Minh.

Ai yêu Bác H+ Chí Minh hn thi�u niên nhi %+ng.

Có Bác H+ %#i em %��c �m no.

Chúng em kính dâng ngàn %oá hoa lên Bác H+...

L#i ca �y c� vang mãi trong tâm h+n các em thi�u niên
và nhi %+ng, theo các em %i su	t cu
c %#i.�

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Nh?ng l#i di hu�n b�t di�t trong b�n di chúc thiêng
liêng - m
t v�n ki�n l�ch s� vô giá, dù ch2 có hn
1.000 tE, song, bao quát nhi/u n
i dung có giá tr�
l�ch s� và th#i %(i sâu s'c c�a Ch� t�ch H+ Chí

Minh trong su	t cu
c %#i ho(t %
ng cách m(ng. C� cu
c
%#i ho(t %
ng cách m(ng, Ng�#i ph�n %�u, hy sinh vì mFc
tiêu cao c� c�a dân t
c Vi�t Nam là “�
c l�p dân t
c g'n
li/n v�i ch� ngh>a xã h
i”. �ó là m
t quá trình cách m(ng
lâu dài, b/n b2, tr�i qua nhi/u ch�ng %�#ng, nhi/u giai
%o(n l�ch s� khác nhau. Khi %�t n��c còn b� chia c't thành
hai mi/n, cách m(ng Vi�t Nam %�ng tr��c nhi�m vF l�ch
s� ph�i %�u tranh th	ng nh�t, Ng�#i %ã suy ngh> r�t nhi/u
v/ v�n %/ h� tr�ng này, tr�n tr�, suy t� v/ v�n m�nh c�a
%�t n��c, c�a nhân dân. Di chúc thiêng liêng, ch�a %�ng
bi�t bao tình c�m, hoài bão, d� %�nh và khí phách c�a m
t
lãnh tF “su	t %#i t�n tFy, vì dân, vì n��c”.

Về lý tưởng xã hội chủ nghĩa
M� %7u b�n Di chúc, Ch� t�ch H+ Chí Minh nh�n m(nh,

cu
c kháng chi�n ch	ng M� c�u n��c là v�n %/ then ch	t,
có ý ngh>a quy�t %�nh %�n v�n m�nh c�a ��ng và dân t
c
ta. Cho nên, hn lúc nào h�t, Ng�#i xem %ó là công vi�c
quan tr�ng, kh�n thi�t %7u tiên mà c� dân t
c Vi�t Nam
ph�i %+ng lòng, c�ng quy�t, ch�p nh�n gian kh", hy
sinh, kiên quy�t %i %�n th'ng l�i hoàn toàn. Trong tâm
kh�m c�a Ng�#i: M
t ngày mà %+ng bào ta b� %�a %ày,
%au kh", b� %� qu	c giày xéo, là m
t ngày tôi �n không
ngon, ng� không yên; thà hy sinh t�t c�, ch� nh�t %�nh
không ch�u m�t n��c, không ch�u làm nô l� và nh�t là lý
t��ng xã h
i ch� ngh>a cao c� “Không có gì quý hn %
c
l�p, t� do...” %ã xuyên su	t, bao trùm trong toàn b
 s�
nghi�p cách m(ng c�a Ng�#i. M�c dù, cu
c kháng chi�n

Di chúc c�a Ch� t�ch H� Chí Minh -
Đ�nh h��ng th�c hi�n lý t�ng 
xã h
i ch� ngh'a

NGUYỄN THỊ TUYẾT*

Tóm tắt: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị lịch sử, có ý nghĩa
thời đại sâu sắc, trở thành kim chỉ nam soi đường cho nhân dân đi tiếp con đường
mà Người đã lựa chọn, dẫn dắt dân tộc đi đến thắng lợi vinh quang. Kỷ niệm 50
năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, là dịp ôn lại những lời căn dặn của Người, cũng
là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại mình để xây dựng Đảng ngày càng trong
sạch, vững mạnh.

Summary: President Ho Chi Minh's will is considered a valuable historical
document, having a deep meaning of the times, becoming a guideline for the
people to continue the path that he had chosen and lead the nation to victory and
glory. Towards celebrating the 50th anniversary of Uncle Ho's will, the occasion to
review his instructions, is also an opportunity for each cadre, party member to re-
examine themselves to build the Party cleaner and stronger.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, di chúc, xã hội chủ nghĩa.
Keywords: President Ho Chi Minh, will, socialist.
Nhận bài: 15/4/2019; Sửa chữa: 16/4/2019; Duyệt đăng: 3/5/2019.

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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%ang còn ti�p di^n, nh�ng v�i b�n l>nh kiên c�#ng c�a
ng�#i cách m(ng, v�i t7m nhìn bao quát, nh(y bén v/
th#i cu
c, trong Di chúc (công b	 n�m 1969), Ng�#i %ã
kh�ng %�nh � ngay dòng %7u tiên: 

“Cu
c ch	ng M�, c�u n��c c�a nhân dân ta dù ph�i
kinh qua gian kh", hy sinh nhi/u hn n?a, song nh�t
%�nh th'ng l�i hoàn toàn.

�ó là m
t %i/u ch'c ch'n. 

Tôi có ý %�nh %�n ngày %ó, tôi s� %i kh'p hai mi/n
Nam - B'c, %0 chúc mEng %+ng bào, cán b
 và chi�n s>
anh hùng; th�m h�i các cF phF lão, các cháu thanh niên
và nhi %+ng yêu quý c�a chúng ta. 

K� theo %ó, tôi s� thay m�t nhân dân ta %i th�m và
c�m n các n��c anh em trong phe xã h
i ch� ngh>a và
các n��c b7u b(n kh'p n�m châu %ã t�n tình �ng h
 và
giúp %� cu
c ch	ng M�, c�u n��c c�a nhân dân ta”.

Nh?ng dòng tâm huy�t này cho th�y m	i quan tâm

sâu s'c, %�c bi�t c�a Bác lúc này là th�c hi�n lý t��ng xã
h
i ch� ngh>a: %
c l�p dân t
c, th	ng nh�t T" qu	c. Bác
mong mu	n làm sao cho cu
c kháng chi�n ch	ng M� c�u
n��c c�a nhân dân ta dù v�t v�, khó kh�n, nh�ng mau
%�n ngày th'ng l�i, %0 Bác %��c %i th�m %+ng bào, chi�n
s> hai mi/n Nam, B'c và c�m n nh?ng %+ng chí, bè b(n
n�m châu %ã giúp %� cho cu
c cách m(ng c�a dân t
c ta...
��c mu	n cháy b�ng trong Di chúc c�a Ng�#i %ã tr�
thành %
ng l�c to l�n, c" v6 toàn ��ng, toàn dân ta anh
d6ng ti�n lên: “�ánh cho M� cút, %ánh cho NgFy nhào”,
gi�i phóng hoàn toàn mi/n Nam, th	ng nh�t T" qu	c.

Cách m(ng Vi�t Nam không th0 tách r#i cách m(ng th�
gi�i. S� v?ng m(nh c�a ��ng còn %��c kh�ng %�nh trong
m	i quan h� %oàn k�t ch�t ch� v�i các ��ng C
ng s�n và
bè b(n qu	c t�. �i/u Bác d�n trong Di chúc “v/ phong
trào c
ng s�n th� gi�i” ch2 d�n %�nh h��ng quan tr�ng
cho quan h� %	i ngo(i c�a ��ng, %ó là nguyên t'c %oàn
k�t qu	c t� d�a trên “n/n t�ng ch� ngh>a Mác - Lênin và
ch� ngh>a qu	c t� vô s�n, có lý có tình”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Khu công nghiệp Visôsani trong dịp Người đi thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, tháng 7/1957. ẢNH: TƯ LIỆU
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Lý t��ng xã h
i ch� ngh>a c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh là
không ngEng v�n t�i m
t xã h
i %(t %�n các giá tr� chân
- thi�n - m�, %em %�n cho con ng�#i m
t cu
c s	ng th�c
s�: “�
c l�p - t� do - h(nh phúc” nh� trong nh?ng dòng
%7u tiên c�a Di chúc Ng�#i %ã vi�t, và vì chân giá tr� %ó,
Ng�#i %ã ph�n %�u hy sinh h(nh phúc riêng, hi�n dâng
tr�n cu
c %#i cho T" qu	c và nhân dân; là t�m lòng chung
thu� v�i “các n��c anh em” và “b7u b(n kh'p n�m châu”.

Về thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa
xã hội, đem lại phồn vinh cho đất nước và
hạnh phúc cho nhân dân

V�n %/ xây d�ng ��ng, ch2nh %	n ��ng, %oàn k�t
trong ��ng

Trong Di chúc khi nói v/ vai trò to l�n c�a ��ng ta %	i
v�i s� nghi�p cách m(ng, Ng�#i ch2 rõ: “Nh# %oàn k�t ch�t
ch�, m
t lòng m
t d( phFc vF giai c�p, phFc vF nhân dân,
phFc vF T" qu	c, cho nên tE ngày thành l�p %�n nay, ��ng
ta %ã %oàn k�t, t" ch�c và lãnh %(o nhân dân ta h�ng hái
%�u tranh ti�n tE th'ng l�i này %�n th'ng l�i khác”.

Là ng�#i sáng l�p và rèn luy�n ��ng ta, Ch� t�ch H+
Chí Minh th�#ng xuyên quan tâm t�i vi�c xây d�ng, ch2nh
%	n ��ng. Theo Ng�#i, ph�i làm sao %0 ��ng là %
i tiên
phong c�a giai c�p c�a dân t
c, ph�i hoàn thi�n %0 lãnh
%(o %�t n��c, lãnh %(o cách m(ng: “Trong ��ng th�c
hành dân ch� r
ng rãi, th�#ng xuyên và nghiêm ch2nh t�
phê bình và phê bình là cách t	t nh�t %0 c�ng c	 và phát
tri0n s� %oàn k�t và th	ng nh�t c�a ��ng. Ph�i có tình
%+ng chí th�ng yêu l�n nhau”. 

�+ng th#i, Ng�#i còn nh�n m(nh: “��ng ta là m
t
%�ng c7m quy/n. M�i %�ng viên và cán b
 ph�i th�t s�
th�m nhu7n %(o %�c cách m(ng, th�t s� c7n ki�m liêm
chính, chí công vô t�. Ph�i gi? gìn ��ng ta th�t trong
s(ch, ph�i x�ng %áng là ng�#i lãnh %(o, là ng�#i %7y t�
th�t trung thành c�a nhân dân”. Hn ai h�t, Ch� t�ch H+
Chí Minh r�t th�u hi0u v/ tình hình t" ch�c, n
i b
 ��ng
và thái %
 c�a m�i %�ng viên, c6ng nh� các t" ch�c c s�
%�ng khi n'm quy/n lãnh %(o. Ng�#i cho r<ng, khi %ã có
trong tay quy/n lãnh %(o, tr� thành ng�#i c7m quy/n,
n�u không th�m nhu7n %(o %�c cách m(ng, không gi?
gìn s� trong s(ch c�a ��ng và ý th�c mình là công b
c,
t�n tFy vì dân, không vì l�i ích c�a nhân dân thì cán b
,
%�ng viên d^ ri vào sa ngã, quan liêu, làm m�t uy tín
c�a ��ng.

Khi kh�ng %�nh nhân t	 quy�t %�nh th'ng l�i con
%�#ng xây d�ng xã h
i xã h
i ch� ngh>a � Vi�t Nam,
Ng�#i nh�n m(nh trong Di chúc: “�oàn k�t là m
t truy/n
th	ng c�c k$ quý báu c�a ��ng và c�a dân ta. Các %+ng
chí tE Trung �ng %�n các chi b
 c7n ph�i gi? gìn s� %oàn
k�t nh�t trí c�a ��ng nh� gi? gìn con ng�i c�a m't
mình”. Ch� t�ch H+ Chí Minh chính là t�m g�ng sáng
ng#i v/ hình �nh ng�#i chi�n s> c
ng s�n mà tr�n cu
c %#i
mình %ã hy sinh vì n��c, vì dân, là bi0u t��ng c�a tình

%oàn k�t và khí phách anh hùng, ý chí %
c l�p t� c�#ng,
kiên trì lý t��ng xã h
i ch� ngh>a, sáng t(o và anh d6ng,
không ch�u khu�t phFc tr��c m�i k� thù. 

Nh� v�y, trong Di chúc, Ch� t�ch H+ Chí Minh luôn
luôn kh�ng %�nh: “��ng ta là ��ng c7m quy/n”. �0 %áp
�ng %��c nhi�m vF lãnh %(o xã h
i, ��ng ph�i luôn v?ng
m(nh v/ chính tr�, t� t��ng, t" ch�c và g'n bó máu th�t
v�i nhân dân, không ngEng nâng cao b�n ch�t giai c�p
công nhân, l�y ch� ngh>a Mác - Lênin làm n/n t�ng t�
t��ng, làm kim ch2 nam cho m�i ho(t %
ng c�a mình. Di
chúc nêu nh?ng v�n %/ c	t y�u c�a công tác xây d�ng
��ng, %ó là: Gi? gìn m	i %oàn k�t trong ��ng, th�c hi�n
nguyên t'c t�p trung dân ch�, nguyên t'c t� phê bình và
phê bình, rèn luy�n %(o %�c cách m(ng, nêu cao tinh
th7n trách nhi�m, h�t lòng phFc vF nhân dân c�a m�i
cán b
, %�ng viên. Công tác ch2nh %	n ��ng là nhi�m vF
chi�n l��c, là công vi�c th�#ng xuyên %0 gi? v?ng vai trò
lãnh %(o và c7m quy/n c�a ��ng.

S� nghi�p cách m(ng là m
t s� nghi�p b/n b2, dài lâu,
ti�p n	i tE th� h� này sang th� h� khác. ��ng c7m quy/n
ph�i ch�m lo phát tri0n l�c l��ng cho hi�n t(i và chu�n
b� cho t�ng lai m
t th� h� tr� vEa “h+ng” vEa “chuyên”,
có nh� v�y m�i th�c hi�n thành công lý t��ng xây d�ng
m
t xã h
i m�i, ti�n b
, v�n minh. Bác d�n: “B+i d��ng
th� h� cách m(ng cho %#i sau là m
t vi�c r�t quan tr�ng
và r�t c7n thi�t”, %ó là công vi�c b+i d��ng lý t��ng c
ng
s�n, giáo dFc truy/n th	ng yêu n��c, ý th�c rèn luy�n
%(o %�c cách m(ng, %ào t(o ngu+n nhân l�c k� tFc s�
nghi�p xây d�ng xã h
i ch� ngh>a.

Th�c hi�n l#i c�n d�n c�a Bác, trong 50 n�m qua, ��ng
C
ng s�n Vi�t Nam %ã %�y m(nh công tác xây d�ng, ch2nh
%	n ��ng theo t� t��ng c�a Ng�#i. ��ng ta %ã có nh?ng
b��c tr��ng thành v/ xây d�ng, phát tri0n %�#ng l	i cách
m(ng, gi? v?ng vai trò c�a m
t %�ng c7m quy/n. Trong
công tác cán b
, ��ng luôn chú ý b+i d��ng lý lu�n chính
tr�, coi vi�c %�y m(nh vi�c h�c t�p và làm theo t� t��ng,
%(o %�c, phong cách H+ Chí Minh là m
t n
i dung h�t s�c
quan tr�ng. Th�c hi�n n
i dung này, ��ng luôn quan tâm
ch�m lo b+i d��ng và %ào t(o %
i ng6 cán b
 tr� trong m�i
l>nh v�c %#i s	ng xã h
i. ��ng luôn tin t��ng, phát huy
ti/m n�ng, trí tu� c�a th� h� tr�, t(o m�i %i/u ki�n %0 h�
c	ng hi�n và tr��ng thành. Cùng v�i %ó, ��ng và Nhà
n��c ta %ã ban hành nhi/u chính sách xã h
i h��ng vào
phFc vF l�i ích c�a con ng�#i Vi�t Nam, b�o %�m nâng
cao %#i s	ng tinh th7n và v�t ch�t phFc vF con ng�#i,
xác %�nh con ng�#i vEa là mFc tiêu, vEa là %
ng l�c, vEa
là ch� th0 sáng t(o m�i ngu+n c�a c�i v�t ch�t. Các cu
c
v�n %
ng, phong trào thi %ua yêu n��c: “Toàn dân %oàn
k�t xây d�ng %#i s	ng v�n hóa”, “Toàn dân %oàn k�t xây
d�ng nông thôn m�i, %ô th� v�n minh”... %��c tri0n khai
%ã làm thay %"i di�n m(o c�a %�t n��c. Nhà n��c %7u t�
nhi/u kinh phí %0 th�c hi�n xóa %ói gi�m nghèo, nâng
cao %#i s	ng c�a nhân dân, th�c hi�n các chính sách an
sinh xã h
i.
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Trong 50 n�m qua, ��ng %ã lãnh %(o nhân dân ta th�c
hi�n l#i c�n d�n c�a Bác v/ xây d�ng và b�o v� T" qu	c,
%�t n��c %ã %(t %��c nh?ng thành t�u to l�n trên t�t c�
các l>nh v�c chính tr�, kinh t� - xã h
i, v�n hóa, an ninh,
qu	c phòng và %	i ngo(i. ��ng %ã tEng b��c xây d�ng
%��c n/n kinh t� th� tr�#ng %�nh h��ng xã h
i ch� ngh>a,
xây d�ng n/n dân ch� xã h
i ch� ngh>a, nhà n��c pháp
quy/n c�a dân, do dân và vì dân; xây d�ng n/n v�n hóa
tiên ti�n %�m %à b�n s'c dân t
c, kh	i %(i %oàn k�t toàn
dân t
c, n/n qu	c phòng toàn dân và an ninh nhân dân
v�i l�c l��ng v6 trang nhân dân cách m(ng chính quy,
tinh nhu�, tEng b��c hi�n %(i, %� m(nh %0 b�o v� T"
qu	c. ��ng và Nhà n��c ta luôn th�m nhu7n l#i c�n d�n
c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh, làm h�t s�c mình vì s� l�n
m(nh c�a phong trào c
ng s�n qu	c t�, gi? gìn m	i quan
h� %oàn k�t gi?a phong trào c
ng s�n c�a các n��c. Ch�
%
ng h
i nh�p qu	c t�, Vi�t Nam %ã xây d�ng %��c n/n
ngo(i giao %
c l�p, t� ch�, r
ng m�, %a ph�ng, %a d(ng
hóa, v�i tinh th7n Vi�t Nam s�n sàng là b(n, là %	i tác tin
c�y c�a các n��c, ph�n %�u vì hòa bình, %
c l�p và phát
tri0n, nâng cao uy tín và v� th� c�a Vi�t Nam trên tr�#ng
qu	c t�.

Phát huy kh� n�ng sáng t(o c�a nhân dân trong s�
nghi�p xây d�ng xã h
i xã h
i ch� ngh>a

Ch� t�ch H+ Chí Minh %ã nói: “Ph�i %em s�c ta mà gi�i
phóng cho ta”. Kháng chi�n ki�n qu	c c6ng theo ph�ng
châm �y, cách làm �y. Xây d�ng ch� ngh>a xã h
i, m
t
s� nghi�p v> %(i, m�i m� ch�a tEng th�y c6ng ph�i khai
thác %
ng l�c, n
i l�c tE dân chúng. Nhân t	 con ng�#i
là mFc tiêu cao nh�t c�a ch� ngh>a xã h
i, c�a s� phát
tri0n l�ch s�. �ó c6ng chính là %i0m khác nhau c b�n
nh�t thu
c v/ b�n ch�t gi?a quan %i0m t� s�n và quan
%i0m c�a giai c�p công nhân, gi?a ch� ngh>a t� b�n và
ch� ngh>a xã h
i.

Trong Di chúc, Ng�#i ch2 rõ ngu+n nhân l�c cho s�
nghi�p xây d�ng ch� ngh>a xã h
i: “�oàn viên, thanh
niên ta nói chung là t	t, m�i vi�c %/u h�ng hái xung
phong, không ng(i khó kh�n, có chí ti�n th�. ��ng c7n
ph�i ch�m lo giáo dFc %(o %�c cách m(ng cho h�, %ào t(o
h� thành nh?ng ng�#i thEa k� xây d�ng ch� ngh>a xã
h
i vEa "h+ng" vEa "chuyên". B+i d��ng th� h� cách
m(ng cho %#i sau là m
t vi�c r�t quan tr�ng và r�t c7n
thi�t”. �+ng th#i, ��ng ph�i ch�m lo chu %áo t�i cu
c
s	ng c�a nhân dân, b�i dân chính là ch� th0 c�a s�
nghi�p xây d�ng và %"i m�i %�t n��c: “��ng c7n ph�i có
k� ho(ch th�t t	t %0 phát tri0n kinh t� và v�n hóa, nh<m
không ngEng nâng cao %#i s	ng c�a nhân dân”.

Di chúc nh� m
t k� ho(ch, m
t ch�ng trình hành
%
ng c�a toàn ��ng, toàn dân v/ s� nghi�p xây d�ng %�t

n��c sau chi�n tranh v�i nh?ng ch2 d�n v/ qu�n lý xã
h
i nh�: �ào t(o ngu+n nhân l�c cho s� nghi�p xây d�ng
ch� ngh>a xã h
i; s�a %"i ch� %
 giáo dFc cho phù h�p
hoàn c�nh m�i; khôi phFc và m� r
ng các ngành kinh
t�; phát tri0n công tác v� sinh, y t�; chính sách mi^n
thu� nông nghi�p cho nông dân; chính sách xã h
i, công
b<ng xã h
i...

Giá tr� v�n hoá c�a Di chúc r�t l�n lao, trong %ó, Bác
ch2 d�n con %�#ng, mFc tiêu phát tri0n c�a n/n v�n hoá
Vi�t Nam; trù tính, d� li�u v/ nh?ng cu
c v�n %
ng l�n
giáo dFc v�n hoá trong toàn dân, toàn xã h
i, l�y v�n hoá
chính tr� c�a ��ng C
ng s�n c7m quy/n và v�n hoá trong
th0 ch� Nhà n��c - m
t nhà n��c dân ch� pháp quy/n
c�a dân, do dân, vì dân, làm s�c m(nh tiêu bi0u nêu
g�ng thuy�t phFc nhân dân. Qua l#i d�n dò v/ vi�c
riêng, Ch� t�ch H+ Chí Minh còn %/ c�p %�n vi�c xây d�ng
m
t %#i s	ng v�n hoá m�i; m
t l	i s	ng ti�t ki�m, không
lãng phí; m	i quan h� gi?a con ng�#i v�i thiên nhiên,
môi tr�#ng sinh thái.

Di chúc phác th�o nh?ng v�n %/ quan tr�ng c�a s�
nghi�p %"i m�i %�t n��c. Ch� t�ch H+ Chí Minh quan
ni�m, %"i m�i là m
t t�t y�u %0 phát tri0n; %"i m�i là
m
t cu
c %�u tranh b/n b2, m
t quá trình xây d�ng gian
kh", "là m
t công vi�c c�c k$ to l�n, n�ng n/ và ph�c
t(p”, là “cu
c chi�n %�u ch	ng l(i nh?ng gì %ã c6 k�, h�
h�ng, %0 t(o ra nh?ng cái m�i m�, t	t t�i”. Ng�#i yêu
c7u: “��ng c7n ph�i có k� ho(ch th�t t	t %0 phát tri0n
kinh t� và v�n hóa, nh<m không ngEng nâng cao %#i
s	ng c�a nhân dân”.

Nh� v�y, Di chúc c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh vEa là v�n
ki�n c�a m
t nhà chính tr� l�n, lãnh tF cao nh�t c�a ��ng
và dân t
c. Th0 hi�n cô %�ng giá tr� t� t��ng %�nh h��ng
th�c hi�n lý t��ng xã h
i ch� ngh>a, %em l(i ph+n vinh
cho %�t n��c, h(nh phúc cho nhân dân. Ng�#i %ã sáng
t(o ra th#i %(i m�i, “Th#i %(i H+ Chí Minh”, th#i %(i c�a
%
c l�p dân t
c và ch� ngh>a xã h
i c�a dân t
c Vi�t Nam;
vEa là th0 hi�n cô %�ng và sâu s'c nh?ng t� t��ng %"i
m�i c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh trong s� nghi�p xây d�ng
%�t n��c Vi�t Nam, xu�t phát tE th�c ti^n Vi�t Nam. Ng�#i
%ã c�n d�n toàn ��ng, toàn dân ta nh?ng vi�c to l�n, h�
tr�ng, c7n làm sau khi %�t n��c th	ng nh�t.

50 n�m qua, Di chúc c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh luôn
là ngu+n c" v6, %
ng viên toàn ��ng, toàn dân, toàn
quân ta phát huy tinh th7n yêu n��c, %(i %oàn k�t toàn
dân t
c, v��t qua th� thách, giành nh?ng th'ng l�i v�
vang, %�a c� n��c b��c vào th#i k$ m�i, th#i k$ %�y
m(nh công nghi�p hóa, hi�n %(i hóa và h
i nh�p qu	c
t�, vì mFc tiêu: “Dân giàu, n��c m(nh, dân ch�, công
b<ng, v�n minh”!�

Tài liệu tham khảo
1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2015.
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Quan đi"m c�a Ch� t�ch H� Chí Minh 
v� nghiên c�u lý lu�n, t�ng k!t th�c ti2n 
trong công tác t� t�ng

NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG*

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là nội dung quan trọng trong công
tác tư tưởng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Là người sáng lập, lãnh
đạo và rèn luyện Đảng ta, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức chú trọng đến công
tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Với Người, nghiên cứu lý luận, tổng kết
thực tiễn là yếu tố cốt lõi giúp Đảng luôn giữ vững nền tảng tư tưởng, bản chất giai
cấp công nhân, thực hiện vai trò tiên phong trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào.

Summary: The theoretical research and practical review are important contents in
ideological work in particular and the Party’s building work in general. As the founder,
leader and practitioner of the Party, in his lifetime, President Ho Chi Minh paid great
attention to theoretical research and practical review. For him, theoretical research
and practical review are the core factors that help the Party always maintain the
ideological foundation, the working class nature, and perform a pioneering role in any
revolutionary period.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác tư tưởng, lý luận, thực tiễn, cách mạng, Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh, ideological, theoretical, practical, revolutionary, Vietnam.
Nhận bài: 5/4/2019; Sửa chữa: 15/4/2019; Duyệt đăng: 2/5/2019.

Ch� t�ch H+ Chí Minh luôn nh�n m(nh, mu	n th�c
hi�n %��c nhi�m vF cách m(ng, ��ng ph�i có “ch�
ngh>a làm c	t” %0 trong ��ng ai c6ng ph�i hi0u, ai
c6ng ph�i theo ch� ngh>a �y. K� thEa, v�n dFng

sáng t(o quan %i0m c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh v/ nghiên
c�u lý lu�n và t"ng k�t th�c ti^n trong công tác t� t��ng,
��ng ta luôn xác %�nh, %ây là m
t ho(t %
ng quan tr�ng
%�c bi�t trong giai %o(n hi�n nay. Nghiên c�u lý lu�n,
t"ng k�t th�c ti^n là m
t yêu c7u khách quan nh<m phát
tri0n lý lu�n, hoàn thi�n lý lu�n %0 gi? v?ng n/n t�ng t�
t��ng c�a ��ng, kh�ng %�nh v� trí, vai trò lãnh %(o toàn
di�n c�a ��ng. 

Quan niệm về nghiên cứu lý luận và tổng
kết thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong l�ch s� các %�ng chính tr�, tính ch�t ho(t %
ng
c�a m�i %�ng %��c xác l�p c�n c� theo h�c thuy�t lý lu�n,
trào l�u t� t��ng mà %�ng %ó l�a ch�n %0 xây d�ng c s�

t� t��ng, lý lu�n cách m(ng trong phong trào công nhân và
phong trào c
ng s�n qu	c t�. C.Mác và )ngghen %ã nghiên
c�u lý lu�n và t"ng k�t th�c ti^n cách m(ng th� gi�i, th�o
ra Tuyên ngôn c�a ��ng C
ng s�n, m
t v�n ki�n có tính
c�ng l>nh %7u tiên c�a phong trào c
ng s�n qu	c t�. 

Trong giai %o(n %� qu	c ch� ngh>a, V.I.Lênin d�a vào
t� t��ng, lý lu�n v/ %�ng c�a giai c�p công nhân mà
C.Mác và )ngghen %/ ra, %+ng th#i k�t h�p v�i th�c ti^n
cách m(ng c�a n��c Nga và th� gi�i lúc %ó, %0 tEng b��c
xây d�ng và phát tri0n c s� t� t��ng, lý lu�n c�a ��ng
C
ng s�n. C s� t� t��ng này không ch2 %0 thành l�p
��ng, mà còn %0 xây d�ng kh	i %oàn k�t trong ��ng, là
c s� %/ ra %�#ng l	i, c�ng l>nh, chính sách c�a ��ng.
Lênin %ã %�c bi�t nêu cao vai trò c�a lý lu�n cách m(ng
%	i v�i s� hình thành và phát tri0n c�a m
t chính %�ng.
Lênin nói: “Không th0 có m
t ��ng xã h
i ch� ngh>a v?ng
m(nh, n�u không có lý lu�n cách m(ng %0 %oàn k�t t�t
c� nh?ng ng�#i xã h
i ch� ngh>a l(i, %0 h� rút ra tE trong

* Thạc sĩ, Trường Chính trị Tô Hiệu - Hải Phòng.
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lý lu�n %ó t�t c� nh?ng %i/u c�a h� và %em áp dFng lý
lu�n %ó vào ph�ng pháp %�u tranh và ph�ng sách hành
%
ng c�a h�”1. Theo V.I.Lênin, các ��ng C
ng s�n ph�i
ti�p tFc nghiên c�u, phát tri0n lý lu�n %ó v/ m�i m�t,
ph�i bi�t t"ng k�t, %úc rút kinh nghi�m tE %i/u ki�n cF
th0 c�a n��c mình, phân %�nh rõ ranh gi�i v/ m�t t�
t��ng, lý lu�n gi?a %�ng và ch� ngh>a c h
i. Nh� v�y,
theo các nhà kinh %i0n mác-xít, chính %�ng c�a giai c�p
công nhân ra %#i ph�i xây d�ng và nghiên c�u cho mình
m
t lý lu�n, h�c thuy�t khoa h�c và cách m(ng. M
t m�t
t(o c s�, n/n t�ng t� t��ng cho ��ng, m�t khác nh<m
%�u tranh v�i các trào l�u t� t��ng, h�c thuy�t phi vô
s�n; xác l�p v/ t� t��ng trong ��ng, %+ng th#i, bi�t b"
sung, phát tri0n lý lu�n Mác - Lênin b<ng nh?ng k�t lu�n
m�i rút ra tE th�c ti^n sinh %
ng. H� t� t��ng, lý lu�n
c�a m
t giai c�p, m
t chính %�ng khi %ã %��c nghiên c�u,
t"ng k�t thì c7n %��c truy/n bá %�n v�i nhân dân.

Trên c s� lý lu�n cách m(ng và khoa h�c c�a ch�

ngh>a Mác- Lênin, trong xây d�ng và lãnh %(o ��ng
C
ng s�n Vi�t Nam, Ch� t�ch H+ Chí Minh nh�n th�c rõ
vai trò c�a lý lu�n cách m(ng, coi lý lu�n cách m(ng là
kim ch2 nam soi %�#ng cho th�c ti^n cách m(ng Vi�t
Nam. Theo Ng�#i, nghiên c�u lý lu�n là ti�p thu lý lu�n,
v�n dFng sáng t(o lý lu�n và phát tri0n lý lu�n. Nghiên
c�u b�n S th�o l7n th� nh�t Lu�n c�ng v/ v�n %/ dân
t
c và thu
c %�a c�a Lênin (7/1920), Nguy^n Ái Qu	c
kh�ng %�nh: “Lu�n c�ng c�a Lênin làm cho tôi r�t c�m
%
ng, ph�n kh�i, sáng t�, tin t��ng bi�t bao! Ng+i m
t
mình trong bu+ng mà tôi nói to lên nh� %ang nói tr��c
qu7n chúng %ông %�o: “H�i %+ng bào b� %�a %7y %au
kh"? �ây là cái c7n thi�t cho chúng ta, %ây là con
%�#ng gi�i phóng chúng ta”2. Ti�p thu lý lu�n c�a ch�
ngh>a Mác - Lênin, Nguy^n Ái Qu	c th�c s� tìm %��c
chân lý, tìm %��c con %�#ng gi�i phóng dân t
c. �	i
v�i Ng�#i, lý lu�n cách m(ng nh� ng�n %èn soi sáng,
d�n l	i cho cách m(ng thành công. Và ng�#i %ã b't g�p,
tìm th�y chân lý trong ch� ngh>a Mác - Lênin. Ng�#i

Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức chú trọng đến công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. ẢNH: TƯ LIỆU
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nh�n m(nh: “Bây gi# h�c thuy�t, ch� ngh>a nhi/u,
nh�ng ch� ngh>a chân chính nh�t, ch'c ch'n nh�t, cách
m�nh nh�t là ch� ngh>a Lênin”3. ��ng có lý lu�n t	t thì
��ng m�i v?ng m(nh, gi? v?ng v� trí lãnh %(o %�t n��c.
H+ Chí Minh vi�t: "Vì trình %
 lý lu�n th�p kém cho nên
%�ng tr��c nhi�m vF cách m(ng ngày càng m�i và ph�c
t(p, trong vi�c lãnh %(o ��ng ta không kh�i lúng túng,
không tránh kh�i sai l7m, khuy�t %i0m"4.

Nguy^n Ái Qu	c vi�t trong trang %7u c�a tác ph�m
��#ng Kách m�nh (n�m 1927): “Không có lý lu�n cách
m�nh thì không có cách m�nh v�n %
ng… Ch2 có theo lý
lu�n cách m�nh tiên phong, %�ng cách m�nh m�i làm n"i
trách nhi�m cách m�nh tiên phong”. Lý lu�n cách m(ng
là y�u t	 c	t lõi %0 m
t %�ng kh�ng %�nh con %�#ng %úng
%'n c�a mình, tE %ó kh�ng %�nh v� trí, vai trò lãnh %(o %	i
v�i s� nghi�p cách m(ng c�a nhân dân và vì nhân dân.
Nghiên c�u, v�n dFng sáng t(o lý lu�n, phát tri0n lý lu�n
c�a ch� ngh>a Mác - Lênin, Nguy^n Ái Qu	c %ã thành l�p,
phát tri0n ��ng C
ng s�n Vi�t Nam, lãnh %(o nhân dân c�
n��c chi�n th'ng %� qu	c xâm l��c, giành %
c l�p, t� do
cho dân t
c.

Trong quan %i0m c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh, nghiên
c�u lý lu�n trong công tác t� t��ng c�a ��ng không ch2
là ho(t %
ng c�a riêng ��ng, c�a tEng %�ng viên hay
nh?ng cán b
 làm công tác lý lu�n, mà còn là c�a toàn
th0 nhân dân. Ng�#i xác %�nh, qu7n chúng nhân dân
ti�p thu lý lu�n là chính, còn %	i v�i cán b
, %�ng viên.
Ng�#i %�c bi�t nh�n m(nh %�n ho(t %
ng nghiên c�u lý
lu�n c�a cán b
, %�ng viên là v�n dFng sáng t(o và phát
tri0n lý lu�n. Theo quan %i0m c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh,
cán b
, %�ng viên c6ng là con ng�#i và %/u có m�t tích
c�c, m�t tiêu c�c, m�t “thi�n” và m�t “ác”. Khi m�t th�
nh�t chi�m v� trí chi ph	i, ho(t %
ng c�a nó s� mang l(i
l�i ích cho cách m(ng, có tác %
ng tích c�c thúc %�y l�ch
s� phát tri0n. Khi m�t th� hai chi�m �u th� thì tác %
ng
s� ng��c l(i. Khi tr� l#i cho câu h�i: Làm th� nào %0 m�t
tích c�c th'ng m�t tiêu c�c, %0 “anh thi�n” th'ng “anh
ác”? Ng�#i ch2 rõ: ph�i h�c t�p lý lu�n, “H�c %0 làm vi�c,
làm ng�#i, làm cán b
…”, “Ph�i nghiên c�u ch� ngh>a
Mác - Lênin và áp dFng vào công tác hàng ngày”5. ��ng
viên có hi0u, có v�n dFng sáng t(o lý lu�n c�a ��ng vào
công tác c�a ��ng, th�m nhu7n lý lu�n %ó trong c�
nh?ng công vi�c hàng ngày thì m�i có th0 làm t	t công
tác t� t��ng cho qu7n chúng. Có th0 th�y, trong quan
%i0m H+ Chi£ Minh, ch� ngh>a Mác - Lênin không ch2 là
v6 khí lý lu�n %0 c�i t(o th� gi�i, mà còn là v6 khí lý
lu�n %0 c�i t(o chính b�n thân con ng�#i, tr��c h�t là
c�i t(o ch� th0 cách m(ng. 

Nghiên c�u lý lu�n và t"ng k�t th�c ti^n là hai n
i
dung không th0 tách r#i trong công tác t� t��ng c�a
��ng. T"ng k�t th�c ti^n %��c hi0u là vi�c khái quát
nh?ng ho(t %
ng th�c ti^n tE thành t�u, h(n ch�,

nguyên nhân, kinh nghi�m %�n gi�i pháp. T"ng k�t th�c
ti^n b" sung và làm c s� cho nghiên c�u lý lu�n. Ch�
t�ch H+ Chí Minh kh�ng %�nh: "Lý lu�n s� d> quan tr�ng
là do nó d(y ta hành %
ng... Hi0u bi�t do th�c hành mà
ra. Lý lu�n �y l(i ph�i dùng vào th�c hành... Th�c hành,
hi0u bi�t, l(i th�c hành, l(i hi0u bi�t n?a. C� %i vòng
nh� th� mãi, không bao gi# ngEng". Ch� t�ch H+ Chí
Minh di^n %(t m	i quan h� gi?a lý lu�n và th�c hành
nh� m
t vòng tu7n hoàn khép kín, lý lu�n và th�c hành
luôn b" tr�, làm c s� cho nhau. C6ng nh� v�y, nghiên
c�u lý lu�n là %0 có c s� cho các ho(t %
ng th�c ti^n
%��c di^n ra %úng %'n, %0 %(t %��c cái %ích mà lý lu�n
h��ng t�i. Không có lý lu�n h��ng d�n thì th�c ti^n tr�
nên mù quáng. Ng��c l(i, lý lu�n mà không liên h� v�i
th�c ti^n là lý lu�n suông. Trong th�c ti^n, m
t hành
%
ng %��c cho là %úng %'n có th0 không %úng v�i m�i
th#i k$, m�i dân t
c. Ho�c nh�n th�c v/ lý lu�n khác
nhau � m�i cá nhân s� d�n %�n s� khác bi�t, không %úng
%'n trong hành %
ng... 

Khi nói v/ con %�#ng %i lên ch� ngh>a xã h
i, Ch�
t�ch H+ Chí Minh nói: Ta không th0 gi	ng Liên Xô vì Liên
Xô có phong tFc, t�p quán khác, có l�ch s�, %�a lý khác...
Trong di^n v�n khai m(c L�p lý lu�n khóa 1 t(i Tr�#ng
Nguy^n Ái Qu	c ngày 7/9/1957, Ng�#i nh�n m(nh:
“Hi�n nay, %�ng v/ m�t xây d�ng ch� ngh>a xã h
i, tuy
chúng ta %ã có nh?ng kinh nghi�m d+i dào c�a các n��c
anh em, nh�ng chúng ta không th0 áp dFng nh?ng kinh
nghi�m �y m
t cách máy móc, b�i vì n��c ta có nh?ng
%�c %i0m riêng c�a ta...”. Nh?ng b" sung sáng t(o các
lu�n %i0m quan tr�ng vào lý lu�n Mác - Lênin vào th�c
ti^n cách m(ng Vi�t Nam, %ã góp ph7n quan tr�ng trong
vi�c hình thành và phát tri0n ��ng ta, là c s� lý lu�n,
c s� khoa h�c %0 ��ng %/ ra %�#ng l	i, chi�n l��c, sách
l��c cách m(ng trong cu
c %�u tranh giành %
c l�p dân
t
c và xây d�ng ch� ngh>a xã h
i. Do v�y, t"ng k�t th�c
ti^n %0 th�y s� phù h�p hay ch�a phù h�p c�a lý lu�n,
%0 có nh?ng ch� tr�ng, %�#ng l	i %úng %'n hn. Ng�#i
%ã %úc k�t: “Nguyên nhân c�a b�nh ch� quan là: kém lý
lu�n, ho�c khinh lý lu�n, ho�c suông lý lu�n”6. Ng�#i
c6ng th�ng th'n ch2 ra nh?ng sai l7m trong c�i cách
ru
ng %�t xu�t phát tE nhi/u nguyên nhân, m
t trong
s	 %ó là s� xa r#i gi?a lý lu�n và th�c ti^n, là s� y�u
kém v/ lý lu�n c�a ��ng. C6ng nh� m	i quan h� gi?a
công tác t� t��ng và công tác t" ch�c, nghiên c�u lý
lu�n và t"ng k�t th�c ti^n có m	i quan h� bi�n ch�ng
không th0 tách r#i. 

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về nghiên cứu lý luận và tổng kết
thực tiễn trong Đảng ta hiện nay

V�n dFng quan %i0m c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh v/
nghiên c�u lý lu�n và t"ng k�t th�c ti^n trong công tác t�
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t��ng, ��ng C
ng s�n Vi�t Nam luôn coi tr�ng ho(t %
ng
này trong công tác t� t��ng c6ng nh� trong m�i giai %o(n
cách m(ng, %�c bi�t là giai %o(n hi�n nay. ��y m(nh
nghiên c�u lý lu�n và t"ng k�t th�c ti^n làm rõ thêm lý
lu�n v/ xã h
i ch� ngh>a và con %�#ng %i lên ch� ngh>a xã
h
i; v/ mô hình và con %�#ng mà ��ng và dân t
c %ã l�a
ch�n, là con %�#ng phù h�p v�i quy lu�t khách quan, phù
h�p v�i nh?ng %i/u ki�n ch� quan c�a %�t n��c; kh�ng
%�nh n/n t�ng t� t��ng c�a ��ng là ch� ngh>a Mác - Lênin,
t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh và c6ng chính tE n/n
t�ng t� t��ng này, %�a ch� tr�ng, %�#ng l	i, chính sách
c�a ��ng %�n v�i nhân dân m
t cách hi�u qu� và thi�t
th�c nh�t.

Trong nh?ng n�m g7n %ây, các v�n ki�n �(i h
i ��ng
và nhi/u ngh� quy�t H
i ngh� Trung �ng %ã %ánh giá
công tác lý lu�n, xác %�nh ph�ng h��ng, nhi�m vF c�a
công tác lý lu�n nói chung, công tác nghiên c�u lý lu�n,
t"ng k�t th�c ti^n nói riêng. Th�c hi�n các ngh� quy�t
c�a ��ng, vi�c t" ch�c, tri0n khai nghiên c�u lý lu�n,
t"ng k�t th�c ti^n %ã có nh?ng b��c phát tri0n. ��c bi�t,
Ngh� quy�t s	 01-NQ/TW c�a B
 Chính tr� khóa VII “V/
công tác lý lu�n trong giai %o(n hi�n nay” %ánh d�u m
t
b��c chuy0n trong nh�n th�c v/ vai trò c�a công tác lý
lu�n và t" ch�c nghiên c�u lý lu�n, t"ng k�t th�c ti^n
phFc vF cho phát tri0n %�t n��c. B
 Chính tr� khóa XI %ã
nh�n %�nh: Công tác lý lu�n c�a ��ng %ã %(t %��c nh?ng
k�t qu� quan tr�ng. Trên l>nh v�c xây d�ng ��ng v/ t�
t��ng, ��ng ta luôn kh�ng %�nh s� c7n thi�t ph�i %�y
m(nh công tác t"ng k�t th�c ti^n, nghiên c�u lý lu�n.
Công tác lý lu�n %ã ch� %
ng nghiên c�u nhi/u v�n %/ lý
lu�n và th�c ti^n c�a công cu
c %"i m�i, v/ ch� ngh>a
Mác- Lênin và t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh. �ã ti�n
hành nhi/u cu
c t"ng k�t l�n… Qua các cu
c t"ng k�t %ã
góp ph7n phát tri0n t� duy lý lu�n c�a ��ng, phát hi�n
nh?ng v�n %/ m�i %ang %�t ra, %/ xu�t nh?ng lu�n c� lý
lu�n - th�c ti^n, làm c s� xác %�nh quan %i0m, gi�i pháp,
ki�n ngh� m�i. Nh?ng b��c phát tri0n c�a công tác nghiên
c�u lý lu�n, t"ng k�t th�c ti^n %ã %��c V�n ki�n �(i h
i
��ng l7n th� XII %ánh giá là “góp ph7n quan tr�ng trong
vi�c cung c�p lu�n c� khoa h�c cho vi�c ho(ch %�nh
%�#ng l	i, ch� tr�ng c�a ��ng và chính sách, pháp lu�t
c�a Nhà n��c”7 công tác nghiên c�u lý lu�n và t"ng k�t
th�c ti^n góp ph7n "kh�ng %�nh %�#ng l	i %"i m�i c�a
��ng là %úng %'n, sáng t(o; con %�#ng %i lên ch� ngh>a
xã h
i c�a n��c ta là phù h�p v�i th�c ti^n c�a Vi�t Nam
và xu th� phát tri0n c�a l�ch s�". 

Hi�n nay, ��ng ta ti�p tFc %�y m(nh tri0n khai vi�c
nghiên c�u lý lu�n và t"ng k�t th�c ti^n %áp �ng yêu c7u
c�a tình hình m�i v�i vi�c ban hành Ch2 th� s	 23-CT/TW
ngày 9/2/2018 "V/ ti�p tFc %"i m�i, nâng cao ch�t l��ng,
hi�u qu� h�c t�p, nghiên c�u, v�n dFng và phát tri0n ch�

ngh>a Mác - Lênin, t� t��ng H+ Chí Minh trong tình hình
m�i". V�i vi�c h�c t�p, nghiên c�u, v�n dFng và phát tri0n
ch� ngh>a Mác - Lênin, t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh
%��c tri0n khai trên ph(m vi r
ng, tr��c nh�t là %�n toàn
th0 cán b
, %�ng viên, c� các t7ng l�p qu7n chúng nhân
dân. ��ng %ã th�c s� %�a công tác nghiên c�u lý lu�n tr�
thành ho(t %
ng th�#ng nh�t trong ��ng, trong dân. �i/u
này có ý ngh>a vô cùng to l�n tr��c b	i c�nh th� gi�i và
trong n��c có nhi/u chuy0n bi�n, cùng v�i nh?ng thành
t�u c�a phát tri0n kinh t� - xã h
i %�t n��c, %#i s	ng v�t
ch�t, tinh th7n c�a ng�#i dân %��c nâng cao. Bên c(nh %ó
còn không ít nh?ng khó kh�n trong gi�i quy�t các v�n %/
xã h
i, nh�: kho�ng cách giàu nghèo, b�t bình %�ng xã h
i
có xu h��ng gia t�ng…; cùng %ó là nh?ng trào l�u t� t��ng
t� b�n hóa, nh?ng %òi h�i dân ch� c�c %oan nh<m ch	ng
phá ��ng và Nhà n��c c�a các th� l�c thù %�ch. Do v�y,
nâng cao hi�u qu� c�a vi�c nghiên c�u lý lu�n, t"ng k�t
th�c ti^n là công vi�c c�p thi�t c�a ��ng, nh<m %�nh h��ng
t� t��ng cho cán b
, %�ng viên và qu7n chúng nhân dân
luôn kiên %�nh theo con %�#ng %ã ch�n. Ng��c l(i, n�u l
là vi�c h�c t�p, nghiên c�u lý lu�n, c6ng nh� t"ng k�t th�c
ti^n %0 hoàn thi�n lý lu�n cho phù h�p v�i th#i %(i s� là
%i/u ki�n thu�n l�i cho các th� l�c thù %�ch %�y m(nh các
ho(t %
ng ch	ng phá cách m(ng, d�n %�n s� l�ch l(c, m�t
ni/m tin c�a nhân dân v�i ��ng. H�c t�p, nghiên c�u lý
lu�n, %úc rút kinh nghi�m, t"ng k�t th�c ti^n luôn là nhi�m
vF quan tr�ng c�a toàn ��ng.

Trong giai %o(n hi�n nay, khi lý lu�n c�a ch� ngh>a
Mác - Lênin, t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh %ã tr�
thành n/n t�ng t� t��ng c�a ��ng, %ã tr� nên quen
thu
c, g7n g6i %	i v�i m�i cán b
, %�ng viên và m�i ng�#i
dân Vi�t Nam, ho(t %
ng t"ng k�t th�c ti^n %0 hoàn thi�n
lý lu�n càng %��c coi tr�ng và %/ cao. Ban Bí th� ban
hành H��ng d�n s	 02-HD/TW ngày 8/2/2018 v/ “T"ng
k�t th�c ti^n, nghiên c�u lý lu�n” nh<m góp ph7n làm
rõ, b" sung và hoàn thi�n n/n t�ng t� t��ng c�a ��ng;
cung c�p lu�n c� khoa h�c cho vi�c xây d�ng %�#ng l	i,
ch� tr�ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c;
b" sung, phát tri0n ch� ngh>a Mác - Lênin và t� t��ng
c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh trong tình hình m�i. V�i %�nh
h��ng trên t�t c� các l>nh v�c: kinh t�; v�n hóa, xã h
i;
qu	c phòng, an ninh, %	i ngo(i; xây d�ng ��ng và h�
th	ng chính tr�, H��ng d�n s	 02-HD/TW yêu c7u các c�p
�y, t" ch�c %�ng, c quan, %n v� ch� %
ng %/ xu�t các
v�n %/ c7n t"ng k�t, nghiên c�u; trong %ó, các c quan
nghiên c�u lý lu�n gi? vai trò nòng c	t, h(t nhân k�t n	i
trong công tác t"ng k�t th�c ti^n, nghiên c�u lý lu�n.
�ây là ho(t %
ng thi�t th�c nâng cao hi�u qu� c�a công
tác t"ng k�t lý lu�n, nghiên c�u th�c ti^n c�a ��ng hi�n
nay.

Tuy nhiên, công tác nghiên c�u lý lu�n, t"ng k�t
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th�c ti^n c�a ��ng còn nhi/u b�t c�p, ch�a %áp �ng
%��c yêu c7u %�t ra trong tình hình m�i. �(i h
i XII c�a
��ng %ã nêu: “Công tác t"ng k�t th�c ti^n, nghiên c�u
lý lu�n ch�a %áp �ng yêu c7u c�a công cu
c %"i m�i”,
“công tác t"ng k�t th�c ti^n, nghiên c�u lý lu�n còn b�t
c�p, ch�a làm rõ %��c m
t s	 v�n %/ %�t ra trong quá
trình %"i m�i %0 %�nh h��ng trong th�c ti^n, cung c�p
c s� khoa h�c cho ho(ch %�nh %�#ng l	i c�a ��ng,
chính sách và pháp lu�t c�a Nhà n��c”10. M
t s	 ho(t
%
ng nghiên c�u lý lu�n, t"ng k�t th�c ti^n còn mang
tính ch�t hình th�c, ch�a có ý ngh>a góp ph7n nâng t7m
lý lu�n c�a ��ng. T(i m
t s	 c quan, %n v�, m
t s	 t"
ch�c %�ng, vi�c t"ng k�t th�c ti^n v�i nh?ng %ánh giá
chung chung, có tình tr(ng n0 nang, né tránh nh?ng
v�n %/ b�t c�p gây b�c xúc trong d� lu�n. Tình tr(ng
trên xu�t phát tE nhi/u nguyên nhân, nh�: m
t s	 c�p
�y %�ng ch�a có nh�n th�c %úng %'n, %7y %�, ch�a coi
tr�ng ho(t %
ng nghiên c�u lý lu�n, t"ng k�t th�c ti^n;
m
t s	 cán b
, %�ng viên còn ch�a %/ cao ý th�c t� giác
trong nghiên c�u lý lu�n, t"ng k�t th�c ti^n, %�c bi�t
ch�a ch� %
ng làm công tác t� t��ng cho nhân dân %0
nhân dân tích c�c hn trong công tác này. S� tích c�c
c�a nhân dân th0 hi�n � vi�c nhi�t tình tham gia, góp
ý v/ nh?ng %�#ng l	i, ch� tr�ng c�a ��ng; v/ góp ý
th�ng th'n v�i cán b
, %�ng viên, v�i cán b
 lãnh %(o;
v/ tích c�c h�c t�p t� t��ng c�a Ch� t�ch H+ Chí Minh;
v/ kiên %�nh ni/m tin v�i ��ng... Do %ó, trong th#i gian
t�i, nh<m nâng cao hi�u qu� c�a công tác t� t��ng, xây
d�ng, c�ng c	 ni/m tin trong nhân dân, công tác nghiên
c�u lý lu�n, t"ng k�t th�c ti^n trong ��ng c7n chú tr�ng
m
t s	 nhi�m vF nh� sau:

M
t là, %�y m(nh ho(t %
ng nghiên c�u lý lu�n, t"ng
k�t th�c ti^n trong qu7n chúng nhân dân. Các c�p �y
%�ng, các c quan, %n v� c7n th�c hi^n t	t nguyên t'c
t�p trung dân ch�, l'ng nghe và gi�i quy�t nh?ng tâm
t�, nguy�n v�ng chính %áng c�a nhân dân. Ch2 khi ng�#i
dân th�y %��c quy/n l�i, trách nhi�m c�a mình %	i v�i
��ng, v�i %�t n��c thì kh	i %(i %oàn k�t dân t
c m�i
%��c gi? v?ng, ho(t %
ng t"ng k�t th�c ti^n c�a ��ng

m�i t�p trung %��c trí tu� c�a toàn dân, tE %ó có th0
phát tri0n lý lu�n và %�a ra nh?ng ch� tr�ng, %�#ng l	i
%úng %'n nh�t.

Hai là, nâng cao hi�u qu� t"ng k�t th�c ti^n, nghiên
c�u lý lu�n trong cán b
, %�ng viên, %�c bi�t là các c�p �y
%�ng. Nh?ng %ánh giá, t"ng k�t th�c ti^n c7n chú tr�ng
%�n chi/u sâu, chú tr�ng %�n ý ngh>a trong vi�c góp ph7n
hoàn thi�n, phát tri0n lý lu�n c�a ��ng, mà thi�t th�c
nh�t là góp ý, hoàn thi�n ngh� quy�t các c�p, %�#ng l	i,
ch� tr�ng, chính sách c�a ��ng b
 m�i %�a ph�ng và
Trung �ng.

Ba là, c7n có nh?ng hình th�c bi0u d�ng nh?ng %n
v�, %�a ph�ng làm t	t công tác nghiên c�u lý lu�n, t"ng
k�t th�c ti^n và nh?ng %ánh giá khách quan cho nh?ng
%n v� ch�a th�c hi�n t	t ho(t %
ng này trong ��ng.
Mu	n v�y, ��ng c7n xây d�ng tiêu chí cho vi�c %ánh giá
ho(t %
ng nghiên c�u lý lu�n, t"ng k�t th�c ti^n trong
��ng, tránh nh?ng %ánh giá chung chung, không mang
tính %�nh l��ng %��c nh?ng ho(t %
ng %ã làm. 

V�n dFng t� t��ng H+ Chí Minh v/ nghiên c�u lý lu�n,
t"ng k�t th�c ti^n trong công tác t� t��ng, trong th#i
gian g7n %ây, ��ng %ã có nhi/u ho(t %
ng ý ngh>a nh<m
nâng cao hi�u qu� c�a công tác này. �ây c6ng là %òi h�i
c�p thi�t trong tình hình m�i c�a th� gi�i và b	i c�nh
trong n��c. Tuy nhiên, nghiên c�u lý lu�n và t"ng k�t
th�c ti^n trong công tác t� t��ng c�a ��ng c7n chú tr�ng
%�n hi�u qu� hn n?a, c7n tri0n khai r
ng rãi và thi�t
th�c hn n?a, %�c bi�t %	i v�i m�i t7ng l�p nhân dân.
Mu	n v�y, tE các c�p �y %�ng, các t" ch�c %�ng c7n ph�i
có nh�n th�c %úng %'n v/ ho(t %
ng nghiên c�u lý lu�n,
t"ng k�t th�c ti^n, coi %ây là công vi�c th�#ng xuyên, có
ý ngh>a to l�n trong góp ph7n nâng t7m lý lu�n c�a ��ng.
M�t khác, các ho(t %
ng trong nghiên c�u lý lu�n, t"ng
k�t th�c ti^n trong ��ng, trong nhân dân c7n thi�t th�c,
có tiêu chí %ánh giá cF th0, rõ ràng %0 t�p trung t	i %a trí
l�c c�a toàn ��ng, toàn dân vào xây d�ng và phát tri0n
%�t n��c.�
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�I�N BIÊN 
Điểm đến lịch sử
Đại tá, Nhà báo TRẦN HỒNG

��n �i�n Biên nh?ng ngày này ta không ch2 mê
say v�i c�nh %�p c�a núi rEng, v�i con ng�#i c�a
các dân t
c Tây B'c xinh %�p, h+n h�u, yêu %#i,
mà m�i b��c chân ta %i, %�n %âu c6ng là nh?ng

%�a danh n"i ti�ng: REng M�#ng Ph�ng, ni �(i t��ng -
T"ng T� l�nh Võ Nguyên Giáp ch�n làm S� ch2 huy chi�n
d�ch �i�n Biên %(i th'ng; T�p %oàn c� %i0m mà th�c dân
Pháp coi là b�t kh� xâm ph(m; R+i ta lên %+i A1 - %i0m
quy�t chi�n cu	i cùng gi?a ta và %�ch.

65 n�m %ã trôi qua, nh�ng âm vang ti�ng s�m rung
chuy0n c� %�t tr#i Tây B'c v�i kh	i b
c phá 964 kg do b

%
i ta lu+n sâu d��i lòng hào, ém sát t�n sào huy�t c�a
k� thù…

Hôm nay, trên m�nh %�t anh hùng �y, các th� h� con,
cháu c�a nh?ng chi�n s� n�m x�a v�n luôn h�ng say h�c
t�p, lao %
ng sáng t(o, %oàn k�t, chung s�c %+ng lòng xây
d�ng làm %"i thay nhanh chóng m�nh %�t �i�n Biên l�ch s�.
�i�n Biên, hôm nay l(i càng r�c r�, sung s�c hn trên b��c
%�#ng phát tri0n cùng %�t n��c.

Đường vào Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng.



Chợ phiên dưới chân
khu rừng Mường Phăng,
Điện Biên Phủ.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên Tượng đài Chiến thắng,
nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ,
năm 2004.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu
nhân tại hầm chỉ huy ở Mường
Phăng, năm 2004.

Đại tá Nguyễn Bội Giong, người tham
gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ
những ngày đầu tiên cho đến khi chiến
dịch kết thúc, bên rừng Mường Phăng.

Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện
Biên Phủ.

Các gian hàng bán đồ lưu niệm cạnh khu
hầm Tướng Đờcát (De Castries).

Hệ thống giao
thông hào trên
đồi A1, do Bộ
đội đào trong
Chiến dịch Điện
Biên Phủ.

Cảnh sắc thơ mộng trên
đèo Pha Đin, nơi hàng
vạn dân công đã chở
lương thực, đạn dược
chi viện cho Chiến dịch
Điện Biên Phủ.

Hoa Ban ở khu rừng Mường Phăng, nơi có hầm chỉ huy của Đại
tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.



Hơn 20 năm hoạt động phòng khám phải thay đổi tới 5 lần nhưng vẫn phát huy tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, người
cao tuổi. 
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KỲ ANH

Làm vi�c b<ng cái tâm
c�a ng�#i th7y thu	c,
su	t 27 n�m qua, phòng
khám mi^n phí c�a bà

Tr�ng Th� H
i T	 (sinh n�m
1933) %ã khám, t� v�n s�c
kh�e cho hàng tr�m b�nh nhân
chính sách, có hoàn c�nh khó
kh�n, nh?ng ng�#i cao tu"i.

C� %�n th� hai hàng tu7n,
t(i phòng H
i ch? th�p %�
ph�#ng Giáp Bát, phòng
khám mi^n phí c�a bà Tr�ng
Th� H
i T	 l(i m� c�a %0 chào
%ón nh?ng b�nh nhân %�n
th�m khám, ki0m tra s�c
kh�e và t� v�n mi^n phí.
Không c7n %�t h�n, không
ph�i ch# %�i, không chi phí
khám b�nh, b�nh nhân %�n
ch2 c7n ghi danh là %��c các
bác s> khám chu %áo. Bác s>
Tr�ng Th� H
i T	 (nguyên
Phó Hi�u tr��ng Tr�#ng Cao
%�ng Y t� Nam ��nh) nh� l(i, tE khi m�i v/ h�u n�m 1992,
bà nh�n %��c r�t nhi/u l#i m#i tE các phòng khám t�
nhân, nh�ng bà %/u tE ch	i. Th#i gian %7u, bà %i khám tE

thi�n l�u %
ng t(i các %�a bàn
trong Hà N
i. Sau %ó, th�y %i
mãi không %��c, nên bà T	 và
nh?ng ng�#i %+ng nghi�p v/
h�u %ã quy�t %�nh m� phòng
khám tE thi�n này. 

Phòng khám nh?ng ngày
%7u còn khó kh�n v/ c s�
v�t ch�t, nh�ng %�n hi�n nay
%ã %��c chính quy/n t(o %i/u
ki�n giúp %� nên %7y %� hn.
Chia s� v/ công vi�c c�a
mình, bà T	 cho bi�t: "Tôi làm
vi�c này hoàn toàn xu�t phát
tE cái tâm c�a ng�#i làm
ngh/ bác s>, ch� không vì
mFc %ích ki�m ti/n. Sau khi
v/ h�u, tôi có cùng v�i m
t
s	 bác s> c6ng %ã v/ h�u nh�
tôi m� phòng khám này. Tôi
ch2 tâm ni�m m
t %i/u, làm
ngh/ thu	c là ph�i vì b�nh
nhân, vì l�ng tâm ch�
không ph�i vì ti/n b(c. Vì
ti/n b(c thì không th0 làm

ngh/ thu	c %��c. Tôi ch2 mong có s�c kh�e %0 ti�p tFc
%��c làm vi�c có ích cho xã h
i. Không nh?ng v�y, %i/u
tôi mong mu	n hn bao gi# h�t là phòng khám s� có
nhi/u bác s> hn %0 duy trì, phFc vF nhân dân".�

Bác sĩ Trương Thị Hội Tố từ khi nghỉ hưu vẫn tham gia
tích cực các công tác từ thiện. 

PHÒNG KHÁM MI6N PHÍ cho các 
b�nh nhân có hoàn c�nh khó kh�n



Hàng tuần, vào thứ hai bà Tố cùng những thầy thuốc lại mở cửa phòng khám đón
người bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, dành những lời tư vấn, động viên giúp người
bệnh với đi phần nào nỗi đau bệnh tật.

Phòng khám hiện có 7 y, bác sĩ, dược sĩ thường
xuyên khám chữa bệnh cho các bệnh nhân cao
tuổi, cũng như người có hoàn cảnh khó khăn.

Các nhà hảo tâm mang đến tặng phòng khám thuốc được các bà
phân loại, đóng gói kỹ càng và cấp phát miễn phí cho các bệnh nhân. 

Bệnh nhân nắm chặt tay cám ơn bà Tố sau mỗi buổi
khám bệnh.
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Bác sĩ Nguyễn Văn Đức (83 tuổi) tư vấn và khám chữa bệnh rất
nhiệt tình cho các bệnh nhân.

Các bệnh nhân tới đây khám đều được ghi tỉ mỉ tình trạng
bệnh và lưu trong hồ sơ của phòng khám.



Bố anh Thức, ông Phạm Đức Định, đã có gần 50 năm làm nghề.
Quê gốc ở xứ đạo Bùi Chu, Nam Định, nơi những chiếc đồng hồ
cổ đã theo các cha xứ đến đây. Khi đó, cha anh Thức vốn là một

người phụ giúp cho các cha ở nhà thờ, thạo việc sửa chữa điện đóm
và các thiết bị cơ khí, như máy tuốt lúa, máy xát gạo, máy cày bừa…
lại được các thầy tu khuyến khích và chỉ cho những bước cần thiết để
sửa chữa một chiếc đồng hồ cổ. Nhiều gia đình ở địa phương có đồng
hồ hỏng biết tiếng tìm đến, việc dần nhiều lên. Cứ thế, sửa chữa đồng
hồ cổ trở thành nghề kiếm sống của ông Phạm Đức Định, rồi đam mê
lúc nào không hay và theo ông cho mãi đến về sau này.

Niềm đam mê với những chiếc đồng hồ cổ truyền sang cho người
con trai Phạm Văn Thức một cách rất tự nhiên. Ngôi nhà, tuổi thơ với
những tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên mỗi ngày đã nuôi dưỡng
và đưa chàng trai trẻ đến với niềm đam mê đồng hồ cổ. Đến năm 16,

17 tuổi, anhđã tự tay sửa được
những chiếc đồng hồ to và cả
những chiếc đồng đồ khó tính.
Nghề sửa đồng hồ đòi hỏi người
thợ phải luôn kiên trì, không thể
nóng vội, từ tìm hiểu nguyên nhân
hỏng hóc đến có hướng khắc phục. Có
chiếc mất vài tiếng để sửa, có chiếc lại thử thách
lòng kiên trì của người thợ đến vài ngày trời. Nhưng với đam mê và
tâm huyết, anh Thức luôn cố gắng đưa cỗ máy thời gian hoạt động ổn
định trở lại. Với những hoài bão của tuổi trẻ, năm 2010, anh Thức rời
quê hương, lên Hà Nội lập nghiệp với lưng vốn là nghề sửa chữa đồng
hồ dobố anh truyền lại, và một niềm đam mê được nuôi dưỡng với
những chiếc đồng hồ cổ.

“Đến với đồng hồ cổ là duyên, là sự gắn bó và giờ đây đã là niềm
đam mê thấm sâu vào con người” - là những chia sẻ giản
dị,chân thực của anh Phạm Văn Thức, một thanh niên 8x
nhưng đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề đồng hồ cổ.

Nhà thờ cổ ở vùng quê của anh 
Phạm Văn Thức (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông Phạm Đức Định năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng
vẫn cặm cụi bên bàn sửa chữa để chỉ bảo nghề cho lớp con cháu.

t� nh�ng chi�c đ�ng h� c�
Níu giữ giá trị thời gian

Bàn tay tài hoa và đôi mắt tinh anh củng những người thợ đề có thể
tìm đúng bệnh của từng chiếc đồng hồ.
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Bước vào không gian cửa hàng của anh Thức tại phố Giảng Võ,
người viết bài như có cảm giác choáng ngợp trước đủ các loại đồng hồ
cổ: từ đồng hồ cây sang trọng cho những căn biệt thự, chung cư đến
những chiếc đồng hồ treo tường tinh tế và cả những chiếc đồng hồ để
bàn nhỏ gọn, điểm tô cho không gian nhỏ. 

Ở đây, những người thợ sửa chữa cẩn thận, tỉ mỉ và kĩ càng trong
từng chi tiết kĩ thuật để chăm sóc, “khám bệnh” cho từng chiếc đồng
hồ có tuổi đời hàng chục, thâm chí đến cả trăm năm tuổi, đem đến sự
phục vụ tốt nhất cho khách hàng yêu thích đồng hồ cổ.

Mỗi chiếc đồng hồ cổ thực sự là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại.
Là một người ngoài ngành, chưa tiếp xúc nhiều với đồng hồ cổ, chính
tác giả bài viết cũng bị thu hút một cách kỳ lạ. Theo chia sẻ của những
người thợ ở đây, với máy móc, phải có bộ óc sáng tạo và bàn tay của
các kỹ sư tạo nên, với những tính toán, phương pháp thủ công; âm
thanh thì phải có những nhạc sĩ, tính toán cao độ, trường độ để âm
thanh đạt đến độ hoàn hảo, lập trình để cứ 15 phút 1 lần bản nhạc
cất lên chính xác, đều đặn và bền bỉ trong nhiều năm. Tiêu chí hay của
bản nhạc, theo anh Thức, là phải đảm bảo cao độ và trường độ; thứ
hai là phải có độ vang, ngân, không bị khô hay ngắt quãng. Bản nhạc
phổ biến nhất là bản Westminster - được coi là bản hùng ca của đồng
hồ cổ; và một số bản khác như Aver Maria, Gaicarilon, Trinity, Con
bướm vàng… Ngay cả chiếc thùng gỗ bao bọc chiếc đồng hồ cũng
phải lựa chọn loại gỗ (thường là gỗ sồi, mềm, xốp và nhẹ) và thiết kế

hợp lý để tạo nên sự cộng hưởng âm thanh, góp phần mang lại hiệu
quả tốt hơn cho bản nhạc. 

Trước kia, chỉ những vị khách tuổi trung niên mới đam mê và có
thú chơi đồng hồ cổ. Thì giờ đây, niềm đam mê đồng hồ cổ đã được
truyền lửa sang những khách hàng trẻ tuổi hơn, bởi mỗi chiếc đồng
hồ cổ là lịch sử, là văn hóa, là sự sáng tạo tuyệt vời của thế hệ trước.
Chơi đồng hồ cổ thường là những người sống thiên về nội tâm, là
những người đam mê về văn hóa truyền thống. Với những người đam
mê đồng hồ, mỗi chiếc đồng hồ cổ là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh
cao. Lắng nghe tiếng chuông đồng hồ vang lên, tâm người nghe
dường như cảm thấy thư thái hơn nhiều. Còn với anh Thức, thì đó là
việc cảm nhận từng nhịp thời gian trôi đi, để cảm thấy quý trọng từng
phút giây. Có lẽ vì vậy mà anh chọn câu slogan cho cửa hàng là “Đánh
thức giá trị thời gian”.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 10 năm trôi qua, là duyên, là nghề và giờ
là đam mê, là sự gắn bó với đồng hồ cổ. Một ngày vắng đi tiếng
chuông ngân vang của những chiếc đồng hồ cổ, anh cảm thấy tẻ nhạt
và thiếu hương vị cuộc sống.

Niềm đam mê đã có, xu hướng thì ngày càng nhiều người tìm đến
với đồng hồ cổ như một giá trị của cuộc sống, anh Thức luôn mong
muốn kết nối được sâu rộng hơn với nhiều người cùng đam mê để tạo
nên một cộng đồng lớn mạnh, quy tụ những cá nhân đam mê đồng
hồ cổ để giao lưu, chia sẻ nhiều giá trị.�

Đôi bàn tay của những người thợ trẻ nhưng vô cùng kiên nhẫn và khéo léo với từng chi tiết lắt léo của chiếc đồng hồ.

129TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

T H Ô N G  T I N  -  Q U � N G  C Á O



Chuỗi hoạt động này nằm trong những nỗ lực của Vinamilk
để nâng cao nhận thức về nguồn dinh dưỡng từ sữa cũng
như tầm quan trọng của việc hình thành thói quen uống

sữa đối với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em trong lứa tuổi học
đường - giai đoạn vàng của sự phát triển thể chất và trí tuệ. 

Tại sự kiện, các đại biểu tham dự đã cùng ký tên lên bảng
tượng trưng với thông điệp “Hành động để mỗi trẻ em Việt Nam
đều được uống sữa mỗi ngày” để thể hiện sự chung tay của cộng
đồng vì một Việt Nam vươn cao.

Những năm qua, Vinamilk đã nỗ lực phát triển vùng nguyên
liệu sữa. Đến nay, Công ty đã có hệ thống 10 trang trại chuẩn
GLOBAL G.A.P lớn nhất châu Á tại Việt Nam, 2 trang trại theo
chuẩn hữu cơ châu Âu. Ngày 24/5/2019, Vinamilk cũng đã khởi
công xây dựng tổ hợp “Resort” Bò Sữa Organic quy mô lớn tại
Lào, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm organic ngày càng cao của
người tiêu dùng.  

Vinamilk cũng đã cùng với Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam mang
hơn 35 triệu ly sữa, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng, đến cho 440
ngàn trẻ em khó khăn trên cả nước, và hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng
cho chương trình sữa học đường, tương đương hơn 175 triệu

hộp sữa đến 3 triệu em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh,
thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre,
Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh…�

Ngày 01/6/2019, Vinamilk đồng hành với Hiệp hội Sữa Việt Nam chào mừng Ngày Quốc tế
Thiếu nhi và hưởng ứng ngày Sữa thế giới năm 2019 với chủ đề “Niềm vui uống sữa ở
trường” với nhiều hoạt động ý nghĩa. #EnjoyDairy là chủ đề chung của ngày Sữa thế giới
2019, do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) phát động trên toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội phát biểu tại sự kiện.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận sữa từ các đại biểu tham gia
sự kiện.

Các bé được thỏa sức khám phá thử thách hấp dẫn cả về trí óc
lẫn thể chất.

Vi�t Nam h	
ng �ng ngày s�a th� gi�i 2019
v�i ch đ� “Ni�m vui u�ng s�a 
 Tr	�ng”

Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chiều cao của người Việt Nam gần như thấp nhất khu vực châu Á và chỉ
tăng 3cm trong suốt thời gian dài 25 năm (từ 1993 - 2018). Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cho thấy
quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng chiếm đến 32%. Trong đó, sữa đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hằng
ngày của trẻ giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt canxi và các vi chất cần thiết.
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Bamboo Airways
VÀ L�C Đ�Y M�I CHO TH� TR��NG DU L�CH

H
ãng hàng không Bamboo Airways vừa khai
trương 3 đường bay thương mại từ TP. Hải
Phòng đi Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh và Cần

Thơ. Đây là ba đường bay đầu tiên của Bamboo Airways trong
kế hoạch xây dựng mạng lưới kết nối Cảng hàng không quốc tế
Cát Bi với các thị trường du lịch trọng điểm trong nước (Đà Nẵng,
Phú Quốc…) và quốc tế (Bangkok, Singapore, Seoul, Siem
Reap…) trong thời gian tới.

Bước đầu các đường bay này được khai thác với tần suất 1
chuyến khứ hồi/ngày/tuyến bay, trong đó thời gian dự kiến bay
Hải Phòng - Quy Nhơn là 1 giờ 35 phút, Hải Phòng - TP. Hồ Chí
Minh là 2 giờ và Hải Phòng - Cần Thơ là 2 giờ 5 phút. 

Đến nay, nếu tính cả ba đường bay mới từ Hải Phòng, Bam-
boo Airways đã khai thác thành công 20 đường bay nội địa với
điểm đến ưu tiên là các thị trường du lịch nhiều tiềm năng của
Việt Nam như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Quảng Ninh, Hải Phòng,
Quảng Bình, Phú Quốc, Pleiku…; bên cạnh các đường bay
truyền thống. 

Tuy nhiên, lợi ích về điểm đến không phải giá trị duy nhất mà
thương hiệu hàng không này muốn mang tới cho khách hàng. 

Hiện nay, nhiều cơ sở lưu trú cao cấp đang tăng cường kết
hợp với các hãng hàng không nhằm đem tới cho khách du lịch
những combo trọn gói thuận tiện nhất, với chi phí thấp hơn nhiều
so với mức giá của các dịch vụ đơn lẻ. Chính sách này đang được
áp dụng triệt để tại Bamboo Airways nhờ mối liên kết mật thiết
với hệ thống quần thể nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn FLC. Cụ
thể, khách hàng có thể tiết kiệm đến 50% chi phí, chưa kể hàng
loạt ưu đãi lớn khác nếu sử dụng đồng thời dịch vụ của cả Bam-
boo Airways và FLC Hotel & Resort, vốn nổi tiếng với những sân
golf tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống khách sạn 5 sao cao cấp trải
dài trên khắp đất nước. 

Chiến lược liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng du lịch đang
được Bamboo Airways tích cực triển khai, với lộ trình “phủ
sóng” 37-40 đường bay nội địa trong 2019. Đối với tuyến bay
quốc tế, riêng trong tháng 4/2019, Bamboo Airways đã đưa
vào khai thác 3 đường bay đến Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật
Bản. Dự kiến tiếp theo đó sẽ là các điểm đến Singapore, Thái
Lan... trong quý II/2019, và các đường bay tới Đông Âu vào
quý III/2019.

Dự kiến đến cuối năm 2019, đội bay của Bamboo Airways sẽ
phát triển lên con số 40 máy bay, bao gồm các mẫu Airbus A321
Neo và Boeing 787 Dreamliner.

Tính đến tháng 4/2019, Bamboo Airways đã thực hiện gần
4.000 chuyến bay với tỷ lệ đúng giờ gần 93%, cao nhất toàn
ngành. Trong năm 2019, hãng đặt mục tiêu tăng tần suất khai
thác lên 100 chuyến bay/ngày, phụcvụ 5 triệu lượt hành khách.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo
UBND TP. Hải Phòng, Tập đoàn FLC và Hãng hàng không
Bamboo Airways cắt băng khai trương 3 đường bay từ Hải
Phòng đi Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
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Sức mạnh động cơ vượt trội, các tính năng an toàn được trang bị “full option”; đi cùng kiểu dáng trẻ trung,
khoẻ khoắn, dòng xe thương hiệu Việt đầu tiên VinFast Fadil hút khách ngay ngày đầu ra mắt.

“Cấu hình” vượt trội trong dòng xe cỡ nhỏ

Là một trong những người đầu tiên được ngồi, lái thử Fadil, Vlogger
Lê Tùng Anh  kênh Trắng Auto cho rằng, mẫu xe của VinFast mang
dáng dấp của dòng xe đô thị, với trang bị vượt trội trên thị trường.
“Động cơ 1.4L cùng hộp số tự động vô cấp (CVT) của Fadil mang lại
độ vọt rất tốt mà vận hành vẫn êm ái. Khi xe chạy trên 100km/h, tay
lái vẫn rất vững, không bị bay như dòng xe đô thị thông thường; trong
xe có độ ồn rất thấp, gần như đã triệt tiêu được tiếng của máy và lốp
vọng lên”, Vlogger nhận định.

VinFast Fadil trang bị một loạt tính năng an toàn hơn hẳn các đối
thủ cùng phân khúc hiện nay như: Hệ thống cân bằng điện tử (ESC),
chức năng kiểm soát lực kéo (TCS), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA),
Hệ thống chống lật (ROM) ngoài ra trên xe cũng trang bị hệ thống
phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD.

Mẫu xe có hiệu năng trên giá thành tốt nhất

Ở mức giá từ 394.900.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT), không
có mẫu xe nào trên thị trường đáng tiền tốt như Vinfast Fadil.

Với thiết kế gầm cao - lazang 15 inch so với 14 inch của các
dòng xe khác cùng phân khúc, Fadil có lợi thế hơn trong vận
hành trên những điều kiện đường sá đô thị Việt Nam. Kiểu dáng
trẻ trung, 6 màu lựa chọn, tích hợp nhiều công nghệ tại bảng

điều khiển cũng là lợi thế của mẫu xe mới ra mắt này.
Với thiết kế trẻ trung, năng động theo phong cách châu Âu, khả

năng vận hành mạnh mẽ cùng hệ thống an toàn vượt trội, VinFast
Fadil không chỉ tái định nghĩa chiếc xe đô thị  mà còn cung cấp một
dòng xe có hiệu năng, tiện ích trên giá thành tốt nhất cho thị trường
Việt Nam.�

Nhiều khách hàng sau khi lái thử đã quyết định sở hữu một chiếc xe
VinFast Fadil

V�a ra m�t, 
có gì đ� đánh chi�m th� tr�	ng?
VinFast Fadil

132 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO



133TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

T H Ô N G  T I N  -  Q U � N G  C Á O



134 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO



135TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

T H Ô N G  T I N  -  Q U � N G  C Á O



136 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO



137TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

T H Ô N G  T I N  -  Q U � N G  C Á O



138 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO



139TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

T H Ô N G  T I N  -  Q U � N G  C Á O



Tư duy “chi tiêu trước, tiết kiệm sau”

Hầu hết chúng ta đều không được trang bị kiến thức bài bản về tiền
bạc để chuẩn bị cho tương lai sau này. Đó là lý do mà nhiều bạn trẻ
hiện nay thường không hình thành thói quen tiết kiệm. Đa số các bạn
thường sử dụng thu nhập để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu trước, số
tiền còn lại sẽ tiết kiệm. 

Theo ông Hoàng Việt Cường - Giám đốc Khối kinh doanh Nam A
Bank, nhiều bạn trẻ có thói quen mua sắm tùy hứng, không có kế
hoạch. Chính điều này cùng với tư duy “chi tiêu trước, tiết kiệm sau”
khiến các bạn thường bị động tài chính cho các mục tiêu lâu dài như
mua nhà, mua xe…, thậm chí là những mục tiêu nhỏ hơn như kinh
doanh, du lịch…

Tiết kiệm sao cho đúng cách?

Trên thực tế, công thức tiết kiệm lý tưởng nên là Thu nhập - Tiết
kiệm = Chi tiêu, nghĩa là, bạn nên trích một khoản cố định từ thu nhập
của mình để tiết kiệm. Số tiền còn lại sẽ được
cân đối cho việc chi tiêu. Điều này không chỉ
giúp bạn luôn có sẵn một khoản tiền dự trữ,
mà còn thay đổi thói quen chi tiêu và học cách
nói “không” với những nhu cầu chưa thực sự
cần thiết.

Ông Hoàng Việt Cường cũng chia sẻ thêm:
“Có nhiều cách tiết kiệm, nếu ngày xưa bỏ ống
heo thì bây giờ bạn có thể đến ngân hàng để
gửi tiền, vừa an toàn, lại vừa được sinh lời
bằng lãi suất. Điều bạn cần cân nhắc chính là
chọn sản phẩm tiết kiệm phù hợp với tình hình
tài chính của mình.”

Hai trong số những sản phẩm tiết kiệm nổi
bật hiện nay trên thị trường là tiết kiệm Lợi ích
nhân đôi và tiết kiệm Rút vốn linh hoạt từ Nam

A Bank. Với sản phẩm tiết kiệm Lợi ích nhân đôi, Ngân hàng áp dụng
lãi suất ưu đãi vượt trội và được điều chỉnh mỗi 6 tháng với mức lãi
suất cao hơn hoặc giữ nguyên so với lãi suất ban đầu. Nếu cần vốn
phục vụ cho các mục đích khác, bạn có thể dùng sổ tiết kiệm này để
vay cầm cố với lãi suất vay bằng chính lãi suất tiết kiệm.

Trong khi đó, với sản phẩm tiết kiệm Rút vốn linh hoạt, bên cạnh
mức lãi suất hấp dẫn, bạn có thể linh hoạt rút một phần vốn gốc trong
suốt kỳ hạn gửi để thực hiện các mục tiêu khác mà vẫn bảo toàn lãi
suất với phần vốn còn lại.

Gửi tiền trực tuyến, xu hướng tiết kiệm mới thời
công nghệ

Bên cạnh gửi tiền tại ngân hàng, bạn cũng có thể gửi tiết kiệm
online ngay trên điện thoại của mình, vừa không tốn thời gian mà có
thể chủ động quản lý tài khoản. Với việc mở sổ tiết kiệm online tại
Nam Á Bank, khách hàng được hưởng mức lãi suất cao hơn so với

khi gửi tiền trực tiếp tại quầy, được
hưởng toàn bộ các ưu đãi và khuyến
mãi từ Nam Á Bank...

Khi mức sống ngày càng cao, chi phí
ngày càng tăng thì việc lên kế hoạch
tiết kiệm bắt đầu từ những khoản tiền
đều đặn hàng tháng vừa đơn giản, vừa
thiết thực, góp phần thực hiện những
mục tiêu lâu dài. Nếu thay đổi tư duy
trong việc quản lý tài chính, bạn sẽ
nhận ra những tác động tích cực của nó
với bản thân và cuộc sống của chính
mình. Do đó, hãy bắt đầu tiết kiệm
ngay hôm nay, dù là một khoản tiền
nhỏ, để vun đắp tài chính cho những
mục tiêu lớn hơn sau này.�

Việc cố định một khoản tiền tiết kiệm hàng tháng không chỉ
giúp bạn hạn chế những chi tiêu không cần thiết mà còn dễ
dàng đạt được các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Người trẻ và tư duy tiết kiệm

140 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO



Chính thức được công bố tại buổi họp
báo ngày 20/5 tại Hà Nội, “Ngày
không tiền mặt 16/6” là ngày

không dùng tiền mặt đầu tiên diễn ra
tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước
(NHNN), Báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội
Thương mại điện tử (VECOM) và
Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt
Nam (Napas) phối hợp thực hiện.

Đây là dịp khuyến khích người
dân sử dụng các phương tiện thanh
toán hiện đại không dùng tiền mặt khi
mua sắm hàng hóa, dịch vụ như thanh
toán qua thẻ, thanh toán qua ví điện tử,
thanh toán trên di động…. Nhân sự kiện này,
các tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh
toán, các nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ dự kiến sẽ
tung ra nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt và hấp dẫn.

Hưởng ứng “Ngày không tiền mặt”, trong tháng 6 BIDV cũng sẽ
đẩy mạnh giới thiệu các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng

với nhiều chính sách ưu đãi hợp lý dành cho khách
hàng mở tài khoản, phát hành thẻ, hoặc chuyển

khoản, thanh toán hàng hóa dịch vụ, hóa đơn
qua thẻ…

Nhân sự kiện này, BIDV kỳ vọng sẽ tiếp
tục duy trì vị thế là ngân hàng ứng dụng
công nghệ thông tin hàng đầu trong hệ
thống, với các phần mềm thanh toán
không dùng tiền mặt nổi bật như BIDV
HomeBanking, Thanh toán hóa đơn online,

Nộp thuế điện tử…
Năm 2018 là năm BIDV đẩy mạnh triển khai

dự án ngân hàng số, được tổ chức định hạng tín
nhiệm S&P đánh giá là một trong những ngân hàng

tích cực hợp tác với các FinTech để thúc đẩy ứng dụng
ngân hàng số, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ.

Ngày 15/03/2019, BIDV đã chính thức thành lập Trung tâm
Ngân hàng số nhằm hướng tới mục tiêu đi trước đón đầu, khai phá
những tiềm năng ứng dụng số hóa trong hoạt động ngân hàng một
cách quy mô, tổng thể.�

BIDV h	
ng �ng “Ngày không ti�n m�t”
v�i nhi�u 	u đãi h�p d�n

Tháng 6 là thời gian nóng đỉnh điểm trong năm. Trong khi, khắp nơi trên cả nước, nhiệt độ luôn đạt
ngưỡng từ 35-40 độ, thì tại Fansipan, nhiệt độ cao nhất ở khu vực đỉnh chỉ từ 6-18 độ. Cảnh sắc tuyệt
đẹp cùng khí hậu mát lành đã khiến Fansipan thành điểm đến hot nhất mùa hè này ở miền Bắc.
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Dây chuyền thiết bị chế biến cát biển thành cát sạch xây dựng lắp đặt tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
PHAN THÀNH

Địa chỉ: 71 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3 885 885 - Fax: 0292 3 769 118 - Hotline: 0939 803 803

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Phan
Thành là đơn vị khởi xướng công nghệ rửa cát xây
dựng, đã ứng dụng vào thực tiễn từ năm 2007 đến nay.
Bên cạnh công nghệ chế biến cát bẩn thành cát sạch,

giúp nâng cao tuổi thọ công trình, Công ty còn phát minh dây
chuyền công nghệ xử lý cát nhiễm mặn thành cát sạch xây dựng.

Cụ thể, từ năm 2017, Công ty đã ứng dụng thành công công
nghệ xử lý cát nhiễm mặn, cát biển thành cát sạch xây dựng
theo quy mô công nghiệp.

Mới đây, ngày 31/01/2019, Công ty Phan Thành đã hoàn tất
việc lắp đặt và vận hành thiết bị xử lý nguồn cát biển phối hợp
với Vùng 5 Hải Quân. Với nguồn nguyên liệu cát biển đầu vào có
hàm lượng muối ion clo- bằng 0,38%, cao gấp 7,5 lần tiêu chuẩn
cho phép, nhưng qua thiết bị xử lý, sàng tuyển rửa bởi công
nghệ Phan Thành cho ra cát sạch xây dựng với hàm lượng muối
ion clo- bằng 0,009%, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép < 0,01%.

Cát biển, cát nhiễm mặn sau khi qua thiết bị xử lý thành cát
sạch xây dựng đạt tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 theo Quyết định
126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và
hải đảo đến năm 2025. 

Để duy trì chất lượng, Công ty Phan Thành đã ký kết hợp
đồng với Phân viện VLXD Miền Nam - Chi nhánh Phú Quốc - tiến
hành kiểm tra cát sạch thành phẩm về thành phần muối ion clo-
theo định kỳ mỗi tuần 01 lần để giám sát thực thi chính sách
chất lượng tuyệt đối như đã cam kết công bố. Đồng thời Công
ty thực hiện nghiêm chỉnh trong việc công bố hợp chuẩn hợp
quy cho sản phẩm cát sạch được chế tạo từ nguồn cát biển theo
QCVN 16:2017/BXD được thực hiện chế tạo theo công nghệ của
Phan Thành.

Việc cát nhiễm mặn được xử lý thành cát sạch xây dựng cung
cấp cho sản xuất bê tông và vữa giúp giảm giá thành vận chuyển

từ vài chục đến vài trăm nghìn cho mỗi khối cát, góp phần giải
quyết bài toán cát sạch cho xây dựng ở vùng biển, hải đảo, đồng
thời nâng cao tuổi thọ công trình.

Hiện nay, Công ty Phan Thành đã triển khai được 06 thiết bị ứng
dụng sản xuất cát sạch theo quy mô công nghiệp tại các địa phương:

Nhà máy 1: Tại Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

Nhà máy 2: Tại Quận 09, TP. Hồ Chí Minh;

Nhà máy 3: Tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

Nhà máy 4: Tại Tầm Vu, tỉnh Long An;

Nhà máy 5: Tại tỉnh Thanh Hóa;

Nhà máy 6: Chính thức hoạt động từ ngày 31/01/2019 tại
Phú Quốc.

Ông Võ Tấn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng
Thương mại Vận tải Phan Thành và các cộng sự bên dây
chuyền chế biến cát sạch tại Phú Quốc.
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Dường như thiên nhiên luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Fan-
sipan. Bởi dù đến đây vào bất cứ mùa nào, khoảng thời gian
nào, du khách đều có thể chiêm ngưỡng những cảnh tượng

thiên nhiên độc đáo. Mùa đông thì tuyết rơi, sương phủ, còn ngay tại
thời điểm tháng 6 này, khi đặt chân tới “Nóc nhà Đông Dương”, du
khách sẽ như lạc vào xứ sở mùa hè Châu Âu với thời tiết se lạnh,
trong lành.

Chỉ cách Hà Nội 4 tiếng di chuyển nhưng thời tiết tại Fansipan và
Hà Nội giống như ở hai thế giới khác nhau. Tạm biệt cái nắng oi ả
đầu hè nơi đô thị, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được đắm chìm
trong không gian thơ mộng, mây trời bao quanh và hít hà bầu không
khí mát lành của núi rừng Tây Bắc.

Trên khu vực đỉnh, quần thể tâm linh Fansipan kỳ vĩ uy nghiêm
giữa mây ngàn gió lộng. Dừng chân trước Bảo An Thiền Tự, Kim Sơn
Bảo Thắng Tự, miếu Sơn thần, Tượng Quan âm Bồ Tát Đại tượng
Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam hay đi trên đường La Hán, có cảm

giác như đi vào cõi thiền, an yên tự tại. 
Mùa hè, Fansipan còn là một thiên đường hoa mùa hạ, với những

hồng cổ, hồng leo, hướng dương, thanh anh, cẩm tú cầu… ngợp ngời
hương sắc.

Ngay bên cạnh Ga đi cáp treo là một đồi hoa tím rộng 15.000
m2, giống như lạc giữa một cánh đồng oải hương ở xứ Provence xa
xôi của nước Pháp. Từ độ cao 2000 lên tới đỉnh Fansipan thời điểm
này, đỗ quyên đỏ, vàng vẫn đang rực rỡ bung sắc. 

Giữa hè mà vẫn được co mình trong áo khoác mỏng, thưởng thức
lợn bản nước, cơm lam, rượu ngô… và hòa vào nhịp điệu vùng cao
trong phiên chợ tình với trai làng, gái bản khi đêm buông thì đúng
là chỉ Fansipan mới có.

Fansipan mát rượi đang mời gọi, với đủ những thứ ăn chơi,
nghỉ dưỡng và trải nghiệm thú vị. Vì sao lại phải nghĩ đủ cách trốn
nóng mà không phải là lên xe thẳng tiến đến Sun World Fansipan
Legend?�

Tháng 6 là thời gian nóng đỉnh điểm trong năm. Trong khi, khắp nơi trên cả nước,
nhiệt độ luôn đạt ngưỡng từ 35-40 độ, thì tại Fansipan, nhiệt độ cao nhất ở khu vực
đỉnh chỉ từ 6-18 độ. Cảnh sắc tuyệt đẹp cùng khí hậu mát lành đã khiến Fansipan
thành điểm đến hot nhất mùa hè này ở miền Bắc.

điểm đến hot nhất miền Bắc mùa hè này

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

Linh; B�o hi�m xã hi Vi�t Nam; Ngân hàng Công
th
�ng… và ký k�t các “H�p ��ng cung �ng d�ch v� b�o
d
�ng, s�a ch�a ô tô” cho các c� quan, doanh nghi�p có
�i xe l�n, nh
: V�n phòng Qu	c hi, V�n phòng B Ngo�i
giao; V�n phòng B Xây d�ng…

Ho�t �ng chuyên nghi�p theo mô hình 3S, hi�n
nay TGP g�m có hai c� s� là Toyota Gi�i Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) ��t ch�ng ch� công nh�n là
“Tr�m D�ch v� tiêu chu�n c�a Toyota” và “Tr�m s�a
ch�a thân v� và s�n tiêu chu�n Toyota” do Toyota
Nh�t B�n c�p. 

Tr� s� chính t�i 807 �
�ng Gi�i Phóng, qu�n Hoàng
Mai, có di�n tích m!t sàn xây d�ng g"n 2.000m2, trong �ó
di�n tích Phòng tr
ng bày rng kho�ng 339m2 và Khu v�c
x
�ng s�a ch�a 1 t"ng có di�n tích kho�ng 750m2 v�i 12
khoang chuyên s�a ch�a, b�o d
�ng, b�o trì và thay th�
ph� tùng xe ô tô.

Chi nhánh Toyota Pháp Vân có t#ng di�n tích sàn
g"n 10.000m2, bao g�m showroom, 2 t"ng x
�ng và khu
v�n phòng. X
�ng d�ch v� 2 t"ng v�i di�n tích trên
3.400m2 v�i 54 khoang s�a ch�a theo tiêu chu�n c�a
TMV, trong �ó bao g�m 16 khoang s�a ch�a chung và 34
khoang gò s�n. 

Hi�n TGP �ang xúc ti�n thành l�p chi nhánh t�i t�nh
Nam $�nh.

Áp d�ng ph
�ng pháp c�i ti�n liên t�c “Kaizen” và
“Tiêu chu�n hóa” trên m%i l&nh v�c ho�t �ng, quy trình
d�ch v� hoàn h�o, �i ng' nhân viên t�n tâm và chuyên
nghi�p, công ngh� �*ng c�p qu	c t�, ch�t l
�ng Toyota
toàn c"u, TGP góp ph"n không nh� trong vi�c giúp Toyota
chi�m l&nh th� tr
�ng Vi�t và kh*ng ��nh v� trí $�i lý s	
1 trong lòng khách hàng.�

TOYOTA GI�I PHÓNG
Khách hàng là trên hết

Toyota Giải Phóng (TGP) là công ty liên doanh giữa 2 đối tác lớn: Công ty Cổ
phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản
(SUMITOMO CORPORATION).

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó TGĐ Công ty LD TOYOTA
Giải Phóng.

Showroom tại 807 Giải Phóng,
Hà Nội.

Khu xưởng Dịch vụ TOYOTA
Giải Phóng.

Nhân viên Công ty LD TOYOTA Giải Phóng
tư vấn cho khách hàng.

154 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO



155TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

T H Ô N G  T I N  -  Q U � N G  C Á O



156 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 189+190 (5+6/2019)

THÔNG TIN - QU�NG CÁO

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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HASKY Group được thành lập từ năm 2007 với 

chuyên ngành xây dựng dân dụng, hoàn thiện kiến 

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

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

công nhân lành nghề và hệ thống thiết bị công 

nghệ thi công tiên tiến, HASKY Group được các chủ 

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

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

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

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

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ chuyên môn, 

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

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

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

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

Hasky Group hiện có 02 đơn vị thành viên là: 

Công ty Cổ phần Vách kính Hasky (HASKY FACADE) 

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

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

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

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

thống gia công tự động, được điều khiển bởi hệ 

thống mạng trung tâm, các sản phẩm của Hasky 

thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ASTM, 

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

lượng, tiến độ, cách thức phục vụ. 

Đi tiên phong trong việc áp dụng vật liệu mới 

trong lĩnh vực thi công hoàn thiện kiến trúc, bằng 

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

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

cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, phù hợp 

nhất và hài lòng nhất.

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

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

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

HASKY GROUP
Sức mạnh sáng tạo, Vươn tới tầm cao



Công ty C# ph"n TEXO T
 v�n và $"u
t
 (TEXO), ti+n thân là Công ty C# ph"n
CONINCO T
 v�n và $"u t
 (CONINCO -
INVEST), là mt trong nh�ng công ty t

v�n xây d�ng có uy tín trên th� tr
�ng.

Xu�t phát t/ Xí nghi�p Xây d�ng
công trình thuc Công ty T
 v�n Công
ngh�, Thi�t b� và Ki�m ��nh xây d�ng -
B Xây d�ng theo quy�t ��nh thành l�p

s	 161/Q$-BXD do B tr
�ng B Xây
d�ng ký ngày 10/2/1999, tr�i qua nhi+u
giai �o�n phát tri�n và tr
�ng thành,
ngày 8/1/2008 Công ty C# ph"n
CONINCO T
 v�n và $"u t
 �
�c thành
l�p và là ��n v� tiên phong ký h�p ��ng
nh
�ng quy+n th
�ng m�i COCINCO.
Tháng 10/2012, th�c hi�n ch� tr
�ng
phát tri�n trong th�i k= m�i, Công ty
quy�t ��nh �#i tên thành Công ty C#
ph"n TEXO T
 v�n và $"u t
 .

V�i uy tín v+ n�ng l�c và kinh
nghi�m trong l&nh v�c t
 v�n xây d�ng,
TEXO �ã và �ang th�c hi�n nhi+u d� án
tr%ng �i�m có yêu c"u k> thu�t, m>
thu�t cao trên các l&nh v�c: T
 v�n giám
sát, Qu�n lý d� án, T
 v�n l�p h� s� m�i
th"u và �ánh giá h� s� d� th"u, T
 v�n

thi�t k�, T
 v�n th�m tra, Ch�ng nh�n
s� phù h�p v+ ch�t l
�ng công trình xây
d�ng, Ki�m ��nh ch�t l
�ng...

Bên c�nh �i ng' cán b, k> s
 n�ng
�ng, giàu kinh nghi�m cùng v�i h�
th	ng qu�n lý ch�t l
�ng s�n ph�m t

v�n c�a Công ty �ã �
�c T# ch�c TQCSI
(Australia) công nh�n ��t tiêu chu�n ISO
9001:2008, TEXO �ã �
�c l�a ch%n tham
gia th�c hi�n nhi+u công trình l�n trên
��a bàn Hà Ni và các ��a ph
�ng trong
c� n
�c nh
 khách s�n, chung c
 và v�n
phòng cao c�p, trung tâm th
�ng m�i,
nhà máy, công trình giao thông...

TEXO v�i ph
�ng châm "Uy tín -
Ch�t l
�ng - Phát tri�n b+n v�ng", t�
hào �ã và �ang �
�c các Ch� �"u t

trong và ngoài n
�c ngày càng tin
t
�ng, l�a ch%n; t/ng b
�c kh*ng ��nh
v� trí mt Công ty t
 v�n hàng �"u trên
th� tr
�ng xây d�ng Vi�t Nam và s@ luôn
là ng
�i ��ng hành �áng tin c�y c�a các
nhà �"u t
.

Công ty Cổ phần TEXO
Tư vấn và Đầu tư

Tr� s� chính: T"ng 6, tòa nhà L�c H�ng, s	 85 Lê V�n L
�ng, Hà Ni
$i�n tho�i: (84-24)35742183; Fax: (84-24)35746200; Web: http://texo.com.vn
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