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rong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ
dựng nước và giữ nước. Để làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ vững chắc nền độc lập,
tự do của Tổ quốc, đã có biết bao người con ưu tú của quê hương ngã xuống hoặc để lại một phần

xương máu nơi chiến trường ác liệt. Chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng bằng tấm lòng tri
ân và trách nhiệm, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm, thực hiện tốt chủ
trương, chính sách về đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
của dân tộc...

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Tạp chí Mặt trận có bài
viết “Thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”. 

Tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về công tác Mặt trận, Tạp chí số này tiếp tục có nhiều bài nghiên cứu
chuyên sâu: “Những vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ chuyên trách Mặt trận
các cấp”, “Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc”, “Phát huy vai
trò của thành viên cá nhân đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”… giúp quý độc giả thấy được
sự quyết tâm, những nỗ lực đổi mới của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp để thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ mà Mặt trận và nhân dân giao phó.

Cùng với người dân cả nước, những tháng qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã nô nức chuẩn bị và
trải qua hoạt động Đại hội Mặt trận các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Tạp chí có bài viết điểm lại những nét nổi bật của các kỳ Đại hội Mặt trận: “Đại hội V, VI
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đại hội phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”.

Cũng trong ấn phẩm số này, bài viết “Kiểm soát quyền lực Nhà nước và vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong kiểm soát quyền lực Nhà nước” tiếp tục gửi đến bạn đọc nghiên cứu chuyên sâu về phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, một vấn đề thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận thời gian qua.

Tạp chí Mặt trận số này cũng giới thiệu nhiều bài viết về những thành tựu trong nghiên cứu, những
gợi mở từ thực tiễn công tác Mặt trận địa phương trong các mục: “Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc”,
“Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động”,…

Bên cạnh đó, mục Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân là các bài biên dịch mang tính tham
khảo kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề liên quan đến công tác Mặt trận: “Tham nhũng trong lĩnh vực y
tế ở Đông Nam Á: Thực trạng và giải pháp”, “Biến đổi khí hậu và tương lai của nhân loại”.

Với 84 trang, nội dung phong phú, trình bày đẹp mắt, Tạp chí Mặt trận số 191 tiếp tục là tài liệu tham
khảo hữu ích, món quà tinh thần có ý nghĩa đối với cán bộ Mặt trận các cấp, các nhà nghiên cứu và đông
đảo bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu!

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

T

LờI TÒA SOạN 
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Phát huy vai trò đoàn kết, yêu nước
của sư sãi Khmer trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Trong đời sống của người Khmer theo Phật giáo Nam tông, các
sư sãi có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh và đời sống xã hội. Bài
viết đề xuất các giải pháp để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu
nước của sư sãi Khmer trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “làm
nòng cốt” trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer. 

Summary: In the life of Khmer people following Nam Tong Buddhism,
monks have an important role in spiritual life and social life. The article
proposes solutions to continue to promote the monk’s solidarity and
patriotism in the cause of building and defending the country “as a core”
in propaganda and mobilization of Khmer people. 
Từ khóa: Đồng bào Khmer, sư sãi Khmer, Phật giáo Nam tông, truyền thống đoàn kết, yêu nước, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Keywords: Khmer people, Khmer monks, Nam Tong Buddhism, tradition of solidarity, patriotism,
building and defending the country.
Nhận bài: 5/6/2019; Sửa chữa: 6/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo của đồng
bào Khmer

Phật giáo đến với người Khmer ở Nam Bộ Việt Nam khá
sớm. Cùng với thời gian, Phật giáo Nam tông đã ăn sâu,
bám rễ trở thành đặc trưng văn hoá và lối sống của dân
tộc Khmer Nam Bộ. Ngôi chùa Phật giáo không chỉ là
trung tâm tín ngưỡng, mà còn là trung tâm văn hoá,
trung tâm giáo dục... Hầu như cả cuộc đời của người
Khmer gắn với ngôi chùa. Chính vì vậy, đối với đồng bào
Khmer, việc thực hiện các nghi lễ của Phật giáo Nam tông
gắn liền với các lễ hội dân tộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử, đồng bào dân tộc Khmer
đoàn kết, gắn bó với dân tộc Kinh và các dân tộc anh em
trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Phật giáo
Nam tông đoàn kết gắn bó với sơn môn, tông phái của Phật

giáo Bắc tông trong tinh thần lục hoà của Phật giáo. Đó là
cơ sở cho việc Phật giáo Nam tông Khmer tham gia thống
nhất Phật giáo cả nước năm 1981, hình thành Giáo hội Phật
giáo Việt Nam - ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam.

Hiện có 453 ngôi chùa được xây dựng trong các phum,
sóc ở các tỉnh vùng Tây Nam Bộ. Mỗi ngôi chùa đã đảm
nhận hai chức năng chính: Chùa là nơi sư sãi truyền giảng
đạo lý Phật giáo và cũng là thư viện tàng trữ các thư tịch
cổ; nơi bảo tồn, lưu giữ di sản văn hoá của cộng đồng
phum, sóc qua các thời kỳ lịch sử. Yêu cầu cao và đòi hỏi
nghiêm khắc đối với các vị sư thực hiện đúng giới luật đã
tạo ra cho giới tu hành nếp sống chuẩn mực, có đạo hạnh,
nên sư sãi luôn được cộng đồng tôn trọng. Mỗi chùa Khmer
ở Tây Nam Bộ có khoảng từ 10 đến 15 vị sư sãi tu hành, có
chùa số sư sãi lên tới hàng chục vị. Phật giáo Nam tông

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Khmer Nam bộ không có phụ nữ tu tại chùa. Đứng đầu các
vị sư trong chùa là Luk Krou (Sãi cả); là người có nhiều
năm tu hành, hiểu biết kinh Phật, có đức độ, uy tín. Sãi cả
có trách nhiệm điều hành các hoạt động tôn giáo và xã hội
của nhà chùa. Ban quản trị chùa lo các nguồn kinh phí để
xây dựng, duy trì các hoạt động của nhà chùa. Người
Khmer Nam Bộ tin rằng, việc đóng góp, hiến tặng của cải,
công đức cho nhà chùa là một cách tích luỹ công đức cho
mai sau khi được trở về với Đức Phật ở chốn niết bàn.

Hiện nay, toàn vùng Tây Nam Bộ có khoảng gần 10
ngàn sư sãi đang tu tập tại 453 ngôi chùa Khmer. Trong
công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, được sự giác ngộ của Đảng, đồng bào Khmer đã
“một lòng, một dạ” theo Đảng, tham gia các phong trào
đấu tranh chính trị, binh vận, đấu tranh vũ trang. Trong
các phong trào đấu tranh cách mạng sôi sục của đồng bào
Khmer, đã có nhiều sư sãi “cởi áo cà sa, khoác áo chiến
bào” trở thành những cán bộ cách mạng, tích cực tuyên
truyền, vận động thu hút đông đảo đồng bào Khmer tham
gia phong trào đấu tranh sôi nổi, rộng khắp và liên tục;
nhiều sư sãi đã giữ cương vị cao trong Mặt trận Dân tộc
Giải phóng miền Nam Việt Nam như: Hoà thượng Sơn
Vọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hoà bình thế giới, Phó
Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam,

cố vấn Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Tây Nam Bộ. Hoà
thượng Hữu Nhem, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ
hoà bình thế giới; Hòa thượng Thạch Sơn, Hội trưởng Hội
đồng sư sãi yêu nước khu vực Tây Nam Bộ; Hòa thượng
Lui Sa Rat, Chủ tịch Mặt trận Giải phóng tỉnh Trà Vinh…
Đã có nhiều sư sãi hy sinh anh dũng như Đại đức Sơn
Vọng, Đại đức Thạch Xom, Đại đức Sơn Thal ở chùa Prây
Chóp... đã có nhiều ngôi chùa cổ kính như chùa Dìa Chuối,
chùa Tân Hiệp - Cà Mau; chùa Kinh Hải, chùa Sóc Diện -
Gò Quao (Kiên Giang), chùa Prâychóp, chùa Tà Teo, chùa
Bàng Thua - Vĩnh Châu (Hậu Giang)… đã trở thành các
"Chùa Mặt trận" là nơi cất giấu tài liệu, nuôi giấu cán bộ.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đã có nhiều
cuộc đấu tranh chính trị, binh vận do các vị sư sãi tổ chức
dưới sự lãnh đạo của Đảng được đông đảo đồng bào tích
cực tham gia như: Cuộc đấu tranh của khoảng 200 sư sãi
Khmer ở Rạch Sỏi - Kiên Giang (năm 1974) đã kéo dài
trong 3 tháng; cuộc đấu tranh của sư sãi ở Trà Cú - Sóc
Trăng (năm 1966 - 1967) với hàng trăm sư sãi và trên 40
ngàn đồng bào tham gia. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy Mậu Thân năm 1968, các cuộc đấu tranh chống đôn
quân, bắt lính của sư sãi Khmer ở Hậu Giang đã kéo dài
trong 2 năm (1969 - 1970). Riêng cuộc đấu tranh vào cuối
năm 1969 đã có 5 ngàn sư sãi thuộc tỉnh Sóc Trăng và Bạc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đến thăm và chúc mừng Hội Đoàn kết
sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019. ẢNH: QUỐC TRUNG
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Liêu tham gia; chỉ riêng ở Vĩnh Châu đã huy động được
1.200 sư sãi tham gia đấu tranh. Đặc biệt là cuộc đấu
tranh của sư sãi chùa Bà Beo vào ngày 22/5/1970 với sự
tham dự của hơn 40 sư sãi và 300 đồng bào Khmer. Những
thành tích trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
của sư sãi Khmer yêu nước đã được Đảng, Nhà nước ghi
nhận, tặng thưởng hai Huân chương Giải phóng hạng
Nhất dành cho giới Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây
Nam Bộ. 

Đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện
nhiều chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào Khmer tại các tỉnh vùng Tây Nam Bộ;
đã ghi nhận công lao của nhiều sư sãi, nhiều ngôi chùa
Khmer đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Tiếp tục phát
huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, trong nhiều năm
qua, các vị sư sãi Khmer cùng với việc tu hành tôn giáo
đã tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước đến tín đồ, phật tử và bà con Khmer
ở địa phương; tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động
xây dựng đời sống văn hoá ở địa bàn dân cư, phòng,
chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa
phương. Nhiều sư sãi Khmer đã tham gia động viên con
em ở địa phương thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, tham gia
các hoạt động từ thiện, xoá đói giảm nghèo. Hầu hết các
trường học trong chùa Khmer được các sư sãi dạy miễn
phí và cấp sách vở, bút viết cho con em các gia đình
Khmer nghèo. Nhà chùa đã giúp các em biết đọc, biết viết,
biết làm tính. Một số chùa Khmer có vườn thuốc nam và
một số nhà sư Khmer có kiến thức về y học dân tộc đã
giúp đỡ rất nhiều cho việc khám chữa bệnh của bà con
Khmer và các dân tộc khác trong vùng. Các sư sãi cũng
giúp bà con những kiến thức về y tế, vận động đồng bào
uống nước sôi, giữ vệ sinh ăn uống, ngủ màn chống muỗi
sốt rét. Những hoạt động xã hội của sư sãi Khmer đã góp
phần tích cực giúp chính quyền cơ sở trong việc thực hiện
chính sách dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội của
Nhà nước ở địa phương. Thực hiện theo tôn chỉ của Đức
Phật “Duy tuệ thị nghiệp”, dùng trí tuệ làm sự nghiệp để
thức tỉnh chính mình và thức tỉnh chúng sinh, cùng mưu
cầu hạnh phúc cho mọi người, gắn bó mật thiết với Tổ
quốc và dân tộc. Nhiều sư sãi Khmer tiêu biểu đã được
bầu cử tham gia Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân
dân và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Chùa không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, hoạt động
tâm linh, mà còn là nơi hội họp của đồng bào Khmer đến
từ các phum, sóc. Kể cả việc đạo và việc đời, mỗi khi các
phum, sóc có việc, có chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước hoặc chính quyền địa phương cần phổ biến và
triển khai thì chùa chính là một địa điểm tập trung bà
con rất lý tưởng. Từ chùa, nhiều hoạt động cộng đồng
được phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực thi.

Một trong những vai trò quan trọng khác của chùa
Phật giáo Nam tông Khmer đó là nơi diễn ra nhiều hoạt

động từ thiện nhân đạo. Hoạt động từ thiện nhân đạo là
một trong những hoạt động điển hình của các tôn giáo và
Phật giáo Nam tông Khmer cũng không phải là ngoại lệ.
Ở nhiều chùa Khmer, thường thấy không ít các hoạt động
nuôi dưỡng người neo đơn, người già không có nơi nương
tựa, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Với những đối tượng ấy,
chùa thật sự trở thành mái ấm tình thương cưu mang,
che chở họ. Không những vậy, chùa còn là nơi cứu trợ,
giúp đỡ bà con trong các phum, sóc bị thiên tai, bão lũ.
Thông thường chùa có nhiều ruộng (do Phật tử có con em
tu chùa góp ruộng), nên Ban quản trị chùa tổ chức sản
xuất và tích trữ được tại chùa và thóc lúa dự trữ ấy được
sử dụng một phần để làm từ thiện xã hội, cứu trợ.

Một số giải pháp để tiếp tục phát huy
truyền thống đoàn kết, yêu nước của sư
sãi Khmer

Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào
Khmer, hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến cơ
sở cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Một là, tiếp tục phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ để củng
cố, kiện toàn hệ thống tổ chức về mặt giáo quyền của Phật
giáo Nam tông cấp khu vực trực thuộc Giáo hội Phật giáo
Việt Nam và Hội Đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước các tỉnh
Tây Nam Bộ. Xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của các
vị chức sắc tiêu biểu phụ trách về giáo quyền và Hội Đoàn
kết sư sãi yêu nước tích cực tham gia các hoạt động của
Hội, tham gia quản lý, điều hành các chùa và các sinh
hoạt, học hành của sư sãi, các hoạt động lễ hội của đồng
bào Khmer theo phong tục, tập quán truyền thống.

Hai là, cần có chiến lược lâu dài phối hợp với Giáo hội
Phật giáo Việt Nam để xây dựng đội ngũ sư sãi Khmer vừa
tinh thông đạo pháp, có uy tín với người đồng đạo, song
lại vừa có thái độ chính trị tốt. Việc đào tạo phải chú ý kết
hợp cả ba nội dung: tiếng Pàli, Phật học và học vấn (văn
hóa). Cần duy trì cả ba cấp đào tạo: cấp cơ sở (theo chùa),
bậc trung cấp theo đơn vị tỉnh và bậc cao cấp cho toàn
khối Phật giáo Nam tông của người Khmer. 

Ba là, tạo điều kiện giúp đỡ Phật giáo Nam tông có đủ
kinh sách phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, xoá bỏ sự
phụ thuộc vào kinh sách ở nước ngoài. Nhà nước cần quan
tâm hỗ trợ cho việc xuất bản kinh sách phục vụ hoạt động
tôn giáo cho người Khmer ở Nam Bộ. 

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các
cấp cần chú trọng xây dựng, bồi dưỡng phát huy vai trò
của sư sãi trong công tác tuyên truyền, vận động, phối
hợp với chính quyền tạo điều kiện xây dựng các ngôi chùa
thành các điểm sinh hoạt văn hoá. Trang bị tủ sách, ti vi,
đài, hệ thống phát thanh phục vụ nhu cầu về đời sống
tinh thần của đồng bào cũng như tuyên truyền các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào
thi đua yêu nước ở các địa phương.v
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ĐÀO NGỌC LỢI*

Tóm tắt: 72 năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng luôn được
Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với
thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong thời kỳ mới, các
ngành chức năng cần có giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức trong xã hội, thực
hiện tốt chính sách ưu đãi người có công. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực xã
hội chăm lo, giúp đỡ gia đình có công, phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình
người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư
trú, giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với đất nước.

Summary: In 72 years, the care of people with meritorious services to the
revolution has always been the top priority of the Party and the State. In order to
better implement the policies for war invalids, martyrs' families, and people with
meritorious services to the revolution in the new period, functional departments
should have solutions to continue to raise awareness in society and well implement
preferential policies for people with meritorious services. Besides, it is necessary to
mobilize all social resources to take care of and help families with meritorious
services, striving to 2020, 100% of people with meritorious services have a higher
standard of living than the average living standard, basically resolving unsolved files
of confirming people with meritorious services to the country.
Từ khóa: Thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, tri ân, dân tộc Việt Nam.
Keywords: War invalids, martyrs' families, people with meritorious services to the revolution, gratitude, Vietnam.
Nhận bài: 5/6/2019; Sửa chữa: 6/6/2019; Duyệt đăng: 3/7/2019.

Trong suốt 72 năm qua, Ðảng, Nhà nước ta luôn
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ
trương, chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân

nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phong trào
"Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và
người có công với cách mạng", Quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa"
ngày càng phát triển sâu rộng, được đông đảo các tầng
lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành nét đẹp
trong đời sống văn hóa của xã hội ta, đời sống của người
có công với cách mạng và gia đình người có công với cách
mạng không ngừng được cải thiện.

Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thực
hiện chính sách ưu đãi người có công, năm 2019 là năm
kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Cục Người có
công đã phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ
chức đoàn thể tiếp tục hoàn thiện Dự án Pháp lệnh ưu
đãi người có công (sửa đổi); tập trung chỉ đạo các địa
phương giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có
công; tiếp tục đẩy mạnh công tác xác định hài cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin; xây dựng quy chế Quỹ “Đền ơn đáp
nghĩa” và tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chính
sách người có công tại các địa phương...

* Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện tốt hơn nữa chính sách
đối với thương binh, gia đình liệt sĩ
và người có công với cách mạng
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Về công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng, căn cứ Quyết
định số 408/QĐ-LĐTBXH và báo cáo của các địa phương,
cả nước hiện còn 3.234 trường hợp diện tồn đọng (trong
đó đề nghị xác nhận liệt sĩ là 669 trường hợp; đề nghị xác
nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương
binh là 2.565 trường hợp). Với mục tiêu đến năm 2019,
giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công
đang lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
chỉ huy quân sự, thành phố và công an tỉnh trở lên, các
địa phương đã khẩn trương thực hiện theo quy trình đã
được ban chỉ đạo các cấp ở địa phương rà soát, thẩm định.
Đến nay, đã công nhận được 1.250 liệt sĩ, trên 2.500
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh,
các hồ sơ cần hoàn thiện gửi về địa phương để bổ sung,
hoàn thiện, những hồ sơ không đủ điều kiện đã kết luận
và giải thích thấu tình đạt lý cho các đối tượng. Thẩm
định và trình Thủ tướng Chính phủ cấp đổi lại Bằng Tổ
quốc ghi công cho 16.520 trường hợp.

Để đảm bảo mục tiêu, người có công với cách mạng có
mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân
cùng nơi cư trú, Cục đã tham mưu, trình Bộ và Chính phủ
ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017
quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có
công với cách mạng. Theo đó, mức đề xuất để xác định các
mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
là 1.515.000 đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, cả
nước có tổng số 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về
nhà ở (gồm 184.695 hộ xây mới và sửa chữa 209.012 hộ)
đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra,
tương ứng với số kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung
ương khoảng 10.654 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số
63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực
hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với
cách mạng theo Quyết định 22, tháng 1/2018, Bộ Tài
chính đã cấp đủ 8.140 tỷ đồng cho các địa phương để
hoàn thành dứt điểm hỗ trợ cho 313.707 hộ còn lại (gồm
126.733 hộ xây mới và 186.974 hộ sửa chữa).

Thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin, năm 2018, Cục Người có công đã
lấy được 3.039 mẫu hài cốt liệt sĩ, đã phân tích 291 mẫu
trong đó có 30 trường hợp có kết quả đúng, 261 trường
hợp kết quả không đúng; bằng phương pháp thực chứng
được 131 liệt sĩ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó
khăn, tồn tại trong thực hiện chính sách người có công: Do
tính chất phức tạp của lĩnh vực công tác nên việc nghiên
cứu, xây dựng và ban hành một số văn bản, quy phạm pháp
luật còn chậm, thời gian kéo dài. Thời gian chiến tranh kéo
dài, còn một số trường hợp không giữ được hồ sơ, giấy tờ
liên quan nên việc xác nhận để được hưởng chế độ người
có công còn gặp nhiều khó khăn. Chính sách ưu đãi đối với

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
(sửa đổi), tháng 7/2019. ẢNH: KỲ ANH
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người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có
một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Công tác kiểm tra thực
hiện chế độ, chính sách về ưu đãi người có công còn hạn
chế, chưa thực hiện được trên diện rộng và thường xuyên.
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục
những tồn tại, hạn chế nêu trên, cần thực hiện tốt một số
nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Một là, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn
thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt,
tuyên truyền sâu rộng hơn nữa quan điểm, chủ trương
của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với
thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công
với cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trọng
tâm là thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017
của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa XII) "Về tiếp tục
tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người
có công với cách mạng". Nhận thức sâu sắc việc chăm lo,
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ
thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện tính ưu việt và
bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân
với Ðảng, Nhà nước.

Hai là, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân chăm sóc các
gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách
mạng", tích cực ủng hộ Quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa", bảo đảm

thiết thực, sâu rộng, hiệu quả. Phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp và của toàn xã hội trong công
tác chăm sóc người có công với cách mạng. Thường xuyên
quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có
công, kiến nghị cấp ủy và cơ quan nhà nước có thẩm
quyền kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm
quyền lợi của người có công với cách mạng.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ
ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng, phấn
đấu đến năm 2020 hoàn chỉnh hành lang pháp lý trong
lĩnh vực này. Trước mắt, cần thể chế hoá đầy đủ các quy
định về xác nhận thương binh, liệt sĩ, người hoạt động
kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; các chế
độ ưu đãi về kinh tế - xã hội.

Bốn là, điều chỉnh chế độ trợ cấp ưu đãi trên cơ sở
mức tiêu dùng bình quân xã hội; triển khai thực hiện
đồng bộ các chế độ ưu đãi về kinh tế - xã hội nhằm nâng
cao mức sống người có công để bản thân và gia đình họ
có mức sống trên mức trung bình của xã hội. Thông qua
các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chương trình
mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, dạy nghề, việc
làm, giảm nghèo… tạo điều kiện cho bản thân người có
công và gia đình họ (đặc biệt là con của họ) học tập, học
nghề, tạo việc làm, phát triển về kinh tế nhằm ổn định,
nâng cao đời sống gia đình, đồng thời góp phần phát triển
kinh tế - xã hội chung của đất nước.v

Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ cầu siêu nhằm tri ân, tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, đồng bào
tử nạn qua các cuộc chiến tranh của dân tộc, tháng 7/2019. ẢNH: QUANG VINH.
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CAO XUÂN THẠO*

Tóm tắt: Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và Chính phủ tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng,
Quốc hội; phối hợp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chương trình công tác
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham
gia và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh. Công tác phối hợp hiệu quả giữa hai bên đã góp phần quan trọng
tạo nên những kết quả vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Summary: In 2018 and the first months of 2019, the Vietnam Fatherland Front
Central Committee and the Government actively implemented Resolutions of the
Party and the National Assembly; coordinating with the Government in implementing
the resolutions of the Government and the program of the Vietnam Fatherland Front;
propagandizing and mobilizing the people of all strata of society to participate in and
successfully implement the socio-economic development targets, ensuring national
defense and security. This coordination has made an important contribution to
creating outstanding results in the socio-economic development of our country.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, phối hợp, phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front, Government, coordination, socio-economic development, Vietnam.
Nhận bài: 5/6/2019; Sửa chữa: 6/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Thời gian qua, nội dung chương trình phối hợp công
tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam ngày càng được triển khai hiệu
quả, thiết thực, góp phần tập hợp các tầng lớp

nhân dân, xây dựng và củng cố, phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung
của đất nước. Nổi bật như: tuyên truyền, vận động xây
dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cứu trợ, giúp
đỡ nhân dân vùng bị thiên tai, xây dựng, sửa chữa nhà ở
cho hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện pháp
luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát

và phản biện xã hội, nhất là việc giám sát cải cách thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, đánh giá sự
hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ
hành chính công, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Chính
phủ đã ban hành chính sách góp phần hoàn thiện cơ chế,
đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực cho hoạt động
của Mặt trận trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào
thi đua “Đoàn kết - sáng tạo”, bảo đảm các điều kiện hoạt
động cho Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp… Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời có
văn bản chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang

* Thạc sĩ, Quyền Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác 
phối hợp giữa Chính phủ 
và Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
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bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối
hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tuy nhiên, phối hợp tuyên truyền, nhất là việc nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết bức xúc của nhân
dân ở một số nơi còn bị động, còn để xảy ra “điểm nóng”
ở một số nơi. Vận động phong trào thi đua yêu nước chưa
quyết liệt, chưa tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, địa
bàn dân cư, còn để xảy ra những vi phạm trong công tác
bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự xã hội, an
toàn giao thông… cần được quan tâm hơn. Việc phối hợp
giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công
dân tuy có tiến bộ, nhưng nhiều nội dung còn chậm.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết
định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kỷ niệm 50 năm thực hiện
Di chúc của Bác Hồ; là năm diễn ra Đại hội Mặt trận các
cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ IX. Công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được
triển khai toàn diện, thiết thực và hướng vào giải quyết
những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân.  

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã
hội. Hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm

2019. Chính phủ xác định 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành;
đó là: Tập trung phát triển kinh tế; chú trọng củng cố
nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối
lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Phát triển văn hóa, xã hội hài
hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai,
ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành
chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường công tác
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục củng cố
quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại. Đẩy
mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường
áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong
công việc, đặc biệt là trong nắm bắt và kịp thời phản ánh
tình hình các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận
động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người
Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp tổng kết Giải báo chí
toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, giai đoạn 2018 - 2019
và phát động “Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân
tộc” lần thứ 14; thực hiện Đề án “Tăng cường vận động,
đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.  Chính phủ chỉ
đạo các bộ, ngành và chính quyền các địa phương đẩy
mạnh tuyên truyền và tạo điều kiện để tổ chức thành
công Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn
quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ
2019 - 2024. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ
và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 4/2019. ẢNH: QUANG VINH 
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Thứ hai, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước, góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Chính
phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối
hợp chặt chẽ thực hiện các nội dung thi đua yêu nước theo
tinh thần đổi mới, sáng tạo, kiến tạo để phát triển kinh tế
- xã hội tốt hơn, chủ động hơn và hoàn thành toàn diện,
vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, nhằm nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Chính phủ thực hiện phương châm hành động với tinh
thần “bứt phá” nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
01 và 02 ngày 1/1/2019 của Chính phủ về các nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng
hành với Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh thực
hiện sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong
trào thi đua, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội.  Hai bên sẽ phối hợp sơ kết 3 năm
thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 về phối hợp thực
hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyển
chọn và công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm
2019; tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người
nghèo” năm 2019 và chăm lo Tết cho người nghèo trong
dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp với Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thực hiện mạnh mẽ và có hiệu quả các chương trình
phối hợp đã ký kết, tạo sức lan tỏa đến từng người dân
và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với
biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội; an toàn giao thông, phòng chống ma túy,
mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ trẻ em, xây dựng các các giá
trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng... góp phần xây dựng
gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, văn minh.

Thứ ba, phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong
sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chính
phủ chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến thực sự ở các cấp,
nhất là cấp cơ sở trong thực thi công vụ theo tinh thần
“trọng dân, gần dân và sát dân”; lắng nghe, bảo vệ quyền
lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời phát
huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, nhất là ở cơ
sở, tham gia thực hiện tốt hơn công tác hòa giải ở cơ sở
để giảm thiểu những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân,
tránh tạo “điểm nóng”; tăng cường đối thoại, tham gia
giải quyết khiếu nại, tố cáo để góp phần giải quyết dứt
điểm những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, phát
huy vai trò giám sát của nhân dân trong kiểm soát quyền
lực của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động,
kịp thời có tiếng nói đối với những vấn đề phức tạp, nảy

sinh trong xã hội, gây bức xúc dư luận và nhân dân, có
những kiến nghị hợp lòng dân để Chính phủ chỉ đạo xử
lý, giải quyết kịp thời.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình phối
hợp giám sát đã thống nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.
Tập trung vào 8 chương trình giám sát: 1) Giám sát thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, sáu, bảy, tám của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 2) Giám sát
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; 3) Giám sát việc
chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; 4)
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; 5) Giám sát
việc thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các nghị
quyết của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 6) Giám sát
cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính
nhà nước; 7) Giám sát việc cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; 8) Giám sát
các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là nơi để mọi người dân có
thể phản ánh, tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, nhũng
nhiễu; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở.

Hiện nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đang triển khai 8 chương trình giám sát với sự tham
gia của 15 tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và 13 bộ, ban, ngành và Chính phủ. Năm 2018, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì 855 cuộc
giám sát, cấp huyện 4.453 cuộc giám sát, cấp xã 20.962
cuộc giám sát; tổng số hoạt động giám sát do Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia
phối hợp với các cơ quan hữu quan là 32.272 cuộc. Về
phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp ở địa phương đã tổ chức 16.974 cuộc
phản biện xã hội, trong đó cấp tỉnh chủ trì 828 cuộc, cấp
huyện 3.228 cuộc, cấp xã 12.918 cuộc. 

Thứ tư, phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật.
Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hướng dẫn thi hành
những vấn đề mà pháp luật quy định trách nhiệm tham
gia quản lý nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng
cường phối hợp phát hiện và kịp thời điều chỉnh những
bất cập để hoàn thiện các cơ chế, chính sách. Các bộ,
ngành của Chính phủ chủ động, tích cực hơn trong việc
lấy ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây
dựng thể chế, chính sách và trong việc phối hợp đưa luật
pháp vào cuộc sống. Phối hợp thực hiện Nghị quyết liên
tịch số 403 ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
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trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thời
gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định có sự
đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công
tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ đi vào
hiệu quả, thực chất, góp phần tập hợp các tầng lớp nhân
dân. Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chăm lo
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp đẩy
mạnh các cuộc vận động, góp phần giải quyết các vấn đề
nhân dân quan tâm. Thủ tướng Chính phủ mong muốn,
ngoài việc chống tham nhũng, xây dựng khối đại đoàn
kết dân tộc thì Mặt trận Tổ quốc cũng cần có tiếng nói đối
với các vấn đề thời sự của đất nước, như: vấn đề thi cử,
một số vấn đề đối với trẻ em, từ đuối nước đến vấn đề
dâm ô trẻ em cũng như lên án các hành vi tiêu cực, lệch
lạc trong xã hội, hay vấn đề giữ gìn văn hóa trong hội
nhập quốc tế, vấn đề xã hội hóa nguồn lực. Thủ tướng
yêu cầu mọi cấp, ngành đều phải đổi mới phương pháp
làm việc, sáng tạo, kiến tạo chính sách thuận lợi để phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng quyền lợi
và nguyện vọng của nhân dân tốt hơn. Thủ tướng cho
rằng, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ

quốc cần thiết thực, hiệu quả hơn nữa để phục vụ nhân
dân, nâng cao mức sống vật chất và đời sống tinh thần
hơn cho người dân.

Năm 2019 - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, là năm Chính phủ đề ra phương châm
hành động “12 chữ”, trong đó có “bứt phá”, theo đó cần
đổi mới, sáng tạo, kiến tạo chủ trương, chính sách để
phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn, chủ động hơn. Đồng
thời, cần tăng cường áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa
học - kỹ thuật trong công việc, trong việc nắm tình hình
nhân dân. Việc phối hợp củng cố đoàn kết toàn dân tộc,
đồng thuận xã hội là việc rất quan trọng, phải làm sao để
tập hợp được nhân dân và cả hệ thống chính trị vì sự phát
triển đất nước. Chú ý vấn đề tuyên truyền vận động đoàn
kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước
ngoài, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường,
ứng phó biến đổi khí hậu. Phải lắng nghe, bảo vệ quyền
lợi chính đáng của người dân, đồng thời phát huy mạnh
mẽ dân chủ, nhất là ở cơ sở. Dân chủ mạnh mẽ, nhưng
phải giữ vững kỷ cương, phép nước. Phải tổ chức đối thoại
để giải quyết các điểm nóng tốt hơn. Đẩy mạnh các phong
trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội.v

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với đại biểu dự Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của
Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 4/2019.

ẢNH: QUANG VINH 
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Những vấn đề đặt ra trong công tác
bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ
chuyên trách Mặt trận các cấp 

LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Hiện nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang tiến hành Đại
hội, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -
2024, trong đó, xây dựng lực lượng cán bộ chuyên trách của Mặt trận là một nhiệm
vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Bài viết nêu lên một số vấn đề trong công tác
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp và đề
xuất giải pháp giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận các cấp.

Summary: Currently, the Vietnam Fatherland Front Committee at all levels, is
conducting the Congress, proceeding to the 9th National Congress of the Vietnam
Fatherland Front, the term of 2019 – 2024, in which building a force of specialized
cadres of the Front is an important task in the new term. This paper raises a
number of issues in fostering professional knowledge and skills for specialized
cadres at all levels and proposing solutions for improving the quality of the Front’s
officials at all levels.
Từ khóa: Cán bộ chuyên trách, bồi dưỡng, chất lượng, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.
Keywords: Specialized cadres, fostering, quality, the 9th National Congress of the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/6/2019; Sửa chữa: 6/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Xây dựng lực lượng cán bộ chuyên trách
của Mặt trận là một nhiệm vụ quan trọng
trong nhiệm kỳ mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Công tác Mặt
trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công
tác cách mạng”1. Ngoài các yêu cầu về tư tưởng chính trị,
đạo đức, phẩm chất, lối sống... thì năng lực công tác,
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là yếu tố rất quan trọng,
có tính quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
người cán bộ. 

Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành trách nhiệm
trước nhân dân thì cán bộ Mặt trận, đặc biệt là cán bộ
chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp phải có đủ kỹ năng, nghiệp vụ về tuyên truyền, vận
động, tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng, hợp pháp của nhân dân. Kỹ năng, nghiệp vụ đó có

được thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Do tính chất đặc thù của nguồn cán bộ của Mặt trận,
thời gian qua, mặc dù Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp đã rất chú trọng việc nâng cao
hiệu quả công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán
bộ chuyên trách Mặt trận, xem đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ và chương trình phối
hợp thống nhất hành động hằng năm để xây dựng nguồn
nhân lực làm công tác Mặt trận và đã có được những kết
quả nhất định, nhưng trên thực tế vẫn còn gặp nhiều khó
khăn, lúng túng. Còn nhiều vấn đề đang đặt ra cho công
tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Thứ nhất, hầu hết cán bộ Mặt trận các cấp tham gia
các lớp bồi dưỡng là những người được đào tạo từ các

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
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ngành có chuyên môn khác với công tác Mặt trận, được
thuyên chuyển, điều động về làm cán bộ chuyên trách
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Những
người này chưa được trang bị những kiến thức cơ bản về
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các trường, lớp đào tạo
theo chuyên ngành trước đây. Trong khi đó, những vấn
đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là những nội
dung, kiến thức rất quan trọng, mang tính nền tảng để
họ hiểu biết và tiếp thu những kiến thức về kỹ năng và
nghiệp vụ cụ thể của công tác Mặt trận từ các lớp bồi
dưỡng. Thực trạng này đòi hỏi trong chương trình bồi
dưỡng phải giành ra một thời lượng thích đáng để trang
bị những nội dung, kiến thức cơ bản về Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cho cán bộ trước khi trang bị những kỹ năng,
nghiệp vụ cụ thể của công tác Mặt trận.

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa có một chương
trình, kế hoạch tổng thể, thống nhất về bồi dưỡng nghiệp
vụ cho cán bộ chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp trong cả nhiệm kỳ và hằng năm. Việc tổ
chức bồi dưỡng còn thực hiện theo mùa vụ, tùy thuộc vào
điều kiện về thời gian, kinh phí, công việc của Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam từng cấp, từng địa phương.

Từ năm 2014 trở về trước, hằng năm Ban Thường
trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có
ban hành văn bản hướng dẫn triển khai công tác Tuyên
giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó, tập huấn
cán bộ Mặt trận các cấp là một trong 2 nội dung trọng
tâm của công tác Tuyên giáo. Tuy nhiên, mới dừng lại
ở việc hướng dẫn công tác tập huấn, bồi dưỡng chung
chung. Thời gian, nội dung, đối tượng tập huấn cụ thể

của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giao cho
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp quyết định nên chưa có sự đồng bộ trong triển
khai công việc.

Từ năm 2015 đến nay, việc bồi dưỡng chuyên môn,
tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận giao cho Trung tâm
Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đảm trách, chủ yếu xây dựng và tổ chức
các lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận hằng năm ở Trung
ương, chưa có hướng dẫn cụ thể đối với Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Do không có chương trình, kế hoạch tổng thể, thống
nhất về công tác bồi dưỡng mang tính liên thông từ
Trung ương đến cơ sở nên nội dung, thời gian, đối tượng
bồi dưỡng mỗi nơi còn làm theo mỗi cách khác nhau vì
còn phụ thuộc vào điều kiện, thời gian, kinh phí... của
nơi đó.

Vấn đề này làm cho việc bồi dưỡng chuyên môn công
tác Mặt trận bị phân tán, không được liên thông từ Trung
ương đến cơ sở. Kéo theo đó là việc trang bị kiến thức, kỹ
năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận thiếu thống nhất, kém
hiệu quả.

Thứ ba, khó khăn trong việc xây dựng nội dung,
phương thức bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng cán
bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cụ thể:

Do không nắm được trình độ học vấn, chuyên ngành
đã được đào tạo của các đối tượng tham gia bồi dưỡng;
mặt khác cán bộ chuyên trách, đặc biệt là cán bộ chủ

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.
ẢNH: KỲ ANH 
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chốt của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
thường biến động theo sự phân công, điều động, bố trí
của cấp ủy, nên chưa xây dựng được nội dung, phương
pháp bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng mà còn làm
chung chung. Cán bộ Mặt trận thuộc mọi trình độ, mọi
chuyên ngành đào tạo trước đây đều xếp chung một lớp
bồi dưỡng. 

Tình trạng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc
Ủy viên Thường trực và chuyên viên của Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp (tỉnh, huyện, xã) dự chung
lớp bồi dưỡng với nội dung nghiệp vụ, phương thức
truyền đạt như nhau vẫn còn phổ biến ở các lớp bồi
dưỡng công tác Mặt trận các cấp. Cách tổ chức này không
đem lại hiệu quả do nhiều nội dung, phương thức bồi
dưỡng không đúng đối tượng. 

Thứ tư, việc thực hiện phân cấp bồi dưỡng cán bộ Mặt
trận các cấp như hiện nay là chưa hợp lý.

Hiện nay việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các
cấp vẫn còn làm theo cơ chế: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp trên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán
bộ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực
tiếp (cụ thể: Trung ương tập huấn, bồi dưỡng cho cán
bộ Mặt trận cấp tỉnh; cấp tỉnh tập huấn, bồi dưỡng cho
cán bộ Mặt trận cấp huyện; cấp huyện tập huấn, bồi
dưỡng cho cán bộ Mặt trận cấp xã). Quy định này không
còn phù hợp trong khi chúng ta đã xây dựng được Trung
tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, cần phải sửa đổi, điều chỉnh; đặc biệt
là đối với việc trang bị những kiến thức cơ bản về Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam như một nội dung đào tạo cán bộ
Mặt trận các cấp trong điều kiện chưa có trường, lớp
đào cán bộ Mặt trận hiện nay. Việc Trung tâm Bồi dưỡng
cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đang chuẩn bị các khung chương trình đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở cũng
phù hợp với yêu cầu phải thay đổi phân cấp bồi dưỡng
cán bộ hiện nay.

Thứ năm, chưa có sự thống nhất trong việc biên soạn tài
liệu, yêu cầu nội dung của bài giảng và phương pháp trình
bày của các giảng viên, báo cáo viên làm cho chất lượng
kiến thức, kỹ năng truyền đạt đến học viên không đồng
đều, thậm chí cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng khó tiếp thu.

Do tính chất thời vụ trong công tác tập huấn, bồi
dưỡng nên hầu hết giảng viên, báo cáo viên thường là các
đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cùng cấp đảm nhiệm việc chuẩn bị nội dung và
trình bày bài giảng theo nhiệm vụ mà mình được phân
công phụ trách. Mỗi người thực hiện bài giảng theo cách
riêng, không có sự thống nhất về phương pháp thực hiện
(như một giáo án lên lớp) nên chất lượng thông tin, kiến
thức chuyển tải đến cán bộ dự lớp bồi dưỡng không đồng
đều, thậm chí có bài giảng chỉ mang tính thời sự, hoặc kể
chuyện lịch sử, nghe có thể có cảm giác thích thú nhưng

không đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng cho
người dự bồi dưỡng.

Thứ sáu, chưa có sự thống nhất về nhận thức và nhu
cầu tham gia các lớp bồi dưỡng trong cán bộ Mặt trận,
thậm chí có cán bộ nhận thức chưa đúng, cho rằng: Đi dự
các lớp bồi dưỡng của cấp trên tổ chức là dịp để được nghỉ
ngơi, giao lưu, tham quan, du lịch hơn là để tiếp nhận kỹ
năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ công tác, cũng như
quá trình học tập, rèn luyện để đáp ứng các tiêu chí của
người cán bộ Mặt trận.

Thứ bảy, nội dung các lớp bồi dưỡng còn chạy theo
“mùa vụ”, nghĩa là mỗi khi có nhiệm vụ mới thì triển khai
thực hiện trong hệ thống hoặc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam của mỗi địa phương, chưa có những nội
dung mang tính nghiệp vụ công tác chuyên sâu, khoa học
theo từng lĩnh vực của công tác Mặt trận.

Do chưa có chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi
dưỡng mang tính hệ thống từ Trung ương đến cơ sở nên
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn nhiều
lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, xây dựng kế
hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ của cấp mình mà
thường căn cứ vào những công việc, nhiệm vụ mới được
triển khai từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên
hoặc từ cấp ủy cùng cấp. Cũng như vậy, kiến thức,
nghiệp vụ chuyên sâu trên từng lĩnh vực công tác cụ thể
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chưa được trang bị,
bồi dưỡng thường xuyên, mang tính hệ thống để cán bộ
Mặt trận có đủ năng lực xử lý công việc trong quá trình
công tác. Vấn đề này dẫn đến thực trạng là cán bộ Mặt
trận thuộc mỗi lĩnh vực công tác phải tự tìm tòi, học
hỏi để nâng cao hiệu quả công tác, hoặc tiếp tục làm
việc theo “chủ nghĩa kinh nghiệm”.

Một số giải pháp nhằm bồi dưỡng chuyên
môn cho cán bộ chuyên trách Mặt trận
các cấp

Một là, xây dựng nội dung, kiến thức cơ bản về Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch trang bị cho cán bộ
Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Tất cả cán bộ mọi
nguồn, mọi ngành khi về công tác ở Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp đều phải được học tập và nghiên
cứu những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như một phần đào tạo cán bộ
Mặt trận để khắc phục sự thiếu hụt. Trung tâm Bồi dưỡng
cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phải đảm nhiệm việc trang bị này. 

Hai là, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xây dựng
chương trình, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác Mặt trận cho các bộ chuyên trách Mặt trận các
cấp trong cả nhiệm kỳ và hằng năm. Trên cơ sở đó, Ban
Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới
trực tiếp xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho cán
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bộ Mặt trận cấp mình và cấp dưới trong nhiệm kỳ và
hằng năm.

Ba là, điều tra, nắm rõ trình độ học vấn, nguồn đào
tạo của từng cán bộ đang làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp để xây dựng nội dung, kế hoạch bồi
dưỡng một cách phù hợp.

Cần tổ chức các lớp bồi dưỡng cho từng đối tượng cán
bộ chuyên trách công tác Mặt trận. Ví dụ: Lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường
trực; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận là
trưởng, phó ban chuyên môn; Lớp bồi dưỡng cho chuyên
viên... Mỗi đối tượng có nội dung, thời gian và phương
pháp truyền đạt phù hợp.

Bốn là, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính thống nhất
việc cấp kinh phí bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp hằng
năm phù hợp với hướng điều chỉnh phân cấp bồi dưỡng.
Đồng thời, trong nội dung hướng dẫn thực hiện Điều lệ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2019 —
2024) sắp tới cần chú ý việc điều chỉnh này. 

Năm là, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu
khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu Ban Thường
trực ban hành hướng dẫn một “Khung bài giảng” như một
giáo án lên lớp để mỗi báo cáo viên đều thực hiện. Đồng
thời, hằng năm mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ
giảng bài cho thành viên Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện ở cấp mình. 

Sáu là, xây dựng nội dung bồi dưỡng đúng với từng
đối tượng cán bộ, vị trí và lĩnh vực công tác được phân
công; đồng thời xác định giá trị của Giấy chứng nhận đã
tham gia các lớp bồi dưỡng (là một trong những tiêu chí
để đánh giá trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác; điều
kiện để nâng lương, nâng ngạch, đề bạt...)

Ngoài việc cập nhật những nội dung liên quan đến nhiệm
vụ mới, cần bồi dưỡng những nghiệp vụ, kỹ năng gắn liền
với từng lĩnh vực công tác chuyên môn của ban, đơn vị trong
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp như:

Tập huấn chung: Được tổ chức vào năm đầu tiên của
nhiệm kỳ mới. Nội dung của lớp tập huấn này là triển
khai Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam toàn quốc và của cấp mình.

Đồng thời trang bị những kiến thức căn bản của công
tác Mặt trận mà cán bộ thuộc lĩnh vực nào cũng phải được
bồi dưỡng (liều lượng tùy theo cấp độ, vị trí của cán bộ):

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân
tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Tổ chức, bộ máy, các mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống nước ta.

+ Quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp
luật của Nhà nước mới ban hành liên quan đến công tác
Mặt trận mà cán bộ Mặt trận phải nắm được nội dung,
làm căn cứ cho việc phối hợp, triển khai thực hiện công
việc, như: Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị
quyết chuyên đề; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nội
dung cập nhật của các cuộc vận động, các phong trào thi
đua yêu nước.

+ Nghiệp vụ xây dựng, sơ, tổng kết mô hình trong
công tác Mặt trận...

+ Những kiến thức cơ bản và kỹ năng về công nghệ
thông tin (Internet, mạng xã hội...) và ngoại ngữ
(tiếng Anh).

Tập huấn chuyên đề: Mỗi lĩnh vực công tác Mặt trận
cần trang bị những kiến thức khoa học, lý luận liên quan;
đồng thời là những nội dung mang tính nghiệp vụ, kỹ
năng công tác cụ thể cần bồi dưỡng chuyên sâu, thường
xuyên, đúng với từng cán bộ đang được giao nhiệm vụ.

+ Nghiệp vụ công tác văn phòng: Kỹ năng xây dựng và
viết báo cáo, tổng hợp thông tin, số liệu. Xây dựng lịch
công tác của Ban Thường trực...

+ Nghiệp vụ công tác tuyên giáo: Nghiệp vụ của công
tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền. Nghiệp vụ
phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến nhân dân. Nghiệp
vụ tổ chức trang thông tin điện tử, sử dụng mạng
Internet để điều tra, nắm bắt dư luận xã hội... 

+ Nghiệp vụ công tác phong trào: Kỹ năng tham mưu
xây dựng và triển khai một phong trào, một cuộc vận
động cụ thể. Kỹ năng xây dựng và nhân rộng mô hình,
điển hình tiên tiến ở các cộng đồng dân cư... 

+ Nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo: Kỹ năng vận
động, tiếp xúc, đối thoại với chức sắc, tín đồ, đồng bào
dân tộc thiểu số.

+ Nghiệp vụ công tác dân chủ, pháp luật: Phương pháp,
quy trình tổ chức cuộc giám sát và phản biện xã hội,...

+ Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

+ Nghiệp vụ công tác đối ngoại và vận động người Việt
Nam ở nước ngoài.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ chuyên
trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần
được coi trọng để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.v

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, H.1989, t.9, tr.401.
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Tóm tắt: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, xây dựng và phát triển vùng dân
tộc thiểu số, trong đó có nhiệm vụ phát huy vai trò của người dân - chủ thể thụ
hưởng và chịu ảnh hưởng của chính sách. Thực tế những năm qua cho thấy, trong
xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, cần phát huy vai trò của nhân dân
thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Summary: Our Party and State always pay attention to building and developing
ethnic minority areas in which there is a mission of promoting the role of the
People – the beneficial and influenced subjects of policies. In the past few years, in
building and implementing ethnic policies, it is necessary to promote the role of
the People through social supervision and criticism.
Từ khóa: Chính sách dân tộc, nhân dân giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Ethnic policies, people supervision, social criticism, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/6/2019; Sửa chữa: 12/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Nước ta là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc
anh em cùng sinh sống. Để đoàn kết các dân tộc
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vấn
đề dân tộc và chính sách dân tộc có ý nghĩa chiến

lược xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh
đạo. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng đã chỉ rõ: “Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược
trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn
thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng,
tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các
dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ
rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông
đồng bào dân tộc thiểu số”. Đảng ta luôn quan tâm phát
huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và thực thiện
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đảm bảo
tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, mọi chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải
xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng
của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Bảo đảm
để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa

ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của
nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh
luận đến giám sát quá trình thực hiện”. 

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây
dựng và thực hiện chính sách dân tộc
trong điều kiện mới

Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là một hệ
thống các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện quyền
bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các
dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân
tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp.

Để chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước phù hợp
với thực tiễn, hợp với lòng dân, Văn kiện Đại hội XII của
Đảng đã đặt ra: “Tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa
giám sát của Quốc hội với kiểm tra, giám sát của Đảng,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám
sát của nhân dân”; “Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng
cốt trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã
hội; giám sát và phản biện xã hội”. 

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

Phát huy vai trò của nhân dân
trong xây dựng và thực hiện
chính sách dân tộc 
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Giám sát, phản biện xã hội là cơ
chế để phát huy vai trò của nhân
dân trong xây dựng và thực hiện
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước nói chung
và chính sách dân tộc nói riêng.
Giám sát nhằm góp phần xây dựng
và thực hiện đúng các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nước, các chương
trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh và đối ngoại; kịp
thời phát hiện những sai sót,
khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị
sửa đổi, bổ sung các chính sách cho
phù hợp; phát hiện, phổ biến những
nhân tố mới, những mặt tích cực;
phát huy quyền làm chủ của nhân
dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà
nước trong sạch, vững mạnh.

Giám sát và phản biện xã hội
mang tính nhân dân, tính dân chủ
xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng,
tính khoa học và thực tiễn. Nhân
dân tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các
tổ chức đại diện cho mình, trong đó có Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu,
người uy tín để vận động, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong
việc xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng dưới sự lãnh
đạo của Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai
trò của nhân dân trong xây dựng và thực hiện chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền
làm chủ, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách về dân tộc

Khi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban
hành thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện; thông qua nhiều hình thức
như: tập huấn, đối thoại, giao lưu gặp gỡ, khảo sát, tọa
đàn, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, tổ chức
ngày hội đại đoàn kết, biên soạn tài liệu hỏi đáp, và qua
các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin... để giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước là vì lợi ích của nhân dân,
làm cho nhân dân  hiểu đó cũng chính là nhiệm vụ của họ
để  họ phải hăng hái tham gia thực hiện. Mặt trận Tổ quốc
phân công theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích
người dân thực hiện, lựa chọn hình thức gặp mặt, biểu
dương, khen thưởng... kịp thời hoặc đề xuất với Đảng,

Nhà nước khen thưởng, động viên, khuyến khích nhân
dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chính sách,
pháp luật với các nội dung cụ thể: tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính
quyền cấp xã tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân
chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư; chỉ đạo
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở
cấp xã và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia
hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền nói chung và công tác tuyên
truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng vừa là
hoạt động chuyển tải thông tin đến nhân dân, đồng thời
cũng là quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ
đối tượng tiếp nhận thông tin (từ nhân dân). Đó là ý
kiến, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của nhân dân trong
quá trình tiếp nhận và thực hiện những sự kiện, hiện
tượng, sự việc, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước;... chuyển tải đến các chủ thể
(các cơ quan, tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm trong hệ
thống chính trị giải quyết với mục đích làm sao để các
chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp lãnh đạo,
quản lý, điều hành của các chủ thể trong hệ thống chính
trị vừa bảo đảm phù hợp với pháp luật, vừa đáp ứng yêu
cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
Khi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được ban
hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện thông qua nhiều hình thức

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt 30 đại biểu người có
uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, tháng 5/2019. ẢNH: KỲ ANH 
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như: tập huấn, đối thoại, giao lưu gặp gỡ, khảo sát, tọa
đàm, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, tổ chức
ngày hội đại đoàn kết, biên soạn tài liệu hỏi đáp, và qua
các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin... để giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời, người dân biết
nhiệm vụ của mình để thực hiện. Mặt trận Tổ quốc phân
công theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích người dân
thực hiện, lựa chọn hình thức gặp mặt... kịp thời hoặc đề
xuất với Đảng, Nhà nước khen thưởng, động viên, khuyến
khích nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc
thiểu số. 

Phát huy vai trò của nhân dân thông qua công tác
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kịp thời phát hiện
và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi,
bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những
nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực;
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng
Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Giám sát là để nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ
quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân. Tổ chức đoàn giám sát.
Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được
thành lập ở cấp xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, nhân
dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện
pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá
nhân có trách nhiệm ở cấp xã, cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Giám sát đầu
tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh
sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn, nhằm bảo đảm
cho việc thực hiện các chương trình, dự án, công trình
xây dựng trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo đúng quy
định của pháp luật, đúng mục tiêu, đúng tiến độ, bảo đảm
chất lượng, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực,
lãng phí, thất thoát, ảnh hưởng đến lợi ích chung của
cộng đồng.

Hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có
thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân, cùng với hình thức phản biện xã hội,
như: tổ chức hội nghị phản biện, tổ chức đối thoại trực tiếp
giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan, tổ chức có dự
thảo văn bản được phản biện, gửi dự thảo văn bản được
phản biện đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
để lấy ý kiến phản biện xã hội. Việc thực hiện “quy định về
việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã
hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền” là hình thức phát huy tốt nhất vai trò của
nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, theo đó các
dự thảo của các cơ quan có thẩm quyền được gửi đến Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để
thông qua các tổ chức này lấy ý kiến tham gia, góp ý của
đoàn viên, hội viên và nhân dân giúp cho quá trình xây
dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách đảm bảo tốt nhất
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được
pháp luật quy định và thực hiện quy chế phối hợp giữa Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội và Uỷ ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua, Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia các hoạt
động xây dựng pháp luật, tham gia các hoạt động giám
sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước nói chung và đối với vùng miền núi,
vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Thực
hiện quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phối hợp
giám sát các chương trình, dự án, các chính sách lớn được
triển khai thực hiện ở vùng miền núi và vùng dân tộc
thiểu số. Qua các cuộc giám sát, Mặt trận đã tham gia, đề
xuất ý kiến với các đoàn giám sát để cùng có ý kiến, kiến
nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những bất cập
trong quá trình triển khai thực hiện nhằm có những điều
chỉnh, giải quyết những vấn đề vướng mắc do thực tiễn
triển khai ở địa phương đặt ra.

Tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản
ánh, kiến nghị với cơ quan Đảng, Nhà nước

Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản
ánh với Đảng, Nhà nước là một trong những chức năng,
nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của
nhân dân phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách,
pháp luật chung về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trên từng
lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại
và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp từ Trung ương
đến cơ sở; về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy
chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ,
đảng viên… Thông qua nhiều hình thức, như: tổ chức hội
nghị góp ý kiến; gửi văn bản dự thảo để lấy ý kiến góp ý,
ý kiến góp ý trực tiếp của tổ chức, cá nhân trong các tầng
lớp nhân dân, dư luận xã hội. Các ý kiến, kiến nghị của
cử tri và nhân dân được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, gửi đến Quốc hội và
trực tiếp trình bày tại các kỳ họp của Quốc hội. Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam ở các địa phương tổng hợp và báo cáo
tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh đến cơ
quan Đảng, Nhà nước được thực hiện ngày càng hiệu quả
hơn, đã thẳng thắn kiến nghị với Đảng, Nhà nước những
vấn đề nhân dân quan tâm. Theo báo cáo của Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại
cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày
10/4/2019: “Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
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Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp 6.943 ý kiến, kiến nghị của
cử tri và nhân dân cả nước báo cáo tại kỳ họp thứ 5 và thứ
6 Quốc hội khóa XIV”. 

Mặc dù việc phát huy vai trò của nhân dân, của Mặt
trận Tổ quốc trong xây dựng và thực hiện chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước đã có nhiều tiến bộ và
hiệu quả, song trên thực tế, công tác này còn những hạn
chế, khó khăn nhất định.

Thứ nhất, nhận thức về công tác giám sát, phản biện
xã hội, phát huy vai trò của nhân dân của cấp ủy, chính
quyền và xã hội đôi khi chưa thống nhất, chưa đúng bản
chất của hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đôi khi,
chưa phân biệt được về chủ thể, nội dung, tính chất giữa
giám sát của Đảng, giám sát của cơ quan dân cử với giám
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đến tình trạng
không thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức, cá nhân (chủ thể) được giám sát, đồng thời
chưa tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (chủ
thể) giám sát trong thực hiện quyền và trách nhiệm trong
hoạt động giám sát.

Thứ hai, trong hầu hết các văn bản pháp luật hiện
hành, tuy đã được quy định cụ thể về nguyên tắc, hình
thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội, quyền và trách nhiệm chủ thể
giám sát và chủ thể chịu sự giám sát, song chưa có quy
định cụ thể, ràng buộc trách nhiệm hoặc hình thức xử lý
đối với tập thể, cá nhân không thực hiện theo đúng quy
định. Như việc xem xét, xử lý của cơ quan chủ quản
không thực hiện đúng các quy định về thời hạn giải quyết
vụ việc, làm cho hoạt động giám sát, phản biện trong
nhiều trường hợp không được giải quyết kịp thời và dứt
điểm, gây bức xúc trong nhân dân và cho lực lượng thực
thi công việc giám sát.

Thứ ba, việc xây dựng chính sách nhằm đảm bảo
quyền và lợi ích của người dân - đối tượng thụ hưởng
chính sách và chịu sự tác động của chính sách, do vậy,
việc lấy ý kiến của nhân dân để đảm bảo tính sát thực,
phù hợp với thực tiễn của chính sách, song thực tế không
phải tất cả các chủ trương, chính sách ban hành đều được
tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, còn tình trạng lấy ý kiến
mang tính hình thức... do đó, đã hạn chế sự tham gia của
nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính
đáng của nhân dân.

Một số kiến nghị nhằm phát huy tốt vai
trò của nhân dân trong xây dựng và thực
hiện chính sách dân tộc

Một là, nhân dân là đối tượng thụ hưởng chính sách
do Đảng, Nhà nước ban hành, họ cũng có vai trò tham gia
vào quá trình xây dựng chính sách, do vậy, cần tiếp tục
nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức,
cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò làm chủ
của nhân dân, vai trò tham gia của nhân dân trong tất cả

quá trình xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước.

Hai là, để phát huy hiệu lực, hiệu quả giám sát của
Mặt trận Tổ quốc, giám sát của nhân dân, cần thiết phải
ban hành Luật về hoạt động giám sát, phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội; Luật về hoạt động dân chủ ở cơ sở. 

Ba là, kết quả cuối cùng của giám sát, phản biện xã hội
của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc là việc tiếp thu ý kiến,
trả lời kiến nghị của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc sau
giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền được giám sát và được cụ thể bằng việc kịp
thời điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước là yếu tố quan trọng. Đề
nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành quy định về trách
nhiệm giải trình và tiếp thu ý kiên, trả lời ý kiến, kiến nghị
của nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội, có như vậy
mới phát huy được tốt nhất vai trò của nhân dân, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm
các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài
hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển,
tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số... là nhiệm
vụ rất quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân
tộc ở nước ta trong thời kỳ mới. Cần thiết phải tăng cường
công tác nghiên cứu, tổng kết đối với công tác dân tộc,
xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc. Đề nghị Quốc
hội ban hành Luật Dân tộc. Bộ luật được ban hành sẽ điều
chỉnh, định hướng mọi hành vi, hoạt động của xã hội tập
trung vào mục tiêu chung, góp phần xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn về phát huy vai trò của nhân dân trong
xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
nói chung và về chính sách dân tộc qua vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy: về chủ trương, quan điểm
của Đảng về Đại đoàn kết dân tộc, về chính sách dân tộc
là nhất quán, song để đất nước ta có sự phát triển toàn
diện, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới ở
mỗi thời kỳ thì đòi hỏi Nhà nước phải nghiên cứu để ban
hành chính sách phù hợp với yêu cầu cụ thể từng giai
đoạn đó, do vậy mà chính sách nói chung, chính sách dân
tộc nói riêng cũng luôn thay đổi. Để mỗi chính sách được
ban hành đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân thì không có cách nào
khác là phải đảm bảo tạo cho nhân dân được tham gia và
phải tham gia vào tất cả các khâu trong quy trình xây
dựng và thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến
quyền và lợi ích của họ. Do đó cần hoàn thiện các cơ chế
để các chủ thể chủ trì soạn thảo phải tuân thủ nghiêm
ngặt quy trình xây dựng chính sách và thực hiện chính
sách nói chung và chính sách dân tộc nói riêng.v
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V, VI diễn
ra vào thời điểm đất nước ta bước vào thế kỷ XXI. Đại hội tăng cường Mặt trận
Dân tộc Thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Summary: The 5th and 6th National Congress of the Vietnam Fatherland Front
took place at the time when our country's entering the 21st century. The
Congresses strengthened the Unified National Front, promoted industrialization,
modernization, building and protection of the Socialist Republic of Vietnam. 
Từ khóa: Đại hội V, VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The 5th, 6th Congresses of the Vietnam Fatherland Front, the Unified National Front, the Law on the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/6/2019; Sửa chữa: 20/6/2019; Duyệt đăng: 3/7/2019.

Đại hội V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -
Tăng cường Mặt trận Dân tộc Thống nhất,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (nhiệm kỳ 1999 - 2004), họp từ ngày 26 đến
ngày 28/8/1999 tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 621 đại biểu chính thức và 138 đại
biểu khách mời trong nước và quốc tế.

Đồng chí Lê Khả Phiêu - Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Mười, Lê Đức Anh,
Võ Văn Kiệt - Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam; Trần Đức Lương, Ủy viên Thường vụ
Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam; Phan Văn Khải, Ủy viên thường vụ Bộ Chính
trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; Nông Đức Mạnh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính
trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ, Thường
trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo,
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Minh
Triết, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đọc nêu rõ: Đại hội V Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam là Đại hội chuyển tiếp từ thế kỷ XX sang thế kỷ
XXI, là Đại hội “Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân, tăng cường Mặt trận dân tộc thống
nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội lần này có trách nhiệm kiểm điểm hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Đại hội lần thứ IV
(tháng 8/1994) đến nay; quyết định phương hướng
nhiệm vụ và chương trình thống nhất hành động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ V (1999-2004); thông
qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm cụ thể hóa
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa được Quốc hội thông
qua; hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới gồm những vị tiêu
biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, có khả năng đáp
ứng yêu cầu tăng cường và đổi mới công tác Mặt trận
trong thời kỳ phát triển của đất nước, thực hiện đại đoàn

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

Đại hội V, VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đại hội phát huy tinh thần yêu nước, 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
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kết toàn dân ở tầm cao mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại
hội vào cuộc sống.

Nhận định về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và
hoạt động của Mặt trận, báo cáo của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IV trước Đại hội nêu rõ:
Năm năm qua, nhân dân ta đã ra sức phấn đấu, vượt qua
nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những
thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước đã đạt được những thành tựu bước đầu có ý nghĩa
rất quan trọng, đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng
kinh tế - xã hội, duy trì trong nhiều năm tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao. Đời sống đại bộ phận nhân dân được cải
thiện; xã hội ổn định; quốc phòng an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác quốc tế
được mở rộng; uy tín của nước ta trên thế giới ngày càng
được nâng cao; thế và lực của nhân dân ta tăng lên rõ rệt.

Nhận định những nguyên nhân dẫn đến những thành
tựu bước đầu rất quan trọng đó, báo cáo nhấn mạnh: Đó
là kết quả lao động tích cực của giai cấp công nhân nước
ta đã và đang vượt qua nhiều khó khăn để duy trì và phát
triển công nghệ, tiếp thu công nghệ mới, giữ được tốc độ
tăng trưởng. Là kết quả lao động cần cù của giai cấp
nông dân đã khắc phục những khó khăn do thiên tai liên
tiếp và nặng nề, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực

trầm trọng trở thành một trong những nước xuất khẩu
gạo lớn trên thế giới. Là kết quả của đội ngũ tri thức đã
hòa mình với công nhân và nông dân, gắn bó với sản
xuất, tìm tòi, sáng tạo, phục vụ yêu cầu của sản xuất, đời
sống quốc phòng, an ninh, từng bước tiếp cận và tận
dụng những thành tựu mới về khoa học, công nghệ trên
thế giới. Là sự cố gắng của đồng báo các dân tộc thiểu số
ra sức khai thác tiềm năng của miền núi để phát triển
kinh tế, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, ổn định và có
bước cải thiện đời sống. Sự đoàn kết giúp nhau trong sản
xuất và đời sống của đồng bào theo đạo, thực hiện tốt
đời, đẹp đạo. Sự cố gắng đẩy mạnh đầu tư cho sản xuất
kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho người lao
động của giới chủ doanh nghiệp. Là tình yêu quê hương,
đất nước của đại đa số bà con Việt kiều tán thành đường
lối đổi mới, có nhiều cố gắng tham gia phát triển kinh tế,
văn hóa, xây dựng quê hương.

Những thành tựu mà nhân dân ta giành được trong
công cuộc đổi mới những năm qua vừa là tiền đề, vừa là
điều kiện, vừa là kết quả của việc tăng cường, mở rộng
khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu, chuyển biến và
tiến bộ, vẫn còn nhiều vấn đề làm cho nhân dân ta băn
khoăn, lo lắng. Đó là những khó khăn trong phát triển kinh
tế và việc giải quyết những nhu cầu bức xúc của nhân dân

Đại hội lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 26 đến ngày 28/8/1999, tại Hà Nội. ẢNH: TƯ LIỆU
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về việc làm, đời sống và nhiều vấn đề xã hội; về việc thực
hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước chưa nghiêm. Trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn
kết dân tộc, tuy có nhiều đổi mới so với trước, song vẫn còn
thái độ phân biệt đối xử ở mức độ khác nhau giữa các thành
phần kinh tế, giữa các tầng lớp nhân dân nên chưa động
viên được mạnh mẽ nguồn lực của mọi tầng lớp nhân dân
cho sản xuất. Chưa có kế sách lâu dài để khơi dậy và phát
huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc
trong các tầng lớp nhân dân thuộc các thành phần kinh tế.
Do đó, trong xã hội vẫn còn tình trạng chưa thật an tâm
mang hết tài năng, trí tuệ, của cải vật chất ra để phát triển
sản xuất, kinh doanh và làm những việc ích nước, lợi nhà.
Khối liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức đang
trải qua nhiều thử thách mới của nền kinh tế thị trường. Sự
phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng; sự cách biệt giữa
thành thị với nông thôn ngày càng xa, nhất là với miền núi,
vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cũ của cách mạng, giữa
lao động trí thức và lao động chân tay, giữa một số người có
chức quyền nhưng thoái hóa, biến chất với đa số người lao
động đã làm cho nhân dân băn khoăn, lo lắng.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện các
nhiệm vụ do Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra,
5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ
chức thành viên đã ra sức phấn đấu, tiếp tục tạo thêm
những chuyển biến mới. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc đã tích
cực, chủ động mở rộng tổ chức bằng nhiều hình thức
thích hợp; số lượng tổ chức thành viên tăng lên. Cùng
với việc phát triển các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ

quốc các cấp đã chú trọng thu hút người cao tuổi, các
nhân sĩ, trí thức, chuyên gia người tiêu biểu trong các
dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín
trong cộng đồng tham gia công tác Mặt trận, làm cho
công tác Mặt trận càng ngày càng mang tính quần chúng
sâu sắc và thể hiện rõ hình ảnh của khối đại đoàn kết
toàn dân. Cùng với việc tập hợp lực lượng bằng tổ chức,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã chú
trọng mở rộng đoàn kết, tập hợp lực lượng thông qua các
phong trào thi đua, các cuộc vận động. Các phong trào có
quy mô toàn quốc và mang tính toàn dân ngày càng nhiều
và có tác dụng thiết thực, thúc đẩy lực lượng sản xuất
phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng quan hệ
sản xuất mới, tạo việc làm, khuyến khích làm giàu hợp
pháp, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng…,
tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
cuộc sống mới ở khu dân cư”. Do đáp ứng nguyện vọng
tha thiết của nhân dân, được nhân dân đồng tình, nên chỉ
trong một thời gian ngắn, cuộc vận động đã lan tỏa từ
thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân
dân tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ Nhà nước được
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp coi là nhiệm vụ trọng tâm
và thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng Nhà nước trong
sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong
nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp đã tập trung vào những
việc chính. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp
nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền và
những ngành hữu quan. Vận động nhân dân tham gia xây

Phiên khai mạc Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 21/9/2004, tại Hà Nội. ẢNH: TƯ LIỆU
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dựng, củng cố chính quyền nhân dân qua những việc làm
cụ thể: tham gia các cuộc bầu cử cơ quan dân cử các cấp;
tạo điều kiện để cử tri có cơ hội giới thiệu những người có
đức, có tài, đúng cơ cấu ra ứng cử. Tích cực tham gia xây
dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật: tham gia xây
dựng Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Bầu
cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân, Luật Quốc tịch, Luật Khiếu nại, tố cáo… và tham gia
xây dựng nhiều pháp lệnh, văn bản pháp quy thuộc nhiều
lĩnh vực khác nhau. Rất nhiều kiến nghị của Mặt trận đã
được Nhà nước nghiên cứu, tiếp thu và đánh giá cao.

Việc Quốc hội thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã đặt cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức
của xã hội đối với vị trí, vai trò của Mặt trận trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc nhiều địa phương đã tăng cường chỉ
đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, tiến hành
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật
việc sử dụng đất đai, nhà cửa, nguồn vốn… Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp với
chính quyền cải tiến nội dung và quy trình tiếp dân, bước
đầu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm
thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân theo
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đại hội cũng thẳng thắn thừa nhận: Tuy đạt được
những kết quả như đã nêu trên, song hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu to lớn của
sự nghiệp đổi mới, chưa đáp ứng được những yêu cầu
quan trọng của quốc kế dân sinh.

Về tình hình và nhiệm vụ mới, Báo cáo chính trị trước
Đại hội nêu rõ: Những thành tựu của thời kì đổi mới về
kinh tế và chính trị vừa qua cùng với truyền thống yêu
nước, đoàn kết và ý chí tự lực tự cường vẫn là những
thuận lợi cơ bản đưa dân tộc ta bước vào thế kỷ XXI.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thay mặt Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài
phát biểu quan trọng, thể hiện rõ đường lối đúng đắn và
sáng tạo của Đảng về khối đại đoàn kết dân tộc, về tiếp tục
phát huy vai trò và nhiệm vụ lịch sử của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư là tiếng nói xuất phát
từ tình cảm sâu sắc, chân thành và từ những bài học quý
giá của những người cộng sản về mối quan hệ gắn bó máu
thịt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện với nhân dân Việt Nam
trong gần 70 năm qua. Sự gắn bó giữa Đảng với dân, sự
lãnh đạo đúng đắn của Đảng là điều kiện quan trọng để
củng cố khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Đó
chính là một trong những nguyên nhân làm nên những
thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội VIII của
Đảng đề ra, cùng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân và

Chương trình 12 điểm đã được Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thông qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ chung
nhiệm kỳ V (1999-2004) là: “Tiếp tục tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân, củng cố, mở rộng tổ chức và nâng cao
chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích
cực, chủ động, sáng tạo, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi
tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự
lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ
cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực
để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tốt vai trò là cơ sở chính
trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa
nhân dân với Đảng và Nhà nước”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, quán triệt tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phấn đấu thực hiện thắng
lợi các mục tiêu sau:

1. Góp phần tích cực, mở rộng hơn nữa khối đại đoàn
kết toàn dân bằng các hình thức tổ chức và các phong
trào, dấy lên khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ nhằm phát
triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giải quyết việc làm,
xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, phấn
đấu hoàn thành các chương trình kế hoạch về kinh tế,
văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng cuộc sống
mới ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Tích cực động viên nhân dân bằng những việc làm
cụ thể, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp cùng Nhà nước bổ sung, sửa
đổi hoặc có sáng kiến mới về chính sách, pháp luật nhằm
khơi dậy các nguồn lực còn tiềm tàng trong các tầng lớp
nhân dân, tạo cơ hội và điều kiện để mọi người được yên
tâm tự do làm ăn trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo
cuộc sống, làm giàu chính đáng cho gia đình và đất nước.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên để nâng cao ý
thức tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí tự lực tực cường,
tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong xã
hội trên cơ sở mục tiêu chung.

4. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường phối hợp và thống nhất
hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với các tổ
chức thành viên, giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với chính
quyền. Phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên
trong Mặt trận Tổ quốc, thống nhất hành động để đẩy
mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cách
mạng của nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi báo cáo sửa đổi Điều lệ và
thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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cho phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa được
Quốc hội thông qua.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam gồm 253 vị, đại diện cho khối đại
đoàn kết toàn dân, có khả năng đảm nhiệm những trọng
trách mà Đại hội và nhân dân giao phó, thể hiện tính liên
tục, tính kế thừa và từng bước đổi mới.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp
cử Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị và bầu Ban Thường trực gồm
9 vị, trong đó, đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu làm Chủ
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; đồng chí Trần Văn Đăng được bầu làm Tổng Thư
ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 

Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp trong các
ngày 22, 23, 24 tháng 9/2004 tại Hà Nội với chủ đề: “Phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, các đồng
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Dân vận,
Mặt trận qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban,
ngành Trung ương. Các đoàn đại biểu quốc tế: Đoàn đại
biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Ủy ban Toàn quốc
Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc; Mặt trận Đoàn
kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia; Ủy ban Bảo vệ
cách mạng Cuba; cùng 879 đại biểu chính thức của Đại hội,
đại diện cho các tầng lớp nhân dân, 54 dân tộc anh em, các
tôn giáo, các vị nhân sĩ, trí thức, các thành phần kinh tế
và đồng bào đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và cũng là lần đầu tiên kể từ ngày Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam ra đời đến nay, Đại hội được tiến
hành từ cơ sở đến toàn quốc theo một lịch trình chung,
có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương và sự phối hợp
chặt chẽ của chính quyền các cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam là đại hội đầu tiên của khối đại đoàn kết dân tộc
trong thế kỷ XXI.

Đại hội được tiến hành sau 5 năm thi hành Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nâng cao vai trò Mặt trận Tổ
quốc trong công cuộc đổi mới đất nước, phát huy dân chủ,
tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng
và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống
đại đoàn kết - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách
mạng Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ xem xét, đánh giá tình hình khối
đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận từ Đại hội V
tháng 8/1999 đến nay, với tổng kết ba nhiệm kỳ đổi mới
công tác Mặt trận, nhằm rút ra những bài học bổ ích.
Đồng thời, đề ra chương trình hành động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam nhiệm kỳ VI, thông qua Điều lệ (sửa đổi)
đồng thời cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam nhiệm kỳ mới với số lượng, thành phần, cơ cấu được
mở rộng hơn và thể hiện rõ rệt hơn tính đại diện, tiêu
biểu và tính thiết thực.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu
quan trọng với nội dung: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là
đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam”, trong đó
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam trước
sau như một, luôn coi đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền
tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
trong cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và nay là trên
nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông
dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là
đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn
sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa
quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, để củng cố và phát
triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải lấy mục tiêu
giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc vì “dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” làm điểm
tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử
về quá khứ, thành phần giai cấp, xây dựng tinh thần cởi
mở, tin cậy lẫn nhau. Phải đảm bảo công bằng và bình
đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp
pháp của giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa
lợi ích cá nhân, tập thể và lợi ích xã hội; thực hiện dân
chủ gắn liền với kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng,
không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý
thức độc lập, thống nhất Tổ quốc”.

Đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong những năm qua,
Đại hội thống nhất nhận định:

Về tình hình khối đại đoàn kết

Nhân dân hoan nghênh những cố gắng to lớn của
Đảng và chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện
có hiệu quả nhiều nghị quyết của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước, nhằm củng cố tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp
tục đổi mới quản lý, tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời
nhiều yêu cầu bức xúc của nhân dân, mở rộng dân chủ,
nhất là dân chủ trong hoạt động của các cơ quan dân cử,
trong kinh tế và dân chủ cơ sở; thực hiện một bước cải
cách hành chính, giảm phiền hà cho dân, đẩy mạnh
chống quan liêu, tham nhũng, đặc biệt là việc đưa ra xét
xử nghiêm minh những vụ án lớn, những kẻ pham tội

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



29TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 191 (7/2019)

theo pháp luật, bất kể họ giữ chức vụ gì và cương vị ra sao
ở trong Đảng hay trong cơ quan Nhà nước.

Đánh giá cao những thành tích to lớn đạt được, song
các đại biểu tham dự Đại hội cùng rất băn khoăn trước
nhiều vấn đề tồn tại đáng quan tâm. Đó là: Tốc độ phát
triển kinh tế vẫn chưa tương xứng với mức đầu tư và tiềm
năng của đất nước. Chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Việc thực hiện
chính sách phát triển các thành phần kinh tế còn chậm.
Chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân
dân vẫn là nỗi bức xúc của toàn xã hội. Khoa học, công
nghệ chậm phát triển. Đời sống văn hóa, đạo đức xã hội
nhiều mặt bị xuống cấp. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội
ở nhiều nơi tăng lên. Đời sống của đồng bào vùng sâu,
vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhân dân bất bình trước tệ tham nhũng, lãng phí, quan
liêu, mất dân chủ… chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tình
trạng “hám danh, hám lợi”, chạy chức, chạy bằng, chạy
quyền, chạy tội trong một bộ phận cán bộ, viên chức tuy
đã bị xã hội lên án mạnh mẽ nhưng vẫn chưa giảm.

Đại hội khẳng định: Để xảy ra những khuyết điểm, yếu
kém trên có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và ý thức trách
nhiệm cao trước nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần
nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình để cùng Đảng,
Nhà nước đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả rõ rệt
trong thời gian tới.

Về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bám sát
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, coi đó là nhiệm
vụ thường xuyên, ra sức phấn đấu thực hiện chương trình
hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đại hội V đề ra
và đã đạt được những kết quả thiết thực, thể hiện trên
các mặt:

1. Việc tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các hình
thức, tổ chức phù hợp có tiến bộ, góp phần tích cực vào
việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Ra sức động viên nhân dân hưởng ứng các phong
trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực,
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia đổi
mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính
trị, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng và Nhà
nước, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà
nước với nhân dân.

4. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường và
mở rộng hơn trước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã
tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị

truyền thống với các nước láng giềng, các tổ chức tương
ứng, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học nổi tiếng,
các bạn đồng nghiệp ở các nước bạn bè, các nước phát
triển; mở rộng quan hệ với các nước, các tổ chức phi
chính phủ, các tổ chức quốc tế. Đồng thời, thông qua
công tác vận động đồng bào ta ở nước ngoài, tranh thủ sự
đồng tình, ủng hộ của nhân dân nước sở tại đối với chính
sách đối ngoại của Nhà nước ta.

5. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, đào tạo bồi
dưỡng cán bộ và đổi mới phương thức hoạt động đã được
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp coi trọng:

+ Các Hội đồng tư vấn được mở rộng về tổ chức và
hoạt động thực tiễn, góp phần tham mưu có chất lượng
và hiệu quả hoạt động của Đoàn Chủ tịch.

+ Tổ chức tư vấn và phát triển đội ngũ cộng tác viên
ở các địa phương; phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu.

+ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được củng cố và
coi trọng; vị trí, vai trò Ban Công tác Mặt trận ngày càng
được xác định rõ.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận các
cấp ngày càng được đổi mới và tăng cường; đội ngũ cán
bộ chủ chốt của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức
thành viên dần dần được chuẩn hóa.

Cùng với việc tham gia với Đảng và Nhà nước giải
quyết những vấn đề quan trọng của quốc kế dân sinh,
hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, giúp đỡ
hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn, làm cho công tác Mặt
trận bớt dần tính hình thức, hoạt động có hiệu quả ngay
từ các khu dân cư và cơ sở.

Cùng với những chuyển biến, tiến bộ nêu trên, Đại hội
cũng nêu rõ những mặt yếu kém và tồn tại. Đó là: Việc tập
hợp nhân dân vào Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã
hội còn hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu vực
có vốn đầu tư nước ngoài và các vùng kinh tế còn nhiều
khó khăn. Một số tổ chức thành viên, sức thu hút đoàn
viên, hội viên và tổ chức tham gia hoạt động chưa cao. Tỷ
lệ đoàn viên, hội viên sinh hoạt trong tổ chức còn thấp và
chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Hoạt động của Mặt trận
chưa đồng đều giữa các địa phương; hoạt động ở nhiều nơi
còn giới hạn trong hoạt động của bộ phận chuyên trách. 

Đại hội nêu rõ: “Nguyên nhân chính của những hạn
chế, yếu kém nêu trên là do nhận thức về đại đoàn kết
toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong không
ít cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc chưa sâu
sắc. Một số tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng
viên còn xem nhẹ công tác Mặt trận, chưa làm tốt vai trò
Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo của Mặt
trận; chính quyền nhiều nơi chưa hiểu, chưa thực hiện
nghiêm Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
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Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương:
“Đoàn kết rộng rãi, đoàn kết mọi thành viên trong xã hội
có thể đoàn kết được, không phân biệt đối xử về quá khứ,
thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay
ở nước ngoài, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết chân thành,
đoàn kết trên cơ sở mục tiêu chung là giữ vững độc lập,
thống nhất vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh”, đoàn kết giữa nhân dân ta với nhân
dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc trở thành động lực chủ yếu để xây dựng và bảo
vệ vững chắc Tổ quốc. Đó là nhiệm vụ lịch sử nặng nề
nhưng rất vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của
các tổ chức thành viên và của mọi người Việt Nam yêu
nước, thương nòi trong giai đoạn mới”.

Để thực hiện thắng lợi phương hướng nêu trên, Đại
hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định Chương trình
hành động 5 điểm của nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

1. Nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm cần: Đẩy mạnh
công tác tuyền truyền, giáo dục làm cho mọi người hiểu
biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất.
Thực hiện tốt những chính sách đại đoàn kết dân tộc mà
Nhà nước đã ban hành, nhất là những chính sách về dân
tộc, tôn giáo, Việt kiều. Thực hiện dân chủ và công bằng
xã hội, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Chủ động phát hiện và kiên quyết đấu tranh chống quan
liêu, tham nhũng, lãng phí; giải quyết các vấn đề bức xúc
trong xã hội, trong cuộc sống đời thường của nhân dân.

2. Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi
đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt trận các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư”. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Ngày vì
người nghèo”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Phối hợp
cùng Nhà nước sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng chính sách,
pháp luật nhằm huy động mọi nguồn lực trong dân, trong
các thành phần kinh tế, bà con Việt kiều và các nước bạn
bè đầu tư nhiều hơn vào sản xuất. Khuyến khích, tạo điều
kiện cho mọi người có cơ hội lập thân, lập nghiệp.

3. Tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao
tinh thần cảnh giác trước âm mưu, hành động chia rẽ, phá

hoại của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của Mặt trận
trong việc tập hợp, cổ vũ động viên nhân dân tham gia các
phong trào: xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong
trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục các
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện tốt các chính sách
đối với thương binh, gia đình, liệt sĩ, gia đình có công với
nước, động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện
nghĩa vụ quân sự, giúp đỡ anh em giải quyết việc làm khi
hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Phối hợp
với các cơ quan nhà nước tham gia giải quyết các vấn đề xã
hội bức xúc, các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại.

4. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức
động viên nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong
sạch, vững mạnh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực
sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Tổ chức động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ,
tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt vai trò phản biện xã
hội trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.
Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần
nâng cao hiểu biết pháp luật và hình thành trong nhân dân
ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

5. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường
đoàn kết quốc tế.

Tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị với tổ chức Mặt
trận, các đoàn thể nhân dân của các nước bạn bè truyền
thống; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân
dân, các nước láng giềng, trong khu vực và các nước đang
phát triển. Tổ chức động viên nhân dân tham gia các hoạt
động hưởng ứng các phong trào nhân dân thế giới đấu
tranh chống khủng bố, chống chạy đua vũ trang, chống
nguy cơ chiến tranh, bảo vệ môi trường vì hòa bình, độc
lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi cả hệ
thống Mặt trận phải tự khẳng định mình trên cơ sở đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đã ban hành, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm
tiếp tục tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức hoạt
động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ và Đổi mới,
sau khi thông qua báo cáo, Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI với tinh thần mở
rộng, gồm 320 vị và Đoàn Chủ tịch gồm 52 vị.

Đoàn Chủ tịch đã cử Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 8 vị: Đồng chí Phạm
Thế Duyệt được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Huỳnh Đảm được bầu làm
Phó Chủ tịch - Kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.v

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX
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PHẠM TRUNG THANH*

Tóm tắt: Ngày 4/7/2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải
Dương lần thứ XVI đã kết thúc thành công tốt đẹp. Báo cáo tại Đại hội cho thấy,
trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ XV (2014 - 2019), Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải
Dương đã phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể
hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm
chủ của nhân dân. Đây cũng là nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành
động của các tổ chức thành viên.

Summary: On July 4th 2019, the 12th Congress of the Vietnam Fatherland Front
of Hai Duong province successfully ended. The report of the Congress showed that
during 5 years of the 15th term (2014 - 2019), the Front of Hai Duong province
played a role as the political base of the People's government, where wills and
aspirations were expressed, gathering great national unity bloc, promoting people's
mastery. This is also the place to negotiate, coordinate, and unify the actions of
member organizations.
Từ khóa: Đại hội đại biểu, khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.
Keywords: National congress, great national unity bloc, the Vietnam Fatherland Front of Hai Duong province.
Nhận bài: 12/6/2019; Sửa chữa: 20/6/2019; Duyệt đăng: 4/7/2019.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức
thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
lần thứ XV đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các tổ

chức thành viên thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng,
nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, chủ động phối hợp với
chính quyền giải quyết nhiều vấn đề nhân dân quan tâm.
Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức thành viên phát động đạt hiệu quả
thiết thực, có sức lan tỏa trong nhân dân...

Để tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ
quốc các cấp không chỉ quan tâm đến những việc làm đem
lại lợi ích vật chất cao, mà còn đồng thời triển khai những
chương trình, đề án mang nặng ý nghĩa tinh thần thu

hút trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên, quần chúng
tham gia với phương châm “Một cây làm chẳng lên non;
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Đó là việc chủ trì, tổ
chức 82 cuộc giám sát tại 217 cơ quan, đơn vị và nghiên
cứu, giám sát 239 văn bản, từ đó đã tập hợp được nhiều
ý kiến hay, nhiều đề xuất có ý nghĩa cả về mặt tư tưởng,
chính trị, kinh tế, xã hội…

Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập hợp được 8.812 vụ
việc để kịp thời phản ánh với chính quyền cùng, cấp trong
đó đã có 8.377 vụ việc được giải quyết, đạt tỷ lệ 95%, thu
về cho tập thể 26.122 mét vuông đất và 1.304 triệu đồng.
Thực hiện giám sát 3.267 công trình, dự án, phát hiện 40
công trình có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 36 công trình

* Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương
góp phần tăng cường sức mạnh
đoàn kết toàn dân
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chủ đầu tư chấp hành thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh tổ chức 10 hội nghị phản biện đối với 16 dự
thảo văn bản của tỉnh có liên quan tới quyền và lợi ích
của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc
cấp huyện tổ chức lấy ý kiến đối với 234 dự thảo văn bản.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nghiên cứu, tổ chức lấy ý
kiến đối với 810 dự thảo văn bản. Thông qua quá trình
thực hiện các việc làm trên, niềm tin của quần chúng nhân
dân đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng được nhân
lên, nhất là những ý kiến nêu ra được ghi nhận và vụ việc
sai trái đã được giải quyết công khai. Hiệu ứng này rất
quan trọng đối với quá trình tổ chức các hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì niềm tin là sự định hướng
giá trị được xác định vững chắc trong nhận thức và chi
phối hành động của con người trong toàn bộ hoạt động
của cuộc sống. Phản ánh mức độ hiểu biết của con người
về thế giới tự nhiên và xã hội. Nó được coi là một bộ phận
của thế giới quan, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến trí tuệ và
tình cảm của con người. Điều quan trọng nhất là bằng
niềm tin quần chúng nhân dân nói chung, mỗi con người
nói riêng có thể thay đổi lại ý thức, động cơ phấn đấu, lối
sống, lý tưởng và chính nó đã thúc đẩy con người tự giáo
dục mình để đạt được mục đích đã đề ra. Giống như ngọn
đèn pha dẫn đường đồng thời lại tạo ra động lực thúc đẩy

quần chúng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, trắc trở
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Niềm
tin giống như người bạn đường tinh thần luôn đồng hành
với con người trong mỗi bước đi. Để có được niềm tin của
quần chúng nhân dân, người cán bộ làm công tác Mặt trận
đã biết xây dựng cho mình một bản lĩnh chính trị vững
vàng, thường xuyên cập nhật thông tin, coi trọng việc tìm
hiểu thực tiễn và tiếp cận quan điểm học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Với phương châm “thương người như thể thương
thân”, “lá lành đùm lá rách”, hệ thống Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Hải Dương đã vận động nhiều cá nhân có tấm lòng
hảo tâm, nhiều cơ quan, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra
hàng triệu, hàng tỷ, thậm chí là chục tỷ để hỗ trợ người
nghèo và an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ người nghèo 101
tỷ đồng để xây mới 1.095 ngôi nhà và sửa chữa 161 nhà
Đại đoàn kết, tặng 118.324 suất quà cho hộ nghèo, động
viên nhau trong những lúc ốm đau, gặp khó khăn, hoạn
nạn. Để có được 12 tỷ 461 triệu đồng đưa vào “Quỹ Đền
ơn đáp nghĩa”, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thường xuyên
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cá nhân
và tập thể thấu hiểu nội dung đạo lý “uống nước nhớ
nguồn”, tôn trọng và biết ơn những người đi trước với

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, bức trướng mang dòng chữ Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển.

ẢNH: QUANG VINH
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quan điểm không có quá khứ thì không có hiện tại và
tương lai. Giá trị cao cả của những việc làm trên không
chỉ là cái vật chất đang có, mà cái chính là giá trị tinh
thần. Từ những việc làm thực tế ấy người dân hiểu rằng,
Mặt trận Tổ quốc là nơi gắn kết những tâm hồn, những
cuộc sống đang ở những thang bậc giá trị khác nhau cùng
đi về một hướng với nhận thức “Dân ta nhớ một chữ
đồng; Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” để làm
nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

Có thế khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, việc xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp tỉnh Hải Dương đã được thực hiện thông
qua những việc làm thiết thực, tạo ra sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân - yếu tố có ý nghĩa quyết định sự thành
công của mọi công việc. 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải
Dương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương
thức hoạt động. Tăng cường củng cố liên minh chính trị,
xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn
dân. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân. Tăng cường đồng thuận, phát huy tinh thần
thi đua sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Hải Dương
giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Phấn đấu mỗi năm hỗ trợ xây mới và sửa chữa từ 200
ngôi nhà Đại đoàn kết trở lên; 100% số hộ nghèo được
tặng quà Tết; 100% số xã, phường, thị trấn và trên 80%
số thôn, khu dân cư xây dựng và thực hiện hiệu quả các
mô hình tự quản; 100% số thôn, khu dân cư tổ chức tốt
''Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc''. Tiếp tục mở rộng,
tập hợp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân
tộc. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm
các chủ tương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước. Tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tích cực động viên nhân dân hăng hái tham gia các
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”... Tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò
của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí...v

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.
ẢNH: QUANG VINH
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Tóm tắt: Trong giai đoạn đất nước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do
dân và vì dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy vai trò là tổ chức liên hiệp
đúng theo tinh thần của Điều 9 Hiến pháp năm 2013. Bài viết nêu rõ sự cần thiết
kiểm soát quyền lực Nhà nước và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
kiểm soát quyền lực Nhà nước.

Summary: In the period of developing a socialist-oriented market economy and
building a socialist rule of law State of the People, by the People and for the
People; the Vietnam Fatherland Front needs to promote the role of organizing the
Union in accordance with the spirit of Article 9 of the 2013 Constitution. This article
clearly states the need of controlling the State’s power and the role of the Vietnam
Fatherland Front in controlling the State’s power.
Từ khóa: Kiểm soát quyền lực Nhà nước, vai trò, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Controlling the State’s power, role, Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/6/2019; Sửa chữa: 20/6/2019; Duyệt đăng: 3/7/2019.

Sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực 
Nhà nước 

Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân
làm chủ” với vấn đề kiểm soát quyền lực hiện nay đã có
những quy định, quy phạm để thực hiện, tuy nhiên trong
quá trình thực hiện vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục
làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn trong điều kiện
Đảng duy nhất cầm quyền, nhằm kiểm soát tốt quyền lực,
phục vụ sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cơ sở của quan điểm phải kiểm soát quyền lực nhà
nước xuất phát từ đặc điểm công khai, mang tính quyền
lực công cộng làm cho Nhà nước có sức mạnh. Hoạt động
của Nhà nước thường do nhiều người cùng đảm nhiệm,
nên nếu không có sự phân công rõ ràng thì rất dễ rơi vào
tình trạng ỷ lại lẫn nhau. Trong hoạt động của lĩnh vực
công, càng tập trung bao nhiêu và càng làm việc tập thể
với nguyên tắc đa số để ban hành quyết định bao nhiêu,

thì lại càng tạo ra cơ sở nhiều hơn cho sự ỷ lại và không
chịu trách nhiệm cá nhân bấy nhiêu.

Việc kiềm chế tiềm năng sử dụng và lạm dụng quyền
lực nhà nước là một thách thức đối với bất cứ nhà nước
nào. Điều khó khăn hơn nữa là làm việc này mà không làm
cho các cơ quan nhà nước mất đi tính mềm dẻo cần phải
có để tiến hành các công việc của Nhà nước. Việc sử dụng
không đúng quyền lực nhà nước tạo ra những vấn đề
nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự tín nhiệm Nhà nước của
công chúng, sẽ có tác động rất lâu dài trước công luận.

Lý thuyết kiểm soát quyền lực nhà nước được thiết
lập đầu tiên bởi các nhà tư tưởng chính trị - pháp lý, đó
là của Aristotle, J. Locke, S.L. Montesquieu và J.J.
Rousseau, tạo thành học thuyết được gọi là Chủ nghĩa
Hiến pháp, mà cái cốt lõi của nó là sự giới hạn quyền lực
nhà nước nhằm chống lại chế độ chuyên chế phong kiến,
và bảo vệ nhân quyền. 

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

Kiểm soát quyền lực Nhà nước và 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong kiểm soát quyền lực Nhà nước
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Vấn đề kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của Nhà
nước chỉ được giải quyết một cách triệt để hơn và bài bản
hơn, vì mục đích của sự bảo đảm nhân quyền trong cách
mạng tư sản. Càng ngày kiểm soát và trách nhiệm của
quyền lực nhà nước càng trở nên gắn bó mật thiết với
dân chủ và sự kiểm soát này được quy định thành luật,
nhất là quy định của đạo luật có hiệu lực pháp lý tối cao
để cho mọi chủ thể nắm quyền lực nhà nước phải chấp
hành, đó là Hiến pháp. Sự hiện diện của Hiến pháp là một
căn cứ căn bản cho việc kiểm soát quyền lực của Nhà
nước, khác với Nhà nước phong kiến - nơi không tồn tại
Hiến pháp. 

Vì những lẽ đó, việc phải quy định về kiểm soát quyền
lực nhà nước như là một quy luật khách quan của sự phát
triển xã hội, một khi mà xã hội cần đến Nhà nước. Sự hiện
diện của những quy định trong Hiến pháp nhằm mục đích
kiểm soát hay là kiểm soát quyền lực nhà nước là dấu
hiệu của dân chủ, của tiến bộ xã hội. Có như vậy mới thể
hiện được tính nhân bản và xã hội sâu sắc cần phải có
của Hiến pháp.

Nội dung và các hình thức kiểm soát
quyền lực Nhà nước 

Các hình thức kiểm soát quyền lực có thể được phân
định gồm: Kiểm soát bên trong và kiểm soát bên ngoài.
Kiểm soát bên ngoài bao gồm các biện pháp có tác động từ
bên ngoài gồm: Kiểm soát bằng lãnh thổ, kiểm soát bằng
các điều ước quốc tế và quan hệ quốc tế, kiểm soát bằng
tự do ngôn luận, tự do báo chí, kiểm soát bằng sự tự trị
của chủ thể hợp thành nhà nước… Kiểm soát bên trong
bao gồm các biện pháp tự nhiên, mặc nhiên xuất phát từ
những nội lực bên trong có thể bao gồm: Kiểm soát bằng
đạo đức, tâm lý, thần quyền, kiểm soát quyền lực bằng
bầu cử và kiểm soát bên trong giữa các nhánh quyền lực…

Trong tất cả các loại hình kiểm soát quyền lực nhà
nước, thì kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong là
quan trọng nhất, và cũng là hiệu quả nhất, đồng thời
cũng ít tốn kém nhất. Quyền lực nhà nước được quy
định một cách mặc nhiên, ai được sử dụng quyền lực
nhà nước cũng như vậy, đến đấy là dừng lại. Chính vì lẽ
đó cho nên không ít nhà nước quan tâm và sử dụng rộng
rãi các loại hình kiểm soát này. Nội dung căn bản của
kiểm soát này là sự phân quyền giữa các cơ quan nắm
giữ quyền lực nhà nước. Sự phân quyền và kìm chế đối
trọng quyền lực có thể được phân thành hai loại cơ bản:
Phân quyền ở chiều ngang và phân quyền ở chiều dọc.
Phân quyền ở chiều ngang là phân quyền giữa các quyền
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Phân quyền theo chiều
dọc: Quyền lực nhà nước được chế ước bằng việc phân
quyền cho địa phương và việc công nhận chế độ tự trị
của chính quyền địa phương. Phân quyền theo chiều
ngang giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
là quan trọng nhất. 

Tiêu điểm của việc kiểm soát quyền lực nhà nước là
Chính phủ - cơ quan hành pháp phải chịu trách nhiệm -
tiêu điểm của kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong.
Sở dĩ như vậy, bởi vì trong tất cả các bộ phận cấu thành
nên quyền lực nhà nước kể từ cơ quan lập pháp cho đến
hành pháp và kể cả tư pháp, chỉ có cơ quan hành pháp là
thể hiện nguyên hình nhà nước nhất. Chính phủ - cơ
quan hành pháp phải chịu trách nhiệm bởi vì hành pháp
là cơ quan duy nhất nắm cả biên chế, nắm cả ngân sách.

Bước sang thế kỷ XVII, XVIII, việc hình thành ra hệ
thống các nhà nước tư bản, có rất nhiều thiết chế xã hội
mới đóng góp cho sự phát triển của xã hội loài người. Về
mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với Chính phủ, đa
số các nước tư sản theo loại hình chính thể cộng hoà đại
nghị đều quy định tổng thống có quyền bổ nhiệm người
đứng đầu Chính phủ. Nhưng quy định bổ nhiệm và tiêu
chuẩn của người đứng đầu Chính phủ như thế nào, thì lại
không được pháp luật quy định rõ. Sự thiếu hụt này của
Hiến pháp thành văn, được thay thế bằng tập tục không
thành văn: Người đứng đầu bộ máy hành pháp phải có sự
ủng hộ của đa số nghị sĩ trong nghị viện; hay nói một
cách khác, nguyên thủ quốc gia - Tổng thống nước Cộng
hoà đại nghị - không thể bổ nhiệm một người nào đó khác
hơn nếu như người đó không là thủ lĩnh của đảng chiếm
đa số ghế trong nghị trường làm người đứng đầu bộ máy
hành pháp.

Chính thể đại nghị nhất là của chế độ quân chủ theo
lịch sử là loại hình tổ chức có nhiều biến dạng nhất. Vì
đây cũng là loại hình cổ điển nhất và lâu dài nhất. Sự
biến chuyển của chính thể đại nghị cũng như sự hình
thành của chính thể này chủ yếu bằng lịch sử của Nhà
nước Anh quốc. Nội dung biểu hiện của sự biến dạng
chính thể nằm ở chỗ không thực hiện được những mục
đích các dấu hiệu tạo nên đặc điểm của chính thể, được
ghi nhận bằng các quy định của Hiến pháp thành văn
hoặc bất thành văn. Thậm chí trong nhiều trường hợp,
mục đích đó bị đặt hoàn toàn ngược lại. Ví dụ, một trong
những dấu hiệu tạo nên đặc điểm của chính thể đại nghị
là Quốc hội có thẩm quyền giám sát hoạt động của hành
pháp - Chính phủ. Mục đích của quy định này là các cơ
quan hành pháp do Quốc hội thành lập ra để tổ chức thực
thi các quyết định luật của Quốc hội, nhưng trên thực tế
là hoàn toàn khác. Với sự hoạt động chặt chẽ của các đảng
chiếm đa số trong Quốc hội, các đảng viên phải tuân thủ
các quyết định của đảng, nên dưới sự chỉ đạo của đảng
này, chính là đảng có quyền đứng ra thành lập Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ là thủ lĩnh của đảng cầm quyền,
nên mọi quyết định của Quốc hội đều là quyết định của
Chính phủ, tức đảng cầm quyền. Điều này có nghĩa là
Chính phủ có quyền giám sát lại hoạt động của Quốc hội,
chứ không phải là Quốc hội giám sát Chính phủ.

Ở chính thể đại nghị, Chính phủ được thành lập dựa
vào cơ sở thành phần của nghị viện. Chính phủ phải chịu
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trách nhiệm trước nghị viện. Nhưng trên thực tế, với đa
số ghế trong nghị viện, đảng cầm quyền, đảng đứng ra
thành lập Chính phủ, đã chi phối nghị viện và kiểm tra
hoạt động của các nghị viện. Những quy định của chính
thể được quy định trong Hiến pháp, giống như ở các nước
có chính thể cộng hoà đại nghị, Chính phủ được thành lập
từ đảng phái chiếm đa số trong hạ viện, cho nên bao giờ
Chính phủ cũng khống chế nghị viện. Vì vậy, Chính phủ
và hạ viện không khác nào như hai cơ quan trực thuộc
một đảng phái chính trị cầm quyền. Ở đây sự phân chia
quyền lực nhà nước giữa lập pháp và hành pháp, theo quy
định của hiến pháp không còn nữa, mà có chăng chỉ là sự
phân chia giữa một đảng cầm quyền và một đảng đối lập
có trách nhiệm.

Vấn đề giải tán nghị viện cũng diễn ra tương tự. Một
khi đa số nghị viện và Chính phủ của cùng một đảng thì
không mấy khi có mâu thuẫn giữa lập pháp và hành pháp.
Giải tán Quốc hội (Nghị viện) không còn ý nghĩa ban đầu
của nó nữa. Đảng cầm quyền lợi dụng quy định này, giải
tán Quốc hội cho tiến hành tuyển cử trước thời hạn, để
kéo dài sự tồn tại chính quyền trong tay của đảng mình.
Hoặc trong một trường hợp khác, người cầm quyền lực
hành pháp muốn củng cố hơn nữa quyền lực của mình,
hoặc muốn vớt vát quyền lực của mình trong khi nó đang
bị sa sút. 

Như vậy, chế định Chính phủ - hành pháp phải chịu
trách nhiệm trước Quốc hội - lập pháp, cũng như chế định
tín nhiệm Chính phủ về nguyên tắc được sinh ra với mục
đích để kiểm tra, giám sát Chính phủ, nhưng với sự nắm
đảng cầm quyền, Chính phủ đã sử dụng để kiểm tra, giám
sát Quốc hội, và mưu tính có lợi cho sự cầm quyền của
Chính phủ - hành pháp.

Sự hạn chế quyền lực nhà nước này trở thành sự phản
đối, sự chỉ trích đảng cầm quyền của các đảng đối lập. Sự
đối nghịch nhau giữa hai đảng phái chính trị đã được lịch
sử hình thành một cách dần dần - được định chế hoá,
bằng con đường hoà bình, mà không phải giải quyết bằng
con đường vũ khí.

Đối với các nhà nước khác được tổ chức theo mô hình
tổng thống cộng hòa thì ảnh hưởng của các đảng phái có
chiều giảm hơn, nhưng vẫn ảnh hưởng một cách rất
nghiêm trọng gần tương tự như của chế độ đại nghị. Vì
vậy, người ta gọi chế độ tổng thống là chế độ đại nghị ở
hành lang. Cho dù không được quy định trong Hiến pháp
nhưng các đảng phái có một vị trí quan trọng thực sự
trong đời sống chính trị của các quốc gia tư sản. Có ý
nghĩa rất lớn trong việc kiểm tra, đối trọng với đảng cầm
quyền, nhất là việc kiềm chế sự thái quá, sự quá lạm
dụng quyền lực của đảng cầm quyền. Vị trí đó gọi là đối
lập có trách nhiệm, tìm ra sự khiếm khuyến của đảng
cầm quyền. 

Trong một hệ thống nghị viện, ngành hành pháp và
lập pháp không hoàn hoàn tách rời vì Thủ tướng và các

thành viên nội các đều là thành viên Quốc hội. Trong hệ
thống đó, đối lập về chính trị là phương tiện chủ yếu hạn
chế quyền lực của ngành hành pháp. Mặc dù chúng ta
không thuộc hệ thống nghị viện, nhưng về cơ bản các
dấu ấn của hình thức tổ chức Nhà nước Việt Nam tương
đối giống các dấu ấn của nhà nước đại nghị. Đó là Quốc
hội của Nhà nước Việt Nam cũng được quy định là cơ quan
quyền lực tối cao, và nhất là quy định: Chính phủ - cơ
quan hành pháp do Quốc hội thành lập và phải chịu trách
nhiệm trước Quốc hội Việt Nam. 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong kiểm
soát quyền lực Nhà nước

Trong giai đoạn tới của một nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, và xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, Mặt
trận Tổ quốc phải phát huy vai trò của mình nhiều hơn và
khác hơn. Cho dù ở giai đoạn trước kia hay hiện nay, thì
vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn phải là
tổ chức liên hiệp đúng theo tinh thần của Điều 9 Hiến
pháp 2013 có chức năng liên minh chính trị, liên hiệp
một cách tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu
trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các
tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đó là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa
dạng các hình thức hoạt động, các phong trào yêu nước
để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và
nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng
lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, đảng phái trong
quá khứ cũng như hiện tại và cả trong tương lai, nhằm
động viên mọi nguồn lực, mọi khả năng xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng bậc
nhất của Mặt trận Tổ quốc hiện nay là phải có trách nhiệm
hạn chế bớt, hay là khắc phục những điểm yếu của chế độ
chính trị một đảng cầm quyền. Hay nói một cách khác,
kiểm soát quyền lực nhà nước về cơ bản do Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thực hiện. 

Lịch sử nhà nước Việt Nam thời hiện đại gắn liền với
vai trò của Đảng Cộng sản. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng
sản được quy định rõ trong Hiến pháp năm 1980 và đến
hiện nay của Hiến pháp năm 2013 đang hiện hành. Ở một
khía cạnh nhất định việc quy định vai trò lãnh đạo của
Đảng cầm quyền trong một xã hội là một thành công lớn.
Cơ sở lãnh đạo đó của Đảng Cộng sản còn được dựa trên
vai trò lãnh đạo thực tế của Đảng Cộng sản gần một thế
kỷ, qua hai cuộc chiến tranh giành độc lập và phát triển
kinh tế - xã hội cho nước nhà.

Việc ghi nhận vai trò của Mặt trận trong việc giới thiệu
các ứng cử viên ra ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân của Việt Nam là một thắng lợi không nhỏ. Mặc
dù Đảng duy nhất cầm quyền là một vấn đề của lịch sử,
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một vấn đề mang tính khách quan, nhưng cũng cần có
những bổ khuyết nhất định. Đảng Cộng sản Việt Nam
trong những năm của công cuộc đổi mới và cải tổ cũng đã
nhanh chóng nhận ra vấn đề này. Mấy khoá gần đây của
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Đảng chủ trương
thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc để động viên những
người ngoài Đảng tham gia chính quyền bằng cách tự ứng
cử. Theo quy định của Luật Bầu cử, Mặt trận là nơi lập
danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp. Với tư cách là tổ chức liên
hiệp mọi lực lượng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, không chủ thể nào khác ngoài Mặt trận có thể thực
hiện tốt nhiệm vụ này thông qua các quy trình hiệp
thương. Hiến pháp và luật pháp đã quy định hiệp thương
để giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp cho tổ chức Mặt trận.

Qua các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân
các cấp, số lượng đảng viên được nhân dân tin tưởng bầu
làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân luôn chiếm
vị trí đa số (khoảng 80 đến 90%). Chính đây là cơ sở cơ
bản cho việc các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến địa
phương bố trí cán bộ giữ các chức vụ quan trọng trong hệ
thống nhà nước. Các thành viên của Mặt trận và Mặt trận
khi đã có quyền giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân, thì cũng phải có quyền
giám sát việc hoạt động của các đại biểu dân cử của mình.
Điều này được luật quy định, Mặt trận là một trong hai
chủ thể được quyền đặt vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm các
chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước (Điều 53-
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

Tiếp theo vấn đề nhân sự là vấn đề chính sách của
đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các thành viên của
mình ra đảm trách các công việc quan trọng của Nhà nước,
mà còn đề ra các chủ trương, chính sách cho sự phát triển
của quốc gia. Nếu như ở trên các đảng phái đối lập thiểu
số không thể làm cách nào thay đổi những chính sách
của đảng cầm quyền, thì ở Việt Nam hiện nay theo quy
định của Hiến pháp và Luật quy định, Mặt trận Tổ quốc
phải có trách nhiệm "tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng,
Nhà nước”1.

Với tư cách là hạt nhân lãnh đạo duy nhất trong hệ
thống chính trị trong công cuộc xây dựng một nhà nước
pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, Đảng Cộng sản có một số vấn đề cần phải cân
nhắc. Đó là Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo dễ dẫn
đến độc quyền, phiến diện, đơn giản trong việc giải quyết
mọi vấn đề từ nhân sự cho đến chính sách phát triển của
quốc gia, dễ dẫn đến một hệ quả áp đặt, chủ quan, duy ý

chí, mà mất đi tính đa dạng, phức tạp của hiện tượng
phát triển kinh tế - xã hội. Đất nước phát triển hay không
đều do các chính sách của các đảng cầm quyền quyết
định. Chính sách là những gì mà chính quyền cảm nhận
được cần phải giải quyết ngay, cũng như định hướng mục
tiêu của chính quyền. Chính sách cũng có khi được thể
hiện bằng các quy phạm pháp luật hoặc có khi không, mà
thể hiện bằng ý chí của pháp luật. Pháp luật như là hình
thức chứa đựng các nội dung chính sách. Muốn có pháp
luật đúng thì trước tiên phải có chính sách đúng. Chính
sách quyết định việc phân bổ thu và chi ngân sách. Muốn
cho chính sách không áp đặt, không phiến diện và thể
hiện đúng quy luật khách quan thì phải có ý kiến của
nhiều tổ chức, nhiều chủ thể khác nhau. Thậm chí, muốn
có một dự thảo chính sách đúng cần phải có người phản
biện có trách nhiệm. Phản biện có trách nhiệm là tìm ra
sự đúng đắn, mà không phải là phủ nhận vấn đề.

Theo quy định của Hiến pháp; Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam năm 2015 thì các tổ chức là thành viên của Mặt
trận phải có trách nhiệm phản ánh những ý nguyện đa
dạng của hiệp hội để Đảng Cộng sản có thể đưa những ý
nguyện đó thành những chính sách hoặc bổ khuyết cho
những dự thảo chính sách phiến diện không phản ánh
hết sự vận động khách quan của sự vật, cùng quyền lợi
chính đáng của nhân dân và các tầng lớp khác nhau trong
xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nhiều
người có chuyên môn tương ứng với từng ngành nghề,
từng lĩnh vực, trong nước và ngoài nước. Cho nên có thể
nói rằng, không một chính sách nào của Đảng mà lại
không có một tổ chức Mặt trận tương ứng có khả năng
đóng góp một cách thiết thực.

Sự ghi nhận như vậy cả về mặt con người và chính
sách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như một sự bù đắp cho
những thiếu hụt của chế độ chính trị một đảng. Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thực hiện kiểm soát quyền lực trước
hết ở việc phản biện các chính sách của Đảng và Nhà
nước. Quy định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013, của Bộ
Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội” và Quy định số 218-QĐ/TW ngày
12/12/2013, “Về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn
thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền” cần phải được triển
khai nghiêm túc. Quy định khá đầy đủ, chặt chẽ nhưng
cần rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện cơ chế để bảo đảm
tính khả thi, cần kèm theo chế tài xử lý vi phạm thì mới
thực sự phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để những văn
bản nêu trên đi vào cuộc sống.v

Chú thích:
1. Điều 3, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
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Tóm tắt: Thời gian qua, sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp
phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận. Trong thời kỳ đổi mới, cần đổi mới công
tác tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên cũng như vai trò của các
thành viên cá nhân trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc để làm tốt hơn chức năng
đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là thực
hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Recently, the coordination of the Front and its member organizations has
contributed to improving the role and position of the Front. In the renovation period,
it is necessary to renew the gathering, promote the role of member organizations as
well as the role of individual members in activities of the Vietnam Fatherland Front in
order to better perform the function of representing and protecting the legitimate
rights and interests of the People, especially to well perform the tasks of social
supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Đổi mới, phát huy, vai trò, thành viên cá nhân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Renovation, promote, role, individual members, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/6/2019; Sửa chữa: 6/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định
thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
bao gồm hai đối tượng là thành viên tổ chức và
thành viên cá nhân. Trong thời kỳ mới, để thực hiện

tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân và nhiệm vụ giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cần xác định nhiệm
vụ tập hợp và phát huy vai trò, trí tuệ của những thành
viên cá nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam là một trong những nhiệm vụ then chốt, là yêu
cầu cần thiết để đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Số lượng, thành phần của các thành viên
cá nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam qua các nhiệm kỳ 

Nhiệm kỳ 1977 - 1983 (Khoá I): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 192 người.

Thành phần cá nhân tiêu biểu có 115 người, chiếm tỷ lệ
59,9 %, gồm các cơ cấu như sau: Nhân sĩ, trí thức, chuyên
gia có 81 người, chiếm tỷ lệ 42,19 % so với tổng số Ủy
viên Uỷ ban; chức sắc các tôn giáo có 13 người, chiếm tỷ
lệ 6,77 %; cá nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số có 16
người, chiếm tỷ lệ 8,33 %; công thương gia có 4 người,
chiếm tỷ lệ 2,08 % và người Việt Nam ở nước ngoài có 1
người, chiếm tỷ lệ 0,52 %.

Nhiệm kỳ 1983 - 1988 (Khoá II): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 184 người.
Thành phần cá nhân tiêu biểu có 96 người, chiếm tỷ lệ
59,90 %, gồm các cơ cấu như sau: Nhân sĩ, trí thức,
chuyên gia có 67 người, chiếm tỷ lệ 36,41 % so với tổng
số Ủy viên Uỷ ban; chức sắc các tôn giáo có 10 người,
chiếm tỷ lệ 5,43 %; cá nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số
có 14 người, chiếm tỷ lệ 7,61 %; công thương gia có 4
người, chiếm tỷ lệ 2,17 %; người Việt Nam ở nước ngoài
có 1 người, chiếm tỷ lệ 0,54 %.

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

Phát huy vai trò của thành viên
cá nhân đối với hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Nhiệm kỳ 1988 - 1994 (Khoá III): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 201 người.
Thành phần cá nhân tiêu biểu có 115 người, chiếm tỷ lệ
59,9 %. Cơ cấu các thành phần như sau: Nhân sĩ, trí thức,
chuyên gia có 68 người, chiếm tỷ lệ 33,8 % so với tổng số
Ủy viên Uỷ ban; chức sắc các tôn giáo có 10 người, chiếm
tỷ lệ 4,98 %; cá nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số có 30
người, chiếm tỷ lệ 14,93 %; công thương gia có 12 người,
chiếm tỷ lệ 5,97 % và người Việt Nam ở nước ngoài có 2
người, chiếm tỷ lệ 0,99 %.

Nhiệm kỳ 1994 - 1999 (Khoá IV): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương có 200 người. Thành phần cá nhân tiêu
biểu có 120 người, chiếm tỷ lệ 60%. Cơ cấu thành phần
như sau: Nhân sĩ, trí thức, chuyên gia có 56 người, chiếm
tỷ lệ 28 % so với tổng số Ủy viên Uỷ ban; chức sắc các tôn
giáo có 18 người, chiếm tỷ lệ 9 %; cá nhân tiêu biểu các dân
tộc thiểu số có 26 người, chiếm tỷ lệ 13 %; công thương gia
có 12 người, chiếm tỷ lệ 6 % và người Việt Nam ở nước
ngoài và thân nhân có 8 người, chiếm tỷ lệ 4,00 %.

Nhiệm kỳ 1999 - 2004 (Khoá V): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương có 253 người. Trong đó thành phần cá
nhân tiêu biểu có 150 người, chiếm tỷ lệ 59,29 %. Cơ cấu
thành phần như sau: Nhân sĩ, trí thức, chuyên gia có 71
người, chiếm tỷ lệ 28,06 % so với tổng số Ủy viên Uỷ ban;
chức sắc các tôn giáo có 18 người, chiếm tỷ lệ 7,11 %; cá
nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số có 22 người, chiếm tỷ
lệ 8,7%; công thương gia có 25 người, chiếm tỷ lệ 9,9 %
và người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân có 14 người,
chiếm tỷ lệ 5,53 %.

Nhiệm kỳ 2004 - 2009 (Khoá VI): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương có 320 người. Trong đó thành phần cá
nhân tiêu biểu có 212 người, chiếm tỷ lệ 66,25 %. Cơ cấu
thành phần như sau: Nhân sĩ, trí thức, chuyên gia có 80
người, chiếm tỷ lệ 25 % so với tổng số Ủy viên Uỷ ban;
chức sắc các tôn giáo có 29 người, chiếm tỷ lệ 9,06 %; cá
nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số có 49 người, chiếm tỷ
lệ 15,31 %; công thương gia có 37 người, chiếm tỷ lệ
11,56% và người Việt Nam ở nước ngoài có 17 người,
chiếm tỷ lệ 5,31 %.

Nhiệm kỳ 2009 - 2014 (Khoá VII): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương có 355 người. Trong đó thành phần cá nhân
tiêu biểu có 232 người, chiếm tỷ lệ 65,3 %. Cơ cấu thành
phần như sau: Nhân sĩ, trí thức, chuyên gia có 81 người,
chiếm tỷ lệ 23 % so với tổng số Ủy viên Uỷ ban; chức sắc các
tôn giáo có 47 người, chiếm tỷ lệ 13,3 %; cá nhân tiêu biểu
các dân tộc thiểu số có 46 người, chiếm tỷ lệ 13 %, công
thương gia có 41 người, chiếm tỷ lệ 12 % và người Việt Nam
ở nước ngoài có 17 người, chiếm tỷ lệ 4,8 %.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Khoá VIII): Tổng số Ủy viên Uỷ
ban Trung ương có 385 người. Trong đó thành phần cá
nhân tiêu biểu có 262 người, chiếm tỷ lệ 67,7 %. Cơ cấu
thành phần như sau: Nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, công
nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận tiêu

biểu có 95 người, chiếm tỷ lệ 24,7 % so với tổng số Ủy
viên Uỷ ban; chức sắc các tôn giáo có 53 người, chiếm tỷ
lệ 13,7 %; cá nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số có 53
người, chiếm tỷ lệ 13,7 %; công thương gia có 44 người,
chiếm tỷ lệ 11,4 % và người Việt Nam ở nước ngoài có 17
người, chiếm tỷ lệ 4,4 %.

Theo thống kê, số lượng Uỷ viên Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thành viên cá nhân trong
các nhiệm kỳ qua có cơ cấu bình quân là 56,77% so với
tổng số. Từ khoá I đến khoá IV số lượng xấp xỉ gần bằng
nhau, trên dưới 200 vị mỗi nhiệm kỳ (cao nhất 262 vị
(Khoá VIII), thấp nhất 96 vị (Khoá II). Từ Khoá V, Khoá
VIII tỷ lệ thành phần cá nhân tiêu biểu khoá sau tăng
hơn khoá trước là 26,5%. Số lượng của Khoá VIII so với
khoá I tăng hơn 56,6 % (262/115), trong đó cơ cấu, thành
phần cá nhân tiêu biểu của Uỷ ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam từ Khóa VI có sự thay đổi cơ bản theo
phương châm coi trọng tính đại diện, tính thiết thực.
Chính vì vậy, thành viên cá nhân tiêu biểu từ Đại hội
Khóa VI có đủ đại biểu của 54 dân tộc anh em và đại biểu
của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận,
thành phần nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ và chuyên gia
có tỷ lệ đều tăng theo các khóa.

Trong các nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ thành viên cá
nhân trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đã phát huy vai trò trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết
rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình phối
hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp. Những năm qua, nhiều người đã được
Mặt trận Tổ quốc các cấp suy tôn, tạo điều kiện để họ có
tiếng nói trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối,
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; truyền đạt,
vận động và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp
thống nhất hành động, các phong trào, các cuộc vận động
của Mặt trận. Bằng uy tín xã hội của mình, nhiều vị chức
sắc tôn giáo, các trí thức tiêu biểu, nhân sỹ, già làng… đã
tích cực tham gia các việc làm, các phong trào, cuộc vận
động nói trên, có ảnh hưởng sâu rộng góp phần tập hợp
quần chúng của giới mình, địa phương mình. Đặc biệt, phải
kể đến cá nhân tiêu biểu gương mẫu vận động nhân dân
thực hiện có kết quả 2 cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết
- sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”…

Các thành viên cá nhân đã duy trì chế độ thông tin, báo
cáo với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của
nhân dân nơi cư trú đối với chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cá nhân tiêu biểu
là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc vào các
dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các dự thảo Luật,
văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành. Tại nơi
cư trú hoặc đơn vị công tác, nhiều cá nhân tiêu biểu đã thực
sự là tấm gương sáng, được nhân dân tin yêu. 
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DIễN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Một số giải pháp tiếp tục phát huy vai trò
thành viên cá nhân trong Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các cá nhân tiêu biểu tham gia Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam xuất phát từ tính chất, chức năng
của Mặt trận, mà nét nổi bật là tính liên minh chính trị,
liên hiệp tự nguyện, tính nhân dân rộng rãi, là yêu cầu
quan trọng của việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để tiếp
tục phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu cần đổi
mới nhận thức, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thực hiện
tốt chế độ chính sách, duy trì chế độ báo cáo, phản ánh
định kỳ của các cá nhân tiêu biểu với Ban Thường trực Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cụ thể cần tập
trung vào một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn và
quy trình lựa chọn thành viên cá nhân tiêu biểu tham gia
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xuất phát
từ các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về cán bộ nói chung và cán bộ Mặt trận nói riêng
cần đặc biệt coi trọng các cá nhân tiêu biểu có tín nhiệm
xã hội, bởi trình độ, năng lực thực tế trong lĩnh vực hoạt
động của họ; có tư cách phẩm chất đạo đức, gương mẫu;
được quần chúng tin yêu, có quan hệ xã hội rộng rãi và
có ảnh hưởng tốt trong cộng đồng và hoạt động của Mặt
trận, có sức khoẻ, có điều kiện và tự nguyện tích cực
tham gia các hoạt động xã hội. Cần xây dựng thành quy
trình giới thiệu, lựa chọn có sự phối hợp chặt chẽ giữa
Mặt trận cấp trên, Mặt trận cấp dưới với các cấp ủy Đảng,
với các tổ chức thành viên và quần chúng nhân dân trong
việc lựa chọn, đánh giá cá nhân tiêu biểu.

Hai là, cùng với việc bồi dưỡng cán bộ Mặt trận chuyên
trách phải coi trọng công tác bồi dưỡng các cá nhân tiêu
biểu và cộng tác viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ
thể đối với từng đối tượng thành viên cá nhân. Phấn đấu
mỗi năm ít nhất mỗi cá nhân tiêu biểu được dự một lớp
tập huấn những nội dung cần thiết trong chương trình
bồi dưỡng cá nhân tiêu biểu của cả nhiệm kỳ. Nội dung
bồi dưỡng phải thiết thực phù hợp với yêu cầu trình độ
của từng đối tượng cá nhân tiêu biểu (nội dung bồi dưỡng
cho các nhân sĩ, trí thức phải khác với nội dung bồi dưỡng
cho các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, khác
với cá nhân tiêu biểu trong tôn giáo…). Phương thức bồi
dưỡng phải đa dạng, thích hợp.

Ba là, thực hiện trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban
Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
với từng vị Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam là thành viên cá nhân thông qua các biện pháp:

+ Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần
thiết về tổ chức và hoạt động của Mặt trận cho các cá
nhân tiêu biểu, như báo cáo hàng tháng, hàng quý, báo
cáo năm; các kế hoạch cũng như kết quả thực hiện các

phong trào, các cuộc vận động, kết quả hội nghị, hội
thảo… thành viên cá nhân cần được cung cấp đủ báo Đại
Đoàn Kết, Tạp chí Mặt trận…

+ Yêu cầu các thành viên cá nhân mỗi năm có ít nhất
2 lần phản ánh bằng văn bản gửi Ban Thường trực Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả hoạt
động trong việc thực hiện chương trình phối hợp thống
nhất hành động, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các
tầng lớp nhân dân, đề xuất các sáng kiến, kiến nghị về
việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước và chương trình hành động của Mặt
trận Tổ quốc ở địa phương, cơ sở. Ngoài ra, có thể đề xuất,
phản ánh những vấn đề bức xúc từ cuộc sống qua điện
thoại, fax, thư điện tử, chuyển phát nhanh…

+ Chủ động để các thành viên cá nhân có thể tham
gia nhiều hoạt động của các Hội đồng tư vấn, các cuộc
hội thảo khoa học, hội nghị, các cuộc họp mặt để các
thành viên cá nhân có cơ hội trao đổi thảo luận, đóng
góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật,
đề xuất các sáng kiến, kiến nghị về các vấn đề quan
trọng của đất nước.

Bốn là, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam có thể mời một số thành viên cá nhân
tiêu biểu tham dự một số hội nghị, hoạt động của Đảng,
chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Vận động thành
viên cá nhân làm tuyên truyền viên, báo cáo viên trong
các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước,
chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong nhân dân, trước hết là trong cộng đồng dân cư, nơi
họ là người đại diện.

Năm là, ngoài việc mời tham gia các chương trình công
tác, các cuộc hội nghị, các cuộc họp, Ban Thường trực
cùng cán bộ chuyên trách cần giữ mối liên hệ thường
xuyên, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ, phát
huy vai trò thành viên cá nhân. Tăng cường các cuộc gặp
gỡ tiếp xúc với từng cá nhân tiêu biểu như: gửi thư chúc
mừng, tặng quà, thăm hỏi nhân những ngày lễ tết, hoặc
lúc ốm đau, động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân
tiêu biểu trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Sáu là, tổ chức cho các thành viên cá nhân, nhất là các
cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số,
chức sắc tôn giáo đi tham quan các di tích lịch sử, các
công trình tiêu biểu của địa phương, của đất nước, các
hoạt động giao lưu, kết nghĩa để trao đổi học hỏi kinh
nghiệm, mở mang kiến thức; trực tiếp chứng kiến những
thay đổi của địa phương, của đất nước, sự quan tâm của
Đảng, Nhà nước đối với các tầng lớp nhân dân. Có biện
pháp thiết thực, cụ thể giúp đỡ, tạo điều kiện cho thành
viên cá nhân giải quyết các nhu cầu chính đáng để phát
huy vai trò, ảnh hưởng tích cực của họ trong tuyên
truyền, vận động cộng đồng học tập và làm theo.v
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Mấy suy nghĩ về nội dung 
của Luật tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2015 và kiến
nghị sửa đổi, bổ sung

ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã thể chế hóa các
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phân định thẩm quyền của chính
quyền địa phương vào hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, qua hơn 3 năm thực hiện,
Luật đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung.

Summary: The 2015 Law on Organization of Local Administration has
institutionalized the Party's views and guidelines on delimiting the authorization
of local authorities into the legal system. However, over 3 years of
implementation, the law has revealed some limitations and shortcomings that
need to be amended and supplemented.
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Về một số nội dung của Luật tổ chức chính
quyền địa phương năm 2015

Kể từ khi được ban hành, Luật tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015 đã tạo hành lang pháp lý để chính quyền
địa phương các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động,
bảo đảm việc tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong
việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện còn có những
hạn chế, vướng mắc nhất định. Trong đó, có những vấn
đề liên quan đến Mặt trận Tổ quốc các cấp, như: mối quan
hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
cùng cấp chưa được thuận lợi; công tác tổ chức, tiếp xúc
cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân chưa được quy định
cụ thể trong Luật…

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên
nhân. Trong đó, có những nguyên nhân do khâu tổ chức
thực hiện, nhưng cũng có những nguyên nhân liên
quan đến các quy định của Luật còn chưa đầy đủ, có
quy định còn chung chung, chưa cụ thể để thực hiện,
quy định chưa thống nhất với các quy định của các luật
có liên quan hoặc thiếu các biện pháp bảo đảm thực
hiện. Cụ thể:

Về quy định tại Điều 15: Quan hệ công tác giữa chính
quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

Quy định chỉ mang tính nguyên tắc chung, trong khi
đó, Luật tổ chức chính quyền địa phương thiếu các điều
khoản cụ thể hóa các quy định mang tính nguyên tắc này.
Các quy định của Luật thiếu ràng buộc cụ thể đối với chính
quyền địa phương, cũng như chưa có cơ chế, quy trình và

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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các bảo đảm cụ thể để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện. Vì vậy, việc
thực hiện các quy định tại Điều 15 của Luật sẽ phải tùy
thuộc vào nhận thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,
ý thức trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương.
Nơi nào người đứng đầu cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân nhận thức đúng về vai trò của Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và có sự quan tâm
sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thì
nơi đó các quy định mới được thực hiện. Ngược lại, nơi
nào người đứng đầu cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và chưa có sự
quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện, thì nơi đó các quy định sẽ không được thực hiện
hoặc thực hiện mang tính hình thức, không hiệu quả.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, trong Luật tổ chức
chính quyền địa phương cần sửa đổi, bổ sung các điều,
khoản tại các chương, nhằm cụ thể hóa các quy định
mang tính nguyên tắc tại Điều 15 theo hướng: quy định
chặt chẽ, cụ thể và có tính ràng buộc đối với chính quyền
địa phương và cơ chế, quy trình để Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện;
thời hạn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân giải quyết
các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội; quy định chế tài xử lý đối với những người
có trách nhiệm thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân trong trường hợp chậm xem xét, giải quyết hoặc
không xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quy định trường hợp Thường trực Hội đồng nhân dân
trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm khi “Có kiến
nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp”
(Khoản 2 Điều 89). 

Trên thực tế, kể từ khi Luật tổ chức chính quyền địa
phương có hiệu lực đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các địa phương đều không thể thực hiện được quy
định tại Khoản 2 Điều 89, vì quy định này cũng chỉ mang
tính nguyên tắc, không có cơ chế, quy trình để thực hiện.
Do vậy, cần bổ sung quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền
hạn và quy trình, thủ tục để Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào việc lấy phiếu tín
nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Hội đồng
nhân dân bầu, để quy định này thực hiện được trong thực
tế, góp phần bảo đảm thực hiện dân chủ một cách thực
chất và hiệu quả hơn. 

Quy định về công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội
đồng nhân dân (trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu
Hội đồng nhân dân (Điều 94); trách nhiệm của các cơ
quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức cho đại biểu
Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri (Điều 103 và Điều 112). 

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
năm 2003 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm

2015 quy định cơ bản giống nhau về trách nhiệm tiếp
xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên,
để thực hiện các quy định của Luật tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 về hoạt động
tiếp xúc cử tri, ngày 02/4/2005 Ủy ban Thường vụ Quốc
hội có Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ban hành
Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, trong đó tại
Mục 1 Chương 5 quy định cụ thể về hoạt động tiếp xúc
cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân, như: Trách nhiệm
tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân, thời
gian, thời điểm, nội dung, hình thức, phương pháp tiếp
xúc cử tri, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, công tác
tổng hợp, theo dõi, giám sát việc tiếp thu, giải quyết
kiến nghị của cử tri…

Đến nay, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân năm 2003 đã được thay thế bởi Luật tổ chức
chính quyền địa phương năm 2015, về nguyên tắc cần
phải có văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Tổ chức chính
quyền địa phương năm 2015 thay thế cho Nghị quyết
số 753/2005/NQ-UBTVQH11, trong đó có các quy định
mới về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng
nhân dân, nhưng chưa có. Do vậy, hiện nay phần lớn
các địa phương vẫn tiếp tục tổ chức cho đại biểu Hội
đồng nhân dân tiếp xúc cử tri theo quy định tại Nghị
quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 hoặc tự quy định
trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm
kỳ 2016 - 2021, dẫn đến việc thực hiện còn lúng túng,
thiếu thống nhất giữa các địa phương (có địa phương
tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ
họp, có địa phương chỉ tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử
tri trước kỳ họp; có nơi hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt
trận Tổ quốc chủ trì, có nơi do Thường trực Hội đồng
nhân dân chủ trì…).

Việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri hiện nay vẫn
làm theo một khuôn mẫu, chủ yếu là Hội nghị, trong
khi người dân ngày càng có nhiều kênh thông tin, kế
hoạch tiếp xúc cử tri của 3 cấp Hội đồng nhân dân, của
Đoàn đại biểu Quốc hội, nhiều nơi còn trùng lặp, dẫn
đến nhiều nơi người dân ít quan tâm đến Hội nghị tiếp
xúc cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp và theo
chuyên đề còn ít, tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc, nơi cư
trú chưa được chú trọng thực hiện; một số vấn đề cử tri
quan tâm nêu trong các cuộc tiếp xúc cử tri chưa được
các đại biểu giải thích, làm rõ. Phần lớn đại biểu Hội
đồng nhân dân tham dự tiếp xúc cử tri mới chỉ báo cáo
các nội dung liên quan đến nội dung, chương trình kỳ
họp, kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết kiến nghị của
cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước, chưa thực hiện việc báo
cáo với cử tri ở đơn vị bầu ra mình về hoạt động trong
năm, nhiệm vụ năm tới của mình và của Hội đồng nhân
dân cùng cấp theo quy định. Thực tế cho thấy, việc đổi
mới hoạt động tiếp xúc cử tri đối với các đại biểu dân
cử cần phải được quy định rõ, hướng dẫn và tổ chức
thực hiện tốt hơn. 
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Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015

Từ những phân tích trên, xin đưa ra một số kiến nghị
sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương
như sau:

1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 15 Luật tổ chức chính
quyền địa phương theo hướng xác định rõ hơn mối quan
hệ công tác và quyền, trách nhiệm của mỗi bên (Chính
quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và để
phù hợp, đồng bộ với quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam năm 2015 như sau: 

Bổ sung một khoản (Khoản 1 mới), quy định rõ: quan
hệ giữa chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân) với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là
quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật
và quy chế phối hợp công tác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng
cấp ban hành.

Sửa Khoản 1 Điều 15 như sau: Thay từ “Chính quyền địa
phương” bằng các từ “Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân” và bổ sung cụm từ “có trách nhiệm” sau các từ này.

Sửa Khoản 3 Điều 15 theo hướng quy định rõ hơn
trách nhiệm của cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các
thành viên Ủy ban nhân dân, người đứng đầu các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân có trách nhiệm
thông tin kịp thời cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
việc thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những
vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý của mình
theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Sửa Khoản 4 Điều 15 như sau: 4. Chính quyền địa
phương có trách nhiệm tiếp thu, giải quyết và trả lời các
kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội địa phương khi thực hiện quyền và
trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền, tham gia
quản lý kinh tế - xã hội, giám sát và phản biện xã hội”.

Đồng thời, đề nghị bổ sung một điều trong các chương
của Luật, quy định cụ thể nội dung Khoản 4 này, trong đó
quy định:

“Đối với kiến nghị tại kỳ họp Hội đồng nhân dân,
phiên họp Ủy ban nhân dân thì có thể trả lời ngay hoặc
trả lời bằng văn bản sau kỳ họp, phiên họp 30 ngày.

Đối với văn bản kiến nghị trong quá trình thực hiện
quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo
quy định tại Khoản 1 điều này thì trả lời bằng văn bản
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản
kiến nghị”. 

2. Đề nghị bổ sung các điều khoản quy định rõ hơn
trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia lấy phiếu tín
nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Hội đồng

nhân dân bầu ra, nếu chỉ quy định như Điều 89 của Luật
tổ chức chính quyền địa phương thì gần như không địa
phương nào có thể thực hiện được trên thực tế. 

Đề nghị sửa nội dung điểm b, Khoản 2 điều này theo
một trong 2 phương án sau:

Phương án 1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì
phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận lấy phiếu
tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân
bầu ở mỗi cấp. Đối với người có phiếu tín nhiệm thấp hơn
50% thì đề nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

Phương án 2: Để như hiện nay là khi có kiến nghị của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thì phải có
quy định rõ, cụ thể về cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam có thể thực hiện được.

3. Đề nghị xem xét, kiến nghị có một chương hoặc mục
riêng trong Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định
cụ thể về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng
nhân dân, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân,
đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành có liên quan
trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, để bảo đảm cho hoạt động
tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được
thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu quả.

Trong trường hợp không quy định trong Luật, đề nghị
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết về
hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân
thay thế cho các quy định này tại Nghị quyết số
753/2005/NQ-UBTVQH11 hoặc phối hợp với Chính phủ,
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam ban hành văn bản thay thế cho Nghị quyết số
753/2005/NQ-UBTVQH11 và Nghị quyết liên tịch số
525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN để quy
định chung về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội,
đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đề xuất một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy
chính quyền địa phương. 

Bổ sung việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín
nhiệm đối với chức vụ Phó Trưởng các ban Hội đồng nhân
dân, vì chức vụ này do Hội đồng nhân dân bầu. 

Việc quy định 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện và Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách dẫn đến tăng
biên chế ở các địa phương trong bối cảnh cả nước đang
thực hiện tinh giản biên chế gây khó khăn cho các địa
phương trong việc bố trí biên chế chuyên trách của Hội
đồng nhân dân. Vì vậy, Luật cần sửa đổi nội dung này.

Tại Khoản 1, 2 Điều 14 về Uỷ quyền cho chính quyền
địa phương: Luật cần quy định rõ nội dung, phạm vi được
uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp trên đối với Ủy ban
nhân dân cấp dưới trực tiếp, quy định hiện hành chưa
đảm bảo sự phân cấp và phát huy trách nhiệm thực hiện
nhiệm vụ của từng cấp chính quyền.v
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Hà Nội với những giải pháp tích
cực, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”

ĐẶNG HỒNG VÂN*

Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, thành phố Hà Nội đã từng bước tạo dựng niềm tin và trở thành niềm tự
hào của người tiêu dùng Thủ đô về thương hiệu Việt. Bước sang năm 2019, một
chặng đường mới mở ra với những thách thức mới về cạnh tranh chất lượng, giá
thành sản phẩm, về chính sách bảo hộ các thương hiệu Việt, đầu tư cho các sản
phẩm công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các doanh nghiệp…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công thương thành
phố Hà Nội đã tích cực triển khai chương trình
hành động của Bộ Công thương và Kế hoạch triển
khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng

hàng Việt Nam” của Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội. Trên
cơ sở đó, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân
dân và Ban chỉ đạo cuộc vận động của quận, huyện, thị
xã tổ chức tốt khu trưng bày, giới thiệu hoạt động của
Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp, quảng bá giới thiệu
sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt của thành phố với
quy mô 50 gian trưng bày tại khu nhà Bát giác, Quảng
trường Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Đây là một
trong những sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường
10 năm thực hiện cuộc vận động của thành phố Hà Nội.
Cùng đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên đa
dạng các kênh thông tin và truyền thông: gần 100 tin,
bài, phóng sự trên 20 đầu báo, truyền hình Trung ương và
Hà Nội; treo gần 1 nghìn baner dọc các tuyến phố; tuyên
truyền trên xe buýt, roadshow xe đạp trên các tuyến phố;
in phát hơn 30 nghìn tờ rơi; tuyên truyền trên mạng xã
hội facebook với hơn 50 tin, bài, video với hơn 2 triệu
người tiếp cận thông tin; duy trì tổng đài 024.1081 —
kênh giải đáp thông tin về Luật và các vấn đề liên quan
đến các nội dung triển khai về quyền của người tiêu dùng
nhân “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”.

Tích cực triển khai cơ chế, chính sách đẩy
mạnh phát triển sản xuất kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh hàng Việt

Sở Công thương thành phố Hà Nội đã tích cực tham
mưu các kế hoạch về phát triển sản phẩm công nghiệp
chủ lực, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;
lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển
công nghiệp hỗ trợ; làm việc với Ban quản lý Khu công
nghiệp Phú Nghĩa về phát triển sản phẩm công nghiệp
chủ lực; xây dựng kế hoạch cho việc bình chọn các
doanh nghiệp tiêu biểu về sản phẩm công nghiệp chủ
lực vào cuối năm 2019.

Nhằm đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh
nghiệp, Sở phối hợp với các sở, ngành thành phố hoàn
thiện Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ phát triển công
nghiệp hỗ trợ; Quy chế lập, quản lý và sử dụng kinh phí
khuyến công; tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh
nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực; phối hợp
với Ủy ban nhân dân các huyện hướng dẫn, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai
5 cụm công nghiệp đã có quyết định trong năm 2018
(Cụm công nghiệp Thiết Bình, Cụm công nghiệp Đình
Xuyên, Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, Cụm công
nghiệp làng nghề Phú Túc, Cụm công nghiệp làng nghề

* Tạp chí Mặt trận.
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Phú Yên) và 3 cụm công nghiệp đã có quyết định thành
lập trong tháng 4/2019 (Cụm công nghiệp làng nghề
Chàng Sơn — giai đoạn 2, Cụm công nghiệp làng nghề Dị
Nậu, Cụm công nghiệp làng nghề Cầu Bầu — giai đoạn 2);
phối hợp hỗ trợ các chủ đầu tư đăng ký đầu tư cụm công
nghiệp hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành
phố xem xét quyết định thành lập 17 cụm công nghiệp.

Xây dựng Kế hoạch “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng
nghề” trình Ủy ban nhân dân thành phố; hướng dẫn các
quận, huyện, thị xã đăng ký hỗ trợ xây dựng thương hiệu
làng nghề, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong
lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; triển khai chương trình bình
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp
thành phố; triển khai kế hoạch khảo sát, lựa chọn nhóm
sản phẩm, địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm Chương
trình mỗi xã hội một sản phẩm (OCCP) giai đoạn 2019 —
2020, đến nay đã có văn bản đăng ký hỗ trợ xây dựng
thương hiệu 7 làng nghề thuộc các huyện: Chương Mỹ,
Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Vì; tiếp nhận 49 bộ hồ sơ đề
nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp tổ chức các chương trình
tọa đàm, tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh
nghiệp: Tọa đàm giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật
Bản về xử lý bề mặt, xử lý nhiệt và nguyên vật liệu gia

công khuôn mẫu đối với sản phẩm xuất khẩu; Tập huấn
về phổ biến Thông tư của Bộ Công thương quy định về
quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP); Chương
trình “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trong đó ưu tiên
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường thế
giới với Amazon.com”; Tọa đàm cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành
công thương.

Đẩy mạnh phát triển, xây dựng hạ tầng
thương mại, thương mại điện tử

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tích cực tham mưu
Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phát triển hạ
tầng thương mại, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để
triển khai các dự án hạ tầng thương mại trên địa bàn
thành phố. Đến nay, toàn thành phố có 140 siêu thị, 24
trung tâm thương mại, khoảng 1.400 cửa hàng tiện lợi;
454 chợ, trong đó có 15 chợ hạng 1, 56 chợ hạng 2, 352
chợ hạng 3. Hiện Sở đang tham mưu thành phố thành lập
Tổ công tác liên ngành hỗ trợ triển khai khảo sát, nghiên
cứu khả thi dự án xây dựng Chợ đầu mối quốc tế nông sản
tại thành phố Hà Nội. Chợ dự kiến triển khai trên diện
tích 155 ha tại địa bàn xã Yên Thường, huyện Gia Lâm do
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Chính phủ Pháp tài trợ không hoàn lại với số vốn khoảng
415.000 Euro, tương đương 11.205 tỷ đồng, thời gian thực
hiện quý 2/2019 — quý 2/2020.

Tiếp tục phát triển thương mại điện tử thành phố; vận
hành website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội” tại địa
chỉ http://bandomuasam.hanoi.gov.vn, cung cấp giải pháp
tìm kiếm trực tuyến các địa điểm mua sắm, tiêu dùng, ẩm
thực…; phối hợp Bộ Công thương giải quyết thủ tục về
đăng ký, thông báo website thương mại điện tử theo thủ
tục hành chính công mức độ 4, lũy kế đến tháng 5/2019,
toàn thành phố có 9.510 website/ứng dụng thương mại
điện tử của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận và chấp thuận
thông báo đăng ký hoạt động. Liên tục trong 5 năm gần
đây, Hà Nội là một trong hai thành phố dẫn đầu cả nước về
Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam. 

Triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại các
địa điểm công cộng toàn thành phố đến năm 2020, nhằm
từng bước hiện đại hóa hệ thống bán lẻ, dần thay thế cho
các hình thức bán hàng rong, bán dạo trên phố. Hệ thống
máy được lắp đặt tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung
đông người: công viên, vườn hoa, di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh, rạp chiếu phim, nhà ga, nhà chờ xe
khách, sân bay, trung tâm thương mại… Bà Trần Thị
Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Từ
thành công ban đầu trong thí điểm lắp máy bán hàng tự
động tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận
cho thấy hình thức bán lẻ có nhiều ưu điểm. Để phát triển
loại hình thương mại này, phấn đấu đến năm 2020, lắp đặt
1.000 máy bán hàng tự động trên toàn thành phố, trước
hết thực hiện lắp đặt khu vực trung tâm tại các quận, sau
lắp dần ra các huyện; việc lắp đặt sẽ qua đấu thầu hoặc thỏa
thuận, đáp ứng các tiêu chí của thành phố về máy bán
hàng, sản phẩm, hàng hóa trưng bày… Trong thời gian tới,
mạng lưới bán hàng tự động sẽ được tích hợp vào hệ thống
website bản đồ mua sắm của thành phố và các bản đồ khác,
phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch.

Tổ chức nhiều hoạt động để đưa hàng
Việt đến tay người tiêu dùng

Trong suốt thời gian trước, trong và sau dịp Tết dương
lịch, Tết nguyên đán nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao,
Sở chuẩn bị nguồn hàng phong phú, đảm bảo cung cầu, ổn
định giá cả, an toàn thực phẩm… Duy trì hoạt động của
200 điểm bán các mặt hàng thiết yếu và cửa hàng bán lẻ
xăng dầu; tổ chức 64 điểm chợ Hoa Xuân; tổ chức Hội chợ
Tết với 150 gian hàng của 115 doanh nghiệp, 21 quận,
huyện thành phố Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố; phối hợp
tổ chức Chợ Tết quy mô gần 1.000m2 trên địa bàn huyện
ứng Hòa; vận động các doanh nghiệp tổ chức 125 chuyến
hàng lưu động về các huyện, thị xã, khu công nghiệp, khu
chế xuất; tổ chức bán hàng bình ổn tại 10.688 điểm bán
hàng bình ổn thị trường; 768 điểm bán trái cây an toàn
trên toàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với các
tỉnh triển khai hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản của

các địa phương trên địa bàn Hà Nội, như: Tuần lễ xoài và
nông sản an toàn của Sơn La, Hội nghị xúc tiến xuất khẩu
nông sản, trái cây và thủy sản tỉnh Lào Cai.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (từ ngày
22/5 — 26/5/2019), Sở đã phối hợp vận động các doanh
nghiệp Hà Nội tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm
hàng hóa tại khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ, giới thiệu
đến người tiêu dùng Thủ đô và du khách.

Một số giải pháp nhằm thực hiện cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp các sở,
ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai hiệu quả
Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội năm 2019, dự kiến
tổ chức từ ngày 26/9-30/9/2019 với quy mô từ 250-300
gian hàng tại Quảng trường sân vận động Thị xã Sơn Tây;
tổ chức bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng
ưa thích”; triển khai Đề án Phát triển thị trường trong
nước gắn với cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Thông tin, vận động các doanh nghiệp,
cơ sở làng nghề tham gia Chương trình đưa hàng Việt về
khu vực ngoại thành, vùng sâu, vùng xa, các khu công
nghiệp, khu chế xuất. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại
điện tử để quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ làng nghề.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, tạo môi trường
thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản
xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp Thủ đô. Tổ chức giao ban hiệu quả tháo gỡ
khó khăn kịp thời cho các doanh nghiệp; triển khai Đề án
phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, chương trình
công nghiệp hỗ trợ.

Triển khai các chương trình khuyến công, hỗ trợ các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề đẩy mạnh sản
xuất với các sản phẩm chất lượng, xây dựng, phát triển
thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm
có thế mạnh của địa phương.

Thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng, kích
thích tăng trưởng ngành Công thương, chương trình bình
ổn giá các mặt hàng thiết yếu, nhằm kích thích sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, góp phần cân đối cung cầu,
hạn chế tốc độ gia tăng giá, bình ổn thị trường, thúc đẩy
sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Phối hợp thực hiện kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm
việc kinh doanh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém
chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hàng
hóa từ nước ngoài gắn mác hàng Việt Nam.v
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LÊ ĐỨC TIẾT*

Tóm tắt: Hương ước, lệ làng là di sản văn hóa lâu đời và có tác dụng to lớn đối
với sự nghiệp giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam. Lịch sử tồn tại, phát
triển của hương ước, lệ làng đã trải qua nhiều bước thăng, trầm. Kế thừa và phát
huy giá trị của hương ước, quy ước để tiếp sức cho công cuộc khởi nghiệp và
chiến lược tăng tốc là một trong những định hướng phát triển của đất nước.

Summary: The village conventions and rules are a long-standing cultural
heritage, having great effect on the cause of building and defending our country.
The history of existence and development of the village conventions and rules
have gone through much turbulance. Inheriting and promoting the value of the
village conventions and rules to support the start-up and acceleration strategy is
one of the country's development orientations.
Từ khóa: Hương ước, lệ làng, khôi phục, hương ước, quy ước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Village conventions, rules, restoration, convention, rule, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/6/2019; Sửa chữa: 11/6/2019; Duyệt đăng: 28/6/2019.

Khái quát về lịch sử ra đời của hương ước,
lệ làng

Khác với nền canh tác chăn thả gia súc, hoặc đốt rừng
làm rẫy, nền canh tác lúa nước rất phù hợp với việc bảo
vệ, làm giàu môi trường, môi sinh và đảm bảo cân bằng
sinh thái. Với cách đắp bờ giữ nước, bón phân hữu cơ,
luân canh, nền canh tác lúa nước đã làm cho đất đai canh
tác ngày càng thêm phì nhiêu. Nền canh tác lúa nước đòi
hỏi có sự hợp tác gắn bó giữa người với người. Đắp đê,
phòng lũ, đào sông và lấn biển, cày cấy, gặt hái cho kịp
thời vụ,… tất cả đều đòi hỏi phải có sự hợp tác sâu rộng
cả về sức lực lẫn tinh thần của nhiều người, mới có thể
đấu tranh khắc phục được những bất lợi để giành lấy
những thuận lợi của thiên nhiên. Sức mạnh đoàn kết
trong đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh xã hội của các
dân tộc Việt Nam không phải bỗng nhiên mà có. Nó bắt
nguồn từ thói quen được hun đúc bởi nếp sống của nền
canh tác lúa nước từ ngàn năm nay.

Bên cạnh những thuận lợi về thời tiết, khí hậu, Việt
Nam lại ở vào vị trí đầu mối giao thông có ý nghĩa chiến
lược từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây và ngược lại. Chính
hai yếu tố về thiên thời và địa lợi ấy đã làm nảy sinh lòng
tham của các thế lực xâm lược nước ngoài. Để đối phó với
trộm cướp và giặc ngoại xâm, các khu định cư của người
Việt Nam đã được cấu trúc thành các “ổ đề kháng”, có lũy
tre gai dày đặc bao quanh, có lối ra vào qua các cổng làng,
có người canh gác cả ngày lẫn đêm. Trên thế giới, không
nơi nào có cấu trúc làng xóm vừa là khu định cư, vừa là
“ổ đề kháng” như ở Việt Nam. 

Nhiều nhà sử học Việt Nam, đến nay, vẫn chưa tìm ra
được câu trả lời: Hương ước, lệ làng có từ bao giờ? Nhiều
nguồn tư liệu trong và ngoài nước gián tiếp khẳng định,
hương ước, lệ làng Việt Nam có lịch sử tồn tại ít nhất từ
thế kỷ I sau Công nguyên. Đến thế kỷ thứ XIII, đời nhà
Trần, đã có tư liệu nói về khoán ước được khắc chạm trên
chuông đồng. Sử liệu rõ ràng nhất khẳng định sự tồn tại

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

HươNG ướC, Lệ LÀNG
với chiến lược tăng tốc
của đất nước 
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và phát triển của hương ước, lệ làng là Sắc dụ của vua Lê
Thánh Tông vào giữa thế kỷ thứ XV (1460-1497). Sắc dụ
nêu rõ: “Các làng xã không nên có khoán ước riêng vì đã
có pháp luật chung của Nhà nước. Làng nào có phong tục
khác lạ thì có thể cho lập khoán. Những người thảo ra
hương ước là những người có trình độ nho học, có đức
hạnh, có chức phận chính thức, có tuổi tác. Khoán ước
thảo xong phải được quan trên kiến duyệt cho phép hoặc
bãi bỏ. Khi khoán ước đã được cho phép áp dụng, ai
không tuân theo, quan trên sẽ trị tội”. Hương ước, lệ làng
không được trái với quốc pháp. Khi đã được quan trên xét
duyệt, ai không tuân theo thì bị xử phạt. Hương ước, lệ
làng vốn là “luật của dân, do dân và vì dân” đã được Nhà
nước công nhận. Hai loại luật pháp này không mâu thuẫn
nhau mà hỗ trợ rất đắc lực cho nhau trong xây dựng một
nền pháp trị nghiêm minh của đất nước. 

Hương ước, lệ làng không phải là sản phẩm của một cá
nhân nào mà là thành quả lâu đời được gieo mầm, chăm
bẵm vun trồng trên nền tảng vật chất là nền văn hóa lúa
nước và truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc
Việt Nam. Sự sáng tạo, nuôi dưỡng, thực hành hương ước,
lệ làng là một trong những đặc trưng của nền “văn hóa
làng xã”, đồng thời là một thành phần quan trọng của
nền văn hóa Việt Nam.

Tác dụng của hương ước, lệ làng
Hương ước, lệ làng của Việt Nam cũng có nguồn gốc

từ phong tục, nhưng đã được chính quyền xét duyệt
trước khi thi hành. Ai không tuân theo thì bị xử phạt.
Hương ước, lệ làng không còn là phong tục truyền
miệng, mà là luật thành văn với các chương, điều mang
tính hệ thống, có cả chế tài đối với trường hợp vi phạm.
Hương ước, lệ làng song hành, hỗ trợ, bổ sung và cụ thể
hóa những điều mà luật pháp nhà nước còn thiếu.
Hương ước các làng khác nhau thì có tên gọi khác nhau,
như: hương ước, hương đoan, hương khoán, tục lệ,
khoán lệ, lệ làng... Tùy đặc điểm của từng làng xã mà số
lượng chương, điều trong các hương ước nhiều, ít khác
nhau, nhưng nhìn chung đều có các chương điều chỉnh
quan hệ trong nhiều lĩnh vực. Trong các hương ước đều
có các chương, như: Tổ chức bộ máy hành chính và tổ
chức dân sự làng xã (dòng, họ, phe, giáp, hội, phường,
các hạng đinh); Đảm bảo an ninh làng xã; Đảm bảo vệ
sinh, môi trường; Thực hiện nghĩa vụ với làng xã, với
Nhà nước; Bảo vệ, nuôi dưỡng thuần phong mỹ tục, bài
trừ hủ tục, mê tín, dị đoan (các quy định về lễ, hội, cưới
hỏi, ma chay), bảo vệ môi trường, chống dịch bệnh, bảo
vệ nguồn nước, bảo vệ rừng,… Trong cuộc sống hàng
ngày, người dân ở nông thôn đều tìm thấy các hướng
dẫn xử sự của hương ước, lệ làng. Người tuân thủ đầy đủ
các quy định của hương ước được coi là tuân thủ nghiêm

kỷ cương phép nước, cho dù họ ít hiểu biết về pháp luật
nhà nước. Văn phong của hương ước giản dị, dễ hiểu, dễ
nhớ, dễ thi hành, dễ tuân theo. Hàng năm, trong các
dịp lễ hội, hương ước được đem ra đọc cho cả dân làng
nghe. Người dân ít học vẫn có thể thuộc lòng hương ước
của làng xã họ.

Hương ước, lệ làng là công cụ để toàn dân chung sức
với chính quyền giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Quản lý
xã hội không còn là việc riêng của chính quyền. Mỗi khi
Nhà nước được nhân dân hết lòng ủng hộ, thì năng lực
quản lý nhà nước của chính quyền không ngừng được
tăng lên. Không một thế lực nào có thể khuất phục nổi
sức mạnh chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Điều này giải
thích tại sao những đội quân xâm lược với quân số đông
áp đảo, với vũ khí tối tân vẫn không thể đột nhập vào các
làng chiến đấu. 

Hương ước, lệ làng đã giúp hình thành những phong
cách sống của người Việt Nam. Người Việt coi lợi ích giống
nòi, lợi ích quốc gia, dân tộc, làng xã, dòng họ lên trên
hết. Với người Việt Nam, vai trò của tập thể luôn được đề
cao hơn vai trò của cá nhân. Hương ước, lệ làng trở thành
công cụ rèn luyện, hun đúc nên những đức tính quý báu
của con người Việt Nam như: lòng dũng cảm trong chiến
đấu, tính cần cù trong lao động, tính hòa nhã, thân thiện,
mến khách trong giao tiếp,… Người xưa không ai muốn
đem tiếng xấu về làng. Mọi người trong làng đều tự hào
và ngẩng cao đầu về những cái hay, cái đẹp của làng. Tự
hào về bản thân, tự hào về gia đình, tự hào về dòng họ,
tự hào về xóm làng, tự hào về dân tộc… Tất cả những tự
hào ấy là chất men, là động cơ thúc đẩy con người Việt
Nam luôn phấn đấu nâng cao bản lĩnh, hoàn thiện nhân
tính con người Việt Nam.

Hương ước, lệ làng của dân tộc Việt Nam là con đẻ của
nền văn hóa vật thể: văn hóa lúa nước và của sự nghiệp
đấu tranh chống ngoại xâm của các cộng đồng cư dân Việt.
Như C.Mác đã nói, hạ tầng cơ sở là nền móng tạo dựng
nên thượng tầng kiến trúc hoặc có thể nói khác đi, thượng
tầng kiến trúc bắt nguồn và lệ thuộc vào hạ tầng cơ sở.

Khôi phục và đổi mới hương ước 
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hương ước, lệ

làng bị đặt ra bên lề cuộc sống. Không ít người cho rằng,
hương ước, lệ làng là di sản của chế độ phong kiến, thực
dân. Nhưng có một điều ít ai ngờ đến là những ảnh hưởng
tích cực của nó vẫn tiếp tục tác động sâu rộng vào trong
lao động và chiến đấu của nhân dân Việt Nam: Tình làng,
nghĩa xóm, tình đoàn kết, đồng thuận trong sinh hoạt đã
giúp người dân vượt qua được mọi thiếu thốn, gian khổ,
nguy hiểm của thời kỳ chiến tranh; đàn bà, con gái ra
đường không sợ bị làm nhục, người yếu thế không sợ kẻ
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mạnh uy hiếp, đêm đến, nhà nhà không phải đóng cửa cài
then. Điều đặc biệt quý giá, dễ nhận thấy nhất là di sản
quý báu của hương ước được kế thừa và phát huy tác
dụng cao trong thời kỳ kháng chiến. Nghĩa vụ quân sự
vẫn được các làng, xã chấp hành với tinh thần “thóc
không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Cuộc
kháng chiến trường kỳ luôn có đủ tài lực, nhân lực cung
cấp cho chiến trường. Làng chiến đấu - sản phẩm nổi bật
của tinh thần bất khuất và nghệ thuật đấu tranh vũ trang
của các dân tộc Việt Nam. Không nơi đâu như ở Việt Nam,
khi có giặc đến, toàn dân đều là lính, “giặc đến nhà, đàn
bà cũng đánh”... Mọi cuộc chiến tranh xâm lược của nước
ngoài đều vấp phải thất bại nặng nề trước các cuộc chiến
tranh toàn dân và toàn diện của nhân dân Việt Nam.

Năm 1958, trong một lần về thăm tỉnh Thái Bình, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở rằng, “Hương ước là quy ước
của làng,… đó là những phong tục tốt đẹp trong nông thôn
ta trước đây. Từ sau Cách mạng, các chú xóa bỏ hết tất cả,
thế là không đúng. Cách mạng chỉ xóa đi cái dở, cái xấu, còn
cái tốt, cái hay cần phải giữ gìn và phát huy”. Vào tháng
6/1993, sau khi có Nghị quyết 5 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa VII), việc tái lập hương ước được tiến hành
tương đối rộng khắp trên toàn quốc và đem lại một số kết
quả rõ nét. Nó khơi dậy tính chủ động, tự quản, tự giác
trong phát triển sản xuất, bảo vệ an toàn, an ninh ở nông
thôn. Nhưng phong trào không duy trì được lâu và chìm
dần vì thiếu sự chỉ đạo thống nhất, thiếu sự hướng dẫn
kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, đặc biệt là thiếu sự nghiên
cứu kỹ về nguồn gốc nảy sinh, tồn tại và phát triển, nên
chưa phát huy được đầy đủ các mặt tích cực, hạn chế các
mặt tiêu cực của hương ước.

Việt Nam hiện phải đối mặt với vấn nạn mất an toàn
thực phẩm, hàng giả, hàng nhái xảy ra một cách phổ biến.
Buôn lậu, đặc biệt là buôn bán ma túy, cùng các vụ giết
người, đâm thuê, chém mướn, có những vụ cướp giật
ngang nhiên xảy ra ban ngày ở nơi đông người,… Bất
chấp những cấm đoán của pháp luật, bất chấp những lời
kêu gọi về đạo đức, nhưng sai trái vẫn không hề giảm. Tại
sao lại xảy ra tình trạng nhiều người dân ngần ngại lên
tiếng trước những vụ việc tiêu cực? Tình làng, nghĩa xóm,
quan hệ bà con ruột thịt… đã khiến họ nhắm mắt làm
ngơ. Không ít viên chức cho rằng nguyên nhân của tình
trạng nêu trên là do thiếu nhân lực và phương tiện để
tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm
soát rộng khắp. Yêu cầu tăng thêm biên chế luôn được
nêu ra. Kết quả là bộ máy nhà nước ngày càng phình to,
nhưng công việc quản lý vẫn chưa được cải thiện. Như
thực tiễn đã chỉ rõ, mỗi khi các hiện tượng tiêu cực đã trở
nên phổ biến trong dân thì việc dùng cưỡng chế nhiều sẽ
trở nên kém tác dụng. Càng lạm dụng cưỡng chế thì càng
tạo thêm những bất bình trong xã hội.

Việc xã hội hóa công việc quản lý của Nhà nước đem
lại nhiều lợi ích. Xã hội hóa công việc quản lý nhà nước,
thực chất là huy động đông đảo nhân dân tham gia công
việc quản lý nhà nước. Trước hết, nó khơi dậy được tinh
thần chủ động, tự quản của làng xã trong việc giữ gìn
an ninh, trật tự trong dân. Không một hành vi thù địch,
không một kẻ địch nào có thể xâm nhập, trà trộn vào
trong dân, không một hành vi tội phạm, hành vi bất
lương nào lọt qua cặp mắt của dân khi mọi người dân
tham gia kiểm tra, giám sát theo những quy ước do họ
tự xây dựng nên. Xã hội hóa càng mở rộng thì việc tinh
giản bộ máy nhà nước càng trở nên dễ dàng hơn. Ngân
sách đài thọ cho bộ máy quản lý sẽ đỡ tốn kém hơn. Nếu
biết rút ra những kinh nghiệm hay trước đây để xây
dựng nên những hương ước, quy ước mới thì việc xã hội
hóa công việc quản lý nhà nước sẽ được thuận lợi hơn
nhiều. Cho nên khôi phục và đổi mới các hương ước, quy
ước là điều cấp bách cần làm trong tình hình hiện nay
của đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc xây
dựng, thi hành hương ước, quy ước mới

Năng suất, hiệu suất lao động thấp, công nghệ tụt hậu
so với nhiều nước trong khu vực là mối quan tâm của
nhân dân Việt Nam. 

Ngày 18/5/2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 22/2018/QĐ/TTg về xây dựng, thực hiện hương ước,
quy ước mới. Quyết định 22 gồm có 5 chương với 20 điều
với nội dung hướng dẫn thực hiện phù hợp với yêu cầu
của tình hình mới, nhiệm vụ mới. Việc thực hiện Quyết
định đòi hỏi phải có nhiều sáng tạo và không lặp lại
những thiếu sót như khi phát động phong trào khôi phục
Hương ước, quy ước từ năm 1993. 

Để cuộc vận động xây dựng hương ước, quy ước mới
thành công không thể thiếu vai trò chủ động, tích cực,
sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Với tư cách là
người đại diện rộng rãi nhất, lớn nhất của nhân dân, Mặt
trận Tổ quốc là nơi thích hợp trong việc hướng dẫn xây
dựng các quy ước mới và đảm bảo cho mọi tổ chức ở cơ sở
đều có quy ước của họ. Các thôn xóm, bản làng, các khối
phố, các trường học, các bệnh viện, các trung tâm buôn
bán,… đều phải có hương ước, quy ước chung của làng
xã, khu phố, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cần
hướng dẫn xây dựng quy ước của người Việt đang mưu
sinh ở nước ngoài. Nếu làm được thì sẽ có tác dụng rất lớn
đối với đời sống của gần 5 triệu người Việt Nam đang sinh
sống và học tập ở nước ngoài.v
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Hoàn thiện thể chế, chính sách
cho hoạt động của Mặt trận và
các tổ chức thành viên

NGUYỄN KIM THOA* 

Tóm tắt: Với việc được Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua, Hiến pháp năm
2013 đã tạo nền tảng thể chế hiến định cho tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cơ quan nhà nước đã cụ thể hóa bằng các văn
bản luật và văn bản dưới luật, tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, hoạt động theo quy định của Hiến
pháp và pháp luật.

Summary: With the approval of the 13th National Assembly, the 2013 Constitution
created a constitutional institutional foundation for the Vietnam Fatherland Front.
After 5 years of implementation, the State agencies have concretized the legal
documents and sub-law documents, creating a legal corridor to ensure the activities
of the Front and its member organizations, and operating under the provisions of
the Constitution and Laws.
Từ khóa: Hệ thống chính trị, Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên.
Keywords: Political system, the 2013 Constitution, the Vietnam Fatherland Front, member organizations.
Nhận bài: 25/6/2019; Sửa chữa: 26/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách 
Nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết, nâng

cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc và để phù hợp với những yêu cầu đặt ra trong
tình hình mới đối với tổ chức Mặt trận, ngày 9/6/2015,
Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (sửa đổi). Luật này tiếp tục khẳng định và cụ
thể hóa đầy đủ hơn vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ
quốc, nhất là những quy định mới về các nhiệm vụ: đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền… của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Với vai trò là luật khung, việc sửa đổi kịp thời Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo
điều kiện cho tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đặc biệt, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ,
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam ký kết và ban hành Nghị quyết liên tịch
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định
chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng,
góp phần tiếp tục cụ thể hóa về cơ chế giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, việc
giám sát, phản biện xã hội còn phát hiện những nội dung
còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các
văn bản dự thảo của các cơ quan đảng, nhà nước; kiến
nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính
đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính
hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị chuyên môn phối hợp với Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu cho
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam xây dựng Nghị quyết quy định chi tiết việc tiếp xúc

* Thạc sĩ, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị 
(Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tháng 2/2019.
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cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
nhằm tiếp tục cụ thể hóa Điều 16 Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. 

Triển khai cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và
pháp luật, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản
hướng dẫn hình thành các cơ chế, chính sách để Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ
chức xã hội khác hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã
được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
luật có liên quan đã quy định. Trong 5 năm qua, Chính
phủ đã ban hành 2 Nghị quyết liên tịch, 2 Quyết định, 6
Thông tư hướng dẫn... liên quan trực tiếp đến việc tổ
chức và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác của
Mặt trận trong giai đoạn mới. 

Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành của
Chính phủ đang duy trì thực hiện 5 Quy chế phối hợp
công tác, 26 chương trình phối hợp với Đoàn Chủ tịch,
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; tham gia triển khai 12 chương trình giám sát về các
lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo cơ chế, chính
sách thuận lợi hơn để Mặt trận Tổ quốc thực hiện đa dạng
các phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân
góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực
hiện quyền và trách nhiệm 

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. 

Các cơ quan nhà nước tích cực phối hợp với Mặt trận
trong vận động và hỗ trợ cải thiện nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc, tôn giáo; động
viên người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê
hương, đất nước dưới nhiều hình thức phong phú, như:
tiến hành tuyển chọn, biên tập và tổ chức Lễ công bố
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; tổ chức Hội nghị biểu
dương “Phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu các dân tộc
thiểu số trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình
hình mới”; tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát
huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động y tế,
chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người
nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần; tổ chức
gặp mặt và nắm tâm tư, nguyện vọng kiều bào về quê đón
tết thông qua việc tổ chức Chương trình “Xuân quê
hương” hàng năm; tạo điều kiện để các tổ chức thành
viên của Mặt trận tổ chức đại hội nhiệm kỳ...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 (18/11)
do Mặt trận chủ trì tổ chức nhận được sự quan tâm ủng
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hộ và vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia
tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố
niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Năm 2018 có
15 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 5 đồng chí Ủy viên Ban
Bí thư, 25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng công tác ở các cơ quan Trung ương và các đồng chí
Ủy viên Trung ương Đảng là Bí thư các tỉnh, thành ủy,
lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tham dự Ngày hội,
chung vui với nhân dân. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng
Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo
nhiều bộ, ngành đã về dự Ngày hội ở khu dân cư. 

Chính phủ, các bộ, ngành của Chính phủ đã ký kết quy
chế phối hợp và các chương trình phối hợp công tác với
các tổ chức viên của Mặt trận như: Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội
Cựu chiến binh Việt Nam..., qua đó tạo điều kiện để các
tổ chức hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng
đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Các đơn vị tham mưu của Văn phòng Chủ tịch nước và
Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Mặt trận, các tổ
chức thành viên của Mặt trận tổ chức các hội nghị tiếp
xúc chuyên đề, gặp mặt giữa những người lãnh đạo cao
nhất của các cơ quan nhà nước với các đoàn viên, hội viên
của các tổ chức, qua đó tạo diễn đàn để các đoàn viên, hội
viên được trực tiếp trình bày tâm tư, nguyện vọng với
người lãnh đạo cao nhất của các cơ quan nhà nước, giúp
lãnh đạo cũng như các cơ quan tham mưu của Nhà nước
kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng các tầng
lớp nhân dân. 

Từ năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố triển khai các
đề án và các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động công tác Mặt trận trên các lĩnh
vực: dân tộc; tôn giáo; thông tin, tuyên truyền; tổ chức
các phong trào thi đua yêu nước. Quá trình triển khai các
kết luận, đề án đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các
cơ quan nhà nước, góp phần tạo điều kiện để Mặt trận Tổ
quốc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng
các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền
làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan nhà nước đã tích cực phối hợp với Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt
trận triển khai Đề án, chương trình phối hợp về tuyên
truyền, vận động nhân dân trong các lĩnh vực của đời
sống xã hội.

Trong phối hợp phát huy quyền làm chủ của nhân
dân, các cơ quan nhà nước phối hợp chặt chẽ với Mặt trận
Tổ quốc trong việc hướng dẫn thi hành những vấn đề mà

pháp luật quy định trách nhiệm tham gia quản lý nhà
nước của Mặt trận Tổ quốc. Các cơ quan của Chính phủ
phối hợp với Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên
tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện
một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở. Chính
quyền các cấp tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp thực hiện nhiệm vụ phát huy dân chủ ở
cơ sở thông qua việc kiện toàn và đảm bảo kinh phí hoạt
động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng. 

Hàng năm, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ cùng
với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phối hợp rà soát, phát hiện, kiến nghị điều chỉnh
đối với những chính sách bất cập, chưa phù hợp; giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt trận kịp thời
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến
Chính phủ; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến,
kiến nghị. Chính phủ có trách nhiệm xem xét, xử lý và có
văn bản trả lời việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của
công dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng,
Nhà nước.

Trên cơ sở Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri,
các cơ quan Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong công tác tổ chức các hội nghị tiếp
xúc cử tri, từng bước có sự đổi mới nhằm nâng cao chất
lượng hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua việc tiếp xúc
cử tri, các vị đại biểu Quốc hội đã nâng cao trình độ, năng
lực, trách nhiệm của mình và đối với cử tri, đây cũng là
một kênh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách,
pháp luật hữu hiệu đến nhân dân.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương
lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và
những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; về chủ trì
việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu, lấy ý kiến nhận
xét của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong lĩnh vực tư pháp, các cơ quan nhà nước đã phối
hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cử đại diện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám
sát Thẩm phán quốc gia, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát
viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thi tuyển
Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát
viên cao cấp theo quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa
chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội
đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân. 
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Để tăng cường sự phối hợp góp phần phát huy tốt
nhất quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2014, hai bên đã
thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác.

Trong vận động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, các cơ quan nhà nước đã ký kết
với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều chương trình, đề án
vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào
quần chúng để cùng thực hiện chương trình kinh tế - xã
hội; đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân
(thông qua tổ chức Mặt trận) trong quản lý nhà nước. Với
trách nhiệm của mình, Mặt trận vận động nhân dân xây
dựng các quy ước, quy chế trên địa bàn cư trú về các vấn
đề liên quan đến đời sống, nghĩa vụ và lợi ích của công dân
phù hợp với pháp luật; giám sát và kiến nghị đấu tranh
chống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà
cho dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của dân. 

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh, năm 2016, Chính phủ đã ký
Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày
7/10/2016 với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền
vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó,
nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp,
các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả
giữa Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền
địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp
và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện mục tiêu
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh. Đó cũng là cơ sở pháp lý để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức
hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần phát huy
hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà
nước, xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững,
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Hàng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có văn bản
đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tham gia đề xuất nội dung để xây dựng chương
trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đều có văn bản đề xuất các nội dung cần giám sát,
trong đó một số đề xuất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc
hội lựa chọn đưa vào dự kiến chương trình giám sát trình
Quốc hội xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, theo đề nghị,
Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã cử đại diện tham gia các hoạt
động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. 

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình giám
sát các lĩnh vực đã thống nhất, giai đoạn 2016 - 2020.

Qua phối hợp trong công tác giám sát, các cơ quan Nhà
nước và Mặt trận có thêm thông tin, cơ sở thực tiễn để
đánh giá được những kết quả đạt được, những vấn đề còn
hạn chế, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật;
phát hiện và khắc phục những yếu kém, bất hợp lý trong
công tác quản lý, điều hành… từ đó tìm các giải pháp
khắc phục để từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật
và tăng cường trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp
tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp để nâng cao chất
lượng công tác xây dựng pháp luật nhằm thể chế hóa, cụ
thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và đáp ứng yêu
cầu thực tiễn đặt ra. Trong công tác xây dựng pháp luật,
Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn
thảo thực hiện đầy đủ các bước, các quy trình lấy ý kiến
góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức thành viên liên quan. Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị
góp ý, phản biện đối với nhiều dự án luật quan trọng và
gửi kết quả góp ý, phản biện đến các cơ quan chủ trì soạn
thảo. Nhiều ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc
được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu. 

Trong xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm
2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp chặt chẽ với
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong việc xem xét, tiếp thu, giải trình các ý kiến
của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trình Quốc hội thông qua ngày
9/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Nội dung
của Luật đã cụ thể hóa đầy đủ quy định của Hiến pháp
năm 2013 về vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc; thể chế hóa chủ trương của Đảng về giám
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, tạo cơ sở
pháp lý để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt hơn vai trò,
nhiệm vụ của mình trong công cuộc đổi mới đất nước. 

Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân. 

Trong 5 năm qua, sự phối hợp giữa đối ngoại nhân dân
với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đã có bước
phát triển và phát huy được hiệu quả tích cực trong việc
tham mưu, hướng dẫn thực hiện đường lối, chủ trương
của Đảng về công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân
dân nói riêng, trong hoạt động tăng cường đoàn kết, hợp
tác hữu nghị với nhân dân các nước; trong vận động,
quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi
chính phủ và trong một số hoạt động về thông tin tuyên
truyền đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Đảng đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo
công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, như:
Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/11/2015 của Bộ Chính trị
(khóa XI) về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động
đối ngoại (thay thế Quy chế 295), trong đó đối tượng điều
chỉnh bao gồm các đoàn thể và tổ chức nhân dân; Chỉ thị
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45-CT/TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình
hình mới. Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp
luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng,
góp phần tạo khung pháp lý hoàn chỉnh hơn trong việc
điều chỉnh các hoạt động đối ngoại liên quan đến Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận và
các tổ chức xã hội khác. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những
diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến môi trường an
ninh, phát triển của các quốc gia, đến phong trào nhân
dân thế giới, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan nhà
nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận
Tổ quốc đã góp phần giúp các bên hoàn thành các mục
tiêu theo chức năng, nhiêm vụ được giao. Các cơ quan
Nhà nước đã cùng với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành
viên, các tổ chức xã hội khác tổ chức nhiều hoạt động
thiết thực tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ
quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Hàng năm, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt
Nam tại các nước đã hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên
Mặt trận ở Trung ương trong việc kết nối, cung cấp thông
tin, phối hợp tổ chức các đoàn thăm và làm việc tại các
nước. Cơ quan ngoại giao ở trong nước thường xuyên phối
hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung
ương trong việc kết nối, cung cấp thông tin và đón các
đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; mời đại diện
của Mặt trận tham dự, giao lưu với các bạn bè quốc tế tại
các lễ kỷ niệm của các nước, các hội nghị quốc tế quan
trọng… Qua đó, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức thành viên tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị,
hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan
hệ bạn bè và đối tác quốc tế. 

Các cơ quan của Nhà nước đã tạo điều kiện để Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có
trách nhiệm trong các hoạt động đa phương, đóng góp cho
phong trào nhân dân khu vực và thế giới. Hàng năm, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
thành viên và các tổ chức xã hội khác đều cử đại diện tham
dự và phát biểu đóng góp nhiều kinh nghiệm, sáng kiến
mang tính xây dựng hòa bình, hợp tác, phát triển tại nhiều
diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực, trong đó
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự
và phát biểu đóng góp nhiều sáng kiến tại các Phiên họp

toàn thể Đại hội đồng Hiệp hội quốc tế về Hội đồng kinh
tế, xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS). 

Với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội
khác đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, góp
phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị1.
Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, các đoàn thể,
tổ chức nhân dân vận động, tranh thủ được nguồn lực
đáng kể vật chất, tri thức, sự hỗ trợ của bạn bè và các
đối tác quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói,
giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh. Đồng hành
với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, các đoàn thể
và tổ chức nhân dân kiên trì công tác vận động bạn bè,
đối tác ủng hộ nạn nhân, xoa dịu nỗi đau da cam. Công
tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được quan
tâm triển khai thông qua các sản phẩm, phương tiện
truyền thông và lồng ghép trong nhiều hoạt động đối
ngoại nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế về chủ trương,
chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam.

Tạo điều kiện về nguồn lực bảo đảm cho
các hoạt động 

Hàng năm, Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động cho
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo phân bổ ngân sách được
Quốc hội phê duyệt. Trong 5 năm qua, nhiều nội dung công
tác mới của Mặt trận và cả những kiến nghị chính sách
trước đó, về cơ bản đã được giải quyết, tạo thuận lợi cho
Mặt trận, nhất là ở cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn đã được quy định, trong đó cấp kinh phí hoạt động cho
nhiều nội dung công tác mới, như: Đề án “Đổi mới công tác
thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”;
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”; các hoạt động giám sát và phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Quyết định 217
- QĐ/TW, Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

Trong thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện
thể chế, chính sách, nhất là quy định rõ trách nhiệm của
cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong
việc tiếp thu, giải trình các ý kiến giám sát và phản biện
xã hội, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đề cao và thực hiện tốt
chế độ trách nhiệm trong hoạt động của hệ thống chính
trị đối với quá trình tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có việc sửa đổi,
bổ sung điều luật, quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt
động tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp.v

Chú thích:
1. Tháng 4/2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc đã phối hợp tổ chức thành công Chương

trình giao lưu hữu nghị nhân dân giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam với Chính hiệp các tỉnh
Vân Nam, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc lần thứ nhất. Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới với nước Lào và
Campuchia triển khai các hoạt động theo tinh thần Thông cáo chung và biên bản ghi nhớ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt
trận các nước Lào và Campuchia.
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Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
với công tác từ thiện xã hội

TRẦN ĐỨC QUỲNH*

Tóm tắt: Trải qua chặng đường gần 40 năm từ ngày thành lập đến nay, với
phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và triết lý vì con người,
muốn mang lại cho con người cuộc sống hạnh phúc, an lạc, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng, ni, phật tử cả nước sống
trong chánh tín để ánh sáng giác ngộ của Phật pháp đi vào đời sống thực tiễn. Tích
cực triển khai các hoạt động cứu khổ độ sinh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội,
tạo nên nét đẹp văn hóa, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

Summary: Experiencing a journey of nearly 40 years since its founding, with the
motto: "Dharma - Nation - Socialism" and philosophy for people, bringing people a
happy and peaceful life, the Vietnamese Buddhist Sangha has always accompanied the
nation, mobilized monks, nuns and Buddhists throughout the country to live in the
righteous faith so that the enlightened light of the Buddhism goes into real life. It is
necessary to actively implement activities to save miserable life, contribute to ensuring
social security, and creating the cultural beauty and love of the Vietnamese people.
Từ khóa: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng, ni, phật tử, từ thiện xã hội.
Keywords: The Vietnamese Buddhist Sangha, monks, nuns, Buddhists, social charity.
Nhận bài: 18/6/2019; Sửa chữa: 20/6/2019; Duyệt đăng: 28/6/2019.

Những năm qua, đảm bảo an sinh xã hội luôn được
coi là một trong những công tác trọng tâm của
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phản ánh rõ nét chức
năng xã hội của Phật giáo, qua đó, truyền bá thông

điệp từ bi, nhân ái của đạo Phật vào đời sống xã hội. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động ngày càng
nhiều tăng, ni, phật tử, các nhà hảo tâm, người dân trong
nước và kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp, ủng hộ cả vật
chất, tinh thần vào các phong trào xóa đói giảm nghèo,
đảm bảo an sinh xã hội, hướng về cội nguồn do Đảng, Nhà
nước phát động với số kinh phí, vật chất năm sau luôn
cao hơn năm trước. Điển hình là trong hoạt động phật sự
nhiệm kỳ VI (2007-2012), Phật giáo cả nước đã quyên góp
cho công tác đảm bảo an sinh xã hội trị giá hơn 2.879 tỷ
đồng, trong đó Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh
đóng góp trên 786 tỷ đồng1. Năm 2015, Giáo hội Phật giáo
Việt Nam các cấp và tăng ni, phật tử trong cả nước tiếp tục
chung tay thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, xóa
đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần

xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư... Qua đó,
huy động sự đóng góp của toàn xã hội trị giá trên 1.164
tỷ đồng cho công tác này, riêng Phật giáo Thành phố Hồ
Chí Minh đã đóng góp trên 406 tỷ đồng2. Năm 2016, Giáo
hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực vận động đóng góp
vào công tác xóa đói, giảm nghèo, chữa bệnh, cứu giúp
người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tạo công ăn việc làm
cho người có hoàn cảnh đặc biệt; cứu trợ và giúp đỡ bà con
ngư dân ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi
trường do Công ty Formosa gây ra, được ổn định cuộc
sống, tiếp tục ra khơi bám biển; đồng thời vận động tăng
ni, phật tử và toàn xã hội đóng góp tiền, hàng, vật phẩm
trị giá hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào vùng bão
lũ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…
góp phần khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Tổng số tiền và hiện vật quyên góp dành cho công tác từ
thiện, nhân đạo và đảm bảo an sinh xã hội năm 2016 là
hơn 1.330 tỷ đồng, riêng Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ
Chí Minh đóng góp trên 433 tỷ đồng và Giáo hội Phật giáo
nhiều tỉnh đóng góp trên 50 tỷ đồng như: Kiên Giang, Sóc

* Thạc sĩ, Bộ Công an.



Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp cùng hàng triệu tăng ni, phật tử triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện.  
ẢNH: QUANG VINH
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Trăng, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu3… Năm 2018,
tổng số tiền từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam là hơn 2.200 tỷ đồng, riêng Thành phố Hồ Chí Minh
đóng góp trên 700 tỷ đồng, các tỉnh: Kiên Giang, Sóc Trăng
đóng góp trên 80 tỷ đồng; Đồng Nai, Bến Tre, Long An
trên 70 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu trên 60 tỷ đồng; Trà
Vinh 50 tỷ đồng; Bình Thuận, Đăk Lăk trên 40 tỷ đồng4…

Cùng với sự đóng góp, ủng hộ về kinh phí, vật chất,
các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân cũng được Giáo
hội Phật giáo Việt Nam quan tâm, góp phần chia sẻ với
nhân dân những khó khăn trong lĩnh vực y tế mà Nhà nước
chưa thể đáp ứng kịp thời. Với hệ thống gần 200 cơ sở Tuệ
Tĩnh đường, 655 phòng chẩn trị Y học Dân tộc, 1 phòng
khám Đa khoa và hàng trăm phòng thuốc nam, châm cứu
đang hoạt động có hiệu quả tại các thành phố: Thành phố
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… đã khám và phát
thuốc Đông Tây y, châm cứu, bấm huyệt cho hàng trăm
ngàn lượt bệnh nhân với kinh phí hàng năm lên đến hàng
trăm tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm Giáo hội còn mở các lớp
đào tạo cán bộ y tế sơ cấp, lớp đào tạo Đông y sĩ để phục
vụ yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân; ấn hành các
tập kỷ yếu về y học… phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh cho
người dân nghèo ở những vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân
tộc miền núi. Được sự hỗ trợ của tổ chức Unicef, thông qua

chủ đề “Sáng kiến của lãnh đạo Phật giáo về tuyên truyền
phòng chống HIV/AIDS”, nhiều tỉnh, thành hội Phật giáo
đã thành lập các trung tâm tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho
hàng trăm đối tượng nhiễm HIV/AIDS. Tỉnh Thừa Thiên -
Huế, Ban Trị sự tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp dạy
châm cứu, dưỡng sinh cho nhân viên y tế chăm sóc bệnh
nhân HIV tại chùa Hải Đức… Đây là hoạt động mang ý
nghĩa xã hội rất lớn, góp phần cứu rỗi những con người
lầm lạc và giúp xóa đi sự kỳ thị, mặc cảm xã hội đối với các
bệnh nhân, đồng thời hạn chế sự lây lan của căn bệnh thế
kỷ này. Ngoài ra, hàng năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn
hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện lớn
trong cả nước, điển hình như: Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh
viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu); Bệnh viện K (thành phố
Hà Nội), Bệnh viện An Bình (Thành phố Hồ Chí Minh),
Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền Bình
Phước... với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, với
mô hình “Nồi cháo tình thương” của Phật giáo nhiều tỉnh,
thành phố đã thể hiện tình cảm sâu nặng của Giáo hội với
đông đảo người dân, Phật tử nghèo trong cả nước, như:
“Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện
Đa Khoa (thành phố Đà Nẵng), Bệnh viện Nhi Đồng 1
(Thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện Nhi (tỉnh Thanh
Hóa)… hàng năm đã hỗ trợ cuộc sống hàng ngàn lượt bệnh
nhân nghèo cùng người nhà đang điều trị tại đây. 

KINH NGHIỆM - THựC TIễN
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Bên cạnh hoạt động từ thiện nhân đạo trên lĩnh vực
y tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn chú trọng công tác
nuôi dạy trẻ mồ côi và chăm sóc, nuôi dưỡng người già
neo đơn trong cả nước. Hệ thống trường nuôi dạy trẻ mồ
côi, các lớp học tình thương, các trung tâm nuôi dưỡng
người già không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn…
thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều đang hoạt động ổn
định, hiệu quả, đã nuôi dưỡng gần 3.000 trẻ em mồ côi,
cơ nhỡ và khuyết tật; chăm sóc hơn 1.500 cụ già neo
đơn5. Tính đến năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã
mở gần 2.000 lớp học tình thương nuôi dạy trẻ mồ côi,
lang thang, không nơi nương tựa và trẻ khuyết tật; hàng
trăm cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú miễn phí với
trên 20.000 em theo học; hàng chục cơ sở dưỡng lão nuôi
dưỡng, chăm sóc hàng ngàn cụ già neo đơn. Bên cạnh đó,
đã có hàng trăm chùa ở nhiều địa phương đã trở thành
các trường mầm non, trường nuôi dạy trẻ em lang thang,
bất hạnh, góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội, như:
Chùa Long Hoa (quận 7), chùa Diệu Giác (quận 2), chùa Kỳ
Quang 2 (quận Gò Vấp) ở Thành phố Hồ Chí Minh; chùa
Quang Châu (Hòa Vang, Đà Nẵng); chùa Bảo Quang (thành
phố Hải Phòng); chùa Quang Minh (thành phố Đà Nẵng)…

Nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện cuộc
sống cho những người lang thang, cơ nhỡ, người có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, con em gia đình lao động nghèo,
người có công, gia đình thương, bệnh binh,… Giáo hội
Phật giáo Việt Nam đã tổ chức nhiều trường dạy nghề ở
nhiều địa phương trong cả nước đào tạo các chuyên
ngành: May, điện gia dụng, tin học, sửa chữa xe… miễn
phí. Hàng năm đã đào tạo hàng ngàn học viên ra trường
giới thiệu cho các trung tâm giới thiệu việc làm, như: 2
chùa Tây Linh do Ni sư Thích Nữ Như Minh trụ trì và chùa
Long Thọ (Thừa Thiên - Huế) do Ni sư Thích Nữ Minh Tánh
trụ trì hàng năm tổ chức 2 khoá học đào tạo nghề thêu,
đan, may… Kể từ khi thành lập đến nay, hai cơ sở này đã
đào tạo hơn 1.000 học viên, giới thiệu vào làm việc tại
các công ty. Chùa Kỳ Quang II, Thành phố Hồ Chí Minh do
sư thầy Thích Thiện Chiếu trụ trì hàng năm đã hướng
nghiệp, dạy nghề cho hàng trăm học viên ra trường có
công ăn việc làm ổn định; sư thầy Thích Nhuận Tâm (chùa
Lá, Thành phố Hồ Chí Minh) mở nhiều lớp học dạy tiếng
Anh, tiếng Nhật, tiếng Hoa miễn phí cho hàng trăm
thanh, thiếu niên nghèo…

Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn đặc biệt quan tâm đến
công tác đền ơn đáp nghĩa và coi đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội. 38 năm qua, Giáo hội đã
quyên góp và phụng dưỡng suốt đời hàng nghìn Bà Mẹ

Việt Nam Anh hùng, xây dựng hàng nghìn ngôi nhà tình
nghĩa, tình thương; hàng nghìn tỷ đồng được quyên góp
để góp phần chia sẻ và làm dịu bớt mất mát của những gia
đình có người thân là thương binh, liệt sỹ, người có công
với cách mạng. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,
biết ơn những người đã hy sinh vì dân tộc, vì đất nước,
hàng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức nhiều
Đại trai đàn cầu siêu cho liệt sĩ ở nhiều nghĩa trang trong
cả nước như: Côn Đảo, Phú Quốc, Trường Sơn, Quảng Trị,
Điện Biên… Bên cạnh các hoạt động trên, Giáo hội Phật
giáo Việt Nam còn vận động tín đồ, chức sắc và nhân dân
tích cực hưởng ứng quyên góp, hỗ trợ các công tác phúc
lợi xã hội khác, như: ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Đại
đoàn kết, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người
nghèo”, Quỹ khuyến học, xây nhà tình thương, nhà
dưỡng lão. Tham gia các hoạt động nhân đạo, như: mổ
mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo bị đục thuỷ tinh
thể, tham gia dự án “Ngân hàng bò” giúp đỡ đồng bào các
tỉnh phía Bắc, tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”
giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng
hàng năm và hiến máu nhân đạo…

Phát huy tinh thần “Phụng đạo, yêu nước”, thiết thân
cùng xã hội, hiện hữu trong lòng dân tộc, trong những năm
qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp cùng tăng ni, phật
tử cả nước đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong
trào ích nước lợi dân, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó
biến đổi khí hậu, hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây
dựng xã hội Việt Nam văn minh, tiến bộ, giàu mạnh. Với
những đóng góp to lớn của Giáo hội vào công tác từ thiện,
nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội 38 năm qua, Giáo hội
Phật giáo Việt Nam đã vinh dự 2 lần được tặng thưởng Huân
chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý nhất của Đảng,
Nhà nước ta cùng với nhiều danh hiệu cao quý khác. Tại
Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt
Nam (năm 2016), Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã vinh
dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và
Nhà nước vì "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào
phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây
dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. 

Với tinh thần từ bi, yêu tự do, hòa bình, Giáo hội Giáo
hội Phật giáo Việt Nam tích cực vận động tăng ni, phật tử
và nhân dân phát huy tinh thần “Phụng đạo yêu nước”,
“Hộ quốc an dân”, tham gia các phong trào ích nước lợi
dân, bảo đảm an sinh xã hội. Chặng đường hơn 38 năm
hình thành, phát triển đã thể hiện vai trò của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển
đất nước, sáng rõ truyền thống yêu nước, yêu dân tộc.v

Chú thích:
1. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007-2012).
2. Giáo hội Phật giáo: Năm 2015 làm từ thiện xã hội trên 1.164 tỷ đồng, Báo VOV online số ra ngày 13/01/2016. 
3. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2016. 
4. Đan Khánh, Phật giáo Việt Nam với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Báo Nhân Dân điện tử số ra ngày 7/11/2018.
5. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự - 35 năm thành lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự trình bày tại Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
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THAM NHũNG TRONG 
LĩNH VựC Y Tế ở ĐÔNG NAM Á:
Thực trạng và giải pháp

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Điều kiện kinh tế, văn hóa và chính trị khác nhau đã tác động đến hiệu
quả của nỗ lực cải cách và chống tham nhũng trong hệ thống y tế tại các quốc gia
Đông Nam Á. Các chuyên gia cho rằng, những biện pháp chống tham nhũng trong
lĩnh vực y tế và dược phẩm của khu vực cần đảm bảo thúc đẩy tính toàn vẹn, minh
bạch; tăng hiệu quả kiểm soát chất lượng và nâng cao trách nhiệm xã hội.

Summary: Different economic, cultural and political conditions have affected the
effectiveness of reform and anti-corruption efforts in the health system in Southeast
Asian countries. Experts say that it is necessary for anti-corruption measures in
health and pharmaceutical sectors to ensure integrity and transparency, increase
efficiency of quality control, and enhance social responsibility.
Từ khóa: Y tế, dược phẩm, chống tham nhũng, Đông Nam Á.
Keywords: Health, pharmaceuticals, anti-corruption, Southeast Asia.
Nhận bài: 20/6/2019; Sửa chữa: 25/6/2019; Duyệt đăng: 3/7/2019.

Các quốc gia Đông Nam Á có kinh nghiệm chống
tham nhũng khác nhau, phản ánh sự không đồng
nhất trong khu vực. Các hành vi tham nhũng phổ
biến nhất trong hệ thống y tế của một số quốc gia

Đông Nam Á bao gồm: “gia đình trị”, quản lý tài nguyên
không đúng cách, sự chiếm hữu thị phần của một số nhà
cung cấp dược phẩm và y tế, hành vi hối lộ hay thanh
toán không chính thức. Tăng trưởng kinh tế, phát triển
con người và mức độ tham nhũng của các quốc gia này
cũng khác nhau.

Trong năm 2018, Singapore nổi bật với Chỉ số phát
triển con người (HDI) cao (0,93/1) thì 2 quốc gia là
Myanmar và Campuchia chỉ đạt mức trung bình (lần lượt
là 0,57/1 và 0,58/1). Dữ liệu Chỉ số nhận thức tham
nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (CPI) cho thấy, tại
khu vực Đông Nam Á có 1 quốc gia đứng thứ 4 thế giới về
chỉ số trong sạch, minh bạch là Singapore, đồng thời khu
vực này cũng có 1 quốc gia đứng thứ 161/180 về tham
nhũng đó là Campuchia. Một số quốc gia khác cũng có chỉ

số tham nhũng cao: Lào và Myanmar cùng xếp thứ
132/180, Việt Nam đứng thứ 117/180. 

Một đặc điểm đáng lưu ý ở khu vực Đông Nam Á là sự
tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia có ý nghĩa lớn đối
với lĩnh vực y tế. Môi trường kinh doanh bùng nổ đã biến
các quốc gia Đông Nam Á là thị trường đầu tư hấp dẫn
cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân.
Việc phát triển các trung tâm y tế tư nhân hiện đại và
cung cấp các kỹ thuật điều trị chất lượng cao với chi phí
thấp hơn các nước phát triển trên thế giới đã tạo ra một
xu hướng du lịch chữa bệnh đến Thái Lan, Singapore và
Malaysia. Điều này tạo ra một khoảng cách đáng kể giữa
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng
của Chính phủ với các cơ sở tư nhân. 

Liên quan đến sức khỏe cộng đồng, Chính phủ các quốc
gia: Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Philippines đang đầu
tư vào các mô hình y tế phủ khắp các khu vực xa xôi nhất.
Một số quốc gia Đông Nam Á gần đây đã thực hiện các
chương trình tài trợ vì người nghèo, như: cấp thẻ y tế ở Thái



Cơ sở vật chất nghèo nàn tại các bệnh viện ở Campuchia.
ẢNH: INDUSTRIALL
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Lan, quỹ y tế cho người nghèo ở Việt Nam, quỹ đầu tư y tế
ở Campuchia và Lào… Ngân sách cho hệ thống chăm sóc sức
khỏe ở một số quốc gia đã được sửa đổi, một số nước áp
dụng các hình thức cải tiến mô hình công tư như điều chỉnh
các bệnh viện công ở Singapore, Indonesia, Philippines, Việt
Nam. Một số chính phủ đã thông qua luật về hệ thống bảo
hiểm y tế quốc gia và bảo hiểm toàn cầu.

Sự phức tạp của hệ thống y tế được đặc trưng bởi dòng
tiền đầu tư lớn, các thiết bị y tế đắt tiền, cấu trúc tổ chức
phức tạp, đó là một số những lí do chính khiến những
hành vi tham nhũng dễ hình thành. Có ba lĩnh vực chính
cần xem xét bao gồm: việc phân bổ ngân sách; nhân sự;
vật tư và hàng hóa. Tội phạm tham nhũng ngân sách y tế
có thể do ngân sách bị rò rỉ, gian lận trong việc chuyển
ngân sách, biển thủ hoặc chuyển tiền công vào tài khoản
cá nhân, việc này dẫn đến tình trạng thiếu thuốc men và
dịch vụ kém chất lượng. 

Đối với vật tư và hàng hóa, những thiết bị y tế bị lỗi
kỹ thuật hay thuốc men kém chất lượng, hay thậm chí là
thuốc giả thường là kết quả do gian lận, trộm cắp, sử
dụng thiết bị bất hợp pháp, biển thủ công quỹ. Việc này
đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của
bệnh nhân. Ngoài ra, tình trạng hối lộ cũng ảnh hưởng
đến việc giám sát và kiểm tra các cơ sở y tế hoặc giúp đẩy
nhanh quá trình phê duyệt thuốc…

Các lỗ hổng tham nhũng liên quan đến nhân sự trong
ngành y tế thường diễn ra trong việc bổ nhiệm, đào tạo,
thăng chức và bồi thường cho các quan chức nhà nước và
nhân viên y tế. Sự bảo trợ, thiên vị và gia đình trị trong
việc lựa chọn, công nhận và chứng nhận của các chuyên
gia y tế, việc mua bán các vị trí công việc cũng có thể xảy
ra. Một vấn đề phổ biến khác là các nhân viên y tế có thể
sử dụng thời gian được trả công để hành nghề tư nhân.

Các hành vi tham nhũng khác trong ngành y tế đã xảy
ra như: pha loãng vắc-xin, ăn cắp thiết bị y tế và thuốc
men, chuyển bệnh nhân sang cơ sở chăm sóc tư nhân,
yêu cầu các thủ tục không cần thiết hay kê đơn thừa thãi.
Hành vi tham nhũng còn xảy ra khi các bác sĩ, dược sĩ và
các nhà cung cấp y tế, công ty dược phẩm móc nối với
nhau. Do đó, tham nhũng trong lĩnh vực y tế diễn ra ở các
cấp độ khác nhau từ hoạch định chính sách, tổ chức, cung
cấp dịch vụ và quan hệ khách hàng.

Ảnh hưởng không đáng có của các nhóm lợi ích có
thể dẫn đến việc xây dựng các chính sách và ưu tiên có
lợi nhất cho một nhóm xã hội. Các nhà cung cấp y tế
hoặc công ty dược phẩm có thể mua chuộc các quan chức
chính phủ để tác động đến việc ra quyết định liên quan
đến phê duyệt thuốc hoặc để đảm bảo thị trường cho các
công ty này.

Hình thức hối lộ là giao dịch thường xuyên trong sự
tương tác giữa bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở nhiều nước
đang phát triển với mục đích để nhận được sự điều trị kịp
thời và tốt hơn. Ví dụ như bỏ qua việc xếp hàng ghép
tạng, nhận được thuốc tốt hơn hoặc thậm chí để lấy
thuốc chưa được kê đơn. Việc nhận các khoản thanh toán
không chính thức từ bệnh nhân thường được biện minh
rằng để hỗ trợ cho các chuyên gia y tế có mức lương thấp.
Đối với một số người Việt Nam, những khoản thanh toán
không chính thức này là biểu hiện của sự đánh giá cao đối
với dịch vụ được cung cấp và nhằm mục đích để nhận
được dịch vụ tốt hơn.

Các hành vi tham nhũng khác trong cung cấp dịch vụ
là việc giới thiệu bệnh nhân đến các phòng khám tư hơn
là điều trị trong các cơ sở y tế công cộng. Các bác sĩ
những người đang làm việc ở cả cơ sở công và tư sẽ được
hưởng lợi. Việc làm sai lệch các giấy tờ bảo hiểm cho
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Tham nhũng trong lĩnh vực cung cấp dược phẩm.
ẢNH: WALL STREET JOURNAL
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bệnh nhân nhằm nhận được các khoản thanh toán bất
hợp pháp từ các công ty bảo hiểm cũng nằm trong số
những hành vi tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực dịch
vụ chăm sóc y tế.

Để đối phó với các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực
y tế, Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đã đưa ra nhiều
biện pháp khác nhau, tuy nhiên hiệu quả đem lại chưa
cao. Điển hình như ở Indonesia, chiến dịch chống tham
nhũng được chính phủ khuyến khích có tên Berani Jujur,
Hebat (trung thực và vĩ đại) đã bị từ chối bởi niềm tin
của người dân của vào việc cần thể hiện lòng biết ơn đối
với những người cung cấp dịch vụ y tế bằng vật chất. Do
đó, các khoản thanh toán không chính thức, quà tặng
hay ủng hộ một số chi phí vẫn diễn ra ở Indonesia với
mục đích là duy trì các mối quan hệ. 

Cần thúc đẩy việc nâng cao tính minh bạch và trách
nhiệm giải trình trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, nhằm
tăng cường nhận thức về các rủi ro tham nhũng tiềm ẩn
và giảm thiểu những rủi ro đó trong ngành y tế ở các
nước Đông Nam Á. Dự án Chương trình quản trị dược
phẩm do WHO khởi xướng năm 2004 đã được các nước
Lào, Malaysia, Philippines và Thái Lan tham gia năm
2005, Campuchia và Indonesia tham gia năm 2006. Củng
cố hệ thống y tế và ngăn ngừa tham nhũng bằng việc

nâng cao hiệu quả quản trị trong lĩnh vực dược phẩm
nhiều công cụ đã được sử dụng, trong đó có công cụ đánh
giá tính minh bạch và trách nhiệm của hệ thống dược
phẩm. Công cụ này hỗ trợ việc đánh giá tính minh bạch
của các quy trình và theo dõi tiến trình đăng ký và ủy
quyền tiếp thị sản phẩm dược phẩm, quy trình cấp phép
dược phẩm, giám sát các thử nghiệm lâm sàng, quản lý
mua sắm công…

Một hệ thống được xây dựng nhằm mục đích cải thiện
tính minh bạch và giảm các khả năng dẫn đến hành vi
tham nhũng, dự kiến sẽ giảm các động cơ sử dụng nhiều
xét nghiệm, chẩn đoán hoặc phương pháp điều trị tốn
kém nhằm tối đa hóa doanh thu của các cơ sở y tế. Hệ
thống này đã được thí điểm cho các trường hợp viêm phổi
và viêm ruột thừa. Các tiêu chí đã được xây dựng cho từng
trường hợp nhập viện và xuất viện, chỉ định các xét
nghiệm chẩn đoán bắt buộc và đưa ra hướng dẫn việc lựa
chọn thuốc và gợi ý tiêu chí cho các can thiệp y tế khác.

Bên cạnh đó, xã hội cần có trách nhiệm trong việc
chống tham nhũng ở lĩnh vực y tế thông qua các hoạt
động giám sát, các cơ chế khiếu nại, bảo vệ người tố
giác… Các cơ chế khiếu nại được xem là hữu ích nhằm
phát hiện gian lận và tham nhũng, cũng như cho các quy
trình kiểm soát chất lượng.v

Bệnh viện công tại Việt Nam.
ẢNH: KỲ ANH
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BIếN ĐổI KHÍ HậU 
và tương lai của nhân loại

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu không xa đối với nền văn
minh thế giới. Đã có dự báo rằng, tương lai của nhân loại sẽ dần xấu đi, nếu
như các hành động nhằm giảm thiểu tác hại nghiêm trọng của biến đổi khí hậu
không phát huy hiệu quả trong thập kỷ tới.

Summary: Climate change poses a near- to mid-term existential threat to
human civilization. There has been a prediction that the future of humanity will
gradually become worse and worse if actions to reduce the serious harms of
climate change are not effective in the next decade.
Từ khóa: Môi trường, biến đổi khí hậu, con người, tương lai, thế giới.
Keywords: Environment, climate change, people, future, world.
Nhận bài: 25/6/2019; Sửa chữa: 26/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu hiện nay lớn
và phức tạp hơn bất cứ mối đe dọa nào mà con
người đã từng phải đối phó trước đây. Trong năm
2018, bằng việc sử dụng mô hình khí hậu, Hội

đồng Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (IPCC) đã dự
đoán rằng, khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2 độ C có thể
tác động đến cuộc sống của hàng trăm triệu người. 

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một kịch bản đầy
“nghiệt ngã” bắt đầu từ việc chính phủ nhiều quốc gia

“phớt lờ” lời khuyên từ các nhà khoa học và ý chí của
người dân về việc khử cacbon cho các nền kinh tế bằng
cách tìm các nguồn năng lượng thay thế, dẫn đến việc
nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 3 độ C vào năm 2050. Tại
thời điểm đó, các tảng băng trên toàn thế giới sẽ tan
biến, hạn hán trên diện rộng sẽ diễn ra, giết chết nhiều
loại cây trong rừng nhiệt đới Amazon - nơi vốn được coi
là một điểm khử cacbon lớn nhất thế giới. Giả thuyết của
các nhà khoa học đưa ra là 35% diện tích đất trên toàn

Hạn hán tàn phá mùa màng. ẢNH: USA TODAY



Cháy rừng nghiêm trọng xảy ra khắp nơi.
ẢNH: WASHINGTON POST
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cầu và 55% dân số toàn cầu sẽ phải đối mặt với điều kiện
nhiệt độ khắc nghiệt, vượt ngưỡng chịu đựng của con
người trong hơn 20 ngày/năm. Bên cạnh đó, hạn hán, lũ
lụt và cháy rừng thường xuyên sẽ tàn phá đất đai, gần
1/3 diện tích đất liền trên thế giới sẽ biến thành sa mạc.
Toàn bộ hệ sinh thái có thể bị hủy hoại bắt đầu từ các rạn
san hô đến rừng nhiệt đới và các dải băng ở Bắc Cực. Các
vùng nhiệt đới trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề
nhất bởi các thái cực khí hậu mới, điều này ảnh hưởng
đến nền nông nghiệp của khu vực, hơn 1 tỷ người dân sẽ
thiếu đói, trở thành dân tị nạn. Vấn đề tị nạn sẽ làm căng
thẳng kết cấu của các quốc gia lớn trên thế giới bao gồm
cả Hoa Kỳ, xung đột vũ trang về tài nguyên có thể lên
đến đỉnh điểm.

Theo nghiên cứu, phần lớn khí thải cacbon từ việc đốt
một tấn than hoặc dầu hiện nay sẽ được các đại dương và
thảm thực vật trên thế giới hấp thụ trong vài thế kỷ, tuy
nhiên, 25% lượng khí thải còn lại vẫn sẽ gây ảnh hưởng
đến khí hậu trong vòng 1.000 năm và 10% vẫn còn có tác
động đến khí hậu trong khoảng 100.000 năm sau đó. Vậy,
phải mất hàng ngàn và hàng ngàn năm nữa để xử lý lượng
khí thải cacbon trong chu kỳ tự nhiên. Các nhà khoa học
còn dự báo rằng lượng cacbon mà chúng ta đang thải vào
khí quyển hiện nay sẽ đóng vai trò là một nguyên nhân
khiến mực nước biển dâng cao 2-5m vào năm 2300. 

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Các nhà khoa học còn
cho rằng, ngay cả khi chúng ta đạt đến xã hội không
phát thải trong hàng ngàn năm nữa thì nhiệt độ vẫn
tăng cao, khả năng hạ nhiệt chỉ bằng 1/10 độ của mức
nhiệt cực đại. Sau giai đoạn nhiệt độ trái đất tăng cao
thì biến đổi khí hậu sẽ bắt đầu chậm lại và hành tinh sẽ
đi vào quỹ đạo làm mát. Nhưng rất lâu, trước khi điều
này xảy ra, loài người sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc
chiến cam go chống lại nước biển dâng cao trong hàng
trăm năm tới. Hiện tượng mực nước biển tăng do sự giãn
nở nhiệt và băng tan ở Greenland và Nam Cực là minh
họa rõ ràng cho tác động của biến đổi khí hậu. Nước biển
tăng sẽ tàn phá các thành phố, thị trấn, khu vực nông
nghiệp và tài nguyên nước ngọt trong tương lai gần ở
các khu vực ven biển.

Tình trạng hỗn loạn địa chất này dự kiến sẽ diễn ra
trong vài ngàn năm tới. Các quyết định mà chúng ta đang
đưa ra trong hiện tại sẽ có ảnh hưởng đến tương lai. Bởi
vậy, chúng ta cần mở rộng quy mô về thời gian để đánh
giá toàn bộ ảnh hưởng của khủng hoảng khí hậu đến
tương lai gần và xa hơn. Một khi những tác động của con
người khiến nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C thì sẽ rất
khó để thay đổi được những ảnh hưởng xấu xảy ra. 

Nếu chúng ta không thể kiểm soát được nhiệt độ trái
đất thì tất cả các dạng thức sống trên hành tinh sẽ gặp
áp lực phải thích nghi trong hàng ngàn năm tới. Sự hủy
diệt sinh thái do biến đổi khí hậu, như: lũ lụt, hạn hán,
cháy rừng, sóng nhiệt, sự biến mất của các núi tuyết,
sông băng và gần một nửa Bắc Cực rộng lớn sẽ gây ra
những mất mát vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con
người và các loại động, thực vật. 

Hành tinh này không thuộc về một cá nhân, một quốc
gia cụ thể, không thuộc về một thế hệ duy nhất, thay
vào đó, nó thuộc về tất cả các sinh vật sống trong hiện tại
và tương lai. Tất cả nhân loại kết nối với nhau theo chiều
ngang, do đó, tất cả các dạng thức sống trong quá khứ,
hiện tại và tương lai bị ràng buộc theo chiều dọc. Các thể
chế chính trị, kinh tế của nền văn minh nhân loại đã quá
chú tâm vào việc tận hưởng những gì có trong hiện tại mà

Cần kiểm soát lượng khí thải cacbon trên toàn cầu.
ẢNH: HBR

Băng tan ở Greenland và Nam Cực.
ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC



chưa thể tính đến những hậu quả do những hành động
của mình trong tương lai. Điều này có thể quan sát được
dễ dàng từ hành vi tài chính của con người, khi mà các
cá nhân, tổ chức, chính phủ vay mượn từ tương lai để cải
thiện hiện tại. Theo cách tương tự, chúng ta cũng đang
vay mượn các yếu tố sinh thái từ tương lai, đó không chỉ
là những tài nguyên thiên nhiên mà cả về mặt địa chất. 

Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi việc điều chỉnh những
giá trị đạo đức, những quyết định và hành động của con
người ở hiện tại. Chắc chắn, con cháu chúng ta trong
hàng trăm, hàng ngàn năm tới đều có quyền và mong
muốn được hưởng một bầu khí hậu trong lành, ổn định. 

Có đề xuất đưa ra rằng, để giảm ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu cần ít tập trung vào tăng trưởng kinh tế. GDP
vốn được coi là thước đo của sự tiến bộ của một quốc gia.
Để đạt được sự tăng trưởng đòi hỏi các quốc gia phải tiêu
thụ nhiều sản phẩm hơn, những sản phẩm này cần nhiều
nguyên liệu và năng lượng hơn để sản xuất. Do đó, theo
đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững sẽ góp
phần thúc đẩy việc lãng phí các nguồn lực khan hiếm.
Một giải pháp được đưa ra là, ngoài tăng trưởng GDP thì
những chỉ số khác như Chỉ số phát triển con người (HDI)
và Chỉ số phát triển thực sự (GPI) có thể thay thế để đánh
giá sự phát triển của các quốc gia. Bên cạnh đó, cần kết
hợp lợi ích tài chính với lợi ích phi thị trường như sức

khỏe của con người và giảm suy thoái môi trường. Thêm
vào đó, để đạt được những thay đổi nhanh chóng và công
bằng trong hành vi của người tiêu dùng, cần phải tăng
thuế suất đối với các sản phẩm gây hại cho môi trường.

Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng, các giải pháp thay
thế tốt cho môi trường luôn phổ biến và được sử dụng
rộng rãi, như các phương tiện giao thông công cộng, xe
đạp cho thuê… với mục đích giúp cho cuộc sống của con
người trở nên lành mạnh hơn. 

Để giữ cho nhiệt độ trái đất chỉ tăng ở mức 1,5 độ C
so thời kỳ tiền công nghiệp, lượng khí thải cacbon toàn
cầu vào năm 2030 cần giảm là 45% so mức của năm 2010,
và xuống mức không phát thải vào khoảng năm 2050. Đạt
được mục tiêu này, đòi hỏi chúng ta phải có những thay
đổi rộng rãi trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, xây
dựng, giao thông và đô thị. Một số phương pháp để hạn
chế thải khí cacbon ra bầu khí quyển đã được đưa ra,
trong đó có việc thúc đẩy các quy trình tự nhiên và phát
triển công nghệ lưu trữ, sử dụng năng lượng từ nước, gió,
thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.

Chính phủ các nước cũng cần tích hợp khả năng thích
ứng với biến đổi khí hậu trong tất cả các chiến lược phát
triển; cân bằng tăng trưởng kinh tế với quản lý môi
trường thông minh; phổ biến và nâng cao sự hiểu biết
của các cộng đồng dân cư về khí hậu.v
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NHÂN VẬT - Sự KIỆN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan
tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sĩ và công tác
chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân gia
đình liệt sĩ. Người luôn khẳng định những đóng

góp, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương,
bệnh binh đối với sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân
tộc. Do vậy, việc quan tâm, chăm sóc thương binh, gia
đình liệt sĩ được Người đặc biệt quan tâm. Việc đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thương binh, liệt
sĩ hiện nay theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý
nghĩa lớn lao, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ
mới, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công
tác thương binh, liệt sĩ

Trong bộn bề khó khăn của đất nước buổi đầu giành độc
lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị lấy ngày 27/7/1947

làm “Ngày thương binh toàn quốc” đầu tiên. Từ năm 1955,
ngày 27/7 được đổi thành “Ngày thương binh, liệt sĩ” và
được tổ chức hằng năm trên cả nước. Nội dung tư tưởng,
những tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành
cho thương binh, liệt sĩ được thể hiện một cách nhất quán,
xuyên suốt, cụ thể, thiết thực trong rất nhiều bài nói, bài
viết, hành động và việc làm của Người.

Thứ nhất, việc hoạch định và thực hiện công tác
thương binh, liệt sĩ là một việc làm cần thiết.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thương binh, liệt
sĩ là một hình thức xây dựng “tượng đài kỷ niệm” trong
lòng dân chúng, các thế hệ kế tiếp, ghi nhớ công ơn,
chiến công của những con người ưu tú đã ngã xuống vì
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc và cuộc sống
yên bình của nhân dân: “Thương binh là những người đã
hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc,
bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà
các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng

Đổi mới công tác thương binh,
liệt sĩ hiện nay theo tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Thạc sĩ, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng.

NGUYỄN QUANG BÌNH*

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
công tác thương binh, liệt sĩ. Đây là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt
Nam, vừa là sự kết tinh chủ nghĩa nhân văn cao đẹp trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, tác
giả đề xuất bốn biện pháp chính nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác thương binh, liệt sĩ hiện nay theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Summary: This article focuses on clarifying President Ho Chi Minh's thoughts about
the work on war invalids and martyrs. This is not only a precious traditional value of
Vietnamese people but also a noble humanism in President Ho Chi Minh's thoughts.
Based on the assessment of current situation of the work on war invalids and
martyrs, the author proposes four main measures to renovate and improve the
quality and efficiency of the work on war invalids and martyrs today based on
President Ho Chi Minh’s thoughts.
Từ khóa: Liệt sĩ, thương binh, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Keywords: Martyrs, invalids, President Ho Chi Minh.
Nhận bài: 5/6/2019; Sửa chữa: 6/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.
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bào phải biết ơn, phải giúp
đỡ những người con anh
dũng ấy”1. Chủ tịch Hồ Chí
Minh đánh giá cao ý nghĩa và
giá trị của sự hy sinh vì độc
lập, tự do của các chiến sĩ.
Người đã nâng công tác
thương binh, liệt sĩ lên
ngang tầm một hoạt động
văn hóa, như là một sự kế
tục, ở quy mô toàn xã hội,
truyền thống nhân nghĩa
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn
quả nhớ người trồng cây”…
của dân tộc Việt Nam. 

Đặc trưng nổi bật trong tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về thương binh, liệt sĩ
là chủ nghĩa nhân văn mà cốt
lõi là lòng thương người phát
triển với mức độ cao, đồng
nghĩa với việc thực hiện các
quyền cơ bản về sự phát triển
toàn diện của con người.
Người đã làm cho sự hy sinh,
mất mát của liệt sĩ, thương
binh, gia đình, dân tộc càng thêm cao đẹp hơn bằng cách
gắn sự tổn thất này vào ý thức của những người còn sống
về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với những người đã hy
sinh, “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách
mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã
làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân
dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”2.

Thứ hai, công tác thương binh, liệt sĩ là sự nghiệp của
toàn dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp đỡ thương binh
không mang ý nghĩa nhất thời, về lâu dài, cơ bản và
quyết định là tạo mọi điều kiện cho họ có khả năng hòa
nhập tự nhiên, thích nghi với đời sống cộng đồng: “Đầu
tiên là công việc đối với con người. Đối với những người
đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán
bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong
…), Đảng, Chính phủ và đồng bào ta phải tìm mọi cách
làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở
những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể
dần dần “tự lực cánh sinh”3. Ngoài những việc làm nghĩa
cử của bản thân, đối với thương binh, liệt sĩ, Người nhấn
mạnh, để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” có sức lan tỏa
sâu rộng trong thực tiễn, có hiệu quả và thiết thực, toàn
Đảng, toàn dân phải vinh danh, ghi nhận công lao to lớn
của thương binh, liệt sĩ.

Trong các lực lượng xã hội tham gia làm công tác
thương binh, liệt sĩ, Đảng phải là người khởi xướng, lãnh
đạo thông qua hệ thống các chủ trương, đường lối và

chính sách. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người tích cực đi
đầu thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ. Người đã ký
Sắc lệnh số 20/SL ngày 16/2/1947 về chế độ “hưu bổng,
thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ”; thành lập
sở, ty thương binh, cựu binh ở khu và tỉnh, đặt ra Bảng
vàng danh dự, Bằng gia đình vẻ vang và truy tặng, phong
tặng các danh hiệu anh hùng, huân, huy chương cho các
liệt sĩ, thương binh.

Thứ ba, công tác thương binh, liệt sĩ là việc làm lâu dài.

Trong mọi hoàn cảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường
nhấn mạnh: Giúp thương binh lâu dài, chứ không phải
chỉ giúp trong một thời gian. Không phải giúp bằng cách
góp gạo nuôi thương binh, những biện pháp hỗ trợ trước
mắt mà bằng cả một hệ thống giải pháp căn cơ, lâu dài,
trên mọi phương diện, từ việc làm đến thu nhập, từ việc
học đến đào tạo nghề, từ giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể đến
phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân…
Người gợi ý một số cách làm cụ thể:

“1. Mỗi xã trích một phần ruộng công, nếu không có
ruộng công thì mượn ruộng của những đồng bào có hằng
tâm, hằng sản, nếu không mượn được ruộng thì chính
quyền, đoàn thể và đồng bào trong xã chung sức phát vỡ
một số đất mới để giúp thương binh. 2. Chính quyền,
đoàn thể và đồng bào trong xã tổ chức việc cày cấy, chăm
nom, gặt hái những ruộng đất ấy. Hoa lợi để nuôi thương
binh. 3. Tuỳ theo số ruộng đất trích được, mượn hoặc khai
khẩn được, mà đón nhiều người hoặc ít người thương
binh về xã... Kế hoạch tỉ mỉ sẽ do Chính phủ cùng Mặt

Bác Hồ đến thăm trường Thương binh hỏng mắt Hà Nội. ẢNH: TƯ LIỆU
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trận Liên Việt định sau. Với lòng hăng hái và cố gắng của
đồng bào, với sự nỗ lực của cán bộ chính quyền và đoàn
thể các địa phương, tôi tin chắc rằng công việc đón anh
em thương binh về làng sẽ có kết quả tốt đẹp”4.

Trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác
thương binh, liệt sĩ là chính sách xã hội đặc biệt, thu hút
sự tham gia của mọi đối tượng dân cư, mọi ngành, mọi
giới. Không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình
cảm, lương tri sống ở đời và làm người, nói lên bản chất
ưu việt của chế độ xã hội, nét đẹp văn hóa ứng xử, đạo
lý sống của người Việt Nam. Nhiều tổ chức Hội, như: “Hội
mẹ chiến sĩ”, “Hội ủng hộ thương binh” được thành lập;
nhiều phong trào như “Trần Quốc Toản”, “Đón thương
binh về làng” được phát động rộng rãi.

Giải pháp đổi mới công tác thương binh,
liệt sĩ hiện nay theo tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh

Những tư tưởng cơ bản và tấm gương của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ đã được Đảng,
Chính phủ vận dụng, kế thừa, phát huy và cụ thể hóa
thành nhiê ̀u chương trình, chính sách giúp đỡ thương
binh, gia đình liệt sĩ hiện nay. Đặc biệt, việc ban hành Pháp
lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2013 về “Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với
cách mạng” đã đưa công tác thương binh, liệt sĩ và người
có công với cách mạng bước sang giai đoạn mới. Chính sách
ưu đãi xã hội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng
đi vào chiều sâu và xã hội hóa cao. Các phong trào xây
dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, đi tìm
hài cốt đồng đội... ngày càng thu hút sự tham gia của toàn
xã hội trong phạm vi cả nước. Hầu hết người có công và
thân nhân đã được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước,
đời sống ổn định và từng bước được cải thiện.

Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế,
thiếu sót còn tồn tại, đồng thời để thực hiện tốt tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ
và người có công với cách mạng, cần thực hiện tốt các
biện pháp sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, chính
sách, triển khai đồng bộ, thống nhất và kịp thời tất cả
chính sách ưu đãi. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ
thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công, đặc biệt
chú trọng giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát sinh liên
quan để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều
kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Kịp thời giải quyết

những hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn
đọng, bảo đảm chặt chẽ, thấu lý, đạt tình để những người
có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách
ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiên
quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Kiện toàn đội ngũ
cán bộ làm công tác chính sách, bảo đảm đầy đủ yêu cầu
về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn.

Hai là, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề
tồn đọng trong chính sách sau chiến tranh. Nâng cao vai
trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, đổi mới công tác quản
lý Nhà nước lĩnh vực người có công với cách mạng. Từng
ngành, từng địa phương cần nêu cao tinh thần trách
nhiệm của mình, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước; triển khai kế hoạch cụ thể,
rà soát, xem xét, kết luận từng trường hợp theo đúng quy
định, tránh để nhầm, sót những người thực sự có cống
hiến mà không được hưởng chính sách. Đồng thời, coi
trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính
sách; kiên quyết xử lý những hành vi gian dối, vi phạm
pháp luật về người có công. Tổ chức thực hiện đầy đủ,
kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tiếp tục
nghiên cứu, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, những
bất hợp lý trong công tác chính sách; đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, thực hiện toàn dân chăm sóc gia đình thương
binh, liệt sĩ và người có công. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ
trẻ về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, xã
hội hóa công tác chăm sóc thương binh, gia đình chính
sách và người có công. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các
cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng
trong đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và
người có công. 

Bốn là, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để
thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích
cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở
rộng sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và nâng cao
đời sống. Tuyên truyền, vận động thương binh, bệnh binh
và người có công phát huy những phẩm chất cách mạng
tốt đẹp trong thời kỳ mới; chủ động khắc phục khó khăn,
nêu gương trong lao động sản xuất, chấp hành pháp luật
Nhà nước, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở từng
địa phương. Nhân rộng điển hình tiên tiến của phong
trào, phát huy dân chủ, công khai mọi chính sách về lĩnh
vực người có công.v

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.204.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.401.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tr.616.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tr.261.
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Chăm lo và bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người lao động

PHẠM VĂN TÙNG*

Tóm tắt: Những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn đặt trọng tâm
đến việc chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi
nhằm tạo ra sức hút để người lao động tự nguyện tham gia và gắn bó với tổ chức
Công đoàn. Nhiệm vụ thời gian tới là đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động;
chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán
bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất; xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh
đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Summary: Over the past few years, the Vietnam General Confederation of Labor
has always focused on taking care of the benefits of union members and workers,
considering this as a core task to create attraction for employees to voluntarily
participate and stick with trade unions. The next mission is to renew the organization
and operation methods; take care of union members' benefits, represent and protect
workers; build a contingent of qualified trade union officials, and build trade union
resources strong enough to meet the requirements in the new period.
Từ khóa: Tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Keywords: Trade unions, union members, workers, the Vietnam General Confederation of Labor.
Nhận bài: 5/6/2019; Sửa chữa: 6/6/2019; Duyệt đăng: 5/7/2019.

Chăm lo lợi ích đoàn viên, xây dựng, củng
cố mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa
đoàn viên và tổ chức Công đoàn

Năm 2018 - Thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên
công đoàn", các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động
với nội dung, hình thức đa dạng chăm lo lợi ích thiết thực của
người lao động, trong đó chú trọng những lợi ích dành cho
người lao động là đoàn viên Công đoàn, từng bước tạo sự
khác biệt so với người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn. 

Các cấp Công đoàn quan tâm triển khai nhiều giải pháp
nhằm cụ thể hóa chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công
đoàn và người lao động”. Chủ động đàm phán, ký kết các
thỏa thuận mới với các đối tác, đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền về Chương trình đến đoàn viên, người lao
động tại các Công đoàn cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để

đoàn viên, người lao động có cơ hội tiếp cận, sử dụng sản
phẩm, dịch vụ của đối tác với các ưu đãi. Thiết thực chăm
lo đời sống đoàn viên, góp phần xây dựng, củng cố quan
hệ gắn kết bền chặt hơn giữa người đoàn viên với tổ chức
Công đoàn, thu hút nhiều người lao động gia nhập tổ chức
Công đoàn. Năm 2018, Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn
ký mới 396 thỏa thuận hợp tác, số đoàn viên được hưởng
lợi là 1,5 triệu người với số tiền khoảng 500 tỷ đồng. 

Chương trình "Tết Sum vầy" tạo được sức lan toả,
chăm lo Tết cho 3,3 triệu đoàn viên, người lao động với
tổng số tiền hơn 2.337 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn đã tham
mưu, đề xuất các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành
thời gian đi thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân, lao
động có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ sự quan
tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng
đồng doanh nghiệp, góp phần ổn định lao động sau Tết.

* Trưởng phòng Tuyên truyền giáo dục, Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
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Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã có 4.605.280
lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết với tổng
số tiền trên 3.024 tỷ đồng (tăng 1.514.757 lượt người và
98,852 tỷ đồng so với năm 2018) thể hiện nỗ lực của tổ
chức Công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên,
người lao động với phương châm “Không để cho đoàn
viên, người lao động không có Tết, bất kỳ đoàn viên nào
gặp khó khăn đều được Công đoàn hỗ trợ”.

Các cấp công đoàn triển khai nhiều giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Trong
năm 2018, có thêm 436 công đoàn cơ sở chủ động đề
xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh
tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn 15.000 đồng,
mang lại lợi ích cho 184.353 lao động. Chương trình “Mái
ấm Công đoàn” tiếp tục đạt kết quả, đã hỗ trợ xây dựng,
sửa chữa 1.168 nhà với tổng số tiền hỗ trợ hơn 38,6 tỷ
đồng. Hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động có
hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, các hoạt động xã
hội của tổ chức Công đoàn, hoạt động cho vay vốn từ
nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ trợ vốn cho
công nhân, lao động nghèo được quan tâm duy trì.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện,
bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng
của công nhân, viên chức, người lao động 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có 93 văn bản
tham gia ý kiến với Chính phủ, các bộ, ngành về xây dựng
chính sách, pháp luật, tập trung vào các các vấn đề liên

quan đến đoàn viên, người lao động, như: Dự thảo Đề án
cải cách chính sách tiền lương, Đề án cải cách chính sách
Bảo hiểm xã hội, các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật
Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, các
báo cáo thực thi công ước của Chính phủ... Nhiều ý kiến
góp ý của Công đoàn đã được các cơ quan soạn thảo tiếp
thu, góp phần chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người lao động. Tổ chức Công đoàn thông
qua các đại biểu là cán bộ Công đoàn đã thể hiện tiếng nói
đại diện đoàn viên, người lao động tại các diễn đàn, hội
nghị của Quốc hội, Trung ương Đảng, Chính phủ về các vấn
đề có liên quan đến chính sách, pháp luật đối với người
lao động, đặc biệt tiếp tục phát huy vai trò trong Hội đồng
Tiền lương Quốc gia, tham gia thương lượng tiền lương tối
thiểu vùng năm 2019. Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn
tham gia tích cực vào quá trình soạn thảo Bộ luật Lao động
(sửa đổi); ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện
Luật Công đoàn năm 2012 nhằm đánh giá khách quan, toàn
diện kết quả 5 năm triển khai thực hiện Luật Công đoàn;
đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc; kiến nghị những nội dung cần sửa đổi,
bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. 

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập
thể tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Trong năm
2018, các cấp Công đoàn đã chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cơ
sở đề xuất, thương lượng và ký mới 990 bản thỏa ước lao
động tập thể, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể đã
được ký kết và thực hiện lên 28.876 bản. 

NHÂN VẬT - Sự KIỆN

Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam giao ước thi đua năm 2019. ẢNH: KỲ ANH 
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Tổ chức công đoàn thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy
mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Hội nghị cán bộ
công chức, hội nghị người lao động tập trung vào các nội
dung thiết thực, giải quyết những vấn đề sản xuất kinh
doanh và công tác đặt ra, đóng góp xây dựng cho sự phát
triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo báo cáo của
các đơn vị, đã có 57.989 đơn vị trên tổng số 59.012 cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công
chức, viên chức đạt tỷ lệ 98,27%; có 22.483 doanh nghiệp
trên tổng số 42.213 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người
lao động đạt tỷ lệ 53,26%; các doanh nghiệp đã tổ chức
29.353 cuộc đối thoại định kỳ 3 tháng 1 lần và 3.749 cuộc
đối thoại đột xuất. Một số đơn vị đã thực hiện tốt đối thoại
định kỳ tại nơi làm việc đạt từ 1 lần/quý trở lên như: Công
đoàn Cao su, Công đoàn Công thương, Công đoàn Ngân
hàng; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố: Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng...

Hoạt động tham gia kiểm tra, giám sát và công tác tư
vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với đoàn viên, người
lao động được duy trì, tác động tích cực đến ý thức chấp
hành pháp luật, nhất là pháp luật lao động và Công đoàn
của các đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2018, các Trung tâm
và Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn đã tư vấn
được 25.223 vụ cho 138.717 lượt đoàn viên, người lao
động; tham gia đại diện bảo vệ người lao động tại Tòa án
754 vụ cho 885 người lao động; đại diện khởi kiện tại Tòa
án 550 vụ cho 589 người lao động. 

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ về dân chủ tại
nơi làm việc, công đoàn phối hợp, tham gia với chính
quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức và
hội nghị người lao động tại các đơn vị. Nội dung các hội
nghị đã đề cập đến những vấn đề thiết thực, giải quyết
những vấn đề sản xuất kinh doanh và công tác đặt ra,
đóng góp xây dựng cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn phối hợp với Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị bàn về một số
nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện trong năm 2019,
góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính
sách pháp luật, liên quan trực tiếp đến người lao động,
chăm lo tốt hơn tới đoàn viên, người lao động. Tổng Liên
đoàn tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quan hệ lao
động và một số quy định về pháp luật lao động Nhật Bản;
tham gia góp ý Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước
quốc tế về quyền dân sự và chính trị lần thứ 3 (Báo cáo
ICCPR); Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về
an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
trong công nhân, viên chức, người lao động

Hưởng ứng các phong trào thi đua mà trọng tâm là
phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo do tổ chức
Công đoàn phát động, công nhân, viên chức, lao động cả
nước đăng ký thực hiện 3.059 đề tài với tổng số tiền
297,6 tỷ đồng, 117.096 sáng kiến được ứng dụng trong

thực tiễn với tổng giá trị làm lợi 17.853,2 tỷ đồng. Các
phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII
Công đoàn Việt Nam diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có 3.665
công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến kỹ thuật
đăng ký chào mừng Đại hội với tổng giá trị đầu tư
14.183,5 tỷ đồng, giá trị làm lợi ước trên 1.358,7 tỷ đồng.
Tổng Liên đoàn đã tổ chức gắn biển 5 công trình chào
mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 —
2023, gồm: Công đoàn Điện lực Việt Nam với “Công trình
Xây dựng Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây
đấu nối tỉnh An Giang” thuộc Tổng Công ty Điện lực miền
Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thi công với tổng mức
đầu tư 309,651 tỷ đồng; Công đoàn Đường sắt Việt Nam
với công trình sản phẩm “Đóng mới 2 toa xe khách A56”
do Công đoàn Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm thực hiện
trên 21 tỷ đồng. Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam "Công trình đầu mối hồ chứa nước
Nước Trong - Dự án thủy lợi hồ chứa nước Nước Trong,
tỉnh Quảng Ngãi", do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng
Thủy lợi 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực
hiện, tổng trị giá 1.639,5 tỷ đồng; Công đoàn Dệt may
Việt Nam với công trình “Nhà máy sợi Hòa Xá” do Tổng
Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định thực hiện 369 tỷ
đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với công trình
“Nhà máy chế biến thức ăn Thủy Sản” do Công ty Cổ phần
Tập đoàn Sao Mai thực hiện 909,9 tỷ đồng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi
đua ái quốc, thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn
Việt Nam, các cấp công đoàn tổ chức giao lưu, tôn vinh,
khen thưởng các tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong lao
động, sản xuất và hoạt động công đoàn. Tổng Liên đoàn
tổ chức gặp gỡ, giao lưu với 101 đại biểu Anh hùng Lao
động và công nhân tiêu biểu; tổ chức chương trình “Vinh
quang Việt Nam” năm 2018 với chủ đề “Dấu ấn những công
trình” tôn vinh tập thể những người lao động đã thiết kế,
vận hành 8 công trình xuất sắc tiêu biểu, ghi dấu ấn đậm
nét trong từng thời kỳ phát triển của đất nước. Tổ chức lễ
trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III tôn vinh 70
tấm gương công nhân, lao động có thành tích xuất sắc
trong lao động, sản xuất. Tổ chức sơ kết 5 năm phong trào
thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, tạo động lực
mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân,
viên chức, lao động tiếp tục phát triển.

Công đoàn các tỉnh, ngành đã chủ động cụ thể hóa Kế
hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Tổ chức
Tháng Công nhân năm 2019" với chủ đề "Mỗi Công đoàn cơ
sở - Một lợi ích đoàn viên", trong đó hướng dẫn, chỉ đạo các
cấp công đoàn tập trung tuyên truyền các hoạt động Tháng
Công nhân. Tổ chức đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn
của người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu
nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đẩy
mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho
công nhân lao động, triển khai có hiệu quả chương trình
phúc lợi đoàn viên Công đoàn, phấn đấu mỗi công đoàn cơ
sở đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên.v
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Tiến sĩ Takeba Akira, cố vấn Tổ chức xúc tiến thương mại môi
trường Nhật Bản trực tiếp lội xuống sông Tô Lịch kiểm tra kết
quả và ngửi bùn đã qua xử lý tại đoạn sông đang được thí điểm.

Một đoạn sông Tô Lịch được thí điểm lắp đặt máy sục khí kèm
các tấm vật liệu thiên nhiên bằng công nghệ Nhật Bản.
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Bốn chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu
thiên nhiên Bioreactor được đặt xuống đầu nguồn
sông Tô Lịch tại khu vực đầu đường Hoàng Quốc
Việt (quận Cầu Giấy). Theo các chuyên gia Nhật

Bản, với công nghệ hiện đại này, thì thời gian ngắn, mùi
hôi của sông Tô Lịch sẽ giảm. Dự kiến vài tháng sau, dòng
sông này sẽ thực sự "hồi sinh". 

Trước đó, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội thông tin,
mỗi ngày 150.000m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
xả xuống sông Tô Lịch. Ngoài ra, hạ lưu sông còn phải
tiếp nhận nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp ở
Vĩnh Tuy, Mai Động, Văn Điển. Tiến sĩ Tadashi Yamamura,
chuyên gia về môi trường của Nhật Bản cho hay, các tấm
vật liệu Bioreactor là chất xúc tác, cung cấp giá thể, tạo

môi trường sống cho vi sinh vật; cùng với máy tạo khí
Nano, chúng sẽ thúc đẩy quá trình tự làm sạch nước, phân
hủy bùn. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật - Việt (đơn
vị chủ trì triển khai công nghệ Nano-Bioreactor) cho biết:
“Ở vị trí thí điểm đầu tiên, công nghệ này đã giúp giảm
từ 15-20 cm độ dày của bùn, nồng độ khí độc hydro
sunfua (H2S), khí amoniac (NH3) gây mùi hôi thối cũng
giảm hẳn, nạo vét bùn bằng máy móc, nhân công cần
nhiều chi phí, trong khi không xử lý được tận gốc vấn
đề. Mỗi lần nạo vét cơ học sẽ tốn diện tích đất nơi khác
để chôn lấp bùn, nguy cơ ảnh hưởng tới mạch nước ngầm,
sức khỏe của người dân khu vực chôn lấp, trong khi đó
công nghệ từ Nhật Bản có thể thay thế cho nạo vét bùn
cơ học và duy trì làm sạch lâu dài".v

KỲ ANH

Từ ngày 16/5, Hà Nội triển khai phương án thí điểm xử lý ô nhiễm, làm sạch sông
Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản. Dự án thí điểm do đoàn
chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật -
Việt thực hiện bằng nguồn tài trợ của Nhật Bản.

THử NGHIệM CÔNG NGHệ
NHậT BảN nhằm làm sạch
nước sông Tô Lịch



Mẫu bùn đang được lấy để đem đi phân tích.

Chuyên gia người Nhật đang lấy mẫu nước tại sông Tô Lịch.

Một đoạn sông khoảng 70m2 được quây bằng rào sắt, hiện mực nước sông
Tô Lịch chưa ổn định, không đủ nước để dẫn bọt khí nano đến khu vực bùn
cao hơn mực nước. Chuyên gia Nhật Bản đã quyết định quây khu vực này
để có thể thấy rõ hơn hiệu quả công nghệ.

Bác An ở Thanh Trì quan tâm đến công nghệ của
Nhật Bản và đã tới xem khi công nghệ đã được thử
nghiệm một thời gian ngắn.
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Máy sục khí kèm các tấm vật liệu thiên nhiên.

Rất đông đảo báo chí quan tâm đến công nghệ này.



Năm 1979 trên quê hương
truyền thống cách
mạng, nơi chi bộ đảng
đầu tiên của tỉnh Hải

Dương được thành lập đó là xã
Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh
Hải Dương, Trường cấp 3 Hợp
Tiến được thành lập.

Năm 1982, Trường vinh dự
được đổi tên thành Trường
PTTH Mạc Đĩnh Chi. Từ năm
1992 - 1997, Trường sáp nhập
với Trường cấp II Hợp Tiến lấy
tên là Trường cấp 2-3 Mạc Đĩnh
Chi. Kể từ năm 1997 đến nay,
Trường mang tên Trường THPT
Mạc Đĩnh Chi. 

Năm học đầu tiên, năm học
1979 - 1980, Trường có 5 lớp 10
với 287 học sinh và 14 thầy cô,
với 5 dãy nhà cấp 4 được giao
cho các xã khu vực phía Bắc của
huyện đóng góp xây dựng dần,
cùng với quá trình lao động, đóng gạch, đốt lò, trồng
cây... của thầy cô và các em học sinh. Do tiến độ xây dựng
không kịp nên những năm đầu, Trường phải đi học nhờ
Trường cấp I Hợp Tiến và khu Thảm quại của Hợp tác xã.
Vào mùa mưa phùn, gió bấc, phòng học thiếu cửa sổ,
thiếu bàn ghế, mưa dột... cùng bao nhiêu khó khăn, thiếu
thốn đến với thầy trò nhà trường.

Năm 1998, Trường được
chuyển ra xã Thanh Quang. Tuy
đi lại thuận lợi hơn, song nhà
trường lại phải xây dựng cơ sở
vật chất từ đầu. 

Năm 2013, được sự ủng hộ
của các thầy cô, doanh nghiệp,
các tập thể, cá nhân, nhà trường
đã thống nhất xây dựng tượng
đài Lưỡng quốc Trạng nguyên
Mạc Đĩnh Chi, và chọn ngày
mồng 8 tháng 2 Âm lịch là ngày
truyền thống của nhà trường. 

Năm 2016, với sự nỗ lực phấn
đấu, rèn luyện của cán bộ, giáo
viên và học sinh, nhà trường đã
hoàn thành các tiêu chí của
trường chuẩn quốc gia. Tháng
11/2016 trường vinh dự đón
bằng công nhận Trường đạt
Chuẩn quốc gia của UBND tỉnh
Hải Dương. Sự kiện này đã tạo
ra một mốc son đánh dấu sự

vươn lên phát triển của nhà trường để các thầy cô và các
em học sinh tích cực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng hơn
nữa, góp phần gìn giữ và xây dựng truyền thống nhà
trường: Đó là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo,
uống nước nhớ nguồn… mà lớp lớp các thế hệ học sinh
đã gây dựng nên. Nhiều học sinh đã trưởng thành, trở
thành giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, sĩ

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI - HẢI DƯƠNG:

40 NM DNG XY V PHT TRIN
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LTS: Tháng 11/2019, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương kỉ niệm 40 năm ngày thành lập.

40 năm kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua nhiều chặng đường khó khăn,
gian khổ của một ngôi trường được xây dựng thời bao cấp ở một miền quê
thuần nông, với sự cố gắng, đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo, giáo viên, nhân
viên nhà trường, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào
tạo Hải Dương, sự quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam
Sách, trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã gặt hái được những thành quả đáng tự
hào. Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận tổ chức chuyên đề, gồm một số bài viết
dạng hồi ký, và một số sáng tác thơ của các thế hệ thầy trò nhà trường. 

Thầy Trần Thế Thủy - Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng nhà trường.



quan lực lượng vũ trang, giám đốc doanh nghiệp; nhiều
em giữ cương vị lãnh đạo quan trọng trong xã hội, như
các em: Phan Đình Thư, Vũ Văn Tiến, Trần Quân, Lê Quang
Cảnh, Nguyễn Tô Chung, Dương Văn Đức, Nguyễn Lân,
Trần Khoa, Nguyễn Hữu Thanh, Hoàng Quang Hải, Nguyễn
Văn Định, Lương Thu Hảo, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn
Quang Lợi, Trịnh Bá Định, Lê Văn Trọng, Vũ Hữu Nhự, Lê
Đại Dương… 

Hàng năm, Hội Cựu học sinh miền Bắc cũng như miền
Nam luôn có những hoạt động ủng hộ nhà trường, tri ân
thầy cô, khuyến khích, động viên khen thưởng các em
học sinh học giỏi, vượt khó. Các thầy cô cũng tích cực
phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên
môn. Rất nhiều thầy cô đã trưởng thành từ mái trường,
về làm giảng viên, lãnh đạo ở các trường đại học, Phòng
Giáo dục, các trường THPT, các phòng, ban của Sở Giáo
dục - Đào tạo, như: thầy Hoàng Văn Toàn, thầy Trần Thế
Thủy, thầy Nguyễn Trung Kiên, thầy Trần Khoa, thầy Hà
Đặng Cao Tùng, thầy Đoàn Văn Sáng, thầy Ngô Gia Báu,
thầy Vũ Trung Kiên, thầy Đoàn Duy Hưng…

Năm 2017, nhà trường đã xây dựng Phòng Truyền
thống, nơi trưng bày, lưu trữ những thành tích, những
hình ảnh hoạt động của các thế hệ thầy trò trong 40 năm
qua. Đặc biệt, Hội Cựu học sinh khóa 1984 - 1987 đã tặng

nhà trường bức tượng Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh
Chi bằng đồng, được trưng bày trong Phòng Truyền
thống. Ngoài ra, Phòng Truyền thống còn có sổ vàng ghi
danh những thầy cô, những nhà doanh nghiệp, các bậc
phụ huynh, tập thể, cá nhân các em cựu học sinh... đã
đóng góp xây dựng Quĩ khuyến học Mạc Đĩnh Chi. Hàng
năm, nhà trường trích lãi suất thưởng cho thầy, trò có
thành tích xuất sắc trong năm học.

Hiện nay, trường có qui mô 21 lớp, với hơn 800 học
sinh, 56 cán bộ, giáo viên đầy đủ các bộ môn, với tỉ lệ đạt
chuẩn 100 %. Trong đó có 30% đạt trên chuẩn. Về cơ sở
vật chất, trường có 21 phòng học cao tầng, đảm bảo cho
mỗi lớp 1 phòng. 10 phòng học bộ môn, 1 thư viện đạt
chuẩn, 6 phòng tổ bộ môn và các phòng chức năng khác
phục vụ cho công tác giảng dạy.

Trường có sân chơi, bãi tập đầy đủ, trang thiết bị luôn
được bổ sung và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và
học tập. Cảnh quan nhà trường luôn được tôn tạo, tu sửa
và giữ gìn đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp. Nền nếp dạy và
học được quan tâm, củng cố và duy trì tốt, tạo ra một môi
trường giáo dục lành mạnh và chất lượng.

Chất lượng hai mặt giáo dục ngày càng được nâng cao:
Học lực đạt từ 85-88 % khá, giỏi, trong đó đạt loại giỏi từ
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Các thầy, cô trường  THPT Mạch Đĩnh Chi tại một buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.



Trường THPT Mạc Đĩnh hiện nay.
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8-10 %; hạnh kiểm đạt từ 95-99 % khá, tốt. Đội tuyển
học sinh giỏi của trường đi thi cấp tỉnh hàng năm đạt từ
15-20 giải; đội tuyển điền kinh thi cấp tỉnh luôn đạt
nhiều huy chương và đứng tốp đầu trong tỉnh.

Ngoài các hoạt động dạy và học, nhà trường cũng chú
trọng đến các hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn luyện kỹ
năng sống cho học sinh như: văn hóa văn nghệ, TDTT, dã
ngoại tìm hiểu môi trường, lịch sử, tham gia các cuộc thi
do tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức và đạt kết quả cao
như: Giải ba “Giai điệu tuổi hồng” năm 2014, 2019, giải
nhất (Vô địch) “Hành trình tri thức” năm 2016…

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm của học sinh nhà trường
ổn định đạt 99-100%. Tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng ngày
càng tăng. Mỗi năm có từ 85-90 % cán bộ, giáo viên đạt
danh hiệu thi đua Lao động Tiên tiến trở lên, trong đó từ
6-10 thầy cô đạt danh hiệu chiễn sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp
tỉnh. Nhiều thầy cô tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi

cấp tỉnh đạt giải cao như: cô Mạc Thị Ngọc, thầy Nguyễn
Văn Hưng, cô Hoàng Thị Kim Thủy, cô Trần Thị Hồng
Dương, cô Nguyễn Thị Hồng Liên, cô Phạm Thị Minh Tâm,
cô Vũ Thị Thoa, thầy Nguyễn Bá Phước. 

Đoàn Thanh niên nhà trường luôn là lực lượng tích
cực duy trì nền nếp học tập, luôn tạo ra các sân chơi ngoài
giờ lên lớp, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Hàng
năm, Đoàn trường liên tục được công nhận đạt danh hiệu
Vững mạnh xuất sắc và đươc cấp trên khen: Tỉnh Đoàn
tặng Bằng khen, cờ xuất sắc, Trung ương Đoàn tặng cờ
xuất sắc... Công đoàn nhà trường luôn đoàn kết, giúp đỡ,
động viên nhau trong công tác và trong cuộc sống, chăm
lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, giáo viên. Hàng
năm, Công đoàn luôn được cấp trên công nhân đạt danh
hiệu Vững mạnh xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng
khen của Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh.
Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể
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chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
và của ngành. Hàng năm, Đảng bộ luôn được Huyện ủy
công nhận Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh và được tặng
giấy khen, bằng khen. Đặc biệt những năm gần đây, với
những hoạt động, phong trào mạnh mẽ, Đoàn trường đã
tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực,
tự tin phấn đấu, rèn luyện và học tập. Nhiều đoàn viên,
thanh niên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng khi các
em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi năm, Đảng bộ
kết nạp được 2-3 đảng viên là học sinh.

Hàng năm, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm
vụ và các chỉ tiêu đề ra, luôn được công nhận là trường
Tiên tiến.

Trải qua 40 năm dựng xây và phát triển, với bao khó
khăn, gian khổ, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ngày nay đã
khang trang, sạch đẹp và chất lượng giáo dục đã đáp
ứng nhu cầu học tập trong và ngoài huyện Nam Sách. Để

đạt được điều đó, trước tiên phải kể đến sự quan tâm,
chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của
Hội Cha mẹ học sinh, của Hội Cựu giáo chức nhà trường,
Hội Cựu học sinh hai miền Nam - Bắc và đặc biệt có sự
nỗ lực, phấn đấu công tác của cán bộ, giáo viên, nhân
viên nhà trường; sự chăm ngoan, hăng say học tập của
các em học sinh. 

Bước sang tuổi 40, với một chặng đường dài đi qua
gần nửa thế kỉ, với truyền thống ấy, thầy và trò nhà
trường nguyện đem hết tinh thần, trí lực đoàn kết, vượt
qua mọi khó khăn, tiếp tục lập nên những thành tích mới,
tô thắm thêm những trang sử vẻ vang, đưa nhà trường
ngày càng phát triển ổn định và bền vững, xứng đáng là
trường chuẩn quốc gia mang tên Lưỡng quốc Trạng
nguyên Mạc Đĩnh Chi, và trở thành điểm sáng của ngành
giáo dục - đào tạo Hải Dương, giữ vững niềm tin yêu của
lãnh đạo và nhân dân huyện Nam Sách.v

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2019 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen,
cùng nhiều danh hiệu cao quý khác trước đó.
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Đến tháng 11 này, Trường
THPT Mạc Đĩnh Chi của
chúng ta sẽ kỷ niệm 40
năm thành lập trên mảnh

đất mà ngày xưa các bậc tiền nhân
đặt tên có ý nghĩa “Kho sách trời
Nam” và ngày nay là mảnh đất
giàu truyền thống cách mạng. 

Suốt 40 năm qua, biết bao thế
hệ học sinh luôn tự hào được học
ở ngôi trường mang tên danh nhân
của đất nước - Lưỡng quốc Trạng
nguyên Mạc Đĩnh Chi. Từ mái
trường này, các thế hệ học sinh đã
trưởng thành, làm ăn, công tác ở
mọi miền Tổ quốc, từ Bắc chí Nam,
từ miền xuôi đến miền ngược, từ
hải đảo đến đất liền, cả trong nước
và nước ngoài. Chúng em là những
cựu học sinh của trường, đang học
tập, công tác và sinh sống nơi trời
Nam của Tổ quốc. Xa nhà, xa quê
hương, chúng em lại càng nhớ về
trường, nhớ các thầy, các cô…
Xuất phát từ những tình cảm rất mộc mạc và thân thương
ấy, năm 1997, Hội Cựu học sinh khu vực phía Nam đã ra
đời. Lúc đầu chỉ là một nhóm cựu học sinh của trường
đang sinh sống, làm việc tại TP.Hồ Chí Minh và đến năm
2009 đổi tên chính thức thành Hội Cựu học sinh Trường
THPT Mạc Đĩnh Chi, Nam Sách, Hải Dương - Khu vực phía
Nam. Đến nay, Hội đã bước sang tuổi 22 và có trên 200 hội
viên thường xuyên sinh hoạt. Đó là sự nối tiếp của các thế
hệ cha anh đi trước, dìu dắt con em tiếp bước theo sau.
Có những anh chị hội viên là khóa đầu tiên và có những
hội viên vừa dời ghế nhà trường năm ngoái, có những hội
viên là vợ chồng, anh chị em trong cùng gia đình và đặc
biệt là cả bố, mẹ và con đều là thành viên của Hội.

Hội đã thực sự là một sân chơi lành mạnh, một nhu
cầu tinh thần không thể thiếu của hầu hết các cựu học

sinh của trường ta ở khu vực phía
Nam. Hội chính là cầu nối giữa các
cựu học sinh với nhau, với thầy cũ,
trường xưa và là cầu nối giữa
trường ta và trường THPT Mạc Đĩnh
Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Cách xa trường hàng nghìn cây
số, nhưng chúng em luôn hướng
về trường, nhớ về thầy cũ, trường
xưa, nhớ những năm tháng được
thầy cô chỉ bảo, chở che, dìu dắt.
Chỉ những khi họp mặt thường
niên hay những dịp các thầy cô
vào thăm, được bên thầy cô, bên
bạn bè, chúng em mới có điều kiện
để lắng lòng lại với những cảm xúc
bình yên, đằm thắm, bỏ lại sau
lưng tất cả ồn ào, lo toan của cuộc
sống thường ngày. Chúng em dù ra
ngoài xã hội, có ở cương vị nào đi
chăng nữa nhưng khi bên thầy cô,
chúng em vẫn thấy mình bé nhỏ,
vẫn hằng mong được lắng nghe
những lời bảo ban, khuyên nhủ từ

thầy cô của mình. Thầy cô không chỉ là tấm gương về đạo
đức soi chiếu chúng em suốt những năm tháng học trò,
mà những bài học về lẽ sống, nhân sinh thầy cô truyền
thụ sẽ theo chúng em mãi mãi. Càng được trải nghiệm
thực tế, chúng em mới càng thấm thía những lời thầy cô
dạy bảo cho mình suốt những năm tháng ấu thơ. Thật
khó có thể kể hết lòng kính trọng, sự biết ơn của chúng
em với thầy cô. 

Hội của chúng em có quy chế họat động, có tên chính
thức, có logo và có trụ sở, có website và bầu ra được Ban
Chấp hành theo nhiệm kì 5 năm một lần. Hàng năm, Ban
Chấp hành đều đi giao lưu với các hội viên ở những khu
vực khác nhau để thắt chặt tình đoàn kết. Hội có những
hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa và đậm tính nhân
văn như: chúc mừng sinh nhật tới các hội viên, giúp hội

HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT 
MẠC ĐĨNH CHI - HẢI DƯƠNG KHU VỰC PHÍA NAM: 
TRƯỞNG THÀNH TỪ MÁI TRƯỜNG
MANG TÊN DANH NHÂN

Ông Phan Đình Thư
Chủ tịch Hội Cựu học sinh khu vực phía Nam
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viên tìm việc làm, duy trì tốt hoạt động hiếu hỷ, hỏi
thăm ốm đau, gửi lẵng hoa chúc mừng 2 nhà trường
trong Nam và ngoài Bắc vào dịp khai giảng và ngày
20/11, tặng giấy khen và phần thưởng cho học sinh đỗ
thủ khoa vào lớp 10 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, trao quà
cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ xây dựng Tượng
đài danh nhân tại khuôn viên trường, tham gia lễ tưởng
niệm ngày mất Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi
hàng năm. Nhiều năm nay, Hội rất vui mừng đựơc chào
đón các con của hội viên đạt danh hiệu học sinh giỏi từ
cấp trường trở lên. Hội trao giấy khen và phần thưởng
để tuyên dương, khuyến khích và động viên các em;
đồng thời tổ chức để các em vui chơi, giải trí, giao lưu
và cùng với tất cả hội viên họp mặt thường niên để các
em hiểu về Hội, về nhà trường mà các thế hệ cựu học
sinh đã từng gắn bó…

Năm 2017, chúng em tổ chức kỷ niệm 20 năm thành
lập Hội. Chúng em rất vui mừng và phấn khởi nhận được
sự quan tâm của các bác trong Hội đồng hương huyện
Nam Sách, các bác trong Hội Mạc tộc, các thầy cô và anh
chị cựu học sinh Trường THPT Nam Sách, các thầy cô

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi TP. HCM, đặc biệt là các thầy
cô trường chúng ta, trong đó có các thầy cô nguyên là
lãnh đạo qua các thời kỳ, các thầy cô đã nghỉ hưu, vẫn
dành thời gian, vượt hàng ngàn cây số tham dự buổi họp
mặt đầy ý nghĩa của chúng em…

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập trường, chúng
em càng thấm thía hơn bao giờ hết ý nghĩa thiêng liêng,
cao cả của tinh thần tôn sư trọng đạo có từ ngàn đời nay
của dân tộc. Buổi lễ kỷ niệm sẽ không chỉ là nơi gắn kết,
giao lưu tình cảm giữa các thế hệ thầy trò mà còn thắp
sáng và bồi đắp thêm những tình cảm tốt đẹp cho các em
học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Thay mặt
cho tất cả hội viên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới
công lao dạy dỗ của thầy cô. Trong 40 năm qua, dù đi bất
cứ đâu, làm bất cứ việc gì, chúng em luôn tự hào mình là
học sinh của trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Chúng em, Hội
Cựu học sinh phía Nam sẽ luôn cố gắng để Hội ngày càng
phát triển hơn nữa, là niềm tự hào của trường, của các
thầy, các cô và của tất cả các thế hệ đàn em.v

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/7/2019.
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Ký ức trường xưa
TRẦN THẾ THỦY
Hiệu trưởng nhà trường

Trở về ký ức mái trường
Bao nhiêu kỷ niệm yêu thương tràn về
Ngôi trường nằm giữa miền quê
Mang tên Lưỡng quốc bốn bề lúa xanh
Khó khăn - động lực trưởng thành
Thầy trò thành đạt dạng danh ngôi trường
Đói ăn thiếu mặc chuyện thường
Vẫn mang tâm huyết yêu thương học trò
Hành trang tri thức con đò
Thầy cô vững lái mong cho cập bờ
Dõi theo cùng những đợi chờ
Trò trường cụ Mạc bây giờ thành công
Ấm lòng người đã vun trồng
Đơm hoa kết trái vẫn trông về nguồn.

Lo go trường
TRẦN THẾ THỦY
Tác giả logo và thơ 

Sen hồng cách điệu đuốc hồng
Tượng trưng nhân cách 'Cụ' trông tuyệt vời 
Khai sáng trí tuệ trò ơi
Thân sen tên 'Cụ' ngàn đời chẳng quên
Cánh chim đưa mãi trò lên
Con đường thành đạt vững bền tương lai
Sách vở tri thức miệt mài
Tô thêm truyền thống để mai nên người
Năm trường thành lập hồng tươi
Lô gô trường xứng tên người Trạng nguyên
Mai đây đi khắp mọi miền
Đậm trong ký ức bản quyền lô gô.

Quan hệ thầy - trò
NGUYỄN DUY DỰ
Nguyên Hiệu trưởng nhà trường

Coi trò như cháu, như con
Mai xa ngàn dặm, trò còn nhớ ta
Coi trò như khách ghé qua
Sang sông, ngoảnh lại, ta là người dưng.

Trang thơ 
CA THY TR TRNG THPT MC ĐNH CHI 
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Lý tưởng
TRẦN THẾ THỦY 

Thầy cô ơi! Bố mẹ ơi!
Con được vào Đảng từ thời học sinh 
Bao người giúp đỡ ân tình
Tự tin tuyên thệ thấy mình lớn lên
Xung quanh đồng chí đứng bên
Cùng chung lý tưởng vững bền tương lai
Quyết tâm con hứa ngày mai
Phấn đấu rèn luyện đức, tài, hồng, chuyên
Giờ đây là một đảng viên
Nhiệm vụ rèn luyện, ưu tiên học hành
Đường đời sự nghiệp công danh
Thầy cô, bố mẹ đã dành cho con
Tuổi thơ gắn những mốc son 
Mái trường cụ Mạc mãi còn trong tim.

Những năm gần đây, mỗi năm Đảng bộ trường THPT
Mạc Đĩnh Chi kết nạp được 2-3 em học sinh có thành tích
xuất sắc vào Đảng.

Mốc son
TRẦN THẾ THỦY 

Phút giây hạnh phúc tràn đầy
Đón bằng đạt chuẩn từ đây rạng ngời
Chào mừng đại biểu khắp nơi
Chung vui kỷ niệm rợp trời cờ hoa
Thầy trò dâng những lời ca
Để lại dấu ấn mãi là mốc son
Giữ cho danh hiệu mãi còn
Ngôi trường Lưỡng quốc chuẩn con cháu mừng

Vẫn mong gặp lại. . .
NHÀ THƠ THANH DẠ
Nguyên Hiệu trưởng nhà trường

Mỗi lần hoa phượng cháy trời
Lòng bâng khuâng nhớ một thời học sinh
Ôi, thời mơ ước lung linh
Ôi, thời chưa biết rõ mình là ai...
Bây giờ tóc bạc, áo phai
Vẫn mong gặp lại Cô, Thầy trường xưa!
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Trở lại trường xưa
LÊ TRỌNG
Cựu học sinh khóa 1984-1987
Nhân dịp khóa học sinh 84-87 kỷ niệm 30 năm 
ngày ra trường

Hôm nay trở lại trường xưa
Cây bàng bóng đổ nắng trưa vẫn còn
Chiều đông lá ngả màu son
Bên thầy bên bạn vẹn tròn trong tôi
Ba mươi năm ấy nổi trôi
Nhớ bao kỷ niệm bồi hồi đã qua
Bạn tôi tóc đã điểm ngà
Ba mươi năm đó bôn ba nơi nào
Tuổi thơ ơi đã bay cao
Hằn trong ký ức dạt dào yêu thương
Nhớ ngày hai buổi tới trường
Bạn bè nghĩa trọng bốn phương ân tình
Sum vầy bạn bạn mình mình
Lúc khoe quần áo khi bình bài thi
Nhớ hôm lớp học rầm rì
Thầy nhẹ nhàng nhắc cuối kỳ các em

Bao năm thầy tận tụy kèm
Điểm trên trang giấy cho em nên người
Cho em nở những nụ cười
Xây nên những ước mơ đời hôm nay
Thầy cô răn những điều hay
Chắp cho đôi cánh em bay vào đời
Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi
Bồi hồi nhớ lại cái thời buồn vui
Thời gian xin hãy quay lùi
Thầy cô tâm huyết niềm vui tràn về
Trong lòng luống những đam mê
Tay thầy run rẩy... em về thăm tôi!
Vẫn nguyên ánh mắt dáng ngồi
Tóc thầy năm tháng trắng rồi, phôi pha
Thầy ơi nghĩa nặng tình cha
Lời thầy khắc cốt mãi là trong tôi
Hôm nay thầy, bạn khắp nơi
Về trường hội ngộ nhớ thời chia xa
Tình thầy nghĩa bạn mặn mà
Tuổi thơ ký ức mãi là quê hương.

Họp mặt kỷ niệm Hội Cựu học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi niên khóa 1984 - 1987.
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