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ại Hội nghị thường niên đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 vừa diễn ra, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên thời gian qua và

nhấn mạnh trọng tâm phối hợp công tác trong năm 2020 của Chính phủ và Mặt trận là tập hợp, khơi dậy
sức mạnh toàn dân tộc vượt qua khó khăn với ý chí, khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Những nội dung cụ thể của công tác phối hợp này tiếp tục được cụ thể hóa trong các hoạt động, chương
trình của hai bên; đây cũng là nội dung trọng tâm của Tạp chí Mặt trận số 199 (tháng 3/2020), được thể
hiện trong mục NNghiên ccứu -- LLý lluận qua các bài: Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên
trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác tuyên truyền, vận động hội viên của
các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Vị trí, vai trò của giám sát xã hội đối
với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước… 

Bạn đọc mến, đến thời điểm này, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng đang được khẩn trương chuẩn bị. Việc phát huy vai trò của Mặt trận các cấp vào quá trình
chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng là nhiệm vụ quan trọng. Trên tinh thần đó, chuyên mục Tiến ttới ĐĐại hhội
đại bbiểu ttoàn qquốc llần tthứ XXIII ccủa ĐĐảng số này có bài viết: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của hệ thống chính trị cơ sở ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta thời gian qua được đánh giá đạt nhiều hiệu quả,
góp phần vào xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, chuyên mục Phòng, cchống ttham nnhũng,
lãng pphí trong Tạp chí số ra lần này xin gửi đến quý độc giả bài viết phản ánh cả góc độ lý luận và thực tiễn
việc tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Một số
giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện
nay. Tạp chí Mặt trận số 199 cũng tiếp tục tập hợp những bài viết hữu ích, tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn
về công tác Mặt trận trong các mục: Diễn đđàn đđại đđoàn kkết ttoàn ddân ttộc; MMặt ttrận vvới ccác pphong ttrào, ccuộc
vận đđộng; KKinh nnghiệm -- TThực ttiễn…

Trong chuyên mục Nhân vvật -- SSự kkiện là bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhan đề: “Nhớ
mãi những lần được gặp Bác Hồ kính yêu”. Bài viết ghi lại những hồi ức khó phai của tác giả Nguyễn Túc,
một cán bộ Mặt trận lão thành, người nhiều lần vinh dự được gặp Bác Hồ. 

Tạp chí Mặt trận số 199 cũng là số đầu tiên sau Tết Nguyên đán Canh Tý, một năm với nhiều sự kiện
trọng đại của đất nước cũng như Mặt trận, Ban Biên tập Tạp chí mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ,
động viên, ủng hộ của quý độc giả xa gần.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 199 tới đông đảo bạn đọc!

Tổng BBiên ttập
TS. VVŨ VVĂN TTIẾN

T

L�I TÒA SO�N 
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TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP* 

Chi�u 18/2/2020, t�i V6n phòng Chính ph� �ã di`n
ra H�i ngh� th
$ng niên �ánh giá vi�c th#c hi�n
quy ch� ph�i h)p công tác gi�a Chính ph� và M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam trong n6m 2019 và nhi�m v�

tr"ng tâm n6m 2020. Th� t
�ng Chính ph� Nguy`n Xuân
Phúc và Bí th
 Trung 
 ng �	ng, Ch� t�ch /y ban Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam Tr>n Thanh M{n ch� trì
H�i ngh�. 

Toàn diện, thiết thực, hiệu quả
Báo cáo K�t qu	 ph�i h)p th#c hi�n công tác gi�a

Chính ph� và M�t trn T� qu�c Vi�t Nam trong n6m 2019,
Phó Ch� t�ch - T�ng Th
 ký /y ban Trung 
 ng M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam H>u A L�nh cho bi�t, n6m 2019, công
tác ph�i h)p gi�a Chính ph� và /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam ti�p t�c �
)c tri9n khai toàn di�n,
thi�t th#c, hi�u qu	, tp trung gi	i quy�t nh�ng v�n ��
c�p thi�t trong �$i s�ng nhân dân, góp ph>n ch6m lo �$i
s�ng c�a nhân dân, xây d#ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
t�c, t�o �8ng thun cao trong xã h�i, huy ��ng m"i
ngu8n l#c �9 phát tri9n kinh t� - xã h�i, �	m b	o qu�c
phòng, an ninh, ho�t ��ng ��i ngo�i c�a ��t n
�c.

Các b�, ngành c�a Chính ph� ch� ��ng, tích c#c l�y ý
ki�n góp ý c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam trong xây d#ng
th9 ch�, chính sách và ph�i h)p tuyên truy�n, �
a pháp
lut vào áp d�ng trong th#c ti`n cu�c s�ng. Công tác
tuyên truy�n, vn ��ng toàn dân tham gia các phong
trào, cu�c vn ��ng, ch
 ng trình v� xây d#ng nông thôn
m�i, gi	m nghèo b�n v�ng, b	o v� môi tr
$ng và thích
�ng v�i bi�n ��i khí hu �
)c quan tâm, ��t nhi�u k�t
qu	 tích c#c. Trong n6m 2019, �ã h| tr) xây d#ng 16.121
nhà ��i �oàn k�t; h| tr) trên 13 tri�u l
)t ng
$i nghèo,
ng
$i có hoàn c	nh khó kh6n v�i tr� giá s� ti�n h n 6.586
t; �8ng, t�ng 1,212 tri�u su�t quà tr� giá trên 613 t; �8ng
cho các h� nghèo, gia �ình có công, ng
$i nhi`m ch�t

��c da cam, công nhân, ng
$i lao ��ng có hoàn c	nh khó
kh6n trong d�p T�t Nguyên �án Canh Tý 2020.

��c bi�t tr
�c di`n bi�n ph�c t�p c�a d�ch b�nh viêm
�
$ng hô h�p c�p do vi rút Corona (Covid-19) gây ra, M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam �ã ph�i h)p các c  quan liên quan
t� ch�c H�i ngh� tr#c tuy�n ngày 31/1/2020 �9 quán
tri�t, tuyên truy�n sâu r�ng t�i M�t trn T� qu�c các c�p
và doanh nghi�p, ng
$i dân tri9n khai th#c hi�n các ch*
��o c�a Ban Bí th
 Trung 
 ng �	ng và Ch* th�, Công �i�n
c�a Th� t
�ng Chính ph� v� vi�c t6ng c
$ng phòng,
ch�ng d�ch b�nh, coi “ch�ng d�ch nh
 ch�ng gi�c” và có
nhi�u ho�t ��ng h| tr) c�ng �8ng, nh�t là ��i v�i các h�
nghèo trong công tác phòng, ch�ng d�ch b�nh…

Lãnh ��o hai bên th
$ng xuyên trao ��i thông tin,
tham d# c  b	n, �>y �� các phiên h"p th
$ng k� c�a
Chính ph�, h�i ngh�, s# ki�n, ho�t ��ng có liên quan và
các ho�t ��ng, s# ki�n l�n, có ý ngh�a quan tr"ng nh
:
��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n th� IX M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam; Gi	i báo chí toàn qu�c "Báo chí v�i công tác
��u tranh phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí" l>n th� 2
n6m 2018 - 2019; Ch
 ng trình “C	 n
�c chung tay vì
ng
$i nghèo”; Ngày h�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c ! khu
dân c
...

Vi�c ph�i h)p th#c hi�n các k�t lun c�a Th� t
�ng
Chính ph� t�i Thông báo s� 213/TB-VPCP ngày 19/6/2019
c�a V6n phòng Chính ph� �
)c các bên th#c hi�n nghiêm
túc, trách nhi�m, ch�t ch�; các n�i dung trong k�t lun
�
)c tri9n khai �8ng b� và toàn di�n, ��n nay các nhi�m
v� c  b	n hoàn thành theo ti�n ��.

Các ý ki�n t�i cu�c h"p nh�t trí �ánh giá Chính ph�
và /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã ph�i
h)p ch�t ch� tp h)p, xây d#ng kh�i ��i �oàn k�t toàn
dân t�c b�ng các ho�t ��ng c� th9, thi�t th#c. Chính
ph�, Th� t
�ng Chính ph� và các b�, ngành, ��a ph
 ng
luôn l:ng nghe, n:m b:t tình hình nhân dân thông qua

* Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kh�ng đ�nh th� “ki�ng ba chân”
gi�a Đ	ng, Nhà n
�c và M�t trn 
T� qu�c Vi�t Nam
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N G H I Ê N  C � U  -  L Ý  L U ( N

ý ki�n ph	n ánh c�a ��i di�n M�t trn T� qu�c. Các ý
ki�n mong mu�n hai c  quan ti�p t�c ph�i h)p t�t trong
xây d#ng c  ch�, chính sách �9 các v6n b	n �
)c ban
hành có tính kh	 thi cao nh
 Ngh� ��nh 100/2019/N�-
CP c�a Th� t
�ng Chính ph� quy ��nh v� x� ph�t vi
ph�m an toàn giao thông, mà theo �ánh giá c�a M�t trn
T� qu�c, Ngh� ��nh có s�c lan t7a và �i vào cu�c s�ng,
hi�u qu	 rõ r�t.

Tập trung giám sát “đột xuất”
Phát bi9u t�i H�i ngh�, Bí th
 Trung 
 ng �	ng, Ch�

t�ch /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam Tr>n
Thanh M{n kh�ng ��nh, trong n6m 2019, m�c dù ��t n
�c
còn nhi�u khó kh6n, nh
ng nhân dân r�t tin t
!ng vào
s# lãnh ��o c�a �	ng, s# �i�u hành c�a Chính ph� ��i
v�i nh�ng v�n �� trong phát tri9n kinh t� - xã h�i, an
ninh - qu�c phòng, ��i ngo�i c�a ��t n
�c. �i�u �ó th9
hi�n s# sâu sát, quan tâm k�p th$i c�a Chính ph� ��i v�i
�$i s�ng c�a nhân dân, tE �ó giúp nhân dân v
)t qua khó
kh6n, tr! ng�i trong cu�c s�ng, t�o s�c lan t7a và ��ng

l#c cho bà con h6ng say phát tri9n s	n xu�t, kinh doanh.
“V�i s# lãnh ��o c�a �	ng, s# �i�u hành c�a Chính ph�
và s# vào cu�c c�a c	 h� th�ng chính tr�, ��t n
�c s� ti�p
t�c giành �
)c nh�ng th:ng l)i to l�n trong th$i gian
t�i”, Ch� t�ch Tr>n Thanh M{n bày t7.

�8ng tình v�i nh�ng ý ki�n th	o lun c�a ��i bi9u
tham d# H�i ngh� và 4 n�i dung �� xu�t c�a V6n phòng
Chính ph� ��i v�i ho�t ��ng c�a M�t trn T� qu�c trong
n6m 2020, Ch� t�ch Tr>n Thanh M{n cho bi�t, th$i gian
t�i, M�t trn các c�p s� ti�p t�c �?y m�nh tuyên truy�n
v� nh�ng thành qu	 phát tri9n kinh t� - xã h�i, t�o s�c
lan t7a ý chí, khát v"ng, kh i dy s�c m�nh, lòng t# tôn
dân t�c trong nhân dân, tE �ó huy ��ng nhân dân cùng
n| l#c xây d#ng ��t n
�c ngày càng to ��p h n.

Nh�n m�nh vi�c Chính ph� luôn quan tâm t�i các ki�n
ngh� c�a M�t trn T� qu�c t�i m|i phiên h"p th
$ng k�
và luôn giao cho các b�, ngành, ��a ph
 ng k�p th$i tr	
l$i nh�ng ph	n ánh, ki�n ngh� mà M�t trn T� qu�c g�i
t�i, Ch� t�ch Tr>n Thanh M{n nh�n m�nh, th$i gian t�i,

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì
Hội nghị.

ẢNH: KỲ ANH
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M�t trn s� ti�p t�c ph	n ánh th
$ng xuyên, k�p th$i,
�>y �� tình hình nhân dân t�i Chính ph�, tE �ó giúp
Chính ph� vào cu�c gi	i quy�t nh�ng b�c xúc trong nhân
dân, h�n ch� phát sinh �i9m nóng trên ��a bàn. 

Ch� t�ch Tr>n Thanh M{n c0ng cho bi�t, trong n6m
2020, M�t trn T� qu�c ti�p t�c ph�i h)p v�i các t�
ch�c chính tr� - xã h�i tuyên truy�n, vn ��ng �oàn
viên, h�i viên th#c hi�n hi�u qu	 các ch* tiêu mà Qu�c
h�i, Chính ph� �� ra, tr
�c m:t c>n có nh�ng gi	i pháp
�8ng b� trong phòng, ch�ng d�ch viêm �
$ng hô h�p
c�p Covid-19.

Bên c�nh �ó, M�t trn các c�p s� tp trung giám sát
vi�c th#c hi�n quy trình b� nhi�m cán b�, �	ng viên theo
tinh th>n c�a Trung 
 ng; giám sát vi�c gi	i quy�t khi�u
n�i, t� cáo; c	i cách hành chính; c	i thi�n môi tr
$ng
kinh doanh; b	o v� môi tr
$ng và �ng phó v�i bi�n ��i
khí hu. ��c bi�t là t6ng c
$ng t� ch�c giám sát ��t xu�t,
qua �ó k�p th$i phát hi�n nh�ng b�t cp, v
�ng m:c tE
c  s! và ki�n ngh� các c�p có th?m quy�n xem xét, gi	i
quy�t th�u �áo nhi�u v�n �� c� tri, nhân dân quan tâm.

Không được coi thường những 
“đốm lửa nhỏ”

Phát bi9u t�i H�i ngh�, Th� t
�ng Nguy`n Xuân Phúc
�ánh giá: k�t qu	 ��t �
)c c�a ��t n
�c trong n6m 2019
là toàn di�n, thành qu	 �ó có s# �óng góp c�a /y ban
Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, c�a toàn dân,
c�a các thành ph>n kinh t�. �ó là th:ng l)i c�a toàn
dân, c�a th� “ki�ng ba chân” gi�a �	ng, Nhà n
�c, M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam, là k�t qu	 c�a tinh th>n sát dân,
g>n dân, s# �oàn k�t c�a toàn dân trong tri9n khai các
phong trào thi �ua yêu n
�c, các cu�c vn ��ng do M�t
trn phát ��ng.

Th� t
�ng c0ng ghi nhn, M�t trn �ã ch� ��ng k�p
th$i vào cu�c vn ��ng nhân dân phòng, ch�ng d�ch b�nh
Covid-19. �i�u �ó th9 hi�n quy�t tâm c�a M�t trn khi
luôn �8ng hành cùng v�i Chính ph� b�ng nh�ng ch
 ng
trình hành ��ng thi�t th#c, h
�ng t�i nhân dân.

Bi9u d
 ng và �ánh giá cao nh�ng �óng góp tích c#c
c�a h� th�ng chính quy�n và M�t trn T� qu�c các c�p

Quang cảnh Hội nghị.
ẢNH: KỲ ANH
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trong công cu�c ��i m�i, xây d#ng và b	o v� T� qu�c trong
th$i gian qua, Th� t
�ng kh�ng ��nh, trong th$i gian qua,
Chính ph� và M�t trn T� qu�c �ã cùng ph�i h)p ch�t ch�
trong vi�c ch6m lo, tp h)p xây d#ng kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân v�i nh�ng k�t qu	 c� th9, thi�t th#c.

Bên c�nh Chính ph�, các thành viên Chính ph� và các
b�, ngành, ��a ph
 ng luôn luôn l:ng nghe ý ki�n c�a M�t
trn. T�t c	 các phiên h"p th
$ng k� c�a Chính ph� hàng
tháng ��u có ý ki�n ph	n ánh c�a M�t trn v� tâm t
,
nguy�n v"ng c�a nhân dân. TE �ó, Chính ph� n:m b:t tình
hình nhân dân m�t cách sát th#c, k�p th$i �9 có nh�ng
quy�t sách sát v�i th#c ti`n h n ��i v�i nh�ng v�n �� liên
quan t�i nhân dân. �i�u r�t quan tr"ng là Chính ph� �ã
ph�i h)p ch�t ch� trong vi�c th#c hi�n dân ch� ! c  s!,
nh�t là gi	i quy�t nh�ng v� vi�c khi�u ki�n �ông ng
$i,
ph�c t�p kéo dài, gi	i quy�t nh�ng nguy�n v"ng chính
�áng, v
�ng m:c tE c  s!, nh�t là nh�ng �i9m nóng.

��c bi�t, trong b�i c	nh d�ch b�nh Covid-19 có nhi�u
di`n bi�n ph�c t�p hi�n nay, s# ph�i h)p hành ��ng c�a
Chính ph� và c	 h� th�ng chính tr� cùng M�t trn các c�p
�ã quy�t li�t vào cu�c trên tinh th>n "ch�ng d�ch nh

ch�ng gi�c", chúng ta b
�c �>u �ã ng6n ch�n hi�u qu	
d�ch b�nh v�i nh�ng bi�n pháp c� th9 �9 �	m b	o �$i
s�ng cho nhân dân. “T�i t�t c	 nh�ng phiên h"p c�a
Chính ph� th
$ng k� h�ng tháng, chúng tôi ��u m$i
�8ng chí Tr>n Thanh M{n, Ch� t�ch /y ban Trung 
 ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam phát bi9u ý ki�n, �ánh giá,
ph	n ánh tình hình nhân dân, nói lên nguy�n v"ng, tr6n
tr! c�a nhân dân hi�n nay nh
 th� nào, �9 Chính ph�
n:m b:t sát h n, ch* ��o k�p th$i h n. Khi quy�t m�t
chính sách thì ph	i nghe nhi�u kênh, trong �ó có kênh
M�t trn T� qu�c”, Th� t
�ng nói.

Trên tinh th>n �ó, Th� t
�ng cho r�ng, n6m 2020 c>n
làm t�t h n nhi�m v� mà �	ng, Nhà n
�c và nhân dân
giao phó. �9 làm làm �
)c �i�u này, c>n s# ch� ��ng vào
cu�c c�a c	 h� th�ng chính tr� �9 ch�ng l�i h�n hán,
thiên tai, d�ch b�nh, ��c bi�t là ��i v�i tình hình h�n hán
! �8ng b�ng sông C�u Long. "Trong lúc khó kh6n này,
c>n nêu cao tinh th>n, ý chí khát v"ng v
 n lên c�a Vi�t
Nam, s�c m�nh c�a toàn dân t�c ph	i �
)c kh i dy.
Tr
�c m:t c>n ph�i h)p vn ��ng nâng cao nhn th�c c�a
nhân dân trong vi�c ch� ��ng phòng, ch�ng Covid-19,
không �
)c ch� quan tr
�c d�ch b�nh. Bên c�nh �ó c>n
bình t�nh t� ch�c s	n xu�t, �n ��nh �$i s�ng nhân dân,
quy�t tâm kh:c ph�c nh�ng khó kh6n �9 th#c hi�n th:ng
l)i nhi�m v� phát tri9n kinh t� - xã h�i trong n6m 2020",
Th� t
�ng nh�n m�nh.

Th� t
�ng c0ng �� ngh�, c>n ti�p t�c tri9n khai các ch*
th�, k�t lun c�a Ban Bí th
 v� ��i m�i n�i dung, ph
 ng
th�c ho�t ��ng c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các

�oàn th9 chính tr� - xã h�i, góp ph>n phát huy v� trí, vai
trò c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam trong h� th�ng chính
tr�, c�ng c�, m! r�ng ��i �oàn k�t toàn dân t�c. 

Th� t
�ng cho bi�t, B� Chính tr� c0ng �ã �ánh giá vi�c
th#c hi�n K�t lun 62 �ó là, M�t trn và các �oàn th9
không còn hành chính hóa, không còn chm ��i m�i
trong ho�t ��ng. �ây là k�t lun quan tr"ng c�a B� Chính
tr�, vì vy vi�c phát ��ng, tuyên truy�n, vn ��ng nhân
dân tham gia các cu�c vn ��ng, các phong trào thi �ua
có vai trò quan tr"ng �9 t�o khí th�, khát v"ng �
a ��t
n
�c v
)t qua khó kh6n.

Th� t
�ng c0ng l
u ý, các ban, b�, ngành ph	i l:ng
nghe ý ki�n c�a M�t trn, ph	i quan tâm t�i ý ki�n nhân
dân thông qua kênh c�a M�t trn �9 k�p th$i �i�u ch*nh,
b� sung chính sách, pháp lut. Bên c�nh �ó, M�t trn c>n
ti�p t�c th#c hi�n các ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân, t6ng
c
$ng �oàn k�t tôn giáo, k�t n�i ng
$i Vi�t Nam ! n
�c
ngoài �8ng lòng h
�ng v� xây d#ng quê h
 ng, ��t n
�c,
ti�p t�c phát ��ng phong trào xây d#ng xã h�i h"c tp.

��c bi�t, M�t trn T� qu�c ph	i góp ph>n xây d#ng h�
th�ng chính tr� trong s�ch, v�ng m�nh tr
�c th�m ��i
h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n th� XIII c�a �	ng; phát huy vai
trò c�a tôn giáo ��i v�i các v�n �� trong xã h�i, nh
: d�y
ngh�, y t�, b	o v� môi tr
$ng. Bên c�nh �ó, Th� t
�ng
c0ng mong mu�n, M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ti�p t�c �?y
m�nh các phong trào thi �ua yêu n
�c, các cu�c vn ��ng
�9 nâng cao �$i s�ng vt ch�t, tinh th>n trong nhân dân;
ph�i h)p phát huy dân ch�, giám sát, ph	n bi�n xã h�i,
tham gia xây d#ng �	ng, Nhà n
�c, trong �ó quan tâm
��n vi�c gi	i quy�t khi�u n�i, t� cáo. "Không �
)c coi
th
$ng nh�ng ��m l�a nh7, có th9 bùng cháy b�t c� lúc
nào. ��i v�i nhân dân, ph	i tình c	m, trách nhi�m, kiên
trì thuy�t ph�c �9 t�o s# �8ng thun, �8ng lòng". Th�
t
�ng chia s�.

Th� t
�ng mong mu�n M�t trn s� �
a ra các k�
ho�ch, ch
 ng trình giám sát ��i v�i nh�ng v�n �� mà
nhân dân quan tâm, tp trung vào nh�ng v�n ��, nh
:
gi	i quy�t khi�u n�i, t� cáo ! c  s!, v� sinh an toàn th#c
ph?m, b	o v� môi tr
$ng, giáo d�c, nâng cao n6ng l#c
c�nh tranh, c	i thi�n môi tr
$ng �>u t
 kinh doanh...

Cu�i cùng, Th� t
�ng mong M�t trn T� qu�c cùng
Chính ph� xem xét, gi	i quy�t và �i�u ch*nh nh�ng chính
sách ch
a phù h)p ��i v�i nhân dân, trên tinh th>n “ph	i
vì dân và ph�c v� nhân dân thì nh�ng v�n �� nhân dân
ki�n ngh� m�i �
)c l:ng nghe và gi	i quy�t, ph	i bàn ti�n
ch� không bàn lùi �9 kh i dy s�c m�nh ��i �oàn k�t
toàn dân t�c”. Chính ph� s� làm h�t s�c mình �9 cùng
v�i M�t trn T� qu�c Vi�t Nam xây d#ng ��t n
�c ngày
càng �àng hoàng h n, to ��p h n, �úng nh
 mong mu�n
c�a Ch� t�ch H8 Chí Minh.�
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Một số kết quả trong thực hiện công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

1. Hi�n pháp n6m 2013, Lut M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam n6m 2015 quy ��nh M�t trn có quy�n và trách
nhi�m: “Tp h)p, xây d#ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
t�c, th#c hi�n dân ch�, t6ng c
$ng �8ng thun xã h�i;
tuyên truy�n, vn ��ng Nhân dân th#c hi�n quy�n làm
ch�, th#c hi�n �
$ng l�i, ch� tr
 ng c�a �	ng, chính
sách, pháp lut c�a Nhà n
�c…”, �ây chính là nh�ng c 
s! chính tr�, pháp lý quan tr"ng cho ho�t ��ng c�a M�t
trn trong công tác tuyên truy�n, ph� bi�n giáo d�c pháp
lut. Trên c  s! ch
 ng trình, k� ho�ch xây d#ng lut,
pháp l�nh hàng n6m c�a Qu�c h�i, M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam �ã xây d#ng k� ho�ch h
�ng d{n /y ban M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam các t*nh, thành ph� tr#c thu�c Trung 
 ng
tri9n khai ho�t ��ng tuyên truy�n, ph� bi�n pháp lut,
vn ��ng nhân dân th#c hi�n quy�n làm ch�, th#c hi�n
�
$ng l�i, ch� tr
 ng c�a �	ng, chính sách, pháp lut
c�a Nhà n
�c. ��c bi�t, sau khi Hi�n pháp 2013 �
)c

thông qua nhi�u ��o lut liên quan ��n t� ch�c b� máy
Nhà n
�c, ��n quy�n con ng
$i, quy�n và ngh�a v� c 
b	n c�a công dân, v� ki9m soát quy�n l#c... M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam �ã ch� ��ng tuyên truy�n, ph� bi�n nhi�u
v6n b	n quy ph�m pháp lut, nh
: Lut B>u c� ��i bi9u
Qu�c h�i và ��i bi9u H�i �8ng nhân dân; Lut T� ch�c
Qu�c h�i, Lut T� ch�c Chính ph�, Lut T� ch�c chính
quy�n ��a ph
 ng, Lut Ban hành v6n b	n quy ph�m
pháp lut; Lut T� cáo... 

�8ng th$i, trong th$i gian qua, Ban Th
$ng tr#c /y
ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã t� ch�c
th#c hi�n 2 �� án v� tuyên truy�n, ph� bi�n pháp lut:
"Xây d#ng và �?y m�nh công tác tuyên truy�n, vn ��ng
ch�p hành pháp lut trong c�ng �8ng dân c
" (�� án 02-
212); "Ti�p t�c xây d#ng và �?y m�nh công tác tuyên
truy�n, vn ��ng ch�p hành pháp lut trong c�ng �8ng
dân c
 giai �o�n 2013 - 2016" (�� án 02-1133). Vi�c th#c
hi�n Quy�t ��nh s� 861/Q�-TTg ngày 11/7/2019 c�a Th�
t
�ng Chính ph�, phê duy�t �� án: "Tuyên truy�n, ph�

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

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Xác định việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ quan trọng
trong công tác vận động nhân dân, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai hoạt động này. Đồng thời, thông qua
việc tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc các
cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt hơn vai trò của mình vào thực thi
pháp luật, bảo vệ và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Summary: In recent years, determining propaganda and dissemination is an
important task in mobilizing people, the Vietnam Fatherland Front and its member
organizations have actively implemented this activity. At the same time, through
participation in law making and social supervision and criticism, the Vietnam
Fatherland Front at all levels and its member organizations have better promoted their
role in law enforcement, protection and improvement of the Vietnamese legal system.
Từ khóa: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát; phản biện xã hội; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Law propagation, dissemination and education; monitoring; social criticism; the People; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 6/2/2020; Sửa chữa: 8/2/2020; Duyệt đăng: 18/2/2020.

Phát huy vai trò c�a M�t trn và các t� ch�c 
thành viên trong công tác tuyên truy�n, 
ph� bi�n giáo d�c pháp lut
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị phản biện xã hội dự án luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

ẢNH: KỲ ANH

bi�n, giáo d�c pháp lut v� phòng, ch�ng tham nh0ng
giai �o�n 2019 - 2021”, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã ban hành K� ho�ch s�
37/KH-MTTW-BTT ngày 14/11/2019 v� tri9n khai tuyên
truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lut v� phòng, ch�ng
tham nh0ng giai �o�n 2019 - 2021 trong toàn h� th�ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam tE Trung 
 ng ��n khu dân c
.
Tuyên truy�n, vn ��ng, t�o chuy9n bi�n m�nh m� trong
nhân dân v� nhn th�c, ý th�c ch�p hành, h"c tp, tìm
hi9u pháp lut v� phòng, ch�ng tham nh0ng và ��o ��c
liêm chính; xây d#ng l�i s�ng liêm chính và tuân th�
pháp lut v� phòng, ch�ng tham nh0ng trong cán b�,
công ch�c, viên ch�c và nhân dân; �
a công tác tuyên
truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lut v� phòng, ch�ng
tham nh0ng �i vào chi�u sâu, thi�t th#c, hi�u qu	; góp
ph>n c	i thi�n tình hình tham nh0ng và công tác phòng,
ch�ng tham nh0ng, ��n nay h>u h�t các t*nh �ã xây d#ng
k� ho�ch tri9n khai th#c hi�n. 

2. �a d�ng hóa các hình th�c tuyên truy�n, ph� bi�n
pháp lut v�i các n�i dung hình th�c phù h)p. M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên l8ng ghép
vi�c tuyên truy�n pháp lut v�i các cu�c vn ��ng, các
phong trào thi �ua yêu n
�c do M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam ch� trì và phát ��ng; vn ��ng các h� gia �ình trên
��a bàn �6ng ký xây d#ng “Gia �ình v6n hóa”; “Gia �ình
không có ma túy và t� n�n xã h�i”; nâng cao ch�t l
)ng

cu�c vn ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d#ng �$i s�ng v6n
hóa ! khu dân c
” nay là cu�c vn ��ng “Toàn dân �oàn
k�t xây d#ng nông thôn m�i, �ô th� v6n minh”; xây d#ng
“Nông thôn m�i”, “Khu ph�, làng v6n hóa” phong trào
“Toàn dân b	o v� an ninh T� qu�c”; tuyên truy�n, giám
sát th#c hi�n quy ch� dân ch� ! c  s!, th#c hi�n h
 ng

�c, quy 
�c trong c�ng �8ng dân c
. L8ng ghép các ho�t
��ng tuyên truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lut vào n�i
dung, ch
 ng trình ho�t ��ng t�i các trung tâm v6n hóa,
nhà v6n hóa, �i9m sinh ho�t v6n hóa, câu l�c b� v6n hóa,
��i thông tin l
u ��ng, câu l�c b� pháp lut. Do vy,
nhi�u t� ch�c thành viên tri9n khai th#c hi�n các mô
hình tuyên truy�n ph� bi�n hi�u qu	 nh
: H�i Liên hi�p
Ph� n� Vi�t Nam v�i "Ngôi nhà bình yên", "T� t
 v�n c�ng
�8ng t�i chi h�i ph� n� khu ph�, �p"; H�i Nông dân Vi�t
Nam v�i mô hình "Nông dân v�i pháp lut", "Trung tâm t

v�n pháp lut"; T�ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam v�i
"T� tuyên truy�n pháp lut khu nhà tr"”… �8ng th$i, tác
��ng ��n cá nhân trong c�ng �8ng dân c
 th#c hi�n vi�c
d8n �i�n, ��i th�a; b8i th
$ng gi	i phóng m�t b�ng th#c
hi�n các ch
 ng trình, d# án; an toàn giao thông. K�t
qu	 tuyên truy�n, vn ��ng nhân dân �ã góp ph>n quan
tr"ng xây d#ng nông thôn m�i trong th$i gian qua.

3. Tuyên truy�n pháp lut thông qua vn ��ng nhân
dân h
!ng �ng Ngày Pháp lut và tuyên truy�n pháp lut,
g:n v�i th#c hi�n các phong trào thi �ua yêu n
�c do M�t
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trn T� qu�c Vi�t Nam phát ��ng. M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam và các t� ch�c thành viên h
!ng �ng Ngày Pháp lut
n
�c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, trong �ó h
�ng
d{n l8ng ghép vi�c tuyên truy�n pháp lut, vn ��ng
nhân dân ch�p hành pháp lut vào t� ch�c “Ngày h�i ��i
�oàn k�t toàn dân t�c”, do vy t�i các khu dân c
 trong
các ph>n "L`" ho�c "H�i" c�a Ngày h�i ��i �oàn k�t ��u
t� ch�c tuyên truy�n pháp lut thông qua thi tìm hi9u
pháp lut, thi hái hoa dân ch�, sân kh�u hóa ho�c tuyên
truy�n thông qua tr#c quan sinh ��ng b�ng hình 	nh
nh�ng n�i dung ch� y�u v� hôn nhân gia �ình, an toàn
giao thông, khi�u n�i, t� cáo, b	o v� môi tr
$ng v� hòa
gi	i ! c  s!... �ây là sáng ki�n thi�t th#c, hi�u qu	 cao
�
)c nhi�u ��a ph
 ng tri9n khai th#c hi�n và �
)c �ông
�	o nhân dân h
!ng �ng. 

Hàng n6m, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam t� ch�c tri9n khai h
!ng �ng Ngày
Pháp lut t�i c  quan /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam. Theo �ó, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam tr#c ti�p tuyên truy�n hàng
ch�c các v6n b	n quy ph�m pháp lut ��n �ông �	o cán
b�, công ch�c, viên ch�c, ng
$i lao ��ng trong c  quan.
trong �ó tp trung tuyên truy�n, ph� bi�n các v6n b	n
pháp lut nh
: Hi�n pháp n6m 2013; B� lut Dân s#; B�
lut Hình s#; các v6n b	n pháp lut liên quan ��n bi9n,
�	o… và các v6n b	n liên quan ��n quy�n và trách nhi�m
c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam. �ây là các v6n b	n pháp
lut g:n v�i vi�c th#c hi�n ch�c n6ng, nhi�m v� c�a c 
quan và �$i s�ng cán b�, công ch�c, góp ph>n nâng cao
trình �� hi9u bi�t pháp lut và ý th�c pháp lut, v6n hóa
pháp lý trong cán b�, công ch�c, ng
$i lao ��ng. 

4. Tuyên truy�n pháp lut thông qua tri9n khai th#c
hi�n công tác hòa gi	i ! c  s!, thông qua ho�t ��ng giám
sát, ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, v�i
các hình th�c giám sát và ph	n bi�n xã h�i c�a các c�p
M�t trn tE Trung 
 ng ��n c  s! c0ng là ph
 ng th�c
ph� bi�n pháp lut có hi�u qu	. V�i v� trí, vai trò, quy�n,
trách nhi�m c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �
)c giao theo
quy ��nh c�a Lut M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, Lut Hòa
gi	i ! c  s! và các v6n b	n pháp lut khác liên quan ��n
ho�t ��ng hòa gi	i ! c  s!, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam tri9n khai công tác hòa
gi	i ! c  s!. Hòa gi	i viên �8ng th$i là các tuyên truy�n
viên pháp lut là cán b� M�t trn và các t� ch�c thành
viên c�a M�t trn tr#c ti�p tham gia tuyên truy�n, ph�
bi�n các v6n b	n pháp lut liên quan tr#c ti�p ��n quy�n,
l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân ��n ��a bàn
khu dân c
. Chú tr"ng xây d#ng ��i ng0 báo cáo viên,
tuyên truy�n viên pháp lut c�a h� th�ng M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam, các t� ch�c chính tr� - xã h�i các c�p.

5. Tuyên truy�n ph� bi�n giáo d�c pháp lut trên các
c  quan truy�n thông c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, nh
:
C�ng thông tin �i�n t�, Truy�n hình M�t trn, Báo ��i
�oàn k�t, T�p chí M�t trn; ch
 ng trình b8i d
�ng �ào

t�o cán b� M�t trn. Trong �ó, tp trung xây d#ng các bài
vi�t, bài nói, bài gi	ng và biên tp cu�n S� tay công tác
giám sát và ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam và cu�n “H7i �áp v� M�t trn T� qu�c Vi�t Nam” �ã
�
)c phát hành hàng v�n b	n, góp ph>n tuyên truy�n,
ph� bi�n, nâng cao nhn th�c v� pháp lut cho cán b� làm
công tác M�t trn và �ông �	o ng
$i dân quan tâm. 

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phổ
biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới

M�t là, �	ng �oàn M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ti�p t�c
ch* ��o Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam, h
�ng d{n /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam các c�p ! c  s! phát huy vai trò, hi�u qu	 c�a các câu
l�c b� pháp lut, nhóm nòng c�t, k�t h)p gi�a ph� bi�n
pháp lut v�i t
 v�n pháp lut, tr) giúp pháp lý, gi	i
quy�t � n th
 khi�u n�i t� cáo c�a công dân.

Hai là, ti�p t�c phát huy c  ch� ph�i h)p ho�t ��ng
c�a các thành viên H�i �8ng Ph� bi�n giáo d�c pháp lut
các c�p, �
a công tác ph� bi�n giáo d�c pháp lut vào
ho�t ��ng th
$ng xuyên c�a các c  quan, �oàn th9, vn
��ng toàn th9 cán b�, công ch�c và nhân dân tham gia và
công tác ph� bi�n giáo d�c pháp lut.

Ba là, t� ch�c tri9n khai có hi�u qu	 các ho�t ��ng
“Ngày Pháp lut" g:n v�i "Ngày h�i ��i �oàn k�t toàn
dân" ha�ng n6m, phát huy �a d�ng các hình th�c ph� bi�n
pháp lut, tp trung vào các n�i dung liên quan tr#c ti�p
��n �$i s�ng c�a nhân dân, tuyên truy�n thông qua h"p
dân, h�i ngh� giao ban, sinh ho�t chuyên ��, sân kh�u
hóa ho�t ��ng tuyên truy�n, t� ch�c các cu�c thi tìm hi9u
pháp lut, tri9n khai th#c hi�n các cu�c vn ��ng, các
phong trào thi �ua yêu n
�c.

B�n là, nâng cao ch�t l
)ng, ��i ng0 báo cáo viên,
tuyên truy�n viên pháp lut trong h� th�ng M�t trn,
th
$ng xuyên t� ch�c tp hu�n k3 n6ng tuyên truy�n,
ph� bi�n, giáo d�c pháp lut cho ��i ng0 báo cáo viên,
tuyên truy�n viên. Quan tâm h| tr) kinh phí cho công
tác tuyên truy�n, ph� bi�n giáo d�c pháp lut, ti�p cn
pháp lut phù h)p v�i ch�c n6ng, nhi�m v�, vai trò c�a
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên c�a
M�t trn.

N6m là, ti�p t�c th#c hi�n t�t các ch
 ng trình ph�i
h)p v�i các b�, ngành liên quan trong vi�c tri9n khai
tuyên truy�n pháp lut. �
a �ng d�ng công ngh� thông
tin vào công tác tuyên truy�n, ph� bi�n pháp lut.

Sáu là, t6ng c
$ng công tác ki9m tra, �ôn ��c vi�c
th#c hi�n công tác ph� bi�n giáo d�c pháp lut ! c  s!,
k�p th$i t�ng k�t, nhân r�ng �i9n hình tiên ti�n trong
công tác ph� bi�n, giáo d�c pháp lut. K�p th$i bi9u
d
 ng khen th
!ng các tp th9, cá nhân có thành tích
xu�t s:c trong công tác tuyên truy�n, ph� bi�n giáo d�c
pháp lut.�
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Các cấp Hội Phụ nữ đổi mới công tác lãnh
đạo, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền,
giáo dục theo hướng có trọng tâm, trọng
điểm, đầu tư hướng về cơ sở

�i9m m�i trong ph
 ng th�c ch* ��o hi�n nay là tp
trung vào các v�n �� n�i c�m ��i v�i ph� n�, tr� em thông
qua xác ��nh tr"ng tâm cho tEng n6m nh
: Ph� n� th#c
hi�n an toàn th#c ph?m (n6m 2018), An toàn cho ph� n�
và tr� em (n6m 2019), �8ng th$i chú tr"ng các nhóm ��i
t
)ng khó kh6n ��c thù, nh
: phát ��ng ch
 ng trình
“�8ng hành cùng ph� n� biên c
 ng”giai �o�n 2018-2020,
ban hành Ngh� quy�t chuyên �� s� 06/NQ-BCH khóa XI v�
“T6ng c
$ng công tác vn ��ng ph� n� dân t�c thi9u s�,
ph� n� có ��o trong tình hình hi�n nay”. 

�9 t�o c  ch� và ngu8n l#c cho các ho�t ��ng tuyên
truy�n, Trung 
 ng H�i �� xu�t và �
)c Chính ph� phê

duy�t m�t s� �� án nh
: �� án v� tuyên truy�n, giáo d�c
ph?m ch�t ��o ��c ph� n�, �� án giáo d�c 5 tri�u bà m�
nuôi d�y con t�t, �� án “Tuyên truy�n, giáo d�c, vn ��ng,
h| tr) ph� n� tham gia gi	i quy�t m�t s� v�n �� xã h�i liên
quan ��n ph� n�”, �� án “H| tr) ph� n� kh!i nghi�p”...
TE kinh nghi�m c�a Trung 
 ng, m�t s� H�i Liên hi�p Ph�
n� t*nh c0ng �ã xây d#ng �
)c các �� án và �
)c t*nh �y
phê duy�t, nh
: H�i Liên hi�p Ph� n� t*nh V�nh Long v�i
�� án “Ch6m sóc, b	o v� tr� em gái tránh b� xâm h�i tình
d�c và h| tr) tr� em b� t�n th
 ng”, H�i Liên hi�p Ph� n�
t*nh Thanh Hoá v�i �� án “Duy trì, nhân r�ng, nâng cao
ch�t l
)ng câu l�c b� “Gia �ình 5 không, 3 s�ch”.

Ngoài ra, các c�p H�i �>u t
 cho n�i dung truy�n thông
v� c  s! b�ng vi�c t� ch�c truy�n thông �i9m v�i các hình
th�c truy�n thông m�i, sau �ó t
 li�u hóa và ch* ��o nhân
r�ng, giúp c  s! có các s	n ph?m truy�n thông �9 áp d�ng
ngay trong ho�t ��ng th
$ng xuyên c�a mình.

* Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

ĐỖ THỊ THU THẢO*

Tóm tắt: Với hơn 18 triệu hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một
trong những tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc có đông hội viên, vì vậy
thành công trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên các cấp Hội Phụ nữ
đóng góp không nhỏ vào kết quả vận động, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Bài viết đi sâu vào một số điểm nổi bật trong phương thức chỉ đạo
và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ
trong giai đoạn hiện nay.

Summary: With more than 18 million members, the Vietnam Women's Union
is one of the member organizations of the Vietnam Fatherland Front.
Therefore, the success in propagation and mobilization of members of the
Vietnam Women's Union at all levels has contributed significantly to the results
of propagation and mobilization of the Vietnam Fatherland Front. This article
goes deep into a number of highlights in the way of guiding and organizing the
implementation of propaganda and mobilizing members in the current period.
Từ khóa: Tuyên truyền, vận động; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Propaganda, mobilization, the Vietnam Women’s Union, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/2/2020; Sửa chữa: 12/2/2020; Duyệt đăng: 18/2/2020.

Công tác tuyên truy�n, vn đ�ng h�i viên 
c�a các c�p H�i Liên hi�p Ph� n� Vi�t Nam 
trong giai đo�n hi�n nay 
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Nỗ lực đổi mới phương thức giáo dục
chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống
và tuyên truyền, vận động phụ nữ thực
hiện chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước 

��i v�i công tác tuyên truy�n, giáo d�c pháp lut,
cùng v�i thi�t lp m�ng l
�i chuyên gia t
 v�n cho ph�
n� và tr� em b� xâm h�i, chú tr"ng hình th�c di`n �àn ��i
tho�i tr#c ti�p gi�a ng
$i ��ng �>u c�p �y, chính quy�n
v�i t� ch�c H�i và v�i ph� n�, ��c bi�t là ph� n� th�
h
!ng ho�c ch�u tác ��ng c�a ch� tr
 ng, ngh� quy�t,
chính sách, tE �ó góp ph>n phòng ngEa phát sinh �i9m
nóng ngay tE c  s!. Có nh�ng t*nh nh
 Long An, vi�c ��i
tho�i chính sách v�i ph� n� �
)c t� ch�c ��n tn tEng �p
t�i các ��a bàn chuy9n ��i ��t nông nghi�p thành khu
công nghi�p.

Ho�t ��ng giáo d�c truy�n th�ng, giáo d�c ph?m ch�t
��o ��c �
)c tri9n khai v�i nhi�u hình th�c c� th9, sát
h)p v�i �i�u ki�n và ��c �i9m c�a h�i viên ph� n� nh
: các
cu�c “v� ngu8n”, ch6m sóc, tu b� ngh�a trang li�t s�, vn
��ng xây d#ng, tôn t�o các khu di tích, các nhà l
u ni�m
g:n v�i các phong trào ph� n� và các n� anh hùng li�t s�
(Nhà l
u ni�m l#c l
)ng n� du kích Hoàng Ngân và li�t s�,
Anh hùng l#c l
)ng v0 trang V0 Th� Kính t�i H
ng Yên,
Nhà t
!ng ni�m m� Vi�t Nam Anh hùng — Anh hùng L#c

l
)ng v0 trang Nguy`n Th� Rành t�i C� Chi, Thành ph� H8
Chí Minh...). ��c bi�t, v�i vi�c phát ��ng cu�c vn ��ng
ph� n� rèn luy�n các ph?m ch�t ��o ��c “t# tin, t# tr"ng,
trung hu, �	m �ang”, các c�p H�i �ã c� th9 hóa các ph?m
ch�t ��o ��c thành nh�ng hành ��ng c� th9 cho ph� n�
và hình thành nhi�u mô hình hi�u qu	 nh
: n� ti9u th
 ng
t# tr"ng bán hàng có ngu8n g�c, �úng giá, ph� n� �	m
�ang tr8ng rau an toàn, n� nông dân tích c#c h"c tp…

�9 vi�c h"c tp, quán tri�t các ch* th�, ngh� quy�t c�a
�	ng, chính sách, pháp lut c�a Nhà n
�c, c�a H�i ��n
h�i viên ph� n� �
)c hi�u qu	, t6ng c
$ng tuyên truy�n
d
�i hình th�c sân kh�u hoá, truy�n thông t
 ng tác.
Các h�i thi tuyên truy�n viên gi7i và h�i thi tìm hi9u n�i
dung v� Ch* th� 05-CT/TW, Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi9u
ph� n� toàn qu�c l>n th� XII, cu�c vn ��ng “Xây d#ng
gia �ình 5 không, 3 s�ch”... �ã góp ph>n �
a ngh� quy�t
�i vào cu�c s�ng m�t cách nh� nhàng nh
ng c� th9.

�9 tuyên truy�n �
)c hi�u qu	, �8ng b�, không th9
không �>u t
 cho các s	n ph?m truy�n thông. Th$i gian
qua, Trung 
 ng H�i �ã xây d#ng m{u nhi�u s	n ph?m
truy�n thông, chú tr"ng các hình th�c nghe nhìn, t
 ng
tác, nh
: phim ho�t hình, clip truy�n thông, clip gi	i
quy�t tình hu�ng, tài li�u d�ng infographic, k�ch t
 ng
tác, các ��a tuyên truy�n trên truy�n thanh b�ng ti�ng
dân t�c, các trò ch i truy�n thông (�u�i hình b:t ch�,
rung chuông vàng...).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

ẢNH: PV
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��c bi�t, �ã phát huy vai trò c�a các � n v� truy�n
thông c�a H�i: B	o tàng Ph� n� Vi�t Nam t6ng c
$ng
các b� tri9n lãm l
u ��ng v� c  s! bám sát n�i dung
truy�n thông c�a các c�p H�i (tri9n lãm l
u ��ng v� b	o
v� môi tr
$ng, v� xây d#ng nông thôn m�i, v� an toàn
cho ph� n� và tr� em, v� phòng ch�ng t�i ph�m mua
bán ng
$i...). Nhà xu�t b	n Ph� n� biên tp, xây d#ng
các sách chuyên ��, báo Ph� n� Vi�t Nam m! các chuyên
m�c liên quan ��n n�i dung tuyên truy�n tr"ng tâm
hàng n6m...

Các c�p H�i �ã �?y m�nh vi�c �ng d�ng công ngh�
thông tin trong công tác n:m b:t d
 lun xã h�i, n:m b:t
tâm t
, nguy�n v"ng c�a h�i viên ph� n�. TE tháng
4/2019, Trung 
 ng H�i �ã s� d�ng công c� Reputa �9
t�ng h)p các thông tin liên quan ��n ph� n�, tr� em,
ho�t ��ng H�i trên các báo m�ng và m�ng xã h�i, tE �ó
có bi�n pháp ph	n �ng k�p th$i. Các t� ph	n �ng nhanh
�
)c thi�t lp ! các c�p �9 �ng phó, x� lý khi phát hi�n
có v�n �� xâm ph�m quy�n, l)i ích c�a ph� n�. Các nhóm
trên m�ng xã h�i c0ng �
)c s� d�ng �9 trao ��i, chia s�
thông tin nhanh trong h� th�ng. ��n nay, 34 t*nh, thành
ph� lp trang facebook �9 trao ��i thông tin nhanh trong
cán b� H�i v� ho�t ��ng H�i và ki�n th�c, k3 n6ng liên
quan ��n ph� n� và tr� em. 

Tuyên truyền, vận động được triển khai
gắn với các mô hình cụ thể, mang lại lợi
ích thiết thực cho hội viên phụ nữ

�9 thay ��i và duy trì hành vi b�n v�ng, ho�t ��ng
tuyên truy�n c�a các c�p H�i �
)c g:n v�i các mô hình
c� th9, sát h)p v�i quy�n l)i c�a h�i viên ph� n�. Vi�c
tuyên truy�n, vn ��ng ph� n� h"c tp và làm theo t

t
!ng, ��o ��c, phong cách H8 Chí Minh �
)c tri9n
khai v�i các mô hình c� th9, nh
: Ti�t ki�m theo g
 ng
Bác, H0 g�o tình th
 ng, Kho thóc tình ngh�a. Khi �ã
d>n hình thành �
)c thói quen ti�t ki�m, các c�p H�i
ti�n t�i m! r�ng n�i dung vn ��ng ti�t ki�m sang ti�t
ki�m có m�c �ích nh
 ti�t ki�m �9 mua th� b	o hi9m
y t�, ti�t ki�m xoay vòng v�n �9 phát tri9n s	n xu�t,
ti�t ki�m �9 làm công trình n
�c s�ch, v� sinh... Ch*
v�i m�c th�p nh�t 5.000 �8ng/tháng, tính ��n
30/6/2019 các c�p H�i �ã vn ��ng h n 11 tri�u ph�
n� ti�t ki�m �
)c 9,8 nghìn t; �8ng và cho trên 1,2
tri�u l
)t ph� n� vay, x�p x* 12,7% t�ng d
 n) mà t�
ch�c H�i �ang tín ch�p vay tE Ngân hàng Chính sách xã
h�i. � Nam ��nh, tE m�t t� ti�t ki�m mua b	o hi9m y
t� t�i H	i Hu, ��n nay �ã �
)c nhân ra t�i h n 10
nghìn t�, nhóm trong các t*nh, thành ph� c	 n
�c v�i
s# tham gia c�a trên 1,5 tri�u ph� n�. �9 vn ��ng,
phát huy vai trò c�a ph� n� trong xây d#ng nông thôn
m�i, các c�p H�i �ã sáng t�o nhi�u mô hình hi�u qu	,
nh
: “T� ph� n� thu gom rác th	i”, “Dùng làn �i ch)”,

“Thôn ph� n� xanh - s�ch - ��p”, “Nhà tôi xanh - s�ch
- ��p”, “H� gia �ình không ch6n nuôi gia súc d
�i g>m
sàn”, “Ngày Th� 7, Ch� nht xanh”, “Câu l�c b� m� và
con gái”, “Khi m� v:ng nhà”, “Chi h�i ph� n� t# qu	n
v� an ninh trt t#”, “Ánh sáng an ninh”, “��i N� dân
phòng vùng dân t�c thi9u s�”… 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên
truyền, vận động hội viên phụ nữ trong
thời gian tới

Th� nh�t, t6ng c
$ng vai trò �i�u ph�i, ch* ��o c�a
Ban Tuyên giáo c�p �y và M�t trn T� qu�c ! các c�p
�9 nâng cao hi�u qu	 tuyên truy�n. Ch* ��o và ph�i
h)p �8ng b� trong toàn b� h� th�ng tuyên giáo c�a
các t� ch�c chính tr� - xã h�i c0ng nh
 gi�a các c�p,
��c bi�t trong tuyên truy�n ph	n bác các lun �i�u
xuyên t�c tr
�c các v� vi�c c� th9. T6ng c
$ng vai trò
�i�u ph�i và chia s� thông tin gi�a các t� ch�c thành
viên �9 tn d�ng ngu8n l#c, �8ng b� n�i dung và phát
huy tính sáng t�o c�a m|i t� ch�c phù h)p v�i ��c thù
c�a mình.

Th� hai, c�p �y, chính quy�n các c�p cùng các ban,
ngành ch�c n6ng c>n phát huy tri�t �9 vai trò c�a t�t c	
các lo�i hình v6n hóa - v6n ngh� vào vi�c tuyên truy�n
ch� tr
 ng, chính sách, trong �ó có v�n �� bình ��ng
gi�i, bi9u d
 ng ph� n� tiêu bi9u trong các l�nh v#c.

Th� ba, trong b�i c	nh tinh gi	n b� máy và s:p x�p l�i
t� ch�c, c>n có nghiên c�u v� vai trò c�a h� th�ng truy�n
thông viên c  s!, ��c bi�t ! thôn, �p �9 nâng hi�u qu	
ch�t l
)ng ��i ng0 này, b	o �	m hi�u qu	 công tác n:m
b:t tình hình d
 lun xã h�i và x� lý các v�n �� phát sinh
ngay t�i ch|, không �9 lan r�ng, gây ph�c t�o.

Th� t
, nghiên c�u, k�t h)p hi�u qu	 các kênh truy�n
thông �9 �
a thông tin v� bình ��ng gi�i, các v�n �� xã
h�i c�a ph� n�, tr� em tr#c ti�p t�i nhân dân, cán b�,
�	ng viên, h�i viên, ph� n�.

Th� n6m, t6ng c
$ng công tác ph�i h)p gi�a các c 
quan trong “binh ch�ng” tuyên truy�n và các ��a ph
 ng,
chú tr"ng ��i m�i hình th�c tuyên truy�n. Nghiên c�u
nhu c>u ti�p cn thông tin c�a nhân dân, ph� n� theo
nhóm ��i t
)ng và tEng khu v#c, ��c bi�t quan tâm ��n
vùng nông thôn, vùng núi, vùng ven bi9n, dân t�c thi9u
s� và ��i t
)ng chính sách �9 có ph
 ng th�c, hình th�c
tuyên truy�n, vn ��ng phù h)p, ��t hi�u qu	 cao.

Th� sáu, nâng cao ch�t l
)ng và hi�u qu	 tuyên
truy�n trên báo chí, phát huy 
u th� c�a các lo�i hình
báo chí trong công tác ph� n� và bình ��ng gi�i. Th#c
hi�n nghiêm túc các quy ��nh c�a �	ng, Nhà n
�c v� công
tác lãnh ��o, qu	n lý báo chí, gi	m ��nh ki�n gi�i trên các
ph
 ng ti�n thông tin ��i chúng.�
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Cơ sở chính trị về vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam 

Trong quá trình lãnh ��o cách m�ng Vi�t Nam, �	ng ta
luôn dành s# quan tâm ��c bi�t cho vi�c xây d#ng và th#c
hi�n n�n dân ch� xã h�i ch� ngh�a. TE ��i m�i (1986)
��n nay, �	ng ta r�t quan tâm ��n vi�c th#c hi�n dân
ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n. Nh�ng n6m cu�i c�a thp niên
90 th� k; XX, nhi�u n i ! ��a bàn nông thôn �ã x	y ra các
v� khi�u ki�n, t� cáo cán b� vi ph�m quy�n làm ch� c�a
nhân dân, gây m�t �n ��nh ! ��a ph
 ng. Tr
�c tình hình

�ó, Ngh� quy�t H�i ngh� Trung 
 ng l>n th� ba (khóa VIII)
�ã �� ra yêu c>u th#c hi�n tEng b
�c ch� �� dân ch� tr#c
ti�p, tr
�c h�t ! c�p c  s!. Ngh� quy�t nh�n m�nh: "Hàng
n6m, H�i �8ng nhân dân và /y ban nhân dân có báo cáo
t�ng k�t công tác, thông qua nh�ng hình th�c phù h)p,
thông qua M�t trn và các �oàn th9 �9 phê bình, t# phê
bình tr
�c nhân dân và �� ngh� nhân dân nhn xét �ánh
giá". Nh
 vy, �	ng �ã kh�ng ��nh M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam và các �oàn th9 nhân dân là ch� th9 quan tr"ng
trong c  ch� th#c hi�n quy�n l#c chính tr�, quy�n làm
ch� c�a nhân dân.

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

PHẠM THỊ HỒNG*

Tóm tắt: Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã xác định một trong những nội dung trọng tâm trong Chương
trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024: “Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”. Để thực hiện thành công
nội dung đó, cần nghiên cứu, làm rõ cơ sở khoa học, thực trạng và phương
hướng, giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện
dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Bài viết trình bày cơ sở khoa học về vai trò của
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Summary: The political report at the Ninth National Delegation of the Vietnam
Fatherland Front has identified (a central content) one of the central contents in
the Action Program for the term 2019 - 2024: “Exercising democracy,
representing, and protecting the lawful and legitimate rights and interests of the
People”. In order to successfully implement such content, it is necessary to study
and clarify the scientific basis, current situation, directions, and solutions to
promote the role of the Vietnam Fatherland Front in the exercise of democracy in
communes, wards, and towns. This paper presents the scientific basis for the role
of the Vietnam Fatherland Front in the exercise of democracy in the current
communes, wards, and towns.
Từ khóa: Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đồng thuận; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Democracy in communes, wards, and towns; consensus; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/2/2020; Sửa chữa: 18/2/2020; Duyệt đăng: 28/2/2020.

C� s� khoa h�c v� vai trò c�a M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam trong th�c hi�n 
dân ch� � xã, ph
�ng, th� tr�n
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Ngày 18/2/1998, B� Chính tr� khoá VIII ban hành Ch*
th� s� 30-CT/TW v� xây d#ng và th#c hi�n Quy ch� dân
ch� ! c  s!. Ch* th� nêu rõ: Khâu quan tr"ng và c�p bách
tr
�c m:t là phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân ! c 
s!, là n i tr#c ti�p th#c hi�n m"i ch� tr
 ng, chính sách
c�a �	ng và Nhà n
�c, là n i c>n th#c hi�n quy�n dân
ch� c�a nhân dân m�t cách tr#c ti�p và r�ng rãi nh�t".
Ch* th� yêu c>u: "T� ch�c �	ng và �	ng viên ph	i g
 ng
m{u, �i �>u trong vi�c th#c hi�n quy ch� dân ch� ! c  s!.
T� ch�c �	ng ph	i làm cho �	ng viên thông su�t nhn
th�c, t
 t
!ng; �	ng viên, nh�t là các �	ng viên có ch�c
v� trong chính quy�n ph	i g
 ng m{u t# phê bình và phê
bình nghiêm túc trong �	ng b� và trong nhân dân. Qua t#
phê bình trong n�i b� và qua phê bình nhn xét c�a nhân
dân, bi9u d
 ng nh�ng cán b�, �	ng viên t�t, g
 ng m{u
và x� lý nh�ng cán b�, �	ng viên có sai ph�m...". Vi�c
"phê bình nhn xét c�a nhân dân" �ã �
)c �	ng kh�ng
��nh tE Ngh� quy�t H�i ngh� Trung 
 ng l>n th� ba (khóa
VIII) nh
 �ã nêu trên.

Báo cáo Chính tr� t�i ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n
th� IX c�a �	ng nh�n m�nh: M�t trn T� qu�c Vi�t Nam,
các �oàn th9 nhân dân có vai trò r�t quan tr"ng trong s#
nghi�p ��i �oàn k�t toàn dân xây d#ng và b	o v� T� qu�c,
�?y m�nh công nghi�p hoá, hi�n ��i hóa ��t n
�c; phát
huy dân ch�, nâng cao trách nhi�m công dân c�a h�i
viên, �oàn viên, gi� gìn k; c
 ng phép n
�c, thúc �?y
công cu�c ��i m�i, th:t ch�t m�i liên h� gi�a nhân dân
v�i �	ng và Nhà n
�c. Nhân dân vEa th#c hi�n quy�n dân
ch� tr#c ti�p vEa th#c hi�n quy�n dân ch� thông qua ��i
di�n là các c  quan nhà n
�c, các ��i bi9u nhân dân, M�t
trn T� qu�c và các �oàn th9 nhân dân. �	ng và Nhà n
�c
xây d#ng và hoàn ch*nh các quy ch� �9 M�t trn T� qu�c,
các �oàn th9 nhân dân phát huy quy�n làm ch� c�a nhân
dân tham gia phát tri9n kinh t� - xã h�i, th#c hi�n "dân
bi�t, dân bàn, dân làm, dân ki9m tra", qua �ó t6ng c
$ng
�oàn k�t toàn dân, c�ng c� s# nh�t trí v� chính tr� và
tinh th>n trong xã h�i.

Thông báo s� 161-TB/TW ngày 16/11/2004 c�a Ban Bí
th
 Trung 
 ng �	ng (khóa IX) v� �� án M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam tham gia giám sát cán b�, �	ng viên ! khu dân
c
 nêu rõ: M�c �ích c�a vi�c M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
tham gia giám sát cán b�, �	ng viên ! khu dân c
 là nh�m
"giúp �	ng viên, cán b�, công ch�c ! khu dân c
 và gia
�ình h" nâng cao ý th�c trách nhi�m g
 ng m{u ch�p
hành ch� tr
 ng, chính sách c�a �	ng và pháp lut c�a
Nhà n
�c, ch�p hành nh�ng quy ��nh ! khu dân c
, g>n
g0i v�i dân h n... Thông qua giám sát mà nâng cao vai trò
và trách nhi�m c�a M�t trn T� qu�c, c�a các t� ch�c
thành viên, c�a toàn dân tham gia xây d#ng, ch*nh ��n
�	ng, xây d#ng chính quy�n trong s�ch, v�ng m�nh; t6ng
c
$ng m�i quan h� mt thi�t gi�a nhân dân v�i �	ng và
Nhà n
�c". 

T�i ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n th� X, �	ng ta kh�ng
��nh: Dân ch� xã h�i ch� ngh�a vEa là m�c tiêu vEa là ��ng

l#c c�a công cu�c ��i m�i, xây d#ng và b	o v� T� qu�c,
th9 hi�n m�i quan h� g:n bó gi�a �	ng, Nhà n
�c và nhân
dân... M"i ch� tr
 ng, �
$ng l�i c�a �	ng và chính sách
pháp lut c�a Nhà n
�c ��u vì l)i ích c�a nhân dân, có s#
tham gia ý ki�n c�a nhân dân. Xây d#ng m�t xã h�i dân
ch�, trong �ó cán b�, �	ng viên và công ch�c ph	i th#c s#
là công b�c c�a nhân dân. Xác ��nh các hình th�c t� ch�c
và có c  ch� �9 nhân dân th#c hi�n quy�n dân ch� trên các
l�nh v#c kinh t�, chính tr�, v6n hoá, xã h�i... Hoàn thi�n
c  ch� dân ch�, th#c hi�n t�t Quy ch� dân ch� ! c  s!;
phát huy vai trò c�a c  quan dân c�, M�t trn T� qu�c, các
t� ch�c chính tr� - xã h�i và nhân dân trong vi�c giám sát
cán b�, công ch�c và c  quan công quy�n, phát hi�n, ��u
tranh v�i các hi�n t
)ng tham nh0ng.

Báo cáo Chính tr� t�i ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n
th� XI c�a �	ng ti�p t�c kh�ng ��nh: Ti�p t�c xây d#ng
và hoàn thi�n n�n dân ch� xã h�i ch� ngh�a, b	o �	m t�t
c	 quy�n l#c nhà n
�c thu�c v� nhân dân;... Có c  ch� c�
th9 �9 nhân dân th#c hi�n trên th#c t� quy�n làm ch�
tr#c ti�p. Th#c hi�n t�t h n Quy ch� dân ch� ! c  s! và
Pháp l�nh th#c hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n. Phát
huy dân ch�, �� cao trách nhi�m công dân, k; lut, k;
c
 ng xã h�i; phê phán và nghiêm tr� nh�ng hành vi vi
ph�m quy�n làm ch� c�a nhân dân, nh�ng hành vi l)i
d�ng dân ch� �9 làm m�t an ninh, trt t#, an toàn xã h�i;
ch�ng tp trung quan liêu, kh:c ph�c dân ch� hình th�c.
M�t trn T� qu�c và các �oàn th9 nhân dân ti�p t�c t6ng
c
$ng t� ch�c, ��i m�i n�i dung, ph
 ng th�c ho�t ��ng,
kh:c ph�c tình tr�ng hành chính hoá, phát huy vai trò
nòng c�t tp h)p, �oàn k�t nhân dân xây d#ng c  s!
chính tr� c�a chính quy�n nhân dân; th#c hi�n dân ch�,
giám sát và ph	n bi�n xã h�i; tham gia xây d#ng �	ng,
Nhà n
�c trong s�ch, v�ng m�nh; t� ch�c các phong trào
thi �ua yêu n
�c, vn ��ng các t>ng l�p nhân dân th#c
hi�n các nhi�m v� phát tri9n kinh t�, v6n hoá, xã h�i,
qu�c phòng, an ninh, ��i ngo�i.

C
 ng l�nh xây d#ng ��t n
�c trong th$i k� quá �� lên
ch� ngh�a xã h�i (b� sung, phát tri9n n6m 2011) nh�n
m�nh: “M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, các �oàn th9 nhân
dân có vai trò r�t quan tr"ng trong s# nghi�p ��i �oàn k�t
toàn dân t�c xây d#ng và b	o v� T� qu�c; ��i di�n, b	o v�
quy�n và l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân,
ch6m lo l)i ích c�a các �oàn viên, h�i viên, th#c hi�n dân
ch� và xây d#ng xã h�i lành m�nh; tham gia xây d#ng
�	ng, Nhà n
�c; giáo d�c lý t
!ng và ��o ��c cách m�ng,
quy�n và ngh�a v� công dân, th:t ch�t m�i liên h� gi�a
nhân dân v�i �	ng, Nhà n
�c”. 

Báo cáo Chính tr� t�i ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n
th� XII c�a �	ng nêu rõ: "Th9 ch� hóa và nâng cao ch�t
l
)ng các hình th�c th#c hi�n dân ch� tr#c ti�p và dân
ch� ��i di�n. Th#c hi�n quy�n con ng
$i, quy�n và ngh�a
v� c  b	n c�a công dân, theo tinh th>n c�a Hi�n pháp
n6m 2013; g:n quy�n v�i trách nhi�m, ngh�a v�, �� cao
��o ��c xã h�i. Ti�p t�c th#c hi�n t�t dân ch� ! c  s!;
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hoàn thi�n h� th�ng pháp lut, tôn tr"ng, b	o �	m, b	o
v� quy�n con ng
$i, quy�n và ngh�a v� c�a công dân. Th9
ch� hóa và th#c hi�n t�t ph
 ng châm "Dân bi�t, dân
bàn, dân làm, dân ki9m tra". Báo cáo nh�n m�nh: �?y
m�nh dân ch� hóa xã h�i �9 phát huy quy�n làm ch� c�a
nhân dân, vai trò ch� ��ng, sáng t�o c�a M�t trn T� qu�c
và các �oàn th9 nhân dân. T� ch�c th#c hi�n t�t Quy ch�
giám sát và ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c và các
t� ch�c chính tr� - xã h�i; Quy ��nh v� vi�c M�t trn T�
qu�c, các t� ch�c chính tr� - xã h�i và nhân dân góp ý xây
d#ng �	ng, xây d#ng chính quy�n...

K�t lun s� 120-KL/TW ngày 7/1/2016 c�a B� Chính
tr� v� ti�p t�c �?y m�nh, nâng cao ch�t l
)ng, hi�u qu	
vi�c xây d#ng và th#c hi�n Quy ch� dân ch� ! c  s! c�a
�	ng nh�n m�nh: “M�t trn T� qu�c và các t� ch�c chính
tr� - xã h�i ti�p t�c tuyên truy�n, giáo d�c �9 h�i viên,
�oàn viên và nhân dân hi9u và th#c hi�n �úng các quy�n,
trách nhi�m, ngh�a v� công dân; th#c hi�n t�t vai trò
giám sát, ph	n bi�n xã h�i, nh�t là v�n �� có liên quan
tr#c ti�p ��n quy�n, l)i ích c�a nhân dân...”. ��i v�i công
tác M�t trn giai �o�n 2016-2021, Báo cáo Chính tr� t�i ��i
h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n th� XII c�a �	ng yêu c>u: “Ti�p
t�c t6ng c
$ng c�ng c� t� ch�c, nâng cao ch�t l
)ng ��i
ng0 cán b�, ��i m�i n�i dung, ph
 ng th�c ho�t ��ng
c�a M�t trn T� qu�c và các t� ch�c chính tr� - xã h�i, t�
ch�c xã h�i, ngh� nghi�p. M�t trn T� qu�c �óng vai trò
nòng c�t trong tp h)p, vn ��ng nhân dân, �?y m�nh
phong trào thi �ua yêu n
�c, phát huy s�c m�nh ��i �oàn
k�t toàn dân t�c, th#c hi�n dân ch�, t6ng c
$ng �8ng
thun xã h�i; giám sát và ph	n bi�n xã h�i; tham gia xây
d#ng �	ng, Nhà n
�c, ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân góp
ph>n xây d#ng và b	o v� T� qu�c”.

Nh
 vy, trong su�t quá trình lãnh ��o cách m�ng Vi�t
Nam, �	ng ta th
$ng xuyên quan tâm ch* ��o xây d#ng
ch� �� dân ch� xã h�i ch� ngh�a, không ngEng hoàn
thi�n các thi�t ch� th#c hi�n quy�n làm ch� c�a nhân
dân, trong �ó vai trò c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam luôn
�
)c kh�ng ��nh ! v� trí trung tâm và r�t quan tr"ng
trong c  ch� th#c hi�n quy�n làm ch� c�a nhân dân.

Cơ sở pháp lý cho quá trình tham gia thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Th9 ch� hóa �
$ng l�i, quan �i9m ch* ��o c�a �	ng v�
��i �oàn k�t dân t�c, v� dân ch� xã h�i ch� ngh�a và phát
huy quy�n làm ch� c�a nhân dân, Nhà n
�c �ã không
ngEng xây d#ng, hoàn thi�n pháp lut v� các l�nh v#c �ó;
và các v6n b	n quy ph�m pháp lut �ó c0ng có nhi�u quy
��nh v� vai trò c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam nói chung;
trong vi�c th#c hi�n dân ch� và dân ch� ! xã, ph
$ng, th�
tr�n nói riêng. Hi�n pháp n6m 2013 �ã quy ��nh: “M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam là t� ch�c liên minh chính tr�, liên
hi�p t# nguy�n c�a các t� ch�c chính tr�, các t� ch�c
chính tr� - xã h�i và các cá nhân tiêu bi9u trong các giai
c�p, các t>ng l�p xã h�i, các dân t�c, các tôn giáo và

ng
$i Vi�t Nam ��nh c
 ! n
�c ngoài”, “M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam tham gia xây d#ng và c�ng c� chính quy�n nhân
dân, cùng Nhà n
�c ch6m lo và b	o v� l)i ích chính �áng
c�a nhân dân, ��ng viên nhân dân th#c hi�n quy�n làm
ch�, nghiêm ch*nh thi hành Hi�n pháp và pháp lut, giám
sát ho�t ��ng c�a các c  quan Nhà n
�c, ��i bi9u dân c�
và cán b�, viên ch�c nhà n
�c”. V�i s� m�nh cao c	 �ó,
trong toàn b� l�ch s� cách m�ng Vi�t Nam nói chung và
trong quá trình th#c hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n
nói riêng, M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã góp ph>n quan
tr"ng làm nên nh�ng thành t#u v� vang c�a l�ch s� Vi�t
Nam d
�i s# lãnh ��o c�a �	ng.

Vai trò �ó c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ti�p t�c �
)c
ghi nhn và kh�ng ��nh t�i �i�u 1 Lut M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam n6m 2015: “M�t trn T� qu�c Vi�t Nam là c  s!
chính tr� c�a chính quy�n nhân dân; ��i di�n, b	o v�
quy�n và l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân; tp
h)p, phát huy s�c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân t�c, th#c
hi�n dân ch�, t6ng c
$ng �8ng thun xã h�i; giám sát,
ph	n bi�n xã h�i; tham gia xây d#ng �	ng, Nhà n
�c,
ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân góp ph>n xây d#ng và b	o
v� T� qu�c”. 

Trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam �ã c�ng c� s# �oàn k�t g:n bó gi�a nhân
dân v�i �	ng, Nhà n
�c và chính quy�n các c�p, qua �ó
làm cho uy tín c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam càng �
)c
nâng cao. S# nghi�p xây d#ng ch� ngh�a xã h�i và b	o v�
T� qu�c xã h�i ch� ngh�a �ang �òi h7i ph	i th#c hi�n t�t
h n n�a “�oàn k�t, �oàn k�t, ��i �oàn k�t” cao h n và
v�ng ch:c h n. Mu�n có �oàn k�t thì ph	i b	o �	m s#
�8ng thun trong toàn h� th�ng chính tr�, trong xã h�i
và các t>ng l�p nhân dân. Mu�n có �8ng thun thì ph	i
th#c hành dân ch�, trong �ó dân ch� ! xã, ph
$ng, th�
tr�n là quan tr"ng nh�t, nh
 Ch� t�ch H8 Chí Minh �ã
d�y: “C�p xã làm �
)c thì m"i vi�c ��u xong xuôi”. Trong
vi�c th#c hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n, M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam không ch* góp ph>n tích c#c vào vi�c
xây d#ng, hoàn thi�n chính sách, pháp lut v� dân ch�,
mà thông qua ho�t ��ng và ph	n ánh c�a M�t trn T�
qu�c c�p c  s!, còn góp ph>n ki�n ngh� v�i �	ng và Nhà
n
�c ki�n t�o nh�ng �i�u ki�n c� th9 �9 th#c hi�n dân
ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n m�t cách thi�t th#c nh�t, �8ng
th$i h�n ch� tính hình th�c trong quá trình t� ch�c th#c
hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n. 

Pháp l�nh s� 34/2007/PL-UBTVQH11 v� th#c hi�n dân
ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n kh�ng ��nh “dân bi�t, dân bàn,
dân làm, dân ki9m tra” là m�t trong nh�ng ch� tr
 ng
�
)c nhân dân tuy�t ��i �8ng tình �ng h� và M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam �ã ch� trì, ph�i h)p v�i các t� ch�c chính
tr� - xã h�i, t� ch�c xã h�i, ngh� nghi�p khác �9 thi�t lp
c  ch� công khai cho dân bi�t, dân bàn, dân ki9m tra.
Không ch* vy, �9 th#c hi�n ch� tr
 ng (và c0ng là b	n
ch�t c�a Nhà n
�c ta) là “c�a dân, do dân và vì dân”,
trong quá trình t� ch�c b>u c� ��i bi9u Qu�c h�i và H�i
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�8ng nhân dân các c�p, M�t trn T� qu�c Vi�t Nam là �>u
m�i r�t quan tr"ng c�a H�i �8ng b>u c�, cùng các c  quan
có th?m quy�n ch� trì t� ch�c l#a ch"n �ng viên và toàn
b� quá trình b>u c�, �9 �	m b	o b� máy nhà n
�c ta th#c
s# là do nhân dân b>u ra trong các cu�c b>u c� theo
nguyên t:c ph� thông ph� thông �>u phi�u. 

Vai trò là “c>u n�i gi�a �	ng, Nhà n
�c v�i nhân dân”
c�a M�t trn không ch* có ! các cu�c hi�p th
 ng, b>u c�
��i bi9u Qu�c h�i và H�i �8ng nhân dân các c�p; mà M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam luôn bám sát nh�ng ý ki�n c�a
nhân dân �ã �
)c ph	n ánh v�i �	ng và Nhà n
�c, �9 m�t
m�t giám sát vi�c ti�p thu c�a chính quy�n, m�t khác ti�p
t�c ki�n ngh� nh�ng gi	i pháp b� sung, hoàn thi�n ch�
tr
 ng, chính sách, pháp lut c�a �	ng và Nhà n
�c cho
phù h)p th#c ti`n và ý nguy�n c�a nhân dân. Trong quá
trình th#c hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n, M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam th#c hi�n ch� tr
 ng �oàn k�t r�ng rãi
m"i ng
$i Vi�t Nam; l�y m�c tiêu gi� v�ng ��c lp, th�ng
nh�t c�a T� qu�c, vì dân giàu, n
�c m�nh, xã h�i công
b�ng, dân ch�, v6n minh làm �i9m t
 ng �8ng �9 g:n bó
�8ng bào các dân t�c, các tôn giáo, các t>ng l�p nhân dân
! trong n
�c và ng
$i Vi�t Nam ! n
�c ngoài; xoá b7 m"i
m�c c	m, ��nh ki�n; không phân bi�t ��i x� v� quá kh�,
thành ph>n giai c�p; tôn tr"ng nh�ng ý ki�n khác nhau
không trái v�i l)i ích c�a dân t�c; �� cao truy�n th�ng

nhân ngh�a, khoan dung, xây d#ng tinh th>n c!i m!, tin
cy l{n nhau vì s# �n ��nh chính tr� và �8ng thun xã h�i. 

�i�u 3 Pháp l�nh s� 34/2007/PL-UBTVQH11 v� th#c
hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n quy ��nh v� trách
nhi�m t� ch�c th#c hi�n dân ch� ! c�p xã �ã nêu rõ vai
trò, trách nhi�m và quan h� ph�i h)p gi�a chính quy�n
và M�t trn T� qu�c Vi�t Nam nh
 sau: 

Th� nh�t, trong ph�m vi nhi�m v�, quy�n h�n c�a
mình, H�i �8ng nhân dân, /y ban nhân dân c�p xã, c 
quan, t� ch�c, cá nhân có liên quan có trách nhi�m t�
ch�c th#c hi�n dân ch� ! c�p xã.

Th� hai, H�i �8ng nhân dân, /y ban nhân dân c�p xã
có trách nhi�m ph�i h)p v�i /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam và các t� ch�c thành viên c�a M�t trn cùng c�p
trong vi�c t� ch�c th#c hi�n dân ch� ! c�p xã.

Th� ba, /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các t�
ch�c thành viên c�a M�t trn ! c�p xã có trách nhi�m
giám sát vi�c th#c hi�n và tham gia tuyên truy�n, vn
��ng nhân dân th#c hi�n dân ch� ! c�p xã.

Trong giai �o�n cách m�ng hi�n nay, khi kinh t� - xã
h�i c�a ��t n
�c càng phát tri9n, càng h�i nhp sâu v�i
th� gi�i thì nh�ng v�n �� n	y sinh trong quá trình th#c
hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n s� ngày càng ��t ra

Xã, phường, thị trấn giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
ẢNH: PV
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nhi�u v�n �� c>n �
)c c	 h� th�ng chính tr� quan tâm
gi	i quy�t. Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n th�
XI, XII và Ngh� quy�t s� 26-NQ/TW c�a H�i ngh� Trung

 ng l>n th� 6, khóa XII v� công tác cán b� �ã nh�n
m�nh, ��t n
�c c>n nh�ng ng
$i có ��c, có tài, có tâm
�9 �áp �ng v�i tình hình m�i, �9 ti�n c� vào c
 ng v�
lãnh ��o ch� ch�t trong b� máy c�a �	ng và Nhà n
�c các
c�p tE Trung 
 ng ��n c  s!. Trong quá trình �ó, vai trò
c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam càng tr! nên quan tr"ng
trong vi�c �	m b	o dân ch� �9 nhân dân tham gia ch�
��ng, tích c#c vào th#c hi�n chính sách, pháp lut. �8ng
th$i, M�t trn c0ng có ti�ng nói ��c lp trong công tác
nhân s# c�a �	ng và chính quy�n các c�p, là m�t kênh
giúp �	ng và Nhà n
�c �ánh giá, l#a ch"n cán b�, công
ch�c, �	ng viên có ��c, có tài ngay tE c�p c  s!, n i g>n
g0i nhân dân nh�t. �8ng th$i, M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
các c�p �ã làm t�t công tác giám sát, ng6n ngEa, h�n ch�
l)i ích riêng, l)i ích c�c b�, l)i ích nhóm thông qua công
tác ph�i h)p giám sát cán b�, công ch�c, �	ng viên ! khu
dân c
, làm gi	m �i tình tr�ng xa dân, ��ng ngoài dân,
��ng trên dân, hách d�ch, �c hi�p nhân dân. 

C�p c  s! (xã, ph
$ng, th� tr�n) là c�p có s� l
)ng � n
v� hành chính l�n nh�t. Theo s� li�u th�ng kê c�a B� N�i
v�, tính ��n 31/12/2017, t�ng s� � n v� hành chính c�p
xã là 11.162 (trong �ó có 8.973 xã; 1.587 ph
$ng và 602
th� tr�n). Ngoài ra, tuy không là c�p hành chính c  s!
nh
ng thôn và t� dân ph� c0ng gi� vai trò quan tr"ng
cho vi�c th#c hi�n quy ch� dân ch� ! c  s!. C0ng theo s�
li�u th�ng kê c�a B� N�i v�, tính ��n 31/12/2016, s�
thôn, t� dân ph� c	 n
�c là 136.824 (trong �ó s� t� dân
ph� là 47.293; s� thôn là 89.531). Nh
 vy, t
 ng �ng v�i
s� � n v� hành chính c�p xã, có 11.162 /y ban M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam c�p xã và r�t nhi�u Ban Công tác M�t
trn ! thôn, t� dân ph�.

Xã, ph
$ng, th� tr�n có vai trò, v� trí r�t quan tr"ng,
�ây là c�p hành ��ng, là n i t� ch�c th#c hi�n �
$ng l�i,
ngh� quy�t c�a �	ng, lut pháp, chính sách c�a Nhà n
�c.
Xã, ph
$ng, th� tr�n còn là n i di`n ra các phong trào, các
ho�t ��ng c�a cán b�, công ch�c nhà n
�c và nhân dân,
là n i mà quy�n dân ch� c�a cán b�, công ch�c, viên ch�c
và nhân dân �
)c th#c hi�n m�t cách tr#c ti�p và r�ng rãi

nh�t; �8ng th$i c0ng là môi tr
$ng xã h�i �9 rèn luy�n,
th� thách và �ào t�o, b8i d
�ng cán b�, công ch�c, ��c
bi�t là cán b�, công ch�c c�p xã. Nhân dân �òi h7i �
)c
bi�t, �
)c bàn và �
)c tham gia gi	i quy�t nh�ng v�n ��
��t ra ! c  s!, �8ng th$i có yêu c>u ki9m tra, giám sát
ho�t ��ng hàng ngày c�a c�p �y, chính quy�n và cán b�
lãnh ��o ! xã, ph
$ng, th� tr�n. �i�u �ó có ngh�a là nhân
dân có quy�n làm ch� và �
)c h
!ng các quy�n, l)i ích
h)p pháp chính �áng tE vi�c tham gia các ho�t ��ng kinh
t� - xã h�i trên ��a bàn xã, ph
$ng, th� tr�n. 

Dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n là dân ch� c�a m"i
ng
$i dân sinh s�ng, làm vi�c ! xã, ph
$ng, th� tr�n. Phát
huy và m! r�ng dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n c�a cán
b�, công ch�c và ng
$i dân ! xã, ph
$ng, th� tr�n vEa là
quy�n tham gia qu	n lý nhà n
�c c�a công dân, �8ng th$i
qua �ó là �i�u ki�n t�t nh�t �9 kh:c ph�c b�nh quan liêu
và ch�ng nh�ng hi�n t
)ng và hành vi ph	n dân ch� phát
sinh trong b� máy nhà n
�c. N�u dân ch� ! xã, ph
$ng,
th� tr�n �
)c th#c hi�n t�t, có hi�u qu	 thì các ��a
ph
 ng, vùng mi�n s� m�nh, ng
)c l�i n�u c  s! y�u
kém, trì tr� thì c	 h� th�ng chính tr� s� b� 	nh h
!ng
không t�t. Nh
 vy, mu�n ��t n
�c phát tri9n thì ph	i
b:t �>u �n ��nh tE xã, ph
$ng, th� tr�n, ph	i xu�t phát
tE xã, ph
$ng, th� tr�n, có nh
 vy m�i b	o �	m cho s#
g:n k�t, th�ng nh�t b�n v�ng gi�a Nhà n
�c và nhân
dân. �ó là nh�ng c  s! th#c ti`n v� v� trí, vai trò c�a M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam.

Qua tEng b
�c phát tri9n c�a cách m�ng Vi�t Nam, h�
th�ng th9 ch�, chính sách, pháp lut c�a �	ng và Nhà
n
�c v� v� trí, vai trò c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam nói
chung; trong th#c hi�n và phát huy dân ch� ! xã,
ph
$ng, th� tr�n nói riêng không ngEng �
)c xây d#ng,
hoàn thi�n và ngày càng phát tri9n h n, t�o n�n t	ng
chính tr�, pháp lý v�ng ch:c cho quá trình tham gia th#c
hi�n dân ch� ! xã, ph
$ng, th� tr�n c�a h� th�ng t� ch�c
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p. Trong ch� tr
 ng,
�
$ng l�i, chính sách và pháp lut c�a �	ng và Nhà n
�c,
n�i dung và ch
 ng trình ho�t ��ng c�a M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam và các t� ch�c chính tr� - xã h�i ngày càng phát
huy vai trò và tác d�ng, trong �ó n�i bt là vai trò c�a
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam.�
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NGUYỄN NHẬT KHANH*

Tóm tắt: Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt
động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến
pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo
thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Căn cứ vào
chủ thể giám sát, hoạt động giám sát bao gồm giám sát nhà nước và giám sát xã
hội. Nội dung bài viết phân tích vị trí, vai trò của giám sát xã hội đối với việc thực
thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ ra một số bất cập về vấn
đề này và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Summary: Supervision means that the supervisors oversee, consider and
evaluate activities of the agencies, organizations and individuals that are under
the supervision in the adherence to the Constitution and laws within their tasks
and powers, taking actions to the best of their competence or at request of the
competent authorities. Based on the supervisory entity, supervision includes the
State supervision and social supervision. The content of this article analyzes the
position and the role of social supervision for the performance of public affairs by
State administrative agencies, and points out some shortcomings on this issue
and makes proposals for improvement.
Từ khóa: Giám sát; giám sát xã hội; cơ quan hành chính nhà nước.
Keywords: Supervision; social supervision; State administrative agencies.
Nhận bài: 18/2/2020; Sửa chữa: 21/2/2020; Duyệt đăng: 2/3/2020.

Đặc điểm của hoạt động “giám sát xã hội”
Th� nh�t, giám sát xã h�i không mang tính quy�n

l#c nhà n
�c. �ây là ��c �i9m th9 hi�n s# khác bi�t gi�a
giám sát xã h�i v�i giám sát nhà n
�c. Ho�t ��ng giám
sát nhà n
�c là ho�t ��ng mang tính quy�n l#c nhà
n
�c, �
)c th#c hi�n b!i Qu�c h�i và H�i �8ng nhân
dân các c�p. Ho�t ��ng này �
)c th#c hi�n theo k�
ho�ch nh
 m�t ngh�a v� c�a ch� th9 giám sát v�i ��i
t
)ng b� giám sát. Trong khi �ó, giám sát xã h�i do các
ch� th9 không mang quy�n l#c nhà n
�c th#c hi�n,

nh
: M�t trn T� qu�c và các t� ch�c thành viên, công
dân. Giám sát xã h�i bi9u hi�n d
�i hình th�c theo dõi,
phát hi�n, �ánh giá, nhn xét, ph	n bi�n, ki�n ngh�,
�� ngh� nh�ng v�n �� liên quan ��n ho�t ��ng c�a các
c  quan nhà n
�c nói chung và vi�c th#c thi công v�
c�a các c  quan hành chính nhà n
�c nói riêng. M�c dù
không th9 hi�n tính quy�n l#c nhà n
�c, nh
ng giám
sát xã h�i có tác d�ng r�t l�n b!i các ki�n ngh�, �� ngh�,
tham v�n chính xác và phù h)p s� t�o ra s�c m�nh d

lun xã h�i, có th9 d{n ��n nh�ng s�a ��i, �i�u ch*nh

* Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

V� trí, vai trò c�a giám sát xã h�i 
đ�i v�i vi�c th�c thi công v� c�a 
các c� quan hành chính nhà n
�c
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��i v�i chính sách, pháp lut, d# án kinh t� - xã h�i.
Giám sát xã h�i có ph�m vi r�ng h n so v�i giám sát
trong b� máy nhà n
�c, ho�t ��ng giám sát này không
ch* d#a trên c  s! pháp lut, mà còn xem xét d
�i góc
�� ��o ��c ngh� nghi�p, quy t:c �ng x�, l�i s�ng c�a
cán b�, công ch�c, viên ch�c, nên k�t qu	 giám sát �em
l�i hi�u qu	 cao ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c 
quan hành chính nhà n
�c và nh�ng ng
$i làm vi�c
trong các c  quan này.

Th� hai, giám sát xã h�i th9 hi�n tính khách quan,
��c lp, công khai. ��c �i9m này xu�t phát tE lý do
các ch� th9 giám sát ��ng ! bên ngoài ��i t
)ng b�
giám sát, nên vi�c giám sát �
)c th#c hi�n m�t cách
toàn di�n, s# �ánh giá, nhn xét, k�t lun �	m b	o
tính khách quan trong vi�c th#c thi công v� c�a các c 
quan hành chính nhà n
�c. M�c �ích c�a ho�t ��ng
giám sát xã h�i không ph	i t# thân vì m�t nhóm ng
$i
hay cá nhân nào, mà vì l)i ích chung c�a c�ng �8ng,
qu�c gia, dân t�c. Ho�t ��ng này không b� ràng bu�c
b!i các quan h� phát sinh trong ho�t ��ng c�a các c 
quan nhà n
�c, không b� chi ph�i b!i các l)i ích kinh
t�, nên ho�t ��ng giám sát xã h�i th9 hi�n tính khách
quan, công khai trong vi�c xem xét, �ánh giá ��i
t
)ng b� giám sát.

Th� ba, giám sát xã h�i có tính linh ho�t. Ho�t ��ng
này có s# quy t� nhi�u ch� th9 th#c hi�n giám sát, trong
�ó có các chuyên gia, các ��i bi9u tiêu bi9u cho các t>ng
l�p nhân dân, có trình �� chuyên môn thu�c nhi�u l�nh
v#c khác nhau tE kinh t�, chính tr�, v6n hóa, xã h�i…
nên ho�t ��ng giám sát xã h�i �
)c th9 hi�n d
�i nhi�u
hình th�c phong phú, �a d�ng và linh ho�t. Nh$ �ó, các
ho�t ��ng giám sát xã h�i vEa b	o �	m tính chuyên
nghi�p, vEa th9 hi�n tính xã h�i - ngh� nghi�p trong quá
trình giám sát vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành
chính nhà n
�c.

Th� t
, giám sát xã h�i b� tr) cho ho�t ��ng giám
sát nhà n
�c. Trong ch� �� chính tr� nh�t nguyên,
giám sát xã h�i không nh�m m�c �ích ki�m ch� hay
��i tr"ng v�i ho�t ��ng giám sát nhà n
�c, mà ng
)c
l�i nó b� tr) cho ho�t ��ng giám sát c�a nhà n
�c ��t
hi�u qu	. Thông qua m�i quan h� gi�a các ch� th9 giám
sát xã h�i, các ch� th9 th#c hi�n giám sát nhà n
�c
g8m: Qu�c h�i, H�i �8ng nhân dân các c�p s� k�p th$i
phát hi�n các hành vi sai ph�m trong quá trình th#c thi
công v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c và
nh�ng cán b�, công ch�c làm vi�c trong các c  quan
này nh
 hành vi c�a quy�n, hách d�ch, tham nh0ng…
TE �ó, k�p th$i ki�n ngh� các gi	i pháp x� lý �9 trEng
tr�, r6n �e, giáo d�c ý th�c tuân th� pháp lut c�a l#c
l
)ng thi hành công v�, góp ph>n làm trong s�ch b�
máy qu	n lý.

Hoạt động giám sát xã hội đối với việc
thực thi công vụ của cơ quan hành chính
nhà nước

Trong b� máy nhà n
�c, h� th�ng các c  quan hành
chính nhà n
�c có v� trí, vai trò ��c bi�t quan tr"ng. Ho�t
��ng c�a h� th�ng các c  quan này di`n ra trên t�t c	 các
l�nh v#c c�a �$i s�ng, tác ��ng tr#c ti�p và th
$ng xuyên
��n quy�n, l)i ích c�a t� ch�c và cá nhân ! m"i thành
ph>n xã h�i. Do vy, ho�t ��ng ki9m tra, giám sát ��i v�i
vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành chính nhà
n
�c là yêu c>u khách quan, c>n thi�t và không ch* � n
thu>n tE phía các c  quan nhà n
�c, mà quan tr"ng h n
là c>n ph	i thi�t lp c  ch� giám sát tE bên ngoài, tr
�c
h�t là c  ch� giám sát th
$ng xuyên và có hi�u qu	 tE
ho�t ��ng giám sát xã h�i c�a các t� ch�c chính tr� - xã
h�i, các t� ch�c chính tr� - xã h�i - ngh� nghi�p, các t�
ch�c xã h�i - ngh� nghi�p và nhân dân.

Ho�t ��ng giám sát xã h�i ��i v�i vi�c th#c thi công
v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c là theo dõi, xem
xét, �ánh giá, ki�n ngh� c�a các cá nhân hay c�ng �8ng
dân c
 tr#c ti�p ho�c thông qua M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam các c�p và các t� ch�c chính tr� - xã h�i, các t� ch�c
xã h�i, báo chí, ph
 ng ti�n truy�n thông và các tp th9
lao ��ng ��i v�i ho�t ��ng c�a Chính ph�, các b�, c  quan
ngang b�, /y ban nhân dân các c�p, các s!, phòng, ban,
nh�m th#c hi�n �úng ch�c n6ng, nhi�m v� và quy�n h�n
�
)c giao. �9 ho�t ��ng giám sát xã h�i có hi�u qu	,
nhi�m v� tr
�c m:t là hoàn thi�n th9 ch� pháp lý v� giám
sát xã h�i ��i v�i các c  quan hành chính nhà n
�c, phù
h)p v�i yêu c>u xây d#ng Nhà n
�c pháp quy�n xã h�i
ch� ngh�a c�a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Có th9 kh�ng ��nh, ho�t ��ng giám sát xã h�i ��i v�i
vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c
có vai trò quan tr"ng trong c  ch� ki9m soát quy�n l#c nhà
n
�c nói chung và c  ch� giám sát c�a xã h�i và nhân dân
��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành chính
nhà n
�c nói riêng. Ho�t ��ng giám sát xã h�i ��i v�i c 
quan hành chính nhà n
�c ghi nhn, chuy9n t	i quan
�i9m, ch� tr
 ng c�a �	ng v� giám sát xã h�i thành các
quy ��nh pháp lut; góp ph>n xây d#ng ��i ng0 cán b�,
công ch�c hành chính chuyên nghi�p, hi�n ��i, góp ph>n
��u tranh phòng, ch�ng quan liêu, tham nh0ng, lãng phí
và các hành vi tiêu c#c khác trong c  quan hành chính nhà
n
�c; góp ph>n b	o �	m hi�u l#c và hi�u qu	 trong ho�t
��ng qu	n lý nhà n
�c. ��c bi�t, ho�t ��ng giám sát xã h�i
��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành chính
nhà n
�c phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân trong vi�c
tham gia qu	n lý nhà n
�c và xã h�i, b	o v� quy�n, l)i ích
chính �áng c�a nhân dân, l)i ích c�a Nhà n
�c, xã h�i.

Các y�u t� b	o �	m hoàn thi�n ho�t ��ng giám sát xã
h�i ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành
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chính nhà n
�c bao g8m: y�u t� v� chính tr� - t
 t
!ng,
kinh t� - xã h�i và các y�u t� pháp lý. Y�u t� v� chính tr�
- t
 t
!ng là ch� tr
 ng, chính sách c�a �	ng v� b	o �	m
quy�n giám sát xã h�i ��i v�i c  quan hành chính nhà
n
�c, �i�u ki�n tiên quy�t �9 hoàn thi�n pháp lut trong
l�nh v#c này. Y�u t� v� kinh t� - xã h�i là nh�ng �i�u
ki�n, ph
 ng ti�n vt ch�t, môi tr
$ng xã h�i, trong �ó
t8n t�i các thi�t ch� nh
: gia �ình, c�ng �8ng, t� ch�c xã
h�i, các hi�p h�i, tp th9 lao ��ng, nh�ng giá tr� truy�n
th�ng, ��o ��c, ý th�c ch�p hành pháp lut c�a ch� th9
pháp lut, trách nhi�m c�a cá nhân v�i c�ng �8ng, v�i xã
h�i… là nh�ng b	o �	m xã h�i r�t c>n thi�t �9 t�o ra “d

lun xã h�i”, có vai trò gây “	nh h
!ng” ��n quá trình
th#c hi�n k�t qu	 giám sát giám sát xã h�i ��i v�i vi�c
th#c thi công v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c.
Y�u t� v� pháp lý khác là m�c �� hoàn thi�n, �8ng b�
c�a h� th�ng pháp lut c�a qu�c gia, ý th�c pháp lut và
v6n hóa pháp lý c�a cán b�, công ch�c, c�a các t>ng l�p
nhân dân có tác ��ng tích c#c ��n vi�c hoàn thi�n các n�i
dung c�a pháp lut v� giám sát xã h�i ��i v�i vi�c th#c
thi công v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c. Bên
c�nh �ó, c>n xây d#ng và hoàn thi�n c  ch� ph�i h)p gi�a
giám sát Nhà n
�c, giám sát c�a �	ng v�i giám sát c�a xã
h�i, trong �ó ph	i xác ��nh rõ ngh�a v�, trách nhi�m c�a
h� th�ng các c  quan trong b� máy nhà n
�c, ng
$i có
th?m quy�n trong vi�c ti�p nhn và x� lý nh�ng ki�n
ngh� c�a ho�t ��ng giám sát xã h�i ��i v�i vi�c th#c thi
công v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c �úng quy
��nh c�a pháp lut.

V� ��a v� pháp lý c�a ch� th9 giám sát xã h�i ��i v�i
vi�c th#c thi công v� c�a c  quan hành chính nhà n
�c,
pháp lut hi�n hành quy ��nh có nhi�u ch� th9 th#c hi�n
nhi�m v� giám sát ��i v�i ho�t ��ng c�a c  quan hành
chính nhà n
�c, �ó là: M�t trn T� qu�c và các t� ch�c
thành viên c�a M�t trn nh
: Công �oàn, �oàn Thanh
niên C�ng s	n H8 Chí Minh, H�i Liên hi�p Ph� n� Vi�t
Nam, H�i Nông dân Vi�t Nam, H�i C#u chi�n binh Vi�t
Nam; Ban Thanh tra nhân dân; báo chí và ph
 ng ti�n
truy�n thông; cá nhân công dân (b�ng vi�c th#c hi�n quy
ch� dân ch�, th#c hi�n quy�n khi�u n�i, t� cáo). �8ng
th$i, pháp lut có nh�ng quy ��nh t�o ra c  ch� ph�i h)p
gi�a giám sát c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các t�
ch�c thành viên c�a M�t trn v�i các ch� th9 th#c hi�n
ho�t ��ng giám sát Nhà n
�c, nh
: Qu�c h�i, H�i �8ng
nhân dân các c�p. Các quy ��nh pháp lut này còn quy
��nh trách nhi�m c�a ��i t
)ng giám sát là c  quan hành
chính nhà n
�c, cán b�, công ch�c làm vi�c trong các c 
quan hành chính nhà n
�c b	o �	m �9 các ch� th9 giám
sát xã h�i th#c hi�n ho�t ��ng giám sát vi�c th#c thi công
v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c.

V� ph�m vi giám sát, Hi�n pháp n6m 2013 và Lut M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam n6m 2015, Lut T� ch�c Chính ph�

n6m 2015, Lut T� ch�c chính quy�n ��a ph
 ng n6m
2015, Lut Thanh tra n6m 2010, Lut Công �oàn n6m 2012
và các v6n b	n pháp lut có liên quan �ã quy ��nh ph�m
vi giám sát ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan
hành chính nhà n
�c, vi�c th#c hi�n nhi�m v� c�a cán
b�, công ch�c, vi�c th#c hi�n chính sách, pháp lut có
liên quan ��n quy�n và l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a
nhân dân. �8ng th$i, nhi�u v6n b	n pháp lut c0ng ghi
nhn ph�m vi giám sát c�a xã h�i ��i v�i các l�nh v#c c�a
ho�t ��ng qu	n lý hành chính, g:n v�i ch�c n6ng và
nhi�m v� c�a tEng ch� th9, m�c �ích là phát huy l)i th�
c�a các ch� th9, b	o �	m “tính chuyên sâu” trong ho�t
��ng giám sát ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c 
quan hành chính nhà n
�c.

Pháp lut quy ��nh các hình th�c, ph
 ng pháp giám
sát c�a ho�t ��ng giám sát xã h�i ��i v�i vi�c th#c thi công
v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c �a d�ng, phong
phú, t�o ra s# thun l)i cho các ch� th9 th#c hi�n quy�n
giám sát ��i v�i c  quan hành chính nhà n
�c. Th#c hi�n
các quy ��nh pháp lut �ã t�o ra b>u không khí c!i m!, ��i
tho�i và t�o ra s# �8ng thun gi�a ch� th9 giám sát và các
��i t
)ng giám sát trong vi�c ki�m tìm gi	i pháp �9 gi	i
quy�t nh�ng ki�n ngh� v� giám sát xã h�i ��i v�i vi�c th#c
thi công v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c. Pháp
lut quy ��nh trình t#, th� t�c khách quan, b	o �	m tính
k�p th$i, thun ti�n, ��i chúng c�a ho�t ��ng giám sát xã
h�i ��i v�i c  quan hành chính nhà n
�c ��i v�i tEng lo�i
ch� th9: trình t#, th� t�c th#c hi�n nhi�m v� giám sát c�a
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên; trình
t#, th� t�c giám sát c�a Ban Thanh tra nhân dân; trình t#,
th� t�c c�a cá nhân công dân qua vi�c th#c hi�n quy�n
khi�u n�i, t� cáo, th#c hi�n pháp lut v� dân ch� ! c  s!.
Pháp lut quy ��nh trách nhi�m c�a c  quan nhà n
�c,
ng
$i có th?m quy�n khi nhn �
)c ki�n ngh� c�a các ch�
th9 giám sát c�a nhân dân có trách nhi�m tr	 l$i ki�n ngh�
v� k�t qu	 giám sát c�a nhân dân. Chính quy�n ��a ph
 ng
có trách nhi�m l:ng nghe, gi	i quy�t và tr	 l$i các ki�n
ngh� c�a /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c
chính tr� - xã h�i ! ��a ph
 ng v� xây d#ng chính quy�n
và phát tri9n kinh t� - xã h�i ! ��a ph
 ng1. �8ng th$i,
pháp lut quy ��nh trách nhi�m cung c�p thông tin, tài
li�u ph�c v� ho�t ��ng giám sát, trách nhi�m gi	i trình
c�a ��i t
)ng giám sát.

Bên c�nh nh�ng k�t qu	 ��t �
)c, ho�t ��ng giám sát
xã h�i ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành
chính nhà n
�c còn t8n t�i nh�ng b�t cp, h�n ch�.

M�t là, các quy ��nh pháp lut v� ho�t ��ng giám sát
xã h�i v{n còn b�c l� m�t s� h�n ch� nh
 ch
a t�o ra s#
��c lp c�a các ch� th9 giám sát trong vi�c th#c thi công
v� c�a các c  quan hành chính nhà n
�c. M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam ch
a th9 hi�n �>y �� v�i t
 cách là thi�t ch�
quan tr"ng bc nh�t trong c  ch� ki9m soát quy�n l#c nhà
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n
�c. Pháp lut ch
a thi�t k� �
)c mô hình b	o �	m cho
M�t trn T� qu�c ho�t ��ng ��c lp; do vy, trên th#c t�
M�t trn T� qu�c v{n còn l� thu�c vào chính ��i t
)ng b�
giám sát là các c  quan hành chính nhà n
�c v� ngân sách,
biên ch�, d{n ��n tình tr�ng các ch� th9 giám sát xã h�i
r�t khó ��c lp khi th#c hi�n nhi�m v� c�a mình. Các quy
��nh pháp lut v� ho�t ��ng giám sát xã h�i còn mang
n�ng tính “hình th�c”. Ch�ng h�n, Hi�n pháp n6m 2013
quy ��nh: “Ch� t�ch U; ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam và ng
$i ��ng �>u c  quan Trung 
 ng c�a t�
ch�c chính tr� - xã h�i �
)c m$i tham d# phiên h"p c�a
Chính ph� khi bàn các v�n �� có liên quan”2, còn Lut v�
ho�t ��ng giám sát c�a Qu�c h�i và H�i �8ng nhân dân
n6m 2015 thì quy ��nh: “/y ban M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam, các t� ch�c thành viên c�a M�t trn có th9 �
)c m$i
tham gia ho�t ��ng giám sát”3. Ch� t�ch /y ban M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam và ng
$i ��ng �>u t� ch�c chính tr� - xã
h�i ! ��a ph
 ng �
)c m$i tham d# các… phiên h"p /y
ban nhân dân cùng c�p khi bàn v� các v�n �� có liên
quan4. Các quy ��nh pháp lut này �ã gián ti�p làm cho
ho�t ��ng giám sát xã h�i ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a
các c  quan nhà n
�c tr! nên b� ��ng, kém hi�u qu	.

Hai là, pháp lut hi�n hành ch* m�i tp trung quy ��nh
vai trò giám sát c�a M�t trn T� qu�c, trong khi �ó các
quy ��nh v� vai trò, ch�c n6ng, nhi�m v� giám sát c�a
các t� ch�c thành viên c�a M�t trn ��i v�i vi�c th#c thi
công v� c�a các c  quan nhà n
�c r�t m$ nh�t, ch� y�u
là m�t s� quy ��nh v� trách nhi�m c�a các t� ch�c này
trong vi�c ��ng viên h�i viên và nhân dân tham gia giám
sát. M�t s� quy ��nh pháp lut v� quy�n và trách nhi�m
c�a t� ch�c Công �oàn trong th#c hi�n quy�n giám sát ��i
v�i c  quan hành chính nhà n
�c còn thi�u các y�u t�
b	o �	m v� m�t pháp lý. Kinh phí, c  s! vt ch�t �9 ph�c
v� ho�t ��ng c�a Công �oàn ph� thu�c vào c  quan hành
chính nhà n
�c và ch� doanh nghi�p, d{n ��n tính ��c
lp, khách quan trong ho�t ��ng giám sát b� h�n ch�. K3
n6ng, nghi�p v� v� giám sát c�a m�t b� phn cán b� công
�oàn ch
a ��t yêu c>u, ch
a sâu sát v�i c  s!; trong khi
�ó m�t s� quy ��nh liên quan ��n ch�c n6ng giám sát c�a
Công �oàn còn chm �
)c h
�ng d{n �9 tri9n khai th#c
hi�n. Công tác ban hành v6n b	n �9 th9 ch� hóa vai trò
c�a �oàn Thanh niên C�ng s	n H8 Chí Minh trong m�i
quan h� ph�i h)p giám sát v�i các c  quan nhà n
�c ch
a
�
)c quan tâm, ph>n l�n các v6n b	n ch* th9 hi�n m�i
quan h� ph�i h)p giám sát v�i c  quan ��ng �>u, nh
:
Chính ph�, /y ban nhân dân các c�p; ch
a có nhi�u quy
��nh c� th9 v� vai trò giám sát c�a �oàn Thanh niên C�ng
s	n H8 Chí Minh và s# ph�i h)p c�a t� ch�c này v�i các
ngành, c  quan chuyên môn trong vi�c tri9n khai th#c
hi�n chính sách liên quan ��n thanh niên. Nh
 vy,
nhi�m v� c�a t� ch�c �oàn Thanh niên C�ng s	n H8 Chí
Minh trong tham gia qu	n lý nhà n
�c và giám sát ho�t
��ng vi�c th#c thi công v� c�a các c  quan hành chính
nhà n
�c còn r�t m$ nh�t.

Ba là, các quy ��nh pháp lut hi�n hành ch
a xây
d#ng �
)c c  ch� ph�i h)p hi�u qu	 gi�a hai lo�i hình
giám sát xã h�i v�i giám sát c�a Nhà n
�c (Qu�c h�i, H�i
�8ng nhân dân các c�p) ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a
các c  quan hành chính nhà n
�c. M�t s� quy ��nh v�
ngh�a v�, trách nhi�m c� th9 c�a ��i t
)ng b� giám sát là
c  quan hành chính nhà n
�c ch
a tht rõ ràng, c� th9,
minh b�ch, do vy, hi�u qu	 ho�t ��ng giám sát ch
a cao.
Vi�c ph�i h)p gi	i quy�t ki�n ngh� c�a các ch� th9 giám
sát xã h�i và khi�u n�i, t� cáo c�a công dân t�i các c 
quan hành chính nhà n
�c, nhìn chung ch
a �áp �ng yêu
c>u và nguy�n v"ng c�a nhân dân; v{n còn tình tr�ng
m�t s� ki�n ngh� giám sát gi	i quy�t kéo dài, không d�t
�i9m, có s# �ùn �?y, né tránh c�a các c  quan ch�c n6ng.
T
 ng t#, trách nhi�m c�a c  quan hành chính nhà n
�c
trong vi�c x� lý k�t qu	 ho�t ��ng giám sát xã h�i ch
a
xác ��nh c� th9, rõ ràng. Có th9 nói, “trong h>u h�t các
v6n b	n pháp lut hi�n nay, vai trò giám sát c�a M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam ch* m�i dEng ! quy ��nh có tính nguyên
t:c v� quy�n n6ng giám sát, ch
a có quy ��nh c� th9 và
�>y �� v� c  ch�, chính sách, quy�n và trách nhi�m c�a
ch� th9 b� giám sát và ch� th9 giám sát, �i�u ki�n b	o
�	m cho ho�t ��ng giám sát, c  ch� ti�p nhn, gi	i quy�t,
x� lý vi ph�m và tr	 l$i cho ch� th9 giám sát”.

B�n là, v� trình t#, th� t�c th#c hi�n ho�t ��ng giám
sát, pháp lut ch
a t�o ra c  ch� công khai, cung c�p
thông tin trong ho�t ��ng giám sát, ch
a xác ��nh rõ
trình t#, th� t�c và trách nhi�m c�a c  quan, ng
$i có
th?m quy�n trong vi�c ti�p nhn gi	i quy�t ki�n ngh�
giám sát. Do vy, m�t s� ki�n ngh�, ph	n ánh v� k�t qu	
ho�t ��ng giám sát xã h�i g�i ��n c  quan hành chính
nhà n
�c ch
a k�p th$i �
)c x� lý, ho�c ch
a �
)c gi	i
quy�t th�u �áo. Vi�c gi	i quy�t, tr	 l$i ý ki�n c�a m�t s�
c  quan hành chính nhà n
�c còn hình th�c. � m�t s�
��a ph
 ng, M�t trn T� qu�c ch
a th
$ng xuyên quan
tâm, h
�ng d{n t� ch�c nhân dân th#c hi�n quy�n giám
sát ��i v�i ho�t ��ng c�a các c  quan hành chính nhà
n
�c khi th#c thi công v�. Vi�c t� ch�c các hình th�c
giám sát theo Quy ch� dân ch� ! c  s! ! m�t s� ��a
ph
 ng còn c�ng nh:c. Do vy, ch�t l
)ng th#c hi�n
ho�t ��ng giám sát xã h�i ch
a �8ng ��u, không ít n i
còn hình th�c, quy�n giám sát c�a nhân dân ch
a �
)c
th#c hi�n có hi�u qu	.

N6m là, pháp lut ch
a có quy ��nh b:t bu�c, ho�c
ch
a có bi�n pháp ch� tài thích h)p v�i các c  quan hành
chính nhà n
�c và ng
$i có th?m quy�n trong vi�c không
ho�c chm ti�p nhn và x� lý k�t qu	 giám sát do M�t
trn T� qu�c ki�n ngh�. Có th9 nói, giám sát xã h�i là giám
sát không ch� tài, ràng bu�c trách nhi�m, cho nên khâu
th#c hi�n sau giám sát ch
a cao. M�t s� quy ��nh v� giám
sát xã h�i ��i v�i U; ban nhân dân c�p xã trong Lut T�
ch�c chính quy�n ��a ph
 ng n6m 2015 v{n còn chung
chung, thi�u c� th9. Ch�ng h�n, Lut ch
a quy ��nh rõ
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ch� tài và trách nhi�m c�a U; ban nhân dân c�p xã, Ch�
t�ch U; ban nhân dân xã trong vi�c không t� ch�c, chm
t� ch�c h�i ngh� trao ��i, ��i tho�i v�i nhân dân. Do vy,
vi�c xem xét, x� lý c�a c  quan hành chính nhà n
�c
không th#c hi�n �úng các quy ��nh v� th$i hi�u gi	i
quy�t v� vi�c, làm cho ho�t ��ng giám sát xã h�i trong
nhi�u tr
$ng h)p không �
)c gi	i quy�t k�p th$i và d�t
�i9m, gây b�c xúc cho nhân dân.

Sáu là, pháp lut v� giám sát xã h�i ch
a b	o �	m tính
toàn di�n, th�ng nh�t và �8ng b�; t8n t�i nh�ng quy ��nh
thi�u tính kh	 thi, hình th�c. Ch�ng h�n, M�t trn T�
qu�c và các t� ch�c thành viên có trách nhi�m giám sát
ho�t ��ng c�a chính quy�n cùng c�p trong khi lut quy
��nh trách nhi�m c�a /y ban nhân dân h| tr) kinh phí,
ph
 ng ti�n, �i�u ki�n cho M�t trn T� qu�c và các �oàn
th9 th#c hi�n nhi�m v� giám sát. �i�u này d{n ��n hi�n
t
)ng ch� th9 giám sát b� “hành chính hóa” ho�c né
tránh, ng�i va ch�m nên không phát huy �
)c vai trò
giám sát c�a mình ��i v�i ��i t
)ng ch�u s# giám sát là
các c  quan hành chính nhà n
�c. Pháp lut v� ho�t ��ng
giám sát xã h�i ��i v�i vi�c th#c thi công v� c�a các c 
quan hành chính nhà n
�c còn nhi�u quy ��nh pháp lut
d
�i d�ng quy ch�, nên giá tr� pháp lý th�p, nhi�u quy
��nh ch8ng chéo, mâu thu{n ho�c �ã l|i th$i và thi�u �n
��nh. M�t s� quy ��nh pháp lut ch* dEng ! nh�ng
nguyên t:c chính tr� - pháp lý chung, mang tính lut
khung, thi�u các quy ��nh c� th9, ch
a có quy ��nh v� các
bi�n pháp �9 theo dõi, ki9m tra vi�c th#c hi�n ki�n ngh�,
�� ngh� giám sát c  quan hành chính nhà n
�c.

Một số giải pháp nâng cao vai trò giám
sát xã hội đối với việc thực thi công vụ
của cơ quan hành chính nhà nước

Th� nh�t, b	o �	m tính ��c lp c�a các ch� th9 th#c
hi�n ho�t ��ng giám sát xã h�i, c>n rà soát, s�a ��i, b�
sung các quy ��nh pháp lut ph	i b	o �	m tính ��c lp
c�a ch� th9 th#c hi�n ho�t ��ng giám sát xã h�i trong
ho�t ��ng giám sát vi�c th#c thi công v� c�a c  quan
hành chính nhà n
�c; b	o �	m trong quá trình th#c hi�n
ho�t ��ng giám sát xã h�i, các ch� th9 giám sát khi th#c
hi�n nhi�m v� giám sát ��i v�i c  quan hành chính nhà
n
�c, tránh �
)c s# l� thu�c c�a các ch� th9 giám sát ��i
v�i ��i t
)ng giám sát là c  quan hành chính nhà n
�c;
b	o �	m s# ph�i h)p gi�a ho�t ��ng giám sát xã h�i v�i
ho�t ��ng giám sát nhà n
�c trong vi�c th#c thi công v�
c�a c  quan hành chính nhà n
�c.

Th� hai, xác ��nh rõ h n ph�m vi giám sát xã h�i ��i
v�i vi�c th#c thi công v� c�a c  quan hành chính nhà
n
�c, ti�p t�c rà soát, s�a ��i nh�ng quy ph�m mâu
thu{n v�i nhau, bãi b7 các quy ph�m không còn phù h)p
và b� sung nh�ng quy ph�m m�i liên quan ��n ho�t ��ng
giám sát xã h�i và các v6n b	n pháp lut liên quan ��n
ho�t ��ng giám sát trong các l�nh v#c t
 ng �ng v�i ho�t
��ng c�a c  quan hành chính nhà n
�c.

Th� ba, c>n �a d�ng hóa các hình th�c và ph
 ng
pháp giám sát xã h�i ��i v�i ho�t ��ng th#c thi công v�
c�a các c  quan hành chính nhà n
�c, quy ��nh nhi�u
hình th�c và ph
 ng pháp giám sát phù h)p �9 các ch�
th9 giám sát xã h�i, nh�t là cá nhân công dân th#c hi�n
góp ý, ph	n ánh, g�i ki�n ngh� v� ho�t ��ng c�a c  quan
hành chính nhà n
�c; thông qua quy ph�m pháp lut v�
th#c hi�n quy�n khi�u n�i, t� cáo; thông qua quy ph�m
pháp lut v� vi�c th#c hi�n quy�n t# do ngôn lun, t# do
báo chí ��i v�i c  quan hành chính nhà n
�c. Bên c�nh
�ó, c>n quy ��nh v� th$i gian trình t#, th� t�c công b�
công khai r�ng rãi vi�c nhn và ti�p nhn thông tin v�
ki�n ngh� giám sát; quy ��nh v� th$i gian, trình t#, th�
t�c xác ��nh trách nhi�m c�a các c  quan hành chính
nhà n
�c, ng
$i có th?m quy�n trong c  quan hành
chính nhà n
�c trong vi�c ti�p nhn, x� lý và tr	 l$i ki�n
ngh� giám sát; b� sung các ch� tài ��i v�i tr
$ng h)p
không ti�p nhn, ho�c ti�p nhn nh
ng tr	 l$i không
�úng th$i gian lut ��nh c�a c  quan, ng
$i có th?m
quy�n; b� sung các bi�n pháp theo dõi quá trình ti�p
nhn, x� lý và tr	 l$i vi�c ti�p nhn ki�n ngh� c�a c 
quan, t� ch�c, ng
$i có th?m quy�n ��i v�i các ki�n ngh�
c�a các ch� th9 giám sát xã h�i.

Th� t
, ti�p t�c xây d#ng và hoàn thi�n quy ch� ph�i
h)p gi�a các ch� th9 th#c hi�n ho�t ��ng giám sát xã h�i
trong vi�c cung c�p thông tin, b	o �	m cho các ch� th9
giám sát có �>y �� thông tin k�p th$i, chính xác làm c6n
c� �9 giám sát. Ti�p t�c xây d#ng và hoàn thi�n quy ch�
ph�i h)p gi�a các ch� th9 th#c hi�n ho�t ��ng giám sát
xã h�i v�i các ch� th9 th#c hi�n ho�t ��ng giám sát nhà
n
�c trong ho�t ��ng giám sát vi�c th#c thi công v� c�a
c  quan hành chính nhà n
�c; �8ng th$i, quy ��nh rõ quy
trình, th� t�c và trách nhi�m ti�p nhn k�t qu	 ki9m soát
quy�n l#c c�a các ch� th9 giám sát xã h�i và ph	i có
nh�ng bi�n pháp theo dõi quá trình th#c hi�n nh�ng ki�n
ngh� giám sát, có nh�ng “ch� tài” ��i v�i nh�ng ch� th9
không th#c hi�n, ho�c th#c hi�n không �úng các ki�n
ngh� v� k�t qu	 giám sát xã h�i.�

Chú thích:
1. Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
2. Điều 101 Hiến pháp năm 2013.
3. Điều 9 Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
4. Điều 15, Điều 116 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
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NGUYỄN THỊ TUYẾT* - TẠ NGỌC THỦY**

Tóm tắt: Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hệ
thống chính trị cơ sở, những năm qua, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã chủ
động, tích cực cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn, từng bước
nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ sở; nâng cao năng lực, hiệu
quả điều hành của chính quyền cơ sở, góp phần ổn định chính trị và phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.

Summary: Implementing the task of improving the quality and efficiency of the
grassroots political system, in recent years, Tam Duong district, Lai Chau province
has actively concretize the leadership and direction in the area, gradually improve
the capacity and fighting ability of the grassroots Party Committee; improve the
executive capacity and efficiency of grassroots administrations, contributing to
political stability and local socio-economic development.
Từ khóa: Hệ thống chính trị cơ sở; huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Keywords: Grassroots political system; Tam Duong district, Lai Chau province.
Nhận bài: 11/2/2020; Sửa chữa: 12/2/2020; Duyệt đăng: 2/3/2020.

Tam �
$ng là huy�n vùng cao n�m ! phía �ông B:c
c�a t*nh Lai Châu. �ây là vùng có ti�m n6ng phát
tri9n nông nghi�p, ��c bi�t là tr8ng cây l
 ng th#c,
cây công nghi�p. Tháng 11/2004, th#c hi�n Ngh�

��nh s� 176/CP-TTg c�a Chính ph� v� vi�c �i�u ch*nh ��a
gi�i hành chính huy�n Tam �
$ng và th� xã Lai Châu, sau
khi chia tách, huy�n Tam �
$ng g8m có 14 xã, th� tr�n,
dân s� 56.238 ng
$i, có 14 � n tr#c thu�c là các xã: Sùng
Phài, Nùng Nàng, B	n Giang, B	n Hon, Thèn Sin, T	 Lèng,
H8 Th>u, Giang Ma, Bình L
, S n Bình, Nà T6m, B	n Bo,
Khun Há và th� tr�n Tam �
$ng. Huy�n có 14 �	ng b� xã,
th� tr�n v�i 217 chi b� tr#c thu�c (152 chi b� b	n, 3 chi b�
c  quan, 1 chi b� công an, 5 chi b� quân s#, 14 chi b� y t�,
42 chi b� tr
$ng h"c). T�ng s� �	ng viên c�a c�p xã là
2.156, trong �ó, �	ng viên là n� 693 ng
$i (32,9%), �	ng
viên là ng
$i dân t�c thi9u s� 1.258 ng
$i (59,7%). T�ng s�
cán b�, công ch�c c�p xã 293 ng
$i (cán b� 139; công ch�c:
154), trong �ó n�: 77 ng
$i (chi�m 26,3%), cán b�, công
ch�c ng
$i dân t�c thi9u s� 187 ng
$i (63,8%). 

Những kết quả đạt được trong công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

CCông ttác llãnh ���o, cch* ���o cc�a HHuy�n ��y

Ban Th
$ng v� Huy�n �y �ã ch* ��o tri9n khai và th#c
hi�n nghiêm túc ngh� quy�t, k� ho�ch và các v6n b	n
h
�ng d{n c�a T*nh �y v� nâng cao ch�t l
)ng và hi�u
qu	 ho�t ��ng c�a h� th�ng chính tr� ! c  s! giai �o�n
2016 - 2020 và �ã ��t �
)c m�t s� k�t qu	 quan tr"ng.
Ch�t l
)ng, hi�u qu	 ho�t ��ng c�a �	ng �y, H�i �8ng
nhân dân, /y ban nhân dân, M�t trn T� qu�c và các �oàn
th9 chính tr� - xã h�i tEng b
�c �
)c nâng lên, �áp �ng
yêu c>u nhi�m v�; nhi�u c�p �y, t� ch�c �	ng �ã kh�ng
��nh �
)c vai trò là h�t nhân lãnh ��o toàn di�n c�a h�
th�ng chính tr� c  s!; n�i dung, ph
 ng th�c lãnh ��o
c�a nhi�u c�p �y ��i v�i chính quy�n, M�t trn T� qu�c
và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i �ã �
)c ��i m�i theo
h
�ng th#c s# dân ch�, k; c
 ng, thi�t th#c; làm vi�c có
tr"ng tâm, tr"ng �i9m. Ho�t ��ng c�a chính quy�n c  s!

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu.

Nâng cao ch�t l
�ng và hi�u qu	 
ho�t đ�ng c�a h� th�ng chính tr� c� s� 
� huy�n Tam Đ
�ng, t�nh Lai Châu
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ngày càng phát huy hi�u l#c, hi�u qu	, �	m b	o �úng
lut, ch�t l
)ng ho�t ��ng c�a H�i �8ng nhân dân, /y
ban nhân dân c�p xã ngày càng �
)c nâng lên. Ho�t ��ng
c�a M�t trn T� qu�c và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i
c�p xã tEng b
�c �
)c ��i m�i v� n�i dung, ph
 ng th�c
ho�t ��ng, �áp �ng ngày càng t�t h n yêu c>u c�a nhân
dân; tích c#c tham gia xây d#ng �	ng, d#ng chính quy�n,
th#c hi�n t�t công tác giám sát, ph	n bi�n xã h�i.

H� th�ng chính tr� tE huy�n ��n c  s! �
)c quan tâm
c�ng c�, ki�n toàn g:n v�i vi�c s:p x�p t� ch�c, b� máy;
tinh gi	n biên ch� theo h
�ng tinh g"n, nâng cao hi�u
l#c, hi�u qu	 phù h)p v�i ch�c n6ng, nhi�m v�. Ch�t
l
)ng ��i ng0 cán b�, công ch�c c�p xã tEng b
�c �
)c
nâng lên, �áp �ng yêu c>u nhi�m v� chính tr� c�a ��a
ph
 ng. C  s! vt ch�t, trang thi�t b� làm vi�c ph�c v�
ho�t ��ng c�a h� th�ng chính tr� ! c�p xã tEng b
�c �
)c
quan tâm, �>u t
 �áp �ng �i�u ki�n làm vi�c cho cán b�,
công ch�c c�p xã.

Ban Ch�p hành �	ng b� huy�n, Ban Th
$ng v� Huy�n
�y �ã tp trung lãnh ��o, ch* ��o; thành lp Ban Ch* ��o
và phân công nhi�m v� c� th9 cho tEng thành viên; ch*
��o /y ban M�t trn T� qu�c và các �oàn th9 chính tr� -
xã h�i, các chi b�, �	ng b� tr#c thu�c t� ch�c tuyên
truy�n, quán tri�t, ph� bi�n sâu r�ng n�i dung ngh�
quy�t, k� ho�ch c�a T*nh �y ��n toàn th9 cán b�, �	ng
viên và nhân dân b�ng các hình th�c phù h)p. C� th9, �ã
ban hành K� ho�ch s� 50-KH/HU ngày 13/12/2016 c�a
Huy�n �y Tam �
$ng v� th#c hi�n Ngh� quy�t s� 07-
NQ/TU ngày 30/9/2016 c�a Ban Ch�p hành �	ng b� t*nh
v� nâng cao ch�t l
)ng và hi�u qu	 ho�t ��ng c�a h�
th�ng chính tr� ! c  s! giai �o�n 2016-2020; Quy�t ��nh
s� 991-Q�/HU ngày 18/1/2017 c�a Huy�n �y Tam �
$ng
v� vi�c thành lp Ban Ch* ��o th#c hi�n Ngh� quy�t s�
07-NQ/TU ngày 30/9/2016 c�a Ban Ch�p hành �	ng b�
t*nh v� nâng cao ch�t l
)ng và hi�u qu	 ho�t ��ng c�a h�
th�ng chính tr� ! c  s! giai �o�n 2016-2020; Thông báo
s� 255 -TB/BC� ngày 1/3/2017 c�a Ban Ch* ��o huy�n v�
phân công nhi�m v� Ban Ch* ��o th#c hi�n Ngh� quy�t v�
nâng cao ch�t l
)ng và hi�u qu	 ho�t ��ng c�a h� th�ng
chính tr� ! c  s! giai �o�n 2016-2020; Quy ��nh s� 04-
Q�/HU ngày 1/9/2017 c�a Ban Th
$ng v� Huy�n �y v�
trách nhi�m, quy�n h�n, m�i quan h� công tác c�a các
�8ng chí /y viên Ban Th
$ng v� Huy�n �y, /y viên Ban
Ch�p hành �	ng b� huy�n �
)c phân công ph� trách
�	ng b� các xã, th� tr�n; Quy�t ��nh s� 1446-Q�/HU ngày
11/9/2017 c�a Ban Th
$ng v� Huy�n �y v� phân công
nhi�m v� cho các �8ng chí /y viên Ban Th
$ng v� Huy�n
�y, /y viên Ban Ch�p hành �	ng b� huy�n ph� trách
�	ng b� các xã, th� tr�n.

Các c�p �y, t� ch�c �	ng c6n c� ch�c n6ng, nhi�m v�
và yêu c>u th#c ti`n c�a ��a ph
 ng, c  quan, � n v� xây
d#ng k� ho�ch tri9n khai th#c hi�n theo l� trình phù h)p.
Tích c#c tuyên truy�n nh�ng n�i dung c  b	n, ý ngh�a, s#
c>n thi�t c�a vi�c xây d#ng và nâng cao ch�t l
)ng và

hi�u qu	 ho�t ��ng c�a h� th�ng chính tr� trong giai �o�n
hi�n nay, tE �ó nâng cao ý th�c, trách nhi�m, n| l#c v
)t
qua khó kh6n, t� ch�c th#c hi�n th:ng l)i các m�c tiêu,
nhi�m v� �� ra. TE �>u nhi�m k� ��n nay, cán b� c  s!
��t 66,9% có trình �� h"c v�n trung h"c ph� thông;
91,4% có trình �� trung c�p chuyên môn tr! lên, trong �ó
36% có trình �� ��i h"c; 79,1% có trình �� lý lun chính
tr� trung c�p tr! lên, trong �ó 5,8% có trình �� cao c�p lý
lun chính tr�.

NNâng ccao nn6ng ll#c llãnh ���o, ss�c cchi�n ���u cc�a ��	ng
b� cc�p xxã vvà cch�t ll
)ng ���i nng0 ��	ng vviên

Ban Th
$ng v� Huy�n �y �ã ch* ��o t� ch�c các h�i
ngh� quán tri�t, h"c tp các ch* th�, ngh� quy�t c�a �	ng,
chính sách, pháp lut c�a Nhà n
�c ��n toàn th9 cán b�,
�	ng viên, nhân dân trong toàn huy�n. TE n6m 2016 ��n
nay, huy�n �ã t� ch�c 2.256 h�i ngh� cho 49.128 l
)t
�	ng viên, ��t 91,5%; 21.096 l
)t cán b�, công ch�c, viên
ch�c, ��t 87,2%. T� ch�c 25 h�i ngh� báo cáo viên c�p
huy�n, v�i 6.705 l
)t ng
$i tham gia.

Ch* ��o các c�p �y, t� ch�c �	ng làm t�t công tác
giáo d�c chính tr�, t
 t
!ng, k�p th$i n:m tình hình t

t
!ng, ph?m ch�t ��o ��c, l�i s�ng c�a cán b�, �	ng viên,
nhân dân; quan tâm nhn di�n nh�ng bi9u hi�n suy thoái
v� ph?m ch�t chính tr�, ��o ��c l�i s�ng, nh�ng bi9u hi�n
"t# di`n bi�n", "t# chuy9n hóa" trong cán b�, �	ng viên;
k�p th$i phát hi�n, x� lý, giáo d�c �	ng viên có thi�u sót,
khuy�t �i9m ho�c vi ph�m nguyên t:c sinh ho�t �	ng và
tiêu chu?n �	ng viên. Qua ki9m tra, phát hi�n 40 �	ng
viên vi ph�m nguyên t:c sinh ho�t �	ng và tiêu chu?n
�	ng viên �ã b� x� lý k; lut, trong �ó hình th�c khi9n
trách 34; c	nh cáo 3; khai trE 3.

Quan tâm c�ng c�, ki�n toàn ��i ng0 báo cáo viên,
c�ng tác viên d
 lun xã h�i c�p c  s! �	m b	o s� l
)ng,
c  c�u �áp �ng yêu c>u nhi�m v� công tác tuyên truy�n
mi�ng trên ��a bàn huy�n theo Quy�t ��nh s� 1001-
Q�/HU ngày 10/2/2017 c�a Ban Th
$ng v� Huy�n �y v�
ki�n toàn ��i ng0 báo cáo viên c�p huy�n; Quy�t ��nh s�
1634-Q�/HU ngày 19/1/2018 c�a Ban Th
$ng v� Huy�n
�y v� ki�n toàn ��i ng0 c�ng tác viên d
 lun xã h�i c�p
huy�n; Quy�t ��nh s� 1683-Q�/HU ngày 9/4/2018 c�a
Ban Th
$ng v� Huy�n �y v� ki�n toàn ��i ng0 báo cáo
viên c�p huy�n; Công v6n s� 392-CV/HU ngày 15/12/2017
c�a Ban Th
$ng v� Huy�n �y v� ki�n toàn Ban Tuyên giáo
�	ng �y c  s! và báo cáo viên c�p huy�n, c�p xã; Công
v6n s� 392-CV/HU ngày 15/12/2017 c�a Ban Th
$ng v�
Huy�n �y v� ki�n toàn Ban Tuyên giáo �	ng �y c  s! và
báo cáo viên c�p huy�n, c�p xã.

Nâng ccao cch�t ll
)ng, hhi�u qqu	 hho�t ���ng cc�a ��	ng bb�
c  ss!

Các c�p �y, t� ch�c �	ng lãnh ��o, ch* ��o th#c hi�n
nghiêm m�i quan h� công tác gi�a c�p �y, H�i �8ng nhân
dân, /y ban nhân dân, M�t trn T� qu�c và các �oàn th9
chính tr� - xã h�i c  s!. ��nh k� h�ng quý, 6 tháng, 1 n6m
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Th
$ng tr#c c�p �y c  s! giao ban, làm vi�c v�i M�t trn
T� qu�c và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i �9 nghe báo cáo
tình hình, tâm t
 nguy�n v"ng c�a nhân dân ��i v�i các
ch� tr
 ng, chính sách c�a �	ng và Nhà n
�c �9 có s#
lãnh ��o, ch* ��o k�p th$i. 

Ch�t l
)ng, hi�u qu	 ho�t ��ng c�a c�p �y, Ban
Th
$ng v� c�p �y c  s! ngày m�t nâng lên, �áp �ng vai
trò là h�t nhân c�a h� th�ng chính tr� c  s!. Hi�n, t�ng
s� c�p �y viên c�p c  s! c�a huy�n là 171 �8ng chí; Ban
Th
$ng v� c�p �y: 53 �8ng chí. V� trình �� c�p �y viên
c  s!: V� trình �� chuyên môn (��i h"c: 67/171, chi�m
39,2%; cao ��ng: 7/171, chi�m 4,1%; trung c�p: 82/171,
chi�m 48%; còn l�i s  c�p và ch
a qua �ào t�o: 15/171,
chi�m 8,8%. V� lý lun chính tr� tE trung c�p tr! lên:
129/171, chi�m 75,4%; (cao c�p: 8 �8ng chí; trung c�p:
121 �8ng chí). Ban Th
$ng v� c�p �y c  s!: V� trình ��
chuyên môn (��i h"c: 23/53, chi�m 43,4%; cao ��ng:
1/53, chi�m 1,9%; trung c�p: 26/53, chi�m 49%; còn l�i
s  c�p và ch
a qua �ào t�o: 3/53, chi�m 7,7%. V� lý lun
chính tr� tE trung c�p tr! lên: 50/53, chi�m 94,3%; (cao
c�p: 8 �8ng chí; trung c�p: 42 �8ng chí).

Quan tâm ch* ��o làm t�t công tác phát tri9n �	ng
viên, �	m b	o �úng ph
 ng châm, nguyên t:c, quy trình,
th� t�c. TE �>u nhi�m k� ��n nay, �ã k�t n�p 230 �	ng
viên; ch�t l
)ng �	ng viên ngày càng �
)c nâng lên, c 
b	n �áp �ng yêu c>u nhi�m v�. Ch* ��o xây d#ng k� ho�ch
th#c hi�n Bí th
 chi b� kiêm Tr
!ng b	n, ��n n6m 2020
có trên 80% tr
!ng b	n là �	ng viên. Hi�n có 152/152 b	n
có t� ch�c �	ng; 13/152 Bí th
 Chi b� kiêm Tr
!ng b	n;
có 72/152 Tr
!ng b	n là �	ng viên, chi�m 46,2%. 

NNâng ccao hhi�u ll#c, hhi�u qqu	 ��i�u hhành cc�a cchính
quy�n cc  ss!

TE �>u nhi�m k�, huy�n �ã m! 7 l�p b8i d
�ng k3
n6ng ho�t ��ng c�a ��i bi9u H�i �8ng nhân dân cho 356
h"c viên là th
$ng tr#c H�i �8ng nhân dân, các ban H�i
�8ng nhân dân, ��i bi9u H�i �8ng nhân dân c�p xã. Th#c
hi�n ch� tr
 ng b� trí th
$ng tr#c c�p �y, �8ng th$i là
ch� t�ch H�i �8ng nhân dân c�p xã t�i 8 xã c  b	n thun
l)i, b
�c �>u t�o s# th�ng nh�t trong lãnh ��o, ch* ��o,
�i�u hành c�a c�p �y và t� ch�c th#c hi�n c�a H�i �8ng
nhân dân �8ng b�, linh ho�t, k�p th$i. 

/y ban nhân dân c�p xã �ã ch� ��ng c� th9 hóa các
ngh� quy�t, ch
 ng trình hành ��ng c�a c�p �y, H�i �8ng
nhân dân b�ng các ch
 ng trình, k� ho�ch, nhi�m v� c�
th9. Làm t�t công tác tuyên truy�n, quán tri�t vi�c th#c
hi�n mô hình trung tâm ph�c v� hành chính công, c  ch�
“m�t c�a”, “m�t c�a liên thông” t�i các xã, th� tr�n. ��n
nay �ã có 14/14 xã, th� tr�n th#c hi�n c  ch� “m�t c�a”,
“m�t c�a liên thông”. Ch�t l
)ng gi	i quy�t th� t�c hành
chính ! c�p xã ngày càng �
)c nâng cao; tEng b
�c �áp
�ng yêu c>u, nhi�m v�.

Nâng ccao cch�t ll
)ng, hhi�u qqu	 hho�t ���ng cc�a MM�t ttrn
T� qqu�c vvà ccác ��oàn tth9 cchính ttr� -- xxã hh�i cc  ss!

C�p �y, t� ch�c �	ng các c�p th
$ng xuyên chú tr"ng
nâng cao ch�t l
)ng, hi�u qu	 ho�t ��ng c�a M�t trn T�
qu�c và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i c  s!, làm t�t công
tác tuyên truy�n, nâng cao nhn th�c cho ng
$i ��ng
�>u Ban Th
$ng tr#c /y ban M�t trn T� qu�c và Ban
Th
$ng v� các �oàn th9 v� th#c hi�n ch�c n6ng, nhi�m
v� c�a t� ch�c mình; quan tâm m! các l�p b8i d
�ng
nghi�p v� công tác M�t trn, �oàn th9 cho Ch� t�ch /y
ban M�t trn T� qu�c, Tr
!ng các �oàn th9 chính tr� - xã
h�i c�p xã, Tr
!ng Ban Công tác M�t trn và các chi h�i,
chi �oàn thanh niên b	n, t� dân ph�, �ã m! 16 l�p cho
970 l
)t h"c viên.

Xây dd#ng ���i nng0 ccán bb�, ccông cch�c vvà ccông ttác ccán
b� !! cc  ss!

Công tác �ánh giá cán b�, công ch�c �
)c th#c hi�n
theo quy ��nh, h
�ng d{n c�a c�p trên. K�t qu	 �ánh giá
cán b�, công ch�c làm c  s! cho vi�c quy�t ��nh b� trí,
s� d�ng cán b�, công ch�c h)p lý h n. TE 2016 ��n nay,
hàng n6m có 848 l
)t cán b�, công ch�c �
)c �ánh giá,
x�p lo�i. Công tác quy ho�ch cán b� �
)c th#c hi�n theo
nguyên t:c tp trung dân ch�, �úng quan �i9m, ph
 ng
châm nguyên t:c c�a �	ng. Ban Th
$ng v� Huy�n �y �ã
ban hành các v6n b	n, tp trung lãnh ��o, ch* ��o,
h
�ng d{n c�p c  s! xây d#ng và th#c hi�n công tác quy
ho�ch cán b� giai �o�n 2020 - 2025 và nh�ng n6m ti�p
theo, b� sung quy ho�ch cán b� giai �o�n 2015 - 2020,
th#c hi�n ch�t ch� tE c�p �y, t� ch�c �	ng, g:n v�i các
khâu trong công tác cán b�. Công tác tuy9n d�ng, ti�p
nhn cán b� �
)c �
)c th#c hi�n theo phân c�p. Vi�c b�
trí và s� d�ng cán b�, công ch�c c  b	n phù h)p v�i n6ng
l#c, trình �� chuyên môn �
)c �ào t�o. Công tác luân
chuy9n, �i�u ��ng cán b�, �� b�t, b� nhi�m, b� nhi�m
l�i, gi�i thi�u �ng c� �
)c ch* ��o th#c hi�n ch�t ch�,
�	m b	o quy trình quy ��nh. Công tác tinh gi	n biên ch�
�
)c th#c hi�n theo l� trình, k� ho�ch �� ra, v� ch� ��
chính sách ��i v�i cán b�, công ch�c c�p xã �
)c th#c
hi�n theo quy ��nh. TE �>u nhi�m k� ��n nay, �ã tuy9n
d�ng 26 công ch�c c�p xã, th� tr�n; ch* ��nh, gi�i thi�u
cán b� �ng c� l>n �>u 24 l
)t; gi	i quy�t ngh* h
!ng ch�
�� theo quy ��nh 22 ng
$i (trong �ó ngh* theo Ngh� ��nh
108/2014/N�-CP cho 7 ng
$i, ngh* h
u 8 ng
$i, ngh*
vi�c 7 ng
$i); �8ng th$i có bi�n pháp b� trí, thay th� k�p
th$i, kh:c ph�c �
)c tình tr�ng thi�u h�t trong công tác
cán b�.

Công tác �ào t�o v� v6n hóa, chuyên môn, nghi�p v�,
lý lun chính tr�, b8i d
�ng nghi�p v� cho cán b�, công
ch�c c�p xã �
)c quan tâm trên c  s! �	m b	o v� v� ví
vi�c làm. �ã c� 466 l
)t cán b�, công ch�c c�p xã �i �ào
t�o, b8i d
�ng v� chuyên môn, nghi�p v�, lý lun chính
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TI+N T�I �%I H�I �%I BI�U TOÀN QU�C L�N TH� XIII  C/A ��NG

tr� (�ào t�o: 110 l
)t ng
$i; b8i d
�ng: 356 l
)t ng
$i).
Ch�t l
)ng ��i ng0 cán b�, công ch�c c�p xã �
)c nâng
cao, �áp �ng yêu c>u, nhi�m v� và tình hình th#c t� c�a
huy�n, nhi�u cán b�, công ch�c tr�, có trình ��, n6ng
l#c, ph?m ch�t ��o ��c, kinh nghi�m công tác, có tinh
th>n trách nhi�m trong công vi�c, hoàn thành t�t nhi�m
v� �
)c giao.

Một số giải pháp nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
đảng ở cơ sở

M�t là, nâng cao nhn th�c cho c�p u;, t� ch�c �	ng
v� ý ngh�a, t>m quan tr"ng c�a vi�c nâng cao ch�t
l
)ng và hi�u qu	 ho�t ��ng c�a h� th�ng chính tr� !
c  s! trong giai �o�n hi�n nay. Tích c#c ��i m�i ph
 ng
th�c lãnh ��o c�a �	ng ��i v�i chính quy�n, M�t trn
T� qu�c và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i; �a d�ng hóa
các n�i dung sinh ho�t c�a các t� ch�c c  s! �	ng; t6ng
c
$ng công tác giáo d�c rèn luy�n nâng cao ph?m ch�t
��o ��c cách m�ng cho cán b�, �	ng viên; ng6n ch�n,
�?y lùi s# suy thoái v� t
 t
!ng chính tr�, ��o ��c l�i
s�ng, nh�ng bi9u hi�n “t# di`n bi`n”, “t# chuy9n hóa”
trong n�i b�. 

Hai là, ti�p t�c s:p x�p, ki�n toàn t� ch�c, b� máy cán
b� nh�m nâng cao ch�t l
)ng và hi�u qu	 ho�t ��ng c�a
h� th�ng chính tr� ! c  s!. Tích c#c tham m
u ch* ��o,
h
�ng d{n các c�p u;, t� ch�c �	ng th#c hi�n nghiêm
ch� �� sinh ho�t theo quy ��nh c�a �i�u l� �	ng; phân
công nhi�m v� c� th9 cho �	ng viên phù h)p v�i n6ng
l#c, s! tr
$ng c�a tEng cán b�, �	ng viên. ��nh k� hàng
tháng, chi b� ki9m �i9m vi�c th#c hi�n nhi�m v� �ã �
)c
phân công, làm c6n c� �9 �ánh giá, x�p lo�i �	ng viên,
cán b�, công ch�c, viên ch�c cu�i n6m. Nghiên c�u, n:m
v�ng các n�i dung, ph
 ng pháp, yêu c>u, c�a vi�c ki9m
�i9m t# phê bình và phê bình h�ng n6m; các tiêu chí �ánh
giá, quy trình �ánh giá, x�p lo�i ch�t l
)ng, khen th
!ng
t� ch�c �	ng và �	ng viên;...

Ba là, ��i m�i n�i dung, ph
 ng th�c ho�t ��ng c�a
M�t trn T� qu�c và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i theo

h
�ng m! r�ng, �a d�ng hoá các hình th�c tp h)p
qu>n chúng nhân dân, �áp �ng yêu c>u và ch6m lo l)i
ích thi�t th#c, chính �áng và h)p pháp c�a nhân dân.
Phát huy vai trò tham gia xây d#ng chính quy�n, giám
sát các ho�t ��ng c�a chính quy�n; nâng cao ch�t
l
)ng ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c và các t�
ch�c thành viên. M! r�ng, phát huy quy�n làm ch� c�a
nhân dân �i �ôi v�i gi� v�ng k; c
 ng, k; lut; có c 
ch� �9 nhân dân tham gia, giám sát các ho�t ��ng c�a
t� ch�c c  s! �	ng, chính quy�n và các �oàn th9 nhân
dân m�t cách thi�t th#c; t6ng c
$ng kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân. �?y m�nh th#c hi�n cu�c vn ��ng “Toàn
dân �oàn k�t xây d#ng �$i s�ng v6n hoá ! khu dân c
”,
k�p th$i gi	i quy�t nh�ng v
�ng m:c phát sinh trong
n�i b� nhân dân.

B�n là, ti�p t�c rà soát, b� sung, hoàn thi�n và th#c
hi�n quy ch� làm vi�c c�a c�p �y, H�i �8ng nhân dân, /y
ban nhân dân, M�t trn T� qu�c và các �oàn th9 chính tr�
- xã h�i, quy ��nh và làm rõ m�i quan h� gi�a các t� ch�c
trong h� th�ng chính tr� ! c  s!. Quan tâm xây d#ng ��i
ng0 cán b�, công ch�c c�p xã; th#c hi�n t�t công tác cán
b�, nh�t là quy ho�ch �ào t�o, b8i d
�ng ��i ng0 cán b�,
công ch�c trong các t� ch�c c�a h� th�ng chính tr� c  s!;
�8ng th$i �i �ôi v�i vi�c ��i m�i n�i dung, ch
 ng trình
�ào t�o phù h)p v�i ch�c danh, công vi�c c�a cán b�,
công ch�c c  s!.

N6m là, t6ng c
$ng c  s! vt ch�t, ph
 ng ti�n k3
thut hi�n ��i cho ho�t ��ng c�a h� th�ng chính tr� c 
s!, nh�t là �	m b	o các �i�u ki�n làm vi�c cho b� phn
“m�t c�a” theo ch� tr
 ng c	i cách hành chính c�a Chính
ph� giai �o�n 2011-2020, nh�m �áp �ng v�i tình hình
nhi�m v� chính tr� trong giai �o�n hi�n nay.

Sáu là, t6ng c
$ng công tác ki9m tra, giám sát vi�c
th#c hi�n Ngh� quy�t, th#c hi�n nghiêm túc nguyên t:c
tp trung dân ch� và quy ch� làm vi�c c�a c�p �y c  s!.
Làm t�t công tác s , t�ng k�t; k�p th$i bi9u d
 ng, khen
th
!ng nh�ng t� ch�c, cá nhân có thành tích v� nâng
cao ch�t l
)ng và hi�u qu	 ho�t ��ng c�a h� th�ng chính
tr� ! c  s!.�
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TRẦN THỊ MAI*

Tóm tắt: Vai trò, trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống tham nhũng của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong nhiều văn bản của Đảng và quy
định của pháp luật. Để các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về vai
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng được phát
huy có hiệu quả, trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến và vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Summary: The role and responsibility of participating in anti-corruption of the
Vietnam Fatherland Front is stipulated in many documents of the Party and
provisions of law. In order for the Party's regulations and the State's laws on the
role of the Vietnam Fatherland Front in the fight against corruption to be
promoted effectively, in the coming time it is necessary to enhance the
propaganda and mobilization the People to implement the legislation on anti-
corruption. 
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; giám sát; phản biện xã hội; phương tiện thông tin đại chúng; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption; social supervision; criticism; mass media; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/2/2020; Sửa chữa: 6/2/2020; Duyệt đăng: 18/2/2020.

Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về công tác phòng,
chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

Ngay tE khi �� ra �
$ng l�i ��i m�i ��t n
�c, t�i ��i
h�i VI c�a �	ng, khi �� cp ��n ch� tr
 ng nâng cao n6ng
l#c lãnh ��o và s�c chi�n ��u c�a �	ng, �	ng ta �ã ch* ra
vi�c nâng cao ch�t l
)ng �	ng viên, ��u tranh ch�ng các
bi9u hi�n tiêu c#c "ph	i tri�t �9 ch�ng tham nh0ng,
ch�ng ��c quy�n, ��c l)i".

Trên c  s! �ó, �	ng �ã ch* rõ nh�ng nhi�m v� ti�p t�c
c	i cách b� máy Nhà n
�c, xây d#ng và hoàn thi�n Nhà
n
�c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, trong �ó ph	i
�?y m�nh ��u tranh ch�ng tham nh0ng. 

�9 ti�p t�c cu�c ��u tranh ch�ng tham nh0ng, �	ng
ta �ã �� ra m�t s� ch� tr
 ng m�i là ph	i g:n ch�ng tham
nh0ng v�i ch�ng lãng phí, quan liêu, buôn lu, ��c bi�t
ch�ng l)i d�ng ch�c quy�n �9 làm giàu b�t chính. 

Ngày 12/12/2013, B� Chính tr� �ã có Quy�t ��nh s�
217-Q�/TW v� ban hành Quy ch� giám sát và ph	n bi�n
xã h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9
chính tr� - xã h�i. �ây là v6n b	n quan tr"ng �9 M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i và
nhân dân th#c hi�n nhi�m v� giám sát c�a mình, trong
�ó, �ã quy ��nh c� th9 ��i t
)ng và ph�m vi giám sát,
ph	n bi�n xã h�i.

��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n th� XII c�a �	ng ti�p
t�c kh�ng ��nh yêu c>u “Th#c hi�n nghiêm c  ch� ki9m

* Thạc sĩ, Giảng viên Học viện Ngân hàng.

PHÒNG, CH
NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ

M�t s� gi	i pháp nâng cao hi�u qu	 
trong công tác phòng, ch�ng tham nh�ng 
c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam hi�n nay
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tra, giám sát, ki9m soát c�a t� ch�c �	ng, giám sát và
ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c, các t� ch�c chính
tr� - xã h�i và c�a nhân dân v� ph?m ch�t, ��o ��c, l�i
s�ng c�a cán b�, �	ng viên”; “Phát huy vai trò c�a các c 
quan dân c�, M�t trn T� qu�c, các �oàn th9 nhân dân,
các ph
 ng ti�n thông tin ��i chúng và c�a nhân dân
trong ��u tranh phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí…”;
“... M�t trn T� qu�c �óng vai trò nòng c�t trong tp h)p,
vn ��ng nhân dân, �?y m�nh phong trào thi �ua yêu
n
�c, phát huy s�c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân t�c, th#c
hi�n dân ch�, t6ng c
$ng �8ng thun xã h�i; giám sát và
ph	n bi�n xã h�i…”.

�9 ti�p t�c phát huy vai trò giám sát, ph	n bi�n xã
h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, ngày 2/2/2018, Ban
Bí th
 Trung 
 ng �	ng ban hành Quy ��nh s� 124-Q�/TW
v� “Giám sát c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, các t� ch�c
chính tr� - xã h�i và nhân dân ��i v�i vi�c tu d
�ng, rèn
luy�n ��o ��c, l�i s�ng c�a ng
$i ��ng �>u, cán b� ch�
ch�t và cán b�, �	ng viên”, �ã quy ��nh M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i giám sát ��i
v�i “Các bi9u hi�n suy thoái v� ��o ��c, l�i s�ng �
)c xác
��nh trong Ngh� quy�t Trung 
 ng 4 khóa XII v� t6ng
c
$ng xây d#ng, ch*nh ��n �	ng. 

�i�u 9 Hi�n pháp n6m 2013 và �i�u 74 Lut Phòng,
ch�ng tham nh0ng �
)c k� h"p th� 6 Qu�c h�i khóa XIV
thông qua �ã quy ��nh trách nhi�m c�a M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên c�a M�t trn trong
công tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí.

�i�u 23 c�a Lut M�t trn T� qu�c Vi�t Nam n6m 2015
c0ng quy ��nh M�t trn T� qu�c Vi�t Nam tham gia phòng,
ch�ng tham nh0ng, lãng phí. Bên c�nh �ó, tE khi Ngh�
quy�t liên t�ch s� 403 ngày 15/6/2017 c�a /y ban Th
$ng
v� Qu�c h�i, Chính ph�, �oàn Ch� t�ch /y ban Trung 
 ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam quy ��nh chi ti�t các hình th�c
giám sát, ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
�
)c ban hành, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam �ã ch� trì hi�p th
 ng v�i các �oàn
th9 chính tr� - xã h�i xây d#ng k� ho�ch giám sát, ph	n
bi�n xã h�i hàng n6m; trong �ó, nhi�u n�i dung tp trung
phát huy vai trò giám sát, ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i và
nhân dân trong công tác phòng, ch�ng tham nh0ng, suy
thoái ��o ��c, l�i s�ng c�a cán b�, �	ng viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về phòng, chống tham nhũng

Trên c  s! các ch� tr
 ng, ngh� quy�t c�a �	ng, pháp
lut c�a Nhà n
�c, M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã ban
hành nhi�u v6n b	n và ch� ��ng tri9n khai th#c hi�n các
n�i dung công tác phòng, ch�ng tham nh0ng theo quy

��nh, c� th9 nh
: Ch
 ng trình hành ��ng s� 19/CTr-
MTTW v� vi�c th#c hi�n Ngh� quy�t H�i ngh� l>n th� t

Ban Ch�p hành Trung 
 ng �	ng (khóa XII) v� t6ng c
$ng
xây d#ng, ch*nh ��n �	ng; ng6n ch�n, �?y lùi s# suy
thoái v� t
 t
!ng chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng, nh�ng bi9u
hi�n "t# di`n bi�n", "t# chuy9n hoá" trong n�i b�; Ch
 ng
trình hành ��ng c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam th#c hi�n
công tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí giai �o�n
2018 - 2020 (Ban hành kèm theo Ngh� quy�t s� 24/NQ-
MTTW ngày 22/1/2018 c�a /y ban Trung 
 ng M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam); �9 tri9n khai th#c hi�n công tác
phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí c�a /y ban Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, Ban Th
$ng tr#c /y ban
Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã thành lp Ban
tham m
u v� ch* ��o, t� ch�c th#c hi�n Ch
 ng trình
hành ��ng c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam th#c hi�n công
tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí giai �o�n 2018-
2020; ban hành Quy trình ti�p nhn và x� lý thông tin
ph	n ánh, t� cáo v� tham nh0ng, lãng phí c�a c  quan /y
ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam; t� ch�c các
H�i th	o chuyên �� �9 có các gi	i pháp phát huy vai trò
giám sát, ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i và nhân dân trong
phòng, ch�ng tham nh0ng, suy thoái ��o ��c, l�i s�ng
c�a cán b�, �	ng viên... 

/y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã tri9n
khai th#c hi�n các nhi�m v� theo v� trí, vai trò c�a mình,
c� th9 nh
: Ban hành Ch
 ng trình hành ��ng s� 19/CTr-
MTTW ngày 19/1/2017 c�a /y ban Trung 
 ng M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam v� th#c hi�n Ngh� quy�t H�i ngh� l>n
th� t
 Ban Ch�p hành Trung 
 ng �	ng (khóa XII) v�
t6ng c
$ng xây d#ng, ch*nh ��n �	ng; ng6n ch�n, �?y
lùi s# suy thoái v� t
 t
!ng chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng,
nh�ng bi9u hi�n "t# di`n bi�n", "t# chuy9n hoá" trong
n�i b�; ban hành Ch
 ng trình hành ��ng c�a M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam th#c hi�n công tác phòng, ch�ng tham
nh0ng, lãng phí giai �o�n 2018 - 2020; ph�i h)p v�i các
t� ch�c chính tr� - xã h�i ban hành Ch
 ng trình ph�i
h)p giám sát, ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam, các �oàn th9 chính tr� - xã h�i và nhân dân theo
Ngh� quy�t H�i ngh� l>n th� b	y, Ban Ch�p hành Trung

 ng �	ng khóa XII; trong �ó, các n�i dung ��u tp trung
vào n�i dung tri9n khai th#c hi�n các quy ��nh c�a B�
Chính tr�, Ban Bí th
 v� giám sát và ph	n bi�n xã h�i c�a
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, các �oàn th9 chính tr� - xã h�i
và nhân dân. 

Th#c hi�n Quy�t ��nh s� 99-Q�/TW ngày 3/10/2017
c�a Ban Bí th
 Trung 
 ng �	ng v� ban hành “H
�ng d{n
khung �9 các c�p �y, t� ch�c �	ng tr#c thu�c Trung 
 ng
ti�p t�c phát huy vai trò c�a nhân dân trong ��u tranh
ng6n ch�n, �?y lùi s# suy thoái, “t# di`n bi�n”, “t#
chuy9n hóa” trong n�i b� và Quy ��nh s� 124-Q�/TW ngày

P H Ò N G ,  C H � N G  T H A M  N H @ N G ,  L Ã N G  P H Í
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2/2/2018 c�a Ban Bí th
 Trung 
 ng �	ng v� “Giám sát
c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam, các t� ch�c chính tr� - xã
h�i và nhân dân ��i v�i vi�c tu d
�ng, rèn luy�n ��o ��c,
l�i s�ng c�a ng
$i ��ng �>u, cán b� ch� ch�t và cán b�,
�	ng viên” Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam �ã ban hành k� ho�ch h
�ng d{n M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p và các t� ch�c thành viên
th#c hi�n, trong �ó h
�ng d{n n�i dung giám sát c�a M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam, giám sát các bi9u hi�n suy thoái
v� ��o ��c l�i s�ng �
)c xác ��nh trong Ngh� quy�t Trung

 ng 4 khóa XII; giám sát vi�c th#c hi�n các chu?n m#c
��o ��c công v� và ��o ��c ngh� nghi�p c�a ng
$i ��ng
�>u, cán b� ch� ch�t, cán b�, �	ng viên. Xây d#ng
ch
 ng trình ph�i h)p gi�a M�t trn T� qu�c v�i các �oàn
th9 chính tr� - xã h�i trong giám sát công tác cán b� theo
Ngh� quy�t Trung 
 ng b	y (khóa XII). Nhi�m v� này �ã
và �ang �
)c M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p tri9n khai
th#c hi�n. 

Qua các ch� tr
 ng c�a �	ng, pháp lut c�a Nhà
n
�c có th9 th�y, v� trí và vai trò c�a M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam ngày càng �
)c kh�ng ��nh, v� c  b	n các
quy ��nh c�a �	ng và pháp lut c�a Nhà n
�c v� phát
huy vai trò c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các �oàn
th9 chính tr� và nhân dân �ã d>n hoàn thi�n, �ã giúp
cho M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ngày càng th#c hi�n t�t
h n nhi�m v� phòng, ch�ng tham nh0ng. Tuy nhiên,
trên th#c t� vi�c th#c hi�n các quy ��nh c�a �	ng,
pháp lut c�a Nhà n
�c v{n còn nh�ng h�n ch� do
nh�ng �i�u ki�n tE th#c ti`n tác ��ng t�i vi�c th#c
hi�n công tác phòng, ch�ng tham nh0ng c�a M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam, c� th9 nh
: 

Th� nh�t, các quy ��nh c�a �	ng và pháp lut c�a Nhà
n
�c m�c dù �ã có tác ��ng tích c#c t�i v� trí, vai trò c�a
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam tuy nhiên nhn th�c c�a m�t
s� c�p �y �	ng, lãnh ��o chính quy�n v� ch�c n6ng,
nhi�m v� giám sát, ph	n bi�n xã h�i, góp ý xây d#ng
�	ng, xây d#ng chính quy�n c�a M�t trn còn ch
a �>y
��, ch
a sâu s:c và toàn di�n, d{n ��n coi nh� vai trò
tham gia phòng, ch�ng tham nh0ng c�a M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam; ch
a quan tâm b� trí cán b� b	o �	m cho vi�c
th#c hi�n nhi�m v�, do �ó ít nhi�u tác ��ng t�i hi�u qu	
ho�t ��ng c�a M�t trn các c�p tham gia công tác phòng,
ch�ng tham nh0ng.

Th� hai, trong th#c hi�n vai trò c�a M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam trong công tác phòng, ch�ng tham nh0ng ! m�t
s� ��a ph
 ng, lãnh ��o M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ch
a
th9 hi�n �
)c b	n l�nh dám nói, dám làm, dám ch�u trách
nhi�m. V{n còn hi�n t
)ng n9 nang, né tránh, ng�i va
ch�m trong quá trình giám sát, ph	n bi�n xã h�i và góp
ý xây d#ng �	ng, xây d#ng chính quy�n, nh�ng v�n ��
này c0ng tác ��ng và làm 	nh h
!ng không nh7 t�i k�t
qu	 công tác phòng, ch�ng tham nh0ng c�a M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam. 

Th� ba, chính sách và pháp lut hi�n nay v{n ch
a
th#c s# �>y ��, c>n ph	i ti�p t�c hoàn thi�n m�i �áp �ng
�
)c yêu c>u v� c  s! pháp lut cho vi�c phát huy vai trò
c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam trong công tác phòng,
ch�ng tham nh0ng.

Th� t
, vai trò giám sát và ph	n bi�n xã h�i c�a M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam m�c dù �ã có các quy ��nh c�a
�	ng và pháp lut c�a Nhà n
�c nh
ng trong th#c ti`n
th#c hi�n thì còn nhi�u v
�ng m:c, ch
a th#c s# phát
huy �
)c vai trò giám sát và ph	n bi�n c�a M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr� trong công tác
phòng, ch�ng tham nh0ng; vi�c theo dõi, �ôn ��c vi�c
gi	i quy�t ki�n ngh� sau giám sát; theo dõi, �ôn ��c, ti�p
thu, ph	n h8i sau ph	n bi�n xã h�i ! nhi�u n i ch
a �
)c
chú tr"ng, d{n ��n vi�c ki�n ngh� m�t chi�u, hình th�c,
hi�u qu	 ch
a cao.

Th� n6m, t� ch�c b� máy và ��i ng0 nhân s# c0ng
nh
 các �i�u ki�n khác �9 b	o �	m cho ho�t ��ng tham
gia phòng, ch�ng tham nh0ng c�a M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam còn h�n ch�.

Một số nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cần tập trung thực hiện trong thời
gian tới

TT6ng cc
$ng ccông ttác ttuyên ttruy�n, pph� bbi�n vvà vvn
��ng nnhân ddân tth#c hhi�n ppháp llut vv� pphòng, cch�ng
tham nnh0ng, llãng pphí. 

/y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p ch� trì ph�i
h)p v�i các t� ch�c thành viên tuyên truy�n, ph� bi�n và
vn ��ng nhân dân th#c hi�n các ch� tr
 ng, ngh� quy�t
c�a �	ng, pháp lut c�a Nhà n
�c v� phòng, ch�ng tham
nh0ng, lãng phí; theo dõi, phát hi�n, t� giác các hành vi
tham nh0ng, lãng phí, nh0ng nhi`u c�a cán b�, công
ch�c, viên ch�c. Ki�n ngh� th#c hi�n t�t c  ch� b	o v�,
tôn vinh và khen th
!ng các tp th9, cá nhân tích c#c
phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí. L8ng ghép n�i dung
tp hu�n, b8i d
�ng �9 nâng cao nhn th�c, trách nhi�m
và trình �� cho cán b� c�a /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam và các t� ch�c thành viên các c�p v� ch� tr
 ng,
�
$ng l�i c�a �	ng, chính sách, pháp lut c�a Nhà n
�c
và Ch
 ng trình hành ��ng c�a M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam th#c hi�n công tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng
phí giai �o�n 2018 - 2020.

Ch* ��o các c  quan tuyên truy�n c�a M�t trn ti�p
t�c tri9n khai vi�c xây d#ng chuyên trang, chuyên m�c v�
công tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí c�a M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam; phát huy vai trò tr#c ti�p phát hi�n,
��u tranh v�i tham nh0ng, lãng phí thông qua các tin,
bài, phóng s#. T6ng c
$ng tuyên truy�n v� Ch
 ng trình
hành ��ng c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam th#c hi�n công
tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí, Lut Phòng
ch�ng tham nh0ng (s�a ��i) vEa �
)c Qu�c h�i thông qua

PHÒNG, CH
NG THAM NH�NG, LÃNG PHÍ
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t�i k� h"p th� sáu, Qu�c h�i khóa XIV; tuyên truy�n, bi9u
d
 ng nh�ng t� ch�c, cá nhân có thành tích t�t trong
công tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí; có các ho�t
��ng nghiên c�u lý lun và th#c ti`n v� công tác phòng,
ch�ng tham nh0ng, lãng phí.

CCh� ���ng, ttích cc#c ttham ggia xxây dd#ng, pph	n bbi�n xxã
h�i nnh�m ggóp pph>n hhoàn tthi�n cchính ssách, ppháp llut vv�
phòng, cch�ng ttham nnh0ng, llãng pphí. 

/y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p nâng cao ý
th�c trách nhi�m, n6ng l#c và hi�u qu	 vi�c tham gia góp
ý, ph	n bi�n xã h�i ��i v�i các d# th	o chính sách, pháp
lut v� phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí và v� các l�nh
v#c d` x	y ra tham nh0ng, lãng phí nh
: Chính sách,
pháp lut v� qu	n lý ��t �ai, tài nguyên; công tác cán b�;
các quy ��nh liên quan ��n c  ch� phân công, phân c�p,
xác ��nh trách nhi�m gi�a các c  quan, t� ch�c và cá
nhân; th� t�c hành chính; tài chính công… nh�m phát
hi�n, ki�n ngh� �9 h�n ch�, kh:c ph�c nh�ng “khe h!” d`
d{n ��n tham nh0ng, lãng phí; tham gia góp ý các v6n
b	n h
�ng d{n th#c hi�n Lut Phòng, ch�ng tham nh0ng.

�� xu�t hoàn thi�n các quy ��nh v� vai trò giám sát và
ph	n bi�n xã h�i c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam. Trong
th$i gian t�i c>n nghiên c�u �9 hoàn thi�n h n c  ch�
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c chính tr� - xã
h�i giám sát ��i v�i t� ch�c �	ng và �	ng viên; xác ��nh
rõ h n, c� th9 h n trách nhi�m c�a t� ch�c và �	ng viên
��i v�i ho�t ��ng giám sát và c  ch� ti�p thu, th#c hi�n
các ki�n ngh�, yêu c>u sau giám sát c�a M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam. C>n th9 ch� hóa các quan �i9m, ch� tr
 ng c�a
�	ng v� ��i �oàn k�t toàn dân t�c, ph
 ng châm “dân
bi�t, dân bàn, dân làm, dân ki9m tra”, m�i quan h� “�	ng
lãnh ��o, Nhà n
�c qu	n lý, nhân dân làm ch�”; hoàn
thi�n và th#c hi�n có hi�u qu	 các c  ch�, chính sách
phát huy vai trò c�a nhân dân trong quy�t ��nh nh�ng
v�n �� l�n c�a ��t n
�c; b	o �	m t�t c	 quy�n l#c c�a
Nhà n
�c thu�c v� nhân dân; nâng cao hi�u qu	, tính
thi�t th#c trong ho�t ��ng giám sát và ph	n bi�n xã h�i
c�a M�t trn T� qu�c và các �oàn th9 chính tr� - xã h�i.

Th#c hhi�n tt�t ccông ttác ggiám ssát cc�a MM�t ttrn TT� qqu�c
Vi�t NNam.

/y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p t6ng c
$ng các
ho�t ��ng giám sát ��t xu�t �9 góp ph>n phòng ngEa, ��u
tranh v�i các hành vi tham nh0ng, lãng phí; giám sát nh�ng
v� vi�c, l�nh v#c nh�y c	m, d` phát sinh tham nh0ng, lãng
phí, gây sách nhi`u, phi�n hà ��i v�i ng
$i dân, doanh
nghi�p; nghiên c�u, xem xét v6n b	n �ã có hi�u l#c pháp
lut (giám sát v6n b	n) liên quan ��n quy�n và l)i ích h)p
pháp, chính �áng c�a nhân dân; giám sát vi�c th#c hi�n các
quy ��nh v� công khai, minh b�ch, c	i cách th� t�c hành
chính �9 góp ph>n kh:c ph�c tham nh0ng v�t.

Tri9n khai th#c hi�n t�t Quy�t ��nh s� 99-Q�/TW ngày
3/10/2017 c�a Ban Bí th
 v� ban hành h
�ng d{n khung

�9 các c�p �y, t� ch�c �	ng tr#c thu�c Trung 
 ng ti�p
t�c phát huy vai trò c�a nhân dân trong ��u tranh, ng6n
ch�n, �?y lùi s# suy thoái, “t# di`n bi�n”, “t# chuy9n
hóa” trong n�i b�; Quy ��nh s� 124-Q�/TW ngày 2/2/2018
c�a Ban Bí th
 v� quy ��nh giám sát c�a M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam, các t� ch�c chính tr� - xã h�i và nhân dân ��i
v�i vi�c tu d
�ng, rèn luy�n ��o ��c, l�i s�ng c�a ng
$i
��ng �>u, cán b� ch� ch�t và cán b�, �	ng viên �9 th#c
hi�n nhi�m v� giám sát và góp ý.

Th#c hhi�n tt�t vvi�c tti�p nnhn vvà xx� llý tthông ttin pph	n
ánh, tt� ccáo vv� ttham nnh0ng, llãng pphí. 

S� d�ng hi�u qu	 các kênh thông tin, ph	n ánh v�
tham nh0ng, lãng phí c�a /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam các c�p, c�a báo chí, c  quan, t� ch�c và cá nhân; x�
lý k�p th$i các � n th
, khi�u n�i, t� cáo, các ph	n ánh
g�i ��n /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p. Trên
c  s! ti�p nhn các thông tin ph	n ánh, ý ki�n v� tham
nh0ng, lãng phí, k�p th$i ki�n ngh� v�i các c  quan có
trách nhi�m gi	i quy�t; theo dõi, giám sát quá trình gi	i
quy�t và công khai k�t qu	 gi	i quy�t �9 nhân dân bi�t.

Xây d#ng báo cáo t�ng h)p ý ki�n, ki�n ngh� c�a c�
tri và nhân dân c�a �oàn Ch� t�ch /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam t�i các k� h"p c�a Qu�c h�i và các
báo cáo khác v� công tác phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng
phí c�a �	ng �oàn, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam.

Ch� ���ng, pph�i hh)p vv�i ccác cc  qquan bbáo cchí ttrong
phòng, cch�ng ttham nnh0ng, llãng pphí. 

Ph�i h)p v�i các c  quan báo chí tuyên truy�n, vn
��ng nhân dân tham gia phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng
phí; k�p th$i ph	n ánh v� các hành vi, v� vi�c có d�u hi�u
tham nh0ng, lãng phí; tr#c ti�p phát hi�n, ��u tranh v�i
tham nh0ng, lãng phí thông qua các tin, bài, phóng s#...
tuyên truy�n, bi9u d
 ng nh�ng t� ch�c, cá nhân có
thành tích t�t trong công tác phòng, ch�ng tham nh0ng,
lãng phí.

Ph�i h)p v�i H�i Nhà báo Vi�t Nam cùng các c  quan
báo chí tri9n khai ��u tranh v�i tham nh0ng, lãng phí; t�
ch�c th#c hi�n t�t Gi	i báo chí toàn qu�c “Báo chí v�i
công tác ��u tranh phòng, ch�ng tham nh0ng, lãng phí”.

��i mm�i, nnâng ccao cch�t ll
)ng tt� cch�c bb� mmáy, ccán bb�
và pph
 ng tth�c hho�t ���ng cc�a //y bban MM�t ttrn TT� qqu�c
Vi�t NNam ccác cc�p ��9 tth#c hhi�n ccó hhi�u qqu	 ccông ttác
phòng, cch�ng ttham nnh0ng, llãng pphí. 

Ti�p t�c ��i m�i t� ch�c và ho�t ��ng c�a h� th�ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam theo h
�ng phát huy vai trò
ch� ��ng, tích c#c c�a m|i thành viên, m|i c  quan, t�
ch�c, cá nhân trong h� th�ng M�t trn và t6ng c
$ng
s# ph�i h)p th�ng nh�t hành ��ng gi�a các thành viên
c�a M�t trn trong công tác phòng, ch�ng tham nh0ng,
lãng phí.�

P H Ò N G ,  C H � N G  T H A M  N H @ N G ,  L Ã N G  P H Í
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PHẠM HỮU TIẾN*

Tóm tắt: Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Phật giáo nước ta chịu tác động
của nhiều yếu tố. Đồng thời, qua nhiều thế kỷ, với tư cách là một bộ phận của
dân tộc Việt Nam, nhu cầu tất yếu trong đời sống tinh thần của đông đảo người
Việt Nam, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đồng hành cùng dân tộc.

Summary: In the current trends in globalization, Buddhism of Vietnam has been
influenced by many factors. At the same time, through the centuries as a part of
the Vietnamese people, the indispensable need in the spiritual life of the majority
of Vietnamese people, Vietnamese Buddhism will continue to develop and
accompany the People.
Từ khóa: Phật giáo; đời sống tôn giáo; giá trị đạo đức; Việt Nam.
Keywords: Buddhism; religious life; ethical values; Vietnam.
Nhận bài: 18/2/2020; Sửa chữa: 21/2/2020; Duyệt đăng: 3/3/2020.

Phật giáo Việt Nam vững mạnh trong
lòng dân tộc

Vi�t Nam là m�t qu�c gia �a tôn giáo, �8ng bào các
tôn giáo hi�n nay chi�m 27% dân s�, trên 90% có nhu c>u
sinh ho�t tín ng
�ng, tôn giáo. L�ch s� �ã xác nhn Pht
giáo Vi�t Nam là m�t tôn giáo, tE b	n ch�t, b	n s:c, tE
trong th#c ti`n ho�t ��ng c�a mình, bi9u hi�n truy�n
th�ng yêu n
�c, g:n bó ch�t ch� v�i dân t�c, v�i T� qu�c. 

V�i tinh th>n tE bi, h; x	, tE ngày du nhp vào Vi�t
Nam cho ��n nay �ã h n hai ngàn n6m, Pht giáo �ã tr!
thành m�t ph>n không th9 thi�u trong n�n v6n hóa dân
t�c. �8ng th$i l�ch s� c0ng �ã ch�ng minh m�i quan h� keo
s n, kh6ng khít gi�a Pht giáo và dân t�c trong s# nghi�p
xây d#ng, b	o v�, phát tri9n ��t n
�c và t>m 	nh h
!ng
ngày càng l�n ��n các l�nh v#c trong �$i s�ng xã h�i.

Trong xã h�i hi�n nay, cùng v�i xu th� h�i nhp c�a
��t n
�c, Pht giáo Vi�t Nam tham gia tích c#c vào công
cu�c xây d#ng ��t n
�c b�ng các ho�t ��ng giao l
u qu�c
t�, vn ��ng hòa bình, ��i n�i, ��i ngo�i… ��i b� phn
t6ng, ni, pht t� th#c hi�n n�p s�ng ��o ��c, v6n hóa, ích
n
�c, l)i dân, tr! thành nh�ng ng
$i tiêu bi9u, g
 ng
m{u, là ch| d#a �áng tin cy trong qu>n chúng nhân dân. 

Trong xu th� vn hành c�a dân t�c, Pht giáo không
ngEng kh�ng ��nh, phát tri9n �9 x�ng �áng là tôn giáo
l�n c�a c	 n
�c, �áp �ng �
)c nhu c>u tín ng
�ng c�a
�8ng bào Pht giáo và c	 ng
$i dân không có tôn giáo. Có
�
)c �i�u này là do: Nh�ng giá tr� nhân v6n sâu s:c cùng
nh�ng giá tr� v6n hóa ��o Pht �ã 	nh h
!ng tích c#c
��n quan ni�m, t
 t
!ng, ��o ��c, l�i s�ng c�a nhân dân;
Nh�ng y�u t� v� m�t l�ch s� hình thành, phát tri9n c�a
dân t�c giúp Pht giáo tr! thành tôn giáo luôn �8ng
hành, ph�c v� thi�t th#c cho s# phát tri9n �ó; S# �a d�ng
v� các h� phái Pht giáo v�i các �
$ng h
�ng hành ��o
��c thù c0ng là y�u t� �áp �ng �
)c nhu c>u ngày càng
�a d�ng c�a pht t� và nhân dân; Xu th� th� t�c hóa,
h
�ng vào vi�c ph�c v� �$i, nhp th� làm không khí �$i
s�ng Pht giáo thêm ph>n sôi ��ng; Và cu�i cùng �ó là
chính sách tôn giáo c�a �	ng, Nhà n
�c ngày càng c� th9
và có ph>n khích l� nh�ng �i�u t�t ��p có trong giáo lý
tôn giáo t�o thun l)i cho Pht giáo phát tri9n.

�ã tEng có nhi�u câu h7i �
)c ��t ra là: Vì sao Pht
giáo - m�t tôn giáo du nhp - l�i tr! thành tôn giáo l�n
nh�t trong m�t th$i gian dài ! Vi�t Nam? Nh�ng thách
th�c ��i v�i Pht giáo hi�n nay là gì? 

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

M�t s� v�n đ� c�a Pht giáo 
� Vi�t Nam hi�n nay

DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C
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Th#c ti`n hi�n nay, nh�m minh h"a và b� sung m�t
vài chi ti�t vào m�t s� câu tr	 l$i v� câu h7i nêu ra ! trên,
có th9 nêu ra sau �ây câu tr	 l$i �
)c nhi�u các nhà
nghiên c�u chia s�.

Th� nh�t, Pht giáo du nhp vào Vi�t Nam b�ng con
�
$ng hòa bình - con �
$ng mà t�t c	 các dân t�c ��u
mong 
�c. Pht giáo Nam tông du nhp thông qua các
th
 ng nhân 2n �� lúc b�y gi$ theo �
$ng bi9n (còn
g"i là con �
$ng h8 tiêu) vào các n
�c khu v#c �ông
Nam Á. M�t trong chín phái �oàn truy�n giáo do vua
Asoka (304-272 tr
�c Công nguyên) thành lp và b	o
tr) vào các n
�c Nam Á c0ng là con �
$ng hòa bình.
Pht giáo B:c tông du nhp theo �
$ng b� (còn g"i là
con �
$ng �8ng c7) vào Vi�t Nam tE 2n �� kho	ng �>u
Công nguyên và tE Trung Qu�c trong th$i k� B:c thu�c
(th$i k� phong ki�n Trung Qu�c �ô h� Vi�t Nam tE th�
k; I ��n th� k; X - ch� y�u thông qua h� th�ng hành
chính cai tr�) c0ng không có xung ��t trong vi�c
truy�n bá Pht giáo. Có th9 nói, ! Vi�t Nam không có
thánh chi�n, không có các cu�c “thp t# chinh” tôn

giáo. Hành trình c�a Pht giáo du nhp vào Vi�t Nam
không s� d�ng cung tên, g
 m giáo nên không mang
��n �au th
 ng và oán thù mà ch* �
a l�i ��c tin và
s# an l�c.

Th� hai, giáo lý c�a Pht giáo t
 ng �8ng v�i nguy�n
v"ng và tâm lý ng
$i Vi�t Nam. Do trình �� s	n xu�t c�a
c
 dân Vi�t Nam th$i x
a ph� thu�c ch� y�u vào thiên
nhiên, vì th� h" �ã tìm ni�m an �i trong tín ng
�ng dân
gian và sau �ó là tinh th>n c�a giáo lý T� Di�u �� và Bát
Chính ��o c�a Pht giáo. Tinh th>n TE bi trong Pht giáo
�ã g�p g� ��o lý "th
 ng ng
$i nh
 th9 th
 ng thân"
c�a dân t�c Vi�t Nam. Thuy�t Nhân qu	 �
)c Pht giáo
truy�n t�ng không xa l� v�i nhân sinh quan "! hi�n g�p
lành", "ác gi	 ác báo" c�a c
 dân Vi�t Nam. Ph
 ng châm
"c�u nhân �� th�", "ph� �� chúng sinh", "ph�c v� chúng
sinh c0ng là cúng d
$ng ch
 Pht" trong giáo lý Pht giáo
r�t g>n v�i quan ni�m "c�u ng
$i phúc ��ng hà sa" c�a
c
 dân Vi�t. Giáo lý Trung ��o không c#c �oan c�a Pht
giáo1 phù h)p v�i cách �ng x� không "già néo ��t dây"
c�a c�ng �8ng dân t�c Vi�t.

D I ' N  � À N  � % I  � O À N  K + T  T O À N  D Â N  T � C

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc Tết Đại
lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội, tháng 1/2020.

ẢNH: KỲ ANH
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Th� ba, gi�i lut Ng0 gi�i, Thp thi�n c�a Pht giáo
ch� y�u �òi h7i v� n�i l#c, n�i tâm và "Pht t�i tâm" c�a
Pht t�, không có ràng bu�c nhi�u v� nghi th�c và thi�t
ch� nên r�t phù h)p v�i �i�u ki�n sinh s�ng c�a c
 dân
Vi�t Nam. Ch* m�t nén h
 ng, gi"t d>u là có th9 cúng
d
$ng ��c Pht, ch* m�t nén h
 ng là th�u ��n c�u
trùng. Con �
$ng �
a chúng sinh tr! thành pht t�
không có V�n lý tr
$ng thành.

Th� t
, Pht giáo v�i ch� tr
 ng nhp th� �ã �8ng
hành v�i dân t�c Vi�t Nam trong su�t quá trình d#ng
n
�c và gi� n
�c. Pht giáo có ch| ��ng v�ng ch:c trong
lòng dân t�c Vi�t Nam. Pht giáo và dân t�c có quan h�
mt thi�t. Nhi�u tri�u ��i phong ki�n ! Vi�t Nam �ã tôn
vinh và khuy�n khích Pht giáo. Trong tri�u �ình phong
ki�n Vi�t Nam có hi�n t
)ng ng
$i trong hoàng t�c là
pht t� ho�c �
)c truy�n thEa giáo lý Pht giáo tr
�c khi
n�i ngôi và hi�n t
)ng ng
$i trong hoàng t�c xu�t gia
theo Pht giáo. Vua Tr>n Nhân Tông (1258-1308) sau khi
truy�n ngôi cho con, �ã lp ra tông phái Pht giáo có tên
là Thi�n Trúc Lâm Yên T�. Không ít ch
 t6ng �ã "c!i áo cà
sa, khoác chi�n bào" tham gia kháng chi�n ch�ng ngo�i
xâm, b	o v� T� qu�c. Danh tính nhi�u pht t� �
)c kh:c
ghi trên bia m� trong nhi�u ngh�a trang li�t s�. Pht giáo
còn có �óng góp to l�n trong công cu�c xây d#ng ��t
n
�c thông qua các ho�t ��ng c�a pht t� trong s	n xu�t,
d�ch v� y t�, giáo d�c, môi tr
$ng, nhân ��o tE thi�n
trong xã h�i và qu	ng bá các giá tr� cao c	 c�a Pht giáo
trong các t>ng l�p chúng sinh2.

Th� n6m, Pht giáo khi du nhp vào Vi�t Nam �ã s�m
hòa �8ng v�i tín ng
�ng b	n ��a và v�i các tôn giáo khác.
Hi�n t
)ng "Tam giáo �8ng nguyên" (Pht giáo, Kh�ng
giáo, ��o giáo cùng m�t ngu8n g�c), "Tam giáo �8ng
quy" (Pht giáo, Kh�ng giáo, ��o giáo cùng m�t m�c
�ích) là d�u �n �m nét trong ho�t ��ng tôn giáo ! Vi�t
Nam. Nhi�u ngôi chùa ! Vi�t Nam không ch* th$ Pht,
mà còn th$ các v� th>n, các v� thánh, th$ M{u Tam ph�,
T� ph�, th$ các Anh hùng li�t s�. Trong gia �ình pht t�
tu t�i gia th
$ng có ban th$ Pht, ban th$ th>n linh, ban
th$ t� tiên.

Một số vấn đề của Phật giáo Việt Nam
hiện nay

Ngày nay, Pht giáo Vi�t Nam ho�t ��ng trong m�t b�i
c	nh m�i. Xu th� toàn c>u hóa ti�p t�c m! r�ng cùng v�i
s# ph�c h8i ch� ngh�a dân t�c v�i bi9u hi�n trong kinh
t� là ch� ngh�a b	o h�, mà nhân lo�i t
!ng chEng nh
 �ã
�o�n tuy�t v�i nó. Cu�c cách m�ng công nghi�p l>n th�
t
 �ang di`n ra m�nh m�, không ch* trong các qu�c gia
phát tri9n nh
 trong các cu�c cách m�ng công nghi�p
tr
�c �ây, mà còn ! ngay trong các qu�c gia �ang phát

tri9n. C0ng do �ó, n�n kinh t� th� tr
$ng ��nh h
�ng xã
h�i ch� ngh�a mà Vi�t Nam �ang xây d#ng ch�u "tác ��ng
kép" tE n�n kinh t� th� tr
$ng truy�n th�ng, �8ng th$i
tE n�n kinh t� th� tr
$ng hi�n ��i. Pht giáo Vi�t Nam
v�i t
 cách là m�t th#c th9 c�a xã h�i c0ng ch�u tác ��ng
c�a b�i c	nh nói trên, bi9u hi�n ! nh�ng thách th�c ��t
ra tr
�c Pht giáo Vi�t Nam, trong �ó có m�t s� thách
th�c �áng quan tâm.

M�t là, s# bi�n ��ng trong hàng ng0 pht t�. Tr
�c
�ây pht t� ch� y�u là nông dân ! các vùng nông thôn,
nay có thêm nhi�u t>ng l�p m�i trong c
 dân, nh
: th�
dân, t>ng l�p trung l
u, doanh nhân, trí th�c, sinh viên...
Trình �� ki�n th�c c�a pht t� �ã �
)c nâng cao r�t nhi�u,
nên h" nhn th�c giáo lý c�a Pht giáo không ch* qua
t6ng �oàn nh
 tr
�c �ây, mà còn tr#c ti�p qua các ph
 ng
ti�n truy�n thông ��i chúng hi�n ��i. Ngày nay, �$i s�ng
vt ch�t c�a pht t� và chúng sinh �ã �
)c c	i thi�n
nhi�u, nên h" ��n v�i Pht giáo không ch* vì nhu c>u gi	i
thoát kh� �au v� vt ch�t, mà còn vì nhu c>u gi	i thoát
kh� �au v� tinh th>n c0ng nh
 vì nhu c>u h
�ng t�i
nh�ng giá tr� cao c	 c�a Pht giáo �9 hoàn thi�n mình. 

Hai là, s# b�t cp c�a t6ng �oàn. Trong quá trình
ho�ng pháp, m�t b� phn t6ng �oàn có bi9u hi�n c#c
�oan, tuy�t ��i hoá Pht giáo nguyên th�y ho�c Pht
giáo phát tri9n, phá v� tính th�ng nh�t c�a Pht giáo -
th�ng nh�t gi�a k� thEa và phát tri9n, th�ng nh�t gi�a
giáo lý và tr>n th�, gi�a b�t bi�n và tu� duyên. Kho	ng
cách gi�a t6ng �oàn v�i pht t� và chúng sinh b� thu h�p
do trình �� ki�n th�c c�a pht t� và chúng sinh �
)c
nâng cao, �òi h7i t6ng �oàn c>n có s# �i�u ch*nh t
 ng
�ng v� n�i dung và ph
 ng th�c truy�n ��o. M�t s� ít
thành viên trong t6ng �oàn �ã hoàn t�c (không lo�i trE
do s# tác ��ng c�a �$i s�ng vt ch�t trong xã h�i hi�n
��i) gây 	nh h
!ng tiêu c#c ít nhi�u trong pht t� và
chúng sinh. S# xu�t hi�n rôb�t Mindar gi	ng Pht pháp
t�i Nht B	n ngày 23/2/2019, vi�c truy�n ��o qua
Internet, m�ng xã h�i... không ch* ph	n ánh thành t#u
c�a cu�c cách m�ng công nghi�p l>n th� ba, l>n th� t
,
mà còn là thông �i�p v� nhu c>u ��i m�i ph
 ng th�c
truy�n ��o c�a t6ng �oàn.

Ba là, nhu c>u hoàn thi�n Pht pháp. Khi còn t�i th�,
��c Pht coi tri�t lý Vô th
$ng là m�t b� phn h)p thành
và xuyên su�t giáo lý c�a Ngài. Theo �ó, Ngài coi giáo lý
c�a Ngài nh
 ''cái bè'' �
a chúng sinh �ang chìm �:m
trong dòng sông Tham - Sân - Si sang b�n b$ Giác ng�.
��c Pht luôn nh:c nh! các �� t� r�ng, Ngài ch* truy�n
d�y nh�ng �i�u nh�m c�u v�t chúng sinh ra kh7i "b9
kh�" và nh�ng �i�u Ngài truy�n d�y ch* nh
 "m�t n:m lá"
trong khi s# hi9u bi�t c�a Ngài nh
 ''lá trong rEng". Ngài
luôn luôn c6n d�n �� t� c�a Ng
$i và t6ng �oàn khi
truy�n thEa giáo lý c�a Ngài r�ng ph	i c6n c� vào môi
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tr
$ng truy�n thEa. Ngài cho phép không áp d�ng giáo lý
c�a Ngài "n�u không phù h)p v�i phong t�c, tp quán
c�a ��a ph
 ng". Nh�ng l$i ch* d{n �ó có ý ngh�a to l�n
v� ph
 ng pháp lun khi ti�p cn giáo lý c�a ��c Pht,
cho th�y Pht giáo không ch* là ��o c�a TE bi, mà còn là
��o c�a Trí tu�. Sau khi ��c Th� Tôn nhp Ni�t Bàn, n�i
b� t6ng �oàn �ã phát sinh m�t s� b�t �8ng v� gi�i lut.
Vì vy, các �� t� c�a Ngài và các tr
!ng lão �ã ti�n hành
các l>n k�t tp kinh �i9n Pht giáo. Sau m|i l>n k�t tp,
Pht pháp �
)c hoàn thi�n h n, t6ng �oàn th�ng nh�t
h n. K9 tE l>n k�t tp th� 6 (n6m 1954 t�i Myanmar) ��n
nay �ã h n 7 thp niên. Trong th$i gian �ó, th� gi�i, t6ng
�oàn, pht t� ��u �ã có nhi�u thay ��i. ��c bi�t, nh�ng
thành t#u m�i c�a khoa h"c - công ngh�, nh�t là cu�c
cách m�ng công nghi�p l>n th� t
 trong khám phá không
gian v� mô (v0 tr�), c0ng nh
 th� gi�i vi mô (t� bào con
ng
$i) có liên quan ��n giáo lý c�a Pht giáo v� v0 tr�
quan và v� ngu8n g�c con ng
$i. Vì th�, vi�c hoàn thi�n
Pht pháp là m�t nhu c>u c�p thi�t.

B�n là, s# giao thoa gi�a các tôn giáo. Trong b�i c	nh
Vi�t Nam h�i nhp vào quá trình toàn c>u hóa, nhi�u ho�t
��ng tôn giáo ! các qu�c gia khác �
)c du nhp vào Vi�t
Nam �ã �
a ��n nh�ng bi�n ��ng m�i trong các tôn giáo
t�i Vi�t Nam, trong �ó có Pht giáo. M�t m�t, th#c tr�ng
�ó �ã t�o �i�u ki�n �9 các tín �8 Pht giáo ti�p nhn các
giá tr� c�a các tôn giáo khác, �8ng th$i, có c  h�i qu	ng
bá các giá tr� c�a Pht giáo; �ã phát sinh hi�n t
)ng c	i
��o trong nhi�u tôn giáo; �ã xu�t hi�n c�u trúc gia �ình
�a tôn giáo... M�t khác, y�u t� c#c �oan c�a m�t s� tín
�8 tôn giáo du nhp có nguy c  ti�m ?n gây xung ��t tôn
giáo, b�t �n xã h�i và phân hóa pht t� ! m�t m�c ��
nh�t ��nh, nh
 th#c t� �ã và �ang di`n ra m�t s� ��a
ph
 ng ! Vi�t Nam và t�i m�t s� qu�c gia trên th� gi�i3;

giáo lý và ph
 ng th�c truy�n giáo c�a m�t s� tôn giáo
khác �ã có 	nh h
!ng nh�t ��nh ��n tâm lý c�a m�t b�
phn pht t�.

N6m là, th#c tr�ng các c  s! th$ t# c�a Pht giáo. Nhi�u
c  s! th$ t# c�a Pht giáo �
)c xây d#ng tE lâu ��n nay
b� h
 h�i, xu�ng c�p thì v�n �� ��t ra là: Làm th� nào �9
có ngu8n tài l#c c>n thi�t c�a Nhà n
�c và c�a xã h�i �9
trùng tu các c  s! th$ t# �ó? Làm th� nào �9 vi�c trùng tu
không làm bi�n d�ng c�u trúc v�n có c�a các c  s! th$ t#
này? ��i v�i các c  s! th$ t# �
)c Nhà n
�c Vi�t Nam công
nhn là di tích l�ch s� - v6n hóa thì v�n �� ��t ra là: Làm
th� nào �9 các di tích này th#c hi�n hài hòa ch�c n6ng v�n
có là n i dành cho pht t� và chúng sinh th#c hành nghi
l` Pht giáo, và ch�c n6ng m�i là n i dành cho công chúng
th� h
!ng các giá tr� l�ch s� - v6n hóa? Làm th� nào �9 các
d�ch v� tôn giáo và d�ch v� v6n hóa t�i các di tích này
không b� chi ph�i b!i xu h
�ng th
 ng m�i hóa phát sinh
tE m�t trái c�a n�n kinh t� th� tr
$ng?

K9 tE khi du nhp vào Vi�t Nam ��n nay, tr	i qua hàng
nghìn n6m t8n t�i và phát tri9n, Pht giáo ! Vi�t Nam có
vai trò quan tr"ng trong l�ch s� Vi�t Nam. Pht giáo �ã tr!
thành m�t b� phn trong dân t�c Vi�t Nam; là m�t nhu
c>u t�t y�u trong �$i s�ng tinh th>n c�a �ông �	o nhân
dân Vi�t Nam; là m�t thành t� c�a n�n v6n hóa Vi�t Nam;
là m�t ��ng l#c cho s# phát tri9n kinh t� - xã h�i c�a n
�c
Vi�t Nam ngày nay4. �8ng th$i, �9 Pht giáo ti�p t�c, gi�
v�ng vai trò nh
 nói trên, Pht giáo Vi�t Nam v{n ph	i
gi	i quy�t nh�ng v�n �� tr
�c m:t và lâu dài �ang và s�
��t ra, nh�t là v
)t qua nh�ng thách th�c do s# thay ��i
c�a th� gi�i, c�a ��t n
�c, c0ng nh
 c�a Pht giáo. Nh�ng
kinh nghi�m trong quá trình hình thành và phát tri9n c�a
Pht giáo t�i Vi�t Nam có th9 �
)c xem là m�t ti�n �� �9
Pht giáo t�i Vi�t Nam ti�p t�c phát tri9n.�
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TE khi cu�c vn ��ng "Ng
$i Vi�t Nam 
u tiên dùng
hàng Vi�t Nam" �
)c tri9n khai, Chính ph� �
a
nhi�m v� th#c hi�n Cu�c vn ��ng vào các ngh�
quy�t k� h"p v� tri9n khai các nhi�m v� kinh t� -

xã h�i. Trên c  s! �ó, Th� t
�ng Chính ph� �ã ban hành
nhi�u ch� tr
 ng, gi	i pháp ph�i h)p tri9n khai Cu�c vn
��ng nh
: Ch* th� s� 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 v� vi�c
s� d�ng vt t
, hàng hóa s	n xu�t trong n
�c trong công
tác ��u th>u các d# án s� d�ng v�n Nhà n
�c; Ch* th� s�
24/CT-TTg ngày 17/9/2012 v� vi�c t6ng c
$ng th#c hi�n
Cu�c vn ��ng “Ng
$i Vi�t Nam 
u tiên dùng hàng Vi�t
Nam”; Quy�t ��nh s� 634/Q�-TTg ngày 29/4/2014 v� phê
duy�t �� án Phát tri9n th� tr
$ng trong n
�c g:n v�i Cu�c
vn ��ng "Ng
$i Vi�t Nam 
u tiên dùng hàng Vi�t Nam".
Ch* ��o, h
�ng d{n các b�, c  quan, ��a ph
 ng, doanh
nghi�p tri9n khai th#c hi�n cu�c vn ��ng, �8ng th$i rà

soát, s�a ��i và ban hành các v6n b	n nh�m t�o �i�u ki�n
thun l)i cho các doanh nghi�p s	n xu�t, kinh doanh và
tiêu th� hàng hoá, s	n ph?m trong n
�c.

Các b�, c  quan thu�c Chính ph�, các ban, ngành !
Trung 
 ng �ã ch* ��o, t� ch�c quán tri�t và tri9n khai th#c
hi�n Cu�c vn ��ng trong c  quan và các � n v� tr#c thu�c.
Ti�n hành rà soát, s�a ��i, b� sung hoàn thi�n các v6n b	n
pháp quy, c	i cách th� t�c hành chính, ban hành c  ch�,
chính sách khuy�n khích phát tri9n s	n xu�t kinh, doanh
và tiêu dùng phù h)p v�i các quy ��nh c�a T� ch�c Th
 ng
m�i Th� gi�i (WTO). Ch* ��o, h
�ng d{n các c  quan, � n v�

u tiên mua s:m, s� d�ng các trang thi�t b�, hàng hoá, d�ch
v� Vi�t Nam trong mua s:m công, th#c hi�n các d# án, công
trình �>u t
 tE ngu8n ngân sách Nhà n
�c. T6ng c
$ng
công tác qu	n lý nhà n
�c trên các l�nh v#c, ngành kinh t�
theo ch�c n6ng, nhi�m v� �
)c phân công. 

* Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển
khai trên toàn quốc từ năm 2009. Cuộc vận động bước đầu đã đạt được những kết
quả tích cực, không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy tín của doanh
nghiệp Việt Nam, mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc thực hiện các giải pháp để
giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống của nhân dân.

Summary: The campaign “Vietnamese people prioritise using Vietnamese goods”
has been implemented nationwide since 2009. The initial campaign has achieved
positive results, not only contributing to boosting production and improving the
reputation of Vietnamese enterprises, but also having a positive meaning in
implementing solutions to maintain stable production and business and ensure
people's lives.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cấp ủy đảng; chính quyền; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: The campaign "Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods"; Party committees; the
Government; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/2/2020; Sửa chữa: 10/2/2020; Duyệt đăng: 2/3/2020.

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

Nâng cao hi�u qu	 th�c hi�n
cu�c vn đ�ng “Ng
�i Vi�t Nam 

u tiên dùng hàng Vi�t Nam”
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/y ban nhân dân các t*nh, thành ph� c6n c� tình hình
c� th9 c�a tEng ��a ph
 ng �ã c� th9 hóa các gi	i pháp
v� qu	n lý nhà n
�c c�a Chính ph� trong vi�c ph�i h)p
tri9n khai Cu�c vn ��ng ! ��a ph
 ng. Xây d#ng và ban
hành b� sung, s�a ��i các c  ch�, chính sách h| tr) doanh
nghi�p phát tri9n s	n xu�t kinh doanh, nâng cao n6ng
su�t, ch�t l
)ng, h� giá thành s	n ph?m hàng hóa, d�ch
v�. �8ng th$i, ch* ��o các s!, ngành t� ch�c th#c hi�n
cu�c vn ��ng theo ch�c n6ng nhi�m v� �
)c giao; ch*
��o, h
�ng d{n các c  quan � n v�, doanh nghi�p 
u tiên
s� d�ng hàng hóa, d�ch v� th
 ng hi�u Vi�t trong th#c
hi�n mua s:m tài s	n công, vt t
 ph�c v� s	n xu�t, kinh
doanh. Th#c hi�n ch
 ng trình bình �n th� tr
$ng, �	m
b	o cung �ng nh�ng m�t hàng thi�t y�u ph�c v� tiêu
dùng c�a nhân dân, nh�t là trong d�p T�t Nguyên �án.
�?y m�nh công tác qu	n lý th� tr
$ng, ��u tranh ch�ng
buôn lu, hàng gi	, hàng gian ln th
 ng m�i, hàng
không �	m b	o an toàn th#c ph?m �9 b	o v� s	n xu�t
trong n
�c và quy�n l)i c�a ng
$i tiêu dùng. Trên c  s!
ch
 ng trình, k� ho�ch tri9n khai nhi�m v� c�a Ban Ch*
��o c�p t*nh hàng n6m, /y ban nhân dân các c�p �ã t�o
�i�u ki�n, c�p kinh phí �9 Ban Ch* ��o các c�p tri9n khai
th#c hi�n Cu�c vn ��ng. 

Hàng n6m, trên c  s! s  k�t, �ánh giá k�t qu	 th#c
hi�n và ��nh h
�ng n6m ti�p theo c�a Ban Ch* ��o Cu�c

vn ��ng các t*nh, thành ph�, /y ban nhân dân t*nh,
thành ph� xây d#ng k� ho�ch c� th9 �9 tri9n khai Ch
 ng
trình hành ��ng v�i nh�ng nhóm gi	i pháp c� th9 phù
h)p v�i tình hình th#c t� ��a ph
 ng. Phân công, phân
nhi�m c� th9 cho các s!, ban, ngành ch�c n6ng, /y ban
nhân dân các qun, huy�n tham gia th#c hi�n Ch
 ng
trình hành ��ng. Ch* ��o S! Công th
 ng, c  quan
th
$ng tr#c Ch
 ng trình hành ��ng c�a /y ban nhân
dân t*nh, thành ph� theo dõi ti�n ��, �ôn ��c, �ánh giá
k�t qu	 th#c hi�n các ch
 ng trình nhánh thu�c Ch
 ng
trình hành ��ng và ��nh k� báo cáo, �� xu�t các gi	i pháp
t6ng c
$ng hi�u qu	 th#c hi�n Ch
 ng trình hành ��ng.
Bên c�nh �ó, ch* ��o các s!, ngành ch�c n6ng rà soát,
xác ��nh rõ các tiêu chí khen th
!ng các tp th9, cá nhân
��t thành tích trong tham gia th#c hi�n Cu�c vn ��ng,
nh�m ��ng viên và �	m b	o tính khách quan, l#a ch"n
các tp th9, cá nhân x�ng �áng v�i danh hi�u thi �ua
khen th
!ng. 

V� công tác rà soát, ban hành b� sung c  ch� th#c
hi�n Cu�c vn ��ng theo yêu c>u Ch* th� s� 24/CT-TTg c�a
Th� t
�ng Chính ph�, trong th$i gian qua, các b�, ngành
và chính quy�n các ��a ph
 ng �ã t� ch�c rà soát, b�
sung, s�a ��i, hoàn thi�n hàng ngàn v6n b	n pháp quy,
xây d#ng và ban hành c  ch�, chính sách t�o môi tr
$ng
thông thoáng, thun l)i cho các doanh nghi�p thu�c m"i

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

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu dự Hội nghị triển
khai nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020.

ẢNH: KỲ ANH 
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thành ph>n kinh t� phát tri9n s	n xu�t, thi�t lp h�
th�ng phân ph�i �
a hàng Vi�t ��n v�i ng
$i tiêu dùng
trên c	 n
�c. �ã rà soát, ban hành các c  ch�, chính sách
cho vay v�n, h| tr) lãi su�t v�n vay cho các doanh nghi�p
�9 duy trì và phát tri9n s	n xu�t, kinh doanh; xây d#ng,
rà soát, b� sung hoàn thi�n hàng rào k3 thut �9 b	o v�
quy�n l)i c�a ng
$i tiêu dùng và s	n xu�t trong n
�c; h|
tr) xây d#ng th
 ng hi�u s	n ph?m và b	o v� quy�n s!
h�u trí tu�; �� ra các gi	i pháp tháo g� khó kh6n, t�o môi
tr
$ng thông thoáng cho s	n xu�t, kinh doanh hàng Vi�t.
B� Công Th
 ng �ã ch� trì ph�i h)p v�i các b�, ngành
xây d#ng Ngh� ��nh quy ��nh chi ti�t và h
�ng d{n m�t
s� �i�u Lut B	o v� ng
$i tiêu dùng trình Th� t
�ng
Chính ph� ban hành Ngh� ��nh x� lý vi ph�m hành chính
trong l�nh v#c b	o v� quy�n l)i ng
$i tiêu dùng và Quy�t
��nh c�a Th� t
�ng Chính ph� v� danh m�c hàng hóa,
d�ch v� thi�t y�u ph	i �6ng ký h)p �8ng m{u. Thông qua
các ho�t ��ng �ó, góp ph>n t�o d#ng môi tr
$ng kinh
doanh lành m�nh, quy�n l)i c�a ng
$i tiêu dùng �
)c
�	m b	o và góp ph>n quan tr"ng ��i v�i s# phát tri9n b�n
v�ng ��t n
�c. B� �ã ban hành k�p th$i các v6n b	n ch*
��o công tác qu	n lý an toàn th#c ph?m ngành Công
th
 ng g8m: các v6n b	n quy ph�m pháp lut và các tài
li�u h
�ng d{n b	o �	m an toàn th#c ph?m c0ng nh
 k�p
th$i ch* ��o S! Công th
 ng các t*nh và thành ph� tr#c
thu�c Trung 
 ng, gi	i quy�t d�t �i9m các v� vi ph�m
pháp lut an toàn th#c ph?m t�i các ��a ph
 ng; t� ch�c
các �oàn thanh tra, ki9m tra liên ngành an toàn th#c
ph?m t�i m�t s� t*nh, thành ph�; hoàn thành vi�c xây
d#ng 12 quy chu?n k3 thut qu�c gia cho s	n ph?m và
hàng hóa nhóm 2 (các hàng hóa có nguy c  gây m�t an
toàn); t� ch�c h�i ngh� toàn qu�c v� ngành công nghi�p
môi tr
$ng, nh�m thúc �?y các ho�t ��ng liên quan ��n
phát tri9n ngành công nghi�p môi tr
$ng t�i Vi�t Nam,
giai �o�n 2013 - 2015. B� Nông nghi�p và Phát tri9n nông
thôn trình Qu�c h�i xem xét, thông qua 8 d# án lut,
trong �ó có 5 lut liên quan ��n hàng hóa nông s	n g8m:
Lut B	o v� và Ki9m d�ch th#c vt, Lut Thú y, Lut Lâm
nghi�p, Lut Th�y s	n (s�a ��i), Lut Tr8ng tr"t và Lut
Ch6n nuôi; trình Chính ph� ban hành 71 ngh� ��nh; trình
Th� t
�ng Chính ph� ban hành 41 quy�t ��nh, �	m b	o
�>y �� c  s! pháp lý �9 qu	n lý các t� ch�c, cá nhân s	n
xu�t, kinh doanh trong l�nh v#c nông nghi�p. B� Công
th
 ng c0ng �ã ban hành 503 thông t
 trong giai �o�n
2009 - 2018. Hàng n6m, B� ��u rà soát, cp nht, �i�u
ch*nh danh m�c các s	n ph?m vt t
 nông nghi�p �
)c
phép l
u hành t�i Vi�t Nam cho phù h)p v�i th#c ti`n
s	n xu�t.

Các c  ch�, chính sách, gi	i pháp trong qu	n lý nhà
n
�c �ã �
)c b� sung, s�a ��i, hoàn thi�n, tuy nhiên,
vi�c xây d#ng chính sách h| tr), t�o �i�u ki�n v� m�t
b�ng, v� xúc ti�n th
 ng m�i �9 t�o �i�u ki�n cho các
doanh nghi�p m! r�ng m�ng l
�i phân ph�i, bán l� hàng

hóa, s	n ph?m, d�ch v� Vi�t Nam, nh�t là ��n v�i các vùng
��c bi�t khó kh6n, vùng sâu, vùng xa và vi�c hoàn thi�n
các quy ��nh c�a pháp lut, có ch� tài m�nh m�, giao
nhi�m v� rõ ràng cho các c  quan th#c thi pháp lut,
quy�t tâm �?y lùi n�n hàng gi	, hàng nhái, hàng ��i l�t
xu�t x� Vi�t Nam, hàng kém ch�t l
)ng trên th� tr
$ng
ch
a k�p th$i.

Trong ho�t ��ng h| tr) doanh nghi�p, vi�c t� ch�c
các h�i ngh� k�t n�i cung c>u hàng hóa trong n
�c, t�o
ra không gian giao l
u �9 các doanh nghi�p phân ph�i và
doanh nghi�p s	n xu�t h)p tác, thúc �?y tiêu th� s	n
ph?m hàng hóa trong n
�c, ��c bi�t là các nông s	n, ��c
s	n c�a các ��a ph
 ng t�i th� tr
$ng trong n
�c �
)c
Ban Ch* ��o các c�p quan tâm. H� th�ng phân ph�i hàng
Vi�t tEng b
�c �
)c t�o lp ! các ��a ph
 ng, b
�c �>u
hình thành các kênh phân ph�i hàng hóa, d�ch v� Vi�t
��n ng
$i tiêu dùng trong n
�c, góp ph>n làm thay ��i
di�n m�o c�a h� th�ng phân ph�i hàng Vi�t trong n�n
kinh t�, tác ��ng tích c#c ��n thói quen mua s:m c�a
ng
$i tiêu dùng Vi�t Nam, xây d#ng th
 ng m�i v6n
minh, hi�n ��i. Các ho�t ��ng xúc ti�n th
 ng m�i, h�i
ch) tri9n lãm, gi�i thi�u hàng Vi�t, �
a hàng Vi�t v� nông
thôn, khu công nghi�p, khu ch� xu�t �
)c t� ch�c h>u
h�t ! các ��a ph
 ng, nh�m �
a hàng Vi�t ��n v�i ng
$i
tiêu dùng. Trong �ó, B� Công th
 ng �ã phê duy�t 946 ��
án xúc ti�n th
 ng m�i n�i ��a, v�i t�ng kinh phí 237,53
t; �8ng. Các �� án �
)c tri9n khai th#c hi�n và ��t con
s� c� th9 là: s� l
)ng doanh nghi�p tham gia ��t 32.154
l
)t, giá tr� h)p �8ng ��t h n 340 t; �8ng, doanh thu
bán hàng t�i h�i ch) và các phiên ch) là h n 1.422 t;
�8ng. Các phiên ch) �
a hàng Vi�t v� nông thôn, mi�n
núi, biên gi�i, h	i �	o �
)c t� ch�c th
$ng xuyên v�i quy
mô trung bình 10-20 doanh nghi�p/phiên v�i doanh s�
bán hàng 20-50 t;/phiên. S! Công th
 ng các t*nh, thành
ph� ph�i h)p t� ch�c g>n g>n 4.000 �)t bán hàng v� nông
thôn v�i h n 100.000 l
)t doanh nghi�p tham gia v�i h n
78.000 gian hàng, thu hút h n 5 tri�u l
)t ng
$i dân ��a
ph
 ng t�i tham quan mua s:m, doanh thu mang l�i là
h n 64,47 nghìn t; �8ng. T� ch�c k�t n�i - cung c>u gi�a
các ��a ph
 ng, doanh nghi�p và vn ��ng các ti9u
th
 ng 
u tiên bán hàng Vi�t t�i các ch) truy�n th�ng,
các trung tâm th
 ng m�i. ��c bi�t, t�i các t*nh biên gi�i,
các �)t bán hàng Vi�t không ch* thu hút �
)c ng
$i dân
trên ��a bàn t�i tham quan mua s:m, mà còn thu hút �
)c
�ông �	o dân c
 c�a các n
�c láng gi�ng nh
: Lào,
Campuchia… 

Ch
 ng trình bình �n th� tr
$ng �ã �
)c h>u h�t các
��a ph
 ng trên c	 n
�c tri9n khai trong nh�ng n6m g>n
�ây. Mô hình này �ã góp ph>n phát tri9n h� th�ng phân
ph�i, giúp ng
$i dân ti�p cn �
)c hàng Vi�t ch�t l
)ng
b	o �	m, giá h)p lý, ��c bi�t chú tr"ng t�i các ��i t
)ng
có thu nhp th�p t�i các khu công nghi�p và khu v#c
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nông thôn. Thông qua các �i9m bán hàng bình �n và các
chuy�n �
a hàng Vi�t v� nông thôn, các khu công nghi�p,
khu ch� xu�t, ng
$i dân ti�p cn �
)c ngu8n hàng ch�t
l
)ng, giá c	 phù h)p, qua �ó góp ph>n thúc �?y phát
tri9n s	n xu�t, kinh doanh, �8ng th$i ��nh h
�ng,
khuy�n khích thói quen tiêu dùng hàng Vi�t. Hi�n trên
toàn qu�c có kho	ng h n 20.000 �i9m bán hàng bình �n,
trong �ó ch� y�u tiêu th� nông s	n, th#c ph?m an toàn
và các hàng hóa thi�t y�u do các doanh nghi�p trong
n
�c s	n xu�t. Trong quá trình tri9n khai Cu�c vn ��ng,
các t*nh, thành ph� �ã có nhi�u ho�t ��ng khích l�, h|
tr) làm t6ng thêm ��ng l#c cho các doanh nghi�p, nh
:
t� ch�c Ch
 ng trình bình ch"n “Hàng Vi�t Nam �
)c
ng
$i tiêu dùng yêu thích”, t� ch�c phong trào thi �ua
“Hàng Vi�t Nam chinh ph�c ng
$i Vi�t Nam”, h�i thi
“Ng
$i tiêu dùng thông minh”2. 

Các chính sách h| tr), thúc �?y công tác xúc ti�n
th
 ng m�i, nh
: h�i ch), tri9n lãm, t� ch�c gian hàng,
�i9m bán hàng Vi�t, �ã �
)c các ngành, chính quy�n các
c�p quan tâm, song ch
a �� m�nh �9 thu hút các doanh
nghi�p tham gia Cu�c vn ��ng. Chính sách h| tr) công
tác thông tin, tuyên truy�n, qu	ng bá v� hàng hóa và d�ch
v� th
 ng hi�u Vi�t có ch�t l
)ng cao ch
a �
)c quan
tâm, ch
a t�o ��ng l#c khuy�n khích các doanh nghi�p.

Ban Ch* ��o Cu�c vn ��ng c�a các t*nh, thành ph�
t6ng c
$ng ph�i h)p v�i Ban Ch* ��o ��u tranh, ng6n
ch�n hàng lu, hàng gi	, hàng gian ln th
 ng m�i và
Ban Ch* ��o v� sinh an toàn th#c ph?m. Th
$ng xuyên t�
ch�c các cu�c ki9m tra liên ngành, các �)t giám sát ��i
v�i các c  s! s	n xu�t và d�ch v� vn chuy9n, kinh doanh
hàng hóa. Qua ki9m tra, giám sát �ã góp ph>n cùng l#c
l
)ng ch�c n6ng x� lý các c  s! s	n xu�t, kinh doanh,
vn chuy9n hàng gi	, kém ch�t l
)ng, hàng vi ph�m v�
sinh an toàn th#c ph?m, b	o v� quy�n l)i c�a ng
$i tiêu
dùng và s	n xu�t trong n
�c. L#c l
)ng qu	n lý th�
tr
$ng các t*nh, thành ph� �ã nghiêm túc quán tri�t ch*
��o c�a c�p trên, k�p th$i xây d#ng và tri9n khai ph
 ng
án, k� ho�ch ki9m tra, x� lý nghiêm các hành vi vi ph�m;
�ã làm t�t công tác qu	n lý ��a bàn, chú tr"ng ki9m tra,
x� lý các v�n �� n�i c�m, gây b�c xúc trong d
 lun xã
h�i. Qu	n lý th� tr
$ng �ã k�p th$i ki9m tra, x� lý, ti�n
hành x� ph�t, c0ng nh
 chuy9n c  quan có ch�c n6ng
kh!i t� các v� vi�c có d�u hi�u vi ph�m nghiêm tr"ng. TE
tháng 7/2009 ��n tháng 6/2019, l#c l
)ng qu	n lý th�
tr
$ng �ã ki9m tra 1.063.573 v�, phát hi�n và x� lý
681.624 v� vi ph�m hàng gi	, hàng lu, t�ng s� ti�n x�
ph�t vi ph�m hành chính là 3.581 t; �8ng.

Các tp �oàn, t�ng công ty, doanh nghi�p nhà n
�c,
c0ng nh
 các doanh nghi�p thu�c các thành ph>n kinh t�
khác và các nhà s	n xu�t, kinh doanh �ã tích c#c tri9n khai
các gi	i pháp, ho�t ��ng h
!ng �ng Cu�c vn ��ng; tuyên
truy�n, vn ��ng cán b�, công nhân viên, ngoài lao ��ng

ý th�c �
)c trách nhi�m và quy�n l)i c�a doanh nghi�p
��i v�i Cu�c vn ��ng; �?y m�nh nghiên c�u, �ng d�ng
khoa h"c - công ngh� vào s	n xu�t, ��i m�i công tác qu	n
lý �i�u hành; thi�t lp h� th�ng phân ph�i s	n ph?m; ti�t
ki�m chi phí, h� giá thành, �i �ôi liên doanh, liên k�t s	n
xu�t, cung c�p d�ch v� có ch�t l
)ng và nâng cao s�c c�nh
tranh trên th� tr
$ng n�i ��a và ph�c v� xu�t kh?u. 

Ch
 ng trình �
a hàng Vi�t v� nông thôn, vùng sâu,
vùng xa, khu công nghi�p, khu ch� xu�t trong th$i gian
qua �
)c các doanh nghi�p quan tâm và �ã tr! thành m�t
trong các n�i dung tr"ng tâm h
!ng �ng Cu�c vn ��ng.
��n nay, các �)t bán hàng �ã thu hút �
)c �ông �	o
ng
$i dân ��a ph
 ng ��n th6m quan, mua s:m; b
�c �>u
�ã t�o d#ng �
)c ni�m tin c�a ng
$i tiêu dùng ��i v�i s	n
ph?m n�i ��a (g:n v�i Ch
 ng trình bình �n th� tr
$ng).
Theo th�ng kê, tE khi có Cu�c vn ��ng, s� l
)ng các �)t
bán hàng Vi�t v� nông thôn �ã t6ng lên c	 v� s� l
)ng và
quy mô, �8ng th$i cho th�y s# ch� ��ng, tích c#c, sáng
t�o c�a nhi�u t� ch�c, doanh nghi�p tham gia. Nhi�u
doanh nghi�p t# thi�t k�, làm ch� các quy trình s	n xu�t,
ch� t�o các s	n ph?m có hàm l
)ng khoa h"c - công ngh�
tiên ti�n, v�i t; l� n�i ��a hóa trên 90%, góp ph>n nâng
cao n6ng su�t lao ��ng, giá tr� gia t6ng c�a s	n ph?m
hàng hóa và thay th� hàng nhp kh?u, ti�t ki�m ngo�i t�
cho ��t n
�c. Các doanh nghi�p th
 ng m�i trong th$i
gian qua c0ng �ã tích c#c tham gia Cu�c vn ��ng. B�ng
các cam k�t �
a hàng Vi�t vào các kênh bán hàng, các
doanh nghi�p �ã góp ph>n làm cho t* tr"ng hàng hóa Vi�t
Nam trên th� tr
$ng trong n
�c duy trì ! t* l� cao và �	m
b	o s# �n ��nh3.

Nhận xét, đánh giá bước đầu 
Th� nh�t, s# ph�i h)p, th#c hi�n ch* ��o c�a các c�p

�y, chính quy�n th#c hi�n Ch* th� s� 24/CT-TTg, c�a Th�
t
�ng Chính ph� v� vi�c t6ng c
$ng th#c hi�n Cu�c vn
��ng “Ng
$i Vi�t Nam 
u tiên dùng hàng Vi�t Nam”,
thông qua các ch
 ng trình hành ��ng, k� ho�ch, h
�ng
d{n, nhóm gi	i pháp, �ã truy�n t	i sâu r�ng ��n các t>ng
l�p nhân dân v� m�c �ích và ý ngh�a c�a Cu�c vn ��ng.
Ng
$i tiêu dùng Vi�t Nam �ã nhn th�c �
)c m�c �ích, ý
ngh�a Cu�c vn ��ng và thay ��i hành vi tiêu dùng theo
h
�ng 
u tiên mua s:m hàng s	n xu�t trong n
�c, thay
cho vi�c mua s:m hàng ngo�i �ã t8n t�i lâu nay.

Th� hai, s# ph�i h)p, th#c hi�n ch* ��o c�a các c�p �y,
chính quy�n �ã nâng cao nhn th�c c�a doanh nghi�p v�
t>m quan tr"ng c�a vi�c khai thác t�t th� tr
$ng trong
n
�c, g:n v�i vi�c c	i ti�n ho�t ��ng s	n xu�t, kinh
doanh và n6ng l#c c�nh tranh; �8ng th$i, góp ph>n qu	ng
bá sâu r�ng và nâng cao v� th� c�a hàng Vi�t Nam trong
nhn th�c và hành vi 
u tiên tiêu dùng c�a nhân dân và
t�o hi�u �ng lan t7a r�ng kh:p ��n c	 các vùng sâu, vùng
xa trong c	 n
�c.
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Chú thích:
1. Bao gồm 838 cơ quan báo chí với 1.111 ấn phẩm; 67 đài phát thanh và truyền hình, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở;

90 báo điện tử, tạp chí điện tử, hơn 200 trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp
cả nước...

2. Điển hình các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Yên Bái, Vĩnh Long, Tiền
Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Ninh Thuận…

3. Theo Báo cáo số 799 ngày 22/8/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động: Tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong
nước duy trì ở mức cao: Co.opmart (90-93%), Satra (90-95%), Vissan (95%), Vinmart (63% theo mã hàng)... Theo báo cáo năm 2018
của các doanh nghiệp phân phối, tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị nước ngoài chiếm từ 60% đến 96%, cụ thể: Lotte (82%
theo doanh thu và 84% theo số lượng mặt hàng), Big C (96% theo doanh thu), AEON (80% theo mã hàng), MegaMarket (95% theo
mã hàng)... Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ từ 60% trở lên.
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Th� ba, trong b�i c	nh h�i nhp kinh t� qu�c t�, hàng
Vi�t Nam v{n chi�m t; tr"ng l�n trong h� th�ng các siêu
th�, c�a hàng; �8ng th$i, l
u thông hàng hóa �
)c c	i
thi�n v�i nhi�u kênh phân ph�i t7a ��n kh:p các ��a
bàn, ��c bi�t là vi�c �
a hàng Vi�t v� các ch) truy�n
th�ng, nông thôn, vùng sâu vùng xa �ã �
)c tri9n khai
sâu r�ng, thông qua phát tri9n �i9m bán và t� ch�c bán
hàng l
u ��ng. 

Th� t
, sau khi Ch* th� s� 24/CT-TTg c�a Th� t
�ng
Chính ph� v� t6ng c
$ng th#c hi�n Cu�c vn ��ng �
)c
ban hành, Cu�c vn ��ng ! các ��a ph
 ng �ã phát tri9n
theo chi�u sâu, ngày càng tp trung h n vào vi�c xác ��nh
m�c tiêu c� th9, xây d#ng và tri9n khai k� ho�ch k�t n�i
doanh nghi�p và thúc �?y t�o lp các m�i liên k�t trong
s	n xu�t - l
u thông hàng hóa có tính ch�t lâu dài và
mang l�i hi�u qu	 kinh t� - xã h�i; nh�t là, ch
 ng trình
qu	ng bá, xúc ti�n tiêu th� hàng Vi�t �ã �
)c t� ch�c
th
$ng xuyên, ��nh k�, bài b	n.

Th� n6m, tr
�c nh�ng th$i c  và thách th�c tE b�i c	nh
��t n
�c ta �ang tích c#c, ch� ��ng h�i nhp qu�c t�, các
ho�t ��ng thi�t th#c và k�t qu	 c� th9 c�a s# ph�i h)p,
th#c hi�n ch* ��o c�a các c�p �y, chính quy�n th#c hi�n Ch*
th� s� 24/CT-TTg c�a Th� t
�ng Chính ph� v� vi�c t6ng
c
$ng th#c hi�n cu�c vn ��ng, càng có ý ngh�a sâu s:c,
kh�ng ��nh ý chí t# l#c, t# c
$ng, lòng t# hào, tinh th>n
t# tôn dân t�c, góp ph>n quan tr"ng vào s# �n ��nh, phát
tri9n kinh t� - xã h�i c�a ��t n
�c trong nh�ng n6m qua.

Một số bài học kinh nghiệm thực hiện
hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

M�t là, vi�c c� th9 hóa ch� tr
 ng th#c hi�n Cu�c vn
��ng nh
 yêu c>u Ch* th� s� 24/CT-TTg c�a Th� t
�ng
Chính ph�, b�ng nh�ng gi	i pháp mang tính th#c ti`n và
�
)c tri9n khai thông qua các ho�t ��ng thi�t th#c, co�
�i�nh h
 �ng da�i ha�n là r�t quan tr"ng và có ý ngh�a quy�t
��nh ��i v�i thành công c�a Cu�c vn ��ng.

Hai là, trong t� ch�c th#c hi�n Cu�c vn ��ng, các
nhóm gi	i pháp c>n �
)c tri9n khai �8ng b�, có s# phân
công c� th9 và yêu c>u có s# ph�i h)p gi�a các � n v�

liên quan; g:n t� ch�c th#c hi�n v�i ki9m tra, giám sát
ti�n ��, k�t qu	 th#c hi�n; �8ng th$i, k�t h)p v�i k�p
th$i khen th
!ng các �i9n hình tiên ti�n tham gia th#c
hi�n có hi�u qu	 Cu�c vn ��ng. Qua tEng n6m tri9n
khai, có nhi�u ch
 ng trình �ã thi�t lp �
)c s# liên
k�t và b� tr) cho nhau �9 ��t hi�u qu	 trong quá trình
th#c hi�n. 

Ba là, thông tin, tuyên truy�n, vn ��ng là gi	i pháp
mang tính c�t lõi, quy�t ��nh hi�u qu	 c�a Cu�c vn
��ng. Trong th$i gian qua, các ngành, các c�p và các � n
v� tham gia th#c hi�n Cu�c vn ��ng �ã �?y m�nh công
tác thông tin, tuyên truy�n, vn ��ng v�i nhi�u hình
th�c, thông qua nhi�u ph
 ng ti�n ��n ng
$i tiêu dùng,
h| tr) doanh nghi�p t6ng c
$ng qu	ng bá s	n ph?m, góp
ph>n quan tr"ng giúp ng
$i tiêu dùng nhn th�c �úng
�:n h n v� th� tr
$ng hàng hóa n�i ��a, tránh mua ph	i
hàng gi	, hàng nhái, hàng kém ch�t l
)ng; t�o s�c lan t7a
m�nh m� c�a Cu�c vn ��ng, có tác ��ng không nh7 làm
thay ��i nhn th�c và hành vi 
u tiên s� d�ng hàng Vi�t. 

Có th9 kh�ng ��nh, s# ph�i h)p, th#c hi�n ch* ��o
c�a các c�p �y, chính quy�n th#c hi�n Ch* th� s� 24/CT-
TTg ngày 17/9/2012 c�a Th� t
�ng Chính ph� v� vi�c
t6ng c
$ng th#c hi�n cu�c vn ��ng “Ng
$i Vi�t Nam

u tiên dùng hàng Vi�t Nam” trong h n 7 n6m qua �ã
��t �
)c nh�ng k�t qu	 r�t �áng khích l�, góp ph>n
quan tr"ng làm cho thành công c�a Cu�c vn ��ng
kh�ng ��nh ch� tr
 ng �úng �:n c�a �	ng, là Cu�c vn
��ng mang ý ngh�a to l�n v� nhi�u m�t: �ã kh i dy
ni�m t# hào, t# tôn dân t�c trong m|i ng
$i Vi�t Nam,
nâng cao trách nhi�m c�a các ngành, các c�p, góp ph>n
xây d#ng n�n kinh t� t# c
$ng, t# l#c; �ã phát huy s�c
m�nh dân t�c giúp các doanh nghi�p Vi�t Nam ��ng
v�ng và v
)t qua muôn vàn khó kh6n trong xu h
�ng
h�i nhp; t�o nên nét ��p trong v6n hóa tiêu dùng c�a
ng
$i Vi�t Nam. �8ng th$i, qua �ó phát huy �
)c lòng
yêu n
�c, ý th�c t# hào, t# tôn dân t�c và tinh th>n
�oàn k�t chung s�c, chung lòng c�a các t>ng l�p nhân
dân tr
�c nh�ng khó kh6n, thách th�c c�a ��t n
�c,
góp ph>n huy ��ng n�i l#c trong n
�c �9 th#c hi�n
nhi�m v� �n ��nh kinh t� v� mô, b	o �	m an sinh xã h�i
và t6ng tr
!ng b�n v�ng.�
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Vài nét tổng quan về tổ chức xã hội và 
hệ thống tổ chức xã hội của Vusta trong
chăm sóc sức khỏe cộng đồng

T� ch�c xã h�i �
)c hình thành trên các nguyên t:c
t# nguy�n, t# qu	n c�a ng
$i lao ��ng �
)c t� ch�c và
ho�t ��ng theo �i�u l� hay các quy ��nh c�a Nhà n
�c,

nhân danh t� ch�c mình khi tham gia qu	n lý nhà n
�c,
qu	n lý xã h�i nh�m b	o v� l)i ích chính �áng c�a các
thành viên.

��c �i9m c�a t� ch�c xã h�i g8m: 

+ Là t� ch�c ngoài nhà n
�c, t� ch�c xã h�i nhân
danh t� ch�c mình khi tham gia các ho�t ��ng; 

* Bác sĩ, Giám đốc Trung tâm thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC).

Vai trò và đóng góp c�a các t� ch�c xã h�i - Liên hi�p 
các H�i Khoa h�c và K� thut Vi�t Nam (VUSTA) 
trong ch!m sóc s�c kh"e c�ng đ#ng

ĐỖ THỊ VÂN*

Tóm tắt: Những năm gần đây, các tổ chức xã hội đã và đang phát triển nhanh
chóng, đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối
với đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng núi, người nghèo và yếu thế, phụ nữ, trẻ
em… Nhiều tổ chức xã hội đã phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn,
thực hiện việc vận động chính sách, đề xuất các kiến nghị với các cơ quan có
thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế. Thời gian qua, Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã triển khai Dự án Quỹ Toàn
cầu phòng, chống HIV/AIDS và đã phát huy được vai trò của cộng đồng trong
lĩnh vực này. Từ thực tiễn hoạt động của VUSTA, thời gian tới, các tổ chức xã hội
mong muốn có môi trường pháp lý thuận lợi hơn để đóng góp nhiều hơn nữa
trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Summary: In recent years, social organizations have been developing rapidly,
playing an important role in public health care, especially for ethnic minorities,
mountainous areas and poor and disadvantaged people, women, children, etc.,
Many social organizations have jointly organized conferences, seminars, forums,
advocacy, and recommendations to the competent authorities on issues related to
the health sector. Recently, the Vietnam Union of Science and Technology
Associations (VUSTA) has implemented the Global Fund for HIV / AIDS Prevention
and Control and has promoted the role of the community in this field. From
VUSTA's operational practices, in the near future, social organizations want a
more favorable legal environment to contribute more to public health care.
Từ khóa: Các tổ chức xã hội; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Keywords: Social organizations; Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA); public health care.
Nhận bài: 25/2/2020; Sửa chữa: 26/2/2020; Duyệt đăng: 2/3/2020.
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+ Các thành viên tham gia trong t� ch�c xã h�i ho�t
��ng hoàn toàn d#a trên tinh th>n t# nguy�n và ho�t
��ng d#a trên m�t m�c �ích chung, hay � n gi	n ! �ây
là thành lp d#a trên nguyên t:c cùng giai c�p, cùng công
vi�c ngh� nghi�p; 

+ T� ch�c xã h�i �� ra các nguyên t:c ho�t ��ng và
�i�u l� c�a t� ch�c do chính các thành viên c�a t� ch�c
�ó lp nên. Các nguyên t:c, �i�u l� này �
)c lp ra �	m
b	o �úng theo quy ��nh c�a pháp lut; 

+ �i9m khác bi�t c  b	n c�a t� ch�c xã h�i �ó là vi�c
ho�t ��ng c�a t� ch�c không vì m�c �ích l)i nhun, mà
m�c �ích c�a t� ch�c này là �9 b	o v� các quy�n, c0ng
nh
 nh�ng l)i ích c�a các thành viên trong t� ch�c; 

+ Có t� ch�c xã h�i có t
 cách pháp nhân và có t� ch�c
xã h�i không có t
 cách pháp nhân.

Ngoài các �oàn th9 chính tr� - xã h�i; các t� ch�c
chính tr� - xã h�i và chính tr� - xã h�i ngh� nghi�p; các
h�i; t� ch�c khoa h"c và công ngh�… hi�n nay có nhi�u
lo�i hình t� ch�c xã h�i, nh
: các t� ch�c d#a vào c�ng
�8ng: CBO, câu l�c b�, nhóm s! thích,…

H� th�ng t� ch�c xã h�i ngày càng phát tri9n m�nh
m�. Ch* tính riêng t� ch�c h�i, theo báo cáo m�i �ây c�a
B� N�i v�, tính ��n tháng 8/2019, t�ng s� h�i trong c	
n
�c là 70.491, trong �ó có 530 h�i có ph�m vi ho�t ��ng
trong c	 n
�c và 69.961 h�i ho�t ��ng trong ph�m vi ��a
ph
 ng. V� t� ch�c khoa h"c và công ngh� (VNGO), theo

báo cáo c�a B� Khoa h"c và Công ngh�, tính ��n tháng
12/2018 có 3.836 t� ch�c khoa h"c công ngh� thu�c
Trung 
 ng và 1.806 t� ch�c khoa h"c và công ngh�
thu�c ��a ph
 ng; riêng t� ch�c khoa h"c công ngh�
ngoài công lp có 2.042 t� ch�c, trong �ó Trung 
 ng có
880 t� ch�c và ��a ph
 ng có 1.162 t� ch�c.

Trong l�nh v#c ch6m sóc s�c kh7e c�ng �8ng, Vusta
có h� th�ng r�ng l�n, ph� kh:p 63 t*nh, thành ph� v�i 87
H�i Khoa h"c và K3 thut ngành toàn qu�c và 63 Liên
hi�p h�i c�p t*nh. Các h�i ngành ho�t ��ng trong l�nh v#c
ch6m sóc s�c kh7e c�ng �8ng g8m: T�ng h�i Y h"c Vi�t
Nam, H�i �ông y Vi�t Nam, H�i D
)c h"c Vi�t Nam, H�i
Thi�t b� y t�.

Hi�n nay, T�ng h�i Y h"c Vi�t Nam có 49 h�i chuyên
khoa và 57 h�i y d
)c c�p t*nh. H�i �ông y Vi�t Nam có
7.266 h�i các c�p tE Trung 
 ng ��n c  s!, trong �ó có 63
h�i c�p t*nh, 25 chi h�i tr#c thu�c Trung 
 ng, 631/713
h�i c�p huy�n, th� xã (chi�m 88,49%), 6.429/11.070 h�i
�ông y c�p xã (chi�m 58,07%). Các t� ch�c khoa h"c và
công ngh� ho�t ��ng trong l�nh v#c s�c kh7e có 50/461
t� ch�c, ngoài ra còn có kho	ng 20 m�ng l
�i, liên minh
ho�t ��ng vì s�c kh7e c�ng �8ng.

Vai trò và đóng góp của tổ chức xã hội
trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

CCác mmô hhình ssáng kki�n ccung cc�p dd�ch vv� cch6m ssóc ss�c
kh7e cc�ng ��8ng

Ra mắt Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam, với sứ mệnh "Vì nước sạch cho mọi người và sức khỏe cho cộng đồng", tháng 9/2018. 
ẢNH : PV



45TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 196 (3/2020)

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

Trong hành ��ng, các t� ch�c xã h�i tp trung �i vào
�áp �ng nhu c>u ch6m sóc s�c kho�, an ninh s�c kho�
c�ng �8ng và an toàn môi sinh. Nhi�u mô hình do các t�
ch�c xã h�i lp ra nh
: Mô hình b	o t8n cây thu�c Vi�t
Nam; Mô hình khám ch�a b�nh mi`n phí t�i các t*nh,
thành ph�: B:c Giang, B:c C�n, Cao B�ng,...; Mô hình tr)
giúp pháp lý; Mô hình ch6m sóc và �i�u tr� tr� t# k;; Mô
hình doanh nghi�p xã h�i phòng khám �a khoa Galant;
Mô hình c�ng �8ng nói không v�i amiang,…

Các sáng ki�n c�a t� ch�c xã h�i xu�t phát tE c  s!
khoa h"c v� ch6m sóc s�c kho� c�ng �8ng, nh�m �	m b	o
quy�n l)i c�a các nhóm y�u th� tr
�c quá trình phát tri9n
c�nh tranh th� tr
$ng. 

TTuyên ttruy�n, pph� bbi�n kki�n tth�c yy tt� 

V�i l)i th� c�a các t� ch�c xã h�i có ��i ng0 chuyên
gia trong l�nh v#c y t� và các chuyên gia liên ngành,
nên thun l)i trong vi�c tuyên truy�n ph� bi�n ki�n
th�c v� y t� trong c�ng �8ng; hình th�c tuyên truy�n
phong phú, �a d�ng tE các truy�n thông nhóm l�n,
nhóm nh7 ��n tp hu�n, h�i th	o, di`n �àn; h� th�ng
website và trên báo chí… là các kênh tuyên truy�n hi�u
qu	. Trong th$i gian qua, H�i �ông y �ã tp h)p trên
500 bài thu�c c�a dân t�c Thái, Tày, Nùng; 200 bài
thu�c c�a ng
$i Dao �7 �9 cp nht ph� bi�n t�i �ông
�	o ng
$i dân.

T6ng cc
$ng nn6ng ll#c ccho hh�i vviên vvà cc�ng ��8ng 

Các t� ch�c xã h�i th
$ng xuyên t� ch�c các khóa �ào
t�o cho h�i viên; xây d#ng n6ng l#c cho h� th�ng c�ng
�8ng trong phòng, ch�ng HIV/AIDS: t� ch�c hàng tr6m
khóa tp luy�n cho các t� ch�c c�ng �8ng CBO; xây d#ng
��i ng0 chuyên gia nòng c�t �9 có ngu8n gi	ng viên t�i
ch|; huy ��ng s# h| tr) c�a các t� ch�c qu�c t�: c� cán
b� �i �ào t�o ! n
�c ngoài.

Vn ���ng cchính ssách yy tt� 

Thành lp Liên minh vn ��ng chính sách (9/2013)
v�i s� m�nh thúc �?y s� d�ng b�ng ch�ng khoa h"c
trong vn ��ng chính sách v� y t�. K�t qu	 �ã có nhi�u
�óng góp trong tham gia xây d#ng Lut B	o hi9m y t�
s�a ��i, Lut Tr� em s�a ��i, C�m s� d�ng amiang, c�
th9 là: �
a vào Lut B	o hi9m y t� s�a ��i (6/2014) gói
d�ch v� y t� c  b	n do b	o hi9m y t� chi tr	; �
a vào
Lut Tr� em s�a ��i n6m 2016 v� quy�n c�a tr� em �
)c
“ch6m sóc cho s# phát tri9n toàn di�n c�a tr� trong
1.000 ngày �>u �$i”.

Huy ���ng ccác nngu8n ll#c cch6m ssóc ss�c kkh7e cc�ng ��8ng 

TE n6m 2016 ��n tháng 6/2018, các t� ch�c xã h�i
thu�c Vusta �ã huy ��ng �
)c kho	ng 1.230 t;, trong
�ó có 213 d# án vi�n tr) phi chính ph�, 11 d# án ODA
v�i t�ng kinh phí lên t�i 32.802.037 USD, trong �ó
ch� y�u là các d# án ch6m sóc s�c kh7e c�ng �8ng,

b	o v� môi tr
$ng �
)c tri9n khai ! c�ng �8ng dân
t�c thi9u s�, ng
$i cao tu�i, nhóm ��i t
)ng d` b� t�n
th
 ng. Riêng d# án c�a Vusta v� phòng, ch�ng
HIV/AIDS do Qu3 toàn c>u tài tr) trong giai �o�n
2015-2017 là 6,9 tri�u USD, giai �o�n tE n6m 2018 ��n
nay g>n 6,5 tri�u USD…

Các hho�t ���ng pphong pphú kkhác

Các ch
 ng trình khám, ch�a b�nh mi`n phí; t�
ch�c ch
 ng trình thanh niên tình nguy�n mùa �ông:
khám, t
 v�n s�c kh7e cho h n 8.000 l
)t ng
$i, phát
thu�c g>n 1 t; �8ng (Liên hi�p h�i B:c Giang), m� m:t
mi`n phí cho ng
$i cao tu�i, biên so�n TE �i9n Y khoa
Vi�t Nam,…

Một số vấn đề đặt ra
Các t� ch�c xã h�i tuy có l)i th� là h� th�ng r�ng kh:p

tE Trung 
 ng ��n ��a ph
 ng; ��i ng0 chuyên gia trong
h>u h�t các l�nh v#c s�c kh7e, môi tr
$ng; c  ch� linh
ho�t, mô hinh g"n nh�, có s�c sáng t�o; ph
 ng pháp làm
vi�c có s# tham gia sâu sát v�i c�ng �8ng… Song, v{n còn
m�t s� �i9m y�u, �ó là: N6ng l#c còn h�n ch�; c  s! vt
ch�t, kinh phí còn h�n ch�, ch� y�u d#a vào ngu8n tài tr)
qu�c t�, kh	 n6ng huy ��ng ngu8n l#c trong n
�c còn y�u;
s# h)p tác, k�t n�i gi�a các t� ch�c xã h�i v�i nhau và v�i
��i tác còn h�n ch�. Chính vì nh�ng �i�u này �
a ra nhi�u
thách th�c nh
: tài chính không �n ��nh, ph� thu�c vi�n
tr) n
�c ngoài; Môi tr
$ng pháp lý ch
a �>y ��, rõ ràng,
nh�t là Lut v� H�i ch
a �
)c thông qua; nhn th�c v� v�
trí, vai trò t� ch�c xã h�i còn h�n ch� tE phía c  quan qu	n
lý và xã h�i. Do vy, ho�t ��ng c�a các t� ch�c xã h�i nói
chung và l�nh v#c ch6m sóc s�c kh7e c�ng �8ng nói riêng
còn nhi�u khó kh6n.

Trong b�i c	nh h�i nhp toàn c>u, v� trí c�a các t�
ch�c xã h�i ngày càng �
)c kh�ng ��nh, v�i mong mu�n
�óng góp nhi�u h n n�a trong vi�c ch6m sóc s�c kh7e
c�ng �8ng, các t� ch�c xã h�i khuy�n ngh�: 

M�t là, �	ng và Nhà n
�c s�m ban hành lut v� h�i và
các v6n b	n h
�ng d{n.

Hai là, �	m b	o công b�ng gi�a các t� ch�c xã h�i
trong ti�p cn ngu8n ngân sách nhà n
�c, thúc �?y
chuy9n giao d�ch v� công cho các t� ch�c xã h�i thông
qua ho�t ��ng xã h�i.

Ba là, s�a ��i Ngh� ��nh 93/2009/N�-CP theo h
�ng
� n gi	n, thun l)i cho các t� ch�c xã h�i ti�p cn các
ngu8n tài tr) qu�c t�.

B�n là, t6ng c
$ng vai trò c�a t� ch�c xã h�i trong
giám sát ch�p hành chính sách pháp lut v� y t�.

N6m là, huy ��ng s# tham gia và �óng góp c�a t� ch�c
xã h�i v� ch6m sóc s�c kh7e c�ng �8ng trong �� án y t�
và môi tr
$ng.�
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Thực trạng tham gia công tác hòa giải ở
cơ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp (2014-2019)

M�t trn T� qu�c Vi�t Nam tích c#c ph�i h)p, tham
gia b>u hòa gi	i viên, m! r�ng, thu hút �
)c nhi�u
thành ph>n, nhi�u l#c l
)ng tham gia. S� l
)ng, ch�t
l
)ng c�a ��i ng0 hòa gi	i viên tEng b
�c �
)c �	m
b	o, h>u h�t hòa gi	i viên ��u nêu cao tinh th>n t#
nguy�n, nhi�t tình, trách nhi�m, nhi�u hòa gi	i viên
v�ng v� chuyên môn, nghi�p v�, thành th�o v� k3
n6ng hòa gi	i ! c  s!. ��n tháng 4/2019, c	 n
�c có
106.583 t� hoà gi	i v�i 660.089 hòa gi	i viên, trong �ó
128.091 cán b� M�t trn tham gia làm hòa gi	i viên,

còn l�i hòa gi	i viên là cán b� làm công tác c�a ph�
n�, c#u chi�n binh, ng
$i cao tu�i, �oàn thanh niên,
già làng, tr
!ng b	n, các ch�c s:c tôn giáo, ng
$i có uy
tín, nguyên cán b� làm công tác pháp lut ngh* h
u
t�i ��a ph
 ng1…

/y ban M�t trn T� qu�c các c�p �ã ch� ��ng ph�i h)p
v�i ngành t
 pháp cùng c�p, tham m
u cho chính quy�n
��a ph
 ng �
a n�i dung th#c hi�n pháp lut v� hòa gi	i
! c  s! vào xây d#ng, th#c hi�n h
 ng 
�c, quy 
�c,
trong �ó �� ra các gi	i pháp th#c thi hi�u qu	. �8ng th$i,
k�p th$i phát hi�n và gi	i quy�t nhanh các mâu thu{n
ngay tE c  s!, gi� gìn �oàn k�t trong c�ng �8ng dân c
,
góp ph>n �	m b	o an ninh, trt t# an toàn xã h�i. 

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

KINH NGHI�M - TH�C TI�N

LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Hoà giải ở cơ sở được thực hiện thông qua hoạt động của tổ hoà giải
hoặc các tổ chức thích hợp khác của nhân dân ở thôn, xóm, bản, tổ dân phố và
các cụm dân cư khác, nhằm củng cố sự đoàn kết trong nhân dân, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác hòa giải ở cơ sở
thông qua hoạt động xây dựng văn bản hướng dẫn tuyên truyền quy định của
pháp luật về hòa giải ở cơ sở, tham gia xây dựng tổ chức bộ máy hòa giải ở cơ
sở và giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Summary: Conciliation at the grassroots level is conducted through the activities
of conciliation groups or other appropriate organizations of the People in the
hamlets, villages, civil group, and other residential clusters, in order to strengthen
the unity among the People, preserving social order and safety. The Vietnam
Fatherland Front participates in conciliation at the grassroots level through the
activities of making documents, guiding the propagation of the law on conciliation
at the grassroots level, and participates in building the organization of conciliation
at the grassroots level and supervising the implementation of legislation on
conciliation at the grassroots level.
Từ khóa: Hoà giải ở cơ sở; nhân dân; đoàn kết; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Conciliation at the grassroots level; the People; unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 11/2/2020; Sửa chữa: 12/2/2020; Duyệt đăng: 28/2/2020.

M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p 
tham gia công tác hòa gi	i � c� s� - 
th�c tr�ng và kinh nghi�m
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Ho�t ��ng giám sát v�
th#c hi�n pháp lut v� hòa
gi	i ! c  s! luôn �
)c /y
ban M�t trn T� qu�c các
c�p chú tr"ng. ��nh k�
hàng n6m, /y ban M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam các c�p
ch� ��ng xây d#ng k�
ho�ch ki9m tra, giám sát
vi�c th#c hi�n pháp lut v�
hòa gi	i c  s!. Sau ki9m tra,
giám sát có nh�ng �� xu�t,
ki�n ngh� ��n các c  quan
nhà n
�c có th?m quy�n
kh:c ph�c nh�ng t8n t�i,
h�n ch�, th#c hi�n t�t h n
công tác hòa gi	i ! c  s!.

Công tác ph�i h)p gi�a
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
và các t� ch�c thành viên
v�i c  quan t
 pháp trong
vi�c tri9n khai th#c hi�n
Lut Hòa gi	i ! c  s! có
nh�ng chuy9n bi�n tích c#c
trong c�ng c�, ki�n toàn t� ch�c và ho�t ��ng c�a T� hòa
gi	i, vi�c t� ch�c h�i ngh� tp hu�n, h
�ng d{n nghi�p v�
cho ��i ng0 hòa gi	i viên ! c  s!. Trong 5 n6m, các ��a
ph
 ng ti�p nhn 733.159 v� vi�c, trong �ó hòa gi	i
thành: 599.983 v� vi�c, hòa gi	i không thành: 133.176
v� vi�c, s� v� vi�c hòa gi	i thành ��t t; l� 81,8 %2. Ho�t
��ng s  k�t, t�ng k�t và khen th
!ng v� hòa gi	i �
)c
quan tâm th#c hi�n.

Một số vấn đề đặt ra trong công tác tham
gia hòa giải cơ sở 

M�t là, v� xây d#ng v6n b	n h
�ng d{n tuyên truy�n
v� Lut Hòa gi	i ! c  s!. Vi�c tri9n khai th#c hi�n công tác
ph� bi�n các v6n b	n pháp lut ! m�t s� c  s! còn dàn tr	i,
ch
a th
$ng xuyên; ph� bi�n pháp lut tE xã t�i nhân dân
các thôn, b	n, khu ph� còn h�n ch�. � m�t s� ��a ph
 ng,
công tác ph�i h)p tuyên truy�n, ph� bi�n pháp lut v� hòa
gi	i ! c  s! còn chm ��i m�i v� n�i dung và hình th�c
th#c hi�n, nên hi�u qu	 ch
a cao. ��i v�i m�t s� t*nh mi�n
núi, �ông �8ng bào dân t�c thi9u s�, m|i c�ng �8ng dân
c
 ��u có nét v6n hóa, phong t�c khác nhau, nên �9 am
hi9u ti�ng nói, phong t�c, tp quán c�a các c�ng �8ng dân
t�c, ph�c v� cho công tác hòa gi	i là �i�u không d` dàng
��i v�i ��i ng0 hòa gi	i viên. 

Hai là, h�n ch� trong tham gia xây d#ng t� ch�c b�
máy hòa gi	i ! c  s!, c0ng nh
 tham gia tuy9n ch"n hòa
gi	i viên ! c  s!. Ban Công tác M�t trn ! c  s! �ôi lúc
ch
a ch� ��ng ki�n ngh� Ban Th
$ng tr#c /y ban M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam c�p xã trong c�ng c�, ki�n toàn t�
hòa gi	i khi có s# thay ��i. Nhìn chung, ch�t l
)ng ��i

ng0 hòa gi	i viên c  s! ch
a cao, s� l
)ng hòa gi	i viên
có chuyên môn Lut còn ít, ch* có 22.746 ng
$i (kho	ng
3,5%). S� l
)ng hòa gi	i viên là n� chi�m t; l� nh7, n6m
2008 c	 n
�c có 651.788 hòa gi	i viên, trong �ó ch* có
kho	ng 28,5% hòa gi	i viên là n�. Công tác b8i d
�ng
nghi�p v� cho hòa gi	i viên ch
a �
)c t� ch�c ��nh k�
th
$ng xuyên. S� l
)ng hòa gi	i viên �
)c b8i d
�ng v�
chuyên môn, nghi�p v� h�ng n6m còn h�n ch�. Trong
n6m 2018, c	 n
�c ch* có 237.042 hòa gi	i viên �
)c b8i
d
�ng, chi�m kho	ng 36,4% t�ng s� hòa gi	i viên; c	
n
�c còn có ��n 73,6% s� hòa gi	i viên ch
a �
)c b8i
d
�ng v� chuyên môn, nghi�p v�3.

Kinh phí c�p cho công tác hòa gi	i còn thi�u, thm
chí m�t s� ��a ph
 ng không có ho�c ch
a b� trí �
)c
kinh phí ho�t ��ng và thù lao cho các v� vi�c hòa gi	i,
nên ch
a ��ng viên k�p th$i các hòa gi	i viên tham gia
hòa gi	i và ho�t ��ng c�a t� hòa gi	i.

Ba là, vn ��ng nhân dân xây d#ng n�i dung th#c
hi�n pháp lut v� hòa gi	i ! c  s! trong h
 ng 
�c, quy

�c ch
a ch�t ch�. /y ban M�t trn T� qu�c ! m�t s� ��a
ph
 ng ch
a quan tâm khuy�n khích hòa gi	i viên ! c 
s! tham kh	o, vn d�ng h
 ng 
�c, quy 
�c �9 hòa gi	i
các mâu thu{n, tranh ch�p trong quá trình hòa gi	i t�i c 
s! theo quy ��nh c�a pháp lut.

Ho�t ��ng ph�i h)p gi�a Tr
!ng Ban Công tác M�t
trn v�i Tr
!ng thôn ho�c T� tr
!ng t� dân ph�, ng
$i
��ng �>u các t� ch�c chính tr� - xã h�i c�a thôn, t� dân
ph� vn ��ng h� gia �ình, cá nhân trong thôn, t� dân
ph� trong xây d#ng và th#c hi�n h
 ng 
�c, quy 
�c
ch
a �
)c ch�t ch�. 

K I N H  N G H I � M  -  T H � C  T I ' N

Thực hiện tốt nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhân dân và phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương. ẢNH: PV
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/y ban M�t trn T� qu�c ! m�t s� ��a ph
 ng ch
a
quan tâm rà soát, phát hi�n, �� xu�t s�a ��i, b� sung,
thay th� h
 ng 
�c, quy 
�c, ho�c ki�n ngh� x� lý h
 ng

�c, quy 
�c vi ph�m. Bên c�nh �ó, m�t s� /y ban M�t
trn T� qu�c ch
a ch� ��ng trong vi�c tuyên truy�n, vn
��ng nhân dân xóa b7 phong t�c, tp quán l�c hu, trái
pháp lut, trái ��o ��c xã h�i.

B�n là, công tác giám sát th#c hi�n pháp lut v� hòa
gi	i ! c  s! còn nhi�u h�n ch�. � m�t s� ��a ph
 ng ch
a
xây d#ng �
)c k� ho�ch giám sát. Bên c�nh �ó, vi�c cung
c�p thông tin v� các v�n �� có liên quan ��n vi�c th#c
hi�n pháp lut v� hòa gi	i ! c  s! còn chm, còn thi�u.
Ch
a t� ch�c �
)c ho�t ��ng ��i tho�i v�i ��i t
)ng �
)c
giám sát. N�i dung giám sát vi�c th#c hi�n pháp lut v�
hòa gi	i ! c  s! ch
a �
)c �
a vào các ch
 ng trình giám
sát. Bên c�nh �ó, M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p ch
a
tích c#c, ch� ��ng c� ng
$i tham gia giám sát.

N6m là, Vi�c ph�i h)p, ki9m tra, s  k�t, t�ng k�t và
khen th
!ng v� hòa gi	i ! c  s! ch
a �8ng b�. Trong công
tác hòa gi	i ! c  s!, ho�t ��ng ph�i h)p �a ngành ch
a
t�t, ch
a �8ng b�. Vi�c ph�i h)p gi�a c  quan T
 pháp và
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam m�t s� xã, ph
$ng, th� tr�n
còn mang tính ��nh h
�ng công vi�c, chung chung, ch
a
xác ��nh h�t các n�i dung công vi�c ph	i ph�i h)p th#c
hi�n trong n6m, ch
a phân công trách nhi�m c� th9 cho
tEng tp th9 và cá nhân ph� trách, nên 	nh h
!ng ��n
công tác hòa gi	i ! c  s!. 

Vi�c l8ng ghép ho�t ��ng hòa gi	i ! c  s! trong th#c
hi�n các phong trào, cu�c vn ��ng ! c  s! do M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam phát ��ng và các phong trào thi �ua
yêu n
�c m�c dù �ã �
)c quan tâm tri9n khai, nh
ng !
m�t s� n i ch
a �i vào chi�u sâu, hi�u qu	 ch
a cao.

Một số kinh nghiệm phát huy vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong
công tác hòa giải ở cơ sở

��?y mm�nh ccông ttác ttuyên ttruy�n, pph� bbi�n, ggiáo dd�c
pháp llut nnh�m ggóp pph>n nnâng ccao nnhn tth�c vv� ccác qquy
��nh ppháp llut ccho ccác tt>ng ll�p nnhân ddân

M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p chú tr"ng �?y m�nh
công tác tuyên truyê�n, ph� bi�n sâu r�ng ch� tr
 ng,
�
$ng l�i c�a �	ng, chính sách, pháp lut c�a Nhà n
�c
b�ng nhi�u hình th�c khác nhau, tp trung các l�nh v#c
liên quan ��n �$i s�ng sinh ho�t c�ng �8ng. M�c �ích c�a
công tác tuyên truy�n ch� tr
 ng, �
$ng l�i c�a �	ng, ph�
bi�n, giáo d�c pháp lut c�a Nhà n
�c, nh�m nâng cao
nhn th�c c�a các t>ng l�p nhân dân v� quan �i9m, �
$ng
l�i c�a �	ng, chính sách, pháp lut c�a Nhà n
�c. Bên c�nh
�ó, M�t trn T� qu�c Vi�t Nam các c�p tuyên truy�n v� t>m
quan tr"ng c�a công tác hòa gi	i ! c  s! ��i v�i �$i s�ng
xã h�i. Chú tr"ng công tác phô� biê�n, gia�o du�c pha�p luâ�t, ý
th�c ch�p hành pháp lut, ý th�c “s�ng và làm vi�c theo
Hi�n pháp và pháp lut” c�a c�ng �8ng dân c
; phát huy

s�c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân t�c, gi� gìn và phát huy
các giá tr� v6n hóa truy�n th�ng t
 ng thân, t
 ng ái, giúp
nhau phát tri9n kinh t�, xóa �ói, gi	m nghèo, xây d#ng
��a ph
 ng ngày càng giàu m�nh, v6n minh.

�?y m�nh công tác tuyên truy�n, ph� bi�n giáo d�c
pháp lut ! c  s! b�ng nhi�u hình th�c phù h)p, qua �ó,
nâng cao ý th�c ch�p hành pháp lut và t�o thói quen v�
nhu c>u t# tìm hi9u pháp lut c�a nhân dân, tE �ó s� h�n
ch� vi ph�m pháp lut, nâng cao kh	 n6ng t# �i�u ch*nh,
t# gi	i quy�t nh�ng va ch�m, xích mích, tranh ch�p trong
cu�c s�ng hàng ngày.

Trong công tác tuyên truy�n, vn ��ng nhân dân, c>n
chú ý l8ng ghép các n�i dung quy ��nh pháp lut v� hòa
gi	i ! c  s!. K�t h)p ch�t ch� tuyên truy�n, vn ��ng
nhân dân v� công tác hòa gi	i ! c  s! v�i tuyên truy�n,
vn ��ng th#c hi�n Quy ch� dân ch� ! c  s!, cu�c vn
��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d#ng nông thôn m�i, �ô th�
v6n minh”, phong trào thi �ua “Toàn dân chung s�c xây
d#ng nông thôn m�i” và th#c hi�n chu?n ti�p cn pháp
lut ! c  s!, góp ph>n �	m b	o tình hình an ninh trt t#
! ��a ph
 ng, h�n ch� các v� vi�c tiêu c#c và mâu thu{n
trong c�ng �8ng dân c
. 

Xây d#ng và th#c hi�n t�t Quy ch� ph�i h)p ho�t ��ng
gi�a c�p �y, chính quy�n, /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam và các �oàn th9 nhân dân cùng c�p trong công tác
tuyên truy�n, vn ��ng nhân dân. Trong Quy ch� ph�i
h)p, quy ��nh rõ vai trò, trách nhi�m c�a các ch� th9; có
�i�u kho	n c� th9 v� thi�t lp h� th�ng ti�p nhn và x�
lý thông tin m�t cách khoa h"c, nhanh nh�y, chính xác,
k�p th$i gi�a các ch� th9 ph�i h)p.

Phát hhuy vvai ttrò cc�a MM�t ttrn TT� qqu�c VVi�t NNam ccác
c�p ���i vv�i vvi�c nnâng ccao cch�t ll
)ng ���i nng0 hhòa ggi	i
viên cc  ss!

B� T
 pháp, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam t6ng c
$ng công tác ch* ��o, h
�ng
d{n vi�c c�ng c�, ki�n toàn nâng cao ch�t l
)ng t� hòa
gi	i và hòa gi	i viên thông qua vi�c rà soát s� l
)ng, ch�t
l
)ng ��i ng0 hòa gi	i viên; chu?n hóa các tiêu chu?n,
�i�u ki�n �9 �
)c công nhn là hòa gi	i viên; b8i d
�ng
ki�n th�c pháp lut, k3 n6ng hòa gi	i; t�o �i�u ki�n cho
hòa gi	i viên giao l
u, h"c h7i k3 n6ng hòa gi	i thông
qua các ho�t ��ng nh
 thi Hòa gi	i viên gi7i ho�c t� ch�c
các l�p tp hu�n, khóa �ào t�o b8i d
�ng nghi�p v� �9
h"c h7i, trao ��i kinh nghi�m.

Th
$ng xuyên b8i d
�ng ki�n th�c pháp lut cho ��i
ng0 hoà gi	i viên. Vi�c t� ch�c b8i d
�ng ki�n th�c pháp
lut có th9 t� ch�c ��nh k� m|i n6m ít nh�t m�t l>n, ho�c
t� ch�c theo chuyên �� �9 cp nhp k�p th$i nh�ng v6n
b	n pháp lut m�i vEa �
)c thông qua, các v6n b	n pháp
lut này liên quan ch�t ch� ��n �$i s�ng nhân dân ��a
ph
 ng. N�i dung tp hu�n nên xây d#ng, linh ho�t và
phù h)p v�i ��c thù công tác hoà gi	i ! ��a ph
 ng. Có
th9 tp hu�n v� k3 n6ng, nghi�p v� hoà gi	i và ph� bi�n,
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giáo d�c pháp lut thông qua ho�t ��ng hoà gi	i ! c  s!,
ho�c gi�i thi�u các quy ��nh c�a pháp lut liên quan tr#c
ti�p ��n ho�t ��ng hoà gi	i ! c  s!.

T� ch�c các h�i thi tìm hi9u pháp lut, h�i thi hoà gi	i
viên gi7i, tuyên truy�n viên pháp lut gi7i v�i nh�ng n�i
dung phong phú, �a d�ng và sinh ��ng. Các h�i thi tìm
hi9u pháp lut, h�i thi hòa gi	i viên là m�t trong các ho�t
��ng tuyên truy�n ph� bi�n, giáo d�c pháp lut có s�c
h�p d{n và hi�u qu	, thông qua các h�i thi nh�ng n�i
dung pháp lut �
)c truy�n t	i ��n các ��i t
)ng m�t
cách � n gi	n, ng:n g"n, d` hi9u, d` nh�, sinh ��ng h n,
tránh �
)c s# c�ng nh:c, khô khan; ��i t
)ng c�a h�i
thi r�t r�ng rãi, ti�p nhn các ki�n th�c pháp lut m�t
cách th7a mái và hoàn toàn ch� ��ng, qua �ó kh	 n6ng
áp d�ng pháp lut c�a ��i t
)ng �
)c nâng cao. Vì vy,
pháp lut có �i�u ki�n lan t7a, phát huy r�ng rãi trong
cu�c s�ng ng
$i dân.

Các h�i thi này, m�t m�t khuy�n khích, ��ng viên phong
trào hoà gi	i trong c	 n
�c nói chung và tEng ��a ph
 ng
nói riêng, m�t khác còn là d�p t�t �9 các hoà gi	i viên g�p
g�, trao ��i kinh nghi�m ho�t ��ng hoà gi	i. Ngoài ra, có th9
t� ch�c nh�ng bu�i sinh ho�t chuyên môn ��nh k� cho các
hoà gi	i viên, �
a công tác hoà gi	i l8ng vào các ho�t ��ng
phong trào khác c�a ��a ph
 ng, nh
: phong trào “Toàn dân
�oàn k�t xây d#ng nông thôn m�i, �ô th� v6n minh”; phong
trào “Xây d#ng n�p s�ng v6n minh, gia �ình v6n hóa”;
phong trào “Toàn dân b	o v� an ninh T� qu�c”.

MM�t ttrn TT� qqu�c ccác cc�p cc>n ttranh tth� ccác ��i�u kki�n
thun ll)i kkhi ttham ggia ccông ttác hhòa ggi	i !! cc  ss!

M�t trn T� qu�c các c�p c>n tuyên truy�n, vn ��ng
nhân dân phát huy truy�n th�ng �oàn k�t, c� k�t c�ng
�8ng. T�o s# th�ng nh�t, �8ng thun, �oàn k�t trong
nhân dân thì nh�ng mâu thu{n s� khó t8n t�i. Phát huy
tính c�ng �8ng và tính t# qu	n c�a các khu dân c
 �9
gi	i quy�t các công vi�c n�i b�, b	o �	m �oàn k�t, gi�
gìn trt t#, an toàn xã h�i và v� sinh môi tr
$ng, xây
d#ng cu�c s�ng m�i…

M�t trn T� qu�c các c�p tham gia thúc �?y hình
thành các h
 ng 
�c, quy 
�c trong các làng, xã, khu dân
c
, t� dân ph�… M�t trn T� qu�c các c�p ph� bi�n, nhân
r�ng các ph
 ng th�c t# qu	n c�a nhân dân. Xây d#ng và
th#c hi�n h
 ng 
�c, quy 
�c ! c  s!, t�o ti�n �� thun
l)i trong th#c hi�n công tác hòa gi	i ! c  s!.

M�t trn T� qu�c các c�p cung c�p tài li�u h
�ng d{n
nghi�p v�, tài li�u pháp lut cho ��i ng0 hoà gi	i viên.
Vi�c cung c�p thông tin pháp lut, tài li�u v6n b	n pháp
lut là m�t trong nh�ng nhi�m v� quan tr"ng nh�m t6ng
c
$ng hi�u qu	 c�a công tác ph� bi�n, giáo d�c pháp lut

thông qua ho�t ��ng hoà gi	i ! c  s!. Tài li�u nghi�p v�,
tài li�u pháp lut có th9 g8m các �� c
 ng tuyên truy�n
ph� bi�n, giáo d�c pháp lut, nh
: S� tay nghi�p v� hoà
gi	i; báo chí v� pháp lut; sách h7i - �áp pháp lut ph�
thông; t$ r i, t$ g�p và các tài li�u c>n thi�t khác. Vì vy,
các c  quan t
 pháp ! ��a ph
 ng c>n có k� ho�ch và bi�n
pháp c� th9 �9 cung c�p �>y �� các v6n b	n pháp lut liên
quan ��n ho�t ��ng hoà gi	i ! c  s! cho các t� hoà gi	i.
C>n �?y m�nh công tác xây d#ng, qu	n lý t� sách pháp
lut xã, ph
$ng, th� tr�n �9 có ngu8n v6n b	n cho các
hoà gi	i viên.

M�t trn T� qu�c các c�p góp ph>n tháo g� khó kh6n
v� kinh phí cho công tác hòa gi	i ! c  s!. �ây là m�t
trong nh�ng v�n �� mà qua công tác ki9m tra, kh	o sát
nhi�u ��a ph
 ng g�p khó kh6n, v
�ng m:c nh
: ch� ��
thù lao cho hòa gi	i viên còn th�p, th� t�c thanh quy�t
toán còn r
$m rà gây khó kh6n cho hòa gi	i viên trong
quá trình tri9n khai th#c hi�n. 

Th#c hhi�n ��ánh ggiá, rrút kkinh nnghi�m vv� ccông ttác hhòa
gi	i !! cc  ss!

T� ch�c h�i ngh� s  k�t, t�ng k�t hay t"a �àm trao ��i
kinh nghi�m v� ho�t ��ng hoà gi	i ! c  s! và công tác
ph� bi�n, giáo d�c pháp lut thông qua ho�t ��ng hoà
gi	i. �ây là công vi�c c>n thi�t ph	i làm th
$ng xuyên,
m�t m�t theo dõi t�ng h)p, �ánh giá v� t� ch�c và ��i
ng0 hòa gi	i viên c�a các t� hòa gi	i, m�t khác, �ây còn
là di`n �àn �9 các hoà gi	i viên có th9 trao ��i kinh
nghi�m, h"c tp l{n nhau, giúp nhau tháo g� nh�ng khó
kh6n, v
�ng m:c trong th#c ti`n công tác hoà gi	i. �8ng
th$i, qua vi�c s  k�t, t�ng k�t v� ho�t ��ng hòa gi	i ! c 
s! giúp chính quy�n ��a ph
 ng có �i�u ki�n hi9u rõ
nh�ng thun l)i, khó kh6n, k�t qu	, c0ng nh
 ki�n ngh�
v� công tác hòa gi	i nói riêng và công tác ph� bi�n, giáo
d�c pháp lut nói chung. C>n t�ng k�t nghiên c�u s�a ��i
Lut Hòa gi	i ! c  s!. Hi�n nay, quy trình b>u hòa gi	i
viên còn r
$m rà mang tính hình th�c, khó th#c hi�n,
nh�t là vi�c t� ch�c h"p dân. Vì vy, �� ngh� c  quan có
th?m quy�n s�a ��i m�t s� quy ��nh c�a pháp lut v� hòa
gi	i ! c  s!, ��c bi�t là quy ��nh t�i �i�u 8 Lut Hòa gi	i
! c  s! v� b>u, công nhn hòa gi	i viên; �i�u 11, �i�u 12,
�i�u 13 Ngh� quy�t liên t�ch s� 01, theo h
�ng � n gi	n
hóa các th� t�c b>u, mi`n nhi�m hòa gi	i viên ! c  s!.

Nhân r�ng mô hình, cách làm có hi�u qu	 trong công
tác hòa gi	i ! c  s! �9 các t� hòa gi	i cùng h"c tp, trao
��i kinh nghi�m thông qua các h�i ngh� tp hu�n, h�i thi
và k�p th$i bi9u d
 ng, khen th
!ng �9 các hòa gi	i viên
luôn c� g:ng nêu cao tinh th>n trách nhi�m, ch� ��ng
sáng t�o trong th#c hi�n nhi�m v� hòa gi	i, góp ph>n �n
��nh �$i s�ng xã h�i c�a ��a ph
 ng.�

Chú thích:
1,2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.
3. Nguồn Bộ Tư pháp.
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NGUYỄN TRẦN THÀNH*

Tóm tắt: Miền núi phía Bắc nước ta có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiếu
đất canh tác, thiếu nước cả trong sinh hoạt và trong sản xuất; khó khăn về điều
kiện y tế, giáo dục, an sinh xã hội... Hiện nay, đời sống đồng bào dân tộc đã có
bước cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần, tuy nhiên, chênh lệch về trình độ
phát triển, phân hóa giàu - nghèo giữa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
phía Bắc với khu vực đồng bằng và thành thị vẫn còn rõ rệt, nảy sinh nhiều vấn đề
mới trong di chuyển, di cư xuyên biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Summary: The Northern mountainous region of our country has rugged terrain,
harsh climate, lack of arable land, lack of water both in daily life and in production;
difficulties in health conditions, education, and social security, etc., Currently, the
lives of ethnic minorities have improved markedly both physically and mentally,
however, the difference in level of development and the rich - poor gap between
ethnic minorities in the northern mountainous areas and delta areas and urban
areas are still clear, arising new issues in moving and cross-border migration in
ethnic minority area.
Từ khóa: Di chuyển, di cư xuyên biên giới; đồng bào dân tộc thiểu số; miền núi phía Bắc; Việt Nam.
Keywords: Moving; cross-border migration; ethnic minorities; the northern mountainous areas; Vietnam.
Nhận bài: 5/2/2020; Sửa chữa: 6/2/2020; Duyệt đăng: 28/2/2020.

S# di chuy9n, di c
 xuyên biên gi�i c�a �8ng bào
dân t�c thi9u s� nói chung và vùng mi�n núi phía
B:c nói riêng, v� c  b	n, thu�c v� 4 nhóm ch�
y�u: m�t là, tìm ki�m vi�c làm; hai là, hôn nhân

gia �ình, th6m ng
$i thân; ba là, k�t ngh�a, giao l
u v6n
hóa; b�n là, ho�t ��ng tín ng
�ng, tôn giáo. Ngoài ra,
không lo�i trE m�t b� phn ng
$i dân di c
 xuyên biên
gi�i vì b� các th� l#c thù ��ch th#c hi�n chi�n l
)c “di`n
bi�n hòa bình” l)i d�ng xuyên t�c, lôi kéo, d� d|, chia

r� kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c nh�m gây b�t �n vùng
mi�n núi, dân t�c. Trên th#c t�, quan h� t�c ng
$i xuyên
biên gi�i c0ng có th9 b� tác ��ng b!i các ho�t ��ng tôn
giáo, tín ng
�ng1.

Nh�ng n6m g>n �ây, xu th� toàn c>u hóa, m! c�a h�i
nhp qu�c t� và s# xu�t hi�n c�a internet, m�ng xã h�i
càng làm cho vi�c di chuy9n xuyên biên gi�i vùng mi�n núi
dân t�c phía B:c t�p np h n, cu�c s�ng ng
$i dân t�c
thi9u s� mi�n núi phía B:c n6ng ��ng h n, �ã xu�t hi�n

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nh�ng v�n đ� m�i n	y sinh 
trong di chuy$n xuyên biên gi�i 
� mi�n núi phía B%c Vi�t Nam
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nhi�u v�n �� m�i n	y sinh liên quan ��n di chuy9n, di c

xuyên biên gi�i, r�t c>n �
)c nhn di�n �9 không ch* góp
ph>n gia t6ng s# trao ��i, giao th
 ng buôn bán, giao l
u
v6n hóa k�t ngh�a tình thân, xóa �ói gi	m nghèo, mà còn
nh�m h�n ch� t�i �a nh�ng xáo tr�n trong �$i s�ng sinh
ho�t th
$ng ngày c�a ng
$i dân, vì nói ��n di c
 là nói ��n
ch| 6n !, ��t canh tác, n
�c sinh ho�t, tr
$ng h"c cho con
em, b�nh vi�n �9 th6m khám ch�a b�nh không ch* c�a �8ng
bào di c
 ��n, mà c�a c	 �8ng bào �ang s�ng t�i ch|. 

“Lao động chui” - bất hợp pháp gia tăng
về số lượng 

Trong �i�u ki�n mi�n núi phía B:c n
�c ta v�n có ��a
hình hi9m tr!, �8i núi d�c, �
$ng xá tr:c tr!, thi�u ��t
canh tác, thi�u n
�c sinh ho�t, nên s	n xu�t nông nghi�p
g�p nhi�u khó kh6n. Thi�u vi�c làm, d
 thEa lao ��ng v�i
s� l
)ng l�n trong khi t�i khu v#c này h>u nh
 ch
a có
d# án công nghi�p nào �
)c tri9n khai trên quy mô l�n,
có th9 thu hút �
)c nhi�u lao ��ng t�i ch| là ng
$i dân
t�c thi9u s�. Thêm vào �ó, Trung Qu�c v�n là qu�c gia

giáp ranh, nh
ng l�i là ��a bàn có nhu c>u l�n v� vi�c
làm, tr	 l
 ng cao h n khu v#c trong n
�c, nên nhi�u
lao ��ng t�i khu v#c mi�n núi phía B:c n
�c ta di chuy9n
xuyên biên gi�i gia t6ng nhanh v� s� l
)ng. 

Không �6ng ký v�i các c  quan có th?m quy�n, �8ng
bào dân t�c giáp biên gi�i v{n qua l�i làm 6n, buôn bán,
ch�y ch), làm “c�u v�n”, vn chuy9n, b�c x�p, nên ng
$i
dân không khai báo v�i chính quy�n. �ây c0ng là lý do bà
con dân t�c còn gi	n � n, ch
a ý th�c �>y �� nh�ng h�
l�y tE di chuy9n xuyên biên gi�i, b�t ch�p m"i nguyên
t:c, lut l� quy ��nh �ã t# phát di c
 xuyên biên gi�i �9
tìm ki�m vi�c làm. 

H n n�a, vì nh�ng ��c �i9m v� v6n hóa, ngôn ng�
c0ng nh
 tính ch�t công vi�c “mùa v�” mà quan h� lao
��ng, h)p �8ng lao ��ng gi�a ng
$i dân v�i ch� s� d�ng
lao ��ng th
$ng � n gi	n, r�t ít có h)p �8ng �>y ��,
nhi�u khi ch* là th7a thun mi�ng, vi�c không khai báo
v�i công an, b� ��i biên phòng nên ng
$i dân r�t d` là
n�n nhân c�a các lo�i t� n�n qu t n), buôn bán lao ��ng
trá hình. 

Trong điều kiện miền núi phía Bắc nước ta vốn có địa hình hiểm trở, thiếu đất canh tác, thiếu nước sinh hoạt nên sản xuất nông
nghiệp và đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. 

ẢNH: KỲ ANH



52 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 199 (3/2020)

KINH NGHI�M - TH�C TI�N

Tiến bộ khoa học công nghệ góp phần gia
tăng tính chất và cường độ người dân di
chuyển xuyên biên giới

Toàn c>u hóa và h�i nhp, s# t
 ng tác tE cách
m�ng khoa h"c công ngh� l>n th� t
, c�a internet, �i�n
tho�i thông minh nh�ng thông tin v� th� tr
$ng, v�
nhu c>u lao ��ng, v� hàng hóa ��n v�i �8ng bào di`n
ra nhanh chóng giúp ng
$i dân d` dàng l#a ch"n n i
nào sinh s�ng và ng
)c l�i, ch| nào, ho�c khi nào cu�c
s�ng khó kh6n, kh:c nghi�t v� �i�u ki�n t# nhiên, khí
hu l{n các �i�u ki�n xã h�i thì h" b7 ra �i. Nhn th�c
và hành ��ng nh
 vy c0ng là l� th
$ng, t# nhiên. �ây
là lý do lý gi	i t�i sao �8ng bào s¡n sàng t�m r$i xa quê
h
 ng mà t�o nên nh�ng �i9m m�i trong di c
 xuyên
biên gi�i vì m
u sinh. 

C
$ng ��, t>n su�t di chuy9n, di c
 gia t6ng không
ch* di`n ra m�t l>n, mà nhi�u l>n trong m�t quãng th$i
gian dài. C  s! h� t>ng, �
$ng xá giao thông, thông tin
liên l�c �
)c c	i t�o, nâng c�p c0ng là m�t trong nh�ng
nguyên nhân vi�c �i l�i, g�p g� l{n nhau gi�a �8ng bào
các dân t�c c�a hai qu�c gia thun ti�n h n; do nhn th�c
c�a �8ng bào �ã có s# thay ��i, h" ngh� r�ng ! �âu có th9
ki�m �
)c mi�ng 6n, ki�m �
)c ti�n thì ��u có th9 di
chuy9n, di c
 ��n.

V� tính ch�t lao ��ng �ã có s# �an xen gi�a tính ch�t
mùa v� v�i di chuy9n, ��nh c
 dài ngày, không c� ��nh
v� th$i gian trong ngày c0ng nh
 trong tu>n, có th9 làm
theo ca ho�c vào nh�ng ngày cu�i tu>n, l`, t�t c�a m�t
s� ngh�. 

Ph
 ng th�c và c  c�u s	n xu�t kinh t� c�a �8ng bào
thi9u s� vùng mi�n núi phía B:c n
�c ta �ã có ��i thay
m�nh m�, c0ng t�o nên tính m�i trong di chuy9n, di c

xuyên biên gi�i. Tr
�c �ây, �8ng bào thi9u s� khi di c

xuyên biên gi�i ch� y�u là trao ��i hàng l�y hàng, thì
nay nhi�u bà con �ã t# di chuy9n sang tn Trung Qu�c �9
mua hàng hóa, sau �ó vn chuy9n v� Vi�t Nam bán. Hàng
hóa c�a �8ng bào c0ng �a d�ng h n. Tr
�c �ây, hàng hóa
ch� y�u là ngô, th�t l)n, trâu bò, gia súc, gia c>m, hoa
qu	, thì nay nhi�u bà con dân t�c �ã m�nh d�n �em c	
m�t s� m�t hàng th� công t# s	n xu�t, nh
: v	i thêu hoa
v6n c�a �8ng bào HMông, các lo�i d�ng c� c>m tay do
ng
$i dân t# ch� tác2.

Vy là vi�c di c
, di chuy9n xuyên biên gi�i c�a �8ng
bào dân t�c thi9u s� b:t ngu8n tE c	 “l#c kéo”, “l#c �?y”.
“L#c �?y” chính là �i�u ki�n s�ng c�a ng
$i dân vùng
mi�n núi phía B:c còn nhi�u khó kh6n, nh�t là v� ��t canh
tác b� c�n c|i, môi tr
$ng n
�c c�n ki�t, khí hu b� ô
nhi`m. không còn h�p d{n cu�c s�ng ng
$i dân. �ây là
ngu8n c n �ã d8n ng
$i dân vào th� b� ép bu�c (c
�ng
b�c) ph	i d$i xa vùng ��t quê h
 ng �9 xuyên biên gi�i
ki�m tìm vi�c làm. Còn “l#c kéo” không gì khác c0ng chính
là môi tr
$ng, �i�u ki�n s�ng, nh�t là v� ��t canh tác, môi

tr
$ng n
�c, khí hu... ! phía bên kia biên gi�i là ��t n
�c
Trung Qu�c, nhìn chung thun l)i h n ch| ! c0, nên �8ng
bào s¡n sàng r$i ��n khu v#c m�i h�p d{n h n. “L#c hút”
d{n ng
$i dân di c
 xuyên biên gi�i còn h n h�n v� thu
nhp so v�i n i ! hi�n t�i.

Hôn nhân xuyên biên giới gia tăng 
HHôn nnhân ddi`n rra ttrong kkhông ggian rr�ng mm! 

Hôn nhân gi$ �ây không ch* bó h�p trong quan h�
�8ng t�c, thân t�c, m�t hay hai t�c ng
$i mà có th9 di`n
ra trong nhi�u dân t�c cùng ho�c khác nhóm ngôn ng� �ã
làm hình thành nhi�u cu�c hôn nhân xuyên biên gi�i và
�a v6n hóa; �8ng th$i, không ch* �
)c di`n ra xung
quanh vùng giáp ranh biên gi�i, mà ngày càng l�n sâu
vào ��t li�n.

Hôn nhân xuyên biên gi�i là hi�n t
)ng nh�n m�nh
��n y�u t� ��a lý, ranh gi�i gi�a qu�c gia này v�i qu�c gia
khác, nh
ng y�u t� ��a lý này không th9 “che m$” b!i
y�u t� v6n hóa t�c ng
$i v�n có s�c s�ng m�nh m� không
b� gi�i h�n v� ��a lý, ranh gi�i biên gi�i di`n ra gi�a
nh�ng ng
$i �àn ông và �àn bà thu�c các qu�c t�ch khác
nhau, nh
ng có cùng chung v6n hóa, l�i s�ng, tâm lý,
tình c	m. Trong �i�u ki�n �$i s�ng kinh t� g�p nhi�u khó
kh6n thì hôn nhân xuyên biên gi�i là l$i gi	i cho bài toán
kinh t�, góp ph>n c	i thi�n cu�c s�ng �8ng bào. �ây là
hi�n t
)ng bình th
$ng trong �$i s�ng xã h�i ngày nay,
không ch* là m�t trong nh�ng c6n nguyên �
a ��n s# gia
t6ng di chuy9n xuyên biên gi�i ! khu v#c biên gi�i Vi�t
— Trung, mà còn lý gi	i t�i sao di dân và gi�i có quan h�
ch�t ch� v�i nhau. Hi�n t
)ng này, không ch* di`n ra !
nam gi�i, mà ! ph� n� còn chi�m t; l� cao h n, khi h"
không l#a ch"n b�n �$i là ng
$i dân t�c mình, mà mu�n
làm v) ng
$i Trung Qu�c. 

M�c ��ích hhôn nnhân ccó tthay ���i mm�nh mm�

Hôn nhân là m�t kh� 
�c �
)c t# do ký k�t không ch*
di`n ra gi�a nh�ng ng
$i �àn ông và �àn bà, nh�m m�c
�ích duy trì nòi gi�ng, cân b�ng tâm sinh lý nh
 v{n
th
$ng di`n ra tr
�c �ây, mà ngày càng mang n�ng n�i
dung kinh t�, v�i 
�c mu�n thay ��i cu�c s�ng vt ch�t
khi các cu�c hôn nhân xuyên biên gi�i di`n ra ch� y�u !
các gia �ình có hoàn c	nh kinh t� khó kh6n, và �a ph>n
ng
$i v) là ng
$i Vi�t Nam, ch8ng là ng
$i Trung Qu�c. 

M�c �ích hôn nhân c0ng không dEng l�i ch* là thay
��i ��a v� xã h�i c�a các ch� th9 là v) và ch8ng, mà còn
là quan h� v� v6n hóa, giao l
u tình c	m, là thay ��i nòi
gi�ng, c	m nhn nh�ng nét ��p tình c	m, nh�ng m�t 
u
�i9m c�a �ôi l�a. 

Gi	m dd>n yy�u tt� ““môi ggi�i”, ggi	m dd>n yy�u tt� ��8ng tt�c,
n�i tt�c, ggia tt6ng yy�u tt� kkhác tt�c

Quan h� hôn nhân �8ng t�c, n�i t�c, cùng h� ngôn
ng� v�n ph� bi�n tr
�c �ây, thì ngày nay, do giao l
u
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y�u t� này gi	m d>n, �ã gia t6ng y�u t� khác t�c ng
$i.
Ngày tr
�c �8ng bào dân t�c Tày, Nùng th
$ng k�t hôn
v�i dân t�c Tày, Nùng, dân t�c H’Mông k�t hôn v�i
ng
$i H’Mông, thì ngày nay do giao l
u ngày càng r�ng
m! mà hôn nhân �ã gia t6ng y�u t� khác t�c. �ã xu�t
hi�n không ít c�p v) ch8ng là ng
$i Tày, Nùng (Vi�t
Nam) v�i ng
$i Hán ! vùng dân t�c Choang, ho�c dân
t�c Mông, Dao, Hà Nhì, LôLô c�a Vi�t Nam v�i dân t�c
Yi (Trung Qu�c)3.

K�t hôn xuyên biên gi�i tr
�c �ây th
$ng là không
�6ng ký k�t hôn, không khai báo. Còn ngày nay, khi
ng
$i dân ngày càng ý th�c v� v� trí, vai trò b	o v� an
ninh biên gi�i, c0ng nh
 nh�ng quy�n l)i s� �
)c �	m
b	o thì t; l� có �6ng ký k�t hôn �ã t6ng và trong t
 ng
lai con s� này s� ngày càng gia t6ng.

Di c
 xuyên biên gi�i nh
ng không khai báo v�i các c 
quan có th?m quy�n là m�t trong nh�ng v�n �� �ã và
�ang gây nhi�u b�t �n v� an ninh biên gi�i. B!i l�, do k�t
hôn không khai báo, không �6ng ký, k9 c	 “k�t hôn gi	”
�9 �
)c lao ��ng, �
)c nhp qu�c t�ch t�i n
�c s! t�i �ã
gây ra nhi�u h� l�y, tiêu c#c d` nhn th�y rõ nh�t là khi
cô dâu b� ch8ng ho�c gia �ình ch8ng b�o hành, ng
)c �ãi
không bi�t d#a vào c  quan nào �9 b	o v� an toàn v� tính
m�ng, s�c kh7e. �ó còn là “nh�ng ��a con lai” s� ra sao
khi ��n tu�i c:p sách ��n tr
$ng, nh
ng ch
a rõ v� qu�c
t�ch, v� khai sinh, v� các ch� �� khám ch�a b�nh, lao
��ng vi�c làm v� sau này.

Đã có sự lồng ghép giữa di cư xuyên biên
giới vì mục đích lao động với hôn nhân;
giữa du lịch có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo

�ã có s# �an xen ngày càng rõ gi�a hôn nhân xuyên
biên gi�i v�i lao ��ng xuyên biên gi�i, ho�c ng
)c l�i,
gi�a lao ��ng xuyên biên gi�i, v�i hôn nhân xuyên biên
gi�i khi m�t b� phn �8ng bào dân t�c thi9u s� vùng
mi�n núi phía B:c n
�c ta di c
 vì m�c �ích hôn nhân
xuyên biên gi�i, sau �ó chính h" l�i là �>u m�i �9 k�t n�i
lao ��ng, tìm ki�m vi�c làm xuyên biên gi�i cho nh�ng
ng
$i dân t�c mình.

V� v�n �� hôn nhân c0ng di`n ra t
 ng t#, t�c là ban
�>u ch* là m�t b� phn �8ng bào dân t�c thi9u s� di c

xuyên biên gi�i vì m�c �ích lao ��ng, tìm ki�m vi�c làm;
sau �ó chính nh�ng ng
$i lao ��ng này l�i là nh�ng
ng
$i làm �>u m�i t�o ra nh�ng cu�c hôn nhân xuyên
biên gi�i trong t
 ng lai.

Ngoài ra, vi�c hình thành các m�i quan h� dân t�c -
tôn giáo xuyên qu�c gia và khu v#c, ��c bi�t là s# phát
tri9n c�a ��o Tin lành trong vùng �8ng bào dân t�c ! khu
v#c Tây B:c �ã t�o �i�u ki�n cho các t�c ng
$i ! khu v#c
này m! r�ng giao l
u v�i các dân t�c khác nh
ng có cùng
ni�m tin tôn giáo, v�i c�ng �8ng �8ng t�c có cùng ��c tin
! các khu v#c trong n
�c, thm chí là ! n
�c ngoài3. 

Vy là, d
�i tác ��ng c�a nhi�u y�u t�, ��c bi�t là xu
th� h�i nhp, s# phát tri9n c�a internet, m�ng xã h�i �ã
làm xu�t hi�n nhi�u bi9u hi�n m�i trong di chuy9n xuyên
biên gi�i vùng �8ng bào dân t�c thi9u s� mi�n núi phía
B:c, �òi h7i c>n �
)c nhn di�n �9 ch� ��ng �ng phó tích
c#c, tr
�c h�t là gi	m thi9u t�i �a tình tr�ng k� x�u l)i
d�ng vi�c di c
 xuyên biên gi�i �9 mua bán ng
$i, tr�m
c:p, tr�n l�t, c
�p tài s	n, �	m b	o cu�c s�ng yên �n c�a
�8ng bào trong lao ��ng, hôn nhân và giao l
u v6n hóa;
�	m b	o �n ��nh khu v#c biên gi�i chung gi�a các qu�c
gia, trong �ó có biên gi�i Vi�t Nam - Trung Qu�c.

TE nhi�u n6m qua, �	ng và Nhà n
�c ta �ã ban hành
nhi�u ch� tr
 ng, chính sách, bi�n pháp nh�m b	o v�
�8ng bào dân t�c thi9u s� phát tri9n kinh t� - xã h�i.
Hàng lo�t các v6n b	n lut, ngh� ��nh v� nhp c	nh, xu�t
c	nh, quá c	nh và c
 trú c�a ng
$i n
�c ngoài t�i Vi�t
Nam �ã �
)c ban hành; trong �ó �áng l
u ý là Ngh� ��nh
34/2000 v� Quy ch� khu v#c biên gi�i ��t li�n n
�c C�ng
hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam; Thông t
 s� 67/2013/ TT-
BCA c�a B� Công an quy ��nh c�p gi�y thông hành xu�t
nhp c	nh vùng biên gi�i cho công dân Vi�t Nam qua l�i
biên gi�i Vi�t Nam - Trung Qu�c;... nh$ �ó, �8ng bào �ã
yên tâm h n trong di chuy9n xuyên biên gi�i, �$i s�ng
sinh ho�t vt ch�t và tinh th>n �
)c nâng cao, v6n hóa
các t�c ng
$i �
)c coi tr"ng, b	o t8n và phát huy, quan
h� �oàn k�t, t
 ng tr) gi�a các vùng �8ng bào �
)c t6ng
c
$ng, c�ng c�.�
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Năm 2020 là sự khởi đầu cho một thập kỷ mới. Đây cũng là năm kỷ
niệm 100 năm quyền bầu cử của phụ nữ tại Hoa Kỳ và kỷ niệm 20 năm Nghị
quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về tăng cường sự tham gia của phụ
nữ và đưa các quan điểm về giới vào các nỗ lực hòa bình và an ninh. Phụ nữ
trên toàn thế giới đã sẵn sàng cho những thách thức của thập kỷ mới, đặc biệt
là những vấn đề về bình đẳng giới.

Summary: The year 2020 is the beginning of a new decade. This is also the
100th anniversary of women's suffrage in the United States and the 20th
anniversary of the UN Security Council Resolution on increasing women's
participation and bringing gender views on peace and security efforts. Women
around the world are ready for the challenges of the new decade, especially on
gender equality issues.
Từ khóa: Phụ nữ; bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của nữ giới; công ước quốc tế.
Keywords: Women; gender equality; for the advancement of women; international conventions.
Nhận bài: 5/2/2020; Sửa chữa: 6/2/2020; Duyệt đăng: 2/3/2020.

Ph� n� và tr� em gái trên toàn th� gi�i v{n
ph	i ��i m�t v�i nh�ng v�n �� v� b�t bình
��ng gi�i. C� hai giây m�t cu�c t	o hôn
di`n ra l�i tr! thành m�t b�c t
$ng l�n

c	n tr! nh�ng hy v"ng và 
�c m  c�a m�t cô gái
tr�. S# nghèo �ói, thi�u n
�c, thi�u c  s! vt
ch�t c  b	n và nh�ng s	n ph?m v� sinh ph� n�
�ã h�n ch� hàng tri�u ph� n� và tr� em gái trên
th� gi�i �
)c ��n tr
$ng và �i làm. T; l� th�t
nghi�p ! ph� n� cao h n nam gi�i ! m"i khu v#c
trên th� gi�i. �i�u này th
$ng do thi�u c  h�i
giáo d�c và �ào t�o k3 n6ng cho n� gi�i, các
chu?n m#c xã h�i và gi�i tính không �8ng ��u
và gánh n�ng c�a công vi�c gia �ình lên ph� n�. 

Trong thp k; m�i, ph� n� nói riêng và c�ng
�8ng th� gi�i nói chung c>n v
)t qua nh�ng
thách th�c �ó �9 ��t �
)c nhi�u thành t#u �áng
k9 h n trong công cu�c bình ��ng gi�i.

Vào bu�i bình minh c�a nh�ng n6m 2020, xây
d#ng các n�n kinh t� công b�ng và toàn di�n là
m�c tiêu c�a các nhà lãnh ��o toàn c>u, các qu�c gia và
ngành công nghi�p. �9 ��t �
)c �i�u �ó, c>n ti�n hành

nh�ng gi	i pháp bình ��ng gi�i trong giáo d�c, y t�, chính
tr� và kinh t�.

Ph� n� và v�n đ� bình đ�ng gi�i 
trong thp k& m�i

Thập kỷ mới hứa hẹn nhiều cơ hội cũng như thách thức cho phụ nữ.
ẢNH: ETHICAL CORPORATION
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N�u không có �óng góp c�a ph� n�, chúng ta không
th9 th#c hi�n �
)c thành công cu�c Cách m�ng Công
nghi�p l>n th� 4 trên toàn c>u, ��t �
)c M�c tiêu Phát
tri9n B�n v�ng c�a Liên H)p qu�c. 

Hành trình ��n bình ��ng gi�i �ã v
)t qua các khu
v#c ��a lý khác nhau, các th� h� khác nhau. Báo cáo v�
Kho	ng cách gi�i toàn c>u c�a Di`n �àn Kinh t� th� gi�i
n6m 2020 tuyên b� r�ng, nh�ng ph� n� n�i bt trong l�nh
v#c chính tr� và gi� các vai trò lãnh ��o trong nhi�u l�nh
v#c khác, �ã t�o thành m�t hi�u �ng truy�n c	m h�ng và
khích l� nh�ng ph� n� tr�. �i�u này �óng m�t vai trò l�n
trong n| l#c bình ��ng gi�i trong giai �o�n hi�n nay. Trên
th#c t�, c#u T�ng th�ng Hoa K� Barack Obama �ã bày t7
s# t# tin c�a mình khi tuyên b�, ph� n� là nh�ng nhà
lãnh ��o gi7i h n so v�i nam gi�i, �ây là �i�u không th9
ch�i cãi. Ông c0ng tin t
!ng r�ng, trong hai n6m t�i, n�u
m"i qu�c gia trên th� gi�i �
)c �i�u hành b!i ph� n� thì
s� c	i thi�n �
)c �áng k9 m"i l�nh v#c. 

�i9n hình cho vai trò ph� n� lãnh ��o trên th� gi�i có
th9 nói t�i Sanna Marin — nhà chính tr� gia và là Th�
t
�ng Ph>n Lan tE ngày 10/12/2019. Là n� th� t
�ng tr�
nh�t th� gi�i, nh
ng Sanna Marin không bao gi$ ngh� v�
tu�i tác hay gi�i tính c�a mình. Theo Marin, chúng ta c>n
lut pháp và nh�ng th9 ch� d{n �
$ng �9 ��t �
)c bình
��ng gi�i, b!i �i�u này không th9 t# x	y ra. 

Trên th#c t�, chúng ta còn cách bình ��ng gi�i t�i 100
n6m, làm th� nào �9 ��t �
)c nó? Khi mà theo m�t báo cáo
do Oxfam công b�, ¾ công vi�c mà ph� n� và tr� em gái làm
không �
)c tr	 l
 ng (t
 ng �
 ng v�i 10,8 nghìn t; USD
m|i n6m) �ã không �
)c tr	 ��n tay các lao ��ng n�. 

M�t báo cáo c�a WEF cho bi�t, ph	i m�t 99,5 n6m �9
thu h�p kho	ng cách v� gi�i trong l�nh v#c chính tr�, kinh
t�, y t� và giáo d�c theo xu h
�ng phát tri9n hi�n nay.
C0ng nh
 Sanna Marin, các nhà lãnh ��o n� hay nh�ng
ph� n� có s�c 	nh h
!ng l�n trong nhi�u l�nh v#c trên
th� gi�i nh
: Th� t
�ng ��c Angela Merkel, nhà ho�t

��ng khí hu 17 tu�i ng
$i Th�y �i9n Greta Thunberg và
di`n viên Bollywood Deepika Padukone. Thando Hopa,
ng
$i m{u �>u tiên m:c b�nh b�ch t�ng xu�t hi�n trên
trang bìa T�p chí Vogue, kêu g"i các nhà kinh doanh, nhà
chính tr� tích c#c trao c  h�i cho ph� n�. Trung bình ch*
55% ph� n� tr
!ng thành tham gia vào th� tr
$ng lao
��ng so v�i t; l� 78% ! nam gi�i. Và ph� n� ch* ki�m
�
)c 60% thu nhp cho cùng m�t công vi�c so v�i �àn
ông. Do �ó, lãnh ��o các doanh nghi�p c>n tích c#c thu
h�p kho	ng cách v� gi�i trong chu|i lao ��ng và giá tr�.
�i�u này r�t quan tr"ng, không ch* ! vi�c xây d#ng n i
làm vi�c thu hút ng
$i lao ��ng n� trong dài h�n. 

Theo Gabriela Ramos, Giám ��c c�a T� ch�c H)p tác và
Phát tri9n Kinh t�, ti�n trình bình ��ng gi�i di`n ra r�t
chm, m�c dù nhn th�c v� giá tr� kinh t� c�a ph� n�
ngày càng t6ng. Theo bà, các chính ph� nên ch� ��ng
h n trong vi�c xem xét các h� th�ng và quy t:c v� thu�
�9 gi	i quy�t kho	ng cách v� gi�i. Các chính ph� v�i t

cách là nhà qu	n lý có vai trò r�t m�nh m� ��i v�i bình
��ng gi�i. Chúng ta c>n nhi�u h n n�a các gi	i pháp c�
th9 tE chính ph� các n
�c. Ngày nay, 25% trong s� 35.127
gh� qu�c h�i trên toàn c>u là ph� n� và 21% trong s�
3.343 b� tr
!ng trên toàn c>u là n� gi�i. Ngoài ra, trong
50 n6m qua, 68 trong s� 153 qu�c gia (theo báo cáo m�i
nh�t) có n� nguyên th�. 

Vi�t Nam �ã cam k�t thúc �?y s# tham gia và ��i di�n
c�a ph� n� trong l�nh v#c tham chính thông qua vi�c phê
chu?n các công 
�c qu�c t� quan tr"ng, nh
: Công 
�c v�
xóa b7 m"i hình th�c phân bi�t ��i x� v�i ph� n�
(CEDAW); Công 
�c qu�c t� v� các quy�n kinh t�, xã h�i
và v6n hoá; Công 
�c v� quy�n chính tr� và dân s# n6m
1982; Công 
�c c  b	n c�a ILO v� bình ��ng; Tuyên b�
C
 ng l�nh hành ��ng B:c Kinh (1995)… là s# kh�ng
��nh nâng cao quy�n n6ng cho ph� n�, thúc �?y s# tham
gia �>y �� c�a ph� n�, trên c  s! bình ��ng trong t�t c	
các l�nh v#c c�a �$i s�ng xã h�i, k9 c	 tham gia vào quá
trình ra quy�t ��nh và ti�p cn quy�n l#c. 

Bình đẳng giới là một hành trình dài.
ẢNH: FORBES

Sanna Marin - Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới.
ẢNH: VNK
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Quán tri�t quan �i9m c�a �	ng, nguyên t:c bình ��ng
nam, n� �
)c th9 ch� hóa trong Hi�n pháp và h>u h�t
các v6n b	n quy ph�m pháp lut c�a Nhà n
�c Vi�t Nam,
t�o c  s! pháp lý cho ph� n� tham gia chính tr�. Hi�n
pháp n6m 2013 �ã quy ��nh v� bình ��ng gi�i và không
phân bi�t ��i x� trong l�nh v#c chính tr�. Lut Bình ��ng
gi�i và Chi�n l
)c qu�c gia v� bình ��ng gi�i giai �o�n
2011 - 2020, Ch
 ng trình qu�c gia v� bình ��ng gi�i giai
�o�n 2011-2015, Ch
 ng trình qu�c gia v� bình ��ng gi�i
giai �o�n 2016-2020 �ã �
)c ban hành. Các c  quan, t�
ch�c ho�t ��ng v� Bình ��ng gi�i và Vì s# ti�n b� c�a n�
gi�i �ang tEng b
�c �
)c hoàn thi�n. 

Khi nhi�u ph� n� ��t ��n các v� trí quy�n l#c h�u
hình s� t�o ra m�t chu k� m�i, giúp bình th
$ng hóa
s# liên k�t gi�a n� gi�i và vai trò lãnh ��o cho các
th� h� t
 ng lai. Hi�u �ng mô hình vai trò này �ã
�
)c nhìn th�y ! các qu�c gia có m�c �� ph� n� n:m
quy�n l#c chính tr� cao, �8ng th$i hi�u �ng này c0ng
�úng v�i nh�ng n i có t; l� ph� n� lãnh ��o doanh
nghi�p cao. 

Vi�c ho�ch ��nh chính sách và khuy�n khích bình
��ng gi�i �óng vai trò ngày càng quan tr"ng. Chính sách
này có th9 bao g8m lut bình ��ng v� ti�n l
 ng, cho ��n
chính sách ngh* phép cho lao ��ng c	 nam và n� khi sinh
con… Nh�ng chính sách 
u �ãi rõ ràng là nh�ng công c�
quan tr"ng nh�t �9 gi	i quy�t các kho	ng cách v� gi�i
trong kinh t�. Ví d�, thành công ! Pháp và V
 ng qu�c
Anh là nh$ vi�c có m�t h� th�ng chính sách hi�u qu	 giúp
�?y nhanh t�c �� thay ��i bình ��ng gi�i. 

D#a trên d� li�u c�a �ng d�ng ngh� nghi�p LinkedIn,
ph� n� tham gia vào 6/8 ngành ngh� phát tri9n nhanh
nh�t trong t
 ng lai. Ph>n l�n lao ��ng n� tham gia vào
l�nh v#c nhân s# thì 26% làm trong l�nh v#c liên quan
��n d� li�u và trí tu� nhân t�o; 15% trong l�nh v#c k3
thut; 12% trong l�nh v#c �i�n toán �ám mây. V�i nhu
c>u ngày càng t6ng v� lao ��ng trong l�nh v#c công ngh�
cao, con �
$ng duy nh�t là tp trung vào giáo d�c, �ào
t�o và nâng cao tinh th>n làm vi�c cho ph� n�, �8ng th$i
gi	i quy�t nh�ng thành ki�n ng6n c	n ph� n� có k3 n6ng
phù h)p �
)c tuy9n d�ng hay th6ng ch�c. Và không ai có
th9 làm �i�u này n�u không có s# lãnh ��o tE các doanh
nghi�p và chính ph�. 

Trong nh�ng n6m qua, Vi�t Nam �ã ��t �
)c nhi�u
thành t#u quan tr"ng trong b	o �	m quy�n c�a ph� n�,
�
)c qu�c t� và khu v#c ghi nhn. Nh$ �ó, ph� n� Vi�t
Nam �ã có nhi�u c  h�i �9 ti�p cn quy�n, c�ng hi�n và
h
!ng th�. Tuy nhiên, d
�i góc �� quy�n con ng
$i, Vi�t
Nam v{n còn nhi�u h�n ch� trong b	o �	m quy�n c�a ph�
n� nh
: h�n ch� trong th9 ch� b	o �	m quy�n, trong s#
vn hành c�a thi�t ch� b	o �	m quy�n; h�n ch� do rào
c	n tE chính ph� n� ch
a v
)t qua chính mình; h�n ch�
trong th#c ti`n b	o �	m quy�n c�a ph� n�. �9 v
)t qua
nh�ng thách th�c trong thp k; m�i, ph� n� Vi�t Nam
c>n rèn luy�n ��c tính t# tin �9 có b	n l�nh v
)t qua ��nh
ki�n gi�i và h
�ng ��n m�c tiêu t# kh�ng ��nh mình. Ph�
n� ph	i th9 hi�n mình tht s# có vai trò trong cu�c s�ng
gia �ình và ngoài xã h�i; t# �ào t�o, b8i d
�ng �9 bù �:p
nh�ng thi�u h�t c�a b	n thân, �9 �	m b	o �i�u ki�n c>n
và �� �9 s¡n sàng nhn gi� tr"ng trách m�i.�

Lao động nữ Việt Nam. ẢNH: THE ECONOMIST
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của một “Thập kỷ hành động” và
chỉ còn khoảng thời gian 10 năm để cắt giảm lượng khí thải. Không có gì ngạc
nhiên, khi môi trường trở thành vấn đề được quan tâm nhất trong những năm
gần đây, từ khí hậu, đa dạng sinh học đến vấn đề rác thải nhựa và một nền kinh
tế tuần hoàn. Khí hậu đóng vai trò quan trọng trong xu hướng phát triển bền
vững, trong bối cảnh đó các doanh nghiệp buộc phải có những phản ứng thực tế
khi khí hậu thay đổi.

Summary: We are at the beginning of a "Decade of Action" and there is only 10
years left to cut emissions. Not surprisingly, the environment has become the
most concerned issue in recent years, from climate, biodiversity to plastic waste,
and a circular economy. Climate plays an important role in the trend of
sustainable development, in which businesses are required to have practical
reactions when the climate changes.
Từ khóa: Phát triển bền vững; xu hướng bền vững; môi trường; năm 2020.
Keywords: Sustainable development; sustainability trends; environment; 2020.
Nhận bài: 18/2/2020; Sửa chữa: 19/2/2020; Duyệt đăng: 2/3/2020.

Xu h
�ng phát tri9n b�n v�ng n6m 2020 cho
th�y, các công ty c>n xác ��nh cách th�c các
v�n �� khí hu và môi tr
$ng t
 ng tác v�i
nhau và vai trò c�a �a d�ng sinh h"c, ��c bi�t

là nuôi d
�ng ��t, rEng, gi	m l
)ng khí th	i carbon,
b	o t8n và làm t6ng kh	 n6ng ph�c h8i khí hu. Làm
th� nào �9 n�n kinh t� tu>n hoàn có th9 gi	m khí
th	i và ô nhi`m nh#a? S# h)p tác c>n thi�t nào giúp
�	m b	o r�ng nh�ng ti�n b� trong công ngh� s�
mang l�i k�t qu	 tích c#c cho t�t c	 các bên liên
quan? �ó là nh�ng v�n �� mà các doanh nghi�p c>n
quan tâm trong xu h
�ng m�i. 

Trong n6m 2019, nh�ng th	m h"a môi tr
$ng và
bi�n ��ng xã h�i �ã ph	n ánh nhân lo�i không có kh	
n6ng b	o v� môi tr
$ng và chính b	n thân mình, �i�u
này khi�n nhi�u ng
$i ��t ra câu h7i: Li�u các h�
th�ng toàn c>u có còn phù h)p và kh	 thi hay không? 

TE v� cháy rEng ! Amazon, Indonesia, Australia,
��n các cu�c bi9u tình lan r�ng ! Hongkong, Chile,
Iraq và 2n ��, tE “kh�ng ho	ng” �ã th
$ng �
)c các
ph
 ng ti�n truy�n thông s� d�ng �9 mô t	 s# h|n
lo�n c�a th� gi�i trong n6m vEa qua. Li�u s# h|n lo�n

Nh�ng xu h
�ng phát tri$n
b�n v�ng n!m 2020

Phát triển bền vững là mối quan tâm toàn cầu.
ẢNH: HOSPITALITY
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NH�NG V�N �� QU
C T� VÀ �
I NGO�I NHÂN DÂN

này có c	n tr! vi�c ��t �
)c các M�c tiêu
b�n v�ng toàn c>u?

Nhn th�c trên toàn c>u ngày càng t6ng
v� vi�c chúng ta �ang b
�c sang m�t thp
k; quan tr"ng, �òi h7i các chính ph�, các t�
ch�c nâng cao trách nhi�m v�i môi tr
$ng.
Các nhà ho�ch ��nh chính sách và các doanh
nghi�p �ang �
a ra các quy t:c m�i, c0ng
nh
 thay ��i ho�t ��ng kinh doanh �9 xây
d#ng m�t th� gi�i b�n v�ng h n. 

Khi nhn th�c c�a các nhà �>u t
 v� r�i
ro khí hu �ã t6ng lên và 	nh h
!ng ��n
th� tr
$ng tài chính, h" �ã �
a ra nh�ng
hình th�c, d�ch v� tài chính tích h)p các
tiêu chí môi tr
$ng, xã h�i vào các quy�t
��nh kinh doanh ho�c �>u t
 tài chính.
�i9n hình là vi�c phát hành Trái phi�u
Xanh ! châu Âu và châu Á — Thái Bình
D
 ng trong 5 n6m qua. 

T�i châu Á, nh�ng mô hình t6ng tr
!ng
kinh t� có s� d�ng nhi�u tài nguyên thiên
nhiên �ã làm suy gi	m môi tr
$ng t# nhiên
và h� sinh thái trong nh�ng thp k; g>n
�ây. Các qu�c gia nh
 Singapore và Trung Qu�c �ang n|
l#c �9 phát tri9n tài chính b�n v�ng mà không làm 	nh
h
!ng ��n môi tr
$ng. Xu h
�ng này s� ti�p t�c lan r�ng
trong n6m 2020. 

Chúng ta mong �)i ngày càng nhi�u vào nh�ng ho�t
��ng tE l�nh v#c tài chính h
�ng ��n M�c tiêu b�n v�ng
nh
: Trái phi�u xanh, �>u t
 có trách nhi�m và d�ch
chuy9n kh7i m�t s� l�nh v#c nh
 khai thác than �á…

Trong n6m 2020, các th
 ng hi�u s� có nh�ng b
�c
ti�n m�i trong hành ��ng ch�ng bi�n ��i khí hu. N6m
nay h�a h�n các th
 ng hi�u l�n trên th� gi�i, th#c s#
ch�u trách nhi�m cho nh�ng v�n �� môi tr
$ng và khí
hu. Các công ty c>n chu?n b� �áp �ng cho th� tr
$ng,
n i mà các th
 ng hi�u b�n v�ng s� �óng vai trò ch� ��o
và ng
$i tiêu dùng ngày càng thông thái h n. 

Trong l�nh v#c th#c ph?m, ng
$i tiêu dùng s� th9 hi�n
m�i quan tâm l�n h n ��i v�i môi tr
$ng khi �
a ra quy�t
��nh mua th#c ph?m và �8 u�ng. �ây là d# báo tE T� ch�c
H�i �8ng Thông tin Th#c ph?m Qu�c t� (IFIC). Tính b�n v�ng
và ch�ng bi�n ��i khí hu là hai trong s� nh�ng xu h
�ng
hàng �>u trong n6m nay v� th#c ph?m và dinh d
�ng. 

Trong n6m nay, ng
$i tiêu dùng �
)c d# �oán s� tìm
hi9u sâu h n v� các thut ng� b�n v�ng, c0ng nh
 các
khái ni�m v� ch�t l
)ng ��t hay nông nghi�p tái t�o.
Theo kh	o sát v� Th#c ph?m và S�c kh7e n6m 2019 c�a
IFIC, có 63% s� ng
$i �
)c h7i cho bi�t h" g�p khó kh6n
�9 nhn bi�t s# l#a ch"n th#c ph?m c�a mình có th#c s#
b�n v�ng hay không. 

M�i quan tâm v� vai trò c�a h� th�ng th#c ph?m ��i
v�i bi�n ��i khí hu bao g8m: các tác ��ng c�a s	n xu�t
nông nghi�p, ch�t th	i th#c ph?m và vn chuy9n hàng
hóa, c0ng s� t6ng lên. Nh�ng v�n �� nh
 cháy rEng, bão
l�t hay tan b6ng vùng c#c �ang gây lo ng�i v� bi�n ��i
khí hu. M�i quan tâm v� môi tr
$ng s� thúc �?y ng
$i
tiêu dùng s� d�ng nhi�u h n nh�ng th#c ph?m có ngu8n
g�c th#c vt. 

Ngoài s	n xu�t th#c ph?m, m�t trong nh�ng xu
h
�ng b�n v�ng �
)c nói ��n nhi�u nh�t chính là gi	m
s# ph� thu�c c�a con ng
$i vào nhiên li�u hóa th�ch.
Nhiên li�u hóa th�ch là ngu8n n6ng l
)ng không th9
tái t�o và là tác nhân hàng �>u gây bi�n ��i khí hu.
Các n| l#c tp th9 �9 �>u t
 và c	i thi�n c  s! h� t>ng
n6ng l
)ng toàn c>u �ang có nh�ng tác ��ng tích c#c.
Chúng ta hoàn toàn có th9 hy v"ng r�ng, n6ng l
)ng
m�t tr$i và n6ng l
)ng gió s� tr! nên ph� bi�n h n
trong thp k; t�i. Bên c�nh �ó, v� m�t công ngh�, xu
h
�ng phát �i�n vi mô trong nhà s� d�ng các công ngh�
n6ng l
)ng tái t�o c0ng vô cùng h�a h�n. Tuabin gió,
các t�m n6ng l
)ng m�t tr$i, hay thm chí n6ng l
)ng
��a nhi�t ��u ngày càng có chi phí ph	i ch6ng h n. �i�u
này cho phép vi�c con ng
$i �>u t
 vào các ngu8n n6ng
l
)ng tái t�o mà không ph	i chi tr	 quá nhi�u cho chi
phí l:p ��t. 

Hi�n nay, vi�c phân ph�i và bán l� n6ng l
)ng tái t�o
�ã di`n ra ngày càng ph� bi�n. Ngoài vi�c l#a ch"n tr#c
ti�p tE các nhà bán l�, các tp �oàn có th9 cung c�p các
d# án tái t�o c�a riêng h". 

Giảm khí thải là nhiệm vụ hàng đầu.
ẢNH: SUSTAINABILITY
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Theo tri9n v"ng, kh	 n6ng l
u tr� n6ng l
)ng toàn
c>u s� lên ��n 158 GWh vào n6m 2024. Tri9n v"ng này
�
)c thúc �?y b!i chi phí gi	m và công ngh� l
u tr� ng:n
và dài h�n ti�p t�c �
)c ��i m�i. Các gi	i pháp l
u tr� là
m�t ph>n phát tri9n nhanh chóng c�a quá trình chuy9n
��i n6ng l
)ng. Theo d# tính, ch* riêng ! th� tr
$ng Hoa
K� vào n6m 2023, ngành công nghi�p này s� có tr� giá
150 t; USD.

M�t trong nh�ng xu h
�ng b�n v�ng h�a h�n nh�t
trong kinh doanh là gi	m tiêu th� n6ng l
)ng. Xe �i�n,
�èn LED, nhà thông minh, các tòa nhà nhn �
)c ch�ng
nhn LEED (Gi�y ch�ng nhn cho các công trình xây d#ng
xanh �
)c c�p b!i H�i �8ng Xây d#ng Xanh c�a M3) ��u
s� �
)c �� cp th
$ng xuyên nh
 nh�ng l�nh v#c quan
tr"ng c�a s# ti�n b�, s� giúp thay ��i cách con ng
$i tiêu
th� n6ng l
)ng. 

Ng
$i dân toàn c>u �ã và �ang nâng cao ý th�c v� tác
��ng c�a rác th	i nh#a ��i v�i hành tinh, ��c bi�t ��i v�i
các s	n ph?m h" tiêu dùng và cách chúng �
)c �óng gói.
��ng l#c tE ng
$i tiêu dùng nh�m c:t gi	m vi�c s� d�ng
nh#a, không th9 tái ch� �ang có tác ��ng t�t và s� tr!
thành m�t xu h
�ng trong thp k; m�i. S� l
)ng �áng k9
ng
$i tiêu dùng thu�c t�t c	 các nhóm nhân kh?u h"c
s¡n sàng ��ng lên kêu g"i các doanh nghi�p ! m"i quy mô
có ý th�c v� vi�c s� d�ng nh#a dùng m�t l>n. 

Xu h
�ng b�n v�ng s� có tác ��ng l�n ��n các doanh
nghi�p và ng
$i tiêu dùng v� nhn th�c, giáo d�c và
hành ��ng xung quanh các sáng ki�n b�n v�ng. Các
ph
 ng ti�n truy�n thông xã h�i và các t� ch�c s� yêu

c>u hành ��ng c� th9 tE các chính ph� và doanh nghi�p.
Chúng ta hy v"ng r�ng, s� th�y nhi�u doanh nghi�p t6ng
c
$ng cam k�t b�n v�ng thông qua các ho�t ��ng tái ch�
có trách nhi�m h n, n| l#c h n trong vi�c s� d�ng n6ng
l
)ng và tài tr) cho các ho�t ��ng vì môi tr
$ng.

M�t xu h
�ng b�n v�ng khác c0ng �
)c quan tâm
trong n6m 2020 �ó là b�n v�ng trong ngành Th$i trang.
�ây �
)c coi là m�t trong nh�ng ngành gây ô nhi`m
l�n nh�t trên th� gi�i. Các nhà máy d�t th	i ra các ��i
d
 ng n
�c th	i ��c h�i cùng s)i t�ng h)p. “Th$i trang
6n li�n” �ã d{n ��n xu h
�ng qu>n áo dùng m�t l>n,
r�t ít �
)c tái ch� và h>u h�t th	i ra các bãi rác. L
)ng
rác th	i th$i trang lên ��n con s� 92 tri�u t�n ch�t th	i
r:n m|i n6m. 

TE th#c t� này, hi�n nay m�t xu h
�ng xu�t phát tE các
doanh nghi�p trong ngành Th$i trang, nh�m gi	m l
)ng
ch�t th	i ! t�t c	 các giai �o�n trong quá trình s	n xu�t.
M�t trong nh�ng b
�c ti�n b� là s	n xu�t theo � n ��t
hàng, có ngh�a là m|i s	n ph?m may m�c �
)c s	n xu�t khi
khách hàng ��t, vì vy gi	m �
)c l
)ng l�n hàng t8n kho
có th9 không bao gi$ �
)c bán. Mô hình này c0ng cho phép
vi�c cá nhân hóa ��c bi�t ph� bi�n trong gi�i tr�. 

Ng
$i tiêu dùng �ã nhn th�c rõ h n v� d�u chân môi
tr
$ng, do �ó, nh�ng quy�t ��nh c�a h" khi mua các s	n
ph?m th$i trang s� cân nh:c ��n tính b�n v�ng c�a các
th
 ng hi�u mà h" mua. Th$i trang tE lâu �ã là m�t
ngành công nghi�p �
)c t�i 
u hóa ��n s	n ph?m cu�i
cùng. M�t tín hi�u t�t là hi�n nay các th
 ng hi�u �ã
xoay vòng chu|i cung �ng �9 t6ng tính b�n v�ng.�

Người tiêu dùng trở nên thông thái hơn.
ẢNH: BUSINESS LEADER MAGAZINE

Nông nghiệp bền vững cũng là một xu hướng quan trọng.
ẢNH: FOOD MADE GOOD
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NHÂN V�T - S� KI�N

Nh� mãi nh�ng l'n đ
�c g�p
Bác H# kính yêu 

NGUYỄN TÚC* 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Anh hùng giải
phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người sáng lập, lãnh
đạo và rèn luyện Đảng ta; người viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Được gặp Người là ước mong, niềm vinh dự của mọi
người Việt Nam yêu nước. Tác giả là một trong số những người đã có được niềm
vinh dự và hạnh phúc lớn lao đó.

Summary: President Ho Chi Minh was our beloved leader of the nation, Hero of
national liberation, Outstanding Vietnamese cultural celebrity, founder, leader, and
trainer of our Party; The man who wrote the Declaration of Independence gave
birth to the Democratic Republic of Vietnam. Meeting him is the wish and honor of
all Vietnamese patriots. The author is one of those people who have had that
great honor and happiness.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa kiệt xuất; thế kỷ XX.
Keywords: President Ho Chi Minh; hero of national liberation; outstanding cultural celebrity; twentieth century.
Nhận bài: 6/2/2020; Sửa chữa: 10/2/2020; Duyệt đăng: 28/2/2020.

L>n �>u tiên, tôi �
)c g�p Ch� t�ch H8 Chí Minh, �ó
là khi tôi cùng các th>y cô giáo và sinh viên tr
$ng
��i h"c Bách khoa Hà N�i �ón Ng
$i t�i Tr
$ng.
Hôm �ó là ngày m8ng m�t T�t Nguyên �án n6m

1958 - ngày T�t c� truy�n c�a dân t�c.

Chuy�n �i th6m không báo tr
�c c�a Bác gi�ng nh

m�t ng
$i ông, ng
$i cha ��n “xông nhà” và chúc T�t
con cháu ngày �>u Xuân làm cho lãnh ��o Tr
$ng, c0ng
nh
 cán b�, công nhân viên và sinh viên khá b�t ng$ và
lúng túng. N i Bác ��n �>u tiên là khu ! c�a sinh viên.
H>u h�t sinh viên ! l�i 6n T�t hôm �ó là con em �8ng bào
mi�n Nam tp k�t. Do �êm tr
�c �ón giao thEa quá khuya
và thao th�c nh� nhà, nên ! nhi�u phòng, sinh viên v{n
�ang say s
a gi�c n8ng. Ti�p ��n, Bác xu�ng ki9m tra b�p
6n tp th9. May thay, b�p g"n gàng, b�a c m �>u n6m �ã
�
)c chu?n b� khá t
 m t�t. Bác khen tinh th>n ph�c v�
c�a các bác, các ch� c�p d
�ng.

Tin Bác ��n th6m lay ��ng toàn tr
$ng. M"i ng
$i ��
xô ra �ón và quây qu>n quanh Bác. Sau m�y l$i chúc T�t,
Bác c6n d�n chúng tôi: “Giáo d�c ph	i k�t h)p v�i lao

��ng s	n xu�t; lý lun ph	i g:n li�n v�i th#c ti`n; h"c
ph	i �i �ôi v�i hành; nhà tr
$ng ph	i g:n li�n v�i xã h�i”.

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

Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại
Hà Nội, năm 1955. ẢNH: TƯ LIỆU
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N H Â N  V ( T  -  S �  K I � N

L$i c6n d�n �ó c�a Bác �ã tr! thành ph
 ng châm giáo
d�c c�a Nhà tr
$ng. Bác c0ng không quên nh:c nh! cán
b�, sinh viên c>n g"n gàng, ng6n n:p trong sinh ho�t và
cu�c s�ng. ��c bi�t, ��i v�i con em �8ng bào mi�n Nam,
Bác nh�n m�nh: Ph	i h"c tp t�t h n, rèn luy�n t�t h n
và s¡n sàng tr! l�i mi�n Nam khi T� qu�c c>n.

L>n th� hai, tôi g�p Ng
$i là ngày 17/6/1960 khi Bác
cùng �oàn ��i bi9u Chính ph� Albania ��n th6m tr
$ng
��i h"c Bách khoa Hà N�i.

�i�u làm t�t c	 chúng tôi b�t ng$ là phong cách gi	n
d� c�a m�t v� lãnh t� c�p cao. Trong lúc �oàn b�n vào
th6m phòng tri9n lãm c�a Tr
$ng, Bác �ã dành cho chúng
tôi nh�ng giây phút �>m �m, thân th
 ng. Bác ng8i ngay
t�i bc lên xu�ng nhà tri9n lãm và v{y g"i chúng tôi ��n
quây qu>n quanh Ng
$i. Bác h7i tình hình c�a Nhà
tr
$ng. Bác r�t vui khi bi�t sau 2 n6m, k9 tE khi Bác ��n
th6m l>n th� nh�t, Nhà tr
$ng �ã có nhi�u ti�n b�. Bác
khen Tr
$ng �ã b8i d
�ng, �
a �
)c nhi�u công nhân,
nông dân, con em dân t�c thi9u s� và các chi�n s� quân
��i vào ��i h"c. Bác l
u ý, s� các cháu gái vào ��i h"c
Bách khoa còn ít. Các chú ph� trách nhà tr
$ng c>n chú
ý h n v� tình hình này.

Bác c6n d�n chúng tôi: “H"c �9 ph�c v� cách m�ng,
ph�c v� nhân dân. Th>y trò c>n thi �ua d�y t�t, h"c t�t”.
Cu�c vn ��ng “d�y t�t, h"c t�t” trong ngành giáo d�c c�a
chúng ta ra �$i b:t �>u tE ngày hôm �ó.

L>n th� ba, �ó là khi Bác ��n th6m tr
$ng ��i h"c Bách
khoa Hà N�i là ngày 3/2/1962 cùng �oàn ��i bi9u Nhà n
�c
Lào do Hoàng thân Xuvanna Phuma d{n �>u. Khi m"i ng
$i
�ã vào h�i tr
$ng, tE �oàn Ch� t�ch cu�c mít-tinh, Bác v{y
tay ra hi�u nhi�u l>n cho m"i ng
$i ng8i xu�ng. Nh
ng t�t
c	 ��u ��ng và hô vang: “H8 Ch� t�ch muôn n6m”. Ti�ng
hô không ng�t và kéo dài. Khi m"i ng
$i �ã �n ��nh, Bác
nói vui: “Các cô, các chú, các cháu gi	ng d�y t�t, h"c tp
t�t, công tác t�t thì hãy hô: “Bác H8 muôn n6m”… Yêu
Bác, quý Bác, các cô, các chú, các cháu hãy thi �ua d�y t�t,
h"c t�t và lao ��ng t�t”.

K; ni�m sâu s:c nh�t c�a tôi trong nh�ng l>n g�p Bác,
�ó là t�i ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l>n th� III c�a �	ng
di`n ra tE ngày 5 ��n ngày 10/1960 t�i Th� �ô Hà N�i.

Khi �ó, tôi là cán b� gi	ng d�y t�i Tr
$ng ��i h"c Bách
khoa Hà N�i. M�t hôm, vào cu�i tháng 6, tôi �
)c lãnh
��o Nhà tr
$ng g"i lên thông báo quy�t ��nh bàn giao
công vi�c �ang làm, �
)c ngh* phép m�t tu>n �9 sau �ó
�i nhn công tác ��c bi�t. Anh em trong b� môn �oán
già, �oán non, nh
ng cu�i cùng �ành ch�u, không ai bi�t
công tác ��c bi�t �ó là gì.

H�t th$i gian ngh* phép, tôi khoác ba lô, ��p xe ��n
��a �i9m �ã quy ��nh trong gi�y tri�u tp, �ó là khu nhà
s� 8 và s� 10 �
$ng Chu V6n An hi�n nay. Qua ít ngày �n
��nh t� ch�c và h"c tp n�i quy, m"i ng
$i chúng tôi m�i
bi�t là mình �
)c tri�u tp �i ph�c v� ��i h�i III c�a �	ng.

Sau �ó, chúng tôi �
)c chuy9n v� tr
$ng Tuyên hu�n
Trung 
 ng �9 h"c tp chính tr�, nh�m xác ��nh thái ��
ph�c v� và b:t tay vào vi�c. TE ngày chuy9n v� �ây, m"i
h"c viên chúng tôi ph	i th#c hi�n nghiêm túc l�nh c�m
tr�i “n�i b�t xu�t, ngo�i b�t nhp”, nh�m �	m b	o bí mt
tuy�t ��i theo Ch* th� c�a Trung 
 ng. M"i vi�c ch* �
)c
phép ti�n hành trong n�i b� tr
$ng. Không �i�n tho�i,
không th
 tE, t�m th$i c:t ��t m"i quan h� cá nhân v�i
th� gi�i bên ngoài; c:t tóc t�i ch|, mua s:m có ng
$i lo.

Các �8ng chí lãnh ��o �	ng, Nhà n
�c l>n l
)t lên l�p
tp hu�n cho chúng tôi v� tình hình th� gi�i và trong
n
�c. Trong s� nh�ng báo cáo viên có �8ng chí Tr>n Qu�c
Hoàn, B� tr
!ng B� Công an nói v� an ninh, qu�c phòng
và âm m
u c�a ��ch ch�ng phá ta. �8ng chí “Sao �7” t�c
Nguy`n L
 ng B�ng, nguyên ��i s� ��c m�nh toàn quy�n
n
�c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa t�i Liên bang Xô-vi�t gi�i
thi�u thành t#u m"i m�t c�a Liên Xô và phong cách ti�p
�ón, thái �� ph�c v� khách qu�c t�, c0ng nh
 m�t s� th�
t�c, nghi th�c ngo�i giao. ��i s� n
�c ta t�i Trung Qu�c
nói v� quan h� ta - b�n, v� s# giúp �� to l�n c�a b�n ��i
v�i s# nghi�p cách m�ng c�a nhân dân ta; �8ng chí Ung
V6n Khiêm, B� tr
!ng B� Ngo�i giao trình bày tình hình
qu�c t� và chính sách ��i ngo�i c�a �	ng và Nhà n
�c ta…

Chúng tôi lên l�p bu�i sáng, chi�u th	o lun t� và bu�i
t�i vi�t thu ho�ch. G>n m�t tháng mi�t mài nghiên c�u
và h"c tp trôi qua. G>n ngày k�t thúc l�p h"c, �8ng chí
Lê Du?n lên l�p v� “�� c
 ng Cách m�ng mi�n Nam” và
“Ngh� quy�t H�i ngh� l>n th� 15 Ban Ch�p hành Trung

 ng �	ng khóa II” và t�ng k�t l�p h"c.

Sáng hôm sau, Bác H8 ��n. �i cùng Bác có anh Lê
V6n L
 ng, Tr
!ng Ban T� ch�c ��i h�i III c�a �	ng.
V{n b� áo nâu s8ng quen thu�c và �ôi dép “Bình Tr�
Thiên khói l�a”, Bác hòa vào gi�a �ám �ông con cháu
trong ti�ng hô vang và nh�ng �)t v| tay không ng�t.
Bác khen chúng tôi h"c tp t�t, Bác mong chúng tôi
ph�c v� ��i h�i tht t�t vì ��i h�i này là ��i h�i c�a
m�t n�a ��t n
�c �
)c gi	i phóng v�i s� ��i bi9u �ông
nh�t, c	 ��i bi9u trong n
�c l{n ��i bi9u n
�c ngoài.
��i h�i s� t�ng k�t 30 n6m xây d#ng �	ng và quy�t ��nh
nh�ng v�n �� tr"ng ��i nh�t c�a ��t n
�c là �
a mi�n
B:c ti�n lên ch� ngh�a xã h�i và ��u tranh hòa bình
th�ng nh�t n
�c nhà, hoàn thành cách m�ng dân t�c,
dân ch� nhân dân trong c	 n
�c.

Bác nh:c nh! anh ch� em chúng tôi ph�c v� các ��i
bi9u nói chung, khách n
�c ngoài nói riêng ph	i h�t s�c
chu �áo, tr"ng th� và thân tình. Bác nói: M�i ra kh7i chi�n
tranh, ��t n
�c ta còn nghèo v� vt ch�t và thi�u hi9u
bi�t, c0ng nh
 kinh nghi�m v� l` tân, Bác ch:c ch:n b�n
s� thông c	m v�i ta.

H"c tp chính tr� xong, tôi �
)c Ban T� ch�c phân
công cùng anh �u Ng"c Xuân và anh Tr�nh Ng"c Thái1
ph� trách b� phn phiên d�ch các v6n ki�n và d�ch h�i
tr
$ng. Vì vy, chúng tôi có nhi�u d�p �
)c g�p Bác H8.
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B� phn phiên d�ch v6n ki�n �
)c chia thành 5 t�: t�
ti�ng Pháp, ti�ng Anh, ti�ng Nga, ti�ng Trung và ti�ng
Tây Ban Nha. TrE hai t� (ti�ng Pháp và ti�ng Anh) g8m �a
ph>n là nh�ng giáo s
 hàng �>u, nh
: giáo s
 Ph�m Huy
Thông, các giáo s
: Hoàng Xuân Nh�, Nguy`n V6n Ch�t,
Nguy`n V6n Ch
 ng... còn các t� ti�ng Nga, ti�ng Trung,
ti�ng Tây Ban Nha h>u h�t là l�p tr�, thâm niên trong
ngh� còn ít. Vì vy, Trung 
 ng �ã m$i và b� sung cho
nh�ng t� này m�t s� chuyên gia phiên d�ch ng
$i Nga,
Trung Qu�c, Cu Ba gi7i ti�ng Vi�t.

V�t v	 nh�t ��i v�i ��i ng0 phiên d�ch là nh�ng ngày
g>n ��i h�i và trong th$i gian ti�n hành ��i h�i. Vì ��n
lúc �ó, các �oàn ��i bi9u n
�c ngoài ��n, m�i có bài �9
d�ch. Nhi�u �oàn l�i không �
a ngay, ch$ nghe di`n v6n
khai m�c c�a ch� nhà, nghe tham lun c�a các �oàn b�n
m�i hoàn ch*nh bài phát bi9u c�a mình và ch* �
a cho b�
phn phiên d�ch vào gi$ chót (ngh�a là n�u phát bi9u vào
sáng hôm sau thì chi�u hôm tr
�c m�i �
a). Th� là, gu8ng
máy phiên d�ch làm vi�c tr:ng �êm. D�ch tE ti�ng b�n
sang ti�ng Vi�t và tE ti�ng Vi�t sang các th� ti�ng khác.
Công vi�c phiên d�ch không ph	i m�t �êm, mà di`n ra
trong su�t nh�ng ngày ��i h�i.

Nh
 �9 ��ng viên b� phn phiên d�ch, �êm m8ng 6/9,
m�t ngày sau khai m�c ��i h�i, Bác b�t ch)t ��n th6m b�
phn chúng tôi. Cùng �i v�i Bác có các anh: Lê V6n L
 ng,
T� H�u, Ung V6n Khiêm. Hôm �ó, Bác r�t vui. Câu �>u tiên
là Bác khen các b	n d�ch chính xác, di`n ��t sát ý, v6n
phong t�t. Bác th
!ng cho các anh m|i ng
$i m�t �i�u
thu�c lá th m. B|ng Bác quay sang Giáo s
 Ph�m Huy
Thông nói vui: “�úng chú này m0i nhòm m8m tht”; nên
V6n ki�n vi�t: “Trong k� ho�ch 5 n6m 1961-1965 s� xây
d#ng 400 nhà máy, xí nghi�p thì chú l�i d�ch xây d#ng 400
nhà b�p” (ti�ng Pháp USINE là nhà máy, do �ánh máy
nh>m thành CUISINE là nhà b�p). M"i ng
$i c
$i vui.

Bác l�i h7i anh L
 ng:

- Tiêu chu?n 6n hàng ngày c�a các cô, các chú phiên
d�ch là bao nhiêu?

- Th
a Bác là 5 ký g�o - Anh L
 ng th
a2

- Còn ��i bi9u ��i h�i?

- Th
a Bác là 10 ký.

Bác góp ý ngay v�i anh L
 ng:

- Chính sách c�a chú nh
 vy là ch
a xã h�i ch� ngh�a,
ch
a th#c hi�n nguyên t:c: làm theo n6ng l#c, h
!ng theo
lao ��ng. Các ��i bi9u ��i h�i ngày h"p, t�i ngh*, còn các
cô chú phiên d�ch v6n ki�n ph	i làm ngày, làm �êm mà l�i

ch* �
)c h
!ng b�ng m�t n�a tiêu chu?n c�a ��i bi9u là
không công b�ng. Bác �� ngh� chú c>n s�a ngay.

Và th� là tE hôm sau, ba b�a 6n chính c�a b� phn
phiên d�ch �
)c c	i thi�n. Ngoài ba b�a chính, anh L
 ng
còn ch* th� cho b� phn hu c>n b� sung thêm xu�t “b8i
d
�ng ca �êm” vào lúc 12 gi$ khuya.

M�t bài h"c sâu s:c, m�t k; ni�m �9 �$i v� tôn tr"ng
ph� n� mãi mãi in �m trong tôi, �ó là khi Bác ch�p 	nh
v�i �oàn ��i bi9u qu�c t�, ��i bi9u trong n
�c và cán b�,
nhân viên ph�c v�. �9 ti�t ki�m th$i gian, các �oàn c>n
tp h)p ��i hình tr
�c, �9 ��n khi Bác ��n là có th9 ch�p
ngay. Tôi �
)c phân công s:p x�p kh�i phiên d�ch. Khi b�
trí, tôi �ã có ý ��nh tr
�c là dành m�t ch| khá r�ng �9
Bác ��n là mình có th9 �
)c ��ng c�nh. Nh
ng s# vi�c l�i
không nh
 ý mu�n. Khi ��n, Bác nh:c tôi và m�t �8ng chí
khác ��ng xu�ng hàng sau và Bác m$i hai cô phiên d�ch
ng
$i Nga lên ��ng c�nh Bác.

��n l
)t �oàn ��i bi9u các dân t�c, do nhi�u �8ng chí
l>n �>u �
)c g>n Bác, nên Bác vEa t�i anh em b7 hàng
ng0 �ã s:p x�p s¡n ch�y ��n vây quanh Bác. Anh Chu V6n
T�n lúc �ó là Tr
!ng �oàn r�t lúng túng. Anh Lê V6n
L
 ng g"i tôi ��n giúp m�t tay. ¤n ��nh trt t# xong, tôi
ch�y �i thì �
)c Bác g"i l�i và b	o anh T�n nhích l�i g>n
Bác �9 tôi ��ng c�nh anh.

Ch�p 	nh xong, Bác h7i tôi:

- Cháu dân t�c nào?

- Th
a Bác, cháu dân t�c Kinh. Tôi th
a.

Bác 8 lên m�t ti�ng.

- Bác t
!ng cháu là dân t�c thi9u s�. Sao da cháu
nâu vy?

- Th
a Bác, m�y hôm nay cháu ph	i ch�y nhi�u vi�c
ngoài tr$i nên da b:t n:ng.

- Th� cháu làm vi�c ! �âu, �ã có gia �ình ch
a?

- Th
a Bác, cháu d�y ! Tr
$ng ��i h"c Bách khoa và
cháu �ang có ng
$i yêu.

Bác r�t vui và quay sang b	o anh L
 ng c�p cho tôi
gi�y m$i �9 t�i hôm �ó �
a ng
$i yêu �i d# ��i h�i c�a
nhân dân Th� �ô chào mEng thành công c�a ��i h�i ��i
bi9u toàn qu�c l>n th� III c�a �	ng �
)c t� ch�c t�i sân
vn ��ng Hàng �{y.

Bác H8 �ã �i xa, nh
ng nh�ng hình 	nh v� Bác, nh�ng
�i�u Bác c6n d�n và nh�ng tình c	m c�a Bác v{n luôn in
�m trong trái tim tôi.�

Chú thích:
1. Sau này đồng chí Đậu Ngọc Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Trịnh Ngọc Thái

là Phó ban Đối ngoại Trung ương, Đại sứ nước ta tại Cộng hòa Pháp.
2. Thời đó tính tiêu chuẩn bằng gạo. 1 ký gạo bằng 4 hào.

NHÂN V�T - S� KI�N
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Một số kết quả tham gia xây dựng pháp
luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
những năm gần đây

VV� ttham ggia ggóp ýý dd# tth	o vv6n bb	n ppháp llut cc�a NNhà
n
�c 

Th$i gian qua, v�i v� trí, vai trò, quy�n, trách nhi�m
tham gia xây d#ng �	ng, Nhà n
�c, /y ban Trung 
 ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã tích c#c tham gia góp ý
xây d#ng v6n b	n quy ph�m pháp lut �9 �i�u ch*nh các
quan h� xã h�i phát sinh trên nhi�u l�nh v#c. Ch* tính
trong 5 n6m g>n �ây, /y ban Trung 
 ng M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam �ã t� ch�c góp ý ��i v�i hàng tr6m d#
th	o các v6n b	n quy ph�m pháp lut, v6n b	n quan
tr"ng d
�i lut c�a các c  quan có th?m quy�n, các

ch
 ng trình, d# án, �� án �
)c g�i ��n. Ban Th
$ng
tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã
tích c#c phát huy vai trò c�a các H�i �8ng t
 v�n �9 t�
ch�c góp ý ��i v�i nhi�u d# th	o v6n b	n quan tr"ng c�a
Qu�c h�i, Chính ph� và các c  quan có th?m quy�n khác.
H�i �8ng t
 v�n c�a /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam �ã t� ch�c các cu�c h"p �9 giúp Ban Th
$ng
tr#c góp ý vào hàng ch�c d# th	o lut, ngh� ��nh liên
quan ��n quy�n, l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a công
dân, quy�n và trách nhi�m c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
nh
: B� lut Dân s# (s�a ��i); Lut Ban hành v6n b	n
quy ph�m pháp lut; Lut B>u c� ��i bi9u Qu�c h�i và ��i
bi9u H�i �8ng nhân dân; Lut T� ch�c Chính ph� (s�a
��i); Lut T� ch�c chính quy�n ��a ph
 ng; Lut M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam (s�a ��i); Lut Ngh�a v� quân s#

* Thạc sĩ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

PHẠM THỊ KIM CÚC*

Tóm tắt: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một nội dung hoạt động
quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện mô hình nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về xây dựng pháp luật;
nghiên cứu, hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong xây dựng pháp luật, bài viết phân tích các kết quả đạt được trong hoạt động
xây dựng pháp luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Making and completing the legal system is an important activity in the
process of building and perfecting a socialist rule-of-law state model. On the basis
of clarifying a number of theoretical issues on law making; researching and
systematizing the Party's views and policies, the State's policies and laws on the
role, rights, and responsibilities of the Vietnam Fatherland Front in law making, this
article analyzes the results achieved in law making activities of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee. 
Từ khóa: Pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Law; building and completing the legal system; the Vietnam Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 6/2/2020; Sửa chữa: 11/2/2020; Duyệt đăng: 28/2/2020.

Nâng cao ch�t l
�ng ho�t đ�ng c�a 
*y ban Trung 
�ng M�t trn T� qu�c 
Vi�t Nam trong xây d�ng pháp lut
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(s�a ��i); Lut Ngân sách nhà n
�c (s�a ��i); Lut An
toàn, v� sinh lao ��ng; Lut Tài nguyên, môi tr
$ng bi9n
và h	i �	o; Lut Ki9m toán nhà n
�c (s�a ��i); Lut Thú
y; Lut Tín ng
�ng, tôn giáo; d# th	o Ngh� ��nh v� chính
sách phát tri9n h)p tác xã nông nghi�p;…

K�t qu	 cho th�y, nhi�u b	n góp ý c�a /y ban Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên
do phát huy �
)c trí tu� c�a ��i ng0 chuyên gia tham
m
u, giúp vi�c k�t h)p v�i trí tu� c�a các H�i �8ng t

v�n, c�a ��i ng0 c�ng tác viên, nên có ch�t l
)ng cao,
�
)c c  quan so�n th	o ti�p thu �9 trình ra Qu�c h�i, qua
�ó góp ph>n làm cho các v6n b	n pháp lut �
)c thông
qua ngày càng sát v�i th#c ti`n và có tính kh	 thi h n. 

HHo�t ���ng ggiám ssát xxây dd#ng cchính ssách, ppháp llut

Qua 5 n6m th#c hi�n Quy�t ��nh 217-Q�/TW c�a B�
Chính tr� (khóa XI) và 3 n6m th#c hi�n Lut M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam �ã ch� trì ph�i h)p v�i các t�
ch�c thành viên và m�t s� b�, ngành liên quan xây
d#ng, ký k�t th#c hi�n 12 Ch
 ng trình ph�i h)p giám
sát và 1 Quy ch� ph�i h)p thí �i9m v� giám sát vi�c công
khai, minh b�ch và trách nhi�m ng
$i ��ng �>u c�p
huy�n, c�p xã trong lãnh ��o, ch* ��o công tác phòng,
ch�ng tham nh0ng t�i m�t s� d# án kinh t�, xã h�i trên
��a bàn ��a ph
 ng. ��c bi�t, Ban Th
$ng tr#c /y ban
Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã t� ch�c nhi�u
�oàn giám sát liên ngành v�i s# tham gia c�a ��i di�n
các t� ch�c thành viên, các c  quan, t� ch�c, b�, ngành
nh
: Vi�n Ki9m sát nhân dân t�i cao, Tòa án nhân dân
t�i cao; B� Y t�, B� T
 pháp, B� Nông nghi�p và Phát
tri9n nông thôn, B� Giáo d�c và �ào t�o... Bên c�nh �ó,
vi�c ký k�t và th#c hi�n các ch
 ng trình ph�i h)p giám
sát c�a Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam �ã huy ��ng �
)c s# tham gia có trách
nhi�m c�a nhi�u t� ch�c thành viên, trong �ó có s#
tham gia tích c#c, ch� ��ng và có hi�u qu	 c�a các t�
ch�c chính tr� - xã h�i và các t� ch�c thành viên khác
nh
: Liên hi�p các H�i Khoa h"c và K3 thut, T�ng h�i
Y h"c Vi�t Nam, H�i D
)c h"c Vi�t Nam, H�i Lut gia
Vi�t Nam, Liên �oàn Lut s
 Vi�t Nam, Phòng Th
 ng
m�i và Công nghi�p Vi�t Nam, Hi�p h�i Doanh nghi�p
nh7 và vEa Vi�t Nam, H�i Doanh nhân tr� Vi�t Nam, H�i
C#u thanh niên xung phong, H�i n�n nhân ch�t ��c Da
cam/Dioxin Vi�t Nam… Qua 5 n6m, th#c hi�n, m�c dù
hi�u qu	 c�a các ch
 ng trình ph�i h)p giám sát ch
a
nhi�u nh
ng nh�ng ch
 ng trình, v� vi�c �
)c giám sát
�ã th9 hi�n �
)c vai trò, trách nhi�m c�a M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam trong ��i di�n, b	o v� quy�n và l)i ích
h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân, tham gia xây d#ng
�	ng, xây d#ng chính quy�n. ��c bi�t, nhi�u báo cáo
k�t qu	 sau giám sát c�a M�t trn �ã ki�n ngh� c  quan
có th?m quy�n s�a ��i, b� sung các chính sách, quy ��nh
pháp lut trong các l�nh v#c c� th9. 

M�t trong các hình th�c giám sát �
)c lut ��nh c�a
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam có ý ngh�a quan tr"ng trong
tham gia xây d#ng chính sách, pháp lut là giám sát
thông qua nghiên c�u, xem xét v6n b	n c�a c  quan có
th?m quy�n liên quan ��n quy�n và l)i ích h)p pháp,
chính �áng c�a nhân dân. N6m 2017, 2018, Ban Th
$ng
tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ti�n
hành giám sát thông qua xem xét, nghiên c�u m�t s� v6n
b	n quy ph�m pháp lut �9 g�i ki�n ngh� ��n c  quan có
th?m quy�n xem xét, s�a ��i, b� sung, b
�c �>u có hi�u
qu	 và �
)c �ánh giá cao, nh
: giám sát các v6n b	n liên
quan ��n vi�c 
u �ãi thu� ��i v�i doanh nghi�p khoa h"c
và công ngh�; giám sát Ngh� ��nh s� 84/2015/N�-CP ngày
30/9/2015 c�a Chính ph� v� giám sát và �ánh giá �>u t

liên quan ��n Ban Giám sát �>u t
 c�a c�ng �8ng. Các
ki�n ngh� sau giám sát c�a Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ��u �
)c Chính ph� tr	
l$i và ch* ��o các b�, ngành, liên quan kh?n tr
 ng
nghiên c�u và có v6n b	n tr	 l$i /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam. 

N6m 2019, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam �ã t� ch�c giám sát Lut T� ch�c
chính quy�n ��a ph
 ng n6m 2015; giám sát vi�c tri9n
khai th#c hi�n Lut Tín ng
�ng, tôn giáo. Sau m|i cu�c
giám sát, Ban Th
$ng tr#c ��u xây d#ng báo cáo v� k�t
qu	 giám sát và ki�n ngh� g�i lãnh ��o �	ng, Nhà n
�c,
các b�, ngành và ��a ph
 ng, trong �ó có các ki�n ngh�
c� th9 g�i Qu�c h�i, Chính ph� nêu rõ nh�ng b�t cp, t8n
t�i, h�n ch� �� ngh� kh:c ph�c, �8ng th$i �
a ra nh�ng
ki�n ngh� c� th9 v� vi�c s�a ��i, b� sung, hoàn thi�n các
quy ��nh c�a pháp lut, nh�t là ��i v�i Lut T� ch�c
chính quy�n ��a ph
 ng n6m 2015 và Lut Ban hành v6n
b	n quy ph�m pháp lut n6m 2015. 

Ho�t ���ng pph	n bbi�n xxã hh�i ttrong xxây dd#ng cchính
sách, ppháp llut

TE n6m 2013-2019, Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã t� ch�c �
)c 8 h�i ngh� ph	n
bi�n xã h�i ��i v�i các d# án lut, pháp l�nh: Lut Tín
ng
�ng, tôn giáo; d# án Lut v� H�i; d# th	o Lut s�a ��i,
b� sung m�t s� �i�u c�a B� lut Hình s# s�
100/2015/QH13; d# th	o Lut Phòng, ch�ng tham nh0ng
(s�a ��i); d# th	o B� lut Lao ��ng (s�a ��i), d# th	o Lut
s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lut Ban hành v6n b	n
quy ph�m pháp lut n6m 2015; D# th	o Pháp l�nh 
u �ãi
ng
$i có công v�i cách m�ng (s�a ��i) và t� ch�c ph	n
bi�n ��i v�i m�t s� d# th	o �� án nh
: �� án �ào t�o sau
��i h"c và b8i d
�ng nhân tài, �� án B� tiêu chí �ô th� v6n
minh… K� ho�ch t� ch�c các h�i ngh� ph	n bi�n xã h�i
��u �
)c Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam xây d#ng ít nh�t 15 ngày tr
�c khi t� ch�c
h�i ngh�. Thành ph>n tham gia h�i ngh� ph	n bi�n xã h�i
là các chuyên gia, nhà khoa h"c trên các l�nh v#c có liên
quan ��n n�i dung ph	n bi�n. M|i h�i ngh� ��u có ít nh�t
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tE 5 ��n 10 ý ki�n nghiên c�u sâu c�a các nhà khoa h"c do
Ban Th
$ng tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam “��t hàng”; các d# th	o v6n b	n luôn g�i tr
�c ít nh�t
10 ngày �9 các chuyên gia, nhà ph	n bi�n có th$i gian
nghiên c�u, cho ý ki�n. Các h�i ngh� ph	n bi�n xã h�i ��u
có s# tham d# c�a ��i di�n Ban so�n th	o, T� biên tp,
lãnh ��o c  quan ban hành v6n b	n ��n tham d#, gi	i
trình, ti�p thu các ý ki�n phát bi9u c�a các chuyên gia…

Sau các h�i ngh� ph	n bi�n xã h�i, Ban Th
$ng tr#c
/y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam ��u có
v6n b	n ph	n bi�n g�i các c  quan, t� ch�c có d# th	o
�
)c ph	n bi�n và c  quan, t� ch�c có th?m quy�n phê
duy�t ho�c ban hành v6n b	n. Ki�n ngh� ph	n bi�n xã
h�i c�a /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
�
)c d
 lun �ánh giá cao, nhi�u n�i dung ph	n bi�n
�
)c c  quan ch� trì so�n th	o ti�p thu và có ý ki�n
ph	n h8i tích c#c. 

Bên c�nh �ó, các t� ch�c chính tr� - xã h�i và m�t s�
t� ch�c thành viên c0ng t� ch�c ph	n bi�n xã h�i nhi�u
v6n b	n quy ph�m pháp lut liên quan tr#c ti�p t�i quy�n
và ngh�a v� c�a �oàn viên, h�i viên c�a t� ch�c mình
nh
: H�i Liên hi�p Ph� n� Vi�t Nam; Trung 
 ng �oàn
Thanh niên C�ng s	n H8 Chí Minh; Trung 
 ng H�i Nông
dân Vi�t Nam…

Trên c  s! các thông tin, ý ki�n ghi nhn �
)c tE các
h�i ngh� ph	n bi�n xã h�i, ��i chi�u v�i nh�ng ch�
tr
 ng, chính sách, pháp lut c�a Nhà n
�c liên quan ��n
v�n �� góp ý, ph	n bi�n xã h�i, /y ban Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên �ã l#a
ch"n, �� xu�t các n�i dung s�a ��i, b� sung h)p lý vào d#
th	o lut, d# th	o �� án, ho�c phát hi�n nh�ng �i9m
ch
a phù h)p th#c ti`n �9 ki�n ngh� v�i c  quan có th?m
quy�n s�a ��i, �i�u ch*nh trong n�i dung c�a d# th	o. 

HHo�t ���ng ttp hh)p, tt�ng hh)p ýý kki�n, kki�n nngh� cc�a cc�
tri vvà nnhân ddân ��9 pph	n áánh, kki�n nngh� vv�i ��	ng, NNhà
n
�c ggóp pph>n xxây dd#ng cchính ssách, ppháp llut

M�t trong nh�ng nhi�m v� quan tr"ng c�a M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam là tham gia t� ch�c ti�p xúc c� tri c�a ��i
bi9u Qu�c h�i và ��i bi9u H�i �8ng nhân dân các c�p; th#c
hi�n tp h)p, t�ng h)p ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và
nhân dân �9 ph	n ánh v�i �	ng và Nhà n
�c; giám sát và
tham gia ph�i h)p giám sát vi�c gi	i quy�t, tr	 l$i c�a c 
quan có th?m quy�n ��i v�i nh�ng ý ki�n, ki�n ngh� c�a
c� tri và nhân dân.

Th#c hi�n nhi�m v� này ! Trung 
 ng, Ban Th
$ng
tr#c /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã xác
��nh 4 ngu8n c  b	n �9 tp h)p ý ki�n, ki�n ngh� c�a c�
tri và nhân dân, g8m: 1) Báo cáo t�ng h)p ý ki�n c�a c�
tri và nhân dân c�a /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
các t*nh, thành ph�; 2) Báo cáo t�ng h)p ý ki�n, ki�n
ngh� c�a �oàn viên, h�i viên thu�c các t� ch�c chính tr�

- xã h�i, các t� ch�c thành viên c�a M�t trn; 3) Các ý
ki�n ph	n ánh, ki�n ngh� c�a các v� /y viên /y ban Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam; 4) Báo cáo tp h)p, t�ng
h)p ý ki�n c� tri c�a các �oàn ��i bi9u Qu�c h�i t�i các
cu�c ti�p xúc c� tri c�a ��i bi9u Qu�c h�i tr
�c và sau k�
h"p Qu�c h�i. S� li�u t�ng h)p trong th$i gian qua cho
th�y, ngoài vi�c t�ng h)p ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri c�a
��i bi9u Qu�c h�i và ��i bi9u H�i �8ng nhân dân các c�p,
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam �ã tp h)p, t�ng h)p �
)c
nhi�u ý ki�n tE các ngu8n thông tin �áng tin cy, s� ý
ki�n, ph	n ánh ngày càng t6ng, nh�t là t�i các k� h"p
Qu�c h�i khóa XIV g>n �ây. Qua �ó có th9 �ánh giá, nhân
dân ngày càng tin t
!ng vào M�t trn và mu�n g�i g:m
nhi�u ý ki�n, ki�n ngh� �9 M�t trn thay m�t ng
$i dân
ki�n ngh� v�i �	ng và Nhà n
�c. 

Ngoài ra, vi�c tp h)p ý ki�n nhân dân còn �
)c tp
h)p tE ngu8n thông tin �
)c ph	n ánh qua báo chí,
truy�n thông; các ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và nhân
dân g�i tr#c ti�p ��n M�t trn và các t� ch�c thành viên;
nh�ng ph	n ánh, ki�n ngh� qua công tác ti�p công dân,
ph	n ánh tp h)p qua x� lý � n th
 khi�u n�i, t� cáo,
ph	n ánh, ki�n ngh�; các ý ki�n tp h)p tE các khu dân
c
, qua các phong trào do M�t trn phát ��ng và ch� trì
th#c hi�n; các ý ki�n ph	n ánh c�a ��i di�n các tôn giáo,
dân t�c, ki�u bào, ng
$i Vi�t Nam ! n
�c ngoài …

Các ý ki�n, ki�n ngh� c�a c� tri và nhân dân trong Báo
cáo c�a �oàn Ch� t�ch /y ban Trung 
 ng M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam trình bày t�i các k� h"p Qu�c h�i là m�t
ngu8n thông tin quan tr"ng, h�u ích g�i ��n �	ng và Nhà
n
�c. Các ki�n ngh� c�a M�t trn �ã giúp cho �	ng, Nhà
n
�c, Qu�c h�i �� ra các ch� tr
 ng, chính sách �úng �:n
và ch* ��o k�p th$i xây d#ng, s�a ��i, b� sung, hoàn thi�n
chính sách, pháp lut, �áp �ng �
)c nguy�n v"ng c�a
nhân dân và phù h)p v�i nhu c>u c�a xã h�i.

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong xây dựng pháp luật, đáp
ứng yêu cầu giai đoạn mới

M�t là, nâng cao nhn th�c c�a các c  quan Nhà n
�c
có th?m quy�n ban hành v6n b	n quy ph�m pháp lut,
c�a nh�ng ch� th9 làm công tác xây d#ng pháp lut v�
vai trò c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam trong xây d#ng
pháp lut. Nâng cao nhn th�c c�a cán b� ch� ch�t, cán
b�, công ch�c trong c  quan /y ban M�t trn T� qu�c các
c�p v� ý ngh�a c�a công tác M�t trn tham gia xây d#ng
pháp lut. �8ng th$i, �?y m�nh công tác tuyên truy�n,
ph� bi�n, tri9n khai các ch� tr
 ng, chính sách, pháp
lut, các v6n b	n h
�ng d{n thi hành pháp lut trong h�
th�ng M�t trn và trong các t>ng l�p nhân dân. C>n �?y
m�nh công tác tuyên truy�n, ph� bi�n, tri9n khai các ch�
tr
 ng, chính sách, pháp lut và các v6n b	n h
�ng d{n

N H Â N  V ( T  -  S �  K I � N
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Tài liệu tham khảo
1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo số 714/BC-MTTW-BTT ngày 5/3/2019, Báo cáo sơ kết 5

năm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI).
2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo số 763/BC-MTTW-BTT ngày 18/6/2019, Báo cáo sơ kết 05

năm thi hành Hiến pháp năm 2013 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo số 77/BC-MTTW-BTT ngày 8/1/2020, Báo cáo Kết quả công

tác giám sát và phản biện xã hội năm 2019 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

thi hành pháp lut ��n ng
$i dân, nh�t là nh�ng v6n b	n
�i�u ch*nh nh�ng v�n �� thi�t th#c v�i �$i s�ng xã h�i,
��n quy�n và l)i ích thi�t thân c�a ng
$i dân. Trong quá
trình �ó, c>n chú tr"ng tuyên truy�n �9 nâng cao nhn
th�c c�a nhân dân trong tham gia xây d#ng pháp lut, �9
ng
$i dân th�y �
)c trách nhi�m c�a mình, phát huy vai
trò làm ch� trong xây d#ng chính sách, pháp lut khi
phát hi�n th�y nh�ng b�t cp, h�n ch� trong quá trình s�
d�ng và ch�p hành pháp lut. 

V� phía cán b� M�t trn và các t� ch�c chính tr� - xã
h�i, c>n ph	i sâu sát h n v�i các t>ng l�p nhân dân, �oàn
viên, h�i viên �9 l:ng nghe ý ki�n ph	n ánh c�a nhân
dân, c�a h�i viên, �oàn viên ��i v�i ho�t ��ng c�a c 
quan nhà n
�c, ��i bi9u dân c� và cán b�, công ch�c Nhà
n
�c �9 góp ý theo các hình th�c quy ��nh �
)c k�p th$i.
Thông qua ho�t ��ng c�a mình và các t� ch�c thành viên,
M�t trn th
$ng xuyên t�ng h)p ý ki�n, �� ngh�, ki�n
ngh� c�a c� tri và các t>ng l�p nhân dân, các ki�n ngh�
qua giám sát, ph	n bi�n xã h�i; có các hình th�c phù h)p
�9 l:ng nghe, tp h)p ý ki�n c�a ng
$i có uy tín, cá nhân
tiêu bi9u tE khu dân c
, ý ki�n c�a chuyên gia, nhà khoa
h"c và nhân dân tham gia xây d#ng pháp lut. �9 phát
huy h n n�a vai trò c�a nhân dân trong xây d#ng chính
sách, pháp lut c>n quan tâm t�i vi�c �ng d�ng công
ngh� thông tin trong t
 ng tác v�i ng
$i dân, �6ng t	i
các v�n �� mà M�t trn T� qu�c Vi�t Nam và c�ng �8ng xã
h�i quan tâm trên trang thông tin �i�n t� c�a M�t trn
và các t� ch�c thành viên, �?y m�nh truy�n thông v�i
nhi�u hình th�c � n gi	n, d` hi9u, d` nh� v� các n�i
dung chính sách, pháp lut m�i liên quan ��n quy�n và
l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a nhân dân. 

Hai là, hoàn thi�n các quy ��nh c�a pháp lut v� M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam xây d#ng pháp lut và tham gia xây
d#ng pháp lut. S�a ��i, b� sung các quy ��nh v� ho�t ��ng
xây d#ng pháp lut c�a /y ban Trung 
 ng M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam trong Lut Ban hành v6n b	n quy ph�m pháp
lut n6m 2015; S�a ��i Lut Tr
ng c>u ý dân n6m 2015; S�a
��i m�t s� v6n b	n quy ph�m pháp lut khác, nh
: Lut
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam n6m 2015, Lut T� ch�c Qu�c
h�i, Lut T� ch�c Chính ph�, Quy ch� ho�t ��ng c�a /y ban
Th
$ng v� Qu�c h�i, N�i quy K� h"p Qu�c h�i..., �� ngh�
c0ng xem xét, s�a ��i t
 ng �ng v�i vi�c s�a ��i, b� sung
Lut Ban hành v6n b	n quy ph�m pháp lut n6m 2015.

Ba là, ki�n toàn, c�ng c� t� ch�c, phát huy vai trò c�a
các H�i �8ng t
 v�n trong tham gia xây d#ng pháp lut.
�8ng th$i, c�ng c�, nâng cao ch�t l
)ng ��i ng0 cán b�,
công ch�c M�t trn chuyên trách làm công tác pháp lut
trong c  quan /y ban M�t trn T� qu�c Vi�t Nam. Xây
d#ng ��i ng0 chuyên gia, nhà khoa h"c, phát huy vai trò
c�a /y viên /y ban Trung 
 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
trong tham gia xây d#ng pháp lut.

B�n là, ti�p t�c nâng cao ch�t l
)ng, hi�u qu	 công
tác ph�i h)p gi�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam v�i c 
quan Nhà n
�c (c  quan có th?m quy�n ban hành v6n
b	n quy ph�m pháp lut) trong xây d#ng chính sách,
pháp lut theo h
�ng k�p th$i, ch�t ch� h n. T6ng
c
$ng công tác ph�i h)p gi�a M�t trn T� qu�c Vi�t
Nam và các t� ch�c thành viên trong tham gia xây d#ng
pháp lut. Ph�i h)p ch�t ch� h n n�a gi�a M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c thành viên trong các n�i
dung ho�t ��ng tham gia xây d#ng pháp lut c�a M�t
trn. S# ph�i h)p �
)c th9 hi�n thông qua vi�c các t�
ch�c thành viên c� cán b� chuyên môn là nh�ng ng
$i
có kinh nghi�m, các chuyên gia, nhà khoa h"c tham
gia các H�i �8ng t
 v�n c�a M�t trn T� qu�c Vi�t Nam
cùng c�p; thông qua vi�c c� ��i di�n lãnh ��o c�a t�
ch�c mình tham d# các cu�c h"p góp ý ki�n, ph	n bi�n
xã h�i c�a Ban Th
$ng tr#c /y ban M�t trn T� qu�c
Vi�t Nam ! m|i c�p, nh�t là ! c�p Trung 
 ng. ��i v�i
nh�ng d# th	o v6n b	n quy ph�m pháp lut có liên
quan ��n quy�n và l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a
nhân dân, c�a các �oàn viên, h�i viên, tùy vào n�i
dung, ��i t
)ng, yêu c>u ��t ra mà M�t trn có th9 ch�
trì ho�c �� ngh� m�t t� ch�c thành viên ��ng ra ch�
trì, ph�i h)p v�i các t� ch�c thành viên có liên quan �9
t� ch�c góp ý, ph	n bi�n xã h�i ��i v�i d# th	o v6n
b	n quy ph�m pháp lut.

S# tham gia c�a các t� ch�c thành viên M�t trn trong
công tác xây d#ng pháp lut là th9 hi�n ti�ng nói c�a các
các giai c�p, t>ng l�p xã h�i, c�a các dân t�c, các tôn giáo
và ng
$i Vi�t Nam ! n
�c ngoài góp ý ki�n xây d#ng pháp
lut, �9 các chính sách, pháp lut �
)c th9 hi�n �>y ��
quy�n và l)i ích h)p pháp, chính �áng c�a các t>ng l�p
nhân dân; là th#c hi�n �úng nguyên t:c hi�p th
 ng dân
ch�, ph�i h)p và th�ng nh�t hành ��ng c�a M�t trn T�
qu�c Vi�t Nam.�
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Nội dung và phương thức hoạt động công
đoàn có bước đổi mới

Ngh� quy�t ��i h�i XII Công �oàn Vi�t Nam �ã �� ra
m�c tiêu t�ng quát: “Hoàn thi�n mô hình t� ch�c, ��i
m�i ph
 ng th�c ho�t ��ng, xây d#ng ��i ng0 cán b�
công �oàn b	n l�nh, trí tu�, chuyên nghi�p”; �8ng th$i
ch"n nhi�m v� xây d#ng ��i ng0 cán b� công �oàn ��
n6ng l#c, ph?m ch�t, �áp �ng yêu c>u c�a công tác công
�oàn trong tình hình m�i là khâu ��t phá c�a c	 nhi�m
k�. ��i h�i XIII, Công �oàn c  quan Trung 
 ng M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam c0ng xác ��nh: Công tác xây d#ng, ki�n
toàn cán b� làm công tác công �oàn là khâu then ch�t �9
góp ph>n nâng cao ch�t l
)ng ho�t ��ng công �oàn t�i
c  quan.

Nh
 vy có th9 nói, công tác cán b� là m�t trong
nh�ng y�u t� quy�t ��nh �9 kh�ng ��nh vai trò, v� trí c�a
t� ch�c Công �oàn trong ho�t ��ng chung c�a c  quan,
� n v�. Ho�t ��ng c�a Công �oàn c  quan Trung 
 ng M�t
trn T� qu�c Vi�t Nam không ngEng ��i m�i n�i dung và
nâng cao hi�u qu	 theo tinh th>n vì l)i ích c�a �oàn viên
và ng
$i lao ��ng, h
�ng ho�t ��ng công �oàn v� c  s!
�9 có �
)c �ông nh�t �oàn viên công �oàn và ng
$i lao
��ng �
)c th� h
!ng, h
!ng l)i tE các ho�t ��ng c�a t�
ch�c Công �oàn. Ban Th
$ng v� Công �oàn xác ��nh, �9
�oàn viên hi9u �úng và th#c hi�n �úng ch� tr
 ng c�a
�	ng, chính sách và pháp lut c�a Nhà n
�c, quy ch�,
quy ��nh c�a c  quan, c0ng chính là b	o v� quy�n và l)i
ích c�a �oàn viên và ng
$i lao ��ng.

* Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

VŨ THỊ THU HÀ*

Tóm tắt: Vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, mở
rộng qua các thời kỳ. Ngày nay trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi
ích người lao động, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm
chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới mang ý nghĩa trung tâm, là
vấn đề then chốt nhằm đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng
hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Summary: The role of the Vietnam Trade Union is constantly developing and
expanding over time. Today, in the period when the country enters the period of
accelerating industrialization and modernization, in order to perform the function
of protecting labor rights and interests, the building of a contingent of qualified
union officials meeting the task requirements in a new central context, is a key
issue for renewing the content and methods to improve the quality of trade
union activities.
Từ khóa: Cán bộ công đoàn; năng lực, phẩm chất; Công đoàn Việt Nam.
Keywords: Union officials; capacity and quality; Vietnam Trade Union.
Nhận bài: 6/2/2020; Sửa chữa: 10/2/2020; Duyệt đăng: 28/2/2020.

Xây d�ng đ�i ng� cán b� Công đoàn 
c� s� đ� n!ng l�c, ph+m ch�t, đáp �ng 
yêu c'u nhi�m v� trong giai đo�n m�i
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Cán b� Công �oàn c�a các c  quan hành chính s#
nghi�p hi�n nay, trong �ó Công �oàn c  quan Trung 
 ng
M�t trn T� qu�c Vi�t Nam h>u h�t làm công tác kiêm
nhi�m. Hi�n nay, Công �oàn c  quan Trung 
 ng M�t trn
T� qu�c Vi�t Nam có 40/41 cán b� công �oàn không
chuyên trách, Ban Ch�p hành Công �oàn c  quan �ã xác
��nh vi�c xây d#ng ��i ng0 cán b� Công �oàn là nhi�m v�
quan tr"ng, c>n �
)c quan tâm, t�o �i�u ki�n �9 cán b�
Công �oàn hoàn thi�n ki�n th�c, k3 n6ng, �áp �ng t�t yêu
c>u nhi�m v�, phát huy có hi�u qu	 vai trò c�a t� ch�c
Công �oàn trong ho�t ��ng c�a c  quan, � n v�. Bên c�nh
vi�c l#a ch"n, xây d#ng và làm t�t công tác nhân s# t�i ��i
h�i Công �oàn các � n v� tr#c thu�c, Công �oàn c  quan
c0ng chú tr"ng công tác tp hu�n, b8i d
�ng ��i ng0 cán
b� Công �oàn. Hàng n6m, t� ch�c cho cán b� công �oàn
c  s! tham gia các l�p tp hu�n c�a Công �oàn Viên ch�c
Vi�t Nam, c�a Kh�i Thi �ua II và ch� ��ng t� ch�c các l�p
tp hu�n chuyên �� t�i � n v�. N�i dung và ph
 ng th�c
ho�t ��ng công �oàn có b
�c ��i m�i, �ã làm rõ h n v� mô
hình t� ch�c, n�i dung, nhi�m v� c�a tEng công �oàn c 
s!. Trong 5 n6m qua, các công �oàn c  s! �ã tp trung cho
công tác phát tri9n �oàn viên, ��i m�i n�i dung, ph
 ng
th�c và nâng cao ch�t l
)ng ho�t ��ng c�a t� ch�c công
�oàn và nâng cao n6ng l#c c�a ��i ng0 cán b� công �oàn

��t nhi�u k�t qu	 t�t. Hi�n nay, Công �oàn c  quan Trung

 ng M�t trn T� qu�c Vi�t Nam g8m 15 công �oàn c  s!
tr#c thu�c, trong �ó có 2 � n v� công �oàn trên 50 �oàn
viên, 4 � n v� có s� �oàn viên d
�i 10 ng
$i. Trình ��
qu	n lý, chuyên môn nghi�p v�, lý lun chính tr� c�a cán
b�, công ch�c, viên ch�c, ng
$i lao ��ng trong c  quan
ngày càng �
)c c	i thi�n và nâng cao.

Công tác �ào t�o, b8i d
�ng cán b� công �oàn �ã có
chuy9n bi�n tích c#c theo h
�ng �a d�ng hoá hình th�c,
��i m�i n�i dung, ch
 ng trình, ph
 ng pháp �ào t�o.
Hàng n6m, Công �oàn ��u ph�i h)p t� ch�c cho toàn th9
cán b�, công ch�c, ng
$i lao ��ng tham gia l�p tp hu�n
k�t h)p t� ch�c tham quan, nghiên c�u th#c t�, h"c tp
và trao ��i kinh nghi�m t�i các ��a ph
 ng. Các /y viên
Ban Ch�p hành Công �oàn c  quan, Ban Ch�p hành công
�oàn c  s! tr#c thu�c ��u tham d# �>y �� 1 n6m tE 2 ��n
3 k� các l�p tp hu�n do Công �oàn kh�i thi �ua II, Công
�oàn Viên ch�c Vi�t Nam và Công �oàn c  quan t� ch�c
v�i các n�i dung nh�m nâng cao n6ng l#c, trình ��, k3
n6ng t� ch�c các ho�t ��ng công �oàn, công tác qu	n lý
tài chính, h"c tp kinh nghi�m c�a công �oàn các � n v�
khác v� k3 n6ng ho�t ��ng công �oàn và n6ng l#c, b	n
l�nh ��i di�n, b	o v� quy�n và l)i ích h)p pháp, chính
�áng c�a ng
$i lao ��ng. 

Công đoàn Tạp chí Mặt trận phối hợp cùng Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tìm hiểu công tác Mặt trận và truyền thống của dân tộc Việt Nam, tháng 1/2020. 

ẢNH : PV
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Ch�t l
)ng cán b� công �oàn nhìn chung �
)c nâng
lên c	 v� trình �� chuyên môn, nghi�p v� công tác công
�oàn, v� lý lun chính tr� và n6ng l#c th#c hi�n nhi�m v�.
Cán b� tr�, cán b� n�, cán b� công �oàn chuyên trách
�
)c quan tâm h n. Ph>n l�n cán b� công �oàn gi� gìn
�
)c ph?m ch�t chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng, trung thành
v�i s# nghi�p cách m�ng c�a �	ng; nhi�t tình, tn t�y,
trách nhi�m v�i công tác công �oàn. 

Tuy nhiên, hi�n ��i ng0 cán b� Công �oàn c  quan
v{n còn m�t s� b�t cp. 98% cán b� Công �oàn là ho�t
��ng kiêm nhi�m, trong tình hình hi�n nay, yêu c>u
th#c hi�n nhi�m v� chính tr� không ch* ��i v�i riêng t�
ch�c M�t trn, mà ��i v�i nhi�u c  quan, b� ngành
khác ngày càng cao, �òi h7i s# 
u tiên cho công vi�c
chuyên môn ngày càng nhi�u, th$i gian dành cho các
ho�t ��ng �oàn th9, phong trào s� ph	i �i�u ti�t, cân
nh:c. H>u h�t cán b� công �oàn ��u �
)c �ào t�o c 
b	n, có trình �� ��i h"c và trên ��i h"c, song l�i không
có ki�n th�c và �
)c �ào t�o chuyên sâu v� công tác
công �oàn, do �ó nhi�u cán b� thi�u k3 n6ng, kinh
nghi�m, còn lúng túng trong ph
 ng pháp t� ch�c ho�t
��ng. ��i ng0 cán b� Công �oàn có th$i �i9m không
�n ��nh, có s# luân chuy9n, thay ��i làm 	nh h
!ng
��n công tác t� ch�c, cán b� và vi�c tri9n khai các n�i
dung ho�t ��ng c�a công �oàn c  quan. Vi�c tp hu�n,
b8i d
�ng cán b� Công �oàn còn chm ��i m�i, tuy n6m
nào c0ng t� ch�c và tham gia, song m�i �	m b	o v� s�
l
)ng, còn ch�t l
)ng ho�t ��ng ch
a cao, ��c bi�t v�
�ào t�o ki�n th�c th#c ti`n và k3 n6ng, ph
 ng pháp
ho�t ��ng công �oàn.

Một số giải pháp để xây dựng đội ngũ cán
bộ công đoàn cơ sở có phẩm chất, năng lực 

M�t là, ti�p t�c nâng cao nhn th�c c�a ��i ng0 cán
b� công �oàn v� vai trò và ho�t ��ng c�a Công �oàn trong
giai �o�n hi�n nay. M|i cán b� Công �oàn c>n ph	i có
hi9u bi�t sâu s:c v� vai trò, ch�c n6ng, nhi�m v� c�a t�
ch�c Công �oàn là t� ch�c ��i di�n cho ng
$i lao ��ng,
ho�t ��ng vì ng
$i lao ��ng, qua �ó nâng cao nhn th�c,
rèn luy�n b	n l�nh chính tr�; có thái �� �úng �:n trong
vi�c �� xu�t, tham m
u và tri9n khai các n�i dung ho�t
��ng công �oàn t�i � n v�. 

Hai là, l#a ch"n cán b� Công �oàn th#c s# là th�
l�nh c�a tp th9 ng
$i lao ��ng. �9 làm t�t ch�c n6ng,
nhi�m v� c�a t� ch�c công �oàn, nh�t là ! công �oàn
c  s!, b� phn c>n ph	i ph�i h)p t�t v�i t� ch�c �	ng
và ph�i h)p ch�t ch� ��i v�i lãnh ��o � n v� trong vi�c
xây d#ng, l#a ch"n cán b� làm công tác công �oàn,
nh�t là tr
�c m|i k� ��i h�i. Nên tE b7 t
 duy c0, b�
trí nh�ng cán b� không s:p x�p �
)c công vi�c, nh�ng
cán b� s:p v� h
u, nh�ng cán b� không có n6ng l#c
sang làm công �oàn. Chú tr"ng ng
$i có chuyên môn
gi7i, có uy tín, n6ng l#c tp h)p qu>n chúng, liên h�

mt thi�t v�i ��i ng0 công ch�c, viên ch�c, ng
$i lao
��ng trong � n v�; có tâm huy�t, nhi�t tình, có k3
n6ng gi	i quy�t th�u �áo nh�ng v�n �� liên quan ��n
ng
$i lao ��ng, c0ng nh
 có b	n l�nh, dám ��u tranh
b	o v� l)i ích chính �áng, h)p pháp c�a �oàn viên,
ng
$i lao ��ng, nói �i �ôi v�i làm…

Ba là, ��i m�i công tác b8i d
�ng, tp hu�n công tác
công �oàn. ��t ch* tiêu 100% cán b� công �oàn c  s!, b�
phn tr#c thu�c c�a c  quan �
)c tham gia tp hu�n, b8i
d
�ng ki�n th�c công �oàn. ��i m�i n�i dung, ph
 ng
th�c tp hu�n, k�t h)p cân ��i gi�a lý thuy�t và th#c
hành, t6ng c
$ng trao ��i, th	o lun, s� d�ng ph
 ng
pháp phù h)p v�i ��i t
)ng và chú tr"ng ��n các k3 n6ng
x� lý tình hu�ng, trang b� m�t s� k3 n6ng c  b	n, nh
:
k3 n6ng thuy�t trình, k3 n6ng th
 ng l
)ng, k3 n6ng t�
ch�c ho�t ��ng v6n hóa, th9 thao… có s# t
 ng tác gi�a
gi	ng viên và h"c viên, �9 phân tích, gi	i �áp các tình
hu�ng, nh�ng v�n �� còn v
�ng m:c. Bên c�nh s# trao
��i c�a gi	ng viên, c>n chú ý t6ng c
$ng t"a �àm, trao
��i, chia s� kinh nghi�m c�a các công �oàn c  s!, ho�c
ph� bi�n cách làm hay, mô hình hi�u qu	 trong ho�t ��ng
công �oàn. Bên c�nh vi�c phân công cán b� Công �oàn
tham gia các l�p tp hu�n c�a Công �oàn c�p trên, Công
�oàn c  quan c>n ch� ��ng xây d#ng k� ho�ch t� ch�c
các l�p tp hu�n chuyên ��, nh�m nâng cao hoàn thi�n
ki�n th�c, trang b� và rèn luy�n k3 n6ng cho cán b� Công
�oàn �
)c t�t h n.

B�n là, tr
�c yêu c>u ngày càng cao v� ch�t l
)ng,
hi�u qu	 công tác trong tình hình m�i, Công �oàn c>n
ch� ��ng xây d#ng k� ho�ch tri9n khai ho�t ��ng hàng
n6m phù h)p v�i tình hình th#c t� c�a � n v�, ��i m�i n�i
dung hình th�c t� ch�c ho�t ��ng công �oàn c  s!, nh�m
�
a ho�t ��ng công �oàn hi�u qu	 h n. Ch� ��ng nghiên
c�u, tham gia v�i chuyên môn xây d#ng quy ch� dân ch�
! c  s!, t6ng c
$ng công tác ki9m tra giám sát, ki�n ngh�
gi	i quy�t k�p th$i nh�ng v�n �� liên quan ��n cán b�,
công ch�c, viên ch�c và ng
$i lao ��ng, ��i m�i n�i dung,
hình th�c t� ch�c h�i ngh� cán b�, công ch�c, h�i ngh�
ng
$i lao ��ng.

N6m là, n�i dung, hình th�c ho�t ��ng công �oàn
c>n �
)c ��i m�i, �a d�ng hóa phù h)p v�i �i�u ki�n
th#c ti`n c�a c  quan, �áp �ng yêu c>u nhi�m v� ��
ra c0ng nh
 nhu c>u, l)i ích chính �áng, thi�t thân
c�a �a s� cán b�, công ch�c, ng
$i lao ��ng; �8ng th$i
t6ng c
$ng b8i d
�ng, tp hu�n nâng cao nghi�p v� v�
công tác ki9m tra, giám sát ��i v�i cán b� làm công
tác ki9m tra c�a công �oàn các c�p và k�p th$i cp
nht, h� th�ng hóa các v6n b	n, chính sách, tài li�u
m�i có liên quan ph�c v� công tác ki9m tra, giám sát
c�a Công �oàn.�



Khu vực cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm cúm Corona tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
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Th$i gian g>n �ây,
d�ch b�nh viêm
�
$ng hô h�p c�p
do ch�ng m�i

virus Corona (SARS - CoV
- 2) xu�t hi�n t�i Vi�t
Nam. �9 ng6n ch�n s# lây
lan c�a d�ch b�nh, thành
ph� Hà N�i tích c#c, ch�
��ng tri9n khai các bi�n
pháp �8ng b� phòng,
ch�ng d�ch theo k�ch b	n
“chi ti�t” �9 �ng phó v�i
4 c�p �� d�ch là: Có
tr
$ng h)p b�nh xâm
nhp; d�ch b�nh lây nhi`m th� phát trên ��a bàn thành
ph�; d�ch b�nh lây lan trên ��a bàn thành ph� v�i h n 20
tr
$ng h)p m:c; d�ch b�nh lây lan r�ng trong c�ng �8ng
v�i h n 1.000 tr
$ng h)p m:c… 

T�i cu�c h"p chi�u 26/2/2020 c�a Ban Ch* ��o thành
ph� v� công tác phòng, ch�ng d�ch b�nh viêm �
$ng hô
h�p c�p do ch�ng m�i c�a vi rút SARS - CoV - 2. Hà N�i
xác nhn hi�n ch
a có tr
$ng h)p nào b� lây nhi`m vi rút
SARS - CoV - 2; s� ng
$i nghi lây nhi`m vi rút SARS - CoV
- 2 ��u �
)c cách ly, giám sát t�i b�nh vi�n và �
)c xét
nghi�m ch�t ch�; th#c hi�n phun kh� trùng t�t c	 các c 
quan, công s!, n i công c�ng; công tác tuyên truy�n
phòng, ch�ng d�ch �
)c tri9n khai r�ng kh:p �9 ng
$i
dân bi�t cách phòng tránh… 

S! Y t� Hà N�i ti�p t�c giám sát ch�t ch� các hành
khách nhp c	nh C	ng hàng không sân bay Qu�c t� N�i

Bài, nh�m phát hi�n s�m các tr
$ng h)p nghi ng$ m:c
b�nh, tri9n khai vi�c áp d�ng t$ khai y t� khi nhp c	nh
t�i c�a kh?u và các n i công c�ng.

Ch� t�ch /y ban nhân dân thành ph� Hà N�i yêu c>u
c>n tuyên truy�n ��n tEng h� dân, ��c bi�t là nh�ng
ng
$i �i tE vùng d�ch b�nh v� �9 h" nhn th�c �
)c m�c
�� nguy hi9m c�a d�ch b�nh, cách phòng ch�ng, nhn
bi�t các tri�u ch�ng c�a b�nh. �8ng th$i, tuyên truy�n
cho ng
$i dân ph	i �eo kh?u trang t�i n i công c�ng nh

b�n tàu, xe, khi tham gia các ph
 ng ti�n vn t	i công
c�ng, n i �ông ng
$i.

Hà N�i �ã huy ��ng c	 h� th�ng chính tr�, m"i ng
$i
dân cùng vào cu�c trong cu�c chi�n ch�ng d�ch CoVid - 19
�9 ��t hi�u qu	 cao nh�t, không b� ��ng v�i b�t k� tình
hu�ng nào x	y ra trên ��a bàn.�

Thành ph� Hà N�i 
tích c�c phòng ng.a CoVid-19

Đo thân nhiệt sàng lọc những hành khách có biểu
hiện thân nhiệt cao tại sân bay Nội Bài.

Phun thuốc khử trùng tại nhà ga Hà Nội.



Phun thuốc khử trùng tại các bến xe và
những nơi công cộng thường xuyên
đông người qua lại.

Các công ty may
trên địa bàn

thành phố Hà
Nội khẩn

trương sản xuất
khẩu trang,

phục vụ kịp thời
cho nhu cầu của
người dân trong
thời điểm dịch.
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Tuyên truyền cho người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng như bến tàu, xe,
khi tham gia các phương tiện vận tải công cộng, nơi đông người.

Các cơ quan hành chính tiếp dân luôn
thực hiện tốt và tích cực ngăn ngừa phòng,
chống dịch bệnh.

Những chai cồn khô rửa tay được đặt nơi
công công giúp người dân phòng và tránh
lây lan.

Người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng
như bến tàu, xe, khi tham gia các phương
tiện vận tải công cộng, nơi đông người.

3 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2
được điều trị tích cực và xuất viện tại Bệnh
viện Nhiệt đới Trung ương.

Sở Y tế Hà Nội chủ trì, hướng dẫn 584 trạm y tế xã, phường, thị trấn tiến hành khử
khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly; hướng dẫn các địa phương cách phân biệt cúm theo mùa
thông thường với bệnh do virus SARS-CoV-2. Các bệnh viện tuyến huyện rà soát các thiết
bị sẵn có để chuẩn bị tốt nhất cho công tác điều trị hiệu quả đối với người mắc bệnh.

Sở Y tế Hà Nội triển
khai tổ chức tập huấn

cho đội ngũ cán bộ y
tế cách xử lý với các

trường hợp nghi
nhiễm dịch bệnh,

hướng dẫn người dân
phòng bệnh và chú ý
các biện pháp tự bảo

vệ mình.
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1. Khát vọng của người con xa quê
Nh�ng n6m tháng �>u tiên khi b
�c chân sang Nht

B	n v�i t
 cách là l
u h"c sinh �
)c nhn H"c b�ng Toàn
ph>n c�a Chính ph� Nht B	n (MEXT), ông Nguy`n Tu�n
Anh - Ch� t�ch Tp �oàn JVE Group c	m th�y vEa vinh d#,
t# hào, nh
ng c0ng vEa c	m th�y mình ph	i có trách
nhi�m v�i T� qu�c, ��t n
�c - n i mình sinh ra và l�n lên.

� Vi�t Nam ta hi�n nay, nói ��n gi	i pháp làm s�ch
sông, h8, th
$ng các � n v� ch�c n6ng ch* ngh� ��n vi�c
n�o vét. Tuy nhiên, trên th#c t� vi�c n�o vét không x� lý
�
)c tn g�c v�n �� ô nhi`m môi tr
$ng n
�c và t>ng
bùn ! �áy sông, h8 và c0ng không x� lý �
)c tn g�c
tri�t �9 mùi hôi th�i. 

V�i mong mu�n áp d�ng nh�ng công ngh� hi�n ��i,
thân thi�n v�i môi tr
$ng c�a Nht B	n trong x� lý môi
tr
$ng, ông Nguy`n Tu�n Anh �ã mang v� Vi�t Nam 2
phát minh c�a Nht B	n, �ó là “Công ngh� nano” và
“Công ngh� sinh h"c” Bioreactor”. Công ngh� này không
kén môi tr
$ng mà có th9 �ng d�ng �
)c trong nhi�u
l�nh v#c khác nhau, m! ra k; nguyên m�i trong vi�c x�
lý tn g�c ô nhi`m các "dòng sông, h8 ch�t", x� lý n
�c
th	i sinh ho�t, công nghi�p, ch6n nuôi; x� lý môi tr
$ng
n
�c trong nuôi tr8ng thu; h	i s	n và nông nghi�p h�u
c  trên toàn qu�c.

2. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường nước
mà Việt Nam đang gặp phải 

TTh#c ttr�ng vvà nngh�ch llý ttrong vv�n ��� xx� llý nn
�c tth	i
t�i VVi�t NNam 

Theo th�ng kê, n
�c ta có kho	ng h n 2.000 con sông
có chi�u dài tE 10km tr! lên, mang l�i l)i th� r�t l�n trong

vi�c phát tri9n kinh t� - xã h�i (KTXH). Nh
ng, chính các
ho�t ��ng phát tri9n KTXH l�i �ang gây ra tác ��ng tiêu
c#c. Nhi�u con sông �ang b� ô nhi`m nghiêm tr"ng, 	nh
h
!ng tr#c ti�p ��n �$i s�ng, s	n xu�t c�a nhân dân. 

Ngh�ch lý ! ch|, trong khi các con sông nêu trên ��u
b� ô nhi`m nh
 vy, thì không ít nhà máy x� lý n
�c th	i
�ang trong tình c	nh... ch
a ho�t ��ng h�t công su�t
thi�t k�. Theo th�ng kê c�a B� Xây d#ng, c	 n
�c hi�n có
43 nhà máy x� lý n
�c th	i �ô th� tp trung �i vào vn
hành v�i t�ng công su�t thi�t k� trên 926.000 m3/ngày
�êm. Tuy nhiên t; l� n
�c th	i �
)c thu gom và x� lý ch*
��t kho	ng 13%.

Có l/ đã đ�n lúc c'n thay đ�i t
 duy
đ$ "c�u" các "dòng sông ch�t", 
ao h# ô nhi4m trên toàn qu�c

15 năm sống và làm việc tại Nhật Bản, được tiếp xúc với rất nhiều phát minh, công
nghệ xử lý môi trường hàng đầu thế giới, sau khi trở về Việt Nam, ông Nguyễn
Tuấn Anh - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Việt Nhật (JVE Group) nhận thấy một
vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận là tình trạng ô nhiễm môi trường
sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra. Trong đó,
đặc biệt nổi lên là các sự kiện “cá chết hàng loạt”, “nước ô nhiễm bốc mùi hôi thối”
xảy ra tại nhiều sông, hồ trên cả nước. 

Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Tuấn Anh.
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3. Ưu điểm và các giải pháp ứng dụng
công nghệ Nano-Bioreactor hiệu quả tại
Việt Nam

NNh�ng 

u ��i9m cc�a ccông nngh� NNano-Bioreactor ���n ttE
Nht BB	n 

Các chuyên gia cho bi�t: “Công ngh� s�c khí Nano
c�a Nht áp d�ng t�i sông Tô L�ch vEa qua, �9 hi9u �
)c
nó ph	i có ki�n th�c t�ng h)p v� vt lý h�t nhân, hóa
h"c, môi tr
$ng. Công ngh� Nano c�a Nht B	n v�i
nguyên lý t�o ra sóng siêu âm, b:n phá �i�n li phân t�
n
�c t�o ra các g�c hydroxyl (•OH) hay � n gi	n g"i là
OH- cho d` hi9u. G�c t# do OH- này có th9 oxy hóa
thành t� bào c�a c	 nh�ng ch�t h�u c  khó b� phân h�y
sinh h"c, r8i sau �ó vi sinh vt �
)c kích ho�t s� “6n”
ch�t ô nhi`m h�u c  và phân h�y chúng”.

Chuyên gia Vt lý, nhà nghiên c�u n6ng l
)ng Plasma
Nguy`n Ph�ng Châu cho bi�t: Công ngh� sinh h"c
Bioreactor làm tE �á núi l�a Nht B	n th#c ch�t là 1 d�ng
c�a công ngh� n6ng l
)ng Plasma, công ngh� n6ng l
)ng
khí vi t� (tinh t�) phi truy�n th�ng, là l�nh v#c vt lý r�t
m�i, nên các nhà khoa h"c hi�n nay r�t ít ng
$i bi�t.

Nguyên lý quá trình làm sạch nước bằng công nghệ Nano Bioreactor.
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Công ngh� này có các 
u �i9m:

- Th� nh�t là chi phí �>u t
 ban �>u th�p, ch� y�u
g8m hai h�ng m�c h� th�ng máy Nano và vt li�u sinh
h"c Bioreactor, h� th�ng b9 ng>m b�ng vt li�u FRP ti�n
l:p ��t d
�i lòng ��t. Không yêu c>u nhân l#c qu	n lý
vn hành l�n. 

- Th� hai là x� lý tri�t �9 tn g�c mùi hôi th�i (! c�p
�� phân t�).

- Th� ba là phân h�y tn g�c bùn h�u c  t8n �"ng lâu
n6m d
�i lòng sông ch�t, ao h8 ô nhi`m thành CO2, H2O
mà không c>n áp d�ng các bi�n pháp n�o vét c  h"c.

- Th� t
 là x� lý tn g�c t�i ch| trong ngày(24h) n
�c
th	i tE ngu8n r8i m�i x	 vào sông n
�c �ã ��t QCVN b�ng

b9 ng>m trong lòng ��t ! các c�ng x	 th	i.

- Th� n6m là x� lý tn g�c t�i ch| t�o ra n
�c ��t
QCVN, dùng làm ngu8n c�p b� cp t�i ch| cho các “dòng
sông ch�t, ao h8 ô nhi`m”.

- Th� sáu là b	o t8n h� sinh thái, cá, th�y sinh phát
tri9n t�t. 

- Th� b	y là s� l
)ng vi khu?n, vi sinh vt có h�i gi	m,
vi sinh vt có l)i t6ng. 

- Th� tám là h� th�ng x� lý �	m b	o không gây ô
nhi`m th� c�p.

- Th� chín là không t�n chi phí xây d#ng c�ng bao
thu gom, chi phí gi	i phóng m�t b�ng...

- Th� m
$i là th$i gian
thi công ng:n, hi�u qu	 ��t
nhanh (tùy quy mô d# án)
�n ��nh trong hàng ch�c
n6m, không b� tái ô nhi`m. 

- Th� m
$i m�t là công
su�t x� lý thi�t k� ban �>u
�áp �ng v�i l
u l
)ng th	i
có th9 thay ��i trong t
 ng
lai lên hàng vài ch�c l>n do
quá trình �ô th� hóa d{n
��n dân s� t6ng lên. 

- Th� m
$i hai là có th9
áp d�ng b� sung vào h� th�ng
XLNT hi�n có mà không c>n
�p b7 h� th�ng c0.

VV� ggi	i ppháp ““x� llý tt�i cch|,
b� ccp cc�p nn
�c tt�i cch|” ccho
các ddòng ssông ôô nnhi`m

VEa qua, phía chuyên gia
Nht B	n �ã �� xu�t các gi	i
pháp x� lý cho c	 dòng sông
Tô L�ch. Theo �ó, gi	i pháp
x� lý n
�c th	i t�i ch| tE
các c�ng tr
�c khi x	 th	i ra
sông �9 x� lý c	 sông Tô
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L�ch b�ng công ngh� Nano-Bioreactor Nht B	n �
)c th#c
hi�n g8m 2 nhóm:

- Nhóm 1: H� th�ng Nano-Bioreactor x� lý n
�c th	i
t�i ch| trong ngày (24h) t�i b9 ng>m ! các c�ng r8i m�i
x	 vào sông, n
�c sau x� lý ��t QCVN, là ngu8n c�p n
�c
b� cp t�i ch| cho sông Tô L�ch.

- Nhóm 2: H� th�ng Nano-Bioreactor x� lý mùi, ch�t ô
nhi`m và phân h�y bùn h�u c  ! trong lòng sông, t�o
dòng ch	y cho sông Tô L�ch.

Gi	i pháp này s� �	m b	o n
�c th	i tE các c�ng s� �
)c
x� lý t�i ch| b�ng h� th�ng Nano-Bioreactor, nhóm th� 1 t�o
ra n
�c ��t QCVN r8i m�i ch	y vào sông Tô L�ch. Trong tr
$ng
h)p phát sinh n
�c th	i tràn vào lòng sông thì v{n có h�
th�ng Nano-Bioreactor nhóm th� 2 ��t ! gi�a sông, ngoài
nhi�m v� x� lý mùi, ch�t ô nhi`m và phân h�y bùn h�u c 
! trong lòng sông, s� x� lý ti�p khâu phát sinh này và t�o
dòng ch	y cho sông Tô L�ch. H� th�ng vn hành hoàn toàn
t# ��ng, có �i�u khi9n �áp �ng c	 khi có m
a bão l�n. 

Các chuyên gia c0ng cho r�ng: N�u áp d�ng x� lý t�i
b9 ng>m mà không dùng công ngh� Nano c�a Nht thì r�t
khó kh	 thi. Su�t m�y ch�c n6m qua, chúng ta XLNT, x�
lý ô nhi`m b�ng các gi	i pháp truy�n th�ng (n�o vét,
tr8ng bè th�y sinh; xây d#ng h� th�ng c�ng bao, thu gom
n
�c th	i v� x� lý tp trung), nh
ng ch
a th#c s# hi�u
qu	. Do vy, n�u không thay ��i t
 duy và gi	i pháp x�
lý n
�c th	i, thì trong t
 ng lai chúng ta có th9 ph	i ��i
m�t v�i 3 v�n ��:

- Th� nh�t, s� c>n ��n hàng tr6m nghìn t; �8ng m�i
có th9 hoàn thi�n �
)c h� th�ng c�ng bao, thu gom trên
toàn qu�c và các nhà máy XLNT tp trung. 

- Th� hai, ngay c	 khi hoàn thi�n �
)c h� th�ng thu
gom n
�c th	i thì c0ng không x� lý �
)c tn g�c tri�t �9
v�n �� mùi hôi th�i, bùn tích t� ! t>ng �áy và n
�c trong
lòng sông h8 �ang b� ô nhi`m.

- Th� ba, là c>n 50~100 n6m m�i hoàn thi�n �
)c h�
th�ng này trên c	 n
�c. 

Do vy, có l� �ã ��n lúc chúng ta c>n thay ��i t
 duy,
�ng d�ng công ngh� Nht B	n trong v�n �� XLNT �9
“c�u” các “dòng sông ch�t”, ao h8 ô nhi`m trên toàn
qu�c, c� th9:

- Ph	i xác ��nh rõ b	n ch�t v�n �� là hi�n tr�ng các
“dòng sông ch�t”, ao h8 �ang b� ô nhi`m nh
 “c  th9
s�ng �ang b� ung th
”, b:t bu�c ph	i x� lý kh?n c�p. 

- Tham kh	o kinh nghi�m các n
�c tiên ti�n, trong �ó
có Nht B	n, ban hành quy ��nh b:t bu�c các h� gia �ình
(b:t �>u tri9n khai ! các khu �ô th� m�i) ph	i l:p b9 XLNT
tE ngu8n (Johkasou), xây d#ng quy chu?n ki9m soát n
�c
th	i sinh ho�t tE ngu8n.

Ch* có thay ��i t
 duy, áp d�ng �8ng th$i hai bi�n
pháp x� lý tn g�c tri�t �9 các “dòng sông ch�t”, ao h8 ô
nhi`m trên toàn qu�c (nh
 áp d�ng gi	i pháp công ngh�
Nano-Bioreactor) �8ng th$i hoàn thi�n lut, chính sách
quy ��nh và ch� tài x� ph�t �9 h�n ch� m�c th�p nh�t
n
�c th	i sinh ho�t ch
a qua x� lý mà x	 th�ng ra sông
h8 nh
 hi�n nay thì m�i x� lý �
)c tn g�c, tri�t �9 trong
c	 giai �o�n hi�n t�i và t
 ng lai.

Su�t 3 thp k* qua, câu chuy�n "h8i
sinh" sông Tô L�ch và các dòng sông ch�t
khác �ã nhi�u l>n �
)c nh:c ��n. Tuy
nhiên, su�t 3 thp k* qua �i, nhi�u ��a tr�
sinh ra bên dòng sông ô nhi`m gi$ �ã lp
gia �ình và l�i sinh ra nh�ng ��a tr� khác
c0ng v{n ph	i hít th! mùi hôi th�i c�a
nh�ng “dòng sông ch�t” này. N�u chúng
ta không thay ��i t
 duy v� cách XLNT ��i
v�i các “dòng sông ch�t”, ao h8 ô nhi`m,
thì hi�n tr�ng �ó khó có th9 thay ��i.
Không ch* ! Hà N�i, v�i sông Tô L�ch, còn
các con sông ch�t, ô nhi`m b�c mùi hôi
th�i khác nh
 sông Kim Ng
u, sông LE,
sông Sét, sông Nhu�, hay các con sông !
các t*nh, thành ph� trên c	 n
�c nh
 sông
Tích, sông �áy, sông B:c H
ng H	i…
ng
$i dân v{n s� ti�p t�c ph	i s�ng chung
v�i ô nhi`m.�
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Cùng chung tay v�i t*nh V�nh
Phúc nói riêng và c	 n
�c
nói chung phòng, ch�ng d�ch
Covid-19, là ng
$i con quê

h
 ng V�nh Phúc, ông Ph�m Quang
B	o - Ch� t�ch H�i �8ng qu	n tr�
Công ty c� ph>n Tp �oàn BIC cùng
nhi�u cán b�, nhân viên công ty
quyên góp và trao t�ng thi�t b� c�a
Nht B	n phòng ch�ng d�ch Covid-19
t�i 2 xã Nguy�t ��c, Yên L�c và xã
S n Lôi, Bình Xuyên, V�nh Phúc. 

Ông Ph�m Quang B	o cho bi�t:
“D�ch viêm ph�i c�p do ch�ng virus
Sars-CoV-2 kh!i phát tE t*nh V0 Hán,
Trung Qu�c và �ã lan sang nhi�u n
�c
trên th� gi�i trong �ó có Vi�t Nam. 

Là ng
$i con quê h
 ng V�nh Phúc
công tác và làm vi�c t�i Nht B	n, khi
�ài báo �
a tin t*nh V�nh Phúc có
ng
$i nhi`m virus Sars-CoV-2 thì tôi
r�t mong mu�n góp chút công s�c
giúp ng
$i dân vùng d�ch phòng
ch�ng d�ch viêm ph�i c�p Covid-19. 

Công ty c� ph>n Tp �oàn BIC �ã
nhp nhi�u trang thi�t b� phòng
ch�ng d�ch tE Nht B	n �9 trao t�ng
cho ng
$i dân ! V�nh Phúc”. 

“Công ty �ã quyên góp 5.000
chi�c kh?u trang Unicharm Nht
B	n, 5 bình x�t kháng virus Nht
B	n, 20 b� phòng ch�ng d�ch cho
cán b� ch�t ki9m d�ch, 5 nhi�t k�
h8ng ngo�i, 100 l" dung d�ch di�t
khu?n c�a Vi�n Hóa h"c - Vt li�u
(Vi�n Khoa h"c và Công ngh� Quân
s#), 400 chi�c kh?u trang 3D
ecomask ch�ng virus Nht B	n cho
lãnh ��o UBND xã S n Lôi. Cùng v�i
�ó là 4.700 chi�c kh?u trang
Unicharm Nht B	n, 50 l" dung d�ch
di�t khu?n, 2 nhi�t k� h8ng ngo�i
t�ng UBND xã Nguy�t ��c, Yên L�c”
— ông B	o cho bi�t thêm. 

�ón nhn tình c	m c�a m�nh
th
$ng quân, ng
$i con quê h
 ng
V�nh Phúc, bà Nguy`n Th� Dung —
Tr
!ng ban ti�p nhn �ng h� ch�ng

d�ch Covid-19, cán b� UBND huy�n
Bình Xuyên bày t7: “Thay m�t ng
$i
dân xã S n Lôi, UBND huy�n Bình
Xuyên c	m  n t�m lòng h	o tâm c�a
các m�nh th
$ng quân �ã �ng h�,
�óng góp cho quê h
 ng và cùng
ng
$i dân ng6n ngEa s# lây lan
phòng ch�ng d�ch Covid-19. 

Chúng tôi s� trao tn tay ng
$i dân,
cán b� xã nh�ng n i �ang có d�ch và c�
g:ng h�t s�c mình �9 dp d�ch v�i
ph
 ng châm ch* ��o “Ch�ng d�ch nh

ch�ng gi�c” trong th$i gian s�m nh�t
�9 �n ��nh tình hình ��a ph
 ng”. 

Ghi nhn tình c	m c�a ông Ph�m
Quang B	o - Ch� t�ch H�i �8ng qu	n
tr� Công ty c� ph>n Tp �oàn BIC,
lãnh ��o UBND xã Nguy�t ��c, huy�n
Yên L�c �ã bày t7 s# trân tr"ng tình
c	m c�a ng
$i con quê h
 ng v�i
t�m lòng “vàng” h| tr) ��a ph
 ng
trong vi�c phòng và ch�ng d�ch
Covid-19.�

TTheo TTC MMT&�T

Sáng 18/02/2020, Công ty cổ phần Tập đoàn BIC phối hợp với Văn phòng đại diện TC
Môi trường và Đô thị Việt Nam trao tặng trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho
2 xã Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc), Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ông Phạm Quang Bảo trao tặng trang thiết bị y tế cho
UBND xã Nguyệt Đức.

Ông Phạm Quang Bảo trao tặng trang thiết bị y tế cho
UBND huyện Bình Xuyên.

Tp đoàn BIC t�ng trang thi�t b� phòng,
ch�ng d�ch Covid-19 cho V5nh Phúc
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   ông ty cổ phần CIC Việt Nam được thành lập 
ngày 06/12/2007, là công ty hoạt động trong 
lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 
thuật, dân dụng và công nghiệp, trong đó tập 
trung vào chuyên ngành: Tư vấn thiết kế, tư vấn 
giám sát và thi công xây dựng công trình điện 
đến 35kV; Các công trình cấp điện cho các khu 
đô thị, các khu công nghiệp, thi công xây dựng 
công trình tự động hóa, cơ điện (M&E) cho các 
tòa nhà chung cư, cao ốc văn phòng; Hệ thống 
chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng giao thông; Các công trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh vật tư 
thiết bị ngành điện lực...

Với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm, khả năng sáng tạo không ngừng, tinh thần làm 
việc nghiêm túc và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, các công trình do CIC Việt Nam thi công luôn đáp ứng 
yêu cầu về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, được các chủ đầu tư tin tưởng và đánh giá cao.

Với định hướng rõ ràng, mang tính chiến lược của Ban lãnh đạo cùng sự quyết tâm, nhiệt tình, sáng tạo của đội ngũ 
kỹ sư, CIC Việt Nam tự tin tiếp tục lớn mạnh đồng thời cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng về sản phẩm.

Địa chỉ: Shophouse 06, tòa nhà CT1B, KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: 024.6259.8828 - 024.6259.8818

Website: cicvn.vn - Email: cicvn2007@gmail.com

CÔNG TY C  PH N CIC VI T NAM
Đ

Ông Nguy n Quang Ti n - Giám c Công ty c  ph n CIC Vi t Nam
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T R A N G I A  C O N S T R U C T I O N  J O I N  S TO C K  C O M PA N Y

Giám c: Tr n V n H o 
a ch : 1605 Tòa nhà Tecco Tower A - Lô CC2 - P. ông V  - TP. Thanh Hóa

T: 0948 90 22 82 - 0907 920 996
Email: tvhconstruction@gmail.com - tranvanhao568@gmail.com

CÔNG TY C  PH N
XÂY D NG PHÁT TRI N TR N GIA
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CÔNG TY TNHH V T LI U VÀ XÂY D NG
MINH NG

Địa chỉ: Ngã tư Phù Ủng, thôn Xa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 036.626.6789 - 0949.405.179

Mã số thuế: 0901051602
Lĩnh vực: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng



80 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 199 (3/2020)

THÔNG TIN - QUNG CÁO

CÔNG TY C  PH N XÂY L P VÀ S A CH A
THI T B  I N MI N B C

Địa chỉ: Số 305 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THỜI TRANG CHƯƠNG
Chủ tịch HĐQT: Dương Văn Chương
Hotline: 0947 888888 - 092 55 88888
Fax: 024.3736 7985
Email: chuong103@gmail.com
Website: chuongtailor.com.vn

CHƯƠNG TAILOR là thương hiệu hàng đầu 
tại Việt Nam trong ngành may đo veston cao 
cấp, cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt 
Nam xuất khẩu thành công mặt hàng 
comple, veston sang thị trường Pháp.
Hệ thống showroom:
S1: 103 Giảng Võ, Ðống Ða, Hà Nội
     Tel: 024.3736 8166
S2: 34A Trần Hưng Ðạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Tel: 024.3934 9999
S3: 105 Giảng Võ, Ðống Ða, Hà Nội
     Tel: 024.3736 8166
S4: 119 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội
     Tel: 024.3736 5672
S5: 111 Ðào Tấn, Ba Ðình, Hà Nội
     Tel: 024.3766 8775
S6: 107 D11 Thái Thịnh, Ðống Ða, Hà Nội
     Tel: 024.3562 0853
S7: 220 Trần Hưng Ðạo, Phan Cư Trinh,
     Q1, TP. Hồ Chí Minh
     Tel: 028. 3838 8885
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