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ã thành thông lệ, cứ đến tháng 6 hàng năm, các cấp Hội Nhà báo và những người làm báo cả nước lại trọng
thể tổ chức kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Năm nay nhân dịp kỷ niệm 95 năm sự kiện này
(21/6/1925 - 21/6/2020), Tạp chí Mặt trận ra mắt số ấn phẩm đặc biệt, gộp hai số tháng 5 và 6/2020,
với những bài nghiên cứu chuyên sâu, đa dạng trên nhiều khía cạnh của công tác Mặt trận.

Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 , trong mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tạp chí
Mặt trận giới thiệu đến quý bạn đọc một số thông tin, tư liệu về báo chí cách mạng, trong bài nghiên cứu “Hiểu thêm
về báo chí cách mạng Việt Nam”. Chủ đề này cũng là nội dung của bài viết “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành
cùng báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, đề cập đến vai trò của báo chí với công
tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; thể lệ của Giải báo chí toàn quốc lần thứ ba, năm 2020 - 2021
cũng được Tạp chí đăng tải. 

Trong mục Nghiên cứu - Lý luận, Tạp chí cung cấp đến bạn đọc những thông tin, tư liệu và ý kiến từ các nhà
chuyên môn, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề mang tính lý luận về công tác Mặt trận trong tình hình mới. Đó là
các bài viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới trí thức và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp
đội ngũ trí thức hiện nay”; “Một số vấn đề về hoàn thiện pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”... 

Bài viết “Vai trò của đảng viên trẻ với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” trong
mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi đến bạn đọc bài viết về một chủ đề nóng hổi,
thu hút sự quan tâm của dư luận những năm gần đây liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bài viết
đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhân hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí có các bài viết: “Về
tên gọi của Mặt trận và Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; “Mặt trận Dân chủ Đông Dương”…
ôn lại truyền thống, quá trình hình thành, các tên gọi và những thành tựu nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
qua một số giai đoạn lịch sử cách mạng.

Những nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về công tác Mặt trận trong các mục Diễn đàn
Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn,… chắc chắn sẽ
đem đến những thông tin mang tính lý luận quý báu cho bạn đọc về công tác Mặt trận.

Có thể nói, những năm qua, các cấp Hội Nhà báo từ Trung ương đến địa phương đã đạt được những thành
tựu đáng ghi nhận, khẳng định rõ vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới đất nước, luôn đồng hành cùng dân
tộc, hoàn thành tốt trọng trách được giao, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tự hào về
truyền thống ấy, các cán bộ, phóng viên, nhân viên tại Tạp chí Mặt trận cũng như những người làm báo cả nước
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng ấn phẩm; nâng cao bản lĩnh
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 201 + 202 đến đông đảo bản đọc!

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

LờI TÒA SOạN 
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8 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)

Trong những ngày này, nhân dân cả nước đang vui
mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), là
dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của

dân tộc, chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển
đất nước, nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học
kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của
dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát
huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh tổng hợp
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần quyết
chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân 1975 để vượt

qua mọi khó khăn, thử thách trên tất cả các lĩnh vực: đấu
tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả cách
mạng, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ toàn vẹn chủ
quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội; trong lao động
sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa
học, học tập; trong thiên tai, dịch bệnh, thảm họa và
nhiều lĩnh vực khác, để vững bước trên con đường xây
dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Những năm gần đây, đất nước liên tục đạt được những
thành tựu quan trọng, toàn diện ở tất cả các lĩnh vực:

Nhân lên ý chí, sức mạnh
của tinh thần đoàn kết trong
cuộc chiến với đại dịch Covid-19

* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TRẦN THANH MẪN*

Tóm tắt: Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -
1/5/2020) và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu
(19/5/1890 - 19/5/2020), đặc biệt sau 45 ngày phát động “Toàn dân tham gia ủng
hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có bài viết về sức mạnh của tinh thần đại đoàn
kết toàn dân trong những tháng ngày lịch sử này. 

Summary: On the occasion of the 45th anniversary of the Liberation of the South
and National Reunification Day (April 30, 1975 - April 30, 2020); 134 years of
International Labor Day (May 1, 1886 - May 1, 2020) and the 130th birth
anniversary of beloved President Ho Chi Minh (May 19, 1890 - May 19, 2020),
especially after 45 days of the launch of “All people support for the prevention and
control of Covid-19” of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central
Committee, Secretary of the Party Central Committee, President of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee Tran Thanh Man wrote an article about the
power of the spirit of great national unity in these historical days.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; phòng, chống dịch Covid-19; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Covid-19 pandemic; fight against Covid-19; great national unity, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 1/5/2020; Sửa chữa: 5/5/2020; Duyệt đăng: 8/6/2020.
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phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,
công tác đối ngoại và xây dựng, củng cố hệ thống chính
trị. Các nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, chính sách
người có công, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường,
văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao…
đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ ngày
23/1/2020, dịch Covid-19 được xác định ở Việt Nam, toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc chiến đầy
cam go, thử thách. 

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng
hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để cứu người thoát dịch;
coi con người là vốn quý nhất, là trung tâm của mọi
chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi; Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên,
liên tục; ban hành kết luận, chỉ thị, quyết liệt chỉ đạo các
cấp, các ngành, cơ quan chức năng, địa phương tập trung
triển khai, ứng phó và ngăn chặn dịch lây lan. Đoàn Chủ

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra
Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-
19”. Các ban, bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các
cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc
mạnh mẽ, đồng bộ. Toàn lực lượng các ngành y tế, quân
đội, công an đã phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức
năng đồng loạt ra quân. Với tinh thần đoàn kết, thống
nhất, nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời triển khai
quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, bài bản, vừa ngăn
chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
an sinh, an toàn xã hội.

Trong Lời kêu gọi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết “Với
tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên
hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ
cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng,
thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu
quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo,

Từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam chủ trì vận động và tiếp nhận, ngày 7/4/2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Trần Thanh Mẫn trao phân bổ đợt 1 số tiền 150 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác
phòng, chống dịch Covid-19. 

ẢNH: KỲ ANH



NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

10 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi
người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống
dịch bệnh”. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các
tổ chức thành viên đã chủ động, kịp thời quán triệt, triển
khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện với
nhiều hình thức; vận động nguồn lực ủng hộ công tác
phòng, chống dịch đã được thực hiện đồng bộ từ Trung
ương đến cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất quyết tâm cùng Đảng,
Nhà nước bằng mọi biện pháp, tập trung phòng, chống
dịch bệnh. Ban Thường trực chủ động điều chỉnh kế
hoạch, phân công công tác, tập trung ưu tiên cho công
tác phòng, chống dịch; tổ chức hội nghị trực tuyến, ban
hành nhiều văn bản tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các tỉnh, thành phố. Các tổ chức thành viên, các cơ quan
báo chí, các tổ chức tôn giáo để thống nhất yêu cầu,
nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Hầu hết Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã tổ chức phát
động; các tổ chức thành viên là các tổ chức tôn giáo đều
có văn bản triển khai đến các chức sắc, chức việc, tín đồ

về việc phòng, chống dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân và phản
ánh, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng.

Ở địa phương, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt
trận ở khu dân cư, người uy tín trong cộng đồng, trong
đồng bào dân tộc, tôn giáo, triển khai tuyên truyền đến
từng địa bàn khu dân cư, hộ gia đình với phương châm “đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Điển hình
như, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tổ chức Chương
trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra” kết hợp với
vận động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Thành phố
Hồ Chí Minh tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bằng tiếng
Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc cho người nước
ngoài trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng phát 7.000 tờ khai
báo y tế và 19.000 tờ rơi, vận động 1.667 cơ sở kinh
doanh dịch vụ trên địa bàn ký cam kết tạm dừng kinh
doanh; thành lập 171 Tổ phòng, chống dịch bệnh tại khu
dân cư. Thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Thuận gặp gỡ,
vận động linh mục, chức sắc, chức việc các nhà thờ thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tỉnh Hà
Tĩnh, tỉnh Bắc Ninh vận động người dân khai báo sức

Tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu của các
tỉnh, thành phố trong cả nước, có 17 đơn vị là các tổ chức, doanh nghiệp và 15 ngân hàng đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-
19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 3/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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khỏe y tế điện tử trên hệ thống nCovi. Tỉnh Vĩnh Phúc
vận động nhân dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên thực
hiện tốt các quy định cách ly để phòng, chống dịch. Tỉnh
Quảng Ninh tuyên truyền việc kiên trì thực hiện phương
châm “3 trước”, “4 tại chỗ”. Tỉnh Bình Phước phối hợp
với Ban Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ
chức tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tới cán
bộ, công chức…

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật như: Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tuyên truyền, đề
xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, hướng dẫn
Công đoàn trong các doanh nghiệp chủ động bàn giải
pháp chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả
dịch bệnh, khen thưởng, động viên, ghi nhận cán bộ,
đoàn viên, công nhân viên chức có thành tích trong
phòng, chống dịch. Hội Nông dân Việt Nam triển khai
nhiều giải pháp để khuyến khích hội viên phát triển sản
xuất nông nghiệp, tăng năng lực sản xuất, tìm thị trường
mới, phát triển chuỗi cung ứng trong thị trường nội địa.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động thanh
niên tạm hoãn hoặc giảm quy mô đám cưới; lắp đặt các
trạm rửa tay dã chiến; tổ chức các hoạt động tình nguyện
“Ngày làm việc tốt”; thành lập các Đội phản ứng nhanh;
thực hiện "gõ cửa từng nhà" khai báo y tế. Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến
thông tin đến hội viên thông qua zalo, facebook; tổ chức
tuyên truyền với 72.944 cuộc, phát trên 3,1 triệu tờ rơi,
đăng gần 1,3 triệu tin, bài. Hội Cựu chiến binh Việt Nam
phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch cho gần
3 triệu hội viên; phát hành 145.000 bản tin nội bộ. Hội
Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền
vận động hiến máu tình nguyện và hỗ trợ phòng, chống
dịch bệnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lồng ghép nội
dung tuyên truyền, khuyến cáo của Bộ Y tế trong các bài
giảng, thuyết pháp; dừng tổ chức các khóa tu, thuyết
pháp định kỳ và các sự kiện. Các thành viên, hội viên có
kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực y khoa của Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học
Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cộng
đồng phòng, chống dịch bệnh. Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ
cho sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ
và vừa Việt Nam vận động các tổ chức, doanh nghiệp,
doanh nhân trong và ngoài nước ủng hộ, chia sẻ khó
khăn với doanh nghiệp và người lao động…

Để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch,
có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng,
chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 17/3/2020 Đoàn
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra
Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-
19”. Tại trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cũng như cơ quan Mặt trận 63 tỉnh, thành
phố trong cả nước những ngày sau đó đã đón nhiều cơ

quan, tổ chức, cá nhân đến ủng hộ phòng, chống dịch.
Thông điệp của lòng yêu thương đã lan tỏa mạnh mẽ; thật
xúc động khi được tiếp đón, tiếp nhận rất nhiều sự ủng
hộ dù ít, dù nhiều từ tấm lòng của các cụ, các bác lớn
tuổi đến các cháu thiếu nhi; từ những người có điều kiện
kinh tế hay đang còn khó khăn; của các tổ chức tôn giáo,
đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế; các tập
đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đến các doanh
nghiệp tư nhân; từ các thầy cô giáo đến các em học sinh;
từ các chiến sỹ công an, quân đội đến huấn luyện viên
bóng đá, các cầu thủ, nghệ sỹ và rất nhiều những cô bác,
anh chị với nhiều nghĩa cử cao đẹp.

Tính từ khi phát động đến ngày 28/4/2020, số tiền,
hiện vật các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân trong và ngoài nước ủng hộ và đăng ký ủng hộ
phòng, chống dịch được hơn 1.900 tỷ đồng (trong đó
thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
gần 903 tỷ đồng; tại 63 tỉnh, thành phố, tổng số tiền,
hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ được hơn 1.025 tỷ đồng;
ủng hộ bằng tin nhắn thông qua Cổng thông tin điện tử
nhân đạo quốc gia đầu số 1407 do Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với
Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam
và Bộ Y tế phát động từ ngày 19/3/2020 được khoảng
hơn 150 tỷ đồng). Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính
phủ, Ban Thường trực đã chuyển tiền ủng hộ tới Bộ Y tế
để mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời chuyển hiện vật tới
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… để có thêm những đồ dùng,
nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đồng bào, cán bộ, chiến
sỹ tại các địa điểm cách ly trên cả nước.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các
cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong
suốt thời gian qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh
giá cao Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã thường xuyên
phối hợp, kịp thời hưởng ứng thực hiện hiệu quả ngay sau
khi phát động, nhất là các đồng chí ở cơ sở, đã rất vất vả,
cực nhọc trong quản lý, theo dõi, phục vụ tại các khu vực
cách ly; chân thành cảm ơn sự tích cực, nhanh nhạy, kịp
thời, hiệu quả của các cơ quan truyền thông ở Trung ương
và các địa phương; sự chủ động, sáng tạo của Bộ Thông tin
và Truyền thông đã góp phần mang lại kết quả rất đáng
ghi nhận. Tôi bày tỏ sự cảm ơn, trân trọng, chia sẻ về
những nhọc nhằn, sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn
ngành y tế, lực lượng quân đội, công an, đặc biệt là sự
đồng tâm, hiệp lực của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước
và đồng bào ta ở nước ngoài trong cuộc chiến với đại dịch. 

Qua quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng,
chống đại dịch Covid-19 đã cho chúng ta những kinh
nghiệm quý:

1. Đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Kết
luận số 172 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Thắng lợi
bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện
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ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”. Trong đó nổi bật
là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang,
cán bộ ngành ngoại giao, các cơ quan thông tấn, báo chí
Trung ương và địa phương… đã vào cuộc quyết liệt, quyết
đoán với thông điệp quan trọng là “chống dịch như chống
giặc”, không ai đứng ngoài cuộc. 

2. Thực hiện có hiệu quả những nguyên tắc: ngăn chặn,
phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và phương châm
4 tại chỗ: chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện
tại chỗ và hậu cần tại chỗ, cùng với tinh thần quyết tâm,
ý thức trách nhiệm của toàn dân. Đã có nhiều người tự
nguyện ủng hộ tiền, vật chất, người trong khu vực cách ly
cũng tham gia ủng hộ. Nhiều văn nghệ sỹ tham gia sáng tác
thơ, ca, cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần cho cuộc chiến.
Nhiều phóng viên báo chí trực tiếp cùng xung trận, góp
phần quan trọng trong phòng, chống dịch… 

3. Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh, qua những tin
nhắn từ Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung
cấp thông tin chính thống, minh bạch, giúp mỗi người
dân tiếp cận liên tục, kịp thời để hiểu rõ sự nguy hiểm
của dịch bệnh và cách phòng ngừa. Những thông tin về
diễn biến của bệnh được cơ quan chức năng cập nhật và
thông báo công khai trên trang thông tin của Bộ Y tế và
các phương tiện truyền thông, giúp người dân tin tưởng,
có cách ứng phó hợp lý. 

4. Bên cạnh việc phòng, chống dịch bệnh, cả nước còn
phải tập trung nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh, phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ đã công bố chính sách hỗ trợ an
sinh xã hội, hỗ trợ giá điện, giá viễn thông, chính sách tài
khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư… để khởi động lại,
phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ
người dân.

5. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc thích nghi, đổi mới
nếp nghĩ, cách làm, linh hoạt điều chỉnh thời gian, phân
công việc, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trong
tổ chức, thực hiện công việc đang là giải pháp phù hợp,
hiệu quả, cần thiết, để vừa ưu tiên phòng, chống dịch
vừa đảm bảo yêu cầu công tác, thực hiện các nhiệm vụ
chính trị hay việc dạy, việc học tập của các thầy cô giáo,
của các em học sinh…

Chúng ta đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp
phòng chống dịch đúng đắn, chi phí thấp được các tổ
chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Có thể nói, Việt
Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch Covid-19. Tuy nhiên,
chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; nhiệm
vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc các cấp là tiếp tục
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thật tốt sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác
phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là nội dung chỉ đạo

của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công
tác phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị của Bộ Chính
trị ngày 23/4/2020 và Chỉ thị số 19, ngày 24/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sát cánh cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền động viên
nhân dân huy động nguồn lực, khắc phục hậu quả nghiêm
trọng của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội, giúp nhau ổn định cuộc sống; lan tỏa những nghĩa cử
cao đẹp trong xã hội, nhân rộng những mô hình, sáng
kiến, sáng tạo giúp cá nhân, gia đình, cộng đồng hay hợp
tác xã, doanh nghiệp… vươn lên mạnh mẽ trong khó
khăn, thử thách. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn
dân tộc, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy
mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”. Nắm bắt tình hình khó khăn của các tầng lớp
nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và xâm
nhập mặn, hạn hán gây ra, kịp thời báo cáo, phản ánh, đề
xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng để
chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Thực hiện nghiêm
chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với
việc vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ tiền, hiện vật
của các tầng lớp nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch
bệnh, nhất định không để xảy ra sai sót. Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tích cực phối
hợp cùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển
khai giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 42,
ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,
để các nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời.

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm ngày
Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020) và hướng tới
kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính
yêu (19/5/1890 - 19/5/2020), chúng ta càng thấm
nhuần sâu sắc hơn về sức mạnh lòng dân và tình nghĩa
đồng bào, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, về tính ưu việt, nhân văn của chế độ ta, về sự lãnh
đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Chúng ta tin
tưởng rằng, mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị,
doanh nghiệp, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở
nước ngoài tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm khắc
phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo,
đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi
đua yêu nước, tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần khắc phục nhanh
hậu quả của dịch Covid-19, phát triển kinh tế - văn hóa
- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo khí thế mới trong
quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.v
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Dân tộc Việt Nam có truyền thống lao động cần cù,
sáng tạo. Phát huy truyền thống sáng tạo qua
hàng ngàn năm lịch sử; thấm nhuần lời dạy của
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu

nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, các phong
trào thi đua sáng tạo đã được các cấp, các ngành, đoàn
thể tổ chức rộng khắp, góp phần quan trọng để khơi dậy
và huy động sự tham gia, đóng góp của các tầng lớp nhân
dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần

thi đua sáng tạo đó càng được đẩy lên cao khi đất nước
đứng trước hoàn cảnh ngặt nghèo bởi dịch bệnh, cần sự
chung sức, đồng lòng của cả dân tộc.

Thật vậy, ngay từ đầu năm 2020, trước khó khăn do
đại dịch Covid-19 gây ra, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, Thủ
tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi nhân dân cả nước
đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Có thể
nói, lời kêu gọi nhân dân tham gia phòng, chống dịch

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

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Cho đến thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm
soát tốt, nhiều bệnh nhân dương tính với virus Corona chủng mới đã được điều trị,
xuất viện, trở lại cuộc sống bình thường. Thắng lợi bước đầu này thể hiện ý chí, sức
mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân.
Chính sự quyết tâm đưa đất nước vượt qua đại dịch của lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những biện pháp quyết liệt, sáng tạo đã truyền cảm
hứng cho mỗi người dân Việt Nam. Nhiều sáng kiến, ý tưởng độc đáo làm cho các
hoạt động chống dịch tại Việt Nam trở nên hết sức nhân văn, mang nặng nghĩa
đồng bào, góp phần cùng Nhà nước giải quyết những khó khăn do đại dịch gây ra.

Summary: Up to now, the Covid-19 pandemic in our country has basically been
contained, a great deal of patients who tested positive for new coronavirus
(2019-nCoV) infection have been treated, discharged from the hospital, and
returned to normal life. This initial victory reflected the will and strength of
patriotism, solidarity and creativity of the entire Party and the people. It is the
determination to leadthe country through the pandemic of the leaders of the Party,
the State, and the Vietnam Fatherland Front with drastic and creative measures
that have inspired every Vietnamese people. Many initiatives and unique ideas have
made anti-epidemic activities in Vietnam highly humane and meaningful to the
people, contributing to the State to solve difficulties caused by the pandemic.
Từ khóa: Đoàn kết; sáng tạo; nhân dân; đại dịch Covid-19; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Solidarity; creation; the people; the Covid-19 pandemic; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/5/2020; Sửa chữa: 25/5/2020; Duyệt đăng: 8/6/2020.

Nhân dân cả nước đoàn kết,
sáng tạo cùng Đảng, Nhà nước
vượt qua đại dịch Covid-19
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Covid-19 của các đồng chí lãnh đạo là một sáng tạo riêng
có của Việt Nam. Đặt nhiệm vụ “Chống dịch như chống
giặc”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khơi dậy
tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, phát huy
truyền thống kiên cường, bất khuất không chịu khuất
phục trước bất cứ một thế lực nào của dân tộc Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhiều hoạt động, nhiều nghĩa
cử cao đẹp đã xuất hiện, tạo nên một tinh thần, ý chí
quyết tâm chống đại dịch của nhân dân Việt Nam. 

Từ các biện pháp chống sự lây lan của của bệnh dịch
trong cộng đồng (cách ly tập trung, cách ly tại cộng
đồng…) là giải pháp hiệu quả và cũng là cách làm phù hợp
của Việt Nam, được nhân dân hưởng ứng. Các cơ quan
Đảng, Chính phủ, Mặt trận và đoàn thể thực hiện hạn chế
tiếp xúc bằng giải pháp làm việc trực tuyến nhưng vẫn đảm
bảo thông suốt công việc, đây là một giải pháp phù hợp,
thiết thực của hệ thống chính trị, được nhân dân đánh giá
cao. Biện pháp này không chỉ là giải pháp phù hợp với điều
kiện giãn cách xã hội, mà còn được lan tỏa trong các cơ
quan, tổ chức vì tính kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm. 

Chính sự quyết tâm đưa đất nước vượt qua đại dịch của
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc với những biện pháp sáng
tạo đã truyền ngọn lửa cảm hứng cho mỗi người dân Việt
Nam trong chung tay cùng cả nước chống đại dịch. Mỗi
người có cách sáng tạo riêng để thể hiện trách nhiệm của
mình trong tham gia chống dịch. Nhiều sáng kiến, ý tưởng
đã xuất hiện làm cho các hoạt động chống dịch của người

dân Việt Nam hết sức nhân văn, mang nặng nghĩa đồng bào,
góp phần cùng Nhà nước giải quyết những khó khăn do đại
dịch gây ra. Các sáng kiến đó lan tỏa trong cộng đồng, làm
nên hình ảnh Việt Nam đoàn kết, đồng lòng chống dịch
được thế giới ca ngợi. Từ hoạt động của các đội thanh niên
tình nguyện vận chuyển hàng hóa đến vùng dịch, quầy
hàng miễn phí, cửa hàng không đồng; từ các hoạt động
thiện nguyện như bán tranh gây quỹ, lập nhóm sẻ chia,…
cho đến mô hình ATM gạo tại khắp các địa phương trong cả
nước đã đem đến những tình cảm ấm lòng cho những lực
lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch, chia sẻ với các
hoàn cảnh khó khăn trong thời gian phòng, chống dịch
bệnh... Tất cả đã làm nên một bức tranh đẹp về nghĩa cử cao
đẹp, về truyền thống đoàn kết, chia sẻ của dân tộc Việt
Nam. Bức tranh đó là sản phẩm của niềm tin, sự chung sức,
chung lòng của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của
Đảng, Nhà nước trong nỗ lực quyết tâm đưa đất nước Việt
Nam chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tiềm năng sáng tạo của nhân dân Việt Nam vô cùng to
lớn. Dưới sự định hướng của Đảng và Nhà nước, thông
qua phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam sẽ kết nối các phong trào thi đua sáng tạo của
các tầng lớp nhân dân. Phát hiện các sáng kiến, ý tưởng
mới trong nhân dân để góp phần nhanh chóng hồi phục
nền kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19, đưa đất nước
sớm ổn định và phát triển, xứng đáng với vị thế của một
dân tộc kiên cường.v

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
quốc quán triệt, triển khai, hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện
pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tháng 4/2020. ẢNH: KỲ ANH 
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N G H I Ê N  C ứ U  -  L Ý  L U ậ N

Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường là cần thiết,
nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay
trong công tác bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu
cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước

trong thời kỳ mới. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ
chức một số cuộc hội thảo, thực hiện tổng kết, đánh giá
một số tác động. Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa
đổi) đã chú trọng kế thừa và khắc phục những hạn chế,
tồn tại của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, phạm vi bao
quát nhiều nội dung về bảo vệ môi trường trên các lĩnh
vực của đời sống xã hội, nhất là những vấn đề môi trường
bức xúc hiện nay; tiếp tục thể chế hóa các quan điểm,

đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Dự thảo sửa đổi, bổ sung
Luật lần này còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Xin góp ý
một số vấn đề sau:

Một là, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung toàn diện hơn
để hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường. Dự thảo
Luật đã đưa ra 13 nhóm chính sách, 18 vấn đề lớn cần
phải sửa đổi, bổ sung, nhưng qua nghiên cứu Dự thảo
thấy rằng, để khắc phục được những vấn đề bức xúc về
môi trường cần phải đánh giá rõ hơn những hạn chế, bất

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

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Công tác Bảo vệ môi trường được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm.
Việt Nam đã có Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; có chính sách, pháp luật
về môi trường ngày càng hoàn thiện; có phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi
trường và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vì môi trường sống xanh, sạch,
phát triển bền vững. Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường là cần thiết, nhằm khắc
phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác bảo vệ môi trường và đáp
ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Summary: The Party and the State are highly concerned about environmental
protection. Vietnam has a national environmental protection strategy andpolicies.
The law on environmental protection has been increasingly perfected along with
the movement of all people protecting the environment and the participation of the
whole political system for a green, clean and sustainable development
environment. The amendment of the Law on Environmental Protection is
necessary, in order to overcome the current limitations and shortcomings in
environmental protection to meet the country's fast and sustainable development
requirements in the new period.
Từ khóa: Luật Bảo vệ môi trường; phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; phát triển bền vững; hội nhập
quốc tế; Việt Nam.
Keywords: The law on environmental protection; the movement of all people to participate in environmental
protection; sustainable development; international integration; Vietnam.
Nhận bài: 5/5/2020; Sửa chữa: 12/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung 
Luật Bảo vệ môi trường
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cập hiện nay về môi trường, những hạn chế nào do thể
chế, chính sách, quy định của pháp luật, những hạn chế
nào do nguyên nhân từ tổ chức thực hiện. Dự thảo phải
được tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân.

Đề nghị trong quy trình xây dựng, hoàn thiện và ban
hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật của Chính phủ,
các bộ, ngành có liên quan, cần quy định rõ sự tham gia
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội, các hiệp hội nghề nghiệp, đại diện các tổ chức, doanh
nghiệp chịu tác động để đảm bảo khách quan, khoa học,
hài hòa lợi ích của các chủ thể; ngăn chặn lợi ích nhóm,
lợi ích cục bộ trong xây dựng và thực thi pháp luật về
bảo vệ môi trường. 

Hai là, làm rõ hơn một số thuật ngữ, mục tiêu, nguyên
tắc, phạm vi điều chỉnh và ứng dụng công nghệ. Khoản
2a, Điều 14: Cần nêu rõ khái niệm diện tích mặt đất lớn,
mặt nước lớn là bao nhiêu? Sau đoạn "cảnh quan thiên
nhiên quan trọng” nên viết rõ thêm, nêu tại khoản 1,
Điều 27. Khoản 2c, Điều 14: Dự án có phát sinh chất thải
là dự án gì? Khí thải có coi là là chất thải không? Tiếng
ồn không thấy được đề cập trong dự thảo. Khoản 4c, Điều

16: Theo quy định này thì thường chỉ tập trung vào các
ban, ngành của thôn, bản mà ít có người dân vì số lượng
người tham gia bị hạn chế. Vì thế, nên quy định cụ thể tỷ
lệ ít nhất 10% các hộ bị ảnh hưởng nặng và 30% các hộ
bị ảnh hưởng nhẹ tham gia trong quá trình tham vấn để
đảm bảo người dân bị ảnh hưởng bởi dự án được nêu tiếng
nói của mình. Đề nghị làm rõ nội hàm khái niệm “Tài
nguyên chất thải”; không nên tách riêng chất thải rắn
sinh hoạt. Về các hành vi bị cấm, cần bổ sung các hành
vi “đánh bắt, săn bắn động vật, chặt hạ, đốt phá rừng...
Cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nông thôn,
nhất là quy hoạch phát triển nông thôn gắn với bảo vệ
môi trường.

Nghiên cứu bổ sung thêm 3 điểm trong mục tiêu dự
thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) như sau: (1) Đảm
bảo tính phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả trong bảo vệ
môi trường; (2) Đảm bảo sự minh bạch, công khai và tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện bảo
vệ môi trường, xã hội hóa bảo vệ môi trường; (3) Tính
khả thi và có chế tài phù hợp để đảm bảo tính khả thi,
hiệu quả bảo vệ môi trường.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực và đại biểu tại 
"Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, 
tháng 10/2019. ẢNH PV

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
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Điều 4: Đề nghị bổ sung nguyên tắc “công khai, minh
bạch trong thực thi chính sách, pháp luật và hoạt động
bảo vệ môi trường”. Khoản 1b, Điều 13: Phần giám sát
môi trường nên nêu rõ định kỳ 6 tháng/1 lần. Điều 37:
Phải minh bạch việc định giá carbon và thị trường tín chỉ
carbon. Điều này rất quan trọng để khuyến khích các
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, áp
dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, làm giảm phát thải
CO2 vì sẽ có bán lượng tín chỉ carbon, phát triển công
nghệ vật liệu mới tiết kiệm năng lượng.

Tại khoản 8, Điều 44: Việc quy định không đầu tư dự
án quy mô nhỏ là không phù hợp, vì trên thế giới hiện
nay đã áp dụng các phương pháp xử lý phân tán, thậm chí
ở hộ gia đình. Còn không áp dụng công nghệ lạc hậu thì
thế nào là lạc hậu? Nên có định nghĩa rõ ràng để khi triển
khai không bị vướng. Nghị quyết 55/NQ-TW của Bộ Chính
trị cũng khuyến khích sản xuất và tiêu thụ điện tại chỗ.

Khoản 8, Điều 44: Thế nào là công nghệ thích hợp?
Cần nêu cụ thể, thí dụ Biogas hay nung - đốt rác thành
điện… Trong dự thảo Luật chưa đưa các tiêu chí công
nghệ cần thiết để thu hút công nghệ tốt xử lý chất thải
rắn và chưa khuyến khích toàn dân tham gia xử lý rác
thải. Nên phân biệt xử lý rác thải tập trung (đô thị) và rác
thải phân tán (nông thôn, miền núi). Hiện tượng xử lý rác
bằng công nghệ đốt nhưng lại xả khí thải có chứa chất
độc hại ra môi trường chưa được đề cập. Ô nhiễm không
khí do chất thải cũng vậy, đặc biệt là ô nhiễm tro bay của
các nhà máy nhiệt điện đốt than, xi măng, công nghiệp.

Khoản 2, Điều 53: Phần này hầu như tập trung vào hộ
gia đình đô thị, mà chưa đề cấp đến hộ gia đình ở miền
núi và nông thôn, vì ở đấy còn chất thải là phân gia súc,
các loại rác thải hữu cơ khác như: thức ăn thừa của gia
súc, chất thải sinh hoạt không qua bể tự hoại, cây trồng,
rơm rạ, gạch ngói…

Khoản 1, Điều 54: Hiện đã có công nghệ có thể xử lý
được rác hỗn hợp thì có cần phải phân loại rác tại nguồn
không? Vì việc phân rác tại nguồn cần có thời gian để
truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và gây phát
sinh chi phí trong quản lý, đặc biệt là ở nông thôn và
miền núi, nên cần cân nhắc kỹ khi đưa ra chủ trương này
sau khi tham khảo các công nghệ mới nhất.

Điều 131: Đề nghị cần nghiên cứu, sửa đổi đối tượng và
phạm vi điều chỉnh về bệnh viện và các cơ sở y tế có giường
bệnh (số giường bệnh là bao nhiêu). Điều 140: Cần bổ sung
trách nhiệm và yêu cầu bảo vệ môi trường trong xuất khẩu. 

Đề nghị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý chất
thải, nhất là chất dẻo tự phân hủy thay thế chất dẻo không
phân hủy để bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, phát triển vào
sản xuất lớn thuốc trừ sâu vi sinh vật (vi khuẩn, vi nấm) để
bảo vệ môi trường một cách an toàn.

Ba là, về thu thuế, phí và xử lý sự cố môi trường.
Khoản 3a, Điều 54: Tỷ lệ thu phí trong dự thảo (từ 10%

đến 50%) có thấp không so với mặt bằng các nước Đông
Nam Á? Điều 61: Cần viết cụ thể hơn “Trong khu dân cư
tiếng ồn vượt quá quy định là bao nhiêu? Khoản 1, Điều
63: Cần nêu rõ tiêu chuẩn xả thải vào môi trường nước.
Bổ sung tiêu chuẩn về xả thải khi công nhận tiêu chí đô
thị; Kinh doanh nước sạch cho dân cư phải là ngành nghề
có điều kiện. Bổ sung cụ thể, rõ hơn nguyên tắc: người xả
thải phải trả phí, người gây ô nhiễm phải bồi thường. 

Điều 83: Nghiên cứu bổ sung phạm vi, tính chất, ảnh
hưởng, thiệt hại do sự cố môi trường gây ra; cần quy định
rõ quy trình ứng phó sự cố môi trường. Bổ sung nội dung
về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong việc ứng phó với sự cố môi trường.

Khoản 3a, Điều 111: Nên quy định rõ thuê tư vấn độc
lập để lập báo cáo giám sát thực hiện bảo vệ môi trường.
Khoản 3c, Điều 111: Nên quy định báo cáo định kỳ 6
tháng/lần như đã nêu ở khoản 1b, Điều 13. Khoản 1, Điều
113: Luật phải quy định đánh thuế môi trường vào các
nguồn gây ô nhiễm. Ví dụ: đánh thuế môi trường vào đốt
than phải cao hơn đánh thuế môi trường vào xăng dầu.
Ngành điện hiện nay đang đốt hàng chục triệu tấn than,
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhưng không bị đánh
thuế môi trường làm cho giá thành rẻ hơn năng lượng tái
tạo, nhưng như thế không chính xác vì tính chưa đúng.
Nếu đánh thuế môi trường vào việc đốt than thì Nhà nước
sẽ có nguồn ngân sách lớn.

Bốn là, quản lý chất thải rắn, hoàn thiện các quy
chuẩn kỹ thuật về môi trường. Về quy định về các thủ
tục hành chính trong lĩnh vực về bảo vệ môi trường cần
đơn giản, cụ thể. Cần có những quy định, tiêu chuẩn quy
chuẩn rõ ràng cụ thể; trong đó có những tiêu chuẩn về vệ
sinh y tế, sinh học, bệnh học... Về quản lý và xử lý chất
thải: Cần xác định rõ các loại chất thải, trong đó có các
loại chất thải là sản phẩm của công nghệ mới, công nghệ
4.0. Ví dụ: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông
thường, chất thải rắn nguy hại, chất thải y tế, chất thải
lỏng, chất thải khí, chất thải bức xạ, chất thải tiếng ồn,
chất thải phóng xạ, chất thải không gian vũ trụ, chất thải
phòng thí nghiệm, kể cả phòng thí nghiệm sinh học (có
cả vi sinh học, y học, chất thải nano).

Quan điểm chung là coi chất thải (nói chung) là một
nguồn tài nguyên tái tạo, đặc biệt là chất thải rắn sinh
hoạt và chất thải trong quá trình sản xuất công - nông
nghiệp, có như vậy mới có khái niệm kinh tế tuần hoàn,
sản xuất tuần hoàn. Tự nhiên là chu trình tuần hoàn, tuy
nhiên với sản xuất và đời sống cần xác định rõ lĩnh vực
và ngành nghề cụ thể để áp dụng khái niệm kinh tế tuần
hoàn, sản xuất tuần hoàn, phân loại và đề ra tiêu chí cụ
thể (có ngành sản xuất tuần hoàn trực tiếp, toàn bộ, có
lĩnh vực ngành nghề chỉ “tuần hoàn một phần”, gián tiếp,
tuần hoàn thứ cấp. Việc xử lý chất thải trên nguyên tắc
“tái chế là chính”, ví dụ chất thải rắn sinh hoạt phải đảm
bảo tái chế trên 80 %, giảm thiểu chôn lấp đến 0%, giảm
thiểu đốt rác, thậm chí cấm đốt rác. 
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Hiện chất thải rắn sinh hoạt đang là vấn đề đặc biệt
gây bức xúc trong cả nước. Còn quá nhiều nơi, nhất là
nông thôn, nhiều thành phố lớn, có hiện tượng đổ đống
chồng chất nhiều tháng năm ở ngoài trời. Nhiều bãi chôn
lấp trong nội đô ở nhiều thành phố cần giải phóng triệt
để vì môi trường sống, vì khí hậu trong lành (chính là vì
môi trường sống, làm việc, vui chơi giải trí, hội họp, bệnh
viện, vùng cách ly…). Đồng thời, trong xây dựng Luật
cần tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Ví dụ
hiện nay có công nghệ xử lý rác thân thiện với môi
trường, có nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư, nhưng tại sao vẫn
không đầu tư và vận hành được? 

Năm là, về tuyên truyền, giáo dục, thanh tra, xử lý vi
phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của từng
người dân, tổ chức. Điều 123: Cần làm rõ hơn, cụ thể hơn
về giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng về bảo vệ môi trường.
Điều 124: Đề nghị tách nội dung “thi đua khen thưởng”
tại khoản 2, Điều 124 và Điều 162 “Xử lý vi phạm” thành
điều riêng với nội dung: “Khen thưởng và xử lý vi phạm”.

Điều 161: Quy định rõ nội hàm “kiểm tra” trong dự
thảo luật; bởi dự thảo Luật chỉ quy định về thanh tra.
Điều 162: Cần quy định rõ thẩm quyền các cơ quan có
trách nhiệm trong xử lý vi phạm về môi trường. Mục 7,
Phụ lục I: Cần nêu rõ Quy hoạch được điều chỉnh là Quy
hoạch gì? Chỉ nên lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường cho Quy hoạch điều chỉnh mà Quy hoạch gốc
trước đó cũng được yêu cầu phải lập đánh giá tác động
môi trường. 

Bổ sung nội dung: “Xử phạt truyền thông sai sự thật,
xuyên tạc về môi trường”. Quy định về đào tạo, bồi
dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường phải phù hợp với
các bậc học. Quy định cụ thể quyền của nhân dân trong
việc tham gia, giám sát, kiểm soát về môi trường. Nghiên
cứu, xem xét, quan tâm vấn đề sóng điện từ trong bảo vệ
môi trường. 

Có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
tại các đô thị, thành phố lớn, nhất là bụi mịn PM2.5. Khắc
phục ô nhiễm các dòng sông và xử lý các nguồn nước thải
khu công nghiệp; tăng cường bảo vệ cảnh quan thiên
nhiên trong phát triển các khu di tích lịch sử, du lịch văn
hóa, du lịch tâm linh. Cần ghi rõ nội dung chất thải là
nguồn tài nguyên để khai thác, tái chế, sử dụng hợp lý,
có hiệu quả. Cần phân loại mức độ, tính chất nguy hại
của chất thải đối với môi trường, không chỉ về diện tích
lớn mà cả diện tích nhỏ nhưng nguy hiểm (chất thải
phóng xạ).

Cần quan tâm đến xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi
trường làng nghề. Trong dự thảo Luật, việc bảo vệ môi
trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên hiện còn mang
tính thụ động đối với phát triển kinh tế - xã hội, Vì vậy,

cần nghiên cứu bổ sung quan điểm bảo vệ môi trường chủ
động để thể chế trong hệ thống pháp luật Việt Nam.   

Sáu là, cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về
bảo vệ môi trường. Thực tế trách nhiệm quản lý về môi
trường còn rất chồng chéo, tương tự như các luật khác
như vệ sinh an toàn thực phẩm: Bộ chuyên ngành chịu
trách nhiệm chuyên môn nhưng chính quyền các cấp mới
là nơi thực thi trách nhiệm giám sát, xử lý. Vì vậy, cần
làm rõ khi có sự cố môi trường, vi phạm bảo vệ môi trường
xảy ra thì cơ quan, cấp nào, cá nhân nào sẽ chịu trách
nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các
cấp. Nếu không làm rõ quyền hạn, trách nhiệm, việc vi
phạm môi trường khó có thể kiểm soát hiệu quả.

Đề nghị cần tập trung đặc biệt vào các chính sách
quản lý cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường
trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Đây là
vấn đề rất cần gìn giữ và đang bị xâm hại nghiêm trọng.
Cần bổ sung nội dung “Thực hiện công khai, minh bạch
đánh giá tác động môi trường, báo cáo kết quả bảo vệ môi
trường và kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về
bảo vệ môi trường để nhân dân biết và giám sát thực
hiện”. Đề nghị thống nhất bảo vệ môi trường quy về một
đầu mối duy nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường; các
tỉnh, thành phố có Sở Tài nguyên và Môi trường; Các bộ,
ngành đều có bộ phận chuyên trách bảo vệ môi trường
(Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải,…) chịu sự
chỉ đạo chuyên môn (ngành dọc) của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng từ năm 2014,
đến nay mới được hơn 5 năm, nhưng bối cảnh kinh tế - xã
hội, hiện trạng môi trường của đất nước và xu thế môi
trường thế giới đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước.
Việc đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường
cần tiếp tục được tổ chức lắng nghe ý kiến của cộng đồng,
xem xét từng điều, tránh được những hạn chế trước đây.
Sau khi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được thực thi,
thông qua các chính sách về kinh tế - môi trường sẽ
khuyến khích thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tự
nguyện tham gia trong công tác bảo vệ môi trường, nâng
cao trách nhiệm đối với tài nguyên thiên nhiên. 

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp ý
kiến của nhân dân, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa
học, thành viên các Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành
viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để
góp ý, tổ chức hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Bảo
vệ môi trường (sửa đổi), góp phần nâng cao tính khả thi
của Luật, bảo vệ môi trường, cảnh quan đất nước ta ngày
càng trong lành, xanh, sạch, đẹp.v
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Tóm tắt: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (2016 -
2021) sắp kết thúc. Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đang gấp rút chuẩn bị
các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bài viết đề xuất một số giải pháp
nhằm hoàn thiện pháp luật về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công
tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, trước hết là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công
tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Summary: The 14th National Assembly and the People's Councils at all levels for
the 2016-2021 term is about to end. Currently, the authorities are urgently
preparing the conditions to organize elections for the 15th National Assembly and
all-level People's Councils for 2021-2026. This paper proposes a number of
solutions to improve the law on the role of the Vietnam Fatherland Front in the
consultation work to introduce candidates for the National Assembly deputies and
the People's Councils deputies at all levels, firstly the role of the Vietnam
Fatherland Front in the work of negotiating, selecting, and introducing candidates
for the National Assembly deputies.
Từ khóa: Bầu cử; đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Election; the National Assembly deputies and the People's Councils deputies; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/5/2020; Sửa chữa: 12/5/2020; Duyệt đăng: 26/5/2020.

Một trong những biểu hiện cụ thể nhất vai trò
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị
của chính quyền nhân dân” (Điều 9 Hiến pháp
năm 2013) chính là các quy định về Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp; giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp. Luật Bầu cử đại biểu Quốc

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu
người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” (Điều 4). Luật
dành Chương V gồm 27 điều quy định về ứng cử và hiệp
thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại
biểu Hội đồng nhân dân, trong đó có 12 điều quy định về

* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một số vấn đề về hoàn thiện pháp luật 
về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân
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hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và
điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan cũng quy
định về nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong công tác bầu cử.

Ở nước ta, trước mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại
biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội đều tiến hành sửa Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân (từ năm 2011 gộp chung thành một luật
là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân). Sau mỗi lần sửa đổi, bổ sung, quy định về
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương lựa chọn, giới
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân ngày càng hoàn thiện. Không những thế,
vấn đề hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử
còn được quy định chi tiết tại các nghị quyết liên tịch
giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc giữa Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau nhiều lần
sửa đổi, bổ sung, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân hiện hành (sau đây gọi tắt là
Luật Bầu cử) được coi là khá hoàn thiện. Tuy nhiên trong
quá trình thực hiện, liên quan đến công tác hiệp thương
lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, một số quy định pháp luật còn chưa phù hợp
với thực tiễn cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Cụ
thể, một số nội dung sau đây:

Về bản sơ yếu lý lịch của người ứng cử 
Theo Luật Bầu cử hiện hành, hồ sơ ứng cử bao gồm

nhiều loại (đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, ảnh chân dung,
bản kê khai tài sản, thu nhập…). Theo đó, sơ yếu lý lịch
của người ứng cử phải có “chứng nhận của cơ quan, tổ
chức, đơn vị có thẩm quyền” (khoản 2 Điều 35 Luật Bầu
cử). Trong thực tiễn, việc xác nhận của cơ quan, tổ chức,
đơn vị có thẩm quyền vào sơ yếu lý lịch của những người
được giới thiệu ứng cử thì về cơ bản không có vướng mắc.
Tuy nhiên, với người ứng cử là chủ doanh nghiệp tư nhân,
chức sắc tôn giáo... thì thông thường người ký tên đóng
dấu vào bản sơ yếu lý lịch của người ứng cử là cấp phó của
người đó hoặc bộ phận tổ chức, văn phòng của doanh
nghiệp, cơ sở tôn giáo đó, dẫn đến có sự thiếu yên tâm,
tin cậy vào sự trung thực của hồ sơ của người ứng cử khi
Mặt trận tổ chức hiệp thương. Và trong thực tế, một số
người sau khi trúng cử mới bị phát hiện trước đó đã vi
phạm pháp luật hoặc không trung thực trong kê khai hồ
sơ, dẫn đến bị bãi nhiệm hoặc bị xóa tên (Khóa XIII, Quốc
hội bãi nhiệm một đại biểu sau một năm làm đại biểu;
Khóa XIV, Hội đồng bầu cử quốc gia xóa tên hai người
ngay sau khi có kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội). Trước
tình hình đó, trong một số cuộc hội thảo có ý kiến cho
rằng, cần quy định “cứng” trong Luật là chỉ có chính
quyền cấp xã nơi người ứng cử cư trú mới có quyền xác

nhận vào sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc cần quy
định cụ thể “cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền” là
như thế nào để tránh việc áp dụng không thống nhất
trong thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến
cho rằng, để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa những
người ứng cử, đồng thời đề cao tính trung thực, chịu
trách nhiệm trước pháp luật của người ứng cử thì nên bỏ
vấn đề xác nhận vào sơ yếu lý lịch mà chỉ cần bản tự khai
của họ là được, nếu họ trúng cử mà sau này phát hiện có
sự thiếu trung thực thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
luật (cơ chế hậu kiểm). Trong tình hình ở nước ta hiện
nay, cần có quy định xác nhận vào sơ yếu lý lịch của
người ứng cử và đồng ý với việc chỉ giao cho một đầu mối
duy nhất được quyền xác nhận là Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi người ứng cử cư trú. 

Về chứng nhận sức khỏe, ý thức chấp
hành pháp luật của người ứng cử

Luật Bầu cử hiện hành không quy định hồ sơ ứng cử
phải có “giấy chứng nhận sức khỏe”. Thực tế một số khóa
Quốc hội vừa qua, có người sau khi trúng cử đã từ trần
mà chưa kịp dự phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên; có đại
biểu mắc bệnh hiểm nghèo qua đời giữa nhiệm kỳ; có đại
biểu ốm nặng phải điều trị dài ngày gần như cả nhiệm
kỳ… Bên cạnh đó, theo phản ánh của các địa phương,
trong một số cuộc bầu cử vừa qua có một số người nộp
đơn tự ứng cử (cả Quốc hội và Hội đồng nhân dân) có
biểu hiện thần kinh không bình thường có thể nhận biết
bằng mắt thường, nhưng cơ quan chức năng không có
cơ sở pháp lý để từ chối nhận đơn, vì thế vẫn phải tiến
hành đầy đủ các quy định để tổ chức hiệp thương, gây
nên những khó khăn không cần thiết trong quá trình
tiến hành cuộc bầu cử. Mặc dù Luật Bầu cử hiện hành đã
quy định “người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi
dân sự” thì thuộc trường hợp người không được ứng cử,
nhưng cần thiết phải cụ thể hóa quy định đó thành một
giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền để tạo
điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức hiệp thương
giới thiệu người ứng cử. 

Cũng trong một số cuộc bầu cử vừa qua, không chỉ
người tự ứng cử mà ngay cả một số người được giới thiệu
ứng cử đã bị phát hiện có vi phạm pháp luật từ trước đó.
Điều đáng nói ở chỗ, nếu trong quá trình tổ chức hiệp
thương mà phát hiện ra (chủ yếu thông qua đơn thư
khiếu nại, tố cáo và được cơ quan có thẩm quyền xác
minh, kết luận) thì đương nhiên Mặt trận có cơ sở để
không đưa vào danh sách chính thức, nhưng đáng tiếc
một số trường hợp đã trúng cử rồi mới bị phát hiện dẫn
đến bị xóa tên hoặc bị bãi nhiệm như đã nêu ở trên. 

Trước tình hình đó, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung
vào hồ sơ ứng cử các chứng nhận của cơ quan có thẩm
quyền về tình trạng sức khỏe và về tình hình chấp hành
pháp luật của người ứng cử. Chứng nhận về “sức khỏe”
nêu ở đây là sức khỏe về tâm thần, tức là “bị hạn chế
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hoặc mất năng lực hành vi dân sự” chứ không phải về thể
chất. Những người khuyết tật về thể chất hoàn toàn có
thể trở thành đại biểu Quốc hội như ở một số quốc gia nếu
có sự hỗ trợ tốt từ cộng đồng và các cơ quan chức năng.
Cũng có ý kiến đề xuất nên tổ chức khám sức khỏe cho
những người ứng cử đại biểu Quốc hội ngay từ khi nộp hồ
sơ ứng cử. Theo đó, người bị hạn chế hoặc mất năng lực
hành vi dân sự và người mắc các bệnh hiểm nghèo thì sẽ
không được ứng cử. Việc chứng nhận về chấp hành pháp
luật của người ứng cử có thể thực hiện bằng phiếu “Lý
lịch tư pháp” do sở Tư pháp nơi người ứng cử cư trú và
làm việc thường xuyên cấp.

Việc đề xuất thêm các giấy tờ nêu trên trong hồ sơ
ứng cử có thể sẽ thêm một số giấy tờ, thủ tục hành chính
nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan nhà nước
hữu quan có thể yên tâm hơn khi xem xét lựa chọn một
người nào đó để giới thiệu ứng cử vào các cơ quan quyền
lực nhà nước. 

Về nơi nộp hồ sơ ứng cử 
Trong thực tế, việc người ứng cử (bao gồm người tự

ứng cử và người được giới thiệu ứng cử) nộp hồ sơ ứng cử
ở đâu thời gian qua ở một số nơi đã trở thành vấn đề,
nhất là với người tự ứng cử. 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 quy định:
“Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà
nước ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử
thì nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử nơi mình ứng cử” (khoản
2 Điều 28). Theo Điều 13 của Luật này thì Ủy ban bầu cử
là ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các lần sửa
đổi trong các năm 2001 và năm 2010 quy định này vẫn giữ
nguyên. Chính vì thế trong các cuộc bầu cử trước Quốc hội
khóa XIV thì người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp hồ sơ
ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Tuy nhiên, Luật không
quy định rõ “tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” là
nơi người đó đang làm việc, nơi người đó có cư trú hay
nguyên quán của người đó, mà chỉ quy định “tại Ủy ban
bầu cử nơi mình ứng cử”. Như vậy, quy định này có tính
chất tùy nghi, dành cho người tự ứng cử được quyền lựa
chọn nơi nào có thể thuận lợi cho mình để nộp hồ sơ ứng
cử. Điều này dẫn đến tình trạng một số người dù đã
không còn ở nguyên quán của mình từ rất lâu, đã cư trú,
làm việc, có hộ khẩu thường trú ở một địa phương khác
nhưng lại nộp hồ sơ ứng cử ở nơi nguyên quán của mình.
Bên cạnh đó, một số người lại nộp hồ sơ ứng cử ở nơi
mình đang cư trú hoặc đang làm việc (Quốc hội khóa XII
có một người tự ứng cử cư trú và làm việc ở thành phố Hà
Nội nhưng nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ
An và đã trúng cử; trong số các đại biểu Quốc hội khóa
XIII là người tự ứng cử đã trúng cử thì có một người
nguyên quán ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhưng nộp hồ sơ
ứng cử ở nơi mình cư trú và làm việc là Ủy ban bầu cử
thành phố Hà Nội; có 2 người đang cư trú và làm việc ở

thành phố Hà Nội nhưng lại nộp hồ sơ ứng cử ở nguyên
quán của mình là Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An). 

Do pháp luật quy định việc nộp hồ sơ ứng cử ở “Ủy ban
bầu cử nơi mình ứng cử” như trên đã phân tích cho nên
trong thực tế các địa phương đã có sự áp dụng không
thống nhất, có nơi ủng hộ, tạo điều kiện, có nơi gây khó
khăn cho người tự ứng cử. Vì thế, khi Quốc hội khóa XIII
tiến hành sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã kiến nghị sửa đổi quy định này. Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
năm 2015 đã quy định: “Người được tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang
nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức
kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng
cử nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh nơi
mình cư trú hoặc công tác thường xuyên” (khoản 1 Điều
36). Bằng quy định này, những tưởng vấn đề nộp hồ sơ
ứng cử ở đâu đã được xử lý dứt điểm. Tuy nhiên trong
thực tế lại không hẳn như vậy. 

Như vậy, vấn đề đặt ra là quy định của Luật Bầu cử
như thế đã chặt chẽ chưa, có bị lạm dụng để “lách luật”
không? Chúng tôi cho rằng là có thể có. Quy định “nơi cư
trú thường xuyên”, “nơi công tác thường xuyên” mang
tính ước lệ, tùy nghi rất cao. Vì thế, tới đây cần xem xét
để sửa đổi, bổ sung quy định về nơi nộp hồ sơ ứng cử rõ
ràng hơn để thuận tiện trong quá trình thực hiện. 

Về vấn đề này có ý kiến cho rằng, Quốc hội là của cả
nước, đại biểu Quốc hội là đại diện cho cử tri cả nước, vì thế
không nên quy định người ứng cử (trong đó có người tự
ứng cử) phải nộp hồ sơ ứng cử ở nơi mình cư trú hoặc làm
việc thường xuyên mà cho phép họ có quyền nộp hồ sơ
ứng cử ở bất cứ địa phương nào nếu thấy thuận lợi cho
việc ứng cử cũng như thực hiện nhiệm vụ đại biểu của họ
nếu trúng cử. Tuy nhiên, là người đã có thời gian tham gia
công tác này, tôi hiểu lý do của quy định này là nhằm hai
mục đích: Thứ nhất, quy định người ứng cử chỉ được nộp
hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh nơi người đó cư trú
hoặc làm việc thường xuyên nhằm tạo thuận lợi cho Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc trong quá trình tổ chức hiệp thương
giới thiệu người đó ứng cử (phối hợp với các cơ quan, tổ
chức liên quan trong việc tìm hiểu, xác minh về tiêu chuẩn,
điều kiện ứng cử; tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi
làm việc đối với người ứng cử... mà nếu người đó ở nơi khác
thì sẽ hết sức khó khăn); Thứ hai, quy định này giúp cho
người đó (nếu trúng cử) có điều kiện thuận lợi trong việc
thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu đối với cử tri nơi
mình ứng cử, tránh việc đại biểu cư trú, làm việc ở một nơi
nhưng địa bàn ứng cử ở một nơi khác sẽ có nhiều khó khăn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu
cũng như thực hiện việc giám sát của cử tri và Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đối với đại biểu theo quy định.
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Về quy định những trường hợp không
được ứng cử

Luật Bầu cử hiện hành (Điều 37) quy định 5 trường
hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân. Đây là vấn đề khá nhạy cảm vì đụng đến
quyền ứng cử của công dân đã được Hiến pháp quy định.
Trong các cuộc bầu cử gần đây, Hội đồng bầu cử Trung
ương (nay là Hội đồng bầu cử quốc gia) và Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường hay nhận được
những khiếu nại, tố cáo về các trường hợp không được
ứng cử. Thậm chí quy định của Đảng về việc đảng viên
không được tự ứng cử hoặc nhận đề cử để ứng cử làm đại
biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân dù đúng
với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng nhưng
trong một số cuộc thảo luận vẫn có đảng viên chưa hài
lòng với quy định này.

Quy định về các trường hợp không được ứng cử trong
Luật Bầu cử hiện hành về cơ bản không có nhiều vướng
mắc trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, từ thực tiễn một
số cuộc bầu cử vừa qua, nhất là để đáp ứng yêu cầu công tác
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhiều ý kiến đề nghị
cần nghiên cứu bổ sung một số trường hợp sau đây có thể
cũng không được ứng cử: (1) Người đang bị khiếu nại tố
cáo về không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập…;
(2) Người đang là đối tượng bị cơ quan kiểm tra của Đảng,
cơ quan thanh tra của Nhà nước kiểm tra, thanh tra. Thực
ra đây là các vấn đề đã xảy ra trong thực tiễn một số cuộc
bầu cử trước đây nhưng do chưa có kết luận chính thức của
cơ quan có thẩm quyền nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam không có lý do để không đưa vào danh sách hiệp
thương. Vì thế, có người sau khi trúng cử mới có kết luận
kiểm tra, thanh tra, kiểm tra là vi phạm pháp luật và bị xử
lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự dẫn đến phải tổ chức bãi
nhiệm tư cách đại biểu. Đây là những vấn đề cần được
nghiên cứu một cách nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung, tạo
điều kiện thuận lợi cho Mặt trận trong công tác tổ chức
hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Về hiệp thương giới thiệu người ứng cử 
Một trong những điểm đáng lưu ý nổi lên trong các

cuộc bầu cử là vấn đề giới thiệu người ứng cử đại biểu
Quốc hội của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Theo đó,
các cơ quan, tổ chức theo cơ cấu được phân bổ đều chỉ
giới thiệu duy nhất một người ứng cử. Điều này dẫn đến
hệ quả là các hội nghị hiệp thương của Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lựa chọn,
giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung
ương ứng cử đại biểu Quốc hội trên thực tế là khá hình
thức vì không có sự lựa chọn (đã là lựa chọn thì phải có
thêm, có bớt). Trong một số cuộc bầu cử trước đây đã xảy
ra hiện tượng đến giai đoạn hiệp thương để lập danh sách
chính thức những người ứng cử mới phát hiện có người

vi phạm pháp luật phải đưa ra khỏi danh sách, nhưng
không thể bổ sung người khác được, vì khi ấy các quy
định về thời gian nộp hồ sơ, thời gian lấy ý kiến cử tri
không còn nữa. Vì thế, phải chấp nhận để thiếu người
ứng cử, dẫn đến thiếu đại biểu Quốc hội khối Trung ương.
Để khắc phục tình trạng này, có ý kiến cho rằng cần sửa
đổi pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn sao
cho với mỗi cơ cấu cần giới thiệu ít nhất hai người ứng cử
để Mặt trận hiệp thương lựa chọn lấy một người. 

Khi thảo luận, trao đổi về vấn đề này một số ý kiến
cho rằng, làm như thế là gây khó khăn cho các cơ quan
trung ương và sẽ dẫn tới việc không ai “chịu” ra ứng cử
nữa. Nhiều người quan niệm việc mình ứng cử là theo sự
phân công của tổ chức, nếu tổ chức không phân công thì
mình có muốn cũng không thể ra ứng cử. Quan niệm này
là đúng trong thực tế vận hành của bộ máy trong hệ
thống chính trị của chúng ta. Tuy nhiên, việc giới thiệu
hai người trở lên để ứng cử trong cùng một cơ cấu thì
cũng không có gì mâu thuẫn với việc phân công ứng cử.
Thậm chí nó còn rất tốt cho công tác hiệp thương của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam vì có điều kiện để hiệp thương dân
chủ, lựa chọn người tiêu biểu hơn giới thiệu ứng cử. Và
khi đã thành quy định, thì việc một người nào đó không
được Mặt trận lựa chọn cũng được xem như điều hết sức
bình thường.

Vấn đề giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị còn một tồn tại nữa thuộc về nhận thức cũng
cần được nghiên cứu để có những quy định, hướng dẫn
nhằm khắc phục những tồn tại trong thực tế, đó là: Mặc
dù Luật Bầu cử không quy định các cơ quan, tổ chức chỉ
được giới thiệu người đứng đầu ra ứng cử, nhưng tuyệt
đại đa số các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đều giới thiệu
người đứng đầu. Trong khi đó, việc thực hiện nhiệm vụ
của người đại biểu Quốc hội, nhất là việc tham dự các kỳ
họp Quốc hội đòi hỏi rất nhiều thời gian mà người đứng
đầu các cơ quan, tổ chức khó có thể bố trí để làm tròn
nhiệm vụ. Vấn đề không nhất thiết giới thiệu người đứng
đầu ứng cử, mà chỉ cần giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn,
điều kiện để đại diện cho cơ quan, tổ chức mình ứng cử
đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hướng dẫn, trao đổi rất kỹ trong các hội nghị hiệp thương
nhưng vẫn có rất ít cơ quan, tổ chức tiếp thu... 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần, hy
vọng những vấn đề nêu trên sẽ được Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội nghiên cứu trong
quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ
2021 - 2026, để góp phần tổ chức cuộc bầu cử thật sự dân
chủ, tạo điều kiện để cử tri và nhân dân cả nước bầu ra
những người xứng đáng, đại diện cho mình trong các cơ
quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.v
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Tóm tắt: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế có
mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nếu thể chế kinh tế thị trường không hiện đại
thì khó có thể hội nhập quốc tế hiệu quả. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
cũng là điều kiện quan trọng để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Bài viết
phân tích những vấn đề của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Summary: Perfecting the market economy institution and completing
international economic integration have interdependent relationships. If the
market economy institution is not modern, it is difficult to effectively integrate
internationally. Extensive international economic integration is also an important
condition for perfecting the market economy institution. This paper analyzes
Vietnam's problems in the process of perfecting socialist-oriented market
economy and international integration.
Từ khóa: Kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập kinh tế quốc tế; Việt Nam.
Keywords: Market economy; socialist-oriented market economy; international economic integration; Vietnam.
Nhận bài: 1/5/2020; Sửa chữa: 8/5/2020; Duyệt đăng: 26/5/2020.

Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa đã được hình thành về cơ bản và
tiếp tục được hoàn thiện

Thứ nhất, cần hướng theo tiêu chí kinh tế thị trường
do Tổ chức Thương mại Thế giới WTO yêu cầu, trong đó có
ba tiêu chí quan trọng: 1) Tiền đồng Việt Nam phải được
chuyển đổi tự do, nhưng lộ trình chuyển đổi tự do đồng
Việt Nam đến nay chưa rõ ràng; 2) Việt Nam duy trì quan
điểm kinh tế nhà nước là chủ đạo; 3) Kinh tế thị trường
không thể là kinh tế kế hoạch, nhưng Việt Nam vẫn duy
trì kế hoạch kinh tế hàng năm, 5 năm với các chỉ tiêu
pháp lệnh cụ thể và có cả Ủy ban Kế hoạch. Việt Nam phải
chủ động xử lý các vấn đề theo hướng thị trường hơn là
yêu cầu và thuyết phục các nước cho Việt Nam vị thế kinh
tế thị trường.

Thứ hai, cần phải đảm bảo các tín hiệu của thị
trường, luôn phản ánh nhanh nhạy các biến động của
thị trường và phát huy được vai trò điều tiết của nó. Các
tín hiệu của thị trường Việt Nam (giá cả, lãi suất, tỷ giá,
chỉ số chứng khoán, tiền lương...) đã phản ánh được
những biến động của thị trường và có tác động điều tiết.
Tuy nhiên, những yếu tố cản trở các tín hiệu của thị
trường còn nhiều: Tình trạng độc quyền chi phối giá cả
tràn lan, lãi suất thỏa thuận bị hạn chế bởi lãi suất trần
và gói hỗ trợ lãi suất, tỷ giá bị điều tiết bởi không ít can
thiệp kỹ thuật… Phải thừa nhận là Nhà nước cần áp
dụng những biện pháp hành chính để điều tiết kinh tế,
nhưng cần tính mức độ, giới hạn. Cần sớm có các giải
pháp duy trì độ phản ánh nhanh nhạy của các tín hiệu
thị trường. Chỉ khi các tín hiệu này phản ánh nhanh

* Tiến sĩ khoa học, Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam trong quá trình hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
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nhạy kịp thời những biến động của thị trường trong
nước và thế giới, thì thị trường mới có tác động phân bổ
các nguồn lực.

Luật Cạnh tranh cần sửa lại theo hướng hiện đại để có
thể kiểm soát, ngăn chặn hữu hiệu mọi hành vi độc
quyền. Cần có những biện pháp chế tài ngăn cấm các
hành động độc quyền. Đồng thời, thiết kế một lộ trình
tiến tới lãi suất, tỷ giá... thị trường có sự điều tiết của
Nhà nước, tiền đồng Việt Nam được chuyển đổi tự do.
Chuyển đổi công tác kế hoạch thành công tác quy hoạch
có tính định hướng nền kinh tế, không có tính pháp lệnh.
Đây chính là những việc cần làm để WTO công nhận vị
thế kinh tế thị trường Việt Nam.

Thứ ba, hoàn thiện và phát triển đồng bộ các loại thị
trường. Thị trường ở Việt Nam đang có quá trình hình
thành cả về mặt thể chế, cũng như các chủ thể tham gia,
do vậy Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng. Trong các
loại thị trường có hai thị trường rất cơ bản và quan trọng,
đó là thị trường tài chính và thị trường bất động sản. Hai
thị trường này phát triển lành mạnh thì kinh tế phát
triển lành mạnh và ngược lại. Cuộc khủng hoảng kinh tế
toàn cầu gần đây cũng xuất phát từ hai thị trường này.
Việt Nam phát triển hai thị trường này, nhưng cũng
không thể không tính tới bài học từ cuộc khủng hoảng
kinh tế toàn cầu hiện nay, đó là:

Bài học thứ nhất, cần phải có một thể chế phù hợp để
có thể kiểm soát hữu hiệu các rủi ro. Hai thị trường trên
ở các nước phát triển đã hoạt động rất tự do trong một
khuôn khổ thể chế đã từng được xem là hiện đại nhất.
Tuy nhiên, những thể chế hiện có ở các nước này đã
không kiểm soát được dòng vốn ồ ạt đổ vào hai thị
trường, tạo ra những “bong bóng kinh tế”, gây nên rủi ro
“đổ vỡ”. Vấn đề là cần có một thể chế giám sát, cảnh báo
và ngăn chặn hữu hiệu các dòng vốn đầu cơ gây ra rủi ro
bất trắc cho thị trường. Ở nước ta hiện đã có khá đủ các
cơ quan giám sát, tuy nhiên cơ chế vận hành, quyền lực
và hiệu lực của các cơ quan giám sát lại không đủ, do vậy
cần phải sớm kiện toàn cơ chế hoạt động của các cơ quan
giám sát theo hướng gia tăng quyền lực giám sát, ép buộc
mọi chủ thể kinh doanh trong hai thị trường trên phải
công khai, minh bạch mọi hoạt động, hướng giám sát
không chỉ nhằm vào hoạt động của thị trường, mà phải
giám sát cả hệ thống thể chế của các thị trường này, gia
tăng tính độc lập của các cơ quan giám sát. Cần giao
quyền giám sát thực sự cho Ủy ban Giám sát tài chính
Quốc gia vì cơ quan giám sát này có tính độc lập với ngân
hàng và Bộ Tài chính, chứ không thể chỉ là cơ quan tư vấn
như hiện nay.

Bài học thứ hai, cần kiện toàn hệ thống dự báo, thông
tin cập nhật, trung thực về tình hình hoạt động của hai
thị trường. Thực tế ở Mỹ cho thấy, đã có quá nhiều thông

tin thị trường không được cập nhật, đặc biệt là không
trung thực, bóp méo thông tin, lừa dối Chính phủ và dân
chúng. Phải có quy chế chặt chẽ, có chế tài nghiêm khắc
đối với các thông tin không trung thực.

Bài học thứ ba, phải chăm lo việc đào tạo nhân lực
cho thị trường trên theo hướng: Phải có cơ chế tuyển
chọn sử dụng và đãi ngộ phù hợp đối với những người
được làm việc trong các định chế Nhà nước quản lý hai thị
trường trên, nếu chỉ chọn được những người bất tài, thì
đó sẽ là nguyên nhân cho các đổ vỡ của thị trường, đồng
thời phải có cơ chế loại bỏ những kẻ gian, lừa đảo tham
gia thị trường, đó cũng là một nguyên nhân khiến thị
trường đổ vỡ.

Bài học thứ tư, phải khai mở các lĩnh vực, các
ngành hấp thụ có hiệu quả các dòng vốn, ngăn chặn
các dòng vốn ồ ạt đổ vào một vài ngành, gây ra đầu cơ
“bong bóng”.

Kinh tế nhà nước và các thành phần kinh tế là vấn
đề quan trọng, có tầm chiến lược trong sự phát triển
kinh tế Việt Nam. Nếu Việt Nam định hướng phát triển
các thành phần kinh tế không có lợi thế cạnh tranh, thì
nền kinh tế sẽ rơi vào thế yếu và kém hiệu quả. Do vậy,
cần có những phân tích đánh giá khoa học và phù hợp
với thực tế. 

Ở Việt Nam, kinh tế quốc doanh đã có địa vị thống trị
trong thời kỳ trước đổi mới. Đi vào thời kỳ cải cách và
đổi mới, Việt Nam chuyển địa vị của kinh tế quốc doanh
xuống chủ đạo. Đến Đại hội VIII của Đảng, vai trò chủ đạo
của kinh tế quốc doanh thay đổi. Đảng đã xem kinh tế
nhà nước có vai trò chủ đạo, chứ không phải kinh tế quốc
doanh. Đó là những thay đổi rất quan trọng trong tư duy
kinh tế của Đảng.

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước theo cách hiểu
hiện nay là: Ổn định, điều tiết, nêu gương, định hướng
nền kinh tế. Để thực hiện được vai trò này, Nhà nước phải
sử dụng các công cụ thể chế gồm luật pháp, hành pháp
và tư pháp, các công cụ kinh tế gồm tiền tệ, tài chính, các
xí nghiệp quốc doanh. Như vậy, các xí nghiệp quốc doanh
chỉ là một trong các công cụ để nhà nước ổn định và điều
tiết nền kinh tế. Tuy nhiên trên thực tế, suy nghĩ coi
quốc doanh giữ vai trò chủ đạo vẫn có ý nghĩa chi phối
chính sách.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của
Việt Nam

Trong bối cảnh của thời kỳ 2011 - 2020, việc xác định
rõ và chuẩn xác các quan điểm về hội nhập kinh tế quốc
tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển
kinh tế Việt Nam.
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Trên cơ sở các cam kết quốc tế đã có thời kỳ 2011 -
2020 phải là thời kỳ chuyển từ “mở cửa” sang “hội nhập”
theo chiều sâu và phát triển lợi thế cạnh tranh

Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt
Nam đã từ chỗ phá thế bao vây cấm vận, bình thường hóa
quan hệ ngoại giao với các nước, sang đàm phán, ký kết
gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế, ký kết các hiệp
nghị thương mại tự do với các nước và khu vực, đặc biệt
là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và
Việt Nam (EVFTH). Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta mới
đang dừng ở cấp độ nông của hội nhập kinh tế quốc tế,
nghĩa là mới từng bước dỡ bỏ các rào cản đối với thương
mại và đầu tư quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế theo
chiều sâu đòi hỏi phải có sự hài hòa chính sách các tiêu
chuẩn, phải nâng cấp thể chế hành chính và kinh tế lên
tầm hiện đại và quốc tế, gia tăng hiệu quả của quá trình
tự do hóa thương mại và đầu tư.

Điều kiện tiên quyết và bao trùm của hội nhập theo
chiều sâu là việc thiết lập các thể chế kinh tế thị trường
hiện đại, làm cơ sở cho việc hài hòa hóa thể chế và chính
sách hội nhập khu vực và toàn cầu. 

Hội nhập kinh tế theo chiều sâu cũng có nghĩa là tạo
một sự chuyển biến căn bản trong cơ cấu kinh tế, nói
đúng hơn là phải làm cho nền kinh tế Việt Nam trở thành
một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế thế giới và
khu vực, phát huy mạnh mẽ lợi thế cạnh tranh của Việt
Nam trong những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế.

Coi trọng hội nhập đồng thời cả trên 3 cấp độ: toàn
cầu, khu vực và song phương, nhưng cần xác định đối tác
chiến lược là quyết định

Thời kỳ 2011 - 2020 là thời kỳ Việt Nam phải thực hiện
đầy đủ các cam kết với WTO, ASEAN và đây là cơ sở để
Việt Nam có thể hội nhập quốc tế sâu hơn.

Trong điều kiện hiện nay, tiến trình hội nhập kinh tế
Đông Á đang nhận được sự đồng thuận ngày càng tăng của
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN, đặc biệt là Nhật
Bản. Hội nhập Đông Á sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý
chung đảm bảo sự ổn định của khu vực, giải quyết các bất
đồng bằng các đối thoại thảo luận trong khối. Do vậy, Việt
Nam cần thúc đẩy ASEAN hành động theo hướng này.

Cần nâng cấp vị thế đối tác của Hoa Kỳ lên tầm tương
xứng với vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới siêu cường duy

nhất, dù vai trò này có thể giảm trong những năm tới do
suy thoái kinh tế. Giữ vững vị thế đối tác chiến lược của
các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, ấn Độ, EU và Hàn
Quốc. Tiếp tục đàm phán để đi đến ký kết các loại Hiệp
nghị thương mại tự do với các đối tác chiến lược trên. Lựa
chọn đối tác chiến lược ở các châu lục khác, có thể là:
Chile ở Mỹ Latinh, các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất
ở Trung Đông,… để xâm nhập vào các khu vực này, vì
Chile và các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất có thể chế
kinh tế tự do nhất ở hai khu vực đó.

Phát huy tổng lực vai trò của các doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế trong hội nhập quốc tế

Kinh nghiệm thành công của các nền kinh tế châu Á
trong nhiều thập kỷ qua cho thấy rằng, khu vực doanh
nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong kinh
tế đối ngoại. Nhiều chuyên gia quốc tế cũng đã khuyến cáo
Việt Nam cần phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt
hỗ trợ sự hình thành của các doanh nghiệp tư nhân quy mô
lớn có khả năng thực hiện nghiên cứu triển khai áp dụng
các công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh, có khả năng hoạt động xuyên quốc gia.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, chúng ta đã có
nhiều chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích
cực tham gia tiến trình hội nhập, song vai trò của các
doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động thương mại và
đầu tư quốc tế vẫn còn hạn chế, rất ít các doanh nghiệp
tư nhân tạo được chỗ đứng trên thị trường thế giới, khả
năng cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa cũng rất
hạn chế. Nếu tình trạng này chậm được cải thiện, chắc
chắn tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ gặp trở ngại,
lợi ích thực sự của hội nhập đối với phát triển kinh tế
Việt Nam sẽ suy giảm. Do vậy, cần có chính sách khuyến
khích hỗ trợ mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp tư nhân
vươn ra thị trường quốc tế thông qua các kênh thương
mại, đầu tư, dịch vụ… Thu hút các tập đoàn nước ngoài
có tầm chiến lược đầu tư vào kinh doanh ở Việt Nam.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa của Việt Nam phải theo hướng hiện đại và
quốc tế, làm cho nền kinh tế thị trường Việt Nam có khả
năng cạnh tranh toàn cầu, làm cho dân giàu, nước mạnh.
Muốn vậy, thể chế kinh tế Việt Nam phải được hoàn thiện
theo các tiêu chí hiện đại, tiến bộ nhất và đó cũng là điều
kiện để Việt Nam có thể hội nhập sâu rộng vào nền kinh
tế khu vực và toàn cầu.v
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Quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí
Minh về trí thức

Ngay từ năm 1930 khi Đảng ta mới được thành lập,
trong Sách lược vắn tắt, một trong hai cương lĩnh đầu
tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm
đối với giới trí thức: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu

tư sản, trí thức, trung nông, Thanh Niên, Tân Việt,... để
kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp”1. Trong Chương trình
tóm tắt, Đảng cũng nêu rõ: “Đảng lôi kéo tiểu tư sản trí
thức và trung nông về phía giai cấp vô sản”2. 

Năm 1941, khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương thành

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học. 

NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Trí thức là đội ngũ tinh hoa của dân tộc, giữ vai trò quan trọng trong cách mạng dân
tộc dân chủ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức được vai trò
quan trọng của giới trí thức, ngay từ khi mới thành lập và trong những năm tháng khó khăn của
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn có quan điểm, chính sách đúng đắn để tập hợp, lôi kéo đội ngũ trí thức tham gia cách
mạng. Với uy tín và lòng chân thành của Người, đông đảo trí thức Việt Nam, từ trí thức Nho học
của chế độ cũ đến trí thức Tây học ở nước ngoài đã nhiệt tình tham gia cách mạng, góp phần
đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các
tổ chức, cá nhân trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức đầu mối tập hợp mọi người
dân Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có đội ngũ tri thức để tầng lớp này ngày càng có
những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: The intellectuals are the elite team of the nation, playing an important role in the
democratic national revolution as well as in the cause of national building and defense.
Recognizing the important role of intellectuals, right from its inception and during the difficult
years of the resistance war against the French colonialists, the Communist Party of Vietnam,
headed by President Ho Chi Minh, always had the right viewpoints and policies to gather and
involve intellectuals to join the revolution. With the prestige and sincerity of President Ho Chi
Minh, a great deal of Vietnamese intellectuals, from Confucian intellectuals of the old regime to
Western intellectuals in foreign countries, enthusiastically participated in the revolution,
contributing to bringing the resistance to victory. With the role of political union, voluntary union
of organizations and individuals in society, the Vietnam Fatherland Front is the focal point to
gather all Vietnamese people in the country and abroad, including intellectuals to make this class
more and more worthy contribution to the cause of building and defending the Fatherland.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc;
đội ngũ trí thức.
Keywords: The Communist Party of Vietnam; President Ho Chi Minh; the Vietnam Fatherland Front; great
national unity; intellectuals.
Nhận bài: 8/5/2020; Sửa chữa: 25/5/2020; Duyệt đăng: 8/6/2020.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới trí thức 
và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong việc tập hợp đội ngũ trí thức hiện nay
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lập Mặt trận Việt Minh nhằm tập hợp mọi tầng lớp nhân
dân đoàn kết đứng lên đấu tranh giành độc lập cho dân
tộc. Với “Chủ trương liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân
dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính
trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi
Pháp - Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở...”; Mặt trận
Việt Minh coi trọng việc tập hợp, đào tạo và sử dụng trí
thức. Trong Chương trình của Mặt trận Việt Minh, mục
Văn hóa giáo dục ghi rõ việc “lập các trường chuyên môn
huấn luyện chính trị, quân sự kỹ thuật để đào tạo các lớp
nhân tài; khuyến khích và giúp đỡ các hạng trí thức được
phát triển tài năng của họ”. Sau khi Mặt trận Việt Minh
thành lập, nhiều tổ chức đoàn thể của trí thức cũng lần
lượt ra đời như Văn nhân cứu quốc Hội, Giáo viên cứu
quốc Hội, Học sinh cứu quốc Đoàn. Trong giới trí thức
xuất hiện các nhóm Thanh Nghị, Tri Tân, Khoa học. Đặc
biệt, sự ra đời của Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam (năm
1943), Đảng Dân chủ Việt Nam (năm 1944), khẳng định
vai trò quan trọng của giới trí thức trong cuộc đấu tranh
giành độc lập dân tộc.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa vừa được thành lập đã phải đối
mặt với “thù trong, giặc ngoài”, vận nước ở thế “ngàn
cân treo sợi tóc”. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, để
xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, với tư tưởng
cầu hiền tài, ngày 14/11/1945, Chính phủ đã ra “chiếu
cầu hiền” với bài “Nhân tài và kiến quốc” nêu rõ: “Kiến

thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều
lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối,
khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển thêm nhiều.
Chúng ta cần nhất bây giờ: Kiến thiết ngoại giao; Kiến
thiết kinh tế; Kiến thiết quân sự; Kiến thiết giáo dục. 

Vậy chúng tôi mong rằng đồng bào ta ai có tài năng và
sáng kiến về những công việc đó, lại sẵn lòng hăng hái
giúp ích nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho Chính
phủ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ
lưỡng, có thể thực hành được thì sẽ thực hành ngay”3. 

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là
đại đoàn kết. Đối với các vị quan lại cũ cũng như đối với
tất cả các giới đồng bào, những người có tài đức thì Chính
phủ đều hoan nghênh ra gánh việc nước”4. 

Ngày 20/11/1946, trong bài viết Tìm người tài đức,
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: “Nước nhà cần
phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số
20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài, có đức.
E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến
nỗi những bực tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm
đó tôi xin thừa nhận”5. 

Chính vì quan điểm đoàn kết dân tộc, kêu gọi hiền tài,
trọng trí thức của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên
ngay từ những ngày đầu xây dựng chính quyền, đội ngũ

Bác Hồ nói chuyện với Giáo sư Trần Hữu Tước và các đại biểu trí thức là đại biểu Quốc hội, năm 1964. ẢNH: TƯ LIỆU
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trí thức Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước đã
nhiệt tình tham gia kiến thiết nước nhà. 

Huỳnh Thúc Kháng - một vị trí thức nổi tiếng, được
xưng tụng là một trong Tứ tuyệt của đất Quảng Nam xưa,
sau hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời, đã đồng ý ra
làm việc cho Chính phủ và được cử làm Bộ trưởng Nội vụ
trong Chính phủ lâm thời. Khi lên đường thăm Pháp năm
1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định trao Quyền Chủ
tịch nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng với lời dặn: “Dĩ bất
biến ứng vạn biến”. Trong bối cảnh đất nước “ngàn cân
treo sợi tóc”, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đã
hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh
tin tưởng và giao phó. 

Nguyễn Văn Tố được coi là một trong bốn nhà trí
thức Tây học xuất sắc lúc bấy giờ (Tứ danh kiệt: Phạm
Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy
Tốn). Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được
Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia chính quyền cách
mạng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội trong Chính
phủ lâm thời. Tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội ngày
2/3/1946, Nguyễn Văn Tố được bầu làm Trưởng Ban
Thường trực Quốc hội. Ông là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên
của nước Việt Nam độc lập và giữ cương vị này cho đến
ngày 8/11/1946. Khi Chính phủ kháng chiến được thành
lập, ngày 3/11/1946, ông được cử giữ chức Bộ trưởng
không Bộ trong Chính phủ. Ông đã hy sinh anh dũng
vào năm 1947 khi quân Pháp mở cuộc phản công lên
Chiến khu Việt Bắc.

Bùi Bằng Đoàn xuất thân trong một gia đình nho học,
năm 1906 đỗ cử nhân, sau được bổ làm Tri phủ Xuân
Trường (Nam Định), Chánh án tỉnh Bắc Ninh, Tuần phủ
các tỉnh Cao Bằng, Ninh Bình, rồi làm đến Thượng thư bộ
Hình của triều đình Huế. Xúc động trước thư mời của Chủ
tịch Hồ Chí Minh cũng như trước lời kêu gọi “Tìm người
tài đức”, Bùi Bằng Đoàn đã nhận lời tham gia chính quyền
cách mạng. Ông từng giữ các chức vụ: Cố vấn Chủ tịch
nước, Trưởng ban Thanh tra đặc biệt và Trưởng ban
Thường trực Quốc hội từ tháng 11/1946 cho đến khi tạ
thế (tháng 4/1955).

Ngoài ba vị nhân sĩ kể trên, có rất nhiều các quan lại,
trí thức thuộc các đảng phái khác nhau đã được Chủ tịch
Hồ Chí Minh mời tham gia chính quyền và được cử giữ
những chức vụ quan trọng trong Chính phủ.

Đồng thời với việc kêu gọi các bậc tài trí ra giúp nước,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng Chính phủ cử một
Ban Cố vấn giúp việc cho Chủ tịch nước. Tiếp đó, ngày
31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 78/SL
thành lập một Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết.
Ủy ban gồm các bộ trưởng, thứ trưởng và nhiều nhân sỹ,
trí thức nổi tiếng, như: Phan Anh, Bùi Bằng Đoàn, Phạm
Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn
Luyện, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Huyên, Đặng Thai Mai,
Hoàng Đạo Thúy…6.

Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp lan rộng ra cả nước. Trong “Lời kêu gọi Toàn quốc
kháng chiến”, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã kêu gọi: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già,
người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là
người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để
cứu Tổ quốc”7. Với tư tưởng coi “trí thức là một bộ phận
trong lực lượng cách mạng. Không có những trí thức tham
gia cách mạng, tham gia kháng chiến thì công việc cách
mạng khó khăn thêm nhiều”, Đảng chủ trương: “Động viên
tất cả giới trí thức, văn nghệ tham gia kháng chiến, dùng
các nhà trí thức văn hóa, chuyên môn vào các ngành công
tác như quân giới, quân y, giáo học, tuyên truyền kháng
chiến…”8. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để hoàn
thành nhiệm vụ kháng chiến, ngoài việc quân sự, ắt phải
phát triển kinh tế, cho nên cần có những người chuyên
môn thông thạo về công nghệ và nông nghiệp. Cần phát
triển giao thông vận tải cho nên cần có những kỹ sư thông
thạo việc đắp đường, bắc cầu. Cần giữ gìn sức khỏe của
nhân dân, cho nên cần có thầy thuốc. Cần đào tạo cán bộ
cho mọi ngành, cho nên cần có thầy giáo. Do đó, lao động
trí óc có nhiệm vụ rất quan trọng trong sự nghiệp kháng
chiến, kiến quốc, trong công cuộc hoàn thành dân chủ mới
để tiến lên chủ nghĩa xã hội”9. 

Nghe theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng
với các trí thức nho học, rất nhiều trí thức Tây học nổi
tiếng đã từ bỏ cuộc sống giàu sang ở phương Tây hoặc
hoàn cảnh sung sướng trong nước để lên Chiến khu Việt
Bắc tham gia kháng chiến như: Trần Đại Nghĩa, Võ Đình
Quỳnh, Võ Quý Huân, Trần Hữu Tước, Trần Đức Thảo,
Nguyễn Mạnh Tường, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn
Văn Huyên, Phạm Bá Trực, Cao Triều Phát...

Nhờ chính sách coi trọng trí thức, trong những năm
kháng chiến, đội ngũ trí thức đã không quản ngại khó
khăn, thiếu thốn, nhiệt tình cống hiến và có nhiều đóng
góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào
thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân
Pháp xâm lược. 

Trong lĩnh vực giáo dục, đội ngũ trí thức đã góp phần
định hình, định hướng một nền giáo dục mới, tiêu biểu là
những nhà trí thức: Vũ Đình Hòe, Đặng Thai Mai, Ca Văn
Thỉnh, Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Văn Huyên… 

Lĩnh vực y tế, nhiều bác sĩ nổi tiếng như: Hồ Đắc Di,
Hoàng Tích Trí, Tôn Thất Tùng, Đỗ Xuân Hợp, Đặng Văn
Ngữ, Nguyễn Trinh Cơ, Đặng Văn Chung, Vũ Công Hòe,
Đặng Vũ Hỷ, Hoàng Đình Cầu, Trần Hữu Tước, Nguyễn
Thúc Tùng… đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng
và phát triển nền y học tiên tiến Việt Nam. 

Trong lĩnh vực quân sự, các trí thức đã có những đóng
góp rất quan trọng từ cương vị lãnh đạo đến việc sáng
chế các loại vũ khí mới. Tiêu biểu là Võ Nguyên Giáp, từ
một nhà giáo đã trở thành Bộ trưởng Nội vụ, rồi Bộ trưởng
Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
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Kỹ sư Trần Đại Nghĩa, người chế tạo thành công súng và
đạn bazoka, súng đại bác không giật (SKZ), bom bay,
những loại vũ khí có trình độ hiện đại của thế giới lúc bấy
giờ. Ngoài ra, còn rất nhiều trí thức có những đóng góp
quan trọng trong lĩnh vực quân sự như: Tạ Quang Bửu, Lê
Tâm, Nguyễn Trinh Tiếp, Phan Phúc, Hồ Quý Thoa… 

Trên lĩnh vực tài chính, nổi bật là Phạm Văn Đồng, từ
cương vị Bộ trưởng Tài chính đầu tiên đến Phó Thủ tướng,
rồi Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó có thể kể đến Bộ trưởng
Lê Văn Hiến và những nhà trí thức Trịnh Văn Bính, Lê
Viết Lượng… đã khéo chèo lái, giữ vững nền tài chính
nước nhà từ trống rỗng đến duy trì, ổn định, phục vụ đắc
lực cho cuộc kháng chiến, kiến quốc. 

Về văn học, nghệ thuật, trong khói lửa của cuộc kháng
chiến, nhiều nhà văn, nhà thơ đã cho ra đời những tác
phẩm nổi tiếng cho đến nay như: “Sống mãi với Thủ đô”
của Nguyễn Huy Tưởng, “Cửa biển” của Nguyên Hồng,
“Xung kích” của Nguyễn Đình Thi, “Nhật ký ở rừng” của
Nam Cao; các bài thơ “Ngày về”, “Đồng chí”, “Thư nhà” của
Chính Hữu hay “Đất nước đứng lên” của Nguyên Ngọc… 

Các nhạc sỹ đã sáng tác nhiều bài ca nổi tiếng như:
Văn Cao với các bài: “Tiến quân ca”, “Chiến sĩ Việt Nam”,
“Sông Lô”; Nguyễn Đình Thi với bài “Diệt phát xít”; Đỗ
Nhuận với các ca khúc “Du kích ca”, “Ca ngợi Hồ Chủ
tịch”; Lưu Hữu Phước với “Tiếng gọi Thanh niên”, “Lên
đàng”; Hoàng Vân với “Hò kéo pháo”… 

Lĩnh vực hội họa xuất hiện nhiều tên tuổi lớn như: Tô
Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Văn Cẩn, Nguyễn
Sáng, Bùi Xuân Phái,..

Cùng với việc việc coi trọng và sử dụng trí thức cũ,
trong những ngày đất nước mới thành lập, cũng như
trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng
và Chính phủ đã chú trọng việc đào tạo cán bộ chuyên
môn có trình độ cao phục vụ kháng chiến và xây dựng
đất nước. Các trường Đại học Y khoa, Dược khoa, Nha
khoa và các trường Cao đẳng Khoa học, Cao đẳng Mỹ
thuật, Cao đẳng Canh nông, Cao đẳng Thú y… tiếp tục
khai giảng, đón sinh viên trở lại học tập. 

Đồng thời với việc khai giảng các trường cũ, ngày
10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 45/SL
thành lập Trường Đại học Văn Khoa. Tiếp đó, tại Chiến
khu Việt Bắc, một số trường cao đẳng được thành lập như:
Cao đẳng Ngoại ngữ, Cao đẳng Pháp lý, Cao đẳng Giao
thông công chính. Ngày 1/10/1951, Khu học xá Trung
ương được thành lập gồm ba trường: Trường Khoa học cơ
bản, Trường Sư phạm cao cấp và Trường Sư phạm trung
cấp Trung ương.

Ngay sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao
với các nước xã hội chủ nghĩa (năm 1950) và nhất là sau
năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng, cùng với việc
đào tạo cán bộ trong nước, Đảng và Chính phủ đã cử hàng
ngàn học sinh, sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài, hình

thành đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, đóng góp quan
trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước10.

Như vậy, với tư tưởng coi trọng tầng lớp trí thức của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các trí thức “Tây học” và “Nho
học” đã cùng với đội ngũ trí thức mới được đào tạo dưới mái
trường xã hội chủ nghĩa, góp phần to lớn vào thắng lợi của
cuộc kháng chiến chống Pháp, vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
việc tập hợp đội ngũ trí thức hiện nay

Hiện nay, cả nước có khoảng 6,5 triệu người có trình
độ từ cao đẳng trở lên, có mặt ở tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Đội ngũ trí thức đã tạo ra nhiều công
trình, sản phẩm có giá trị, góp phần phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng với đội ngũ trí thức trong nước, trong số hơn 4,5
triệu người Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước
ngoài, có khoảng hơn 400.000 người có trình độ cao,
trong đó có tới hơn 6.000 tiến sĩ và hàng trăm trí thức tên
tuổi được đánh giá cao. Trí thức người Việt ở nước ngoài
rất tâm huyết và có nguyện vọng được đóng góp trí lực,
vật lực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Nhận thức được vai trò to lớn của tầng lớp trí thức đối
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ khi khởi
xướng và thực hiện sự nghiệp đổi mới đến nay, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách nhằm
phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Tại Đại hội VI (năm 1986) Đảng đã xác định: “Phá bỏ
những quan niệm hẹp hòi, không thấy tầng lớp trí thức
ngày nay là những người lao động xã hội chủ nghĩa, được
Đảng giáo dục và lãnh đạo, ngày càng gắn bó chặt chẽ với
công nhân và nông dân”. Tại Đại hội này, Đảng cũng
chính thức khẳng định: “Điều quan trọng nhất là bảo đảm
quyền tự do sáng tạo. Đánh giá đúng năng lực và tạo điều
kiện cho năng lực được sử dụng đúng và phát triển”11. 

Năm 1991, trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, Đảng nêu rõ: “Đào
tạo, bồi dưỡng và phát huy mọi tiềm năng của đội ngũ trí
thức để tạo nguồn lực trí tuệ và nhân tài cho đất nước”12.
Đặc biệt, ngày 6/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng
đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước”, trong đó khẳng định: “Trí thức
Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan
trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế
tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh
là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của
đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất
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lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng
đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”13. 

Cùng với những quan điểm, chủ trương, chính sách
xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong
nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để
thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết
số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004, của Bộ Chính trị về “Công
tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” quy định: “Hoàn
chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút,
trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức
kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước. Xây dựng chế
độ đãi ngộ thỏa đáng đối với những chuyên gia, trí thức
người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ chuyên môn cao,
có khả năng tư vấn về quản lý, điều hành, chuyển giao
công nghệ, kỹ thuật cao cho đất nước, góp phần phát
triển nền văn hóa, nghệ thuật của nước nhà”14.

Ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam
ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình
hình mới”, trong đó tiếp tục chỉ rõ: “Thường xuyên tổ chức
cho người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến và tham
gia vào các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước; Có
chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt
Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII năm 2016,
Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày
càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát
triển đất nước. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong
hoạt động nghiên cứu, sáng tạo. Trọng dụng trí thức trên
cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống
hiến. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ và tôn vinh
xứng đáng những cống hiến của trí thức. Có cơ chế, chính
sách đặc biệt để thu hút nhân tài của đất nước. Coi trọng
vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan
nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”. 

Để tập hợp và phát huy vai trò của tầng lớp trí thức,
nhất là khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động để tầng lớp
này có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đối với Đảng và Nhà nước, cần quán triệt đầy đủ, sâu
sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng
viên, nhất là những người đứng đầu, những người giữ
trọng trách cao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước về
quan điểm sử dụng trí thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân
trọng tài năng, tin tưởng, nhìn nhận đúng vai trò của
người trí thức là yếu tố quan trọng hàng đầu để thu hút trí
thức tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với việc tin tưởng và trân trọng tài năng của giới
trí thức, Đảng và Nhà nước phải có chiến lược và kế hoạch
xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức để tạo lập một tầng
lớp trí thức vừa đông về số lượng, vừa mạnh về chất lượng. 

Nhà nước và các cơ quan bộ, ngành cần nghiên cứu,
ban hành quy định các tiêu chí cụ thể để tuyển chọn,
đánh giá, sử dụng đội ngũ trí thức; tôn vinh xứng đáng
các trí thức có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
Đổi mới công tác đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức, chú
trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức
phát triển bằng chính phẩm chất, tài năng; được trả công
xứng đáng từ sáng tạo và đóng góp của mình. Đối với trí
thức là người Việt Nam ở nước ngoài, cần cụ thể hóa, sửa
đổi các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho họ về nước
làm việc, như các chính sách về quốc tịch, nhà ở, đặc biệt
là môi trường làm việc.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xác định “Xây dựng
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của
toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò nòng cốt”15, qua các
kỳ đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn khẳng định
nhiệm vụ đầu tiên là: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các
tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa”16. Với giới trí thức, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam có nhiều chương trình, hành động để tập hợp,
đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ này.

Thứ nhất, tập hợp các tổ chức của giới trí thức thành
tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cá
nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức tham gia với tư cách
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Hiện nay, trong số 47 tổ chức thành viên của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam có nhiều tổ chức của giới trí thức, đó là:
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà
báo Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội các
Trường đại học và cao đẳng Việt Nam, Hội Khoa học Lịch
sử Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Liên lạc với
người Việt Nam ở nước ngoài…

Về các cá nhân tiêu biểu, trong số 255 cá nhân tiêu
biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, có 73 vị là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chuyên gia
trên các lĩnh vực.

Thứ hai, cùng với việc tập hợp các nhân sĩ, trí thức
tham gia vào Ủy ban Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
lập 7 Hội đồng tư vấn trên các lĩnh vực, gồm: Hội đồng tư
vấn về Dân chủ - Pháp luật, Hội đồng tư vấn về Khoa học
- Giáo dục và Môi trường, Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Hội
đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Hội đồng tư vấn về Tôn
giáo, Hội đồng tư vấn về Dân tộc, Hội đồng tư vấn về Đối
ngoại và Kiều bào. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, các Hội
đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
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Nam đã tập hợp được 144 người, trong đó có 23 giáo sư,
15 phó giáo sư, 29 tiến sỹ, 4 thạc sỹ đại diện cho các lĩnh
vực chính trị, khoa học - công nghệ, văn hóa - giáo dục,
văn học - nghệ thuật. Tại các địa phương, 63/63 tỉnh,
thành cũng thành lập được 176 Hội đồng tư vấn cấp tỉnh. 

Thứ ba, trong số hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang
sinh sống và học tập ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên
thế giới, số lượng trí thức, lưu học sinh ngày càng tăng.
Đây là nguồn lực rất quan trọng đối với việc đoàn kết dân
tộc và trong việc huy động trí lực của tầng lớp này đóng
góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam hiệp thương để các tổ chức, các trí thức,
doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để họ có điều
kiện tham gia, đóng góp ý kiến cho công tác của Mặt trận.

Trong những năm qua, các tổ chức khoa học thành
viên của Mặt trận, cá nhân tiêu biểu là trí thức đã thông
qua tổ chức của mình và qua Hội đồng tư vấn đóng góp
nhiều ý kiến quan trọng và có giá trị vào việc xây dựng
Đảng và Nhà nước, vào các vấn đề chính trị, kinh tế,
văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Những ý kiến đóng góp đó đã được thông qua Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Tổ quốc Việt Nam
phản ánh qua các buổi làm việc với Chủ tịch nước, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và qua hàng chục
nghìn ý kiến phản ánh gửi đến các kỳ họp của Quốc hội
cũng như những ý kiến đóng góp trực tiếp vào các dự
thảo luật và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước và
của các bộ, ngành.

Để các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần trí thức
phát huy được trí tuệ và đóng góp của mình, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động để đội
ngũ này có nhiều điều kiện tham gia vào các chương trình
công tác của Mặt trận.

Một là, củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động của các tổ chức thành viên như Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam... từ Trung ương
đến địa phương, tạo môi trường thật sự dân chủ, lành
mạnh phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao phẩm chất
đạo đức của đội ngũ trí thức.

Hai là, đẩy mạnh sinh hoạt và nâng cao chất lượng
hoạt động của các Hội đồng tư vấn nhằm phát huy vai
trò của Hội đồng trong việc giám sát, phản biện xã hội;
tham gia phòng chống tham nhũng; xây dựng Đảng, xây
dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Ba là, phát huy hơn nữa vai trò của các cá nhân tiêu biểu
là nhân sỹ, trí thức trong Ủy ban Trung ương và Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc các cấp để nhận được ngày càng nhiều ý kiến
đóng góp của các cá nhân thuộc thành phần này trên các
lĩnh vực mà họ công tác và là thế mạnh của họ.

Bốn là, đẩy mạnh và tăng cường tổ chức các cuộc điều
tra, khảo sát, các hội thảo chuyên đề để lắng nghe ý kiến
đóng góp của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu
biểu trong việc góp ý xây dựng các bộ luật, các chính sách
của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy tinh thần dân
tộc làm sợi dây để tập hợp giới trí thức và chính nhân
cách, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là ngọn cờ tập
hợp đội ngũ trí thức cùng chung mục tiêu đấu tranh
giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, quán triệt tư tưởng của Người, Đảng, Chính
phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi trọng tầng lớp
trí thức, song cần có những chủ trương, chính sách và
nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm tập hợp, phát huy vai
trò của đội ngũ này trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế.v
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Thực trạng công tác đối ngoại nhân dân
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời
kỳ đổi mới

Hơn ba thập kỷ đổi mới, công tác đối ngoại nhân dân
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu
quan trọng và đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện
chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa và tích cực, chủ
động hội nhập quốc tế của Đảng.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “… đối
ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có
bước phát triển mới”1. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
nhiệm kỳ 2019-2024 chỉ rõ: “Thực hiện chủ trương, đường
lối đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao Nhà nước,
hoạt động đối ngoại nhân dân của Uỷ ban Mặt trận các
cấp và các tổ chức thành viên không ngừng được mở
rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả”2. 

Nội dung và phương thức công tác đối ngoại nhân dân
của Mặt trận được xác định luôn theo sát đường lối của
Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhất là Chỉ thị số 44-
CT/TW, ngày 20/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khoá VII) về "Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân
dân", Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư về
“Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị 28-CT/TW ngày
2/12/2008 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt
động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” cơ bản
là đúng đắn, toàn diện, phù hợp và có tính khả thi. 

Lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân của Mặt
trận ngày càng đông đảo; có quy chế hoạt động. Các cơ quan
như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Đối
ngoại Trung ương, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở
nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội khác đều có các

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

ĐINH NGỌC GIANG*

Tóm tắt: Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang
góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước
về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại
của nước ta, hậu thuẫn, hỗ trợ đắc lực cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao
của Nhà nước đạt hiệu quả. Trải qua hơn ba thập kỷ đổi mới, bên cạnh nhiều thành
tựu đã đạt được, công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn
còn một số hạn chế cần khắc phục bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Summary: Mobilization work of the Vietnam Fatherland Front has been making
important contributions to the successful implementation of the Party’s guidelines
and State's policies on national building and defense. It is an important part of our
country's foreign affairs, effectively supporting the Party's foreign affairs and the
State's diplomacy. Over three decades of renovation, besides many achievements,
the mobilization work of the Vietnam Fatherland Front still has some limitations that
need to be overcome with many synchronous solutions.
Từ khóa: Đối ngoại nhân dân; đoàn kết quốc tế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Mobilization work; international unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/5/2020; Sửa chữa: 15/5/2020; Duyệt đăng: 29/5/2020.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong tình hình mới
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hướng dẫn cụ thể, trực tiếp
tổ chức hoặc phối hợp tổ
chức các hoạt động liên quan
đến đối ngoại nhân dân. Ban
Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức thành viên
giữ mối quan hệ thường
xuyên với lãnh đạo một số tổ
chức quốc tế, đại sứ các nước
tại Việt Nam; đã ký kết
“Chương trình phối hợp hoạt
động đối ngoại Nhân dân và
công tác đối với người Việt
Nam ở nước ngoài giai đoạn
2016 - 2019”3. 

Nguồn lực tài chính cho
công tác đối ngoại nhân dân
của Mặt trận được bảo đảm
ngày càng tốt hơn, các
phương thức hoạt động công
tác đối ngoại nhân dân được
nâng lên một bước theo
hướng hiện đại.

Công tác đối ngoại nhân
dân thời gian qua đạt một số kết quả, giá trị viện trợ không
hoàn lại trên 4 tỷ USD tương đương 300 triệu USD/năm cho
công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Riêng
năm 2018, giá trị viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài được duy trì, ước tính đạt khoảng 300 triệu USD với
hàng nghìn dự án đóng góp tích cực vào công tác giảm
nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là người
dân ở vùng sâu, vùng xa. Tác dụng về chính trị của công tác
đối ngoại nhân dân cũng rất lớn. Công tác đối ngoại nhân
dân đã góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hoà
bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều
kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới,… nâng cao
vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng
lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam
và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh
chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã
hội. Văn kiện Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận
định: “Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức
thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu
quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước,
tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam
trên trường quốc tế”.

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác đối ngoại nhân
dân vẫn còn một số hạn chế, kết quả hoạt động đối ngoại
nhân dân chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Mặt
trận; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại kết quả
chưa rõ nét. Nguyên nhân là do giải pháp công tác đối ngoại
nhân dân chưa thật chính xác, phù hợp, ảnh hưởng nhất
định đến kết quả tổ chức thực hiện. Sự phát triển mạnh mẽ

về chiều rộng và chiều sâu của công cuộc đổi mới xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển kinh tế thị
trường, mở cửa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đặt
ra yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác đối
ngoại, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân của Mặt
trận. Việc tạo thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân của
Mặt trận của một số cơ quan Trung ương, cơ quan chính
quyền ở một số địa phương chưa thường xuyên; nguồn tài
chính và các phương tiện để tiến hành công tác đối ngoại
nhân dân của Mặt trận còn hạn hẹp; chế độ chính sách đãi
ngộ cán bộ, công chức Mặt trận nói chung, cán bộ làm công
tác đối ngoại nhân dân nói riêng chưa thoả đáng, còn
những bất cập; việc thu hút người có năng lực và trình độ
về làm việc ở Ủy ban Mặt trận các cấp vẫn là vấn đề khó
khăn. Mặt khác, các thế lực thù địch tăng cường vu khống,
xuyên tạc làm giảm uy tín và vị thế của Đảng, Nhà nước,
dân tộc Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối
ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu
các tổ chức thành viên về nâng cao chất lượng công tác đối
ngoại nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng việc tuyên
truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nâng cao chất
lượng công tác đối ngoại nhân dân trong các cấp uỷ, cán bộ
chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh
việc tổ chức và nâng cao chất lượng các hội nghị, hội thảo

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần
Thanh Mẫn thân mật tiếp ông Tanee Sangrat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái
Lan tại Việt Nam, tháng 2/2020. ẢNH: KỲ ANH
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khoa học và việc triển khai thực hiện các đề tài khoa học
về công tác đối ngoại nhân dân. Tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội
viên về đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội
bảo đảm an ninh, quốc phòng, đường lối, chính sách đối
ngoại của Đảng, Nhà nước; các quan điểm, chủ trương của
Đảng về công tác đối ngoại nhân dân. Phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền về
công tác đối ngoại nhân dân.

Thứ hai, Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành
viên quán triệt sâu sắc, tiến hành cụ thể hoá và tổ chức
thực hiện tốt Chương trình hành động “Tăng cường đoàn
kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân” cùng
với các chương trình khác do Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân
dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”,
tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt
Nam với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần mở
rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao
của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường
quốc tế. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ
trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà
nước. Xây dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam
mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, yêu chuộng hoà bình,
thân thiện và cởi mở. Vận động, tạo sự ủng hộ của bạn bè
quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững
hoà bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục
duy trì, củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác với tổ chức Mặt
trận, các đoàn thể nhân dân của các nước đối tác truyền
thống; tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân
dân các nước láng giềng và cộng đồng ASEAN; từng bước
mở rộng hợp tác với các tổ chức tương đồng trong khu vực
và thế giới; tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan đại
diện ngoại giao, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức
quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt
Nam để góp phần thực hiện các chương trình phát triển
kinh tế - xã hội, giúp đỡ người nghèo, cứu trợ thiên tai,
triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định 5 giải
pháp cơ bản: Một là, tham mưu, phối hợp để thực hiện đúng
chủ trương của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong việc
triển khai các công tác đối ngoại nhân dân, từ khâu xây
dựng kế hoạch đến việc tiến hành triển khai các hoạt động
cụ thể. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin
tuyên truyền đối ngoại. Hai là, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, trong hoạt
động đối ngoại nhân dân để tạo sự liên kết, thống nhất,
đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động

đối ngoại nhân dân. Ba là, phối hợp với Ủy ban Nhà nước
về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên lạc với người Việt
Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam phát
huy vai trò của cộng đồng, các hội đoàn người Việt Nam ở
nước ngoài và các Ủy viên Ủy ban là người Việt Nam ở nước
ngoài làm cầu nối, hỗ trợ công tác đối ngoại nhân dân của
Mặt trận. Bốn là, triển khai thực hiện các biên bản ghi nhớ,
thoả thuận hợp tác của Mặt trận đã ký kết, tiếp tục mở rộng
hợp tác với đối tác mới; tăng cường các hoạt động giao lưu,
kết nghĩa giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên ở cấp Trung
ương và các địa phương với các tổ chức tương đồng trong
khu vực và trên thế giới, nhất là với các nước láng giềng;
tổng kết, nhân rộng các mô hình kết nghĩa, giao lưu hữu
nghị và các mô hình đối ngoại hoạt động có hiệu quả.
Nghiên cứu tham gia các cơ chế đa phương phù hợp trong
khu vực và trên thế giới. Năm là, tăng cường vai trò của địa
phương, cơ sở trong củng cố tình đoàn kết hữu nghị với
Nhân dân các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới
hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thứ ba, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận
tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đáp ứng yêu cầu
nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân hiện
nay. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo. mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 (khoá
XII) về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng
chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể khoa học, khả thi
về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận tinh gọn.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận
các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ
chức thành viên về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công
tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận. Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Trung ương
7 (khoá XII) về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,…” trong
xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu nâng cao
chất lượng công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận. 

Phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong và nêu gương
của đảng viên hoạt động trong Mặt trận Tổ quốc các cấp,
nhất là những đảng viên hoạt động trong các tổ chức
chuyên làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận.
Tạo thuận lợi cho cán bộ Mặt trận tự học, tự rèn luyện
nâng cao phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đối
ngoại nhân dân của Mặt trận.v

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, Hà Nội, 2016, tr. 152.
2, 3.  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
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LÊ THỊ CHIÊN* - ĐÀO ANH TUẤN** 

Tóm tắt: Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trong tình hình mới”. Nền tảng tư tưởng được Đảng ta xác định là: “Tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá
của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân
dân ta”. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là một trong những nhiệm vụ
trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đây là nhiệm vụ chính trị quan
trọng của tất cả các cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ đảng viên trẻ.

Summary: On October 22, 2018, the Politburo issued Resolution No. 35-NQ/TW on
“Strengthening the protection of the Party’s ideological foundation, countering against the
wrongful and hostile arguments in the new situation”. The ideological foundation defined
by our Party is: “Ho Chi Minh's thought along with Marxism - Leninism is the basis of
ideology and guideline for the actions of the Party and the Vietnamese revolution, which is
a tremendous and precious spiritual asset of our Party and people, forever illuminating the
way toward the revolutionary cause of our Party and people”. Therefore, protecting the
ideological and theoretical foundation of the Party is one of the most important tasks,
determining the survival of the Party and the regime. This is an important political task for
all cadres and party members, including young party members.
Từ khóa: Nền tảng tư tưởng của Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ nghĩa Mác - Lênin; Việt Nam.
Keywords: Party's ideological foundation; President Ho Chi Minh; Marxism-Leninism; Vietnam.
Nhận bài: 12/5/2020; Sửa chữa: 18/5/2020; Duyệt đăng: 28/6/2020.

Tính tất yếu của việc bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, nòng cốt của nền
tảng tư tưởng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “kim chỉ nam” cho
đường lối cách mạng và sự nghiệp đổi mới của nước ta
trong giai đoạn hiện nay. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng

của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất,
có tính tất yếu. Tính tất yếu đó không chỉ bắt nguồn từ
bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin,
mà còn xuất phát từ tình hình tư tưởng chính trị của cán
bộ, đảng viên; tình hình công tác lý luận của Đảng cũng
như sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù
địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

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

Vai trò của đảng viên trẻ với việc 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
trong giai đoạn hiện nay
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Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất phát từ
bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác -
Lênin

Ngay từ khi mới xuất hiện, tư tưởng của C.Mác,
Ph.ăngghen và V.I.Lênin đã bị các thế lực thù địch và
phản động không ngừng xuyên tạc, phê phán, bác bỏ và
chống phá. Bản thân C.Mác và Ph.ăngghen khi xây dựng
học thuyết của mình đã luôn phải đối mặt với sự chống
phá quyết liệt của các phần tử cơ hội, phản động. Vì vậy,
ít khi C.Mác, Ph.ăngghen và V.I.Lênin có những tác phẩm
thuần túy lý luận, mà đan xen vào đó là những quan
điểm, thái độ có tính chất luận chiến, bút chiến để phê
phán, bác bỏ những quan điểm của các lực lượng cơ hội,
chống phá. Ph.ăngghen cho rằng, “chính chủ nghĩa cơ
hội biến chủ nghĩa Mác thành một thứ bị xuyên tạc méo
mó”2. Thực chất chủ nghĩa cơ hội là thù địch với chủ
nghĩa Mác - Lênin. Bản chất của nó là sẵn sàng hy sinh lợi
ích cơ bản, lâu dài để đạt lợi ích trước mắt; chủ trương
hành động vô nguyên tắc. Vì vậy, V.I.Lênin cũng khẳng
định, chủ nghĩa cơ hội “dễ dàng thừa nhận mọi công thức
và rời bỏ mọi công thức cũng dễ dàng như thế”3. Nguy
hại của chủ nghĩa cơ hội trong Đảng là họ sẵn sàng thỏa
hiệp chính trị. Ngoài ra, V.I.Lênin cho rằng, chủ nghĩa cơ
hội hiểu chủ nghĩa Mác một cách không có hệ thống. Do
vậy, V.I.Lênin đã nhắc nhở những người cộng sản: “bổn
phận của chúng ta, nếu chúng ta vẫn muốn còn là những
người xã hội chủ nghĩa, là phải đi sâu, đi sát hơn vào
quần chúng thật sự: đấy là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đấu
tranh chống chủ nghĩa cơ hội và toàn bộ nội dung cuộc
đấu tranh đó”4. V.I.Lênin còn nhấn mạnh thêm: “Điều rất
cần thiết hiện nay là, về mặt tổ chức, phải hoàn toàn tách
hẳn những phần tử cơ hội chủ nghĩa ấy ra khỏi các đảng
công nhân dù cho bản thân đảng có phải tạm thời chịu
đau đớn kịch liệt đi nữa”5. Như vậy, bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trước hết là bảo vệ bản chất cách mạng,
khoa học của chủ nghĩa Mác, tránh cho những phần tử cơ
hội, phản động có điều kiện xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa
Mác dưới mọi hình thức. Điều này cũng đã được chính
những người sáng lập chủ nghĩa Mác tiến hành một cách
kiên trì, kiên quyết, không khoan nhượng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất phát từ thực
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên 

Trong những năm gần đây, bên cạnh việc đánh giá
một cách khách quan những thành tựu to lớn, Đảng ta
cũng thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm, sai lầm
trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII (năm 2016) của Đảng chỉ rõ: “Tình trạng
tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu
hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư

luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và
Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn
biến phức tạp hơn; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị
phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, xúi giục, mua
chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng và Nhà
nước”6; “Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô
nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng
ở một số cán bộ, đảng viên”7. Cũng với tinh thần: Nhìn
thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật;
tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (năm 2016), Đảng ta
đã chỉ rõ thêm: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán
bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn
diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng
viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu
thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở
cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng
công ty”8. Đảng ta nhận định, đây là một trong những
hạn chế rất nghiêm trọng làm suy giảm niềm tin của
nhân dân với Đảng và là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong
của Đảng và của chế độ: “Sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm
khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các
thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp
cách mạng của Đảng và của dân tộc”9. Ngoài ra, Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đã chỉ rõ thêm:
“Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý
luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường
lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước”10. Bên cạnh đó, Đảng ta còn chỉ ra những biểu hiện
của sự phai nhạt lý tưởng cách mạng như: xa rời tôn chỉ,
mục đích của Đảng; không chấp hành nghiêm nguyên tắc
tổ chức của Đảng; thiếu trung thực trong tự phê bình và
phê bình… Không chỉ có vậy, Nghị quyết còn đưa ra
nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự suy thoái về tư
tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ở nước ta là: “bản
thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn
luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang
mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa
vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các
lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận
của mình trước Đảng, trước dân”11. Có thể nói, thực trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên mà Đảng ta đã chỉ ra đang làm ảnh
hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng nền tảng tư
tưởng của Đảng, làm phai nhạt niềm tin của nhân dân với
Đảng, với chế độ cũng như đánh mất đi bản chất cách
mạng, khoa học vốn có của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
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Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất phát từ
những hạn chế trong công tác lý luận của Đảng
hiện nay

Trong thời gian qua, cùng với tiến trình đổi mới và
phát triển kinh tế - xã hội; Đảng và Nhà nước Việt Nam
luôn coi trọng, quan tâm đến công tác tư tưởng, lý luận.
Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu lý luận, tổng
kết thực tiễn đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề mới
nảy sinh, củng cố hệ thống lý luận về con đường và bước
đi của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp phần hình thành cơ
sở khoa học, thực tiễn cho quá trình hoạch định đường
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, những kết
quả của công tác tư tưởng, lý luận vẫn còn có khoảng
cách không nhỏ so với yêu cầu đặt ra. Nhiều vấn đề từ
thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới chưa được làm rõ. Công tác tổng kết
thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa phục vụ tốt yêu cầu
hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Việc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch chưa thật chủ động, thiếu
sắc bén. Việc giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đường lối,
chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên chậm đổi mới,
hiệu quả thấp. Điều này đã được Đảng ta chỉ rõ như sau:
“Công tác nghiên cứu lý luận còn bất cập, lạc hậu, chưa
giải đáp được nhiều vấn đề lý luận - thực tiễn còn vướng
mắc hoặc ý kiến khác nhau. Tình trạng lười học tập hoặc
qua loa, đại khái, học đối phó, học cốt để lấy bằng còn
xảy ra khá phổ biến”12. Những hạn chế trong công tác lý
luận của Đảng cũng đòi hỏi cần được tiếp tục bảo vệ, phát
triển nền tảng lý luận của Đảng, khiến cho công tác lý
luận của Đảng tiếp tục bám sát, theo kịp với sự phát triển
không ngừng của tình hình kinh tế - xã hội trong nước
cũng như những diễn biến của tình hình quốc tế. Đó là
cách “thêm da thêm thịt” cho nền tảng lý luận của Đảng,
khiến nền tảng lý luận đó không bị lạc hậu, mai một,
không bị thực tiễn vượt qua; và do đó luôn phát huy được
vai trò là “kim chỉ nam” cho con đường cách mạng và sự
nghiệp đổi mới của đất nước ta giai đoạn hiện nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất phát từ sự
chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên
lĩnh vực lý luận, tư tưởng

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, các tổ chức
phản động lưu vong tiếp tục tăng cường hoạt động chống
phá Đảng, Nhà nước; ra sức phủ nhận nền tảng lý luận
của Đảng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng
tinh vi, thâm độc; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
xuyên tạc tạo sự hoài nghi, gây ra tâm trạng bức xúc
trong một bộ phận quần chúng nhân dân, từ đó kích động
tập trung đông người gây rối, leo thang các hoạt động
bạo lực, khủng bố phá hoại. Chúng lợi dụng tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một

bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình hình mâu
thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở
cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng
công ty... Đồng thời, chúng đã lợi dụng và sử dụng những
hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng,
công tác cán bộ nhằm khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, chia
rẽ lôi kéo kích động giữa nhân dân với Đảng, làm trầm
trọng thêm tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ. Bên cạnh đó, chúng còn tấn công vào nền tảng lý
luận của Đảng bằng các quan điểm sai trái thù địch. Ngoài
ra, các thế lực thù địch đã viết sách, báo, sản xuất băng
hình nhằm bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà
nước; chúng gia tăng các phương tiện thông tin đại
chúng, sử dụng nhiều đài phát thanh, truyền hình bằng
tiếng Việt, nhiều ấn phẩm, tạp chí, hàng ngàn blog,
website. Đặc biệt, gần đây chúng đã tận dụng, khai thác
triệt để internet và mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu
cực, xấu độc, làm nhiễu loạn thông tin. Bởi vậy, đã từ
lâu, Đảng ta luôn đặt vấn đề chống phá của các thế lực
thù địch là một trong những “nguy cơ” lớn, thách thức
lớn đối với sự tồn vong của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng đã luôn nhấn mạnh nguy cơ này
với một tinh thần cảnh giác rất cao: “Âm mưu cơ bản, lâu
dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước
ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa Mác -
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm
mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt
hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch
này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo
quyệt”13. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, mục đích
của sự chống phá này là: “Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo
Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương
lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội
bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hòng làm
tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong hết sức
thâm độc và nguy hiểm”14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
còn chỉ rõ thêm thực chất của chiến lược “diễn biến hòa
bình” mà các thế lực thù địch đang thực hiện ở nước ta
là “một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản
cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hòa bình
để giành thắng lợi”. Nhiều chuyên gia và chính khách
phương Tây còn gọi đây là phương pháp “chuyển hóa hòa
bình”, “biến đổi hòa bình”, “cách mạng hòa bình” và gần
đây là “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng
đường phố… Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng -
văn hóa được coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào
trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây
hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để
dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ
hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa”15. Như vậy có thể nói, sự
chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch
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thông qua chiêu bài “diễn biến hòa bình” là một thách
thức không nhỏ đối với việc bảo vệ nền tảng lý luận của
Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Do vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một tất
yếu khách quan, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta trong giai
đoạn hiện nay. 

Một số quan điểm, giải pháp phát huy vai
trò của đảng viên trẻ trong việc bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn
hiện nay

Ngay từ khi mới ra đời năm 1930 đến nay, Đảng ta
luôn xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Điều đó cho
thấy sự kiên định về lập trường tư tưởng của Đảng. Thành
tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới
là một minh chứng rõ ràng, thuyết phục cho sự đúng đắn,
kiên định của Đảng về lập trường cách mạng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (tháng
1/2011), Đảng đã tổng kết thực tiễn 25 năm đổi mới và
rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học:
“trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì
thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận
dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội”16. Như vậy, Đảng ta xác định rất rõ ràng:
công cuộc đổi mới hiện nay phải kiên định mục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… Đổi mới không
phải xa rời mà là vận dụng sáng tạo và phát triển chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền
tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động
cách mạng. Lịch sử đã chứng minh, nếu mơ hồ, dao động
về hệ tư tưởng thì sẽ lúng túng trong hoạch định chủ
trương, đường lối, rối loạn trong tổ chức và tất yếu dẫn
đến thất bại trong hành động. Vì vậy, kiên định và vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh là vấn đề có tính nguyên tắc đối với Đảng ta, là
nhiệm vụ quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng, lý
luận, nhất là trong bối cảnh mới của thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Theo tinh thần đó, ngày 22/10/2018, Nghị quyết số
35-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc “tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã được ban
hành. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của
Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi

ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn
định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ
trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng;
là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn
quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là
nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy,
tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương,
cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người
đứng đầu. Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu rõ, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận
dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong
xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức
hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm
vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó có đội
ngũ đảng viên trẻ. Là những người trẻ tuổi, có sức khỏe,
có tri thức, có ước mơ, hoài bão và lý tưởng cách mạng;
những người đảng viên trẻ chính là lực lượng đông đảo,
đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng. Để phát huy vai trò của đảng viên trẻ
trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần chú ý
đến những giải pháp cơ bản như sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức
Đảng, Đoàn trong việc tuyên truyền, giáo dục cho thanh
niên về chân giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. 

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở là nơi mà các đảng viên trẻ
tham gia sinh hoạt. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh chính là trường học xã hội của thanh niên, là môi
trường giáo dục, rèn luyện thanh niên cả về lập trường,
tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tác phong… Do
đó, các tổ chức Đảng, Đoàn, nhất là cấp cơ sở cần tăng
cường hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục cho các đảng
viên trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng như chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Để có thể thu hút được các đảng viên trẻ, hình thức
giáo dục cần phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm
về trình độ, lối sống, tập quán… của thanh niên ở mỗi
vùng, miền. Công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng
lý luận cho thanh niên cần được tiến hành thường
xuyên, liên tục. Cần phát huy vai trò của người đứng
đầu như Bí thư, Phó Bí thư trong việc tuyên truyền, lan
tỏa giá trị của nền tảng lý luận của Đảng; đồng thời là
người truyền cảm hứng cho mỗi đảng viên trẻ trong việc
học tập, nghiên cứu, bổ sung, phát triển nền tảng tư
tưởng của Đảng.
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Thứ hai, cần tích cực tuyên truyền, giáo dục, định hướng
cho đảng viên trẻ trong việc đấu tranh chống lại những luận
điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Hiện nay, phần lớn thanh niên nói chung và các đảng
viên trẻ nói riêng ở nước ta đều sử dụng internet và mạng
xã hội nên dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái
chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực
thù địch và những phần tử phản động. Tuy nhiên, không
phải ai cũng có khả năng kiên định hoặc nhận thức đúng
bản chất của những thông tin đó nên không ít thanh niên
dễ bị lôi kéo, kích động. Do đó, tổ chức Đảng, Đoàn các
cấp cần có nhiều cách thức để nắm bắt tình hình tư tưởng
của thanh niên để có những biện pháp, cách thức tuyên
truyền, giáo dục hợp lý, kịp thời.

Ngoài ra, tổ chức Đảng, Đoàn các cấp cần có những
cách thức kết hợp trong việc định hướng tư tưởng cho
đảng viên trẻ; tránh cho các thế lực thù địch, phản động
có cơ hội lôi kéo, mua chuộc đảng viên trẻ, nhất là những
đảng viên trẻ ở vùng xâu, vùng xa, hạn chế về trình độ
nhận thức cũng như trình độ lý luận chính trị. Cần tạo
điều kiện cho đảng viên trẻ tham gia lao động, sản xuất,
phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu, khởi nghiệp để
thanh niên có cơ sở tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
của các tổ chức Đoàn.

Thứ ba, mỗi đảng viên trẻ cần ra sức học tập chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát
triển tư duy lý luận của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà tại Hội nghị Trung ương 4
khóa XII (năm 2016), Đảng ta chỉ ra một trong những biểu
hiện của việc suy thoái về tư tưởng, chính trị là “lười học
tập lý luận chính trị”. Tình trạng “lười” đó khiến cho một
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có thanh
niên thiếu nền tảng lý luận vững chắc; dễ bị lôi kéo, mua
chuộc. Do đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi
đảng viên trẻ cần ra sức học tập lý luận chính trị bằng
nhiều hình thức, cách thức, giai đoạn khác nhau. Mỗi

đảng viên trẻ cần ý thức rõ vai trò tiên phong trong việc
học tập lý luận chính trị; khắc phục triệt để việc “lười”
học tập lý luận chính trị hoặc học tập một cách đại khái,
qua loa, đối phó… Việc trang bị cho mình những kiến
thức lý luận chính trị cũng là một cách thức hữu hiệu để
tăng cường khả năng “miễn dịch” trước sự lôi kéo, chống
phá của các thế lực thù địch; góp phần tích cực vào việc
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Ngoài ra, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng đòi
hỏi mỗi đảng viên trẻ phải không ngừng bổ sung, phát
triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng
thực tiễn sinh động, bằng những tri thức khoa học mới.
Chính V.I.Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh: “Chúng ta
không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong
xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng
lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những
người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về
mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với
cuộc sống”17. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh không phải là một thứ tín ngưỡng hay giáo điều
cứng nhắc, mà là một học thuyết mang tính mở, sáng tạo,
gắn liền với sự phát triển của thực tiễn, hay nói cách
khác, là thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
Muốn bảo vệ một cách đúng nghĩa nhất phải thực sự sử
dụng vũ khí tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, phải phát huy sức mạnh thế giới quan và
phương pháp luận của nền tảng tư tưởng trong hoạt động
thực tiễn, nghĩa là phải có ích cho việc phát hiện vấn đề,
giải quyết vấn đề của thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được nuôi dưỡng, bổ
sung và phát triển bằng thực tiễn cuộc sống. 

Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một
tất yếu khách quan trong tiến trình đổi mới và phát
triển ở Việt Nam hiện nay. Do đó, bảo vệ nền tảng lý
luận của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ,
đảng viên; trong đó có những đảng viên trẻ - một lực
lượng đông đảo đang đóng vai trò to lớn cho sự phát
triển của đất nước.v
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NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Về tên gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày truyền thống
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được các đồng chí lão thành cách mạng, các
nhà khoa học, các cụ, các vị, các cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp và hàng
triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước quan tâm. Bài viết đưa ra
một số ý kiến trao đổi liên quan đến tên gọi, danh xưng, ngày thành lập,
ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Regarding the name of the Vietnam Fatherland Front and its
traditional day, it has been concerned by the revolutionary senior comrades,
scientists, and officials of the Front at all levels and millions of cadres, Party
members and people throughout the country. This article mentions some
exchanged opinions relating to names, founding dates, and traditional day of
the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tên gọi; ngày thành lập; ngày truyền thống.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front; name; founding; traditional day.
Nhận bài: 8/5/2020; Sửa chữa: 12/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Trong các dịp kỷ niệm hằng năm nên dùng
cụm từ “Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam” hay “Ngày truyền
thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”?

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 2014, tại Điều 9 ghi rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ
chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã
hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp
xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở
nước ngoài”. Tiếp theo đó, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam năm 2015, tại Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi
rõ: “Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ

Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ
chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã
hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp
xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài”. Chúng ta đều hiểu rõ, sự kế thừa này bao gồm cả
sự kế thừa danh xưng, tên gọi vì trong hệ thống văn bản,
tài liệu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cho đến nay (tháng 6/2020) chưa có văn bản nào xác
nhận ngày thành lập kèm theo tên gọi Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam, mà đó chỉ là tên gọi chung mang
tính khái niệm để chỉ các hình thức tổ chức hoạt động của
Mặt trận được sử dụng trong thời kỳ cách mạng dân tộc,
dân chủ ở Việt Nam chứ không phải là tên gọi của một tổ
chức Mặt trận ở một thời điểm cụ thể nào. 

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

Đôi điều về tên gọi và 
Ngày truyền thống của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Từ khi thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
(3/2/1930), Đảng ta đã nhận thấy cách mạng Việt Nam
không thể chỉ dựa vào giai cấp công, nông (cho dù đó là
nền tảng của cách mạng) mà phải dựa vào lực lượng toàn
dân, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo mới
có thể giành được thắng lợi. Trước yêu cầu đó của lịch
sử, ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra
Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ
chức đầu tiên của Mặt trận. Trong các giai đoạn tiếp theo
của cách mạng Việt Nam, do yêu cầu đòi hỏi thực tế của
nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ, Đảng ta tiếp tục sáng
lập các hình thức tổ chức hoạt động khác của Mặt trận
như: Phản đế Liên minh (3/1935), Mặt trận Thống nhất
Nhân dân Phản đế (10/1936), Mặt trận Dân chủ Đông
Dương (6/1938), Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế
Đông Dương (11/1939), Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội
(gọi tắt là Việt Minh) (19/5/1941), Hội Liên hiệp Quốc
dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt) (29/5/1946), Mặt
trận Liên Việt (3/3/1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(5/9/1955), riêng ở miền Nam từ năm 1960 có thêm Mặt
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
(20/12/1960), Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ
và hòa bình Việt Nam (20/4/1968) và hiện nay là Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam (4/2/1977). Vì thế, không nên
lấy tên gọi chung mang tính khái niệm để chỉ các hình
thức tổ chức hoạt động của một tổ chức trong một giai
đoạn là tên chính thức, mà lấy tên cuối cùng của tổ chức
đó đang tồn tại hiện hữu đích thực đại diện. Tương tự
như Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đã từng có những
tổ chức tiền thân và tên gọi khác nhau qua nhiều thời
kỳ như: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản
Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Đảng Cộng sản
Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động
Việt Nam và ngày nay là Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa
tên gọi và phát huy truyền thống của các tổ chức đảng
Cộng sản trước đó.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, tại “Điều
11. Ngày truyền thống và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc ghi rõ: “Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền
thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc”. Điều này cũng đã được tuyên
truyền và thực hiện trong hệ thống Mặt trận từ trong rất
nhiều năm qua, được phổ biến, hướng dẫn đến Ban Công
tác Mặt trận hơn 110.000 khu dân cư trong cả nước cũng
như trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Thực tế trong những năm qua, cụm từ “Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam” đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân, xã hội
ghi nhận và nhận thức ngày càng rõ ràng, sâu sắc hơn về
vai trò, vị trí, tổ chức cũng như hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta. 

Trở lại vấn đề lịch sử về bản “Chỉ thị ngày 18/11/1930
của Ban Thường vụ Trung ương Đảng về vấn đề thành lập
Hội Phản đế Đồng minh.

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra
Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Nếu
ngay trong ngày ra Chỉ thị mà Hội Phản đế Đồng minh
được thành lập đúng ngày 18/11/1930 thì đây chính là
hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận và có thể coi là
ngày thành lập của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
hay ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.
Tuy nhiên, khi tìm hiểu chính nội dung văn bản Chỉ thị
này về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh, Chỉ thị
nêu rõ cách thức tổ chức: “Chỗ nào có điều kiện là thành
lập, không kể làng trước, huyện sau hay huyện trước làng
sau. Khi có cơ sở là mở ngay hội nghị đại biểu, vì những
chỗ này rất dễ làm, còn nông hội và các tổ chức đoàn thể
quần chúng khác thì lấy danh nghĩa đoàn thể gia nhập,
cử đại biểu báo cáo số lượng hội viên là đủ”1. “Chỗ nào
phong trào còn thấp thì phải tổ chức từ dưới lên theo
kiểu bí mật và dựa vào danh từ biến tướng như phường,
hội, làm ăn, tương trợ, hiếu hỉ, để đặt nội quy biến tướng
rồi do đó mà đọc báo, đọc thơ ca cách mạng cho quần
chúng nghe; đầu lạ sau quen, đưa tin ở Nghệ Tĩnh, ở các
nơi có phong trào cách mạng nói chuyện thầm kín, khêu
gợi cho quần chúng dần dần”2. Kết luận bản Chỉ thị của
Trung ương Thường vụ về vấn đề thành lập Hội Phản đế
đồng minh nêu rõ: “Thường vụ ủy tin chắc rằng: bản chỉ
thị này sẽ giúp đỡ các cấp đảng ủy và toàn thể các đồng
chí chúng ta phát triển mạnh mẽ được Hội Phản đế Đồng
minh và tin tưởng vào lực lượng quảng đại quần chúng”. 

Từ chính các nội dung Chỉ thị của Trung ương Thường
vụ về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh vừa nêu
trên khẳng định ngày 18/11/1930 trên toàn cõi Việt Nam
(3 xứ: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ) nói riêng và Đông Dương
nói chung không thể và chưa thể có một tổ chức hội phản
đế đồng minh ở cấp nào (làng, huyện, tỉnh, xứ) được
thành lập. Đương nhiên Hội Phản đế Đồng minh ở Đông
Dương chưa có vì Điều lệ Hội Phản đế Đồng minh ghi rõ:
“IV- Tổ chức: Đồng minh tổ chức theo lối địa phương.
Những đoàn thể có chưn (chân) trong một Hội và ở trong
một tỉnh, hoặc một xứ họp lại thành làm phân hội tỉnh
hoặc một phân hội xứ. Các phân hội xứ họp lại thành
Đồng minh phản đế Đông Dương”3. Cũng chính vì đó mà
không thể gọi ngày 18/11/1930 là ngày thành lập Mặt
trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam hay ngày thành lập
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà lấy ngày 18/11/1930 Trung
ương Đảng ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế
Đồng minh làm ngày truyền thống cũng như Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định ngày 18/11
hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là chính xác.

Thực tế 65 năm qua, tên gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đã được nhân dân cả nước ghi nhận từ ngày 5/9/1955
Đại hội thành lập Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khai mạc tại
Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc. Cụ
Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
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Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch
danh dự. Vì thế, Hiến pháp cũng như Luật Mặt trận đều
khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Kế thừa vai trò
lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (gồm
tất cả các hình thức tổ chức Mặt trận trước đó) do Đảng
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh
đạo”. Điều này cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII thống
nhất và ngày 2/8/2014 đã chỉ đạo Thường trực Ban Biên
soạn cuốn sách ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những
hình ảnh lịch sử" tiếp thu Kết luận của Hội đồng thẩm
định cuốn sách “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những hình
ảnh lịch sử" để chỉnh sửa và in lại bìa sách ảnh: “Mặt trận
Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Những hình ảnh lịch sử
nổi bật” thành “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những hình
ảnh lịch sử" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
xuất bản tháng 9/2014.

Từ yêu cầu thực tiễn khoa học và nhiệm vụ công tác
thông tin, tuyên truyền của Đảng trong thời kỳ mới.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến
pháp năm 2013 đã cụ thể vai trò, nhiệm vụ quan trọng
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới,
trong đó nêu rõ: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở
chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;
tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám
sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà
nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó cũng được thể hiện rất đầy
đủ trong Nghị quyết Đại hội XI, XII và dự thảo Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện hoàn thành sứ mệnh được giao, một
trong những phương thức hoạt động chủ yếu, quan trọng
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công tác thông tin,
tuyên truyền (như Điều 2 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam). Muốn vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phải được tổ chức tập trung, thống
nhất, đồng bộ cả về nội dung, hình thức cũng như tên gọi
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phương châm dễ hiểu,
dễ nhớ, dễ thực hiện.

Vì vậy, trong các hoạt động kỷ niệm hằng năm của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thực hiện đúng như Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII thông qua tại kỳ
họp thứ 9 (tháng 6/2015) quy định “Ngày 18 tháng 11
hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với đầy đủ
tính pháp lý và khoa học. 

Có nên nói rằng: Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt Nam đã qua nhiều lần đổi tên
gọi khác nhau?

Thực tế do yêu cầu nhiệm vụ lịch sử của cách mạng
Việt Nam qua từng thời kỳ Đảng ta đã chỉ đạo thành lập
và lãnh đạo các tổ chức Mặt trận với các hình thức tổ chức
hoạt động phù hợp. Cuối năm 1939, khi tình hình thay
đổi, Đảng ta đã chủ trương: “Mặt trận dân chủ thích hợp
với hoàn cảnh trước kia, ngày nay không còn thích hợp
nữa. Ngày nay phải thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
nhất phản đế Đông Dương để tranh đấu chống đế quốc
chiến tranh, đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến
thối nát, giải phóng các dân tộc Đông Dương làm cho các
dân tộc Đông Dương hoàn toàn độc lập”4. Hay Hội nghị
Trung ương Đảng tháng 11/1940 khẳng định sự chuyển
hướng về chỉ đạo chiến lược, nêu cao nhiệm vụ giải phóng
dân tộc, tạm rút khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. Tháng
5/1941, Hội nghị Trung ương đã đề ra sách lược: “Phải
vận dụng phương pháp hiệu triệu hết sức thống thiết,
làm sao đánh thức được tinh thần dân tộc xưa nay trong
nhân dân. Theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc,
Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập
Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, nhằm tập hợp cho được
lực lượng cách mạng toàn cõi Đông Dương, không phân
biệt thợ thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư bản bản
xứ, ai có lòng yêu nước thương nòi sẽ cùng nhau thống
nhất…”5 vào cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc.
Như thế, trong các văn kiện Đảng ta đều yêu cầu thành
lập tổ chức Mặt trận mới theo yêu cầu mới của nhiệm vụ
cách mạng chứ không hề yêu cầu “thay tên đổi họ” hay
“đổi tên gọi”. Vì thế, có những giai đoạn song trùng tồn
tại các hình thức tổ chức Mặt trận khác nhau như: Mặt
trận Việt Minh và Hội Liên Việt cùng hoạt động từ tháng
5/1946 đến tháng 3/1951; Giai đoạn 1955 - 1977 cả nước
có 3 tổ chức Mặt trận hoạt động, đó là: Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (5/9/1955) (ở miền Bắc), Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960) và Liên minh các
lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam
(20/4/1968) ở miền Nam. Vì thế, khi viết hoặc nói “Mặt
trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam sau nhiều lần thay tên
đổi họ ngày nay có tên gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”
hay “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã qua nhiều
lần đổi tên gọi khác nhau” là không phản ánh đúng thực
tiễn lịch sử và không chuẩn xác về khoa học.

Trên đây là một số ý kiến trao đổi liên quan đến tên
gọi, danh xưng, ngày thành lập, ngày truyền thống Mặt
trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam… để cùng trao đổi, góp phần giải đáp các câu hỏi,
thắc mắc của hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân
trong cả nước.v

Chú thích:
1, 2, 3, 4, 5. Văn kiện Đảng về Mặt trận, tập I (1930 - 1945), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấn hành 1999, trang 64, 65,

66, 12, 13.
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Trước khi bước vào cao trào cách mạng 1936 - 1939, căn cứ vào tình hình
thực tiễn và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương
nhận định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn phản
động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân
Pháp tại các thuộc địa. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ
trương lập Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương vào mùa hè năm 1936 (đến
tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương), nhằm tập hợp mọi lực lượng
yêu nước, dân chủ, tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hòa bình
thế giới. Về hình thức và phương pháp đấu tranh, những khả năng hợp pháp và nửa
hợp pháp, công khai và nửa công khai được triệt để lợi dụng để đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, tổ chức, giáo dục và mở rộng phong trào đấu tranh của quần chúng.

Summary: Before entering the climax of revolution 1936 - 1939, based on the
practical situation and absorbing the policies of the Communist International, the
Indochinese Communist Party stated that the specific enemy ahead of the
Indochinese people was French rebels and henchmen who refused to follow the
policies of the French People's Front in the colonies. In this context, the
Indochinese Communist Party set out the policy of establishing the Indochinese
People's Anti - Colonial Front against in the summer of 1936 (in March 1938, it was
changed to Indochinese Democratic Front), in order to gather all patriotic,
democratic, progressive forces, fight against fascism and protect world peace. In
terms of form and method of struggle, the legal and semi-legal, open and semi-
transparent capabilities were thoroughly exploited to promote propaganda,
organization, education, and broaden the movement of people.
Từ khóa: Mặt trận Dân chủ Đông Dương; Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Indochinese Democratic Front; Indochinese People's Anti - Colonial Front; President Ho Chi Minh; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 1/5/2020; Sửa chữa: 5/5/2020; Duyệt đăng: 26/5/2020.

Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân
Phản đế

Tháng 4/1936, Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thư cho
Việt Nam Quốc dân Đảng, các nhóm và phe phái cách mạng,
các hội phản đế, các tổ chức cải lương và các tổ chức đối lập,
các phần tử cách mạng biệt lập ở Đông Dương, kèm theo thư
là đề án tổ chức Mặt trận thống nhất chống đế quốc Pháp.

Bức thư nêu rõ: Xứ Đông Dương đang đứng trước những
điều kiện hết sức thuận lợi cho phong trào cách mạng phát
triển nhưng lực lượng cách mạng lại đang phân tán. Xuất
phát từ sự đồng nhất về mục đích chung là đánh đổ chủ
nghĩa đế quốc Pháp, chúng ta cần liên kết lại để thành lập
Mặt trận nhân dân thống nhất đấu tranh cách mạng chống
chủ nghĩa đế quốc Pháp, bỏ qua mọi sự hiểu lầm, tập trung
lực lượng vào cùng một phong trào phản đế.

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

Mặt trận Dân chủ Đông Dương
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Sau khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản trở về, đoàn đại
biểu Đảng ta đã cùng với Trung ương Đảng kịp thời
chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa cách mạng Đông
Dương tiến lên theo khẩu hiệu đấu tranh thành lập Mặt
trận Dân chủ, chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.

Để thống nhất quan điểm chỉ đạo cách mạng trong
tình hình mới, ngày 26/7/1936, Trung ương họp dưới sự
chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Phong, Trưởng đoàn đại
biểu Đảng ta tại Đại hội Quốc tế Cộng sản, Ủy viên Ban
Chấp hành Quốc tế Cộng sản phụ trách Đông Dương.

Hội nghị xác định mục tiêu chủ yếu và trước mắt của
cách mạng Việt Nam lúc này là đấu tranh chống chế độ
phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi
tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Đảng quyết định tạm
thời không nêu khẩu hiệu đánh đổ đế quốc Pháp và giai
cấp địa chủ, giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân
cày, đồng thời chủ trương thành lập Đảng lập Mặt trận
Nhân dân Phản đế rộng rãi bao gồm các giai cấp, các đảng
phái, các đoàn thể chính trị và tín ngưỡng tôn giáo khác
nhau, các dân tộc ở xứ Đông Dương để cùng nhau tranh
đấu đòi những quyền lợi hàng ngày, chống chế độ thuộc
địa vô nhân đạo, và để dự bị điều kiện cho cuộc vận động
dân tộc giải phóng được phát triển. Văn kiện của Đảng
nhấn mạnh: “Một dân tộc bị áp bức như xứ Đông Dương,
vấn đề dân tộc giải phóng là một nhiệm vụ quan trọng
của người cộng sản”1 và “Đảng Cộng sản ở đó không
những phải thâu phục đa số thợ thuyền mà còn cần phải
thâu phục quảng đại quần chúng nông dân và tiểu tư sản
ở thành thị. Đồng thời, trong lúc lập Mặt trận rộng rãi
chúng ta lại phải thâu phục hết các lớp trong nhân dân”2.

Việc thành lập Mặt trận Nhân dân Phản đế phải xuất
phát từ chính sách của Đảng, nhận rõ kẻ địch nguy hiểm
nhất để tập trung ngọn lửa đấu tranh vào đó. Xét tình
hình quần chúng hiện thời chưa tới “trình độ trực tiếp”
đánh đổ đế quốc Pháp, lập chính quyền công nông, giải
quyết vấn đề điền địa. Việc lập Mặt trận Nhân dân Phản
đế rộng rãi là để cùng nhau tranh đấu đòi những quyền
dân chủ đơn sơ. Chính sách lập Mặt trận Nhân dân Phản
đế không phải là chống người Pháp, mà chỉ chống đế
quốc Pháp, thực hiện dân chủ cho xứ Đông Dương.

Cũng trong tháng 10/1936, Đảng Cộng sản Đông
Dương còn gửi một bức thư ngỏ cho “Chính phủ Mặt trận
nhân dân Pháp” lên án chính sách thực dân, bày tỏ sự
đồng tình với nhân dân Pháp, kêu gọi ban hành một số
quyền tự do dân chủ cơ bản cho nhân dân Đông Dương và
kêu gọi “tất cả các đảng phái chính trị, tất cả các tổ chức
quần chúng và tất cả các tầng lớp nhân dân Đông Dương
tham gia Mặt trận Nhân dân Đông Dương”.

Phong trào Đại hội Đông Dương - một
hình thức phôi thai của Mặt trận Dân chủ

Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền với một
chương trình hành động, trong đó có nêu vấn đề thành
lập một ủy ban của Nghị viện để tiến hành điều tra tình
hình chính trị và kinh tế ở các nước thuộc địa.

Nhân dịp này, Nguyễn An Ninh - nhà trí thức cách
mạng cho đăng bài “Tiến tới một cuộc Đại hội Đông
Dương” trên tờ La Lutte (Tranh đấu, số 93 ngày
29/7/1936). Sáng kiến này đã khơi dậy trong các tầng
lớp nhân dân, đặc biệt là giới trí thức viết “dân nguyện”
gửi Chính phủ Pháp đòi cải cách dân sinh, dân chủ.

Sáng kiến trên của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh đã
được Đảng Cộng sản Đông Dương hưởng ứng bằng một
bức thư ngỏ đề tháng 8/1936, gửi “Việt Nam Quốc dân
Đảng, Đảng Lập hiến, các nhóm cải lương dân chủ, các
hội ái hữu, các tổ chức công, nông, binh, phụ nữ, sinh
viên, người buôn bán, các báo chí, các tổ chức quần chúng
và toàn thể nhân dân Đông Dương”, trong đó nêu rõ thái
độ của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với thời cuộc và
mục tiêu đoàn kết mọi lực lượng tiến bộ, có cùng một
hành động chung trong việc tổ chức Đông Dương Đại hội.
Bức thư nêu lên 12 nguyện vọng cụ thể làm cơ sở cho Đại
hội thảo luận để tiến tới xây dựng một bản “dân nguyện”
gửi Chính phủ Pháp, đồng thời kêu gọi thành lập ngay
những ủy ban hành động để tập hợp lực lượng “đoàn kết
tiến tới Đông Dương Đại hội”.

Lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh
chóng tạo ra một phong trào quần chúng trên phạm vi
cả nước.

Ngày 13/8/1936, Hội nghị trù bị của Uỷ ban lâm thời
triệu tập Đông Dương Đại hội họp tại tòa soạn báo Việt
Nam ở Sài Gòn với sự có mặt của đông đảo đại biểu các
tầng lớp nhân dân lao động và một số trí thức yêu nước
và tiến bộ. Cuộc họp đã cử ra Ủy ban lâm thời gồm 19 vị,
trong đó có 3 đảng viên Cộng sản. Như vậy, một hình thức
Mặt trận đã hình thành bằng một phong trào thực sự của
quần chúng nhằm những mục tiêu cụ thể, thiết thực là
đấu tranh cho dân chủ, dân sinh trong điều kiện lịch sử
cụ thể thời đó.

Chỉ không đầy hai tháng sau sự kiện này, riêng ở Nam
Bộ đã có trên 600 Ủy ban hành động được thành lập, gần
một nửa có trụ sở công khai, phần lớn do những người
cộng sản chỉ đạo và hướng dẫn để thảo luận những
nguyện vọng dân chủ, chống chính sách của bọn phản
động thuộc địa.

Ở Bắc Kỳ, ngày 5/9/1936, áp lực của đông đảo quần
chúng do những người cộng sản làm nóng cốt đã đập tan
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âm mưu của một số phần tử cơ hội trong Viện Dân biểu
Bắc Kỳ tổ chức một số “thân hào” ở Hà Nội đứng ra thảo
“dân nguyện” theo ý đồ của họ, biến cuộc biểu tình thành
cuộc biểu dương lực lượng có ý nguyện của nhân dân. Ủy
ban lâm thời chi nhánh Bắc Kỳ của Đông Dương Đại hội
được thành lập. Nhiều ủy ban hành động được thành lập
ở các địa phương, ở nhiều ngành và trong nhiều giới.

Ở Trung Kỳ, ngày 20/9/1936, được sự đồng tình của
các nhà trí thức yêu nước có uy tín, các chiến sĩ cộng sản
đã vận động quần chúng biểu tình tuyên bố không tín
nhiệm bản dân nguyện do Viện dân biểu Trung Kỳ soạn
thảo, yêu cầu triệu tập Đại hội toàn kỳ kiến nghị chính
quyền thực dân Nam triều cho phép thành lập các Ủy ban
hành động, công khai thu thập dân nguyện và bầu ra một
Ủy ban lâm thời để vận động tổ chức một Đại hội Đông
Dương toàn Trung Kỳ. Cao trào sôi nổi của quần chúng, sự
tập hợp thành tổ chức với những nội dung thỉnh nguyện
của các tầng lớp nhân dân khiến bọn thực dân phản động
ở thuộc địa cũng như ở cả chính quốc lo ngại, tìm cách
ngăn chặn. Chúng sử dụng một số phần tử của Đảng Lập
hiến vu khống các đại biểu Cộng sản có hành động nhằm
đối lập giữa chủ và thợ. 

Ngày 15/9/1936, chính quyền thực dân ra lệnh giải
tán các ủy ban hành động, cấm các cuộc tập họp thảo
luận dân nguyện.

Ngày 19/9, Bộ Thuộc địa Pháp cho phép nhà cầm
quyền Đông Dương dùng mọi biện pháp chấm dứt phong
trào, đông thời thông báo sẽ không có Ủy ban của Nghị
viện Pháp đến Đông Dương điều tra như đã hứa.

Để xoa dịu dư luận và đối phó với phong trào bãi công
ngày càng lan rộng, chính quyền thực dân đã ban hành
một số chính sách nới rộng Luật Lao động ở Đông Dương.

Phong trào đấu tranh công khai phát
triển mạnh mẽ dẫn tới hình thành Mặt
trận Dân chủ Đông Dương

Kinh nghiệm phong trào đấu tranh công khai của quần
chúng nhằm hình thành Mặt trận Nhân dân Phản đế đã
khẳng định sự chuyển hướng tạm thời và đúng lúc của
Đảng Cộng sản Đông Dương kể từ Hội nghị Trung ương
tháng 7/1936. Đồng thời, qua đấu tranh cho ta thấy:
Phong trào đấu tranh của quần chúng có thể đạt kết quả
lớn hơn nếu đề ra những mục tiêu cụ thể, sát với yêu cầu

Phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1938 tại Khu Đấu xảo Hà Nội (nay là
Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô) với sự tham dự của hàng vạn người. 

ẢNH: TƯ LIỆU
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dân sinh, dân chủ của quần chúng bằng những hình thức
phù hợp với tình hình chính trị lúc đó.

Tháng 3/1937, Ban Chấp hành Trung ương họp để
kiểm điểm, đánh giá tình hình và đã có những quyết định
điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với hoàn cảnh mới và
khắc phục những thiếu sót đã mắc phải. Vấn đề tổ chức
các lực lượng cách mạng và công tác Mặt trận trở thành
tâm điểm thảo luận của Hội nghị.

Tại Hội nghị Trung ương tháng 9/1937, Đảng quyết
định thành lập Thanh niên Dân chủ Đông Dương thay
Thanh niên Cộng sản Đoàn, lập Hội Cứu tế bình dân,
Công hội, Nông hội thay cho Công hội đỏ, Cứu tế đỏ,
Nông hội đỏ. Đồng thời, chủ trương đẩy mạnh việc lập
các hội quần chúng công khai và nửa công khai như Hội
ái hữu, tương tế...

Văn kiện của Hội nghị cũng nêu rõ: Phải tập hợp các
đoàn thể đó vào một Mặt trận thống nhất dân chủ. Và
Mặt trận phải được thống nhất trong cả nước theo
phương hướng thống nhất ngay ở từng địa phương và
thống nhất theo ngành dọc.

Đảng chủ trương đưa lực lượng của mình vào hoạt
động trong các tổ chức cải lương và các tổ chức có
khuynh hướng phản động nhằm tranh thủ quần chúng;
phân hóa, cô lập và vạch mặt bọn phản động phá hoại
phong trào. Đồng thời, cần sử dụng mọi phương thức hoạt
động công khai, tham gia các cuộc bầu cử công khai, tổ
chức các hoạt động văn hóa, xã hội. Hoạt động Mặt trận
không chỉ bó hẹp trong các đảng viên mà phải phát huy
vai trò của mọi người yêu nước, tiến bộ, đặc biệt là những
người có cảm tình với Đảng.

Văn kiện của Đảng còn nhấn mạnh đến công tác binh
vận, đồng thời phải cảnh giác, đề phòng mọi sự thỏa hiệp
làm rạn nứt và suy yếu Mặt trận.

Trong thư gửi Mặt trận nhân dân Pháp, Chính phủ
Pháp, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa và Toàn quyền Đông Dương
tháng 8/1937, Đảng Cộng sản Đông Dương công khai nói
rõ mục đích của mình là: “Trong giai đoạn lịch sử hiện
thời ở Đông Dương, chúng tôi lấy việc lập Mặt trận Dân
chủ chống thế lực phản động thuộc địa, đòi các quyền tự
do, dân chủ đơn sơ cho toàn xứ Đông Dương là nhiệm vụ
cao hơn hết”3.

Hội nghị Trung ương tháng 3/1938 khẳng định: Việc
thành lập Mặt trận Dân chủ là “một nhiệm vụ trọng tâm
của Đảng” và chủ trương “đưa hết lực lượng dùng hết
phương pháp, làm thế nào để thực hiện cho được Mặt trận
Dân chủ”.

Tháng 6/1938, Đảng gửi thư công khai cho các đảng
phái kêu gọi hãy gác lại những chính kiến bất đồng, cùng
đứng ra lập Mặt trận Dân chủ vì: “Đây là quyền lợi sinh
tồn chung cho xứ sở. Đây là tiền đồ phát triển của dân

tộc. Đây là công cuộc của nền hòa bình nhân loại!... Hỡi
quốc dân đồng bào, hãy khăng khít đoàn kết nhau lại…
Hãy bước tới thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương”4.

Cũng vào thời điểm này, Nguyễn Ái Quốc từ nước
ngoài đã chuyển những ý kiến chỉ đạo về nước. Người
nhắc nhở sự cần thiết phải mở rộng Mặt trận Dân chủ
Đông Dương và chỉ thị: Không nên chỉ bó hẹp hoạt động
của Mặt trận trong quần chúng công nông, mà phải mở
rộng đến tất cả tầng lớp khác trong nhân dân, tranh thủ
cả những phần tử tiến bộ ở Đông Dương, ở nước ngoài;
đối với giai cấp tư sản dân tộc phải bằng mọi cách lôi kéo,
giữ họ trong Mặt trận và thúc đẩy họ hành động, khi cần
thiết cô lập họ về chính trị nhưng tránh để họ đứng ngoài
Mặt trận. Đảng phải tỏ ra là bộ phận trung thành nhất,
hoạt động nhất và chân thực nhất. Địa vị lãnh đạo của
Đảng chỉ giành được bằng chính năng lực của Đảng thể
hiện trong thực tế đấu tranh hàng ngày.

Do sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân Đông Dương,
phối hợp với sự ủng hộ của giới trí thức tiến bộ và nhân
dân Pháp, thực dân Pháp buộc phải trả tự do cho nhiều
tù chính trị, trong đó có những Đảng viên trung kiên của
Đảng. Đây là một thuận lợi lớn giúp Đảng tăng cường đội
ngũ để lãnh đạo phong trào quần chúng hướng tới mục
tiêu dân chủ.

Phong trào quần chúng trong thời kỳ Mặt trận Dân
chủ Đông Dương phát triển mạnh với nhiều hình thức
phong phú, tiêu biểu là:

Báo chí công khai xuất hiện ngày càng nhiều và hoạt
động ngày càng sôi nổi

Đây là thời kỳ huy hoàng nhất trong hoạt động báo
chí của Đảng trong những năm đấu tranh giành chính
quyền. Hàng chục tờ báo của Đảng, của Mặt trận, của các
đoàn thể công nhân, thanh niên cũng như những tờ báo
có khuynh hướng chính trị tiến bộ của các lực lượng khác
lần lượt ra đời. Đặc biệt những tờ báo tiêu biểu của Đảng,
của Mặt trận Dân chủ, như: Tin Tức; Đời Nay (ở Hà Nội);
Le Peuple, Dân Chúng (ở Sài Gòn), Sông Hương Tục bản,
Dân (ở Huế) có tính chiến đấu cao, đã trở thành hạt nhân
của dư luận xã hội, ủng hộ các hoạt động của Mặt trận
Dân chủ và trực tiếp đấu tranh với bọn thực dân đòi
quyền dân sinh, dân chủ. Chính những tờ báo này trực
tiếp giới thiệu và cổ động cho những người của Mặt trận
ứng cử vào các cơ quan dân biểu. Với việc tờ Dân Chúng
ra đời không cần xin phép (ngày 22/7/1938) đã chứng tỏ
sức mạnh của báo chí, buộc chính quyền thực dân ở Nam
Kỳ ngày 30/8/1938 phải ban hành lệnh tự do báo chí.
Đây được coi là sự kiện tiêu biểu của cao trào báo chí ở
thời kỳ vận động dân chủ.

Tranh cử và đấu tranh nghị trường

Trong các cuộc tranh cử vào Viện dân biểu Trung Kỳ
(tháng 10/1937) và Viện dân biểu Bắc Kỳ (tháng 7/1938),



47TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)
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Chú thích:
1, 2.  Văn kiện Đảng (1935-1939), Nxb. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Hà Nội,1977, tr.126, 136.
3, 4.  Văn kiện Đảng (1930-1945), Nxb. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Hà Nội,1977, tr.126, 297.
5. Văn kiện Đảng (1930-1945), Nxb. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Hà Nội,1977, tr.335.
6.  Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1971, tr. 175.

đại biểu do Mặt trận Dân chủ giới thiệu giành thắng lợi
lớn. Điều rất quan trọng là qua cuộc vận động đã thúc
đẩy không khí dân chủ trong nhân dân, phát huy ảnh
hưởng của Mặt trận, đề cao uy tín của những người thật
lòng vì dân, vì nước, tố cáo trực tiếp các chính sách không
tôn trọng quyền dân chủ cơ bản, tối thiểu cúa các tầng
lớp nhân dân, nhất là nhân dân lao động.

Đây là một chủ trương đầy sáng tạo, khẳng định sách
lược của Đảng Cộng sản là đúng đắn, không tẩy chay nghị
trường của thời kỳ trước đó khi tình hình chính trị đã
thay đổi. Sự phối hợp đấu tranh trong các Viện dân biểu
với những cuộc đấu tranh của quần chúng ngoài xã hội và
đấu tranh trên báo chí là những đòn tấn công từ nhiều
phía, nhiều mũi làm suy yếu và phân hóa kẻ thù, nâng
cao trình độ giác ngộ của quần chúng.

Là cao trào của các cuộc đấu tranh giành quyền lợi của
các tầng lớp nhân dân

Tiêu biểu là phong trào công nhân và lao động ở các
đô thị đòi thành lập các hội ái hữu và bãi công diễn ra
khắp cả nước. Đó là những cuộc bãi công của công nhân
vùng mỏ (ngày 13/11/1936), công nhân vận chuyển và
xay xát lúa gạo ở Sài Gòn - Chợ Lớn (ngày 29/2/1938),
công nhân toàn tuyến đường sắt Nam Đông Dương (ngày
28/6/1937). Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua Mặt
trận Dân chủ đã vận động, tổ chức một cuộc biểu dương
lực lượng dân chủ tại Hà Nội mà đỉnh cao là cuộc mít tinh
của trên 2 vạn người tại nhà Đấu Xảo (Hà Nội) kỷ niệm
ngày Quốc tế Lao động 1/5/1938. Tính kỷ luật của cuộc
mít tinh cũng như những khẩu hiệu tranh đấu của các
tầng lớp quần chúng phản ánh đầy đủ tầm vóc phát triển
của Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đúng như đánh giá
của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: “Ngày đó thực sự là lớn và
đối với Đông Dương, có thể nói là vĩ đại”5.

Đối với quốc tế

Nét nổi bật của phòng trào dân chủ là sự tích cực
hưởng ứng các cuộc vận động quốc tế như: ủng hộ Mặt
trận Nhân dân Pháp, nhân dân Tây Ban Nha, ủng hộ Trung
Quốc chống phát xít Nhật, chống nguy cơ chiến tranh và
chủ nghĩa phát xít.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội

Song song với hoạt động của báo chí, xuất bản là
những cuộc vận động cải thiện điều kiện sống cho người
nghèo. Đặc biệt và tiêu biểu nhất là phong trào truyền bá
chữ Quốc ngữ, được mở đầu từ năm 1938 và phát triển

đến sau Cách mạng Tháng Tám.

Tổng kết công tác Mặt trận trong thời kỳ Mặt trận
Dân chủ, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của
Đảng, trong tác phẩm “Tự chỉ trích” đã phân tích bài
học thất bại của Mặt trận Dân chủ trong cuộc vận động
tranh cử vào Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ (tháng
4/1939) và khẳng định đường lối đúng đắn và những
kinh nghiệm lớn của Đảng trong công tác Mặt trận ở
giai đoạn này là:

1. Đảng chủ trương liên hiệp một cách thật rộng
rãi mọi lực lượng, không phân biệt giai cấp, đảng
phái, tôn giáo, dân tộc nhưng kiên quyết đấu tranh
chống lại những lực lượng phản động, tay sai đế quốc,
phát xít.

2. Trong khi chủ trương liên minh với các đảng phái
thuộc tầng lớp trên, phải luôn coi trọng nền tảng là sự
liên minh giữa các lực lượng quần chúng cơ bản, cô lập
bọn phản động, tranh thủ mọi lực lượng tiến bộ và các
phần tử lưng chừng, vạch mặt bọn phá hoại.

3. Với giai cấp tư sản, lực lượng vốn yếu và ít ảnh
hưởng trong quần chúng, Đảng chủ trương liên minh với
thái độ đúng mức, vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, luôn giữ
vị trí và lập trường độc lập của mình. Liên minh với các
tầng lớp trên, tuy có vị trí quan trọng, song điều cốt yếu
quyết định thành bại của Mặt trận Dân chủ là đoàn kết
được đông đảo các tầng lớp nhân dân, mà nền tảng là
công, nông và lao động đông đảo.

Điều quan trọng trong chính sách Mặt trận Dân chủ là
phải chỉ ra được kẻ thù chính của cách mạng ở giai đoạn
cụ thể để tập trung lực lượng đấu tranh và phân hóa. Và
trong khi đấu tranh đòi các quyền dân chủ thông thường
không được quên mục tiêu cuối cùng.

Ngày 1/9/1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ,
phong trào Mặt trận Dân chủ bị thực dân Pháp thẳng tay
đàn áp. Do cơ sở còn yếu và không kịp đối phó, phong
trào cách mạng tạm lắng và mất phương hướng.

Song, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Phong trào
Mặt trận Dân chủ “để lại cho Đảng ta và Mặt trận Dân tộc
ngày nay những kinh nghiệm quý báu. Nó dạy cho chúng
ta rằng: Việc gì đúng với nguyện vọng nhân dân thì được
quần chúng nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh và
như vậy mới thật là một phong trào quần chúng. Nó cũng
dạy chúng ta rằng: Phải hết sức tránh những bệnh chủ
quan, hẹp hòi”6.v
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VŨ VĂN TIẾN*

Tóm tắt: Từ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí đã có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, rõ rệt, tạo hiệu ứng
tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đóng góp vào thành tựu chung đó có vai trò
của hệ thống báo chí cả nước, trong đó Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp
tổ chức, để biểu dương, khích lệ đội ngũ người làm báo có tác phẩm tham gia đấu
tranh với tham nhũng, lãng phí.

Summary: Since the 12th Party Congress, the fight against corruption has made great
strides, achieved many comprehensive and clear results, created positive effects, and
strongly spread in society. Contributing to that common achievement is the role of the
national press system, in which the National Press Awards “The Press and the fight
against corruption and wastefulness" has been jointly organized by the Standing
Committee of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Vietnam Journalists'
Association, and Vietnam Television, honing and encouraging the contingent of
journalists who have articles fighting against corruption and wastefulness.
Từ khóa: Báo chí; Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: Press; National Press Awards “The Press and the fight against corruption and wastefulness”; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 1/5/2020; Sửa chữa: 5/5/2020; Duyệt đăng: 8/6/2020.

Từ Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với
công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí”, đẩy mạnh chức năng
giám sát, phản biện xã hội của báo chí

Báo chí - truyền thông Việt Nam đã và đang hoạt động
vì sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, vì mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh”. Trong quá trình ấy, có thể nhìn nhận báo chí vừa
là phương tiện, vừa là phương thức thể hiện quyền lực
chính trị, là công cụ của Đảng và Nhà nước, và thực tế ngày
càng rõ nét hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo
chí trong môi trường và điều kiện cụ thể. Giải báo chí toàn

quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” đã ra đời trong hoàn cảnh ấy.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, do Ban Thường trực
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo
Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, qua
hai lần tổ chức được đánh giá là đã tiếp thêm động lực cho
những người làm báo tiếp tục phát hiện, đấu tranh, lên án
những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí; phản ánh
vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt

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

PHÒNG, CHốNG THAM NHũNG, LÃNG PHÍ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành 
cùng báo chí trong công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
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Nam đã được ghi nhận tại Văn kiện Đại hội lần thứ X, XI
của Đảng, được hiến định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013
và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Ngày
12/12/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định
số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW “về việc Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân
dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính
quyền”. Như vậy, chức năng giám sát, phản biện xã hội
và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được đề cập một cách
có hệ thống, được luật hóa và quy định cụ thể, chi tiết.
Những năm gần đây, với vị trí và vai trò của mình, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã làm tốt vai trò chủ
trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ
chức thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện
xã hội; trong đó có việc phối hợp với các cơ quan báo chí
và Hội Nhà báo Việt Nam. 

Những năm qua, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của
Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các kỳ họp của
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các
chỉ đạo của Chính phủ, của Quốc hội; tuyên truyền về đại
hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó
đặc biệt chú trọng tuyên truyền về công tác phòng, chống
tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng. 

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, tuyên dương người làm
báo tiêu biểu  nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) mới đây, đồng chí
Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban
Bí thư nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo
chí đã đi đầu trong đấu tranh chống quan điểm sai trái...
Đặc biệt, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Đảng, Nhà
nước ta triển khai quyết liệt hơn với phương châm “không
có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nhiều cơ quan báo chí,
nhiều phóng viên đã có thông tin, phản ánh sinh động
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham
nhũng với nhiều cách tiếp cận và phản ánh đa dạng, chính
xác, góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan pháp luật điều
tra, xử lý có hiệu quả, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tích
cực, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân.

Có thể thấy, báo chí đã phát huy được vai trò quan
trọng trong việc đóng góp cho các hoạt động chống tiêu
cực, tham nhũng có hiệu quả, đó là: Phát hiện tham
nhũng, lãng phí; giám sát và công khai các biện pháp, kết
quả phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và tạo
điều kiện thuận lợi cho dư luận xã hội nhằm bảo đảm
rằng các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà
nước giải quyết các vấn đề được công chúng quan tâm.
Thực tế cho thấy, các nỗ lực chống tiêu cực, tham nhũng
nếu không có sự vào cuộc của báo chí sẽ ít mang lại thành
công. Theo đó, báo chí có thể giám sát, phát hiện và công

khai các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cung cấp
cho các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên trách phòng,
chống tham nhũng các thông tin quan trọng, cần thiết để
tiến hành xác minh, điều tra. Báo chí cũng có thể cổ vũ,
khuyến khích người dân tham gia những sáng kiến
phòng, chống tham nhũng, mạnh dạn tố cáo các hành vi
tiêu cực và có thể điều tra theo các tố cáo này.

Nhờ có sự tham gia tích cực của đông đảo những người
làm báo, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức
tạp đã bị phanh phui, thu lại cho Nhà nước và nhân dân
hàng ngàn tỷ đồng… cùng nhiều vụ án khác đã thể hiện
thái độ đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt không khoan
nhượng của báo chí với tệ tiêu cực, tham nhũng. Việc đưa
tin kịp thời, công khai về các vụ án, vụ việc tham nhũng
lên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã giúp
nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố
niềm tin và quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân
vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng
và Nhà nước ta. Những đóng góp quan trọng trong việc
giám sát, phát hiện các vụ việc, vụ án tiêu cực, tham
nhũng của báo chí đã được dư luận xã hội đánh giá cao.

Đánh giá chung qua hai lần tổ chức Giải báo
chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Qua hai lần tổ chức, có thể thấy sự phong phú, đa
dạng của các bài viết về đề tài phòng, chống tham nhũng,
lãng phí. Những bài báo in, báo hình, báo điện tử hay
phát thanh dù được đăng tải dưới những hình thức khác
nhau, song vẫn truyền tải tới người nghe, người xem bức
tranh toàn cảnh, đa màu sắc của công tác phòng, chống
tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”. Qua đó, có không ít những nguồn tin có giá trị từ
báo chí cung cấp đã tạo điều kiện cho các cơ quan chức
năng vào cuộc. Tuy nhiên, số lượng thông tin phát hiện
chưa nhiều mà chủ yếu phản ánh những vụ việc đã được
cơ quan chức năng đã làm rõ; một số thông tin đưa ra
chưa có bằng chứng xác thực với vụ việc. Khắc phục
những hạn chế này sẽ nâng cao hiệu quả của báo chí
trong công tác đấu tranh với tham nhũng.

Về công tác tổ chức triển khai Giải và phát huy trách
nhiệm của các thành viên, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải
đã triển khai các công việc bài bản, khoa học, chặt chẽ và
nghiêm túc. Các thành viên đã chủ động, tích cực triển
khai công việc hiệu quả, kịp thời với trách nhiệm cao. Hội
Nhà báo Việt Nam đã chỉ đạo Hội Nhà báo các cấp, các cơ
quan thông tấn báo chí tích cực hưởng ứng tham dự giải.
Đặc biệt, Đài Truyền hình Việt Nam đã xây dựng và phát
sóng các trailer cổ động, tuyên truyền đậm nét về Giải
trên các kênh của Đài. Qua đó, tạo ra sức lan tỏa và hiệu
ứng cao trong xã hội và nhân dân.

Các tác phẩm tham gia dự Giải nhìn chung bám sát với
chủ đề và tiêu chí của Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo
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chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí”. Thể loại đa dạng, tập trung nhiều nhất là
phóng sự điều tra, ký, chuyên luận. Nhiều phóng sự
truyền hình, phát thanh, bài chuyên luận, phóng sự trên
báo in, báo điện tử công phu từ 3 đến 5 kỳ tập trung vào
phản ánh các vụ án tham nhũng; công tác cải cách bộ
máy hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều tác phẩm
được thể hiện rất công phu và ứng dụng công nghệ, kỹ
thuật làm báo hiện đại. Đặc biệt lần tổ chức vừa qua,
tham gia dự thi có các tác phẩm, phim tài liệu về đề tài
nhân vật điển hình cách làm tốt trong phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

Các tác phẩm phát thanh, truyền hình ngày càng có
nhiều sáng tạo, hấp dẫn về hình thức thể hiện. Có tác
phẩm truyền hình công phu, nhiều kỳ. Nhiều tác phẩm
phát thanh được thể hiện bằng các hình thức mới mẻ,
hấp dẫn như phát thanh thực tế, có nhiều tiếng động
hiện trường tạo ra sự sinh động hấp dẫn. Bên cạnh các tác
phẩm của VOV, thì một số đài địa phương cũng đã có sự
đầu tư thích đáng để có những tác phẩm hay, phát huy
được thế mạnh của phát thanh hiện đại. 

Các tác phẩm được Hội đồng chung khảo xét chọn
trình Ban Chỉ đạo Giải là những tác phẩm có chất lượng
tốt, được thể hiện công phu, bám sát với chủ đề và tiêu
chí của Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, tập trung
là phóng sự điều tra, ký, chuyên luận. 

Tuy nhiên qua hai lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc
“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” cũng bộc lộ một số hạn chế:

+ Sự tham gia của đội ngũ nhà báo cả nước chưa được
nhiều, chưa chủ động gửi các tác phẩm tham dự giải. Vẫn
còn tâm lý thăm dò, ngại va chạm của một số tác giả và
cơ quan báo chí trong việc gửi tác phẩm dự thi.

+ Việc biểu dương những tấm gương tích cực trong
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xã hội mà nhân
dân đang quan tâm còn chưa được phản ánh thỏa đáng
qua các tác phẩm dự Giải. Vẫn còn có tình trạng cơ quan
báo chí, tác giả gửi bài tham gia chưa nghiên cứu kỹ Thể
lệ Giải nên đã gửi tác phẩm dự thi không phù hợp, không
đúng Thể lệ Giải.

+ Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các ban, đơn
vị chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam còn chưa được
thường xuyên và chưa chủ động trong công việc…

Những đề xuất để nâng cao chất lượng Giải 
Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh

phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được dư luận đánh
giá cao và có những tác động tích cực với xã hội và những
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TS. Vũ Văn Tiến phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
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người làm báo. Việc tiếp tục phát động Giải lần thứ 3
mang theo nhiều kỳ vọng, cũng như khẳng định quyết
tâm không “chùn bước” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát động Giải lần thứ 3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần
Thanh Mẫn mong muốn, đội ngũ các nhà báo, các cộng tác
viên trong cả nước tiếp tục hưởng ứng tham gia để nâng
tầm quy mô và chất lượng của Giải báo chí có ý nghĩa quan
trọng này, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống
chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước. Chủ
tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt
Nam cam kết sẽ luôn đồng hành với các cơ quan thông tấn
báo chí và những người làm báo, cổ vũ, động viên, không
để các nhà báo phải “chùn bước” trong cuộc đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Với quyết tâm chính
trị cao của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng, sự vào cuộc tích cực, đồng
bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cả hệ thống
chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ các nhà báo,
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới
sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa.   

Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo chí cả nước tiếp
tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia vào công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đưa

đến thành công của Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
lần thứ 3, cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Thứ nhất, Hội Nhà báo Việt Nam cần tăng cường
phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam thống
nhất Kế hoạch tổ chức Giải; phổ biến tới các cấp Hội
Nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.
Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với Hội Nhà báo Việt Nam
các cấp, các cơ quan báo chí trong tuyên truyền về
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc các cấp, tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của
báo chí, coi trọng tính khách quan, chân thực, tính
chuyên nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin về tham
nhũng, lãng phí. Chú trọng phát hiện những kẽ hở của
pháp luật, cơ chế chính sách làm phát sinh tham nhũng,
tiêu cực và lạm dụng chức quyền. Có cơ chế chống tiêu
cực ngay trong các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan
báo chí; công khai và xử lý nghiêm khắc đối với những cơ
quan báo chí, tổng biên tập, nhà báo, phóng viên khi
nhân dân phản ánh, tố giác về hành vi tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí nhưng không tích cực vào cuộc hoặc
ngăn cản cấp dưới tác nghiệp, đưa tin.
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Thứ ba, bên cạnh việc đưa tin các vụ án, vụ việc lớn,
phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, báo chí cũng
phải phản ánh về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực,
cửa quyền, “tham nhũng vặt” xảy ra, gây không ít phiền
hà, bức xúc đối với đời sống của nhân dân và hoạt động
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ tư, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, các nhà báo, tòa soạn đối diện với nhiều cám dỗ.
Để vượt qua cám dỗ này, bên cạnh việc nâng cao bản lĩnh
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, các tòa soạn phải xây
dựng được quy trình điều tra, tác nghiệp bảo đảm sự minh
bạch và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đồng thời bồi
dưỡng kiến thức pháp luật về đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình
độ, nghiệp vụ chuyên môn của người làm báo; bảo vệ nhà
báo và người tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp
luật, không để nhà báo và cơ quan báo chí đơn độc trong
cuộc chiến này. 

Thứ năm, nhà báo được tham gia sâu hơn, tiếp cận
thông tin nhiều hơn với các văn bản, đặc biệt là những kết
luận, các thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
và của các cơ quan, đơn vị có chức năng là trụ cột trong xử
lý các vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Thứ sáu, có nhiều hình thức khích lệ, động viên, cổ
vũ, tôn vinh các nhà báo có nhiều tác phẩm tốt, có hiệu
quả xã hội tích cực, góp phần vào công cuộc đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Có ý kiến với Đảng,
Nhà nước xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng nhà báo,
phóng viên, công dân có công phát hiện, tích cực tố giác,
dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí, suy thoái trong đạo đức, lối sống của
cán bộ, đảng viên.

Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí cần phát
huy hơn nữa vai trò của báo chí, đặc biệt coi trọng tính
khách quan, chân thực, chuyên nghiệp, đề cao trách
nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp
của đội ngũ những người làm báo. Chủ động phối hợp đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm

mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi
dụng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng và
Nhà nước ta. Mỗi nhà báo, mỗi tác phẩm báo chí cần bám
sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người
đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và Chương
trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện
phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020,
tập trung phản ánh sự vào cuộc kịp thời từ Trung ương tới
địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí. Các tác phẩm báo chí cũng cần phản ánh vai trò
tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong
đấu tranh với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thành công của Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
qua hai lần tổ chức đã khẳng định vai trò giám sát của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội,
nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ,
động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống
tham nhũng, lãng phí. Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết
về đề tài đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
nhất là những tác phẩm được trao giải lần này chính là
minh chứng sinh động về vai trò quan trọng của các cơ
quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cuộc
đấu tranh với “giặc nội xâm” hết sức cam go, phức tạp.

Để thực hiện tốt hơn công tác này, các cơ quan báo chí,
với sứ mệnh của mình, cần tiếp tục đồng hành cùng Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền để khẳng
định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí và góp phần tổ chức Giải báo chí toàn
quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” những lần sau thành công hơn nữa.v
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Thực tế đang đặt ra đối với báo chí 
Thực tế cho thấy1, năm 2019, thời lượng trung bình mỗi

ngày mà người dân Việt Nam dành cho báo chí truyền thống
là 2 giờ 34 phút, cho các sản phẩm trên nền tảng kỹ thuật số
là 7 giờ 12 phút (mức trung bình của thế giới tương ứng là 3
giờ 33 phút và 6 giờ 45 phút); tỷ lệ thời gian người Việt dành
cho các nền tảng digital trong tổng thời gian dành cho truyền
thông mỗi ngày chiếm 74%, cao nhất trong số 41 quốc gia

được khảo sát. Cụ thể, theo thống kê năm 2018, mỗi ngày
người Việt Nam dành 1 giờ 20 phút cho truyền hình, 30 phút
cho phát thanh, 43 phút cho báo in và hơn 1 giờ đồng hồ cho
máy chơi game. Người Việt khá “nghiện” điện thoại khi dành
tới 3 giờ 15 phút cho smartphone trong khi dành 3 giờ 43
phút cho máy tính để bàn/máy tính bảng. Một người trưởng
thành chỉ có 43 phút đọc báo in mỗi ngày nhưng dành tới 1
giờ 12 phút để đọc tin online. Ngoài ra, khi lên mạng, họ
dành 1 giờ 7 phút để nghe nhạc, 2 giờ 33 phút cho mạng xã

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

NGUYỄN VĂN DỮNG*

Tóm tắt: Cách đây gần mười năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội thảo
về vấn đề xây dựng nền báo chí Việt Nam cách mạng và chuyên nghiệp. Về phẩm
chất chuyên nghiệp của báo chí thì dễ nhìn nhận hơn, bởi có thể dùng phương pháp
đồng đại, so sánh với báo chí phương Tây để nhận thức vấn đề. Nhưng phẩm chất
cách mạng của báo chí thì ít được đề cập, do nhận thức vấn đề này thường “quay
lại” để dùng phương pháp lịch đại và đối chiếu với đương thời khi bối cảnh đã thay
đổi nhiều… Vậy, bản chất phẩm chất cách mạng của báo chí cần được nhìn nhận
thế nào? Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, để góp phần trao đổi, làm
sáng tỏ thêm nhận thức về phẩm chất cách mạng của báo chí Việt Nam, bài viết xin
nêu thêm một góc tiếp cận.

Summary: Nearly ten years ago, the Central Propaganda Department of the
Communist Party of Vietnam organized a workshop on the issue of building a
revolutionary and professional Vietnamese press. Regarding the professional quality
of journalism, it is easier to recognize by using the method of historical comparison
by space, comparingVietnamese press with Western newspapers to perceive the
problem. However, the revolutionary quality of journalism is rarely mentioned
because the awareness of this issue often "goes back" to using method of historical
comparison by time, comparing to the contemporary context when the context has
changed a lot. So, how should the nature of the revolutionary quality of journalism
be recognized? On the occasion of the Vietnam Revolutionary Press Day, June 21, to
contribute to exchanging and clarifying more about the revolutionary quality of
Vietnamese journalism, this article would like to add an approach.
Từ khóa: Báo chí; cách mạng; chuyên nghiệp; báo chí cách mạng Việt Nam.
Keywords: Press; Revolution; profession; Vietnamese revolutionary press.
Nhận bài: 25/5/2020; Sửa chữa: 28/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Hiểu thêm về báo chí cách mạng
Việt Nam
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hội và 1 giờ 11 phút xem truyền hình live streaming. So với
năm 2014, thời lượng người Việt dành cho mạng xã hội đã
tăng gần 30 phút mỗi ngày. Trong khi đó2, có đến 45% công
chúng đọc báo, xem truyền hình qua mạng xã hội, trong khi
xem truyền hình qua màn hình tivi chỉ hơn 20%, đọc báo và
nghe phát thanh chỉ trên dưới 10%. Ở góc nhìn khác, Việt
Nam có trên 70% cư dân tham gia mạng xã hội - thuộc top
đầu các quốc gia trên hành tinh; nhưng lại thuộc top 5 nước
có văn hóa tham gia mạng xã hội thấp nhất.

Thực trạng trên đây, những người làm báo Việt Nam
nên vui hay buồn? Câu hỏi này dành cho 209 học viên cao
học học online3 trong thời gian thực hiện giãn cách xã
hội do đại dịch Covid-19. Kết quả nhận được như sau: gần
45% số người được hỏi cho rằng đó là tin vui. Lý do, cư
dân Việt Nam là cộng đồng dân số trẻ, ham hiểu biết,
muốn tìm tòi cái mới, năng động. Trong khi đó, 55% số
người được hỏi (115 người) cho rằng nhu cầu, thị hiếu
công chúng xã hội đang thay đổi, nhưng báo chí chính
thống chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng,
phong phú, nhiều chiều của công chúng xã hội. 

Cộng đồng người Việt luôn thể hiện ham hiểu biết, vươn
tới cái mới để có thể hội nhập với thế giới phát triển4; có
48% những người được hỏi ý kiến cho biết tin tức thời sự
là mối quan tâm hàng ngày; những người này thường thuộc
nhóm có độ tuổi trung niên trở lên, điều kiện kinh tế khá
hơn và học vấn cao hơn so với những người chỉ lướt web nói
chung. Nhu cầu, thị hiếu công chúng xã hội đang thay đổi
nhưng báo chí chính thống chưa đáp ứng kịp; hơn nữa,
trong môi trường truyền thông số đã và đang tạo ra lớp
công chúng chủ động, đây cũng là thách thức lớn đối với
báo chí chính thống. 

Báo chí trong môi trường truyền thông số và bối cảnh
đổi mới chưa thể hiện mạnh mẽ chức năng giám sát và
phản biện xã hội của báo chí. Thực tế cho thấy, một số ấn
phẩm báo chí đã và đang thực thi giám sát, phản biện xã
hội tốt, phản ánh nhu cầu và nguyện vọng đông đảo công
chúng xã hội, góp phần tạo dựng niềm tin xã hội. Nhưng
cũng không ít cơ quan báo chí trước nhiều vấn đề kinh tế
- xã hội bức xúc lại ít hoặc chậm lên tiếng. 

Trong môi trường truyền thông và bối cảnh mới, báo
chí nhìn chung chưa tận dụng tốt các khả năng do môi
trường truyền thông số tạo ra, như siêu kết nối xã hội,
siêu tương tác xã hội, hệ dữ liệu lớn (Big data), hệ sinh
thái truyền thông online, hay thu hút công chúng chủ
động và chiếm lĩnh thị phần…

Trong bức tranh tổng thể của báo chí Việt Nam hôm nay,
đã có những điểm sáng không chỉ bảo đảm tính nhanh
nhạy, đa dạng, phong phú và nhiều chiều của thông tin, mà
các yêu cầu và chuẩn mực về chính trị, văn hóa,… của
thông tin được bảo đảm; do vậy, chất lượng chính trị, văn
hóa và chuẩn mực chuyên nghiệp của báo chí được thể hiện,
ngày một vươn ra chiếm lĩnh công chúng, thị phần và phát
triển kinh tế. Nhưng một số biểu hiện thiếu chuyên nghiệp

và cách mạng vẫn còn. Hệ quả nền kinh tế hành chính,
quan liêu, bao cấp,… vẫn còn dấu ấn trong tư duy và phong
cách hành nghề của một số phóng viên; một số khác lại
chạy theo khuynh hướng giật gân câu view theo thị hiếu
của số ít công chúng làm cho hàm lượng văn hóa, tính nhân
văn của sản phẩm truyền thông chưa được tôn trọng; hoặc
số khác tìm kiếm nguồn thu bằng những hoạt động nằm
ngoài chuẩn mực báo chí chuyên nghiệp. 

Nhận thức thêm về bản chất báo chí 
cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn những người
làm báo rằng, trước khi cầm bút, cần tự trả lời các câu hỏi:
Viết cái gì? Viết cho ai? Viết để làm gì? Và sau cùng mới
“Viết như thế nào”? Hiện, chúng ta có hơn 850 cơ quan báo
chí với hàng ngàn sản phẩm báo chí - truyền thông khác
nhau, báo chí cần bám sát nhu cầu, thị hiếu công chúng. 

Đầu thế kỷ XX, Pablo Ruiz Picasso đã đưa ra 3 câu hỏi
tạo thành bộ lọc thông tin cho nhà báo khi lựa chọn sự
kiện thông tin. Một là, sự kiện có thật không? Hai là, sự
kiện thật rồi, nhưng có thú vị không? Ba là, sự kiện có
thật, thú vị nhưng có ích lợi gì không? Báo chí thông tin
sự kiện và thông qua đấy phản ánh vấn đề thời sự, nhưng
sự kiện và vấn đề ấy phải thú vị, hấp dẫn công chúng xã
hội; Và cuối cùng quan trọng nhất là nó có ích lợi gì cho
công chúng xã hội không?

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tuyên truyền
chính trị. Người nói, chính trị có đúng thì tờ báo mới
đúng được. V.I. Lê-nin cũng khẳng định, “Đông đảo công
chúng công-nông-binh đi theo những người cộng sản
Bônsêvích không phải vì những người Bônsêvích tuyên
truyền khéo mồm, mà là vì những người Bônsêvích nói
đúng sự thật; Sự thật đẹp đẽ nhất là sự thật được nói
đúng sự thật”5. Người cũng khẳng định rằng, “sự kiện, sự
kiện và chỉ có sự kiện mới giúp chúng ta hiểu được những
vấn đề phức tạp nhất của đời sống”6.

Từ thực tế báo chí tư sản giữa thế kỷ XIX, nhà triết
học duy vật nhân văn L. Phoiơbắc cho rằng, “bản thân
báo chí cần thể hiện rõ tính tư tưởng, tức là tính cách
mạng; và như vậy đòi hỏi nó luôn đứng về phía nhân dân,
phía tiến bộ xã hội để đấu tranh cho chiều hướng phát
triển”7. C. Mác cũng cho rằng “tự do báo chí là con mắt
sáng suốt của nhân dân”.

Từ những căn dặn của các lãnh tụ cộng sản, có thể
thấy nổi lên mấy vấn đề sau đây về báo chí cách mạng:

Thứ nhất, báo chí cách mạng là báo chí luôn đứng về
phía tiến bộ xã hội, phía chiều hướng phát triển và bảo
vệ lợi ích hợp pháp và hợp lý của đông đảo nhân dân. Cho
nên, chức năng tư tưởng của báo chí cũng là chức năng
đấu tranh vì sự tiến bộ xã hội, vì nhân dân. Đảng Cộng
sản Việt Nam là một chính đảng cách mạng, cũng lấy lợi
ích của nhân dân làm trọng và vì nhân dân. Bởi thế, C.
Mác đã khẳng định rằng, “sản phẩm truyền thông là dư
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luận xã hội”. Muốn khơi thức dư luận xã hội thì
báo chí phải phản ánh lợi ích của đông đảo nhân
dân. Quyết không để báo chí đại diện hay bảo vệ
cho lợi ích nhóm. 

Thứ hai, bản chất nghề báo là vì sự phát triển
bền vững của cộng đồng; luôn khơi thức các vấn
đề xã hội, đồng thời kết nối nguồn lực xã hội để
tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá
trình phát triển; và “nghề báo, xét cho cùng là
nghệ thuật thuyết phục”8. Và báo chí thuyết phục
công chúng xã hội bằng nghệ thuật thông tin sự
kiện có thật, bằng nghệ thuật dẫn dắt, phân tích,
bình luận đánh giá các sự kiện và vấn đề thời sự;
tức là bằng sự thật đang diễn ra liên quan đến lợi
ích của công chúng xã hội… Sự kiện, vấn đề thông
tin nào liên quan lợi ích công chúng thì công
chúng quan tâm; nếu không, báo chí sẽ mất công
chúng xã hội và như vậy sẽ không thể tuyên
truyền hay thực hiện được tốt nhiệm vụ chính trị,
càng không thể phát triển kinh tế báo chí.

Thứ ba, báo chí cách mạng không chỉ cần đổi mới
nội dung thông tin theo hướng bám sát nhu cầu, lợi ích công
chúng xã hội, mà còn đáp ứng thị hiếu tiếp nhận; tức là đổi
mới hình thức và phương thức tiếp cận. Số báo đăng nguyên
bài phát biểu quan trọng, chạy đầy trang báo khổ to chắc chắn
công chúng xã hội không thích đọc bằng việc thể hiện những
luận điểm chính của bài phát biểu trên một tin infographic.
Một bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo trên sóng truyền
hình dài 15-20 phút, chắc chắn công chúng xã hội sẽ không
thích xem bằng việc trích xuất các luận điểm nổi bật trong bài
thành vài clip dưới 2 phút, vừa phát sóng, vừa đẩy lên mạng
xã hội. Bởi thế, trong môi trường truyền thông số và hệ sinh
thái truyền thông online xuất hiện khái niệm siêu thị truyền
thông số, đòi hỏi kỹ năng sản xuất sản phẩm báo chí - truyền
thông số để có thể có các “quầy” trong siêu thị số ấy.

Một số khuyến nghị
Có thể nói, nền báo chí cách mạng Việt Nam đang có

diện mạo và sức phát triển khá tốt. Vấn đề tiếp theo, để
báo chí Việt Nam tiếp tục phát triển đậm chất cách mạng
và chuyên nghiệp, có thể nên lưu ý mấy vấn đề sau đây:

Một là, tiếp tục cập nhật và đổi mới nhận thức về bản

chất nghề nghiệp báo chí cách mạng, nhất là đối với đội
ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí. Bởi nếu không
có quan niệm đầy đủ, đúng đắn về nghề nghiệp thì khó
hành xử mang tính chuyên nghiệp.

Hai là, cần chú ý công tác cán bộ đã qua hoạt động báo
chí ở ngay các tòa soạn mà nhiều khi không phải tìm kiếm
đâu xa; mặt khác, chú ý đào tạo cập nhật kiến thức và kỹ
năng quản trị tòa soạn trong bối cảnh môi trường truyền
thông thay đổi.

Ba là, trên phương diện quản lý nhà nước, cần định vị
lại các dòng báo chí và có chính sách phù hợp cho sự phát
triển để có thể vừa bảo đảm để báo chí đóng góp hơn nữa
vào sự phát triển, đồng thời vừa phát triển kinh tế báo chí
để tự chủ tài chính.

Thứ tư, nhìn trên toàn bộ hệ thống, cần đặt yêu cầu
cao hơn và tạo điều kiện để đẩy mạnh chức năng giám
sát, phản biện xã hội của báo chí, trên cơ sở đó chủ động
thu hút công chúng vào các diễn đàn báo chí, để thuyết
phục và gây ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển công
tác tư tưởng.v

Chú thích:
1. Báo cáo của GlobalWebIndex năm 2019 về mức độ tiêu dùng sản phẩm truyền thông, dẫn lại theo Lê Quốc Minh trong Nội san

TTXVN, số 2/2020.
2. Theo khảo sát công chúng 8/2019 của Tạp chí Truyền hình Việt Nam.
3. Khảo sát online qua các lớp học cao học online tháng 4, 5/2020.
4. Số liệu đã dẫn.
5. Xem V.I.Lê-nin Về vấn đề báo chí; Nxb Sự thật; H. 1972.
6. Sách đã dẫn.
7. L.Phoiơbắc. Tuyển tập các tác phẩm triết học, 2 tập, t.2. Mátxcơva, 1955, tr.480.
8. GS, TSKH, Chủ nhiệm khoa Báo chí Đại học Tổng hợp quốc gia Mát-xcơ-va mang tên Lô-mô-nô-xốp (MGU) phát biểu tại Học viện

Báo chí và Tuyên truyền tháng 11/2011.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh tới thăm và chúc mừng
Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, tháng 6/2020. 

ẢNH: KỲ ANH. 
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- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20
tháng 11 năm 2018;

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

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

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

- Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; 

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

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam
phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ
ba, năm 2020 - 2021. Thể lệ giải được quy định như sau:

I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU
1. Nội dung
Tác phẩm tham dự Giải cần đáp ứng các nội dung sau:
- Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của

Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí.

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

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

- Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình
tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết
quả, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ
sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
và xây dựng đạo đức liêm chính. Ghi nhận, biểu dương,
cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Bảo
vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng,
lãng phí.

- Phản ánh những khó khăn, thách thức và định
hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí trên cả nước trong thời gian tới.

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

- Đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt có hiệu quả
nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về
phòng chống tham nhũng, lãng phí và việc tổ chức
thực hiện.

2. Yêu cầu đối với tác phẩm báo chí tham dự Giải
- Các loại hình báo chí tham dự Giải: báo in, báo điện

tử, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình).
- Các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn,

ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền
hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa
đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận
(không nhận các video clip trên báo điện tử). 

THể Lệ
GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC

“Báo chí với công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

lần thứ ba, năm 2020 - 2021
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- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính
thuyết phục, định hướng dư luận cao.

3. Một số vấn đề cần lưu ý
3.1. Tác phẩm báo in: gửi nguyên bản gốc hoặc

photocopy (05 bản), ghi rõ tên báo và thời gian đăng
tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài
không quá 5 kỳ. Đối với Tạp chí, không nhận các bài
viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn,
điều tra... về vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết
mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ
dài không quá 5 kỳ.

3.2. Tác phẩm báo điện tử: in trên giấy khổ A4 từ giao
diện điện tử (05 bản), ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải,
kèm theo đường link tác phẩm (không nhận tác phẩm
đánh máy lại). Đối với Tạp chí điện tử, không nhận các
bài viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn,
điều tra... về vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang
tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ dài
không quá 5 kỳ.

3.3. Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình: gửi USB/ổ
cứng ghi tiếng, ghi hình có lời viết và lời bình in trên
giấy A4 (05 bản) kèm theo đường link tác phẩm trên
trang điện tử của đài. Tác phẩm phát thanh và truyền
hình có độ dài không quá 60 phút.

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

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

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

quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày
15/8/2019 đến 21/6/2021.

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

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

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

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

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

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

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác
phẩm, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả
tối đa một nhóm không quá 07 người.

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

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

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

1. Thời gian
- Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày

21/6/2021 (tính theo dấu bưu điện).
- Tổng kết và trao Giải: Lễ công bố và trao Giải được

tổ chức tại Hà Nội, trong tháng 9 năm 2021 và được
truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình
Việt Nam.

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

2. Địa chỉ nhận tác phẩm
- Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam: Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Điện thoại liên hệ: 024.39287401 & 098.5802.555 (ông Vũ
Đình Long, Phó Trưởng ban).

- Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam: Số 59 Lý Thái
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.39351071
& 097 262 8386 (ông Trần Bá Dung, Trưởng ban).

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn
quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021. Tác phẩm
cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email...
của tác giả.

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

cho các loại hình báo chí. Trong đó: giải A mỗi giải 50
triệu đồng; giải B mỗi giải 30 triệu đồng; giải C mỗi giải
20 triệu; giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

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



58 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)

DIễN ĐÀN ĐạI ĐOÀN KếT TOÀN DÂN TộC

Khái niệm truyền thông, truyền thông đại
chúng và lý thuyết thiết lập chương trình
nghị sự của truyền thông

Truyền thông là một hiện tượng xã hội phổ biến, ra
đời, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài
người, có tác động và liên quan đến mọi thành viên xã
hội. Khái niệm truyền thông có nguồn gốc từ tiếng
Latinh: “Commune” - chung hay cộng đồng. Bản chất của
nó chính là nội dung, cách thức, con đường, phương tiện
để đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau, giữa cá nhân với cá
nhân, cá nhân với cộng đồng, xã hội. (Tiếng Anh:
Communication: truyền đạt, thông tin, thông báo, giao
tiếp, trao đổi, liên lạc...).

Là một hiện tượng xã hội phổ biến nên truyền thông
có rất nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau, tùy
theo góc nhìn đối với truyền thông. Theo John R.Hober
(năm 1954), truyền thông là quá trình trao đổi tư duy
hoặc ý tưởng bằng lời1. Quan niệm này đúng nhưng chưa
hoàn thiện. Truyền thông không chỉ trao đổi bằng tư duy,
bằng lời, mà còn bằng nhiều phương tiện ký hiệu và
phương thức biểu hiện khác nữa như cử chỉ, thái độ,
hành vi, ánh mắt... Martin P.Adelsm thì cho rằng, truyền
thông là quá trình liên tục, qua đó chúng ta hiểu được
người khác và làm cho người khác hiểu được chúng ta. Đó
là quá trình luôn thay đổi, biến chuyển và ứng phó với
tình huống2. Khái niệm này tuy xác định tính chất cũng
như vai trò của truyền thông, nhưng chưa nói rõ mục đích

* Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG* 

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học,
công nghệ, liên kết mạng toàn cầu và xã hội thông tin, truyền thông đóng vai
trò như thế nào trong việc thực thi luật pháp, tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam?
Trên cơ sở làm rõ các khái niệm truyền thông, truyền thông đại chúng và lý
thuyết thiết lập chương trình nghị sự của truyền thông, bài viết phân tích vai trò
của truyền thông đại chúng trong việc thực thi luật pháp về tín ngưỡng, tôn giáo
ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của truyền thông đại
chúng trong lĩnh vực này hiện nay.

Summary: In the current context, with the outstanding development of
science, technology, global networking and information society, how does the
media play a role in the enforcing laws on beliefs and religions in Vietnam? On
the basis of clarifying the concepts of media, mass media and the theory of
setting up the media's agenda, this article analyzes the role of mass media in the
enforcement of laws on beliefs and religions in Vietnam and propose some
solutions to enhance the role of mass media in this field today.
Từ khóa: Truyền thông; truyền thông đại chúng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Keywords: Communication; mass media; Law on Beliefs and religions.
Nhận bài: 11/5/2020; Sửa chữa: 15/5/2020; Duyệt đăng: 3/6/2020.

Vai trò của truyền thông trong 
việc thực thi luật pháp tín ngưỡng, 
tôn giáo ở Việt Nam
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cuối cùng của truyền
thông, cũng như những
rào cản và tương tác qua
lại, với phản hồi và hoán
vị giữa chủ thể và khách
thể truyền thông. Bởi
truyền thông không chỉ
tạo ra sự hiểu biết, mà
quan trọng hơn là thiết
lập các mối quan hệ; sự
hiểu biết và các quan hệ
này phụ thuộc vào môi
trường truyền thông
đang diễn ra.

Còn theo quan niệm
của Dean C. Barnlund
(năm 1964), truyền
thông là quá trình liên
tục nhằm làm giảm độ
không rõ ràng để có thể
có hành vi hiệu quả
hơn3. Quá trình làm
giảm rõ độ không rõ
ràng tức là làm cho sự
hiểu biết nhau tăng lên; nhờ đó hành vi ứng xử với nhau
hiệu quả hơn. Đó là quá trình liên tục vì nhu cầu hiểu
biết của con người và cộng đồng không bao giờ ngưng
nghỉ. Tuy nhiên, quan niệm này chưa phản ánh đầy đủ
các yếu tố quá trình truyền thông, còn tiềm ẩn nhiều yếu
tố chưa được đề cập tới.

Có thể dẫn ra hàng trăm định nghĩa, quan niệm khác
nhau về truyền thông. Trong đời sống xã hội con người để
tồn tại và phát triển tất yếu phải giao tiếp trao đổi với
nhau. Trong đó quan trọng nhất là trao đổi thông tin.
Hoạt động giao tiếp trao đổi thông tin giữa người và
người trong đời sống xã hội được gọi là truyền thông. Có
thể đi đến một định nghĩa về truyền thông như sau:
Truyền thông là quá trình trao đổi thông điệp giữa các
thành viên hay các nhóm người trong xã hội nhằm đạt
được sự chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau.

Ở định nghĩa này cần lưu ý đến những khía cạnh: Thứ
nhất, truyền thông là một quá trình, quá trình này mang
tính liên tục, không thể kết thúc ngay khi chuyển tải nội
dung cần thiết mà còn tiếp diễn sau đó. Thứ hai, truyền
thông là quá trình trao đổi giữa các thành viên hay nhóm
người trong xã hội, có nghĩa là ít nhất phải có hai thực
thể, có sự tương tác với nhau. Thứ ba, truyền thông phải
đạt tới sự chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau, đem tới sự thay đổi
trong nhận thức, thái độ và hành vi.

Truyền thông đại chúng là hoạt động giao tiếp xã hội
rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng4.
Hay nói cách khác, truyền thông đại chúng được định
nghĩa là: “Quá trình truyền thông phức tạp, mà ở đó, các
nhà truyền thông chuyên nghiệp sử dụng các phương tiện

kỹ thuật để chia sẻ thông điệp và gây ảnh hưởng đến tập
hợp đông đảo những người nhận thông điệp-bất chấp
khoảng cách địa lý”5.

Như vậy, có ba tiêu chí để xác định truyền thông đại
chúng là: (1) Người phát thông điệp là một nhà truyền
thông, tổ chức có tính chuyên môn và chuyên nghiệp;
(2) Quá trình truyền thông đòi hỏi phải có hệ thống
phương tiện kỹ thuật hỗ trợ; (3) Người nhận thông điệp
phải lớn và không đồng nhất về mặt phân bổ địa lý.

Nhìn một cách tổng quát, truyền thông đại chúng chỉ
là một phương thức biểu hiện mới của hoạt động truyền
thông trong xã hội. Nói đến truyền thông đại chúng là
nói đến đối tượng tham gia là các nhóm, các cộng đồng
xã hội rộng lớn. Truyền thông đại chúng có phạm vi tác
động rộng lớn vượt qua mọi biên giới, lãnh thổ và mang
tính toàn cầu nên ngày càng có vai trò quan trọng đối với
mọi mặt của đời sống xã hội hiện đại.

Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động truyền thông đồng
thời với nó là sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của các
phương tiện kỹ thuật truyền thông ngày càng hiện đại và
chất lượng cao. Có thể kể tên một số phương tiện truyền
thông đại chúng tiêu biểu là: sách, báo in, phát thanh,
truyền hình, điện ảnh, quảng cáo, các dạng thức truyền
thông trên mạng internet, băng hình, băng âm thanh, đĩa
hình, đĩa âm thanh,... trên nền tảng công nghệ số, truyền
thông đa phương tiện là xu hướng chính hiện nay.

Lý thuyết “Thiết lập chương trình nghị sự” (Agenda
Setting Theory) ra đời ở Mỹ do Maxwell McCombs và
D.Shaw khởi xướng, mô tả khả năng ảnh hưởng của

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài
Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công
tác giai đoạn 2015-2019; ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2024. 
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truyền thông đối với công chúng. Năm 1968, khi các
phương tiện truyền thông ở Mỹ đưa tin rầm rộ về cuộc
bầu cử tổng thống, hai chuyên gia nghiên cứu truyền
thông đã tiến hành nghiên cứu đối với các cử tri Mỹ. Hai
ông đã phát hiện ra mối quan hệ chặt chẽ giữa nhận thức
và phán đoán của các cử tri về các vấn đề trọng yếu của
xã hội Mỹ với những vấn đề được đăng tải liên tục của các
hãng truyền thông. Hai giả định cơ bản làm nền tảng cho
hầu hết các nghiên cứu về thiết lập chương trình nghị
sự: Báo chí, truyền thông không phản ánh đúng thực tế,
họ lọc và định hình nó; khi một tin tức nào đó được các
phương tiện truyền thông nhắc tới một cách thường
xuyên, liên tục thì công chúng sẽ nhớ tới và coi nó quan
trọng hơn những thông tin khác. “Điểm nổi bật của lý
thuyết này là truyền thông đại chúng có một chức năng
sắp đặt “chương trình nghị sự” cho công chúng, các bản
tin và hoạt động đưa tin của cơ quan báo chí truyền thông
ảnh hưởng đến sự phán đoán của công chúng tới những
“chuyện đại sự” của thế giới xung quanh và tầm quan
trọng của chúng bằng cách phú cho các “chương trình”
nét nổi bật khác nhau, từ đó có thể tác động và tạo ra sự
dẫn đường trong tương lai”6. 

Từ đó, chúng ta đặt ra câu hỏi: Truyền thông đại
chúng ở Việt Nam đã thực sự quan tâm đến vấn đề luật
pháp tín ngưỡng, tôn giáo và định hướng cho công chúng
về tầm quan trọng của vấn đề này? Vai trò của truyền
thông đại chúng trong việc thực thi luật pháp tín ngưỡng,
tôn giáo ở Việt Nam?

Vai trò của truyền thông đại chúng trong
việc thực thi luật pháp tín ngưỡng, tôn
giáo ở Việt Nam

W.Cole Durham và Brett G.Scharffs, các chuyên gia về
nghiên cứu luật pháp và tôn giáo, đã viết: “Trước hết, chúng
ta cần khẳng định, dù thế giới phẳng, cong hay nhọn thì
sức mạnh của toàn cầu hóa là có thật: chúng ta đang sống
trong một thế giới ngày càng nhỏ dần và con người được kết
nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết; sự di chuyển và truyền
thông diễn ra với tốc độ và tần số chưa từng xuất hiện trước
đó. Trong suốt một thời gian dài, tôn giáo được coi là một
vấn đề mang tính “địa phương”, nhưng giờ đây nó đã và
đang trở thành một mối quan tâm “toàn cầu”7. Như vậy,
các tác giả đã khẳng định về sức mạnh của truyền thông
trong tôn giáo, trong việc biến những vấn đề của địa
phương thành mối quan tâm toàn cầu.

Để đánh giá vai trò của truyền thông trong việc thực
thi luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay,
khảo sát các báo điện tử VnExpress, Vietnamnet,
Vietnamplus, Tạp chí Tuyên giáo và website của Ban Tôn
giáo Chính phủ trong vòng một năm, từ ngày 17/4/2018
đến 17/4/2019 với 21 bài viết liên quan đến Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo cho thấy, truyền thông đã đóng vai trò
quan trọng trong việc thực thi luật pháp tín ngưỡng, tôn
giáo ở Việt Nam. 

Đối với chính quyền nhà nước, vai trò của truyền
thông được thể hiện ở ba khía cạnh cơ bản: 

Thứ nhất, truyền thông đã giúp tuyên truyền, phổ
biến luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo đến công chúng, từ
đó góp phần thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi.
Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, Luật
Tín ngưỡng, tôn giáo, được Quốc hội thông qua ngày
18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 đã
được tuyên truyền đến công chúng với nhiều điểm mới.
Cụ thể, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã được giải thích như
là một bước ngoặt lớn trong chính sách tín ngưỡng, tôn
giáo ở Việt Nam. Thông qua các phương tiện truyền
thông, Nhà nước đã gửi đến nhân dân Việt Nam và bạn bè
thế giới thông điệp về việc bảo đảm quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của người dân và không ngừng hoàn
thiện pháp luật, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Thứ hai, bằng việc thăm dò ý kiến dư luận xã hội trên
các phương tiện truyền thông, Nhà nước đã có những điều
chỉnh chính sách trước khi ban hành văn bản pháp lý để
tạo sự đồng thuận xã hội. 

Thứ ba, bên cạnh việc thành lập các đoàn công tác
kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng,
tôn giáo ở các tỉnh của Ban Tôn giáo Chính phủ, và vai trò
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì
truyền thông là một kênh quan trọng để giám sát hoạt
động này. Đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ, tùy vào tính
chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật với các hình thức
khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách
chức, buộc thôi việc.

Đối với nhân dân, các phương tiện truyền thông đại
chúng là một kênh quan trọng để cập nhật thông tin về
luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
với các nội dung đáng chú ý được công chúng tiếp nhận,
như: việc giải thích tín ngưỡng, tôn giáo là gì; nghiêm
cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì tín ngưỡng, tôn giáo; mọi
người đều có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào;
điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo,... 

Nhân dân được cập nhật tin tức về việc thực thi pháp
luật tín ngưỡng, tôn giáo: “Nếu như trước khi có Pháp
lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, cả nước có 6 tôn
giáo, 13 tổ chức, 20.929 cơ sở thờ tự tôn giáo, với 34.181
chức sắc, 78.913 chức việc, với 17.4 triệu tín đồ, thì đến
năm 2018, cả nước có 15 tôn giáo với 41 tổ chức, số lượng
cơ sở thờ tự là 29.977, với 55.839 chức sắc, 133.662 chức
việc, 24.7 triệu tín đồ”8. Đến năm 2019 đã có 43 tổ chức
thuộc 16 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân.
Như vậy, chỉ trong 15 năm, số lượng các tôn giáo được
công nhận ở Việt Nam đã tăng hơn gấp hai lần và các tổ
chức tôn giáo đã tăng hơn ba lần, với số lượng tăng rất
lớn các chức sắc, chức việc và tín đồ, là những minh
chứng sinh động cho quyền tự do tôn giáo của người dân
đã được đảm bảo trên thực tế. Các tôn giáo ở Việt Nam



61TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)

D I ễ N  Đ À N  Đ ạ I  Đ O À N  K ế T  T O À N  D Â N  T ộ C

chung sống hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt
Nam. 

Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông đại chúng
là diễn đàn để người dân phản hồi, nói lên tiếng nói của
mình, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng. Cụ thể, người
dân đã biết quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được biểu hiện
qua việc có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào;
có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành
lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và
thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo; có quyền vào tu tại
cơ sở tôn giáo; học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng
của tổ chức tôn giáo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành có
quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại
cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác,...

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, có thể thấy
trong việc thực thi luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt
Nam, công tác truyền thông cũng có những hạn chế nhất
định. Các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn chưa
phát huy hết vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến
luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo đến người dân và truyền
tải ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về vấn đề này.
Ngoài ra, người dân cũng chưa sử dụng một cách triệt để
các phương tiện truyền thông đại chúng để bày tỏ nguyện
vọng, nói lên tiếng nói của mình về việc thực thi pháp
luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Mặc dù đưa ra ý
kiến bình luận về nhiều chủ đề khác nhau trên các
phương tiện truyền thông trực tuyến, nhưng người dân
rất hạn chế bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề thực thi
luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo.

Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò
của truyền thông trong thực thi pháp luật
về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Để nâng cao nhận thức của công chúng về chính sách
tôn giáo và nhà nước pháp quyền nói chung, thực thi luật
pháp tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam nói riêng, cần nhấn
mạnh hơn nữa vai trò của truyền thông, đặc biệt là truyền
thông đại chúng.

Thứ nhất, các cơ quan quản lý Nhà nước và Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường các hoạt động truyền
thông về việc thực thi luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo ở

Việt Nam. Bên cạnh việc biên soạn, in và phát hành các
tài liệu tuyên truyền là các văn bản pháp luật, tài liệu
hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có
liên quan cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và
tín đồ các tôn giáo; tổ chức hội nghị tập huấn cho báo cáo
viên pháp luật các tỉnh, thành phố; hỗ trợ tủ sách pháp
luật xã, phường, thị trấn,... Cần phải thấy rằng, các
phương tiện truyền thông đại chúng như báo in, phát
thanh, truyền hình, đặc biệt là báo điện tử, mạng xã hội
trên nền tảng internet là những kênh truyền thông cực
kỳ hiệu quả để gia tăng hoạt động truyền thông trên
những phương tiện này. Như lý thuyết thiết lập chương
trình nghị sự đã chỉ ra, các phương tiện truyền thông đại
chúng có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của công
chúng về các vấn đề quan trọng, nếu các cơ quan quản lý
nhà nước coi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là một nội dung
thông tin quan trọng cần thông tin đến công chúng, thì
cần đẩy mạnh thông tin về luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo
trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thứ hai, về phía các cơ quan báo chí, truyền thông cần
nhận thức rằng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 là một
trong những cải cách pháp lý quan trọng ở Việt Nam nhằm
cụ thể hóa đầy đủ nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm
2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và
đẩy mạnh truyền thông về lĩnh vực này. Thông tin về thực
thi luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo cần được đẩy mạnh trên
các phương tiện truyền thông đại chúng, từ đó định hướng
và hình thành dư luận xã hội đúng đắn.

Thứ ba, về phía công chúng, cần nhận thức về quyền
và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo đảm thực
thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, cần
nhận thấy rằng các phương tiện truyền thông đại chúng
là kênh cực kỳ hiệu quả để cập nhật thông tin về thực thi
luật pháp tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời là diễn đàn để
nói lên tiếng nói của mình, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng của người dân. Trên các báo điện tử, độc giả vẫn
thường có phản hồi với nhiều đề tài khác, nhưng những
ý kiến bàn luận về thực thi luật pháp tín ngưỡng, tôn
giáo thì rất hạn chế. Như vậy, bản thân mỗi người dân
cũng cần có trách nhiệm hơn nữa đối với việc thực thi
một trong những quyền quan trọng, cơ bản của con người
- quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.v
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DIễN ĐÀN ĐạI ĐOÀN KếT TOÀN DÂN TộC

NGUYỄN VĂN THANH* 

Tóm tắt: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2
thông qua ngày 18/11/2016, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày
1/1/2018. Qua hơn 2 năm thực hiện, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi tắt
là Luật) đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều mặt, góp phần quan trọng vào
việc tăng cường đoàn kết đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: The Law on Beliefs and Religions was approved by the 14th National
Assembly, the 2nd session on November 18, 2016 and has officially taken effect
since January 1, 2018. After more than 2 years of implementation, the Law on
Beliefs and Religions (hereinafter referred to as the Law) has obtained many
positive results in many aspects, making an important contribution in
strengthening the solidarity of people of all faiths and religions in great national
unity bloc, building and defending the Fatherland as well. 
Từ khóa: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Law on Beliefs and Religions; people of all faiths and religions; great national unity bloc; Vietnam.
Nhận bài: 12/5/2020; Sửa chữa: 18/5/2020; Duyệt đăng: 3/6/2020.

Những kết quả tích cực qua hơn 2 năm
thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Đối với hoạt động tín ngưỡng: Hoạt động tín
ngưỡng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
sinh hoạt đã cơ bản ổn định, các cơ sở tín ngưỡng thực
hiện theo hướng dẫn của chính quyền các cấp và ngành
văn hóa, thể thao, du lịch; sinh hoạt tín ngưỡng, các lễ
hội tín ngưỡng truyền thống nhằm tôn vinh và nhớ ơn
những người có công với Tổ quốc, với nhân dân được phát
huy, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng,
mà còn bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Thông qua các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh mang
tính cộng đồng đã thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó những
người có chung tín ngưỡng góp phần xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Trong đồng bào dân tộc thiểu số, các
hoạt động tín ngưỡng truyền thống, lễ hội văn hóa dân tộc

tiếp tục được giữ gìn và phát huy yếu tố tích cực, những hủ
tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi một bước. 

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng được tăng
cường với việc ngày 6/12/2019, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội
vụ và Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trong công tác
quản lý nhà nước về tín ngưỡng.

2. Trong quá trình thực hiện Luật cho thấy những
điểm mới trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, như: Mở rộng
chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; sinh
hoạt tôn giáo tập trung; loại bỏ, bổ sung một số từ ngữ
được sử dụng trong Luật; giảm thời gian công nhận một
tổ chức là tổ chức tôn giáo; quy định về pháp nhân phi
thương mại đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực
thuộc; tách phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức
sắc, chức việc thành phong phẩm hoặc suy cử làm chức
sắc; bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; quy định cụ

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

LUậT TÍN NGưỡNG, TÔN GIÁO
Một số kết quả bước đầu qua
hơn 2 năm thực hiện
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thể về điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ
sở đào tạo tôn giáo; đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông
báo danh mục hoạt động tôn giáo; gia nhập tổ chức nước
ngoài, hội nghị liên tôn giáo; bổ sung theo hướng tạo
điều kiện cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt
Nam... đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo
trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo;
phù hợp với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở
Việt Nam hiện nay. 

Trong hơn 2 năm tổ chức thực hiện Luật, hầu hết chức
sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đã được thông
tin, chia sẻ, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến Luật và
Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành, qua đó góp
phần tăng cường đồng thuận xã hội. Các tổ chức, cá nhân
tôn giáo đón nhận, yên tâm, phấn khởi trong hành đạo,
xây dựng nếp sống đạo lành mạnh, tiến bộ, tích cực tham
gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã
hội, từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng, củng cố mối
quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa,
đạo đức tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Đối với việc công nhận tổ chức tôn giáo: Qua 2 năm
thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan quản lý nhà
nước về tôn giáo ở Trung ương đã công nhận tổ chức tôn
giáo đối với Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam và cấp
đăng ký hoạt động tôn giáo cho 3 tổ chức: (1) Hội thánh
Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam; (2) Hội thánh Tin lành Liên
hiệp Truyền giáo Việt Nam; (3) Giáo hội các Thánh hữu ngày
sau của Chúa Giê su Ki tô Việt Nam.

4. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên
chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu
hành: Các hệ phái Tin lành đã tiếp nhận 127 trên tổng số
133 mục sư thông báo phong phẩm theo Luật Tín ngưỡng,
tôn giáo.

Đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam: Tòa Thánh
Vatican phong giám mục chính tòa, giám mục phó, giám
mục phụ tá được thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa
Vatican và Việt Nam. Việc phong linh mục cho các tu sĩ:
Luật đã có những quy định mới tạo thuận lợi hơn cho giáo
hội và thẩm quyền tiếp nhận thông báo thuộc cơ quan
chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh. Thực tế
cho thấy, đa số các trường hợp phong linh mục đều được
các giáo phận thông báo với chính quyền địa phương.
Trường hợp chưa thực hiện kịp thời đều được các tỉnh,
thành phố hướng dẫn thực hiện. 

Việc đăng ký người được bầu giữ các chức vụ trong Hội
đồng Giám mục Việt Nam, bề trên các dòng tu: Việc bầu chức
việc hoàn toàn khách quan trong đại hội, không có sự dự
kiến trước nên đối với thủ tục đăng ký người dự kiến được
bầu không thực hiện được trong Công giáo. Tuy nhiên sau
khi bầu, Giáo hội Công giáo đã thực hiện nghiêm túc việc
đăng ký người đã được bầu làm chức việc. Từ ngày 1/1/2018

đến nay, có 20 dòng tu đã thực hiện đăng ký người được
bầu làm bề trên các dòng. Việc thông báo thuyên chuyển địa
bàn hoạt động của chức sắc, chức việc được Giáo hội hưởng
ứng và thực hiện theo quy định của Luật.

5. Cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo,
hoạt động xuất bản tôn giáo: Kể từ khi Luật được ban hành,
cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung
ương đã chấp thuận cho Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam
thành lập Trường Kinh Thánh Cơ đốc; Giáo hội Phật giáo
Hòa Hảo thành lập Trường Trung cấp Giáo lý; Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận cho Viện Thánh kinh Thần học thuộc
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) được đào tạo hệ
Cao học Thần học... Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng,
tôn giáo cấp tỉnh của nhiều địa phương đã hướng dẫn, tạo
điều kiện cho các tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực
thuộc mở nhiều lớp bồi dưỡng về giáo lý, giáo luật cho chức
sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

6. Hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện,
nhân đạo: Đây là những lĩnh vực hoạt động mà các tôn
giáo có sở trường và đã tham gia tích cực trong nhiều năm
qua. Từ khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực đã tạo
thêm cơ sở pháp lý giúp các tôn giáo tiếp tục tham gia các
hoạt động tốt hơn.

Về giáo dục, các cơ sở giáo dục do tôn giáo thành lập chủ
yếu tham gia giáo dục mầm non và dạy nghề. Tính đến nay,
cả nước có khoảng 300 trường mầm non và gần 2.000 cơ sở
giáo dục mầm non, trong đó nhiều trường đã đạt chuẩn quốc
gia cấp độ 1 cấp độ 2. Cả nước hiện có 12 cơ sở dạy nghề
thuộc các tổ chức tôn giáo bao gồm: 1 trường cao đẳng, 2
trường trung cấp nghề và 9 trung tâm dạy nghề, tuyển sinh,
đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp và dạy nghề ngắn hạn. Hàng
năm, các cơ sở dạy nghề tuyển sinh đào tạo nghề và hướng
nghiệp cho hàng nghìn người là con em các gia đình nghèo,
người dân tộc thiểu số. Sau khi tốt nghiệp ra trường đa số
các học viên đều có việc làm ổn định, mức thu nhập khá,
người lao động học từ các cơ sở dạy nghề của tổ chức tôn
giáo được chủ sử dụng lao động đánh giá cao về kỹ năng lao
động, trách nhiệm và kỷ luật lao động tốt... 

Ngoài ra, nhiều tổ chức tôn giáo có quỹ học bổng để
hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; vận động học sinh đến
trường nên tình trạng bỏ học ở nhiều nơi đã giảm hoặc
chấm dứt. Điển hình như: Đạo Cao Đài, Công giáo; Phật
giáo... Việc học hành của con, em các tín đồ được các tổ
chức tôn giáo, chức sắc, chức việc quan tâm, động viên,
do đó tỷ lệ học sinh tiên tiến, học sinh giỏi trong đồng
bào các tôn giáo ngày càng tăng.

Với tham gia xã hội hóa giáo dục, dạy nghề của các tôn
giáo đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho xã hội, khẳng định đường hướng gắn bó đồng hành
cùng dân tộc của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Đây
cũng là việc làm quan trọng thể hiện giá trị văn hóa, đạo
đức tốt đẹp của tôn giáo trong bối cảnh đất nước hội nhập
quốc tế sâu rộng. 
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Về tham gia hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe cộng
đồng, hoạt động xã hội hóa về y tế, chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân và từ thiện nhân đạo được các tổ chức tôn giáo
triển khai theo hai hình thức chủ yếu là hoạt động thường
xuyên và hoạt động không thường xuyên.

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn cả nước có trên
500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện do các tổ
chức tôn giáo thành lập dưới nhiều hình thức như: Tuệ Tĩnh
Đường, trạm xá, phòng khám đa khoa, phòng chẩn trị đông
y, phòng thuốc nam, tủ thuốc...1. Mỗi năm các cơ sở y tế,
phòng khám chữa bệnh của các tôn giáo đã khám và bốc
thuốc cho hàng vạn lượt bệnh nhân, trong đó ưu tiên khám,
chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho những người
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là bệnh nhân
nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với tổng kinh phí
mỗi năm hàng trăm tỷ đồng, đã góp phần cùng với chính
quyền các cấp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt
hơn. Đồng thời, tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội; từ
thiện nhân đạo; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cả nước hiện có
gần 800 cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức Phật giáo, Công
giáo, Cao Đài... (trong đó hơn 120 cơ sở đã có quyết định
thành lập) đang nuôi dưỡng trên 12.000 trẻ em mồ côi, trẻ
tàn tật, người già cô đơn, bệnh nhân tâm thần, HIV/AIDS,
tiếp nhận nhiều nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
góp phần chia sẻ với Nhà nước trong việc chăm sóc đối
tượng bảo trợ xã hội. Nhiều cơ sở tôn giáo là địa chỉ từ thiện
xã hội giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong
cuộc sống và tổ chức các lớp học tình thương bậc tiểu học,
hỗ trợ sách, vở, xe đạp, học bổng cho học sinh; thành lập
các tủ thuốc nhân dân, tặng xe lăn cho người khuyết tật,
phối hợp với các y, bác sỹ tổ chức các đoàn khám, phát
thuốc, chữa bệnh miễn phí; tặng nhà, tặng bể nước, tặng
bảo hiểm y tế, chăn, áo ấm...

Trong tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu, lãnh đạo 40 tổ chức tôn giáo đã ký kết Chương
trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với
biến đổi khí hậu với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai
đoạn 5 năm (2015-2020), đến nay trong cả nước đã xây
dựng được hơn 1014 mô hình của các tôn giáo tham gia bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tham gia phòng chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh... các
tôn giáo đều tham gia tích cực. Tất cả 43 tổ chức tôn giáo
và các tổ chức tôn giáo trực thuộc đều có văn bản hưởng
ứng, tham gia tích cực phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ
tiền, hàng hóa, thiết bị y tế cho các cơ quan phòng, chống
dịch trị giá hàng chục tỷ đồng, riêng của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam ủng hộ trên 20 tỷ đồng...

Kinh phí chi cho hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở
y tế, cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề và các hoạt động từ
thiện xã hội của các tổ chức tôn giáo mỗi năm lên đến hàng
ngàn tỷ đồng2. Những việc làm thiện nguyện, nhân văn tốt
đẹp ấy thể hiện vai trò của tổ chức tôn giáo trong phát huy

truyền thống đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau với
tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, khẳng
định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo,
những năm gần đây, đặc biệt sau khi triển khai Luật, hoạt
động quan hệ quốc tế của các tổ chức, cá nhân tôn giáo
diễn ra hết sức sôi nổi, phong phú cả về cấp độ, số lượng và
phạm vi hoạt động. Nhiều tổ chức, cá nhân tôn giáo đi nước
ngoài để tham dự các khóa đào tạo về tôn giáo, hội nghị,
hội thảo, giao lưu, hợp tác với nhiều tổ chức, cá nhân người
nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tôn giáo, giảng đạo,…
Các tổ chức tôn giáo về cơ bản hài lòng với cách giải quyết
của các cơ quan chức năng đối với hoạt động quốc tế của các
tổ chức tôn giáo. 

Hiện nay, người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, sinh
sống, học tập, công tác ngày càng nhiều, trong số đó có bộ
phận không nhỏ là người theo tín ngưỡng, tôn giáo có nhu
cầu sinh hoạt tôn giáo, mời chức sắc hướng dẫn đạo, thực
hành nghi lễ tôn giáo,… Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài, các cơ quan
chức năng tạo điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập
trung, mời chức sắc nước ngoài hoặc chức sắc Việt Nam
giảng đạo theo quy định của pháp luật.

Trong 2 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo,
theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, có 80 đoàn ra
nước ngoài với số lượng là 312 người và cho phép 139
đoàn với số lượng là 992 người nước ngoài vào hoạt động
tôn giáo tại Việt Nam. Các tổ chức tôn giáo Việt Nam đã
cử các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham dự nhiều hội
nghị, hội thảo, các diễn đàn ở khu vực và thế giới. Nhiều
hoạt động quốc tế lớn đã được các tổ chức tôn giáo Việt
Nam đăng cai và tổ chức thành công ở Việt Nam, được dư
luận quốc tế đánh giá cao. 

Về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam
được thực hiện đúng theo các quy định của Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo nhằm tạo điều kiện cho tín đồ là người
nước ngoài được sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo. 

Một số vấn đề đặt ra sau hơn 2 năm thực
hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Việc triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Luật
nhiều nơi chưa sâu rộng nên nhận thức, hiểu biết về Luật
của một bộ phận cán bộ, các cơ quan liên quan và một bộ
phận chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo còn chưa
đầy đủ và sâu sắc; còn phó mặc cho cơ quan chuyên môn;
các vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo còn xảy ra ở một số địa
phương với nhiều hình thức khác nhau. Còn những cách
hiểu và áp dụng chưa thống nhất về một số từ ngữ mới
trong Luật như cách hiểu về hoạt động tín ngưỡng và lễ
hội tín ngưỡng còn khác nhau, cách hiểu về chức sắc, chức
việc, địa điểm hợp pháp, tổ chức tôn giáo trực thuộc...

2. Việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín
ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng còn nhiều mặt hạn chế.
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Việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng và
các cơ sở tín ngưỡng (trừ các lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở
tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
đã được xếp hạng hoặc đã được đưa vào danh mục kiểm kê
di tích lịch sử của địa phương) ở cấp Trung ương được quy
định thuộc trách nhiệm của Bộ Nội vụ (Điều 22 Nghị định
số 162). Tuy nhiên, hiện nay ở cấp tỉnh, cấp huyện vẫn
chưa có văn bản pháp luật nào giao nhiệm vụ này cho cơ
quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp. Điều này
dẫn đến khó khăn cho việc tham mưu thực hiện quản lý về
các hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng ở địa
phương. Một số hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo
trái với Điều 5 của Luật nhưng chưa có sự vào cuộc kịp thời
của cơ quan quản lý nhà nước, việc phân định trách nhiệm
khi xảy ra sự việc cũng chưa rõ. 

Một số địa phương khác đề nghị không nhất thiết cơ sở
tín ngưỡng nào cũng cần có người đại diện hoặc ban quản
lý. Một số địa phương còn lúng túng trước các loại hình tín
ngưỡng, như loại hình tín ngưỡng “thờ mẫu hầu đồng”.
Chưa có hướng dẫn cụ thể việc cá nhân đứng đơn xin đăng
ký hoạt động tín ngưỡng tại nơi chưa được công nhận là cơ
sở tín ngưỡng (tại gia). Một số địa phương cho rằng, Luật
chưa có quy định cụ thể việc thành lập cơ sở tín ngưỡng.

Bên cạnh đó vẫn còn diễn ra một số hoạt động phản
cảm, phản văn hóa trong thực hành tín ngưỡng và lễ hội
văn hóa như: Tranh cướp “lộc” thái quá, rải tiền lẻ, mê tín
dị đoan, đốt vàng mã quá nhiều tại cơ sở tín ngưỡng…

3. Quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn
giáo. Đây là nội dung hiện nay các tổ chức tôn giáo đang
lúng túng, chưa tách bạch được tài sản nào là thuộc
quyền quản lý của Trung ương, tài sản nào thuộc quyền
quản lý của các tổ chức tôn giáo trực thuộc mặc dù trong
hiến chương, quy định của các giáo hội đều có nội dung
này nhưng lại rất chung chung dẫn đến khó thực hiện.
Việc không tách bạch được tài sản dẫn đến những khó
khăn cho các tổ chức tôn giáo khi đăng ký pháp nhân phi
thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc (một trong
những điều kiện để đăng ký pháp nhân phi thương mại
cho tổ chức tôn giáo trực thuộc). 

Việc quy định các tổ chức tôn giáo có tài sản là quyền
sử dụng đất nhưng các tổ chức tôn giáo chỉ có quyền sử
dụng nhưng không có quyền định đoạt. Theo quy định của
Luật Đất đai, các tổ chức tôn giáo không được mua, bán,
chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quy định
này phần nào hạn chế quyền của các tổ chức tôn giáo. 

4. Một số bộ, ban, ngành còn chậm tham mưu ban
hành chính sách, pháp luật có liên quan và các giải pháp
để thực hiện đồng bộ giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với
các luật khác để khắc phục những hạn chế, bất cập như:
Phương án phù hợp giải quyết các tranh chấp đất đai liên
quan đến tôn giáo hiện nay; biện pháp khắc phục việc
biến nhà ở cá nhân thành cơ sở thờ tự đang gây nên
những tranh chấp và mâu thuẫn; việc hoàn thiện các tiêu

chí để cấp giấy phép hành nghề đối với 2/3 cơ sở khám
chữa bệnh của tôn giáo; việc hướng dẫn cách thức quản
lý kinh sách, thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và
bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản
lý giam, giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ.

5. Quản lý nhà nước về tôn giáo trên một số mặt còn hạn
chế. Việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung được quy
định trong Luật đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo
của nhiều chủ thể. Tuy nhiên, hiện nay liên quan đến nội
dung này còn một số điểm chưa rõ ràng trong nhận thức và
thống nhất thực hiện. Nhiều địa phương chưa thống nhất
nhận thức về tổ chức tôn giáo trực thuộc. Một số địa phương
đề nghị hướng dẫn ban hộ tự, ban quản trị chùa của Phật
giáo; họ đạo của Cao Đài; giáo họ của Công giáo có phải là tổ
chức tôn giáo trực thuộc; hiện nhiều địa phương còn nhầm
lẫn giữa tổ chức tôn giáo trực thuộc với cơ sở tôn giáo (đặc
biệt là nhầm tổ chức tôn giáo trực thuộc với chùa).

Tại Điều 28 của Luật quy định một trong các điều kiện
để được đề nghị chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực
thuộc là trong hiến chương của tổ chức phải có quy định về
vấn đề này. Đối với giáo hội Công giáo không có hiến
chương thì căn cứ vào quy định nào để xem xét. Một số địa
phương cho rằng, Luật có quy định về tổ chức tôn giáo có
tư cách pháp nhân phi thương mại. Tuy nhiên, để cho việc
thực hiện thuận lợi, Luật cần bổ sung giải thích về cụm từ
pháp nhân phi thương mại. Đối với tổ chức tôn giáo trực
thuộc có tư cách pháp nhân phi thương mại không? 

Vấn đề phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên
chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành theo quy định của
Luật. Trong quá trình thực hiện, nhiều chức sắc, chức việc
chưa tuân thủ, xảy ra tình trạng nợ Phiếu lý lịch tư pháp
trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Mặt khác, Luật Lý lịch tư
pháp và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật hiện nay không có quy định về thời hạn sử dụng
của Phiếu lý lịch tư pháp, do đó khi phong phẩm, bổ nhiệm,
bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc phải làm lại lý lịch tư
pháp, việc này gây ra khó khăn đối với chức sắc, chức việc
và công tác quản lý3.

6. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn
giáo trong hệ thống chính trị nói chung còn nhiều mặt bất
cập. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở cấp
Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện đặt trong ngành Nội vụ
cần được xem xét, cân nhắc và có nghiên cứu đánh giá tổng
thể những mặt được và chưa được từ thực tiễn công tác
quản lý. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo,
nhất là cấp cơ sở còn thiếu và yếu, chưa được đào tạo bài
bản, đúng chuyên ngành, ít kinh nghiệm thực tiễn, nhiều
cán bộ, công chức trẻ nên việc tham mưu giải quyết các
công việc hiệu quả chưa cao.

7. Hiện nay, ở Việt Nam có 43 tổ chức được Nhà nước
công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn
giáo. Mỗi tổ chức tôn giáo có giáo lý, giáo luật, hệ thống cơ
cấu tổ chức, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử,
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suy cử,… khác nhau. Luật và Nghị định số 162 được ban
hành trên cơ sở mẫu số chung, áp dụng cho tất cả các tổ
chức tôn giáo không loại trừ, cũng không ưu ái cho tổ chức
tôn giáo nào. Vì vậy, khi áp dụng vào thực tiễn hoạt động
của các tổ chức tôn giáo sẽ có khó khăn nhất định.

Một số vấn đề qua thực tiễn thực hiện Luật các tỉnh,
thành phố còn băn khoăn như: Trụ trì chùa có phải là
chức việc; thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
theo quy định của luật và nghị định có tính cả thứ bảy,
chủ nhật không; việc thông báo kết quả phong phẩm linh
mục sẽ thông báo cho cơ quan nào; vấn đề thuyên chuyển
chức sắc, chức việc, nhà tu hành; sự khác nhau giữa người
đại diện và người lãnh đạo tổ chức;… cần có nghiên cứu,
trao đổi giữa các cơ quan liên quan để thống nhất giải
thích, hướng dẫn thực hiện.

Các tổ chức tôn giáo bước đầu nắm bắt và có phần hiểu
chưa hết về một số nội dung mới của Luật, vẫn thực hiện
theo thói quen kinh nghiệm từ trước dẫn đến trong quá
trình thực hiện sẽ khó khăn, chưa đúng với quy định của
Luật. Một số tổ chức tôn giáo chưa điều chỉnh kịp thời và
thích ứng với các quy định mới của Luật nên còn lúng
túng khi thực hiện. 

Một số giải pháp triển khai thực hiện tốt
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Đảng, Nhà nước ta cần tiếp tục xây dựng hoàn
thiện, đồng bộ các luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn
giáo, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, của con
người; hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản
luật liên quan (Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật
Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược...) nhằm phát huy các
giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn
giáo tham gia khám chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề, nhân
đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu... Tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về tín
ngưỡng, tôn giáo.

2. Chính phủ sớm tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị
1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất có
liên quan đến tôn giáo; sửa đổi, bổ sung những điểm

bất cập, những quy định chưa rõ về nhà, đất liên quan
đến tôn giáo. 

3. Cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc nghiên cứu mô
hình, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công
tác tôn giáo, tín ngưỡng của hệ thống chính trị các cấp
nói chung và tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà
nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, đáp ứng yêu cầu
đặt ra (sau Đại hội XIII của Đảng). Cần có bộ máy làm công
tác tôn giáo phù hợp từ Trung ương đến địa phương, tạo
sự thuận lợi, đồng bộ cho công tác chỉ đạo, điều hành và
triển khai các chủ trương, chính sách về tôn giáo.

4. Quan tâm hỗ trợ cơ chế, chính sách về tài chính,
thuế đối với cơ sở từ thiện xã hội của các tổ chức tôn
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Chỉ đạo khắc phục
những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực
hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sau 2 năm thực hiện.

5. Các tỉnh, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện; có kế hoạch kiểm tra, thanh tra,
giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Có
cơ chế hỗ trợ công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo;
kịp thời xử lý các vi phạm; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thực
hiện tốt Điều 4 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

6. Các tổ chức tôn giáo tiếp tục tham gia tuyên
truyền nội dung của Luật và Nghị định số 162 cho chức
sắc, chức việc, tín đồ của tổ chức mình. Không vi phạm
Điều 5 của Luật (các hành vi bị nghiêm cấm); rà soát bổ
sung vào hiến chương, điều lệ nội dung về rèn luyện
phẩm chất, đạo hạnh của các chức sắc, chức việc, nhà tu
hành theo phương châm đức cao, đạo sáng. Tích cực
hưởng ứng thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt
trận Tổ quốc, đoàn kết trong từng tôn giáo, đoàn kết
giữa các tôn giáo.

Tiếp tục phối hợp cùng Mặt trận, các cơ quan nhà nước
liên quan và các địa phương hướng dẫn các tổ chức tôn
giáo trực thuộc và cá nhân tôn giáo thực hiện tốt các quy
định của pháp luật khi tham gia xã hội hóa các lĩnh vực
hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề...v

Chú thích:
1. Công giáo có khoảng gần 150 phòng khám đông tây y hoặc đông y, trạm xá; Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam có 210 hội quán và

cũng là phòng thuốc Nam phước thiện; Phật giáo có khoảng trên 130 phòng khám Đông y, 10 phòng khám Tây y; đạo Cao Đài 93
có cơ sở phòng khám...

2. Qua tổng hợp, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, các tổ chức tôn giáo đã đóng góp cho xã hội hơn 1.000 tỷ đồng. Nguồn
kinh phí này đều được xã hội hóa từ đóng góp của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất... 

3. Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 về thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc: “Văn bản thông báo nêu rõ
tên tổ chức tôn giáo, họ và tên, phẩm vị, địa bàn hoạt động, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo kèm theo sơ yếu lý lịch, phiếu
lý lịch tư pháp của chức sắc”. Điểm b khoản 4 Điều 34 về đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc, hồ sơ đăng
ký gồm: “Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;…”.
Quy định tại Điều 34 của Luật về việc trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi chức việc cư trú và hoạt động tôn giáo sẽ khó khăn
cho một số tổ chức tôn giáo trong thực hiện, như: Tin lành, Baha’i.
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VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Tháng 3/2020, Hội đồng tư vấn Dân tộc - Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản biện xã hội Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021 - 2030. Bài viết tổng hợp những ý kiến phản biện xã hội về
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi.

Summary: In March 2020, the Ethnic Advisory Council of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee organized a consultation meeting for the
Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front Central Committeeabout
social criticisms on the National target program on socio-economic development
in ethnic minority and mountainous areas in the period of 2021 - 2030. This
article summarizes social criticisms on the National target program on socio-
economic development in ethnic minority and mountainous areas.
Từ khóa: Phản biện xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Social criticisms; socio-economic development; ethnic minorities and mountainous areas; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 6/5/2020; Sửa chữa: 12/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo
đảm quốc phòng - an ninh, Đảng và Nhà nước ta đã
xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi là những khu vực trọng yếu, giữ vị trí chiến

lược quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là vùng khó
khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế
- xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ xã hội
cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. Từ tình hình
trên, rất cần thiết phải xây dựng "Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030" để phát huy
kết quả, ưu điểm, khắc phục hạn chế, thúc đẩy sự phát
triển mạnh mẽ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương,
đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và
chính sách dân tộc. Vì vậy, đề nghị những nội dung chủ
yếu của Chương trình như sau:

Về các tiêu chí của Chương trình mục tiêu
quốc gia

Để đáp ứng được các tiêu chí của Chương trình mục
tiêu quốc gia và Luật Đầu tư công, Chương trình phải được
xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý của Đảng, Nhà nước
như: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc

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

Những ý kiến phản biện xã hội 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
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trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày
18/11/2019 của Quốc hội về việc phê duyệt “Đề án tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi” và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày
15/2/2020 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số
88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê
duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -
2030”. Các văn bản pháp lý trên đều quy định nhiệm vụ
xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021 - 2030.

Về sự cần thiết đầu tư, việc tuân thủ các
quy định của pháp luật và sự phù hợp với
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
Chương trình

Dự thảo Chương trình cần phân tích đánh giá các yếu
tố như: vị trí, tầm quan trọng, thực trạng kinh tế - xã
hội, công tác quản lý thực hiện chính sách, Mục tiêu thiên
niên kỷ của vùng dân tộc thiểu số và miền núi... để nêu
được sự cần thiết đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tuân thủ các quy
định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
chính sách của Nhà nước trong thời gian qua về vấn đề
dân tộc và công tác dân tộc, đồng thời phù hợp với các kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch theo mục
tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Về những thông số cơ bản của Chương trình
Sau khi nghiên cứu dự thảo "Chương trình mục tiêu

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030" do Uỷ ban
Dân tộc soạn thảo, các ý kiến góp ý, phản biện tập trung
vào các nội dung như sau: 

Về mục tiêu của Chương trình

Hệ thống chỉ tiêu đề nghị không nên đặt ra các
"chuẩn" riêng đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi
(thu nhập, hộ nghèo, giao thông, giáo dục, y tế...) mà
nên thống nhất "chuẩn" chung quốc gia để tập trung hơn,
ưu tiên hơn các nguồn lực thực hiện ở vùng dân tộc thiểu
số và miền núi. Một số chỉ tiêu cần rà soát lại định lượng
cụ thể các chỉ tiêu của chương trình không quy định tỷ

Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giữ gìn và phát triển nghề dệt truyền thống. 
ẢNH: KỲ ANH
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lệ % và có số liệu so sánh (thu nhập bình quân đầu người
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025
tăng trên 2,0 lần so với năm 2020, cụ thể là bao
nhiêu?...). Đề nghị bổ sung nội dung "Chăm lo, bồi dưỡng
sử dụng nhân tài" vào khoản 5 và nội dung "ngăn chặn,
đẩy lùi tệ nạn nghiện hút" vào khoản 8, mục 2.1. Mục
tiêu cụ thể đến năm 2025 của Tờ trình.

Về phạm vi, thời gian và đối tượng thực hiện
Chương trình

Đề nghị nghiên cứu không quy định cụ thể, chi tiết
các đối tượng sẽ thiếu và khó đầy đủ mà quy định chung
là "Mọi thành phần, tổ chức trên địa bàn vùng dân tộc
thiểu số và miền núi, đã được phân định năm 2020". 

Về các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình (10 dự án)

+ Các thông số cơ bản của 10 dự án trong Báo cáo đề
xuất của Chương trình đã bám sát nội dung của Nghị
quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về
phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, tuy nhiên
đề nghị nghiên cứu bổ sung các nội dung sau:

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất
sản xuất, nước sinh hoạt, đề nghị định lượng cụ thể các
mục tiêu của dự án không quy định mục tiêu tỷ lệ %,
các mục tiêu đề nghị thống nhất với các Mục tiêu phát
triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi.

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở
những nơi cần thiết đề nghị bổ sung nội dung "Quy
hoạch, xây dựng hoàn thiện các trung tâm xã và Trung
tâm cụm xã để làm nhiệm vụ là động lực, là trung tâm
phát triển, đầu kéo thúc đẩy cả xã và vùng sâu, vùng xa
phát triển". 

Dự án 3: Phát triển sán xuất nông, lâm nghiệp, phát
huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất
hàng hoá theo chuỗi giá trị đề nghị không nên đưa Tiểu
dự án 3.2 vào dự án vì đây là nhiệm vụ của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; đề nghị có định mức đầu
tư thoả đáng cho hộ gia đình tham gia bảo vệ chăm sóc,
trồng mới rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi, các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.

Đề nghị tên của dự án là "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi" bỏ "các đơn vị sự nghiệp công
của lĩnh vực dân tộc" vì đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu
phục vụ tất cả mọi đối tượng, thành phần trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án 5: Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực.

Đề nghị cần rà soát lại nội dung của Tiểu dự án 5.1 và
5.2 vì vốn và nguồn vốn quá lớn; đề nghị bổ sung một
Tiểu dự án về "Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán
bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển
du lịch. Nội dung "Xây dựng 2.000 câu lạc bộ sinh hoạt
văn hoá dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi, vùng di dân tại định cư" không
sát thực tế, hiện nay 2 dân tộc Tày, Nùng đã có hơn
2.000 câu lạc bộ hát Then, đàn Tính vì vậy đề nghị điều
chỉnh tăng 5.000 câu lạc bộ. Đề nghị bổ sung Tiểu dự án
về phát triển du lịch sinh thái vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi. 

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người,
nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Đề nghị làm rõ 2 tiêu
chí đối tượng của dự án là nhóm dân tộc thiểu số rất ít
người với nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; làm
rõ căn cứ để xác định 12 dân tộc trong dự án; sửa tên gọi
"tộc người thiểu số Đan Lai" vì trong thành phần 53 dân
tộc thiểu số không có dân tộc này.

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc cấp một
số ấn phẩm báo, tạp chí thời gian qua hiệu quả thấp,
thông tin không kịp thời vì vậy đề nghị Tiểu dự án 1 sửa
nội dung "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí" cho phù hợp
với tình hình hiện nay. 

Về huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư
công và các nguồn vốn khác để thực hiện
Chương trình

Tổng mức vốn đầu tư dự kiến của Chương trình quá
lớn, không khả thi (604.064,54 tỷ đồng) đề nghị cần rà
soát lại nội dung, nguồn vốn của các dự án, tiểu dự án
không trùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác
để tổng mức vốn đầu tư của Chương trình bằng hoặc thấp
hơn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới (khoảng 193.155,6 tỷ đồng), Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững (khoảng 48.397 tỷ đồng).

Về tổ chức thực hiện Chương trình 
Để thực hiện đúng quy định của Nghị quyết số

12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về việc triển
khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của
Quốc hội, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các dự án,
tiểu dự án của Chương trình đề nghị bổ sung mục IV.3
"Trách nhiệm của đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp"
nội dung "Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp phối hợp
theo dõi, giám sát và huy động nguồn lực của xã hội
thực hiện Chương trình".v
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Ngày 29/5/2020, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ
tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã
tiếp nhận ủng hộ phòng
chống dịch Covid-19 từ Công
ty TNHH MTV Lan Anh số tiền
2 tỷ đồng và Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng và Phát triển
Cường Thịnh Phát Group số
tiền 2 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Nam Phương,
Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc Công ty TNHH
MTV Lan Anh cho biết, hưởng
ứng lời kêu gọi “Toàn dân
tham gia ủng hộ phòng chống
dịch Covid-19” của Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty
TNHH MTV Lan Anh đã ủng hộ
công tác phòng, chống dịch
Covid-19 cho tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu là 500 triệu đồng. Công ty
cũng đã thăm hỏi và trao tặng
45 suất quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại điểm
cách ly Trường Quân sự thành phố Cần Thơ và trao 100
triệu đồng tiền mặt phục vụ công tác phun thuốc diệt
khuẩn, mua sắm trang thiết bị y tế.

Ngoài ra, Công ty cũng tặng 800 suất quà trị giá 244
triệu đồng hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ gia đình có
hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo, người già neo
đơn… trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự chung tay ủng hộ
của hai doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh, đây là
những tấm lòng thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của
doanh nghiệp khi sẻ chia cùng Đảng, Nhà nước, Chính
phủ trước những khó khăn mà đại dịch gây ra.

Vui mừng khi những ngày qua, Việt Nam chưa có ca
lây nhiễm nào trong cộng đồng và 85% bệnh nhân đã
được điều trị khỏi, đặc biệt chưa có ca tử vong, Chủ tịch
Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là thành công, là sự
khẳng định một Việt Nam mạnh mẽ, đoàn kết, đồng lòng
chiến thắng đại dịch. Việt Nam đã khẳng định được vị thế
của mình và tạo được niềm tin trước bạn bè quốc tế qua
những quyết sách quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của
dịch bệnh trong cộng đồng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, mỗi doanh
nghiệp cần tiếp tục có những định hướng mới nhằm ổn
định sản xuất, kinh doanh, tập trung chăm lo cho đời
sống của người lao động tại công ty và tạo môi trường
thuận lợi để tạo sự liên kết, thúc đẩy tiêu thụ tại thị
trường trong nước nhằm hưởng ứng tích cực Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.v

Cơ hội để hàng Việt, doanh nghiệp Việt 
khẳng định vị thế trên thị trường
TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP*

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

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng
hộ của các doanh nghiệp để phòng, chống dịch Covid-19. ẢNH: PV
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Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí
chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh ở
khu vực Tây Bắc, có diện tích 6.383,89 km2, với
182,086 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam

(Trung Quốc). Dân số trên địa bàn tỉnh 705.000 người,
gồm 25 dân tộc cùng chung sống, đồng bào dân tộc thiểu
số chiếm 66% dân số toàn tỉnh, dân tộc Mông chiếm
23,78%, dân tộc Tày 15,84%, dân tộc Dao 14,05%, dân tộc
Giáy 4,7%, dân tộc Nùng 4,4, còn lại là các dân tộc khác
đặc biệt ít người như: Hà Nhì, Phù Lá, Hoa, Sán Chay, Bố
Y, La Chí... chiếm 0,98%. Tính đến tháng 4/2020, tỉnh có
7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố với 16 phường, 9 thị
trấn, 127 xã, 1.578 thôn, tổ dân phố, trong đó có 1.007
thôn đặc biệt khó khăn, 25 xã, phường, thị trấn thuộc
khu vực I; 37 xã thuộc khu vực II và 102 xã thuộc khu vực
III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của
Thủ tướng Chính phủ; 104 xã đặc biệt khó khăn, biên giới
được hưởng chính sách 135 theo Quyết định số 900/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ1; 105 xã, thị trấn trọng
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT)2... Đây là những
khó khăn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói

chung và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc nói riêng. 

Hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính
đến ngày 31/12/2019 có 164 xã, phường, thị trấn3, với
1.564 cán bộ cấp xã, 1.870 công chức xã, 1.679 người hoạt
động không chuyên trách cấp xã, 10.772 người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố4. Mỗi xã, phường,
thị trấn đều có đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc.
Đây là những cơ quan, tổ chức có vai trò hết sức quan
trọng, là cầu nối giữa người dân và chính quyền, có nhiệm
vụ chuyển tải, truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân
dân và tổ chức quán triệt, triển khai để nhân dân thực
hiện. Đây cũng chính là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng, tình cảm của quần chúng nhân dân, nơi quần
chúng nhân dân gửi gắm niềm tin, đề đạt nguyện vọng
của mình lên các cơ quan Đảng, Nhà nước. Nhận thức
được vai trò, tầm quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở
trong những năm qua, nhất là từ khi Đảng, Nhà nước

* Đại tá, Tiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. 

LƯU HỒNG QUẢNG*

Tóm tắt: Lào Cai là tỉnh miền núi có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh -
quốc phòng ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, gồm 25 dân tộc anh em cùng sinh sống,
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66%. Phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc mà lực lượng công an tỉnh làm nòng cốt xây dựng, đã phát huy vai
trò của cả hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc với
nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.

Summary: Lao Cai is a mountainous province with an important strategic position
on national security and defense in the Northwestern region of the country. There
are 25 ethnic groups living together, in which ethnic minorities account for 66%.
The movement “All people protect national security” built by the provincial police
as the core force, has promoted the role of the whole political system, built a solid
popular game with a number of creative and effective models.
Từ khóa: Hệ thống chính trị cơ sở; công an; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tỉnh Lào Cai.
Keywords: Grassroots political system; police; the movement “All people protect national security”; Lao Cai Province.
Nhận bài: 6/5/2020; Sửa chữa: 25/5/2020; Duyệt đăng: 3/6/2020.

M ặ T  T R ậ N  V ớ I  C Á C  P H O N G  T R À O ,  C U ộ C  V ậ N  Đ ộ N G

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở 
trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
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triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới, Lào Cai đã có nhiều chủ trương, chính
sách, biện pháp để tăng cường, củng cố, xây dựng hệ
thống chính trị cơ sở, cải cách hành chính; nâng cao hiệu
quả quản lý điều hành của chính quyền, thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở, củng cố đại đoàn kết dân tộc, phát
động phong trào thi đua “Xây dựng hệ thống chính trị cơ
sở trong sạch, vững mạnh” cùng với các chính sách phát
triển kinh tế - xã hội, đã từng bước làm chuyển biến,
nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần
quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị của địa phương.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp
xã, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số chưa cao, còn hạn chế về năng lực, trình độ
văn hóa, chưa được đào tạo cơ bản; đối với cán bộ không
chuyên trách cấp xã và ở các thôn, tổ hầu hết chưa qua
đào tạo cơ bản, chỉ được bồi dưỡng một số chức danh; tỷ
lệ đảng viên thấp… đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa
phương nói chung và trong công tác vận động quần
chúng bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. 

Triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước,
trong những năm qua, Công an tỉnh Lào Cai đã tham mưu
cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, củng cố hệ
thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh từng bước đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh Tổ quốc và tổ chức
thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, qua
đó đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là:

Thứ nhất, công tác tham mưu xây dựng, củng cố hệ
thống chính trị cơ sở.

Thông qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lực lượng
công an đã làm tốt công tác rà soát chính trị nội bộ, bảo
vệ chính trị nội bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể
chính trị - xã hội. Qua việc tổ chức phong trào thi đua
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an đã
làm tốt công tác nắm tình hình về phẩm chất đạo đức,
chính trị tư tưởng, năng lực công tác cán bộ các cấp, từ
đó chủ động tham mưu, đề xuất bố trí nhân sự cho cấp ủy
đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội
nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển
đảng viên. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho
Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về “Nâng cao năng
lực công tác và sức chiến đấu của lực lượng công an xã

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc” giai đoạn 2013-2018. 
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giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”,
tham mưu cho Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về tổ chức bộ
máy, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng công
an xã, bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đến nay,
lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố được kiện toàn về
tổ chức đã bố trí đủ lực lượng từ xã, thị trấn đến các thôn
bản, tổ dân phố (đối với các xã, thôn bản phức tạp về an
ninh trật tự được bố trí 2 phó công an xã, 2 công an viên),
đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; đã có 460 công an xã
được đào tạo trình độ trung cấp nghiệp vụ Công an; các
chế độ chính sách, trang bị phương tiện làm việc từng
bước được đảm bảo, ngoài ra thông qua việc tổ chức diễn
đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhân dân đã
đóng góp hàng ngàn ý kiến cho lực lượng công an xã và
cho cả chính quyền cơ sở, từ đó góp phần nâng cao hiệu
quả công tác bảo vệ an ninh trật tự và củng cố hệ thống
chính trị ở cơ sở. 

Mặt khác, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày
27/3/2020 về phê duyệt Đề án “Điều động công an chính
quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn
tỉnh Lào Cai”. Đồng thời lựa chọn, bố trí, điều động 130
cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đảm
nhiệm chức danh Trưởng Công an 130 xã, thị trấn5. Đến
nay tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều
đã bố trí xong Công an chính quy đảm nhiệm chức danh
Trưởng Công an xã, qua đó đã góp phần nâng cao chất
lượng cán bộ hệ thống chính trị cơ sở.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền đối
với công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quy định bắt buộc hàng
năm các xã, phường, thị trấn phải ban hành nghị quyết
để lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (là một trong
các tiêu chí để được công nhận xã, phường, thị trấn,
thôn, tổ đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và xét
khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc). Hàng năm, Công an tỉnh giao chỉ tiêu cho Công
an xã, phường, thị trấn phải tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo,
đến nay hàng năm 100% các xã phường, thị trấn có nghị
quyết chuyên đề để lãnh đạo và tổ chức công tác bảo vệ
an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã có nhiều giải pháp về
tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp
vận động nhân dân, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý
thức cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục,

giúp đỡ, cảm hoá người vi phạm pháp luật tái hoà nhập
cộng đồng; tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ
sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.
Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu
tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó đã
góp phần tích cực trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp
của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng
ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa
bàn tỉnh Lào Cai. 

Thứ ba, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện để nhân dân
chủ động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong triển khai,
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Công
an về bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là Chỉ thị 09 ngày
1/12/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong tình hình mới; các nghị quyết liên tịch mà
ngành Công an đã ký kết với các ngành, tổ chức đoàn
thể... Qua đó đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc,
Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội
Nông dân và các ngành trong bảo đảm an ninh trật tự với
nhiều hình thức để tập hợp thu hút nhân dân tham gia
các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đền ơn đáp
nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông
thôn mới.

Lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các cơ
quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn xây dựng
quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng và
nhân rộng mô hình các khu dân cư, xã, phường, thị trấn,
cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh
trật tự; không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay,
trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 43 loại hình mô hình
được đánh là hoạt động có hiệu quả, được triển khai tại
762 thôn, tổ, cơ quan, doanh nghiệp, trường học6 điển
hình như: mô hình “Dòng họ tự quản”, “Thôn bản bình
yên, gia đình hạnh phúc”, “Cổng trường an toàn”, mô
hình “Cụm an ninh liên kết”, mô hình “Trường, phường,
khu dân cư an toàn”, mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống
tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Họ đạo bình yên”…

Do có nhận thức đúng đắn, chủ động trong các mặt
công tác nên thời gian qua, hệ thống chính trị cơ sở của
tỉnh Lào Cai liên tục được kiện toàn, củng cố. Đến nay,
đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được chuẩn
hóa; cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số
chiếm tỷ lệ cao; cán bộ ở các thôn bản được tăng cường
tất cả chức danh, được bố trí đầy đủ tại các thôn, bản;
không có hiện tượng vi phạm phẩm chất đạo đức, vi phạm
pháp luật… từ đó nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành
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MặT TRẬN VớI CÁC PHONG TRÀO, CUộC VẬN ĐộNG

đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc, góp phần làm kiềm chế các tội phạm và tệ
nạn xã hội trên địa bàn. 

Để phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong xây
dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực
lượng Công an tỉnh Lào Cai thực hiện một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:

Một là, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh,
cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác
tuyên tuyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác của
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước âm mưu,
thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các loại
tội phạm, làm cho mọi người thấy được, hiểu được yêu
cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trận tự
an toàn xã hội trong tình hình mới, lợi ích của công tác
bảo đảm an ninh trật tự đem lại cho mỗi người dân, cho
từng gia đình và cộng đồng xã hội. Đó là cách tốt nhất để
họ nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm và tự giác
tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở
địa bàn cơ sở.

Hai là, phải chủ động trong nắm, đánh giá đúng thực
trạng cán bộ để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng,
chính quyền bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ
nhằm phát huy khả năng của cán bộ; đặc biệt là những
vị trí chủ chốt, người đứng đầu, tập trung phát triển
Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt
là ở các thôn, tổ, phát huy vai trò của người có uy tín,
thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc. Phát huy
vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi đảng viên, nhất
là người đứng đầu trong học tập, làm theo tấm gương đạo
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng, củng cố tổ
chức Đảng, tăng cường công tác dân vận và thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở.

Ba là, lực lượng công an các cấp phải chủ động nắm
tình hình và những yêu cầu đặt ra cho công tác bảo vệ an
ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc để từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền ban hành các chủ trương giải pháp, kế hoạch
để chỉ đạo, điều hành các ngành, tổ chức đoàn thể trong
việc phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm
bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn một cách

có hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
năng lực về kỹ năng vận động quần chúng, năng lực quản
lý và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự cho
cán bộ, công chức, công an xây dựng phong trào và phụ
trách xã về an ninh trật tự, công an xã, bảo vệ dân phố.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả
hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn
xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với
lực lượng Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành,
đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại
đoàn kết toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Năm là, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình thức phát
động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải
phù hợp với điều kiện xã hội, phong tục, truyền thống
của từng địa phương, dân tộc, gắn với chương trình xây
dựng nông thôn mới. Nội dung biện pháp tiến hành phải
cụ thể, thiết thực, phù hợp trình độ nhận thức và đáp
ứng nguyện vọng lợi ích chính đáng của quần chúng nhân
dân. Hàng năm, có kế hoạch để chỉ đạo lựa chọn, bồi
dưỡng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Động viên,
khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích
xuất xắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn
xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc. Duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình,
kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng công an với các
cấp, các ngành nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân
dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức
mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn
kết toàn dân, tạo thế chủ động trong thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ an ninh, trật tự.

Sáu là, tiếp tục điều động công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh Công an xã để lực lượng công an
ngày càng gần dân hơn, bám sát cơ sở nắm tình hình hơn,
thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường
xuyên chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, dân
phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, nhà trường và các
tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững
mạnh, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.v

Chú thích:
1. Báo cáo số 622-BC/TU, ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003

của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc. 
2. Quyết định 1579/QĐ-BCA-V28 ngày 11/5/2011 của Bộ Công an về việc công nhận 105 xã thuộc tỉnh Lào Cai là trọng điểm về an

ninh trật tự. 
3, 4. Báo cáo số 823-BC/TU, ngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017

của Ban Chấp hành Trung ương và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.
5. Công an tỉnh Lào Cai, Báo cáo số 605/BC-CAT-PX01, ngày 27/3/2020 về kết quả điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức

danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
6. Công an tỉnh Lào Cai, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.
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Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập trung phối
hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận
thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong công tác đấu

tranh, phòng ngừa với tội phạm ma túy. Phát huy vai trò
của người uy tín, chức sắc các tôn giáo, gia đình, dòng họ
tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy
tại gia đình và cộng đồng. Phối hợp tổ chức các hoạt động
lên án, đấu tranh, trấn áp các tụ điểm phức tạp về tệ nạn
ma túy; vận động nhân dân xóa bỏ diện tích trồng cây
thuốc phiện. Củng cố, duy trì các mô hình tự quản về an

ninh trật tự, xây dựng hiệu quả các mô hình phòng chống
ma túy từ gia đình và cộng đồng dân cư; đưa nội dung công
tác phòng, chống ma túy vào xây dựng và thực hiện trong
các hương ước, quy ước của địa phương. Đến nay, có
110.898 hương ước, quy ước đã được phê duyệt, chiếm tỷ
lệ 88,2%; 5.574 hương ước, quy ước đang trong quá trình
phê duyệt; 2.128 hương ước, quy ước đang xây dựng; có
trên 812.730 hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào
“Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” và quản lý, giáo
dục người thân trong gia đình không tàng trữ, buôn bán và
sử dụng trái phép chất ma túy…

* Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong
cả nước đã thể hiện rõ vai trò trung tâm trong tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, xây
dựng cộng đồng, gia đình không có người vi phạm pháp luật về ma túy và mắc tệ
nạn ma túy, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào cũng xuất hiện ngày
càng nhiều mô hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma
túy; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, góp
phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương.

Summary: For many years, the Vietnam Fatherland Front system and mass
organizations throughout the country have clearly shown their central role in
propaganda and mobilizing people to implement and promote the movement “All
people participate in drug prevention and fighting”, building communities and
families without people who violate the drug law and suffer from drug evils, are
supported by the people. The movement also appears more and more advanced
models, typical individuals in drug prevention and fighting; sensitize, educate and
help detoxification at home and in the community, actively contribute to
maintaining political stability and social order and safety in each locality.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”; ổn định chính trị,
trật tự an toàn xã hội.
Keywords: The Fatherland Front and mass organizations; the movement “All people participate in drug prevention
and fighting”; political stability, social order and safety.
Nhận bài: 11/5/2020; Sửa chữa: 18/5/2020; Duyệt đăng: 28/5/2020.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền phòng, chống 
tội phạm về ma túy 
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Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các
cấp đã tổ chức hiệu quả các hội nghị, hội thảo, tập huấn
chuyên đề về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ,
hội viên, đoàn viên, chức sắc, chức việc các tôn giáo, già
làng, trưởng bản, qua đó công tác phòng, chống ma túy
được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với
đặc điểm của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo. Nhiều
địa phương đã chú trọng đổi mới cách tuyên truyền, thu
hút sự tham gia của người dân, thông qua nhiều nội dung
thiết thực cụ thể, như: trên hệ thống thông tin đại chúng
ở cơ sở, kẻ vẽ các pa nô, khẩu hiệu; tuyên truyền thông
qua các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, sinh hoạt tín
ngưỡng, tôn giáo; giao lưu, tọa đàm, văn hoá, văn nghệ;
tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua trong công tác
phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Các diễn
đàn quần chúng nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội; diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến
nhân dân”; “Chung tay phòng chống tội phạm, kiềm chế
tai nạn giao thông và bài trừ tệ nạn xã hội”; “Mẹ - Gia
đình và con đường tương lai của con”; “ước mơ ngày trở
về”; “Thắp lửa trên đường về”; “Vượt qua nỗi đau cái chết
trắng”; “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”… đã
được tổ chức thường xuyên từ địa bàn cơ sở góp phần
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công
tác phòng, chống ma túy. 

Theo đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình
phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ
chức thành viên và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”
giai đoạn 2013 - 2018, đã có 344.897 lượt khu dân cư;
33.857 lượt xã, phường, thị trấn và 327.064 cơ quan,
doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
1.882 ban, 15.656 tổ bảo vệ dân phố với 72.456 thành
viên; 37.371 đội dân phòng với trên 409.287 thành viên;
111.649 tổ hòa giải với tổng số 661.183 hòa giải viên;
309.391 bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... hoạt động hiệu
quả. Nhiều mô hình đã tiếp tục được duy trì, nhân rộng
như: “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản”, “Dòng họ an toàn”,
“Câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật”, “Câu lạc bộ phòng,
chống tội phạm”, “Câu lạc bộ giáo dục đồng đẳng”, “Nhà
trọ văn hoá”, “Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn không có ma
tuý”; “Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật”,
“Khu dân cư an toàn, không tội phạm, tệ nạn xã hội”,
“Gia đình, dòng họ không có người mắc tệ nạn xã hội”;
mô hình “2 không, 1 có”, “3 tăng, 3 giảm”, mô hình “Tổ
tự quản”, “Tổ liên gia”; “Phòng, chống tội phạm trên
tuyến biên giới”; “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thanh niên
xung kích, tình nguyện”, tổ an ninh nhân dân, tổ dân
phòng, “Xứ, họ đạo tiên tiến; gia đình Công giáo gương
mẫu". Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp
hành xong án phạt tù, đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường
giáo dưỡng trở về địa phương” tại các tỉnh: Hòa Bình,
Vĩnh Long, Phú Thọ, Hà Nam, Bình Thuận, Tây Ninh,
Nam Định và Quảng Ninh. Mô hình “Doanh nhân hỗ trợ
vốn cho người chấp hành xong án phạt tù, người hoàn
lương ổn định cuộc sống” tại các tỉnh Kiên Giang, An

Giang, Đồng Nai, Bình Dương và Cao Bằng... góp phần
tích cực phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, trách
nhiệm của xã hội, cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật
tự; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội
phạm, ma túy và tệ nạn xã hội góp phần giữ gìn an ninh
trật tự tại mỗi địa phương. 

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trong việc thực
hiện nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước
về phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống ma túy trong
từng giai đoạn đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể triển
khai rộng khắp trên địa bàn cả nước. Hoạt động kiểm tra
đã được tiến hành nghiêm túc ở các cấp, tập trung hướng
đến các địa phương có nhiều phức tạp về tội phạm ma
túy, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn gặp
nhiều khó khăn. Qua công tác kiểm tra cho thấy, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ trong
quá trình triển khai thực hiện; đã xác định rõ hơn nhiệm
vụ của từng đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm
và phòng, chống ma túy ở từng giai đoạn. Chú trọng tổ
chức các hoạt động trao đổi và chia sẻ những cách làm
hay, phổ biến những kinh nghiệm trong xây dựng các mô
hình, điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác
tuyên truyền, vận động, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân,
nhất là phát huy vai trò của các cá nhân gương mẫu,
người tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo tham gia giữ gìn an
ninh trật tự và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc
vận động từ địa bàn cơ sở.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn
có những hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời
gian tới. Công tác tuyên truyền đã có chuyển biến bước
đầu nhưng chưa đủ mạnh, nội dung, hình thức tuyên
truyền chưa có chiều sâu, chưa hướng mạnh đến những
nhóm người có nguy cơ cao trong cộng đồng. Vai trò,
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong
rà soát địa bàn, nắm bắt dư luận và tập hợp, phản ánh
kiến nghị của nhân dân trong tố giác tội phạm, tệ nạn xã
hội chưa được thường xuyên, kết quả còn nhiều hạn chế.
Phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy"
chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp
nhân dân; nội dung và hình thức còn hạn chế. Thái độ kỳ
thị của xã hội đối với người nghiện ma túy còn nặng nề;
kết quả giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người nghiện ma tuý
tái hoà nhập cộng đồng chưa cao. Giải pháp hỗ trợ vốn,
giải quyết việc làm cho người vi phạm pháp luật hoàn
lương còn rất nhiều khó khăn; công tác phân công người
cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người nghiện cai nghiện tại
cộng đồng ở nhiều nơi còn hình thức.

Trong thời gian tới, tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục
có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng kết 10 năm thực hiện
Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp
tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và
kiểm soát ma túy trong tình hình mới" cho thấy tội phạm
về ma túy và tệ nạn ma túy chưa giảm; tình hình mua bán,
vận chuyển ma túy rất phức tạp, các lực lượng chức năng
ngày càng đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm vận chuyển,
buôn bán, tàng trữ chất ma túy với số lượng lớn; xuất hiện
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nhiều đường dây của các đối tượng người nước ngoài lấy
Việt Nam làm địa điểm chung chuyển chất ma túy sang các
nước thứ ba. Cảnh báo gia tăng tình trạng sử dụng ma túy
tổng hợp trong cộng đồng ở nhiều địa phương; tình hình
người nghiện các chất ma túy ngày càng trẻ hóa, hệ lụy của
ma túy và sử dụng các chất ma túy đang để lại những hậu
quả hết sức nghiêm trọng. 

Từ những yêu cầu trong công tác phòng, chống ma
túy và tệ nạn ma túy, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền
các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo với những giải
pháp quyết liệt, việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm
trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy và tệ nạn ma
túy. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục
phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác
tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền
và các lực lượng chức năng, đẩy mạnh và tổ chức hiệu
quả phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy"
từ địa bàn cơ sở thông qua các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ,
hội viên, đoàn viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình, Chiến lược quốc
gia của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của địa phương đối
với công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng,
chống ma túy và tệ nạn ma túy nói riêng.

Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng
viên, hội viên, đoàn viên trong thực hiện công tác phòng
ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm
ma túy và tệ nạn ma túy ở cơ sở. Tập trung nâng cao chất
lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” với các phong trào do
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động.

Hai là, lấy địa bàn cơ sở làm hạt nhân trong việc củng
cố và nâng cao chất lượng xây dựng phong trào "Toàn dân
tham gia phòng, chống ma túy" và phong trào "Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc" phù hợp với từng địa bàn, truyền
thống văn hóa, phong tục tập quán, dân tộc, tôn giáo ở
từng địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội từ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Phát động mỗi một địa phương một sáng kiến, mỗi
cộng đồng một mô hình hiệu quả trong công tác phòng,
chống ma túy và tệ nạn ma túy. Kịp thời phát hiện và
đấu tranh lên án với các hành vi tàng trữ, buôn bán và sử
dụng trái phép chất ma túy; không để xảy ra các tụ điểm
phức tạp về an ninh trật tự, ổ nhóm hoạt động của tội
phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy ở cộng đồng
dân cư.

Ba là, phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi
đua, các cuộc vận động giữa Mặt trận Tổ quốc với tổ chức
thành viên các cấp nhằm hướng đến phục vụ nhu cầu, lợi
ích thiết thực cho đời sống nhân dân, nhất là các địa bàn
phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, khu vực biên giới, địa phương còn nhiều khó khăn về
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các chi
hội, chi đoàn thực hiện tốt công tác phát huy vai trò của
người tiêu biểu, già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn
giáo tham gia nắm bắt địa bàn, chủ động phát hiện, đấu
tranh, lên án với các tụ điểm tàng trữ, buôn bán và sử
dụng chất ma túy. Tổ chức các hoạt động cảm hóa, giáo
dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân
cư; xóa bỏ sự phân biệt đối xử của người dân trong việc
giúp đỡ người vi phạm pháp luật, người cai nghiện ma
túy tái hòa nhập cộng đồng.

Bốn là, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất
lượng các hình thức tự quản của quần chúng nhân dân
trong giữ gìn an ninh trật tự ở mỗi địa bàn cơ sở. Phối hợp
và mở rộng các diễn đàn "Lắng nghe ý kiến nhân dân",
"Nhân dân tố giác tội phạm", kịp thời nắm bắt dư luận xã
hội, phản ánh mọi kiến nghị của quần chúng nhân dân
trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống
đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tổ chức hiệu quả hoạt động quần chúng đấu tranh
trực tiếp và lên án, tố giác người vi phạm pháp luật, các
tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự nhất là các tụ điểm
tàng trữ, buôn bán các chất ma túy, tụ điểm hoạt động
theo kiểu xã hội đen, ổ nhóm tội phạm... tại cộng đồng
dân cư. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các
tổ chức thành viên với các lực lượng chức năng trong rà
soát, sàng lọc đối tượng; tổ chức tốt các biện pháp phân
công quản lý, giúp đỡ, không để một đối tượng nào mà
không được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Công
an và các tổ chức thành viên giúp đỡ.

Năm là, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong
công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chương trình,
Chiến lược quốc gia của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của
địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và
phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội tại
các địa phương.

Kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, nhân
rộng các mô hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong công
tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Định kỳ tổ chức sơ
kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào
"Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy" và phong trào
"Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong các tầng lớp
nhân dân.

Đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm trong
đó có tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy tiếp tục
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và lâu
dài của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách
nhiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, giảm
thiểu mọi nguy cơ, tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội,
xây dựng đời sống xã hội an toàn, lành mạnh cho nhân
dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm
vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và
đảm bảo quốc phòng an ninh của mỗi địa phương và
trong cả nước.v
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HOÀNG ĐỨC THẨM*

Tóm tắt: Trong 5 năm (2015 - 2019), hoạt động giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chuyển biến tích cực và dần
đi vào nề nếp. Từ chỗ “vừa làm vừa rút kinh nghiệm” trong những năm đầu triển
khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, hoạt động giám sát,
phản biện xã hội của địa phương đã đi vào thực chất hơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng và lựa chọn những lĩnh vực, vấn đề phù hợp
mà nhân dân và xã hội đang quan tâm; đồng thời, gắn việc triển khai hoạt động
giám sát, phản biện xã hội với lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân
dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các phong trào thi
đua yêu nước của địa phương.

Summary: In 5 years (2015 - 2019), social supervision and criticism activities of the
Vietnam Fatherland Front of Quang Tri province have had a great deal of positive
changes and gradually come into order. From the point of “both working and drawing
experience” in the first years of implementing the Decision 217, 218-QD/TW of the
Politburo, up to now, the local social supervision and criticism has been more practical.
The Vietnam Fatherland Front Committee of the province has actively developed and
selected appropriate fields and issues that people and society are interested in; at the
same time, associating the implementation of social supervision and criticism with
listening to people's opinions, thoughts, and aspirations, mobilizing the people to well
implement local policies, laws and patriotic emulation movements.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Quảng Trị.
Keywords: Social supervision and criticism; Decision 217, 218-QD/TW of the Politburo; the Vietnam Fatherland
Front of Quang Tri province.
Nhận bài: 18/5/2020; Sửa chữa: 21/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Những kết quả đạt được trong hoạt động
giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm tốt vai
trò nòng cốt, chủ trì hiệp thương với các đoàn thể chính
trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội,
báo cáo cấp ủy và thông báo với chính quyền về kế hoạch
giám sát, phản biện xã hội hàng năm. Qua đó có được sự

thống nhất cao về nội dung, cách thức, lĩnh vực, địa bàn,
thời điểm và các vấn đề liên quan để tổ chức triển khai kế
hoạch giám sát, phản biện xã hội; chủ động xây dựng các
chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu và điều kiện
tình hình thực tế của địa pương; hạn chế được tình trạng
dàn trải, hình thức, trùng lặp trong hoạt động giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

* Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị
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chính trị - xã hội. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh đã tranh thủ, phát huy vai trò và sự tham
gia, đóng góp của các Hội đồng tư vấn, là những chuyên
gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực trong hoạt động giám
sát, phản biện xã hội.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo, kịp thời ban hành các Quyết định, Chị thị, Quy định
đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc, nhất là quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền các cấp trong tiếp thu, xử lý, giải quyết các ý kiến,
kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội sau giám sát, phản biện xã hội. Đây là cơ chế
thuận lợi, tích cực, hữu hiệu để Mặt trận Tổ quốc triển
khai thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội
của mình. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên chú trọng
công tác kiểm tra, đôn đốc, khảo sát thực tế nhằm kịp
thời kiến nghị, bổ sung chỉnh sửa, khắc phục những khó
khăn, vướng mắc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp trong tỉnh xác định hoạt động giám sát, phản biện xã
hội là một trong những nội dung trọng tâm công tác hàng
năm và được đưa vào nội dung ký cam kết trách nhiệm
của người đứng đầu.

Công tác triển khai các kế hoạch, chương trình giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong 5
năm qua luôn nhận được sự đồng tình, hỗ trợ tích cực và
hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan
chức năng, các tổ chức, đơn vị có liên quan. Việc tổ chức
ký kết và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình
phối hợp trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội đã
huy động tích cực sự tham gia, đóng góp của các tổ chức,
các ngành có liên quan. Mặt trận các cấp, nhất là cơ sở đã
chú trọng công tác tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh
tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là
củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó
đã kiến nghị với chính quyền xử lý nhiều sai sót, vi phạm
trong các lĩnh vực, hạn chế thất thoát, tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí ngay tại cơ sở, khu dân cư.

Thống kê trong 5 năm (2015-2019), Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã chủ trì tổ chức 14
cuộc giám sát chuyên đề; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội
đồng nhân dân tỉnh với hơn 107 cuộc giám sát, khảo sát;
phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức 51 cuộc
kiểm tra, giám sát. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
tổ chức triển khai 43 cuộc giám sát chuyên đề; các hoạt
động giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng được triển khai tích cực ở
cơ sở và địa bàn khu dân cư. Trong 5 năm, Mặt trận Tổ
quốc tỉnh đã chủ trì phối hợp tham gia phản biện, góp ý
kiến vào 35 dự thảo các luật, bộ luật; 245 dự thảo các văn
bản quy phạm pháp luật, các dự án, đề án từ Trung ương
đến địa phương; thẩm định hơn 77 đề án, dự án đầu tư
công về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh... 

Tuy nhiên, nhận thức về công tác giám sát, phản biện
xã hội của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương trên
địa bàn tỉnh thời gian qua còn chưa thống nhất, chưa
hiểu đúng bản chất của hoạt động giám sát, phản biện xã
hội. Hoạt động giám sát mới chú trọng hình thức giám
sát theo đoàn và phối hợp giám sát, chưa tổ chức được
hình thức giám sát thường xuyên, đột xuất. Quá trình tổ
chức giám sát còn dựa nhiều vào báo cáo; chưa đầu tư,
nghiên cứu thực tế, tài liệu, thông tin, do đó kết luận
giám sát còn chung chung, hiệu lực, hiệu quả không cao. 

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc các cấp trong tỉnh trong thực tế vẫn ít nhiều mang
tính hình thức, hiệu quả pháp lý chưa cao. Nhiều đề xuất,
kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc sau giám sát, phản biện
chưa được các cơ quan nhà nước, các ngành chức năng tiếp
thu, giải quyết. Bên cạnh đó, trong thực hiện hoạt động
giám sát, phản biện xã hội, một số nơi lãnh đạo Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam chưa thể hiện được bản lĩnh dám nói,
dám làm, dám chịu trách nhiệm; vẫn còn hiện tượng nể
nang, né tránh, ngại va chạm trong quá trình giám sát,
phản biện xã hội. Việc thực hiện các quy định trách nhiệm
sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc đối với
các cơ quan, tổ chức liên quan chưa rõ ràng, chưa mang
tính bắt buộc, chưa có cơ chế, chế tài phù hợp.

Giải pháp đối với Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Quảng Trị nhằm nâng cao hiệu quả giám
sát và phản biện xã hội

Thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần
tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các cơ chế, chính
sách, quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các
địa phương, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội. Đây là những cơ sở quan trọng để thực
hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối
với hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành
chức năng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy,
sự điều hành chính quyền, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã
hội, tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân; xây
dựng các thiết chế giám sát phù hợp, tránh sự chồng
chéo, trùng lặp, để nhân dân thực hiện quyền giám sát
thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
trong tỉnh.

Thứ hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
trong tỉnh cần xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối
hợp với các cơ quan đảng, chính quyền, các đoàn thể
chính trị - xã hội và các tổ chức, đơn vị liên quan. Nâng
cao chất lượng phối hợp, cung cấp thông tin, nhằm bảo
đảm có đầy đủ thông tin kịp thời, chính xác làm căn cứ
tổ chức tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Có cơ
chế tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ các cá nhân, tổ
chức trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là
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các vấn đề nổi cộm, bức xúc, cần những người dám nói
thật, nói thẳng, đấu tranh với tiêu cực. Xây dựng quy chế
và thành lập bộ phận chuyên trách của cơ quan Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện
chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đặc
biệt là cấp tỉnh, cấp huyện vừa phải phát huy vai trò chủ
thể, chủ động trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế
hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm, vừa nghiên
cứu chọn lựa, thống nhất nội dung, vấn đề, lĩnh vực mà
nhân dân và xã hội đang bức xúc, các cấp, các ngành và
toàn xã hội đang quan tâm để tổ chức giám sát, phản biện
xã hội. Quá trình triển khai các hoạt động giám sát, phản
biện xã hội cần tiến hành song song giám sát việc thực
hiện và chấp hành các quy định về giám sát, phản biện xã
hội của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ trì, phối
hợp thống nhất xây dựng, soạn thảo một bộ tài liệu bồi
dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về giám sát, phản
biện xã hội phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương
và các quy định có liên quan.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả tiếp thu, xử lý, giải quyết
trong tổ chức, triển khai hoạt động giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp kiến
nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh có các
quy định cụ thể, chi tiết hơn về cơ chế tiếp thu, phản
hồi, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nhất là sau giám
sát, phản biện xã hội. Phối hợp Hội đồng nhân dân và các
cơ quan liên quan xây dựng, làm rõ quy định, quy trình,
cách thức giám sát, phản biện xã hội; trách nhiệm của
các cơ quan, tổ chức có liên quan trước, trong và sau giám
sát, phản biện xã hội; thời hạn phản hồi, xử lý, giải quyết
các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện của đối
tượng được giám sát, phản biện và các cơ quan, tổ chức
có liên quan.

Thứ năm, tập trung lựa chọn và xây dựng cho được
lực lượng nòng cốt vừa làm chỗ dựa vừa làm nhiệm vụ
tiên phong đột phá trong giám sát, phản biện xã hội, bên
cạnh việc phát huy tích cực sự tham gia, đóng góp của hệ
thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức
thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh
vực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tăng

cường cơ chế huy động sự tham gia của nhân dân, báo
chí và các phương tiện truyền thông vào hoạt động giám
sát, phản biện xã hội, từ đó, tăng sức thuyết phục đối với
cơ quan, tổ chức là đối tượng được giám sát, phản biện.
Đây là nguồn lực vô cùng phong phú, đa dạng và riêng có
của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh trên phương diện
cả về lý luận và thực tiễn để làm cơ sở tổ chức tốt hoạt
động giám sát, phản biện xã hội.

Thứ sáu, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tự
đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục
phát huy vai trò chủ động, chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đối với việc xây dựng kế
hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm, nhất là việc
xác định, lựa chọn nội dung, phạm vi, hình thức giám
sát, phản biện xã hội. Phân định rõ nội dung Mặt trận
chủ trì, nội dung đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì, nội
dung nào cần phối hợp. Trong tổ chức thực hiện phải linh
hoạt, quan tâm đến những vấn đề lớn nảy sinh, không
cứng nhắc chỉ làm theo kế hoạch. Kết hợp chặt chẽ việc
nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân với hoạt động
giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền.

Một vấn đế cần quan tâm trong đổi mới hoạt động
giám sát, phản biện xã hội đó là, trước khi tiến hành hoạt
động giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ
sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Đối với các vụ
việc phức tạp, những nội dung còn nhiều ý kiến khác
nhau cần tiến hành điều tra, khảo sát, tranh thủ ý kiến
tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng
tư vấn theo các lĩnh vực cụ thể. Việc tập hợp, tổng hợp ý
kiến, kiến nghị giám sát, phản biện xã hội và góp ý phải
khoa học, khách quan, trung thực, đầy đủ, có sự chắt lọc,
đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý, khoa học và thực tiễn,
đồng thời đưa ra các giải pháp có tính khả thi, bảo đảm
thời gian và sức thuyết phục đối với đối tượng được giám
sát, phản biện xã hội. Quá trình triển khai hoạt động giám
sát, phản biện xã hội phải bám sát các hướng dẫn, quy
định, quy chế, đảm bảo đúng quy trình, đồng thời vận
dụng linh hoạt cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn
địa phương và nội dung, lĩnh vực, đối tượng giám sát,
phản biện xã hội.v

Tài liệu tham khảo
1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị (2017), Báo cáo “Về việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày

9/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị”.
2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị (2017), Báo cáo kết quả Giám sát và phản biện xã hội năm 2017,

dự kiến nội dung Giám sát, phản biện xã hội năm 2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị (2018), Báo cáo công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2018;

phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị (2019), Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, phản biện xã hội

năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.



81TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)

K I N H  N G H I ệ M  -  T H ự C  T I ễ N

CAO THỊ DUNG* 
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phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình. Bài viết tập trung làm rõ những biện
pháp tăng cường quản lý hộ tịch ở cấp cơ sở hiện nay.

Summary: Management of civil status at grassroots level plays an important role in
monitoring status and changes of civil status; protecting the legal rights and interests
of individuals and families; contributing to the formulation of policies on economy,
society, national security, population, and family planning. This paper focuses on
clarifying current civil status management measures at grassroots level.
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Hộ tịch là những sự kiện pháp lý cơ bản xác định
tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra
đến khi chết. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ghi nhận các sự kiện pháp lý

liên quan đến nhân thân của cá nhân. Quản lý hộ tịch ở cấp
cơ sở là việc theo dõi sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó
bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký hộ
tịch ở cấp cơ sở

Điều 71, Luật Hộ tịch năm 2014 quy định Ủy ban nhân
dân cấp xã: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ
tịch tại địa bàn xã mình; tuyên truyền, vận động nhân
dân chấp hành pháp luật về hộ tịch, quản lý, lưu trữ, bảo
quản sổ sách, hồ sơ hộ tịch, đăng ký các việc hộ tịch trong
nước theo thẩm quyền; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở
dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định... Công chức Tư
pháp - hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện
các nhiệm vụ, quyền hạn này.

Thẩm quyền đăng ký các việc hộ tịch của chính quyền
cấp cơ sở cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm: Đăng
ký khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; giám hộ (bao
gồm cả đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ); thay đổi, cải

chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông
tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;
ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án,
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như:
thay đổi quốc tịch; xác định cha, mẹ, con; xác định lại
giới tính; nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; ly
hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết
hôn; công nhận giám hộ; tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một
người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực
hành vi dân sự; xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc
hộ tịch khác và đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử có yếu
tố nước ngoài ở khu vực biên giới); đăng ký khai tử.

Về cơ bản, các thủ tục đăng ký hộ tịch hiện hành đã
khá đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu
nên tiếp tục được kế thừa trong Luật. Cá nhân có yêu cầu
đăng ký hộ tịch nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) cho cơ
quan đăng ký hộ tịch kèm theo các giấy tờ chứng minh
cho sự kiện hộ tịch cần đăng ký (Giấy chứng sinh hoặc văn
bản thay thế, giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử,
giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con, giấy tờ làm căn
cứ chứng minh việc thay đổi, cải chính hộ tịch…).

Người đi đăng ký hộ tịch chỉ phải xuất trình giấy tờ
chứng minh nhân thân (có thể là Thẻ Căn cước công dân

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

Vấn đề quản lý hộ tịch cấp cơ sở
Thực trạng và giải pháp
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theo Luật căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân
dân, Hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ thay thế khác đối với người
chưa có Thẻ Căn cước công dân) mà không phải xuất trình
bất kỳ giấy tờ nào khác để chứng minh như: hộ khẩu chứng
minh nơi cư trú, giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân của
cha mẹ - khi đăng ký khai sinh, giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân - khi làm thủ tục kết hôn). Tuy nhiên, trong giai
đoạn chuyển tiếp, khi chưa có Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trước
mắt người dân vẫn phải xuất trình các giấy tờ này. 

Luật hộ tịch cũng quy định cụ thể về nội dung đăng
ký khai sinh, xác định nội dung đăng ký khai sinh là
thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ
tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy
tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải
phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó
(Điều 14). Luật hộ tịch cũng quy định nguyên tắc cấp Số
định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh; cập nhật thông
tin hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch; về thời hạn, trách
nhiệm thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử; thời gian
và trình tự giải quyết các việc đăng ký hộ tịch, bảo đảm
chặt chẽ nhưng rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành
chính so với quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. 

Thực trạng quản lý hộ tịch ở cấp cơ sở
Thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở

cấp cơ sở đã có những bước phát triển ổn định, đạt được
những kết quả quan trọng. Công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật về hộ tịch ngày càng được coi trọng. Hệ thống
cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, đội ngũ công chức làm

công tác hộ tịch cấp cơ sở không ngừng được củng cố,
kiện toàn, nhờ đó đã giải quyết được số lượng lớn yêu
cầu đăng ký hộ tịch của người dân. Trình tự, thủ tục đăng
ký hộ tịch cũng từng bước được đơn giản hóa, ngày càng
tạo thuận lợi cho người dân. Dữ liệu hộ tịch được hình
thành với hệ thống sổ sách hộ tịch được lưu trữ, sử dụng
lâu dài. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký
hộ tịch được triển khai ở nhiều địa phương... Với những
kết quả đã đạt được, công tác hộ tịch ngày càng khẳng
định vị trí, vai trò và tầm quan trọng đối với quản lý nhà
nước và xã hội, góp phần bảo đảm ngày một tốt hơn
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước sang giai
đoạn phát triển mới, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, thì
công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã bộc lộ nhiều hạn
chế, bất cập, thậm chí yếu kém, trong đó nổi lên là: 

1. Chất lượng công tác đăng ký hộ tịch chưa cao, vẫn
còn nhiều sai sót, có việc gây bức xúc, nhất là tình trạng
lợi dụng đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng
chính sách ưu đãi của Nhà nước có dấu hiệu gia tăng; 

2. Hiệu quả công tác quản lý hộ tịch chưa đáp ứng yêu
cầu, nhiều trường hợp cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch
không nắm được đầy đủ dữ liệu hộ tịch cá nhân; công tác
hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, thanh tra chưa được tiến
hành thường xuyên, kịp thời; 

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa
giấy tờ hộ tịch tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa
thực sự tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các
yêu cầu hộ tịch; 

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV xem xét các báo cáo về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).
ẢNH: PV
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4. Phương thức đăng ký hộ tịch còn mang tính thủ
công; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký
hộ tịch còn chưa đồng đều, cơ sở dữ liệu hộ tịch còn phân
tán, không xâu chuỗi, kết nối được với nhau, khả năng
tra cứu, khai thác phục vụ yêu cầu của người dân và của
cơ quan, tổ chức rất hạn chế; 

5. Trình độ năng lực của đội ngũ công chức làm công
tác hộ tịch chưa đáp ứng được yêu cầu…

Giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý hộ
tịch ở cấp cơ sở ở nước ta trong thời gian tới

Hoàn thiện thể chế và phương thức quản lý hộ tịch

Một là, hoàn thiện về thể chế, cần tiếp tục nghiên cứu
chỉnh sửa các quy định của pháp luật hộ tịch, đảm bảo
cho hoạt động quản lý hộ tịch diễn ra thuận tiện, đáp ứng
được yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương. Đối với
thực hiện Luật Hộ tịch 2014 với nội dung cấp số định danh
cá nhân trong giấy khai sinh, cần được đẩy nhanh và khắc
phục những khó khăn, vướng mắc khi đăng ký khai sinh,
vì hiện nay việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực
phục vụ cho nội dung này do đặc điểm và các điều kiện
đảm bảo, sẽ không thể diễn ra đồng bộ và liên tục được
nếu như không có sự quan tâm kịp thời. 

Hai là, về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn
thiện thể chế cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký
hộ tịch, mục tiêu vừa là phải thuận tiện cho dân, vừa theo
quy định của pháp luật, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý
nhà nước, cũng qua đó không để xảy ra tình trạng dễ dãi,
dẫn đến buông lỏng quản lý, hoặc kiểm soát quá chặt chẽ,
cứng nhắc, sẽ dẫn đến không hiệu quả. Bên cạnh đó cần
phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà
nước trong lĩnh vực hộ tịch, tránh chồng chéo về thẩm
quyền hoặc phân định thẩm quyền quá phức tạp. 

Ba là, về hợp tác quốc tế, thúc đẩy Hiệp định tương
trợ tư pháp trên cơ sở giải quyết các vấn đề về dân cư, hộ
tịch; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản về xuất
nhập cảnh cho nhân dân cư trú giáp biên, đồng thời có
biện pháp quản lý đường biên mốc giới một cách hiệu quả.

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ tịch

ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác đăng
ký, quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch được thực
hiện một cách chính xác, khoa học, chất lượng và thống
nhất trong phạm vi toàn quốc. Dưới góc nhìn tổ chức, ứng
dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý nhà
nước về hộ tịch, được coi là một giải pháp để kiện toàn tổ
chức bộ máy, phương thức làm việc, qua đó sẽ giảm bớt
sức lao động thủ công, góp phần tăng năng suất lao động,
tạo sự kết nối dữ liệu, nâng tầm quản lý giữa các cơ quan
thực hiện đăng ký, quản lý nhà nước về hộ tịch. 

Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thông tin, được thực
hiện trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đòi hỏi các địa
phương phải hết sức quan tâm, bố trí nguồn nhân lực và

có sự đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, mà cơ bản nhất là bảo
đảm các điều kiện cho sử dụng phần mềm hộ tịch dùng
chung. Tại cấp huyện, cấp xã cần tăng cường bồi dưỡng
cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch về nghiệp vụ
chuyên môn, kỹ năng sử dụng máy móc. 

Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao năng lực, trình độ đội
ngũ làm công chức tư pháp - hộ tịch ở cấp cơ sở

Một là, cần nghiêm túc trong việc tuyển dụng công
chức tư pháp - hộ tịch cũng như các công chức cấp xã
khác. Phải đảm bảo công chức được tuyển dụng có trình
độ, có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để có thể
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đối với những người
đang trong biên chế, đang làm việc, nhưng năng lực ý
thức trách nhiệm yếu, thì có thể xem xét loại ra khỏi biên
chế hoặc chuyển công việc khác phù hợp.

Hai là, về năng lực thực thi công vụ của công chức tư
pháp - hộ tịch: Năng lực thực thi công vụ chính là điều
kiện để công chức tư pháp - hộ tịch có thể hoàn thành tốt
chức trách được giao, có khả năng tham mưu và đáp ứng
được công việc. Đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch có
năng lực tốt, có thể giúp Ủy ban, Phòng Tư pháp giải
quyết các hạn chế, vướng mắc của công tác hộ tịch một
cách hiệu quả. Đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch nếu
như được tuyển dụng theo năng lực, được thường xuyên
đào tạo, bồi dưỡng, được bố trí sắp xếp công việc và trao
cho họ những điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, thì việc
phát huy năng lực, khả năng hoàn thành sẽ cao. 

Ngược lại nhóm công chức tư pháp - hộ tịch còn yếu
về nghiệp vụ chuyên môn, là do trong quá trình tuyển
dụng công chức, cơ quan tuyển dụng chưa thực hiện
đúng quy định, hơn nữa công tác bố trí chưa hợp lý,
không thường xuyên được tập huấn và một phần do tố
chất bản thân nội tại của công chức đó. Như vậy việc bố
trí đội ngũ công chức hiệu quả, phát huy được năng lực,
có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thì các địa phương
cần tập trung giải quyết những tồn tại trên với các giải
pháp, cụ thể là: Xem xét quy hoạch lại đội ngũ công
chức làm công tác hộ tịch ở các địa phương. Theo Luật
Hộ tịch 2014 thì cấp tỉnh không còn thực hiện các công
việc hộ tịch mà chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về hộ tịch. Công việc hộ tịch được tập trung thực
hiện tại cấp huyện, cấp xã. 

Ba là, các địa phương cần xây dựng và thực hiện tốt
kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, cũng như xác định số lượng
công chức để thực hiện việc đào tạo, tuyển dụng phù hợp
với yêu cầu công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ công chức tư pháp -
hộ tịch, nhằm mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ này theo
hướng tất cả công chức tư pháp - hộ tịch đều phải bảo
đảm có chuyên môn ngành luật và được bồi dưỡng tập
huấn nghiệp vụ theo quy định của Luật Hộ tịch 2014.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật nhằm thay đổi nhận thức của cá nhân
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về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của đăng ký, quản lý
hộ tịch 

Một là, các địa phương cần biên tập, soạn các tờ rơi với
nội dung đơn giản tập trung vào những quy định cụ thể
của pháp luật hộ tịch. Tuy nhiên, để tránh việc phát tờ rơi
tràn lan vừa không đúng đối tượng, vừa lãng phí tốn kém.
Việc biên soạn tờ rơi tuyên truyền phải đơn giản, dễ hiểu,
tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Hai là, tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi cần đi cùng
với việc hướng dẫn, giải thích từng nội dung cụ thể tránh
đưa phát tờ rơi cho đối tượng tiếp nhận mà không bảo
đảm việc họ có hiểu thông tin trong tờ rơi đó. 

Ba là, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cần
được thực hiện kết hợp với tuyên truyền về dân số, với
các nội dung pháp luật khác như dân sự, hôn nhân và gia
đình, đất đai… 

Bên cạnh đó trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về hộ tịch phải có sự kết hợp giữa cơ quan tư pháp với các
cơ quan, tổ chức liên quan như các cộng tác viên dân số,
các cơ quan, đoàn thể huyện, xã… để thực hiện có hiệu
quả công tác tuyên truyền. 

Đầu tư cơ sở vật chất đối với quản lý hộ tịch 

Hiện nay sự quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất cho
quản lý hộ tịch tại các địa phương còn chưa thực sự đồng
đều. Tại một số xã, phường, thị trấn, nhiều nơi việc đầu
tư cơ sở vật chất phục vụ công tác hộ tịch chưa được chú
trọng. Cơ sở vật chất làm việc hiện nay ở một số địa
phương còn khó khăn, thiếu thốn. Việc sử dụng máy vi
tính, mạng internet cũng như phần mềm hộ tịch còn gặp
khó khăn. 

Vì vậy, giải pháp được đề cập là các tỉnh cần chỉ đạo và
hỗ trợ việc trang bị phương tiện, máy móc, lắp đặt phần
mềm điện tử về hộ tịch, tổ chức tập huấn đào tạo sử dụng.
Bố trí kinh phí cho quản lý, đăng ký hộ tịch, đầu tư các
chương trình, dự án về hộ tịch tại các địa phương. 

Song hành với việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí
cho lĩnh vực quản lý hộ tịch, thì việc đầu tư phát triển
hệ thống giao thông đi lại, công trình điện lưới quốc
gia và các chương trình, đề án bổ trợ, phối hợp khác,
cũng cần phải hết sức chú trọng, nhằm đảm bảo cho
các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh diễn ra đồng bộ với hoạt động quản lý nhà
nước về hộ tịch.

Tổ chức các hoạt kiểm tra, thanh tra, giám sát quản lý
hộ tịch 

Các hoạt kiểm tra, thanh tra, giám sát quản lý nhà
nước về hộ tịch cần được xem là một trong những nhiệm
vụ quan trọng của chính quyền địa phương, không phải
là công tác của riêng ngành tư pháp. 

Tại các địa phương các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cần
xác định vai trò nòng cốt của mình, chủ động tích cực tham
mưu đề xuất với ủy ban nhân dân cấp mình, đồng thời có sự
phối hợp với các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.
Có giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa
phương để khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý hoặc hạn
chế yếu kém trong công tác quản lý hộ tịch, tăng cường các
hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với cấp huyện, cấp xã, kịp
thời uốn nắn các sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch.

Hiện nay, do sự chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát của
cấp tỉnh, cấp huyện đối với công tác hộ tịch làm chưa thực
sự hiệu quả, vì thế nhiều nơi có sự đánh giá khác nhau về
lĩnh vực này, qua đó cách giải quyết cũng thiếu chính xác,
không kịp thời những vấn đề nảy sinh của hộ tịch. Để thực
hiện tốt công tác này, cấp tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch
hằng năm thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời uốn
nắn, chấn chỉnh những sai sót, vi phạm có thể xảy ra. Đối với
những đơn vị đã kiểm tra, thanh tra thì không thực hiện
kiểm tra tiếp để tránh chồng chéo trùng lắp, và chỉ xây dựng
kế hoạch kiểm tra đối với những những đơn vị chưa kiểm tra
và có thể kiểm tra lại đối với những đơn vị yếu nhiều năm.

Các biện pháp chấn chỉnh những sai phạm qua kết luận
kiểm tra cũng phải được thực hiện nghiêm túc, tránh việc
kiểm tra chỉ mang tính hình thức, nể nang vì sẽ không
đạt được mục đích, yêu cầu trong công tác thanh tra, kiểm
tra và giám sát và vì thế sẽ không đáp ứng được yêu cầu
cải cách hành chính tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy, quản lý hộ tịch cấp cơ sở có vai trò quan
trọng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và
hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương.
Từ những thực tiễn về quản lý hộ tịch ở cấp cơ sở hiện
nay, với những quan điểm, giải pháp cụ thể, mong rằng
công tác quản lý hộ tịch cấp cơ sở sẽ tiếp tục được trung
ương và chính quyền địa phương quan tâm, đồng thời có
những giải pháp tăng cương, nâng cao chất lượng hiệu
quả quản lý hộ tịch ở cấp cơ sở trong thời gian tới.v
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NÔNG THỊ MINH HÒA* 

Tóm tắt: Công tác dân vận của chính quyền tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan
trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng chính quyền
tỉnh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc tổ chức
bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, các cấp chính
quyền tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ
chức thực hiện công tác dân vận, góp phần tập hợp và phát huy được sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với các cấp ủy
đảng, chính quyền, tạo đồng thuận để phát triển.

Summary: The mobilization of the Thai Nguyen provincial government plays an
important role in determining the quality and effectiveness of the Party's
guidelines and the State's policies and laws; contributing to building the
provincial government and the contingent of cadres, civil servants and officials in
the agencies belonging to the organization of the government apparatus a clean
and strong. In recent years, Thai Nguyen authorities at all levels have had many
innovations and creations in deploying and organizing the implementation of the
mobilization work, contributing to gathering and promoting the strength of great
national unity bloc, consolidating the people's faith with the Party committees
and the authorities, and creating consensus for development.
Từ khóa: Dân vận; chính quyền; nhân dân; tỉnh Thái Nguyên.
Keywords: Mobilization work; government; people; Thai Nguyen province.
Nhận bài: 5/5/2020; Sửa chữa: 8/5/2020; Duyệt đăng: 29/5/2020.

Kết quả nổi bật của công tác dân vận
chính quyền 

Công tác dân vận của chính quyền đã góp phần phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống
nhân dân

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao (đạt 8,92%), tổng thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn ước đạt 15.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu
trên địa bàn đạt 27,63 tỷ USD, tăng 11,2 % so với năm
2018; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu

người ước đạt 83 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh
giảm 1,81%, cận nghèo giảm 2,25% so với năm 2018. 

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện
nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là an sinh xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn miền núi

Tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, năm
2019 tỉnh đã đầu tư 2.604 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn
mới, hỗ trợ 18,93 tỷ đồng cho 31 dự án dự án liên kết sản xuất
theo chuỗi giá trị. Triển khai thực hiện 24 dự án mô hình giảm
nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn với kinh phí 7,4 tỷ đồng.

* Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên.

Tăng cường công tác dân vận của 
các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên 
trong giai đoạn hiện nay
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Xây dựng Đề án mỗi xã phường một sản phẩm cho 25 đơn vị.
Thực hiện chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ vay
vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mới trường
lớp học, xóa phòng học tạm, xóa bản trắng sử dụng điện... cho
đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn miền núi. Trợ cấp
thường xuyên cho 38.912 đối tượng bảo trợ xã hội, cấp
205.654 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận
nghèo, người dân tộc thiểu số. Tạo việc làm mới cho 21,5
nghìn lao động. Thực hiện tuần cao điểm Tết vì Người nghèo,
không ai bị bỏ lại phía sau toàn tỉnh đã huy động trên 45 tỷ
đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo ở 542 xóm, bản đặc biệt khó
khăn. Thăm và tặng 44.689 xuất quà trị giá 11.261 triệu đồng
cho gia đình chính sách, người có công. Hỗ trợ xây dựng 7965
nhà ở trị giá 215 tỷ đồng cho người có công.

Công tác dân vận của chính quyền thúc đẩy thực hiện
cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, thu hút đầu tư

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến
tích cực, nền hành chính dần hướng đến nền hành chính
phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt hơn các
nhu cầu của nhân dân, tạo điều kiện để chính quyền gần
dân hơn. Các cấp ủy đảng lãnh đạo các cơ quan hành
chính nhà nước thực hiện rà soát, sửa đổi, thay thế các
thủ tục hành chính không còn phù hợp, từng bước đơn
giản hóa thủ tục hành chính và rút gọn thời gian thực
hiện. Giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh đã ban hành 3.491
văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Đến nay
19/20 Sở, ban, ngành; 9/9 Huyện, 180/180 đơn vị cấp xã
thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”,
“Một cửa liên thông” với 1845 thủ tục hành chính ở cả 3
cấp được niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận và trả
hồ sơ các thủ tục hành chính qua hệ thống thông tin điện
tử, tạo thuận lợi cho nhân dân giải quyết công việc. 

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII), về Một số
vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả, các cơ quan
đơn vị thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,
cấp huyện đã tạm dừng, hạn chế bổ nhiệm lãnh đạo các
cấp, kết quả tính đến tháng 9/2019 khối chính quyền cấp
tỉnh giảm 83 lãnh đạo; tinh giản biên chiến theo Nghị
định số 108/2014/NĐ-CP, NĐ 113/2018/NĐ-CP của chính
phủ là 525 người. Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW (khóa
XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập, toàn tỉnh đã giảm được 97 đầu mối đơn
vị sự nghiệp; tinh giản được 1.382 người; chuyển 19 đầu
mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm
bảo kinh phí chi thường xuyên; đang tiến hành các bước
chuyển 4 đơn vị sự nghệp thành công ty cổ phần. 

Người đứng đầu cấp ủy,chính quyền, các cơ quan nhà
nước đã đã lắng nghe dân nhiều hơn, quan tâm giải quyết
quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo

Để quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết,

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các tầng lớp
nhân dân, doanh nghiệp, cấp ủy đảng, chính quyền,
người đứng đầu tăng cường tiếp xúc đối thoại, năm 2019
cấp tỉnh tổ chức 4 hội nghị, cấp huyện 40 hội nghị, cấp
xã 234 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, công
nhân, doanh nghiệp. Đổi mới nội dung và hình thức tiếp
xúc cử tri của Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân
dân tỉnh, trong năm 2019 đã tổ chức 711 hội nghị tiếp
xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tiếp thu 6.857 lượt ý
kiến của nhân dân. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với
công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo,
các địa phương từng bước nâng cao chất lượng, tập trung
chỉ đạo giải quyết nghiêm túc, khẩn trương, kịp thời, dứt
điểm, đúng quy định việc tiếp dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo an ninh trật tự
tại địa bàn. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các
hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan nhà nước,
chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị đã tổ chức 4.190 cuộc giám sát, tham gia 7.331
ý kiến phản biện, từng bước khẳng định vững chắc vai
trò cơ quan đại diện cho tiếng nói nhân dân, bảo vệ quyền
và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên trong tình
hình mới. Từng bước thực hiện có hiệu quả chức năng
giám sát, phản biện xã hội, đa dạng hóa các hình thức
tập hợp nhân dân, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng
với nhân dân, động viên nhân dân tham gia các phong
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.

Việc công khai dân chủ các chương trình, đề án, dự án,
công khai ngân sách được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ
đạo thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú
như trên các cổng thông tin điện tử của chính quyền, của
từng ngành, công khai tại chính quyền các cấp, tại nhà
văn hóa... đã tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông
tin, phát huy quyền làm chủ và là cơ sở để nhân dân thực
hiện quyền giám sát với các cơ quan hành chính. Từ năm
2016 đến 2019, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được
2.231 cuộc, kiến nghị 236 vụ việc và đã được các cơ quan
có thẩm quyền giải quyết 208 vụ việc. Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng đã tổ chức 2.877 cuộc giám sát, kiến
nghị 355 ý kiến, phản ảnh nhà thầu chấn chỉnh những
tồn tại hạn chế, có 288 ý kiến được giải quyết. 

Những kết quả tích cực trong việc thực hiện công tác
dân vận chính quyền đã góp phần tạo đồng thuận xã hội,
động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ
thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với nhân dân.

Tuy nhiên, công tác dân vận của chính quyền tỉnh Thái
Nguyên vẫn còn có một số hạn chế, như: một số cấp chính
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quyền địa phương, cơ quan hành chính còn chưa tích cực
quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm,
chủ trương về công tác dân vận. Việc triển khai ban hành
Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở khối cơ
quan, chính quyền còn chậm, chung chung chưa rõ trách
nhiệm, chế tài. Một số đơn vị triển khai thực hiện chưa
làm rõ nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận của chính
quyền, còn lúng túng, công tác nắm bắt và dự báo tình
hình nhân dân, dư luận xã hội tại một số địa phương có lúc
có nơi còn chưa kịp thời, dẫn đến một số vụ việc liên quan
đến đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý nhà nước về đất
đai, môi trường giải quyết còn chậm, chưa giải quyết dứt
điểm gây bức xúc trong nhân dân. Một bộ phận cán bộ,
công chức còn xem nhẹ vận động, thuyết phục, đối thoại
với dân, ngại gần dân, ngại bám sát cơ sở. 

Một số giải pháp tăng cường lãnh đạo
công tác dân vận của các cấp chính quyền
tỉnh Thái Nguyên

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức về vị trí, vai trò,
trách nhiệm của công tác dân vận chính quyền trong
tình hình mới. 

Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, công
chức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của công tác dân vận
chính quyền trong tình hình mới. Tổ chức các lớp tập
huấn về nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ
làm công tác dân vận, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể, cán bộ, công chức công tác trong các cơ quan
hành chính nhà nước trên toàn tỉnh. Phát huy vai trò của
các phương tiện thông tin đại chúng lan tỏa ý nghĩa các
cuộc thi dân vận khéo, tuyên truyền, nhân rộng những
tấm gương cán bộ, công chức cần mẫn, sáng tạo, linh
hoạt, không ngại khó khăn trong hoạt động công vụ,
phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin cậy.

Hai là, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng
cao đạo đức công vụ, trách nhiệm của cán bộ công chức.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên, xứng đáng
là công bộc của nhân dân thông qua chuẩn từ đầu vào,
kiên quyết loại bỏ ra khỏi cơ quan hành chính, nhà nước
những cán bộ đã thoái hóa, biến chất, yếu kém về năng
lực, trình độ, thờ ơ vô cảm trước nhân dân. Định kỳ đánh

giá, xếp loại cán bộ, công chức công khai, công bằng,
khoa học, dân chủ, lấy kết quả đánh giá làm tiền đề cho
việc quy hoạch sử dụng cán bộ, giúp phát triển khả năng,
sở trường công tác, tạo cơ hội cho cán bộ được phấn đấu,
được công nhận. Ban hành các chính sách thu hút người
tài, chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ
máy chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước, như:
chính sách tiền lương, thưởng, ưu đãi lao động vùng khó
khăn, vùng độc hại, nguy hiểm, chính sách vay vốn cho
cán bộ, công chức nghèo, chính sách hỗ trợ nhà ở, ưu đãi
theo đặc thù ngành, vùng miền, khu vực… Quan tâm xây
dựng cơ chế đãi ngộ phi tài chính đối với cán bộ, công
chức, viên chức như xây dựng môi trường làm việc khoa
học, lý tưởng; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với nguyện
vọng, sở trường, năng lực công tác khuyến khích, tạo
động lực để họ làm việc, cống hiến. Tạo sự hứng thú, say
mê công việc, phát huy sáng tạo, thúc đẩy hiệu suất làm
việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức.

Các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp với Sở nội
vụ, Trường Chính trị tỉnh lập danh sách cán bộ, công chức
để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngđạo đức công
vụ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và tổ chức
học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao khả năng
phục vụ, ý thức thức trách nhiệm trước nhân dân và có
bản lĩnh chính trị vững vàng để có khả năng tuyên
truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành những
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước và các quy định của địa phương và có khả năng
đấu tranh, phản bác với những luận điệu chống phá của
kẻ thù, của các tổ chức phản động...

Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền,
các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang với cơ quan dân
vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã
hội với các hội quần chúng cùng cấp trong việc thực
hiện công tác dân vận. Chính quyền xây dựng quy định,
quy chế, hành lang pháp lý và đảm bảo kinh phí hoạt
động, cung cấp thông tin, giải trình, đảm bảo các cơ sở
vật chất khác... để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; tạo điều
kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã
hội, hội quần chúng thực hiện tốt vai trò là người đại
diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của
hội viên, đoàn viên.v

Tài liệu tham khảo
1. Ban chấp hành tỉnh ủy Thái Nguyên (2019), Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”.
2. Ban dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên (2019), Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2019, chương trình công tác năm 2020. 
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2019), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
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TỪ THÀNH HUẾ*

Tóm tắt: Lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài chứng minh một chân lý bất biến: dù sống xa quê hương, trải qua bao biến
cố thăng trầm của thời cuộc, nhưng bà con kiều bào luôn mang trong mình tinh
thần tự tôn dân tộc, lòng yêu nước và tình cảm hướng về quê hương. Trong những
năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc,
thống nhất đất nước trước kia, hay những ngày đại dịch Covid-19 vừa qua, đều đã
minh chứng cho tinh thần đoàn kết của người Việt khắp năm châu. Dù bị ảnh
hưởng nặng nề, nhưng mọi người vẫn sẵn sàng đóng góp trong khả năng của
mình để san sẻ khó khăn với đất nước.

Summary: The history of formation and development of the overseas Vietnamese
community has proved an invariant truth that despite living far away from the
fatherland, experiencing many ups and downs of the time, overseas Vietnamese
always have the spirit of national pride, patriotism and affection towards their
fatherland. During the arduous but heroic years of the struggle for national
independence, reunification, or the days of Covid-19 pandemic, the solidarity of
Vietnamese people in five continents has been proved. Despite severe impact, people
are still willing to contribute in their ability to share difficulties with the country.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; kiều bào; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Covid-19 pandemic; overseas; great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 18/5/2020; Sửa chữa: 26/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Tình hình công tác phòng chống dịch
Covid-19 của cộng đồng người Việt Nam ở
nước ngoài 

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới, với những tâm dịch bùng phát
tại Mỹ và các nước châu Âu như: Italia, Tây Ban Nha, Pháp,
Đức… Diễn biến dịch căng thẳng, thực trạng thiếu trang
thiết bị, vật tư y tế, nhân lực để chống dịch cùng con số tử
vong do đại dịch trên thế giới được cập nhật hàng ngày đã
trở thành mối quan tâm của toàn thế giới, khiến cho nhiều
quốc gia trước đây vốn xem nhẹ, thờ ơ, bàng quan với virus

Corona cũng phải “thức tỉnh”. Sự ảnh hưởng của Covid-19
tại khắp các châu lục cũng đã tác động trực tiếp và ngày
càng rõ nét tới đời sống, công việc kinh doanh của cộng
đồng 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Lúc này, sự an
nguy của bà con người Việt, kiều bào và các du học sinh tại
các tâm dịch Covid-19 trên thế giới lại trở thành mối quan
tâm hàng đầu của cả người dân trong nước lẫn cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin về đời sống, tình
hình của người Việt tại các quốc gia có dịch Covid-19 hoành
hành cũng xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện
truyền thông trong nước và mạng xã hội.

* Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc Nhìn từ cuộc chiến 
chống dịch Covid-19
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Tuy nhiên, qua thông tin của các cơ quan đại diện, các
hội đoàn người Việt và hội thanh niên, sinh viên Việt Nam
ở các nước, ngay từ những ngày đầu tiên khi dịch bùng
phát, cộng đồng người Việt Nam về cơ bản đã bình tĩnh,
tuân thủ nghiêm các quy định của nước sở tại, áp dụng
các biện pháp y tế để tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng
đồng người Việt và nước sở tại, số lượng người Việt ở các
địa bàn bị lây nhiễm hoặc tử vong ít. Bà con cũng luôn
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán, các cơ
quan đại diện, các hội đoàn của người Việt Nam ở nước
ngoài. Ngoài việc thiết lập các đường dây nóng, bảo hộ
công dân, các Đại sứ quán cũng phối hợp tích cực cùng các
hội đoàn của người Việt, hội sinh viên Việt Nam tại nước
sở tại để đưa ra những giải pháp, hành động hỗ trợ bà
con kịp thời ứng phó với dịch bệnh. Cụ thể như: Hội người
Việt Nam tại Ba Lan đã thành lập Ban hỗ trợ cộng đồng
trong dịch Covid-19; Hội Khmer- Việt Nam tại Campuchia
thông báo cho toàn thể Ban Chấp hành Hội, các Chi, Phân
hội, các Hội thành viên, Hội viên và toàn thể bà con cộng
đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia về việc tạm
ngưng các hoạt động tránh tập trung đông người, ngăn
ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid 19; Hội người Việt
Nam tại Hungary, Lào, Nga, Pháp, Hoa Kỳ... tích cực thông
tin, tuyên truyền, vận động kiều bào chấp hành nghiêm
các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, các quy định của
chính quyền và ngành chức năng sở tại trong việc phòng
chống dịch Covid-19…

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
cùng đoàn kết, chung tay chống dịch
Covid-19

ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới tình hình kinh tế
của kiều bào là điều ai cũng phải đối diện, tuy nhiên cộng
đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn thể hiện sự
đùm bọc, sẻ chia và đoàn kết trong cuộc chiến chống
“Covid-19”. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều cộng
đồng người Việt Nam ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và các
địa bàn khác đã tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch
thiết thực, như: may khẩu trang kháng khuẩn, hỗ trợ các
vật tư y tế, thực phẩm... cho chính quyền địa phương,
các cơ sở y tế và người dân nơi cộng đồng đang sinh sống.
Khi dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu thì tại Cộng hòa
Séc, bà con kiều bào đã có thêm một “nhiệm vụ” mới, đó
là tình nguyện may khẩu trang chống dịch, thậm chí công
việc này còn được gây dựng thành cả một phong trào làm
dậy sóng truyền thông nước Séc. Phong trào may tặng
khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
và người dân nước sở tại còn lan rộng đến Cộng hòa Liên
bang Đức, Hoa Kỳ… Tại Ba Lan, Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, các
chủ nhà hàng người Việt tặng miễn phí những bữa ăn
dinh dưỡng cho các y, bác sĩ, những người làm công tác
phòng chống dịch. Tại Pháp, một số kiều bào đã đề nghị
làm tình nguyện viên hỗ trợ cộng đồng người Việt ứng
phó với dịch bệnh Covid-19. Đại sứ quán cùng các Hội
đoàn người Việt tại Malaysia kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ cho

các hoàn cảnh người Việt gặp khó khăn trong cộng đồng
do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng hội Khmer-Việt
Nam, do ông Châu Văn Chi, Ủy viên Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Chủ tịch làm đầu mối trao
các phần quà cứu trợ khẩn cấp cho người Campuchia gốc
Việt gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hội người Việt Nam
tại Hungary đã quyên góp được 22000 EUR để mua khẩu
trang y tế, găng tay, dung dịch khử trùng ủng hộ cho 2
bệnh viện của thành phố Budapest. Nhiều cá nhân, doanh
nghiệp người Việt ở Hungary cũng chủ động hỗ trợ ủng
hộ các vật dụng cần thiết và khan hiếm hiện nay cho các
cơ sở y tế nơi mình sinh sống. Công ty của bà Phan Bích
Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cũng ủng hộ bệnh viện của tỉnh nơi công ty hoạt
động 200 bộ ga trải giường cho bệnh nhân. Tổng hội
người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như Hội người Việt Nam
ở các tỉnh của Thái Lan tặng nhiều trang thiết bị phòng
chống dịch cho chính quyền và người dân nước sở tại…
Những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam
được chính quyền sở tại đánh giá cao và gây ấn tượng tốt
đẹp với bạn bè quốc tế.

Hưởng ứng Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả
nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống
nhất ý chí và hành động chiến thắng đại dịch Covid-19 của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lời kêu gọi
tham gia ủng hộ phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiều
bào Việt Nam trên khắp thế giới đã chung sức, đồng lòng
đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau cho công tác
phòng, chống dịch Covid-19. Đó là những số tiền cùng
nhiều hiện vật cũng đã được các tổ chức, hội đoàn, cá nhân
bà con kiều bào tại nhiều quốc gia trên thế giới trực tiếp
trao tặng cho các địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, hoặc đơn giản là nhắn tin ủng hộ thông
qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia. 

Điển hình, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (kiều
bào Phillippines) ủng hộ 25 tỷ đồng; Chủ tịch Hội Doanh
nhân Việt Nam tại Anh, Phạm Minh Nam đóng góp 1 tỷ
đồng; bà Trương Thị Thu Hương (kiều bào tại Trung Quốc)
ủng hộ 1 tỷ đồng; kiều bào khu vực bờ Tây nước Mỹ
120.000 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng); Trung ương Hội người
Việt Nam tại Séc ủng hộ 160 triệu đồng; Hội từ thiện Việt
Nam tại Hàn Quốc 110 triệu đồng; Hội lưu học sinh tại
Trung Quốc 30 triệu đồng; Hội người Việt Nam tại Pháp
ủng hộ 5000 Euro; ông Phan Kế Đạt (Ủy viên Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiều bào Đan Mạch) ủng
hộ 50 triệu đồng; Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan
ủng hộ 682 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam
tại Hàn Quốc ủng hộ hơn 66 triệu đồng…

Bên cạnh ủng hộ về tài chính, nhiều kiều bào đã ủng
hộ các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho công tác
phòng, chống và điều trị cho người nhiễm virus SARS-
CoV-2 tại Việt Nam như bà Nguyễn Thị Minh Hồng (kiều
bào Đức) trao tặng 2 hệ thống thiết bị y tế lắp đặt phòng
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cách ly áp suất âm cho
Bệnh viện bệnh lý hô hấp
cấp tính Củ Chi (Thành
phố Hồ Chí Minh) và dự
kiến tặng 10 phòng cách
ly áp suất âm cho cơ sở y
tế các tỉnh, thành khác.
Đặc biệt, ông Trần Ngọc
Phúc, Chủ tịch Hội người
Việt Nam tại Nhật Bản,
Giám đốc Công ty thiết bị
Y tế Metran, ngoài việc
chuyển giao công nghệ
và hỗ trợ sản xuất máy
trợ thở cho đối tác Việt
Nam với giá thành thấp,
đã tiến hành cung cấp
thông tin trực tuyến về
dịch Covid-19 cho cộng
đồng người Việt Nam tại
Nhật Bản và sẽ nỗ lực hỗ
trợ người Việt khi mắc
bệnh. Hiệp hội Doanh
nhân và Đầu tư Việt Nam
- Hàn Quốc và Hội chuyên
gia - Trí thức Việt Nam và
Hàn Quốc (VKEIA) do ông
Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy
ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam làm Chủ tịch đã tặng nhiều vật tư y tế
cần thiết cho các khu cách ly, các đồn bộ đội biên phòng,
công an các tỉnh… 

Trong thời gian qua, nhiều trí thức kiều bào khác cũng
góp sức trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh tại Việt
Nam bằng việc góp ý, đề xuất các giải pháp, công nghệ...
Hiện một số hội đoàn và cá nhân người Việt tại Pháp, Hoa
Kỳ và nhiều nước khác cũng đang tổ chức quyên góp để
hỗ trợ người dân trong nước.

Cho dù ở đâu, với tinh thần đoàn kết, mỗi người Việt
Nam ở nước ngoài cũng đang chung tay góp sức với người
dân nước sở tại và với quê hương Việt Nam, để đẩy lùi
dịch bệnh, vì sức khỏe của chính mình và cả cộng đồng.

Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc
từ cuộc chiến chống dịch Covid-19

Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Việt Nam, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, nguồn
sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi
thắng lợi. Những thời điểm ra lời kêu gọi chính là những
thời điểm cần huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Kính cáo đồng
bào” ngày 6/6/1941, kêu gọi toàn thể nhân dân đoàn kết
để đánh đuổi Pháp, Nhật: “Chúng ta phải đoàn kết lại...”.

Việc cứu nước là việc chung của mọi người Việt Nam, ai
cũng phải gánh một phần trách nhiệm: “Người có tiền,
góp tiền, người có của, góp của, người có sức, góp sức,
người có tài năng góp tài năng...”. Dân tộc Việt Nam giành
được thắng lợi, phần nhiều dựa vào tinh thần đoàn kết
một lòng ấy của nhân dân cả nước. 

Trong trận chiến chống dịch Covid-19, với tinh thần
“chống dịch như chống giặc”, Đảng và Chính phủ Việt
Nam đã sớm kêu gọi nhân dân quyết liệt, đoàn kết một
lòng, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau đẩy lùi dịch
bệnh. Từ đó, đã huy động được sức mạnh hưởng ứng,
chung tay của mỗi người dân, mỗi cá nhân trong phòng,
chống dịch. Mỗi người dân, các tầng lớp nhân dân, các
giới tùy khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người
có hiện vật góp hiện vật, người có sức giúp sức, người có
ý tưởng góp ý tưởng... Với truyền thống đoàn kết, tương
thân, tương ái của dân tộc, thời gian qua, nhiều tổ chức,
cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ một số địa
phương, cơ sở, cá nhân và những trường hợp phải cách ly,
điều trị. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, với
tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình đã tích cực
tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều câu
chuyện đẹp và cảm động đã được lan tỏa... 

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương
ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc bao đời, đem lại sức

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 
Đặng Minh Khôi thay mặt cộng đồng người Việt tại Thái Lan, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam
tại Hàn Quốc (VIBAK) trao số tiền cho Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Thanh Mẫn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháng 4/2020. 

ẢNH: KỲ ANH
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mạnh để Việt Nam vượt mọi khó khăn thử thách chống đại
dịch Covid-19, ngày 17/3/2020, thay mặt Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã phát động Lời kêu gọi Toàn dân tham gia
ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Tính đến ngày
27/4/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền ủng hộ qua
hệ thống Mặt trận các cấp là khoảng 1.900 tỷ đồng. Kết quả
số kinh phí ủng hộ trên là nhờ sự tham gia tâm huyết,
trách nhiệm của đông đảo người dân từ các tổ chức, doanh
nghiệp trong và ngoài nước đến các tập thể, cá nhân, người
lao động, người cao tuổi, đồng bào dân tộc, tôn giáo và các
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đều thể hiện. Ngoài các
tổ chức, cá nhân đến ủng hộ trực tiếp đã có rất nhiều người
tự nguyện gửi qua tài khoản ngân hàng để đóng góp ủng
hộ. Đến nay qua tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã có 129.223 lượt các tổ chức, cá nhân
chuyển kinh phí ủng hộ. Đặc biệt, thông qua hình thức
nhắn tin ủng hộ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của
toàn xã hội, chỉ trong thời gian hơn 20 ngày, tổng số lượng
tin nhắn đã đạt trên 2,2 triệu tin, số tiền ủng hộ từ các chủ
thuê bao di động đạt 142 tỷ đồng. Đạt được kết quả như
trên đã thể hiện sự thành công và sức lan tỏa to lớn từ Lời
kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch
Covid-19” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam phát động.

Ngày 23/3/2020, tại Phiên họp thứ 43 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát
biểu khẳng định Quốc hội sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ triển
khai tốt nhất các giải pháp chống dịch; đồng thời nhân dịp
này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi nhân dân cả nước
phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân,
tương ái của dân tộc, chung tay thực hiện nghiêm và có hiệu
quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, “người người
chống dịch, nhà nhà chống dịch”, mỗi người dân là một
chiến sỹ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức
tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm
trọng hơn nữa, ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi: “Toàn thể dân tộc
Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi
khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Lời hiệu triệu sâu sắc đã nhấn mạnh thông điệp về đoàn
kết: “Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,
đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống
nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả
những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều
hành của Chính phủ, Thủ tướng. Mỗi người dân là một
chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. 

Ngày 10/4/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc đã có Thư gửi cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài, kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và

nhân dân trong nước trong công tác phòng, chống dịch
bệnh; đồng thời nghiêm túc chấp hành các biện pháp
phòng, chống dịch và các quy định của nước sở tại.

Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt,
không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự
đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đã diễn ra ở
quy mô chưa có tiền lệ và đạt được những kết quả thắng
lợi bước đầu. Chiến thắng bước đầu này là chiến thắng
của một quốc gia đoàn kết, trong đó có sự góp sức, đồng
lòng của đồng bào ta ở nước ngoài. 

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận
không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, Đảng ta đã ban
hành nhiều chủ trương về người Việt Nam ở nước ngoài.
Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công
tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng, Nhà nước
luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con kiều
bào hướng về đất nước và luôn coi đồng bào định cư ở nước
ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt
Nam; khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để người Việt
Nam ở nước ngoài đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.
Tin tưởng rằng những gam màu tươi sáng được thắp lên từ
ý chí và tấm lòng của người dân Việt ở khắp nơi trên thế
giới, sẽ tiếp tục được lan tỏa và khẳng định với thế giới về
những định hướng đúng đắn, sự đồng thuận, quyết tâm của
dân tộc Việt Nam trong “cuộc chiến chống giặc Covid-19”,

Hội Khmer Việt Nam do ông Châu Văn Chi, Ủy viên Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX làm Chủ tịch
phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phát quà
hỗ trợ khẩn cấp cho cộng đồng người Khmer gốc Việt đang gặp
khó khăn vì dịch Covid-19. ẢNH: PV
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội
và đời sống của người dân trên toàn thế giới. Đại dịch này cũng tạo ra những
thách thức đối với lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Summary: The Covid-19 pandemic has affected all socio-economic aspects and
lives of people around the world. This pandemic also creates challenges for
journalism and media.
Từ khóa: Đại dịch Covid-19; thông tin; báo chí; truyền thông; thế giới.
Keywords: Covid-19 pandemic; information; newspapers; the media; world.
Nhận bài: 19/5/2020; Sửa chữa: 25/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Những người làm báo
đang vận động theo
sự biến đổi liên tục
của lĩnh vực truyền

thông. Lĩnh vực này ngày
càng phát triển thành một hệ
sinh thái kỹ thuật số của các
nền tảng mang tính cạnh
tranh. Trong hoàn cảnh đó,
đại dịch Covid-19 xuất hiện đã
tạo thêm thách thức cho
người làm báo. Kể từ khi
Covid-19 trở thành đại dịch
toàn cầu, thông tin về nó đã
thống trị nội dung tin tức,
đồng thời thay đổi cuộc sống
hàng ngày của người dân. Báo
chí là một trong nhiều ngành
công nghiệp bị ảnh hưởng do
đại dịch. 

Đại dịch Covid-19 đã tác
động mạnh mẽ lên ngành Báo
chí và ảnh hưởng đến công
việc của các nhà báo. Nhiều
tờ báo địa phương bị tổn thất
về doanh thu quảng cáo, nhiều nhà báo mất việc làm và
nhiều ấn phẩm không được ra mắt công chúng. 

Trong giai đoạn hiện nay, một số chủ đề đặc biệt được
quan tâm như làm sao để vận hành công việc trơn chu.
Việc sử dụng thư điện tử và các cuộc phỏng vấn qua video

call (dịch vụ thoại có kèm hình ảnh) được xem là những
công cụ cần thiết nhất đối với những người làm báo trong
giai đoạn này. 

Cũng chính trong đại dịch Covid-19, niềm tin của cộng
đồng vào các phương tiện truyền thông và báo chí ngày

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến người dân trên toàn cầu.
ẢNH: UNICEF

BÁO CHÍ VÀ TRUYềN THÔNG 
trong đại dịch Covid-19
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càng tăng. Theo dữ liệu toàn cầu năm 2020, các nhà báo
tin rằng việc loại bỏ tin tức giả mạo đồng nghĩa với việc
họ phải đảm bảo nội dung thông tin chính xác 100%. Đây
cũng là quan điểm được thể hiện trong báo cáo năm 2019,
việc cung cấp nội dung thông tin chính xác đến người
đọc được xem là quan trọng hơn doanh thu mà các hãng
truyền thông thu được, sự độc quyền hay là hãng đầu
tiên xuất bản câu chuyện.

Khi nói đến vai trò của truyền thông trong đại dịch
toàn cầu phải nói đến Ý - một trong những quốc gia chịu
ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Đây cũng là quốc gia đầu
tiên có các hãng truyền thông hoạt động độc lập, không
chịu sự kiểm soát của Nhà nước.

Việc phong tỏa toàn quốc ở Ý đã có hiệu lực từ đầu
tháng 3/2020, nhưng Chính phủ quốc gia này đã tạo điều
kiện hoạt động cho các phóng viên, coi công việc của họ
là một trong những dịch vụ thiết yếu. 

Nhiệm vụ đưa tin tức, phục vụ lợi ích cộng đồng chưa
bao giờ quan trọng hơn lúc này, cũng gây ra nhiều áp lực
cho các nhà báo Ý. Thách thức này đã đo lường ranh giới
của đạo đức báo chí, trách nhiệm báo chí trong những
trường hợp y tế khẩn cấp trong cộng đồng ở quy mô chưa
từng có. Một hãng tin của Ý được đánh giá là đã vượt qua
những giới hạn này đó là tờ Corriere della Sera - tờ báo
được đọc nhiều nhất ở Ý. Vào ngày 8/3, một ngày trước
khi khu vực Lombardy, nằm phía Bắc nước Ý bị phong tỏa
do có khoảng 90% số ca nhiễm virus Corona ở Ý tập trung
ở khu vực này, một bài báo được đăng trên tờ Corriere
della Sera đã công bố một bản dự thảo ban đầu về Nghị
định của Chính phủ yêu cầu 16 triệu người dân ở khu vực

này phải ở trong nhà. Sự rò rỉ thông tin này đã gây chấn
động đối với người dân Ý. Theo một tờ báo có tên Il Fatto
Quotidiano, bản dự thảo này đã thúc đẩy 41.000 người di
chuyển khắp đất nước trong thời điểm mà người dân cần
tạm dừng di chuyển để tránh lây lan virus. 

Một trong những thách thức khác đối với báo chí và
truyền thông là ngăn chặn thông tin sai lệch đang lan
truyền với tốc độ nhanh chóng trên Internet, điển hình
như nhiều đoạn video lan truyền tuyên bố rằng virus
Corona được tạo ra trong phòng thí nghiệm bởi một thế
lực lớn đứng sau đó. 

Đại dịch có tác động kéo dài đối với các phương tiện
truyền thông ở Ý, đặc biệt là đối với các từ báo in vốn đã
có doanh số giảm không ít kể từ những năm 1990. Nếu
sự nổi lên của Internet là nguyên nhân cơ bản gây ra sự
sụt giảm này thì một chất xúc tác mạnh mẽ đã phá vỡ
niềm tin của công chúng vào các nguồn tin chính thống
trong cùng thời kỳ. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Báo
chí Reuters trong năm vừa qua đã nhấn mạnh rằng chỉ
40% người dân Ý được thăm dò ý kiến cho biết họ tin
tưởng vào các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, đó
là vấn đề của báo chí trước Covid-19. Trong giai đoạn
hiện nay, 60 triệu người dân Ý được lệnh ở yên trong
nhà thì báo chí và truyền thông đối với họ lại trở nên
đáng tin cậy hơn hết. Theo Tổng Biên tập tờ La
Repubblica, Carlo Verdelli, trước Covid-19 tờ báo này chỉ
đạt trung bình khoảng 3 triệu lượt truy cập mỗi ngày, thì
nay con số đó đã tăng lên 15 triệu lượt. Doanh số bán báo
in cũng tăng lên, mặc dù hàng ngàn sạp báo đã phải đóng
cửa trên cả nước. 

Phóng viên phỏng vấn người dân trong đại dịch Covid-19. ẢNH: AMERICAN PSYCHOLOGICAL



Người dân đọc tin tức về Covid-19 trên báo giấy.
ẢNH: IFEX
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Người đọc cần thông tin nhanh, đa dạng và chính xác.
ẢNH: IPI

Đối với nhà báo Giulia Bosetti (kênh Rai 3) thì đây là
cơ hội để báo chí truyền thống của Ý giành lại niềm tin
đã mất từ công chúng. Đây là thời điểm mà báo hình và
báo in có thể tìm lại độc giả và người xem bằng cách cung
cấp cho họ thông tin được cập nhật hàng ngày, hàng giờ
dưới những hình thức đa dạng. Những thông tin về số ca
nhiễm mới, số người chết và những báo cáo nghiên cứu
về nguồn gốc, cũng như điều trị virus Corona luôn được
quan tâm hàng đầu. 

Tại Mỹ, có 83% được hỏi cho biết họ tin tưởng vào
những trang tin tức trực tuyến thông tin về Covid-19. Con
số này đã tăng đáng kể so với năm 2017 khi chỉ có 41%
người được hỏi tin tưởng vào truyền thông, hay năm 2018,
đa số người được khảo sát nói rằng họ đã mất niềm tin vào
báo chí và truyền thông. Hai yếu tố quan trọng giúp người
dân xác định tính chính xác của thông tin về Covid-19 là
những tin tức dựa trên thực tế (chiếm 63%) và nguồn tin
đáng tin cậy (chiếm 61%). Ngày càng nhiều người dân theo
dõi và cập nhật thông tin về Covid-19 thông qua các tờ báo,
các trang tin tức hơn là qua mạng xã hội, có đến 83% người
dân tin tưởng các trang tin này trong khi 50% người dân tin
tưởng những gì họ đọc, xem và nghe trên mạng xã hội. 

Trong đại dịch, nhà báo được xác định là những nhân
viên chủ chốt cùng các nhân viên y tế cung cấp các dịch
vụ công cộng thiết yếu cho người dân. Nhiều nhà báo cảm
thấy áp lực không nhỏ khi phải đảm bảo rằng công chúng
luôn có được những thông tin chính xác nhất, nhanh
nhất về tình hình dịch bệnh. Nhiều phóng viên cho biết,
họ bị phân tâm trong những cuộc họp bởi việc chăm sóc
gia đình chiếm quá nhiều thời gian. Họ cũng nhận ra
rằng, để bảo vệ gia đình của mình và giúp những người
khác trên khắp thế giới họ cần khai thác những thông
tin mới nhất và chính xác nhất. Thực tế cho thấy, đại dịch
Covid-19 có khả năng sẽ tác động đến toàn cầu trong vài
tháng tới, những người làm báo cần chuẩn bị cho mình
sức khỏe và tinh thần dẻo dai cho cuộc đua maratong này. 

Vấn đề thu nhập cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến
sức khỏe tinh thần của các nhà báo, bởi nhiều người trong
số họ là những nhà báo tự do và không được hưởng lương
theo luật định. Đặc biệt là những phóng viên thể thao
khó có cơ hội làm việc trong điều kiện hiện nay khi các
sự kiện thể thao gần như bị hủy bỏ. 

Trung tâm Nhà báo Quốc tế (ICFJ) và Trung tâm Báo
chí Kỹ thuật số của Đại học Columbia (Mỹ) đang triển khai
một nghiên cứu chung về tác động của đại dịch Covid-19
đối với báo chí. Dự án nghiên cứu toàn cầu nhằm mục
đích lập bản đồ tác động của cuộc khủng hoảng đối với
báo chí và cách người làm báo phản ứng với nó. Nghiên
cứu “Báo chí và đại dịch” bắt đầu với một cuộc khảo sát
quốc tế để đánh giá về biến đổi công việc hàng ngày, việc
thu thập và xuất bản tin tức của các phóng viên và các tổ
chức tin tức. Các nhà nghiên cứu đang yêu cầu các nhà
báo, biên tập viên và nhà sản xuất tin tức từ khắp nơi
trên thế giới hỗ trợ nghiên cứu này bằng cách tham gia
khảo sát. Đối với ICFJ, nghiên cứu này là một phần của
sáng kiến to lớn hơn nhằm hỗ trợ các nhà báo đưa tin về
Covid-19, đây là công việc được cho là quan trọng và phức
tạp nhất trong thời đại của chúng ta. 

Có thể nói, 10 năm tới là giai đoạn mấu chốt của tự do
báo chí vì những vấn đề nóng đang hiện diện trên thế
giới ngày nay như một cuộc khủng hoảng địa chính trị,
một cuộc khủng hoảng công nghệ, một cuộc khủng hoảng
dân chủ, một cuộc khủng hoảng niềm tin và một cuộc
khủng hoảng kinh tế rất có thể xảy ra. 

Đại dịch Covid-19 sẽ có tác động mạnh và khuếch
đại nhiều cuộc khủng hoảng, đe dọa quyền tự do báo
chí, quyền thông tin độc lập, đa dạng và đáng tin cậy.
Để đương đầu với những khó khăn sắp tới, mà trước
mắt là đại dịch Covid-19, những người làm báo, làm
truyền thông cần hoàn thành vai trò cung cấp thông
tin nhanh chóng, chính xác, đảm bảo trách nhiệm và
đạo đức báo chí.v
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Tóm tắt: Trong chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt
Nam nhất quán coi Liên bang Nga là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối
ngoại. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang ở
trong giai đoạn phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh
tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục,
đào tạo, quốc phòng và an ninh… Bài viết tìm hiểu quan hệ đối tác chiến lược Việt
Nam - Liên bang Nga, đồng thời nhìn nhận một số cơ hội cũng như thách thức trong
việc thúc đẩy quan hệ song phương sâu sắc hơn giữa hai nước trong thời gian tới.

Summary: With the open, diversified and multilateral foreign policy, Vietnam
consistently considers Russian Federation to be a top priority in foreign policy. The
comprehensive strategic partnership between Vietnam and Russian Federation is in a
good development stage in all fields of politics, diplomacy, economics, trade, investment,
science and technology, culture, sports, tourism, education, training, defense and
security, etc. This article studies the strategic partnership between Vietnam and Russian
Federation, while looking at some opportunities and challenges in order to promote
deeper bilateral relations between the two countries in the coming time.
Từ khóa: Đối ngoại; đối tác chiến lược; Liên bang Nga; Việt Nam.
Keywords: Foreign affairs; strategic partnership; Russian Federation; Vietnam.
Nhận bài: 3/5/2020; Sửa chữa: 15/5/2020; Duyệt đăng: 3/6/2020.

Những thành tựu trong quan hệ đối tác
chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga có bề dày hữu
nghị truyền thống vô cùng trân quý đối với nhà nước và
nhân dân hai nước. Năm 2001, Việt Nam và Liên bang Nga
đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và được nâng cấp lên
quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012, đáp ứng
nhu cầu hợp tác song phương trong thời kỳ mới. 

Quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga có độ tin cậy
cao và không ngừng được củng cố. Việc xúc tiến các đoàn
thăm và tiếp xúc song phương, tham vấn, đối thoại các cấp,
đặc biệt là cấp cao của hai bên được duy trì thường xuyên.

Trong những năm gần đây có các chuyến thăm của Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Liên bang Nga
tháng 9/2018, Thủ tướng Liên bang Nga D. AMedvedev
thăm Việt Nam tháng 11/2018, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên
bang Nga V.Volodin thăm Việt Nam tháng 12/2018; năm
2019 có các chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Việt
Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 và của Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân tháng 12.

Về hợp tác đa phương, Việt Nam và Nga đồng quan điểm
về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng
hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Diễn
đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn

* Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Âu.
** Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Quan hệ đối tác toàn diện 
Việt Nam - Liên Bang Nga: 
Cơ hội và thách thức
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đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Diễn đàn khu vực
ASEAN (ARF)...; ủng hộ lẫn nhau ứng cử
vào ECOSOC (Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2018,
Liên bang Nga nhiệm kỳ 2017-2019), Ủy
ban Luật pháp quốc tế nhiệm kỳ 2017-2021;
đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-
Nga (Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ hai đã diễn
ra tại Hà Nội tháng 10/2010, Cấp cao
ASEAN-Nga lần thứ ba diễn ra tại Sochi,
Liên bang Nga tháng 5/2016). 

Việt Nam đã hỗ trợ tích cực để Nga
chính thức được kết nạp vào ASEM tháng
10/2010 và tham gia Cấp cao Đông Á từ
năm 2011. Việt Nam ủng hộ Liên bang Nga
tăng cường vai trò trong bảo đảm an ninh,
hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực
châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.
Liên bang Nga ủng hộ lập trường của Việt
Nam về giải quyết tranh chấp tại Biển
Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử
dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực,
trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên
hợp quốc về Luật Biển năm 1982
(UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên
tại Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của
các bên tại Biển Đông (COC)1. 

Trong một thập niên qua, quan hệ đối tác chiến lược
Việt Nam - Liên bang Nga được tăng cường với bốn lĩnh vực
trụ cột: thương mại, đầu tư, dầu khí và năng lượng điện. 

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Liên bang
Nga được hai nước quan tâm thúc đẩy và đã có sự phát triển
năng động. Những năm qua, hai nước duy trì cơ chế Ủy ban
Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học
- kỹ thuật (thành lập năm 1992 và được nâng cấp lên cấp
Phó Thủ tướng từ năm 2011). Ủy ban Liên Chính phủ họp
thường niên, gần đây nhất tháng 10/2018 đã diễn ra Khóa
họp lần thứ 21 tại Moscow. Việt Nam và các nước Liên minh
Kinh tế Á - Âu (EAEU), mà Liên bang Nga là thành viên, đã
chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do vào ngày
29/5/2015, có hiệu lực từ ngày 5/10/2016. Đáng chú ý, đây
cũng là FTA đầu tiên của EAEU, điều này có ý nghĩa to lớn
trong việc giúp hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Liên
bang Nga tăng trưởng nhanh chóng.

Thống kê cho thấy, thương mại song phương có sự phát
triển nhanh khi FTA giữa Việt Nam và EAEU có hiệu lực.
Năm 2016 kim ngạch thương mại hai nước là 2,74 tỉ USD,
năm 2017 tăng lên xấp xỉ 3,55 tỉ USD, năm 2018 đạt con số
kỷ lục hơn 4,57 tỉ USD; tuy vậy, dù có nhiều kỳ vọng song
năm 2019 đã không giữ được đà tăng trưởng khi tổng kim
ngạch giảm xuống xấp xỉ 4,5 tỉ USD, do nhập khẩu một số
mặt hàng từ Liên bang Nga của Việt Nam giảm2. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là điện
thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử, hàng dệt may, giày

dép, thủy sản, trong đó hàng dệt may, thủy sản và cả cà phê
là những mặt hàng được người Nga ưa chuộng. Việt Nam
nhập khẩu từ Liên bang Nga chủ yếu là: than đá, sắt thép
các loại, lúa mì, quặng và các khoáng sản khác, phân bón
các loại, thủy sản, ôtô nguyên chiếc các loại. 

Tuy kim ngạch thương mại chưa tương xứng với tiềm
năng quan hệ của hai bên, song Việt Nam hiện là đối tác
thương mại lớn nhất của Liên bang Nga trong số các quốc
gia ASEAN và đứng thứ 6 ở khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương, với tỉ trọng chiếm khoảng 0,75% tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu của Liên bang Nga với các nước trên thế
giới3. FTA giữa Việt Nam và EAEU có hiệu lực là “chất xúc
tác” để tạo bước đột phá cho quan hệ thương mại giữa hai
nước nhất là khi Liên bang Nga đang tích cực mở rộng quan
hệ thương mại, đầu tư với ASEAN trong chiến lược tăng
cường quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, còn
Việt Nam đang tích cực phát triển các chuỗi cung ứng hàng
hóa sản xuất và tiêu dùng trong khu vực này4. 

Bên cạnh thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và
Liên bang Nga cũng được mở rộng với nhiều dự án quy mô
được triển khai tại cả hai nước. Tính đến hết năm 2019,
Liên bang Nga đứng thứ 25 trong tổng số 135 các nước và
vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 127 dự án, tổng số
vốn đăng ký hơn 943 triệu USD5. Đầu tư của Liên bang Nga
tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai khoáng, dầu khí, công
nghiệp chế biến, chế tạo... Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng
đã có 22 dự án đầu tư vào Liên bang Nga trong các lĩnh vực
như: viễn thông, khai thác dầu khí, xây dựng - vận hành
trung tâm thương mại, chế biến sữa... với tổng số vốn đầu
tư mới và tăng vốn đạt gần 3 tỉ USD6.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng
chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã có cuộc gặp và hội đàm với Phó Chủ tịch
thứ nhất Duma Quốc gia Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng
Cộng sản Liên bang Nga Ivan Melnikov. ẢNH: PV
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Hợp tác năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống
chiến lược và hiệu quả giữa hai nước là một trụ cột quan
trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam
và Liên bang Nga. Hợp tác dầu khí không ngừng phát huy
hiệu quả đối với nền kinh tế mỗi nước, phục vụ lợi ích
chung của cả hai quốc gia. Các tập đoàn dầu khí lớn của
Liên bang Nga như Gazprom và Rosneft đang triển khai
nhiều dự án tại thềm lục địa Việt Nam, bao gồm tại các khu
vực xa bờ. Tại Liên bang Nga, Liên doanh Dầu khí
Rusvietpetro đang triển khai dự án khai thác dầu khí tại
Khu tự trị Nhenhexky bên bờ Bắc Băng Dương. Ngoài hướng
truyền thống là thăm dò và khai thác dầu khí, hai bên đang
mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới là lọc hóa dầu, sản
xuất nhiên liệu cho động cơ chạy khí và Liên bang Nga cung
cấp dầu thô dài hạn cho Việt Nam. Nhìn chung, Chính phủ
hai nước luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho
các doanh nghiệp dầu khí hai bên tham gia vào các dự án
mới, cả về dầu khí lẫn điện khí.

Ngoài ra, những lĩnh vực đầu tư trọng điểm mới được hy
vọng sẽ giúp quan hệ song phương đi vào thực chất hơn
như dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân hay
các dự án phát triển giao thông đô thị và đường sắt tại Việt
Nam, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công
nghệ số, kinh tế số, chính phủ điện tử, năng lượng tái tạo,
sản xuất giống cây trồng, thuốc trừ sâu cho nông nghiệp,
thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh…

Quan hệ quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự Việt
Nam - Liên bang Nga luôn được coi trọng và đã có những
bước phát triển mới đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là
trong hợp tác về đào tạo cán bộ, chuyển giao vũ khí,
trang thiết bị kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng,
gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc… Cho đến nay, phía Liên
bang Nga cung cấp đến 90% trang bị vũ khí, khí tài, kỹ
thuật quân sự của Việt Nam7. Việt Nam xác định Liên bang
Nga là đối tác tin cậy và triển vọng nhất trong hợp tác
quân sự. Sự hợp tác rất hiệu quả, năng động giữa hai
nước, tiếp tục là trụ cột và được ưu tiên phát triển tiếp
tục đóng vai trò quan trọng trong tổng thể mối quan hệ
Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Từ năm 2008, Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập cơ
chế Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an
ninh thường niên cấp Thứ trưởng thường trực Ngoại giao;
năm 2013 thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược cấp Thứ
trưởng Quốc phòng (Đối thoại đã diễn ra ba lần vào tháng
12/2013, tháng 3/2016, tháng 11/2017). Hai bên cũng
tiến hành tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng
Ngoại giao và cấp Cục, Vụ trong khuôn khổ hợp tác giữa
Bộ Ngoại giao hai nước. 

Mối quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu giữa
Việt Nam và Liên bang Nga, xét về lịch sử, đã có từ những
năm 1970. Năm 2014, Chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp
định về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học
và công nghệ. Hiện có khoảng hơn 5.000 sinh viên Việt Nam
du học tại Liên bang Nga. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo

dục đại học Aleksey Mikhailovich Medvedev cho biết, Chính
phủ Liên bang Nga coi Việt Nam là đối tác ưu tiên chiến
lược, dự kiến năm 2020 cấp 1.000 suất học bổng đại học và
sau đại học, đưa Việt Nam trở thành quốc gia được nhận
học bổng từ Liên bang Nga nhiều nhất. Một trong những ưu
tiên cốt lõi của Nga trong hợp tác với Việt Nam là mở rộng
hợp tác về khoa học và công nghệ, phát triển theo những
ngành khoa học công nghệ ưu tiên. Sự khởi sắc này hứa
hẹn đem lại những kết quả tích cực hơn trong hợp tác khoa
học công nghệ và giáo dục giữa hai nước.

Hai nước đã thực hiện gần 60 dự án nghiên cứu và
chuyển giao công nghệ. Hợp tác nghiên cứu khoa học trong
khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới tại Việt Nam mang lại nhiều
kết quả tích cực. Liên bang Nga là quốc gia có thế mạnh
trong lĩnh vực hạt nhân, do vậy hai bên thúc đẩy hợp tác
trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Hai bên quyết tâm hợp
tác trong việc xây dựng ở Việt Nam Trung tâm Khoa học và
Công nghệ hạt nhân, cũng như đào tạo tại Liên bang Nga
các sinh viên Việt Nam theo học các ngành liên quan đến sử
dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. Trong
trường hợp Việt Nam khởi động lại kế hoạch xây dựng
ngành năng lượng nguyên tử quốc gia, Liên bang Nga sẽ
được xem xét là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực này.

Các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp
tục được đẩy mạnh. Hai bên thường xuyên tổ chức “Những
ngày văn hóa”, “Tuần văn hóa”, các cuộc triển lãm, hội thảo
giới thiệu về đất nước, con người của nhau. Nhân kỷ niệm
25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan
hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (1994-2019) và 70
năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-
2020), từ quý I/2019 đến quý II/2020, hai nước cùng kỷ
niệm Năm chéo hữu nghị, trong đó hai bên cùng tiến hành
hơn 300 hoạt động phong phú và ý nghĩa trên các lĩnh vực
về kinh tế, thương mại, văn hóa giáo dục; đặc biệt là kỷ
niệm ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2020.

Về du lịch, hai nước đều có tiềm năng du lịch to lớn với
thiên nhiên tươi đẹp, bề dày lịch sử, nền văn hóa đa dạng,
phong phú và nhất là tình cảm chân thành nhân dân hai
nước luôn dành cho nhau khiến du lịch có tiềm năng phát
triển rất lớn. Tại Việt Nam, Liên bang Nga là một trong 10
thị trường tăng trưởng hàng đầu về du lịch. Thị trường
khách Nga vô cùng tiềm năng với khoảng 12 triệu lượt
người đi du lịch nước ngoài mỗi năm và thường nghỉ dài
ngày. Năm 2018, khách Nga tới Việt Nam là hơn 600.000
lượt, đứng đầu châu Âu và xếp thứ 6 trong số các nước có
khách du lịch vào Việt Nam; năm 2019, đạt 646,5 nghìn lượt
người, tăng 6,6%. Với mức tăng trưởng như hiện nay, Tổng
cục Du lịch Việt Nam hy vọng năm 2020 sẽ có 1 triệu lượt
khách Nga chọn Việt Nam là điểm đến du lịch. Còn đối với
du khách Việt Nam, Liên bang Nga là một điểm đến thu hút,
đặc biệt khi mùa hè, một mùa đẹp, thời tiết phù hợp và có
những lễ hội thú vị như Lễ hội Ivan Kupala mùa hạ, trùng
hợp với khoảng thời gian du lịch của người Việt Nam.



98 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)

NHỮNG VẤN Đề QUốC Tế VÀ ĐốI NGOạI NHÂN DÂN

Cơ hội và thách thức 
Cơ hội

Thứ nhất, về mặt chính sách, Việt Nam và Nga đều là
đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nhau. Quan
hệ song phương đang ở giai đoạn nồng ấm nhất kể từ năm
1990. Với Việt Nam, Liên bang Nga là một đối tác truyền
thống, quan trọng, tin cậy hàng đầu, một cường quốc trong
môi trường Việt Nam đang hội nhập, trong đó có vai trò của
Liên bang Nga ở châu Âu; trong chính sách đối ngoại của
Việt Nam, Liên bang Nga luôn giữ vị trí ưu tiên. Việt Nam
luôn coi trọng và mong muốn củng cố và thúc đẩy quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. 

Về phía Liên bang Nga, Việt Nam được xem như một đối
tác chủ chốt của Liên bang Nga tại châu Á - Thái Bình Dương;
Liên bang Nga tin tưởng vào sự giúp đỡ của Việt Nam trong
việc phát triển các quan hệ với những thành viên ASEAN
khác. Trong chính sách đối ngoại năm 2016 của Liên bang
Nga có một mục dành cho quan hệ với Việt Nam. Theo Đại sứ
Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, hiện nay tuy
nước Nga đang có sự thay đổi lớn khi vừa thành lập một
Chính phủ mới do tân Thủ tướng Mikhail Mishustin lãnh đạo,
song có thể tin rằng sẽ không có sự thay đổi về mặt chiến
lược trong chính sách đối ngoại đối với Việt Nam dưới thời
Chính phủ mới. Điều này liên quan đến các đối tác chiến lược
của Liên bang Nga và trong đó có Việt Nam. Trong Duma quốc
gia Liên bang Nga có nhiều đảng, phái với các quan điểm, lợi
ích khác nhau trong chính sách đối ngoại, song đáng mừng
là tất cả các đảng phái này đều ủng hộ việc duy trì quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. 

Thứ hai, nhân tố đặc trưng quan trọng hàng đầu trong
quan hệ hai nước Việt Nam - Liên bang Nga với độ tin cậy
chính trị rất cao. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa
hai nước ngày càng được củng cố và phát triển dựa trên
nguyên tắc tin cậy lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi; không
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; tôn trọng độc lập,
chủ quyền của mỗi nước. Quan hệ chính trị với độ tin cậy
cao giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua cơ
chế trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương thường xuyên ở
các cấp, đặc biệt là cấp cao và cơ chế tham vấn, đối thoại
chiến lược. Quan hệ song phương được triển khai trên tất
cả các kênh, trong mọi lĩnh vực từ đối ngoại đảng, ngoại
giao nhà nước, đến hợp tác địa phương, ngoại giao nhân
dân và điều đặc biệt là tình cảm nồng ấm của nhân dân hai
nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Thứ ba, việc thúc đẩy quan hệ đối tác đáp ứng lợi ích của
nhân dân hai nước, phù hợp với chiến lược phát triển của
mỗi quốc gia về kinh tế và đối ngoại. Thực tế, hai nước Việt
Nam - Liên bang Nga có những tiềm năng và thế mạnh có
thể bổ sung cho nhau. Trong bối cảnh tình hình quốc tế
vẫn còn nhiều biến động phức tạp, khó lường, cả hai nước
đều mong muốn có môi trường hòa bình, ổn định để phát
triển và chung nguyện vọng tăng cường sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Các lĩnh vực hợp

tác nổi bật và đặc biệt quan trọng của hai nước là hợp tác
năng lượng và quân sự, kỹ thuật quốc phòng. Việt Nam xác
định Liên bang Nga là đối tác tin cậy và triển vọng nhất
trong hợp tác quân sự. Trên thực tế, Liên bang Nga đã cung
cấp cho Việt Nam nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại và hợp
tác trong sửa chữa, tăng hạn sử dụng của các thiết bị;
chuyển giao công nghệ, nhất là trợ giúp đào tạo, huấn
luyện và cử chuyên gia sang giúp Việt Nam…

Thứ tư, cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam
và Liên bang Nga đã được tạo dựng khá đầy đủ và đang tiếp
tục được hoàn thiện. Từ năm 2001 đến 2018, có tổng cộng
52 điều ước quốc tế được ký kết và đang có hiệu lực giữa
Việt Nam và Liên bang Nga. Nhìn chung các điều ước quốc
tế được ký kết giai đoạn này đã và đang được triển khai
thực hiện tương đối hiệu quả, đóng góp đáng kể cho công
cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nổi bật nhất là các
điều ước quốc tế trong lĩnh vực dầu khí, hợp tác nghiên cứu
khoa học, được tiếp tục duy trì và thực hiện từ thập niên
1980. Việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế này đã
mang lại những kết quả về kinh tế, khoa học - kỹ thuật cụ
thể, có ý nghĩa đối với cả hai nước. FTA giữa Việt Nam và
EAEU có hiệu lực đã tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ
kinh tế của hai nước. 

Thách thức

Thứ nhất, việc triển khai thực thi các thỏa thuận đã ký
của các bộ, ngành, địa phương còn chậm, những kết quả hợp
tác trong thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng
với tiềm năng và quan hệ truyền thống lâu đời, đặc biệt là với
quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh
đó, công tác thông tin về đất nước, con người Việt Nam và
Liên bang Nga thời hiện tại còn thiếu… cũng phần nào cản
trở sự phát triển quan hệ hai nước. Sự phối hợp trong việc cập
nhật thông tin, tình trạng đàm phán các văn kiện chưa được
thường xuyên, kịp thời khiến Đại sứ quán Việt Nam tại Liên
bang Nga cũng gặp khó khăn khi thúc đẩy ký kết văn bản,
đặc biệt trước thềm các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao.
Bên cạnh đó, một số điều ước quốc tế hai bên đã ký gặp khó
khăn trong thực thi còn do một số điểm chưa thống nhất về
dữ liệu điều ước quốc tế. Một số văn bản hợp tác song phương
Việt Nam - Liên bang Nga được ký trước ngày Luật Điều ước
quốc tế năm 2016 có hiệu lực thi hành, theo Luật Điều ước
quốc tế năm 2005 vẫn được coi là điều ước quốc tế, nhưng
theo Luật hiện hành thì đây chỉ là Thỏa thuận quốc tế nhân
danh Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam. 

Trong lĩnh vực kinh tế, một số thỏa thuận, hiệp định
gặp nhiều khó khăn trong triển khai do các cơ quan chủ trì
chưa đánh giá hết các tác động khi đàm phán, ký kết, như
dự án về hợp tác xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà
máy Điện hạt nhân Ninh Thuận I… Bên cạnh đó, Việt Nam
còn gặp nhiều khó khăn về khả năng tài chính để đáp ứng
trong triển khai các đề án, nguồn nhân lực khoa học công
nghiệp còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật không
đồng bộ… nên gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai
thực hiện các đề án, dự án hợp tác.
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Thứ hai, những năm gần đây, tuy kim
ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước
tăng trưởng rất ấn tượng song so với các đối
tác chủ chốt khác của Việt Nam thì con số
vẫn còn rất khiêm tốn. Năm 2018, Liên bang
Nga vẫn không nằm trong danh sách 10 đối
tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kết
quả trong lĩnh vực kinh tế dù đã có bước
phát triển vượt bậc kể từ khi VN-EAEU FTA
có hiệu lực, song vẫn còn chưa đáp ứng kỳ
vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, cụ
thể là mục tiêu nâng tổng kim ngạch
thương mại hai nước lên 10 tỉ USD trong
năm 2020. 

Mặt khác, việc phương Tây áp đặt các
lệnh cấm vận đối với Liên bang Nga kể từ
mùa xuân năm 2014 cũng khiến Liên bang
Nga xem trọng Trung Quốc hơn, cả về quan
hệ chính trị, kinh tế, quân sự. Điều này
cũng khiến quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và
hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga nói riêng bị ảnh
hưởng không nhỏ, dẫn đến sự hợp tác sâu sắc nhất giữa hai
bên mới được đánh giá là “đạt yêu cầu” ở lĩnh vực mua sắm
vũ khí, trang bị và hợp tác năng lượng. 

Nhìn tổng thể, hợp tác kinh tế Liên bang Nga và Việt
Nam mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh cả về
cơ cấu kinh tế cũng như từng sản phẩm. Do vậy, việc thúc
đẩy kim ngạch song phương phát triển nhanh và mạnh
hơn là hoàn toàn có thể. Hai bên cần quyết liệt tích cực
tìm kiếm những phương thức hợp tác mới, có tính khả
thi cao, có lợi cho cả hai bên, đặc biệt cố gắng tạo những
điểm đột phá. Ngoài ra, hai bên cần cải tiến thủ tục hành
chính, điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và làm việc có
thời hạn trên lãnh thổ của nhau. Và đặc biệt có biện pháp
thúc đẩy thương mại, triển khai có hiệu quả các dự án
của Liên bang Nga tại Việt Nam; tăng cường giao lưu nhân
dân. Vấn đề thanh toán cũng là điểm nghẽn cần giải tỏa.
Hai bên có thể cân nhắc việc mở kênh thanh toán với
nhau bằng nội tệ của hai nước vì hiện nay đồng RUB và

VND đều có sự ổn định tương đối. Ngân hàng Trung ương
của hai nước cần đưa ra hình thức bảo lãnh cho chế độ
thanh quyết toán như vậy.

Có thể khẳng định trong quan hệ đối tác chiến lược toàn
diện Việt Nam - Liên bang Nga đã có nhiều bước phát triển
tích cực. Trong xu thế toàn cầu hóa, liên kết khu vực, cuộc
chạy đua về khoa học công nghệ, các vấn đề phát triển,
chiến tranh và hòa bình của thế kỷ XXI, cạnh tranh và hợp
tác sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến cục diện thế giới
trong những năm tới. Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu
vực tăng trưởng năng động đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy
cơ và thách thức. Do đó, việc củng cố và phát huy quan hệ
Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, phục
vụ sự nghiệp phát triển ở mỗi nước, góp phần vào công cuộc
duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên
thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với bề dày lịch sử
và những mối quan tâm chung giữa hai nước, quan hệ chiến
lược Việt Nam - Liên bang Nga đã, đang và sẽ tiếp tục phát
triển toàn diện, phù hợp với lợi ích của nhân dân mỗi nước
trong cả hiện tại và tương lai.v
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Tóm tắt: Thế kỷ XXI đang chứng kiến cuộc đua công nghệ toàn cầu khi các
quốc gia cạnh tranh nhau về vốn, đầu tư, kiến thức và sự đổi mới. Vậy, quốc gia
nào sẽ trở thành số một trên đường đua này?

Summary: In the 21st century, we are witnessing global tech race as nations
compete for capital, investment, knowledge, and innovation. So, which country
will become the number one on this track?
Từ khóa: Công nghệ; công nghệ cao; quốc gia; cạnh tranh; thế giới.
Keywords: Technology; high technology; nation; compete; world.
Nhận bài: 21/5/2020; Sửa chữa: 25/5/2020; Duyệt đăng: 3/6/2020.

Trong thế kỷ 20, Nga là một trong
những đối thủ lớn nhất trong cuộc
chạy đua vũ trang thời Chiến tranh
Lạnh, nhưng Nga hầu như ít liên

quan đến cuộc đua công nghệ toàn cầu
trong thế kỷ XXI. Đó chỉ là một trong
những phát hiện từ bảng xếp hạng Sức
mạnh công nghệ toàn cầu do Tạp chí Tài
chính Thế giới (Global Finance) thực hiện.
Để xác định vị trí của một quốc gia trên
bảng xếp hạng này, Global Finance đã sử
dụng bốn số liệu tích hợp, ba trong số đó
là thước đo tiêu chuẩn về tính sẵn có và
mức độ phổ biến của công nghệ, đó là:
người dùng Internet trong tỷ lệ dân số,
người dùng điện thoại thông minh theo tỷ
lệ phần trăm dân số và người dùng mạng di
động thế hệ thứ tư LTE theo tỷ lệ phần
trăm dân số. Số liệu thứ tư được sử dụng là
điểm số năng lực cạnh tranh kỹ thuật số
được phát triển bởi Trung tâm Cạnh tranh
Toàn cầu và Tài chính của IMD. Điểm số này
tập trung vào kiến thức công nghệ, sự sẵn
sàng phát triển công nghệ mới và khả năng
khai thác và xây dựng dựa trên những cải
tiến mới.

Xếp hạng quốc gia dựa theo các số liệu trên đem lại
những kết quả bất ngờ. Ví dụ như các nước nhỏ dường

như đạt điểm số cao hơn các nước lớn hơn, Hồng Kông và
Đài Loan đều được xếp hạng trên Nhật Bản - một trong
những cường quốc công nghệ. Điều này có thể do thực tế
là tỷ lệ thâm nhập của điện thoại thông minh trong dân

Cuộc cạnh tranh khốc liệt của
các quốc gia trên đường đua
công nghệ cao

Các quốc gia phát triển AI để cạnh tranh trên đường đua công nghệ cao.
ẢNH: GETTY IMAGES
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số ở Hồng Kông và Đài Loan cao hơn Nhật Bản. Tại Hồng
Kông, khoảng 97% lượt tìm kiếm trên Internet được thực
hiện trên điện thoại thông minh, điều này cho thấy mức
độ phổ biến của chúng. 

Một phát hiện đáng ngạc nhiên khác là Kazakhstan,
một quốc gia đang phát triển với dân số chỉ 18 triệu người
và GDP bình quân đầu người là 8.830 USD lại xếp trên các
quốc gia như Ý, Trung Quốc và ả Rập Saudi về sức mạnh
công nghệ. Điều này có thể gây ngạc nhiên bởi xét về kinh
tế thì Kazakhstan có nền kinh tế nhỏ và kém phát triển
hơn nhiều so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, Chính phủ
Kazakhstan đã có chiến lược phát triển từ năm 2012, trong
đó nhấn mạnh vào việc đổi mới và đầu tư vào công nghệ
như một phần của sứ mệnh chung để trở thành một quốc
gia tiên tiến. Chính phủ quốc gia này đã mở rộng mạng
lưới truy cập Internet và sử dụng điện thoại thông minh
khi làm việc để cải thiện khả năng cạnh tranh kỹ thuật số,
nhờ đó điểm số của quốc gia này đạt được cao hơn. 

Một điểm bất ngờ khác là Nga xếp thứ 47 trên 67 quốc
gia trong danh sách. Tất cả các chỉ số của Nga đều thấp
đặc biệt là chỉ số về người dùng điện thoại thông minh
theo tỷ lệ phần trăm dân số và điểm số cạnh tranh kỹ
thuật số. Trên bảng xếp hạng này Ukraine xếp trên Nga
hai bậc, mặc dù quốc gia này có GDP nhỏ gấp 14 lần so với
Nga. Điều này có lẽ do Ukraine từ lâu đã trở thành một
trung tâm công nghệ của Liên Xô cũ và hiện đang cấu
trúc lại lĩnh vực giáo dục và kinh tế theo hướng thúc đẩy
lĩnh vực công nghệ thông tin cùng phát triển.

20 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng đều là những nền
kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, đặc biệt các nước
xếp đầu thuộc châu Âu và châu Á. Cụ thể 10 quốc gia xếp
đầu theo thứ tự lần lượt là: Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan,
Đan Mạch, Mỹ, Singapore, Phần Lan, Các Tiểu vương quốc
ả Rập thống nhất, Hàn Quốc và Hồng Kông. Bốn quốc gia
châu Á trong top này đã tạo ra sự đa dạng địa lý trong
cuộc đua công nghệ toàn cầu. 

Trong lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo

(AI), vật lý lượng tử và công nghệ sinh học, vị trí của Mỹ
đang lung lay. Khả năng cạnh tranh của Mỹ phụ thuộc
vào lực lượng lao động của quốc gia này và thực tế là
phần lớn lực lượng lao động công nghệ cao của Mỹ đến từ
nước ngoài. Trong lĩnh vực AI, số lượng sinh viên quốc tế
chiếm 2/3 tổng số sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại
học của Mỹ. Một cuộc di cư và hồi hương của những sinh
viên quốc tế đã tốt nghiệp gần đây khiến người ta lo ngại
về khả năng lãnh đạo của Mỹ trong cuộc cạnh tranh về
công nghệ cao như AI. 

Nói về cuộc đua giành quyền thống trị AI, nhiều người
thường nghĩ rằng sự cạnh tranh chính là giữa Mỹ và Trung
Quốc, tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì nhiều quốc gia khác
cũng đang tăng tốc trong cuộc đua này khiến họ trở
thành những đối thủ nặng ký. Trên thực tế, theo một báo
cáo gần đây của Công ty Phân tích Cognilytica thì Pháp,
Israel, Vương quốc Anh và Mỹ đều mạnh như nhau khi
nói về AI, nhưng Trung Quốc, Canada, Đức, Nhật Bản và
Hàn Quốc cũng có sức mạnh chiến lược trong việc phát
triển công nghệ này. 

Điều làm cho AI trở thành lĩnh vực công nghệ khác
với các làn sóng đầu tư lớn trước đây là vì AI được các
chính phủ coi là công nghệ chiến lược. Năm 2017, Trung
Quốc đã tiến hành chương trình 3 bước với mục tiêu cho
tới năm 2030 trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về AI.
Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển ngành
công nghiệp AI có giá trị khoảng 150 tỷ USD và thúc đẩy
việc sử dụng AI nhiều hơn trong lĩnh vực như quân sự và
thành phố thông minh. 

Nhật Bản đã từ lâu là một trong những quốc gia đi đầu
trong công nghiệp AI, đặc biệt là sự phát triển và áp dụng
trong chế tạo Robot của họ. Không chỉ có những nghiên
cứu công nghệ xuất sắc ngang hàng với bất cứ quốc gia
nào trên thế giới mà Nhật Bản còn đầu tư lớn vào AI.
Chính phủ Nhật Bản đã phát triển Chiến lược công nghệ
AI vào tháng 3/2017. Chiến lược này bao gồm lộ trình
công nghiệp hóa và tập trung phát triển AI thành 3 giai

Công nghệ cao áp dụng trong nhiều lĩnh vực.
ẢNH: FINANCIAL TIMES

Sử dụng điện thoại thông minh trong công việc.
ẢNH: OFFICE SPACE SOFTWARE
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đoạn: sử dụng và ứng dụng AI cho tới năm 2020; sử dụng
công cộng từ năm 2025-2030 và cuối cùng là một hệ sinh
thái được xây dựng bằng cách kết nối đa miền. Chiến lược
quốc gia của Nhật Bản tập trung vào nghiên cứu và phát
triển công nghệ AI, hợp tác giữa chính phủ, các viện
nghiên cứu và các ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy
nghiên cứu AI và giải quyết các lĩnh vực liên quan.

Chính phủ Hàn Quốc cũng là một nhà đầu tư lớn và hỗ
trợ mạnh mẽ cho sự phát triển công nghệ của quốc gia đặc
biệt trong lĩnh vực công nghệ AI. Chính phủ Hàn Quốc
gần đây đã tuyên bố kế hoạch chi 2 tỷ USD vào năm 2022
để tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển AI của
quốc gia này bao gồm việc xây dựng 6 học viện AI mới vào
năm 2020, với kế hoạch đào tạo hơn 5.000 kỹ sư chất
lượng cao để đối phó với việc thiếu hụt kỹ sư AI. Chính
phủ nước này cũng có kế hoạch tài trợ cho các dự án AI
quy mô lớn liên quan đến y học, quốc phòng và an ninh.
Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp
khởi nghiệp về AI. Sự hỗ trợ này bao gồm việc tạo ra một
vườn ươm khởi nghiệp định hướng AI và tài trợ cho việc
tạo ra một chất bán dẫn AI vào năm 2029.

Khi cả thế giới đang chống đại dịch Covid-19 thì hai
cường quốc công nghệ là Trung Quốc và Mỹ vẫn đang tiếp
tục cuộc đua của họ trong công nghệ 5G. Nhiều cá nhân và
tổ chức có ảnh hưởng ở Trung Quốc cho rằng, nước này
đang dẫn đầu thế giới trong công nghệ 5G. Mặc dù Mỹ thừa
nhận Công ty Huawei của Trung Quốc đã xây dựng nhiều
trạm gốc 5G hơn các công ty của Mỹ, nhưng họ không chấp
nhận Trung Quốc đã đi trước họ trong công nghệ 5G. 

Vào tháng 10/2019, Trung Quốc đã ghi nhận những
tiến bộ nhanh hơn so với các nước khác trên thế giới khi
nói đến 5G. Các thành phố của Trung Quốc đều đang bắt
tay vào triển khai công nghệ này. Huawei và ZTE có thể
đã vượt xa 10 đến 11 tháng so với Ericsson và Nokia về
công nghệ này. 

Các nước phương Tây thừa nhận sự dẫn đầu của Trung
Quốc về triển khai mạng 5G. Vào tháng 1/2020, một bài
báo trên tờ nhật báo Die Welt của Đức có cảnh báo việc
đưa Huawei ra khỏi thị trường Đức có thể sẽ dẫn đến việc
mất mạng thường xuyên và chi phí cao hơn cho người
tiêu dùng, đồng thời làm chậm trễ vài năm trong việc
triển khai mạng viễn thông 5G ở quốc gia này. 

Tuy nhiên, một báo cáo của hãng công nghệ hàng đầu
thế giới Cisco lại dự báo vào năm 2022, Mỹ vẫn sẽ là nước
dẫn đầu trong lĩnh vực 5G. Vào tháng 9 năm ngoái, James
Lewis - Phó Chủ tịch cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu
Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ cho biết: Hiện tại Trung
Quốc đang làm khá tốt, nhưng một điều chắc chắn lúc
này đó là các công ty Trung Quốc phụ thuộc vào các nhà
cung cấp linh kiện của Mỹ. Về quốc gia dẫn đầu trong
cuộc đua 5G, Mỹ và Nhật Bản vẫn là những đối thủ nặng
ký nhất. Theo Lewis, không quốc gia nào có thể sản xuất
thiết bị 5G mà không sử dụng linh kiện của Mỹ. 

Mặc dù chắc chắn sẽ có người thắng, người thua về
mặt đầu tư và lợi nhuận chung, các quốc gia trên toàn
thế giới sẽ đều gặt hái được những lợi ích của việc tăng
cường áp dụng và phát triển công nghệ cao.v

Trạm 5G của Công ty Huawei. ẢNH: HUAWEI
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HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Nghiên cứu và thực tế đều cho thấy một sự thật là trái đất đang nóng lên
một cách đáng lo ngại và hoạt động của con người là nguyên nhân gây ra tình
trạng này. Nếu chúng ta không có những hành động tích cực ngay hôm nay thì biến
đổi khí hậu sẽ gây ra những ảnh hưởng lâu dài.

Summary: Research and reality show the fact that the Earth is worryingly warming
and human activities are the cause of this situation. If we don't take positive action
today, climate change will have lasting effects.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu; cuộc sống; con người; trái đất; nóng lên.
Keywords: Climate change; life; human; Earth; warm up.
Nhận bài: 11/5/2020; Sửa chữa: 15/5/2020; Duyệt đăng: 29/5/2020.

Năm 2020 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch
sử kể từ khi con người phát minh ra phép đo
nhiệt độ. Theo các nhà khí tượng học, ước tính
khả năng từ 50-70% rằng năm 2020 nhiệt độ trái

đất sẽ phá vỡ kỉ lục 4 năm trước đó. 

Mặc dù, đại dịch Covid-19 ít nhiều hạn chế được lượng
khí thải ra môi trường do con người giảm hoạt động sản
xuất, giao thông hạn chế nhưng cũng không thể giúp
giảm nhiệt độ trái đất. Nhiệt độ ghi nhận đã tăng ở mức

kỉ lục từ Nam Cực đến Greenland kể từ tháng 1 năm nay.
Điều này khiến nhiều nhà khoa học ngạc nhiên vì năm
nay không phải là năm El Nino - hiện tượng thường liên
quan đến sự ấm lên toàn cầu. 

Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Hoa Kỳ dự
đoán có 75% khả năng năm 2020 sẽ là năm nóng nhất. Cơ
quan này cũng cho biết xu hướng này đang gần giống với
kỷ lục hiện tại vào năm 2016 khi nhiệt độ tăng vọt vào
đầu năm do El Nino và sau đó giảm xuống. Theo dự báo

Biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến 
trầm trọng hơn trong năm 2020

Băng đang tan với tốc độ nhanh chóng ở các cực trái đất. ẢNH: SCIENCE NEWS



Cháy rừng thảm khốc ở Úc.
ẢNH: BLOOMBERG

Con người đứng trước thảm họa thiên nhiên.
ẢNH: WASHINGTON POST
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có khả năng đến 99,9% rằng năm 2020 sẽ một trong 5
năm nóng nhất. 

Tháng 1 vừa qua ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, nhiều
quốc gia ở Cực Bắc không có tuyết rơi tại thành phố thủ
đô. Vào tháng 2, một cơ sở nghiên cứu ở Nam Cực đã ghi
nhận nhiệt độ cao hơn 20 độ C lần đầu tiên ở lục địa phía
Nam. Ở đầu kia của trái đất, tại Greenland đã ghi nhận kỉ
lục 6 độ C vào đầu tháng 4.

Trong quý đầu tiên, nhiệt độ tăng rõ rệt ở Đông Âu và
châu Á, nơi nhiệt độ cao hơn mức trung bình là 3 độ C.
Trong tháng 4 vừa qua, nhiều khu vực ở Hoa Kỳ có sự
thay đổi lớn về nhiệt độ. Tại trung tâm Thành phố Los
Angeles nhiệt độ ghi nhận ở mức cao là 34 độ C.

Tại Anh, xu hướng tăng nhiệt không rõ rệt như Hoa
Kỳ, nhiệt độ tăng tối đa so với mức trung bình là 3,1 độ
C trong tháng vừa qua. Số liệu này được ghi nhận ở các
khu vực Cornwall, Dyfed và Gwynedd.

Lần cuối cùng trái đất có một tháng ở nhiệt độ bình
thường (so sánh với các tháng khác trong thế kỷ 20) là tháng
2/1985. Theo dữ liệu thu thập được từ hơn 25.000 trạm thời
tiết và đã được Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Hoa
Kỳ xem xét kỹ lưỡng. 19 trên 20 năm vừa qua, nhiệt độ trái
đất ở mức cao kỷ lục. Đại dương tiếp tục tích tụ nhiệt và đã
nóng lên không ngừng kể từ khoảng năm 1990. 

Theo nghiên cứu của Đại học Oxford, sự nóng lên toàn
cầu đang tiến đến gần mức 1,2 độ C trên mức tiền công
nghiệp. Mặc dù đại dịch đã tạm thời làm giảm lượng khí
thải ra môi trường nhưng việc tích tụ khí nhà kính trong
khí quyển vẫn là mối lo ngại lớn nhất. Cuộc khủng hoảng
khí hậu tiếp tục không suy giảm. Lượng khí thải sẽ giảm
đi trong năm nay nhưng nồng độ vẫn tiếp tục tăng. 

Bầu không khí nóng trên trái đất đang phản ứng với sự
gia tăng mạnh mẽ của khí nhà kính hiện đang ở mức cao
nhất trong ít nhất 800.000 năm qua. Sự gia tăng liên tục
của nhiệt độ đang gióng lên hồi chuông báo động về một
thảm họa khí hậu lớn. Hậu quả của sự nóng lên toàn cầu có
thể thấy ở khắp mọi nơi. Hầu hết các sông băng trên trái đất
đang tan chảy với tốc độ nhanh, đặc biệt là ở các cực trái đất,
bao gồm sông băng trên núi, các tảng băng bao phủ Tây Nam
Cực, Greenland và biển băng ở Bắc Cực. Trong Công viên Quốc
gia Glacier của Montana, số lượng sông băng đã giảm xuống
dưới 30 so với số lượng hơn 150 vào năm 1910. Phần lớn
lượng băng tan này góp phần làm tăng mực nước biển. Mực
nước biển toàn cầu tăng 3,2mm mỗi năm và sự gia tăng này
đang diễn ra với tốc độ ngày một nhanh trong những năm
gần đây. Nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến động vật hoang dã
và môi trường sống của chúng. Băng biến mất làm mất nơi
sinh sống của các loài chim cánh cụt ở Nam Cực.

Các đại dương hấp thụ hơn 90% nhiệt lượng do các
hoạt động của con người tạo ra. Nhiệt độ nước tăng lên
trên mức trung bình đã khuếch đại các đợt sóng nhiệt
nóng trên biển gây ra sự tẩy trắng các rặng san hô. Rặng
san hô Great Barrier, ngoài khơi Queensland đã bị tẩy
trắng lần thứ 3 trong vòng 5 năm qua. Cháy rừng trên
diện rộng là một trong những thảm họa khủng khiếp đối
với con người, hệ động thực vật trên hành tinh.

Mực nước biển dự kiến sẽ tăng từ 26-82cm hoặc cao
hơn vào cuối thế kỷ này. Lượng nước ngọt sẽ giảm sút bởi
các sông băng vốn lưu trữ khoảng ¾ lượng nước ngọt trên
thế giới đã tan. Bão, hạn hán và lũ lụt cũng sẽ trở nên phổ
biến hơn. Bởi khi băng tan ở hai cực thì ở những nơi khác
đặc biệt là khu vực ven biển thủy triều dâng cao, nước biển
tràn vào đất liền, hậu quả phổ biến nhất là lũ lụt. 
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Một tỷ người sẽ sống trong cái nóng đỉnh điểm trong
vòng 50 năm. Trong trường hợp xấu nhất khi lượng phát
thải tăng, các khu vực hiện nay là nơi cơ trú của 1/3 dân
số thế giới sẽ nóng như nơi nóng nhất sa mạc Sahara.
Ngay trong viễn cảnh lạc quan nhất thì 1,2 tỷ người dân
sẽ phải sống trong vùng khí hậu khắc nghiệt, nơi mà con
người đã sống trong ít nhất 6.000 năm qua. Đại đa số
nhân loại luôn sống ở những vùng có nhiệt độ trung bình
hàng năm khoảng 6-28 độ C, lý tưởng cho sức khỏe con
người và sản xuất lương thực, thực phẩm. Nhưng nhiệt độ
lý tưởng này đã thay đổi làm thu hẹp diện tích có thể
sinh sống của con người. Nhiều khu vực, khí hậu cực đoan
gần như con người không thể sống được. 

Nhân loại đặc biệt nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ bởi
chúng ta tập trung sống ở đất liền nơi nhiệt độ tăng
nhanh hơn các đại dương. Phần lớn dân số tương lai sẽ gia
tăng ở khu vực vốn đã nóng là châu Phi và châu Á. Do yếu
tố nhân khẩu học này, con người sẽ trải qua sự gia tăng
nhiệt độ trung bình là 7,5 độ C khi nhiệt độ toàn cầu tăng
3 độ C, được dự báo sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ này. Khi đó,
khoảng 30% dân số thế giới sẽ sống ở mức nhiệt độ cao,
nhiệt độ trung bình là 29 độ C. 

Bản chất càng ngày càng nghiêm trọng hơn của cuộc
khủng hoảng đòi hỏi con người phải có những biện pháp
ứng phó mạnh mẽ hơn. Động lực toàn cầu ứng phó biến đổi
khí hậu đang có xu hướng tích cực hơn. 6 trong số 10 người
Mỹ thể hiện sự lo ngại về biến đổi khí hậu. Hàng trăm ngàn
người từ mọi tầng lớp bao gồm học sinh, giáo viên, cộng
đồng tôn giáo, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Mỹ đã
xuống đường yêu cầu hành động vì khí hậu. Hơn 500 công
ty toàn cầu đã cam kết đặt ra các mục tiêu khí hậu dựa
trên những nghiên cứu khoa học tốt nhất hiện có. 

Mặc dù các quốc gia đã và đang xây dựng kế hoạch
toàn cầu chống biến đổi khí hậu, nhưng vẫn còn một
khoảng cách lớn giữa những gì các quốc gia cam kết thực
hiện với những gì mà các nhà khoa học cho là cần thiết
để ngăn chặn thảm họa khí hậu. 

Tại nhiều quốc gia, người dân kêu gọi các chính phủ
nên triệt để hơn và đưa ra các chính sách để chống lại
khủng hoảng khí hậu với mức độ khẩn cấp tương tự như
đối với đại dịch Covid-19. 

Nhiều cuộc khảo sát cho thấy dư luận đang tiến nhanh
tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng này sau khi mối
quan ngại về biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Đầu
năm 2020, mối quan ngại này mạnh mẽ hơn nữa bởi thảm
họa cháy rừng ở Úc có liên quan đến khí hậu. 

Cuộc khủng hoảng cho thấy một thách thức lớn về
việc cắt giảm khí thải tương đương với khoảng 5,5% tổng
sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng
cần cắt giảm 7,6% mỗi năm để duy trì sự gia tăng nhiệt
toàn cầu ở dưới mức 1,5 độ C. 

Cuộc khủng hoảng này đã mở ra cánh cửa cho các
chính phủ sử dụng các đòn bẩy kinh tế để xử lý những
vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Thay vì bảo trợ các
ngành công nghiệp phát thải lượng CO2 lớn, các chính phủ
có thể đầu tư tốt hơn vào những ngành công nghiệp xanh. 

Có thể thấy, câu chuyện về ứng phó với biến đổi khí
hậu toàn cầu và các cam kết quốc tế không chỉ đơn thuần
là vấn đề môi trường và khí hậu, đằng sau nó là các vấn
đề về kinh tế, chính trị, xã hội và là tương lai bền vững
của mỗi quốc gia. Thực hiện các cam kết về giảm nhẹ biến
đổi khí hậu toàn cầu là xu hướng chung của thế giới, Việt
Nam cũng nằm trong số đó.v

Biến đổi khí hậu đe dọa cuộc sống của mọi sinh vật trên trái đất.
ẢNH: THE NEWYORK TIMES
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CHủ TịCH Hồ CHÍ MINH
với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
và Mặt trận Dân tộc Thống nhất

NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng
sản Việt Nam, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đồng thời là
kiến trúc sư vĩ đại và linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc
Thống nhất. Người là vị cứu tinh của dân tộc, đã mở ra cho nhân dân ta một
thời đại mới: thời đại độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước lúc đi
xa, Người đã để lại cho nhân dân ta những di sản vô giá. Một trong những di
sản đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, trong đó nổi bật là tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

Summary: President Ho Chi Minh - founder, leader, and trainer of the
Communist Party of Vietnam, founder of the Democratic Republic of Vietnam; he
was also a great architect and the soul of great national unity bloc and the
United National Front. He was the savior of the nation, opening a new era for
our people: the era of national independence and the building of socialism.
Before passing away, he had left Vietnamese people priceless heritage. One of
those legacies is the Ho Chi Minh ideology of the Vietnamese revolution, which is
prominent in the Ho Chi Minh ideology of great national unity and the United
National Front.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mặt trận Dân tộc Thống nhất; đại đoàn kết toàn dân tộc.
Keywords: President Ho Chi Minh; the United National Front; great national unity.
Nhận bài: 5/5/2020; Sửa chữa: 15/5/2020; Duyệt đăng: 5/6/2020.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đại đoàn kết dân tộc là
vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành
công của cách mạng. Cách mạng muốn thành công
phải có lực lượng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù

và xây dựng xã hội mới. Việc xây dựng lực lượng trong
nước có vai trò quyết định “để tự ta giải phóng cho ta”.
Theo Người, muốn có lực lượng phải đoàn kết vì “đoàn
kết là lực lượng vô địch”.

Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết rộng
rãi, chặt chẽ và lâu dài toàn dân tộc thành một khối

thống nhất. Đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế sẽ tạo
ra sức mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù.

Người viết: “Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà trong
bao thế kỷ nhân dân Việt Nam đã bảo vệ được độc lập, tự
do của mình. Nhờ đại đoàn kết mà nhân dân ta đã đánh
thắng chủ nghĩa thực dân, làm Cách mạng Tháng Tám
thành công và đã kháng chiến thắng lợi. Nhờ đại đoàn
kết toàn dân mà nước Việt Nam chúng ta nhất định sẽ
thống nhất”1.

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



Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. ẢNH: TƯ LIỆU
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Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh có ý nghĩa chiến lược. Đó là tư tưởng cơ bản, nhất
quán và xuyên suốt quá trình cách mạng. Đó là chiến lược
tập hợp mọi lực lượng, có thể tập hợp được nhằm hình
thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu
tranh chống kẻ thù và xây dựng xã hội mới. Người thường
xuyên căn dặn những người cách mạng Việt Nam: Trong
từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, có thể và cần
thiết phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp
với những đối tượng khác nhau, nhưng đại đoàn kết dân
tộc phải luôn luôn được nhận thức là vấn đề sống còn của
cách mạng. Vì vậy, muốn cách mạng thành công, tư tưởng
đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được quán
triệt trong mọi chủ trương của Đảng, mọi chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Đại đoàn kết dân tộc theo Hồ
Chí Minh không chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng
đầu của Đảng, mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ
hàng đầu của dân tộc.

Như vậy, đại đoàn kết dân tộc chính là sự đòi hỏi
khách quan của bản thân quần chúng nhân dân. Đảng có
sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, biến những đòi
hỏi khách quan, tự phát của nhân dân thành sức mạnh vô
địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh
phúc của nhân dân.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn luận điểm của chủ
nghĩa Mác - Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng” với tư tưởng truyền thống của tổ tiên “Nước lấy
dân làm gốc”. Mà “dân” theo tư tưởng của Người bao gồm
“mọi con dân nước Việt”, mọi “con Lạc, cháu Hồng” không
phân biệt dân tộc thiểu số hay đa số, người có tín ngưỡng
với người không tín ngưỡng, không phân biệt giàu nghèo,
già trẻ, gái trai. Hồ Chủ tịch căn dặn chúng ta: Muốn thực
hiện được đại đoàn kết toàn dân tộc phải kế thừa truyền
thống yêu nước, nhân nghĩa của tổ tiên; phải có lòng
khoan dung, đại độ với con người. Người viết: “Tôi
khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón
tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp
lại ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người, cũng có người
thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng
dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ. Ta
phải nhận rằng: đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có
ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối,
lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có
như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai
chắc chắn sẽ vẻ vang”2.

Một sáng kiến lớn, đồng thời là một cống hiến lớn lao
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đối với dân tộc ta và
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các dân tộc bị áp bức trên thế giới đó là việc đề xướng
thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Như Thủ tướng
Phạm Văn Đồng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng
5/1983): “Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn thấy ở mỗi
người Việt Nam một người yêu nước và Mặt trận là sự tập
hợp và nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước đó”.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất, với đường lối
đúng đắn của Đảng lãnh đạo:

+ Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã
làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã
làm nên Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa
cầu, giải phóng được một nửa đất nước.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Lời thề danh dự trong giờ phút thiêng liêng, vĩnh
biệt Người.

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong Mặt
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh
các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam,
nhân dân ta đã không ngại gian khổ, không sợ hy sinh đã
“đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, Bắc Nam sum
họp, xuân nào vui hơn”, giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong các
ngày 17 và 18/8/1994 tại Thủ đô Hà Nội đã tổng kết hoạt
động của Mặt trận sau 17 năm thống nhất các tổ chức Mặt
trận, 25 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh và đề ra những biện pháp nhằm thực hiện
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản đề ra.

Về đại đoàn kết trong tình hình mới và nhiệm vụ của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội IV - Đại hội mở đầu
cho thời kỳ đổi mới nhận định: "Quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều
chặng đường. Nhiệm vụ trước mắt của chặng đường đầu
tiên là “đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng ổn định tình
hình kinh tế, xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước
nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống nhân dân,
củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho đất
nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI”3.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng đại đó, nhân dân ta phải
tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi thử thách và hơn bao giờ
hết, phải tăng cường đoàn kết, phát huy mọi tiềm năng
vật chất và trí tuệ của cộng đồng dân tộc, kết hợp sức
mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại, thực hiện đại
đoàn kết dân tộc ở tầm cao mới, chiều sâu mới, tạo ra
động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của lịch sử dân tộc.

Đại hội quyết định nhiệm vụ chung của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là: “Phát huy
truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực
tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam tán thành công
cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống
nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu
sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện Di
chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng
một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân
chủ và giàu mạnh”, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa
bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ thế giới”.

Đại hội khẳng định: “Trước vận hội mới của đất
nước, Đại hội lần này là Đại hội đoàn kết, tập hợp mọi
người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam đem hết tinh
thần và nghị lực tiến hành công cuộc đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho Tổ quốc
phồn vinh, xã hội công bằng, văn minh, mọi người sống
tự do, hạnh phúc, đưa nước ta hội nhập trào lưu tiến
hóa chung của thời đại”.

Đại hội trịnh trọng công bố trước đồng bào cả nước và
kiều bào ta ở nước ngoài Chương trình 12 điểm về đại
đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội ra Lời kêu gọi, trong đó nêu rõ: “Đất nước Việt
Nam được xây dựng và phát triển qua hàng ngàn năm là
của chung, của mọi người Việt Nam. Nhân dân là người
làm chủ đất nước. Sức mạnh không gì lay chuyển nổi của
dân tộc bắt nguồn từ nhân dân. Ý chí của nhân dân là
mệnh lệnh cao nhất. Tiếng nói quyết định là tiếng nói
của nhân dân”.

Trước mắt chúng ta là một thời kỳ mới với những triển
vọng đầy hứa hẹn, song cũng có nhiều thách thức. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mọi người Việt Nam ở trong
nước cũng như ở nước ngoài đồng tâm nhất trí coi lợi ích
của Tổ quốc và nhân dân là cao nhất, thiêng liêng nhất;
coi vận mệnh và tiền đồ của đất nước là trên hết và gắn
liền với mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Hơn bao giờ hết, ý chí
tự lực, tự cường của toàn dân là động lực to lớn, là yếu
tố quyết định để vượt qua thử thách, tận dụng thời cơ,
đưa đất nước không ngừng phát triển.

Hướng về tương lai, đoàn kết phấn đấu vì “một nước
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu
mạnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Đây
cũng là nguyện vọng ngàn đời của dân tộc ta.

Qua hơn 30 năm thực hiện Chương trình đại đoàn kết
dân tộc - một chương trình cụ thể hóa đường lối đổi mới
đầy sáng tạo, đúng quy luật, hợp lòng dân do Đảng Cộng
sản Việt Nam khởi xướng, phát huy truyền thống đoàn
kết, yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, nhân dân ta đã vượt
qua biết bao khó khăn, thách thức, đã giành được những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển
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và bước vào hàng ngũ những nước đang phát triển có mức
thu nhập trung bình; đời sống của nhân dân được cải
thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn
dân tộc được củng cố và tăng cường; độc lập dân tộc, chủ
quyền quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ
xã hội chủ nghĩa được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt
Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; sức
mạnh tổng hợp của đất nước được tăng lên gấp nhiều lần,
tạo tiền đề cho nhân dân ta tiếp tục phấn đấu xây dựng
nền tảng để sớm đưa đất nước ta cơ bản thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại.

Từ tình trạng thiếu thốn đủ thứ, phải phân phối theo
tem phiếu và dân phải xếp hàng dài trước các cửa hàng
mậu dịch, đến nay sản xuất trong nước đã đáp ứng được
hầu hết các nhu yếu phẩm cần thiết của nhân dân và của
nền kinh tế. Với chất lượng ngày càng cao, mẫu mã ngày
càng đẹp. Và khẩu hiệu phấn đấu “khách hàng là thượng
đế” đang dần dần trở thành hiện thực. Từ một nước nông
nghiệp là chủ yếu, song trong một thời gian dài, Việt Nam
vẫn là nước thiếu lương thực trầm trọng, phải “ăn vay, ăn
đong”. Với cơ chế “cởi trói” nhằm phát huy quyền làm
chủ của dân, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo
và nông sản đứng vào hàng đầu thế giới. Và cái lo lớn
hiện nay là làm sao tìm được đầu ra cho các sản phẩm đó.
Từ một nền kinh tế chủ yếu gồm 2 thành phần: quốc
doanh và tập thể, đất nước ta đã và đang chuyển mạnh
sang nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện
“dân là chủ và dân làm chủ”, đã phát huy được sức mạnh
nội lực của toàn dân tộc, làm cho sản xuất “bung ra”
nhanh chóng. Đời sống của tuyệt đại bộ phận nhân dân
được cải thiện rõ rệt, trong đó một bộ phận trở thành
giàu có. Những thành tựu đó là kết quả của nhiều yếu tố,
trong đó “Đổi mới đã luôn luôn quán triệt quan điểm “lấy
dân làm gốc” vì lợi ích của nhân dân, dựa vào dân, phát
huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo
và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc”4. Những thành tựu to lớn đó đồng
thời cũng là những tiền đề hết sức quan trọng để tăng
cường sự đồng thuận và ổn định xã hội, để không ngừng
mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân
tộc Thống nhất, tạo tiền đề thuận lợi để các chủ trương
của Đảng, chính sách của Nhà nước về đại đoàn kết dân
tộc tiếp tục đi vào cuộc sống.

Triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VII của Đảng đề ra và Nghị quyết của các kỳ Đại hội
tiếp theo, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành
nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về đại đoàn kết dân
tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, về người Việt
Nam định cư ở nước ngoài… Đặc biệt, ngày 12/12/2013,
Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW
về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết
định số 218-QĐ/TW “về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các

đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng và xây dựng chính quyền”.

Những quyết định trên một lần nữa khẳng định: “Nhà
nước này là Nhà nước của dân, do dân và vì dân” và “Mọi
quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” như Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã xác định.

Thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, quyết định trên,
nhiều cấp ủy đã quan tâm hơn đến sự nghiệp đại đoàn
kết dân tộc, đến công tác Mặt trận, đã củng cố tổ chức và
tăng cường cán bộ, phương tiện và điều kiện cho công
tác Mặt trận. Chính quyền ở nhiều cấp, nhiều địa phương
đã thực sự có những chuyển biến trong nhận thức và
hành động về quan hệ với nhân dân. Nhiều dự án về phát
triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Nhà nước được ban
hành nhằm chăm lo cho đời sống của nhân dân đã được
thực hiện có kết quả. Quyền làm chủ của nhân dân trong
việc tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
được thể chế hóa, đã từng bước được phát huy. Sự đổi
mới hệ thống chính trị, việc tăng cường dân chủ hóa đời
sống xã hội, nhất là việc xây dựng và thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc động
viên nhân dân và cán bộ hăng hái tham gia các sinh hoạt
chính trị của đất nước, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an
ninh quốc phòng.

Đó là những nhân tố rất quan trọng, là động lực chủ
yếu, đảm bảo sự ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy sự
phát triển của đất nước. Cùng với những chuyển biến,
tiến bộ nêu trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng thấy rõ
nhiều vấn đề mới đã và đang nảy sinh trong quá trình đổi
mới. Đó là xã hội, giai cấp, tầng lớp, nhóm dân cư vẫn
đang trong quá trình phân hóa.

Giai cấp công nhân: phát triển nhanh về số lượng, đa
dạng về ngành nghề với hơn hai phần ba đang làm việc
trong khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài; một bộ phận đang gặp khó khăn về kinh tế
vì không có việc làm do dịch bệnh Covid-19, một bộ phận
không có chỗ ở, thu nhập thấp; đối với nữ công nhân có
con không có nhà gửi trẻ, không có trường học. Quyền
làm chủ của công nhân không được thực thi, chủ yếu là
làm thuê. Dân chủ, việc làm, đời sống và công bằng xã
hội vẫn đang là những vấn đề bức xúc đối với giai cấp
công nhân.

Với giai cấp nông dân: lực lượng đông đảo nhất vẫn
đang trong quá trình chuyển hóa nhanh chóng. Đời sống
của đại bộ phận nông dân được cải thiện rõ rệt. Song mặt
khác, đại bộ phận hộ nghèo vẫn là nông dân, đặc biệt là
nông dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc.

Đội ngũ trí thức: Phát triển rất nhanh về số lượng và
đa dạng về ngành nghề song vẫn đang thiếu hụt nghiêm
trọng về lớp trí thức đầu đàn, nhất là những ngành mũi
nhọn cũng như thiếu các phương tiện và điều kiện làm
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Chú thích:
1.  Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội. 1960, tập 8, trang 57.
2.  Hồ Chí Minh: “Về đại đoàn kết”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 1994, trang 34, 35.
3.  Trích “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.
4.  Trích “Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”.

việc, nghiên cứu khoa học… Những năm gần đây, số cử
nhân, thạc sĩ trẻ không có việc làm ngày càng tăng.

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nhiều
thành phần, đã hình thành một đội ngũ doanh nhân đông
đảo có vai trò ngày càng lớn trong sản xuất, kinh doanh,
tạo việc làm và góp phần ngày càng có ý nghĩa vào tổng
thu nhập quốc dân. 

Đối với cán bộ, viên chức: Bên cạnh số đông sống bằng
đồng lương, cuộc sống còn nhiều khó khăn tuy nhà nước
hàng năm có tăng lương, đã xuất hiện một bộ phận bằng
nhiều việc làm, nhiều biện pháp để có thêm thu nhập, kể
cả những việc làm bất chính, vi phạm đạo đức của người
cán bộ và pháp luật của Nhà nước.

Cùng với sự chuyển hóa của các giai cấp và các tầng
lớp xã hội là sự chênh lệch ngày càng lớn về mức thu
nhập và hưởng thụ giữa các vùng, miền, giữa người đương
chức và người về hưu, giữa thành thị và nông thôn… Sự
phân hóa giàu nghèo có chiều hướng gia tăng đã và đang
ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XI) đã nhận định: Lòng tin của một bộ
phận nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và khả năng
quản lý của Nhà nước có phần giảm sút.

Nhân dân, nhất là nhiều đồng chí lão thành cách
mạng, cán bộ nghỉ hưu - những người sống chết với lý
tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, cả đời phấn đấu cho
độc lập, tự do rất bất bình trước những bất công xã hội,
trước tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân; trước
tình trạng kỷ cương, phép nước không nghiêm, đạo đức
có lúc, có nơi, có bộ phận xuống cấp, việc chấp hành
đường lối, chính sách ở một số bộ, ngành, địa phương
không đến nơi, đến chốn; nói không đi đôi với làm…

Các thế lực thù địch đã và đang khai thác những thiếu
sót, yếu kém của ta hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Để đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai
cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
dưới sự lãnh đạo của Đảng thực sự là nguồn sức mạnh, là
động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo
đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ
tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta đang tiến hành Đại
hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, cần làm cho cả hệ thống chính trị, từng cán

bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy Đảng và người đứng
đầu cấp ủy quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc
Thống nhất. Cụ thể, cần nắm vững những quan điểm cơ
bản và cũng là những định hướng lớn về phát huy sức
mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay: 

1. Lợi ích cơ bản của nhân dân, của dân tộc ta ngày
nay là độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc
trong chủ nghĩa xã hội. Lợi ích đó thể hiện cụ thể hàng
ngày trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, an ninh quốc phòng. Vì vậy, củng cố, tăng cường,
đoàn kết hiện nay không thể chung chung mà phải gắn
chặt với việc đảm bảo các lợi ích đó.

2. Một trong những động lực thúc đẩy nhân dân tăng
cường đoàn kết trong tình hình hiện nay là: quyền làm
chủ đất nước của nhân dân phải được tôn trọng; pháp
luật phải được đảm bảo để nhân dân thực sự là chủ như
Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung) đã quy định.

3. Thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với
Nhân dân không chỉ là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội mà của toàn dân. Do đó,
qua hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội phải không ngừng đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động để góp phần làm cho mối liên hệ
giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn luôn bền chặt, ý
Đảng phù hợp với lòng Dân.

4. Trong giai đoạn hiện nay, các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước có tác dụng trực tiếp
và quyết định đến kết quả xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ giám sát và phản
biện xã hội, để các chủ trương, chính sách sát cuộc sống,
đáp ứng lợi ích của nhân dân.

Kết thúc Di chúc thiêng liêng và bất hủ, Chủ tịch Hồ Chí
Minh viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn
Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam hòa
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Kiên trì thực hiện mục tiêu cao cả đó của Người, cũng
là nguyện vọng ngàn đời của dân tộc ta, Đảng, Nhà nước
và Nhân dân ta cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn
kết, nhân nghĩa, bao dung của tổ tiên, cùng nhau hợp
sức xây dựng cho được một xã hội đồng thuận cao trên
tinh thần cởi mở, độ lượng, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định
và phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.v
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Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với vấn đề quyền bình đẳng

TRỊNH THỊ PHƯƠNG OANH*

Tóm tắt: Quyền bình đẳng trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể
hiện trên mọi phương diện: quyền bình đẳng dân tộc; bình đẳng trong các lĩnh
vực về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa; bình đẳng giữa con người với nhau, bình
đẳng giữa nam và nữ... Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ
quan tâm đến giá trị quyền bình đẳng, mà còn tìm mọi cách để thực hiện quyền
bình đẳng trên thực tế.

Summary: President Ho Chi Minh's ideological rights were expressed in every
aspect of national equality; equality in the fields of economy, politics, society and
culture; equality between people, equality between men and women, etc.
Throughout his life, President Ho Chi Minh paid attention not only to the value of
equality, but also to find ways to realize equality in practice.
Từ khóa: Bình đẳng; quyền bình đẳng; dân tộc; con người; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việt Nam.
Keywords: Equality; equality; nation; human; Presiden Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 12/5/2020; Sửa chữa: 15/5/2020; Duyệt đăng: 29/5/2020.

Quyền bình đẳng là quyền ngang nhau về địa vị và
quyền lợi được pháp luật thừa nhận. Ra đi tìm
đường cứu nước từ một nước thuộc địa nửa phong
kiến, đất nước bị đô hộ, nhân dân bị đọa đày, Chủ

tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và bằng mọi cách để thực
hiện quyền bình đẳng cho dân tộc, cho nhân dân mình.

Xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh là quyền dân tộc. Quyền dân tộc trong
tư tưởng của Người có nội hàm rất rộng: quyền bình đẳng,
quyền tự quyết, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh
thổ quốc gia, quyền độc lập... Bình đẳng là một giá trị cơ
bản để khẳng định quyền dân tộc một cách rõ ràng, chắc
chắn nhất; về mặt nguyên tắc, các dân tộc có quyền
ngang nhau về mặt lịch sử và pháp lí. Do đó, việc một
dân tộc này đi xâm lược, đặt ách thống trị và áp bức một
dân tộc khác là vi phạm quyền bình đẳng một cách
nghiêm trọng. Trong "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh Nhà
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngay từ những dòng
đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền bình
đẳng dân tộc, đưa quyền bình đẳng dân tộc lên ngang
hàng với những quyền cơ bản khác mà nhân loại đã thừa

nhận trong các bản Tuyên ngôn của các Nhà nước dân tộc
tư sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện sự tôn trọng với
những "quyền tự nhiên" được ghi trong tuyên ngôn của
các nước Pháp, Mỹ và cũng yêu cầu các nước coi bình
đẳng dân tộc như một quyền, một giá trị thiêng liêng bất
khả xâm phạm. Người đã dẫn giải một cách khéo léo: "Tất
cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hoá cho họ
những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong
những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776
của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các
dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào
cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách
mạng Pháp năm 1791 cũng nói: 

"Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và
phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được"1. 

* Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.
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Đây là sự khẳng định một cách chắc chắn những theo
đuổi trong suốt cuộc hành trình dài của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Cuộc hành trình đi tìm một giá trị tưởng như đương
nhiên, mà lại trở nên xa vời, khó tiếp cận đối với các dân
tộc thuộc địa lúc bấy giờ.

Năm 1920, khi đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin,
Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc,
nhưng vẫn thể hiện lập trường nhất quán của mình về
quyền bình đẳng dân tộc. Khi cả Lênin và những người
cộng sản trong Quốc tế Cộng sản đều thống nhất ở quan
điểm coi cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi
của cách mạng vô sản ở chính quốc: "Chỉ có thể thực hiện
hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp
vô sản giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến"2,
Nguyễn Ái Quốc vẫn kiên định quan điểm: "Ngày mà hàng
trăm triệu nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh
để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng
tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng
lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn
tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể
giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong
nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn". Đây không phải là nhận
định mang tính chủ quan, mà xuất phát từ sự khẳng định
về quyền bình đẳng của con người, ở đây là người lao
động ở thuộc địa và người vô sản ở chính quốc và sự bình
đẳng của các cuộc cách mạng trong dòng chảy cách mạng
thế giới một cách có cơ sở: "... vận mệnh của giai cấp vô
sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản
ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh
của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa". Người phê phán
những quan điểm coi thường thuộc địa một cách gay gắt:
"... tôi có cảm tưởng là các đồng chí ấy muốn đánh chết
rắn đằng đuôi. Tất cả các đồng chí đều biết rằng, hiện
nay nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa
đang tập trung ở các thuộc địa hơn là ở chính quốc. Các
thuộc địa cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy; các
thuộc địa cung cấp binh lính cho quân đội của chủ nghĩa
đế quốc. Các thuộc địa trở thành nền tảng của lực lượng
phản cách mạng. Thế mà các đồng chí khi nói về cách
mạng, các đồng chí lại khinh thường thuộc địa". 

Khi là người dẫn dắt phong trào cách mạng của đất
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn chú trọng đến quyền
bình đẳng dân tộc. Trong “Thư gửi những người Pháp ở
Đông Dương”, Người viết: "Các bạn yêu nước Pháp của các
bạn và muốn nó độc lập. Các bạn yêu đồng bào của các
bạn và muốn họ được tự do. Lòng yêu nước thương nòi
này làm vẻ vang các bạn vì nó là lý tưởng cao quý nhất
của loài người. Nhưng chúng tôi cũng phải được phép yêu
nước của chúng tôi và muốn nó độc lập chứ! Chúng tôi
cũng phải được phép yêu đồng bào chúng tôi và muốn họ
được tự do chứ! Cái mà các bạn coi là lý tưởng cũng phải
là lý tưởng của chúng tôi". Cách đặt vấn đề của Người

luôn trên tinh thần: tất cả các nước, các dân tộc đều có
quyền bình đẳng với nhau, cùng theo đuổi những giá trị
tốt đẹp chung.

Quyền bình đẳng dân tộc được Hồ Chí Minh tiếp tục
phát triển trong quan điểm ngoại giao sau này. Khi trả lời
phỏng vấn nhiều báo chí nước ngoài, Người đã nêu rõ
quan điểm đối ngoại của Chính phủ Việt Nam đối với các
nước trên thế giới và tuyên bố: “Căn cứ trên quyền lợi
chung, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng
đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước nào trọng
quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc
gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa bình và
xây đắp dân chủ thế giới”.

Những quan điểm này đến nay vẫn còn nguyên giá trị,
là kim chỉ nam cho ngành ngoại giao và dân tộc Việt Nam.
Đó cũng chính là tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến"
xuyên suốt ở Người.

Khi nước nhà giành được độc lập, một trong những
vấn đề đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đó là
xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân - một
Nhà nước dân chủ đem lại quyền tự do, bình đẳng thực sự
cho nhân dân, thực hiện quyền bình đẳng cho giữa người
với người. 

Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, một
trong những nội dung đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề
cập tới là: "Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi
đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng
tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công
dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử,
không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống,...".
Đây là một minh chứng hùng hồn cho việc thực hiện
quyền dân chủ, quyền bình đẳng của con người. Điều 1
của Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh là
Trưởng ban soạn thảo đã khẳng định: "Nước Việt Nam là
một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước
là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi
giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo". Như vậy,
mong muốn và những nỗ lực của Người đã trở thành hiện
thực: người dân Việt Nam, từ người nô lệ, đã không chỉ
trở thành công dân, mà còn là chủ nhân của đất nước,
được hưởng quyền bình đẳng, tự do thực sự.

Khi cả miền Bắc bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã
hội, bên cạnh việc làm rõ nội hàm, các biện pháp để phát
triển kinh tế, chính trị, xã hội, một vấn đề mà Chủ tịch
Hồ Chí Minh quan tâm và nhấn mạnh là yếu tố con người.
Người coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của
chủ nghĩa xã hội. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, để phát
huy hiệu quả nguồn lực con người, Người cho rằng: 

“- Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng;

- Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”;
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Muốn công bằng thì: "Phải thưởng phạt nghiêm minh.
Hiện nay, thưởng có khi quá rộng, mà phạt thì không
nghiêm. Kỷ luật phải chặt chẽ. Phải kiên quyết chống
những việc làm thiếu trách nhiệm, trái kỷ luật". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh phân biệt rõ công bằng với cào
bằng. Công bằng là biểu hiện sinh động của quyền bình
đẳng trong phân phối và hưởng thụ, là động lực cho sự
phát triển. Ngược lại, cào bằng kìm hãm sự phát triển khi
thực hiện bình quân chủ nghĩa. Trong thực tế, Chủ tịch
Hồ Chí Minh luôn chú trọng thực hiện công bằng trong
mọi việc làm, trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống.

Khi đề cập đến quyền bình đẳng giữa người với người,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến quyền bình
đẳng giữa nam và nữ. Sinh ra và lớn lên trong một đất
nước theo chế độ phong kiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm
hiểu được sự thiệt thòi của người phụ nữ và những bất
công mà sự bất bình đẳng nam - nữ mang lại. Người cho
rằng đây là rào cản của sự phát triển, rào cản để con
người có quyền bình đẳng thực sự. Người nói: "Phụ nữ
chiếm một nửa tổng số nhân dân. Để xây dựng chủ nghĩa
xã hội thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng
quyền lợi của phụ nữ. Hiến pháp và pháp luật của nước
ta đã quy định rõ điều đó. Ví dụ: Hiến pháp Điều 24 nói:
Phụ nữ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có quyền bình
đẳng với nam giới về các mặt sinh hoạt chính trị, kinh
tế, văn hoá, xã hội và gia đình. Luật Hôn nhân và gia
đình, Điều 1 nói: Nhà nước đảm bảo... nam nữ bình đẳng,
bảo vệ quyền lợi của phụ nữ... Điều 12 nói: Trong gia
đình, vợ chồng đều bình đẳng về mọi mặt. Điều 3 nói:
Cấm... đánh đập hoặc ngược đãi vợ". 

Người chỉ ra vai trò của người phụ nữ trong gia đình,
ngoài xã hội, trong lịch sử và ở thời điểm hiện tại: "Ngày
xưa, Bà Trưng, Bà Triệu, đã phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc,
cứu dân. Trong lịch sử của dân tộc ta nhất là những thời
kỳ cách mạng và kháng chiến, phụ nữ đã rất dũng cảm.
Hiện nay, phụ nữ đang góp phần to lớn trong công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống
Mỹ - Diệm ở miền Nam". 

Khi nói chuyện với đồng bào và cán bộ của tỉnh Thái
Bình, bên cạnh việc căn dặn đồng bào và cán bộ yêu
nước, tăng gia sản xuất, Người vẫn không quên việc phải
quan tâm và đối xử công bằng với phụ nữ: "Phải đặc biệt
chú ý đến sức lao động phụ nữ. Phụ nữ là đội quân lao
động rất đông. Phải giữ gìn sức khoẻ cho phụ nữ để chị
em tham gia sản xuất được tốt. Một điều nữa Bác cần

nói là: Phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng
là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang
quyền như nhau. Lênin dạy chúng ta: Phụ nữ là một nửa
xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa
được giải phóng cả. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu
giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính
trọng phụ nữ. Nhưng Bác nghe nói vẫn có người đánh
chửi vợ! Đó là một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì
là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm pháp, là cực kỳ
dã man. Chi bộ đảng phải giáo dục đảng viên và nhân
dân về quyền bình đẳng giữa vợ chồng". Những điều
Người căn dặn vô cùng giản dị, nhưng rất thấm thía và
ý nghĩa. Điều này thể hiện Người hiểu rất rõ công lao,
vai trò cũng như những thiệt thòi của người phụ nữ,
những định kiến xã hội, những rào cản để thực hiện
quyền bình đẳng nam nữ (hiện nay gọi là quyền bình
đẳng giới) ở Việt Nam. Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh
là một trong những người đầu tiên chủ trương giải
phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ từ
những điều giản dị nhất, nhưng thiết thân nhất. Giải
phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng giới đâu phải
là cái gì đao to búa lớn, đâu phải cái gì quá xa xôi, cao
siêu mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, gần gũi nhất,
đó là hiểu tâm tư, nguyện vọng của người phụ nữ, đánh
giá đúng vai trò của nam và nữ trong việc xây dựng,
phát triển gia đình và xã hội; tạo điều kiện cho người
nam và người nữ có điều kiện được cống hiến và được
hưởng thụ đúng với khả năng và nguyện vọng của họ.
Người đã sớm thấy một điều vô cùng căn bản trong phát
triển xã hội, đó là việc thực hiện nam nữ bình quyền
chính là yếu tố quan trọng tạo nên sự bền vững cho xã
hội và tạo đà cho sự phát triển đất nước.

Bình đẳng là một giá trị tốt đẹp, vừa là mục tiêu, vừa
là động lực mà con người hướng tới. Chủ tịch Hồ Chí Minh
- "Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất"
trong suốt cuộc đời mình luôn ấp ủ và đấu tranh để mang
lại những điều tốt đẹp cho con người, trong đó có quyền
bình đẳng. Quyền bình đẳng trong tư tưởng, trong những
chủ trương và hành động của Người không phải là những
gì quá xa xôi, con người không thể với tới, mà bình đẳng
được thể hiện trên mọi phương diện và rất đỗi gần gũi với
con người. Qua việc nghiên cứu quá trình và sự nỗ lực của
Người trong việc xác lập và khẳng định quyền bình đẳng
ở Việt Nam, càng trân trọng công lao của Người đối với
dân tộc và con người Việt Nam. v

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t 4, tr.1.
2.  Những luận cương về Nghị quyết đại hội VI Quốc tế Cộng sản, Paris, 1928, tr.174 (tiếng Pháp). 

N H Â N  V ậ T  -  S ự  K I ệ N



114 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 201+202 (5+6/2020)

Người chiến sĩ cộng sản kiên cường
Tên thật là Hạ Bá Cang, đồng chí Hoàng Quốc Việt sinh

ngày 28/5/1905 trong một gia đình nghèo ở làng Đáp Cầu,
tổng Đỗ Xã, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Giang (nay là phường
Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 

Tham gia hoạt động yêu nước trong phong trào đòi
thực dân Pháp thả cụ Phan Bội Châu năm 1925, bị nhà
trường thực dân đuổi học, Hoàng Quốc Việt đã từng bước
trở thành chiến sĩ cách mạng chuyên nghiệp vào năm
1928 khi đứng vào đội ngũ của Hội Việt Nam Cách mạng
Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập. 

Hoạt động trong phong trào công nhân, đồng chí trở
thành đảng viên của Đông Dương Cộng sản Đảng năm

1929 và đã có những đóng góp to lớn vào quá trình vận
động thành lập Đảng. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên,
khi không tham dự Hội nghị hợp nhất do điều kiện công
tác, Hoàng Quốc Việt vẫn được cử vào Ban chấp hành lâm
thời của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Trong gian khổ của hoạt động bí mật của những ngày
tháng đầu Đảng ta mới ra đời, trước sự khủng bố khốc lệt
của kẻ thù sau khởi nghĩa Yên Bái và phải đối diện với sự
tù đầy, tra tấn ác độc của chúng trong địa ngục trần gian
Côn Đảo, đồng chí tỏ rõ “là một tấm gương sáng về một
chiến sĩ cộng sản bất khuất, trung kiên”. Thoát khỏi ngục
tù đế quốc, đồng chí lại lập tức trở về tham gia ngay vào
việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm mục tiêu giải phóng dân
tộc. Vượt qua sự truy sát của kẻ thù, đồng chí đã đi nhiều

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

PHẠM HỒNG CHƯƠNG* 
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ĐỒNG CHÍ HOÀNG QUốC VIệT -
Người học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
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nơi, từ nam ra bắc, từ miền ngược đến miền xuôi để chắp
nối, khôi phục, củng cố và phát triển nhiều cơ sở đảng và
quần chúng, đặc biệt là cùng các đồng chí khác xây dựng
lại Đảng bộ Bắc kỳ.

Cũng không phải ngẫu nhiên, trong những tháng năm
cam go của Đảng trước sự đàn áp khốc liệt bọn thực dân đã
phát xít hóa, tổ chức của Đảng bị tan vỡ, tại Hội nghị lần
thứ 7 (năm 1940), đồng chí được cử vào Thường vụ Ban
Chấp hành Trung ương Đảng và tiếp tục lĩnh trách nhiệm đó
khi Hội nghị Trung ương 8 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ
trì. Cũng từ đây, trên cương vị là một trong ba Ủy viên
Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí đã cùng
các đồng chí Trường Chinh, Hoàn Văn Thụ thực hiện nghiêm
chỉnh và sáng tạo tư tưởng và chỉ thị của đồng chí Nguyễn
Ái Quốc, kiên cường giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn
bị và chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năn 1945
thành công rực rỡ. Đồng chí đã góp phần to lớn trong xây
dựng lực lượng cách mạng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng
Tám: về lực lượng chính trị là lãnh đạo củng cố, phát triển
các đoàn thể của Mặt trận Việt Minh; về lực lượng vũ trang
là người trực tiếp tổ chức các đội Cứu quốc quân I, II, III và
lãnh đạo xây dựng ATK tại Hà Nội và các khu vực lân cận
Hà Nội, góp phần kịp thời, nhanh chóng phát động khởi
nghĩa khi thời cơ cách mạng đến. 

Đặc biệt, ngày 16/8/1945, đồng chí Hoàng Quốc Việt được
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp cử làm Đặc phái viên của
Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đi Nam Bộ để chỉ đạo
và kiểm tra việc khởi nghĩa giành chính quyền. Đồng chí đã
góp phần vào việc ổn định tình hình sau Cách mạng Tháng
Tám và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khãng chiến chống Pháp
xâm lược ở Nam Bộ, nhất là trong việc thống nhất các lực
lượng vũ trang và lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng
tuyển cử ở miền Nam trước lưỡi lê của quân xâm lược Pháp. 

Từ đầu năm 1946, đồng chí Hoàng Quốc Việt được
Thường vụ Trung ương trao nhiệm vụ phụ trách công tác
dân vận, trực tiếp phụ trách công tác Mặt trận và Công
đoàn. Từ đây, đồng chí đã góp phần to lớn vào việc củng cố
Mặt trận Việt Minh, phát triển Mặt trận Liên Việt để tiến tới
thống nhất Việt Minh và Liên Việt đáp ứng yêu cầu “một
dân tộc một mặt trận”, đồng thời lãnh đạo tăng cường củng
cố và phát triển tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
trong vai trò Chủ tịch của tổ chức quan trọng này. Với
những cống hiến trên, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã góp
phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng chính trị to
lớn cho thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống
thực dân Pháp xâm lược, đấu tranh thống nhất đất nước và
xây dựng miền Bắc sau chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Cũng không phải ngẫu nhiên, đồng chí Hoàng Quốc
Việt được cử làm Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối
cao của Nhà nước ta. Trên cương vị này, đồng chí đã góp
phần to lớn trong việc xác lập vị trí vai trò, chức năng,
hoàn thiện về tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ của
Viện kiểm sát trong thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa ở
nước ta. Đặc biệt là, những cống hiến của đồng chí trong

việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ đó để bảo vệ ổn
định xã hội, bảo vệ chế độ, góp phần to lớn vào sự nghiệp
xây dựng miền Bắc và đầu tranh thống nhất đất nước.
Cũng trong thời gian này, đồng chí Hoàng Quốc Việt có
những đóng góp đặc biệt quan trọng trong vai trò Chủ
tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng cơ sở
xã hội vững chắc cho Đảng ta trong gia cấp công nhân và
lực lượng viên chức, công chức ở nước ta.    

Trên các cương vị của mình, đặc biệt sau khi được Đảng
và Chủ tịch Hồ Chí Minh phân công lãnh đạo công tác dân
vận mà trực tiếp là công tác Mặt trận, Công đoàn trong vai
trò thủ lĩnh cũng như trong lãnh đạo ngành kiểm sát ở nước
ta, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã thực hiện thành công và
sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết trong xây
dựng lực lượng chính trị cho cách mạng Việt Nam, góp phần
to lớn to lớn vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám,
trong hai cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại và trong xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Đồng chí Trần Quốc Hoàn đã nêu cao tấm gương
“trung với nước, hiếu với dân” của một chiến sĩ cộng sản
kiên cường. 

Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và 
Nhà nước ta

Với sự nhìn nhận đúng đắn về phẩm chất, Chủ tịch Hồ
Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta đã lựa chọn đồng chí Hoàng
Quốc Việt liên tục là người lãnh đạo công tác dân vận mà
đặc biệt là trên cương vị Chủ tịch Mặt trận và Công đoàn
nước ta trong nhiều năm, cả trong sự nghiệp kháng chiến
và trong hòa bình xây dựng đất nước.  

Lựa chọn ở vị trí quan trọng và lâu dài đó đối với đồng chí
Hoàng Quốc Việt không chỉ là đánh giá cao về sự kiên trung
mà còn cả về trí tuệ và bản lĩnh đối với một nhà lãnh đạo của
Đảng và Nhà nước trong xây dưng lực lượng chính trị cho cách
mạng, cho kháng chiến và cả công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc trước những hoàn cảnh đặc biệt cam go đối với vận
mệnh của độc lập, thống nhất dân tộc và sự sinh tồn của chế
độ. Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã đáp ứng sự lựa chọn và
những đòi hỏi cao đó trong thực tiễn hoạt động cách mạng.    

Là người chịu trách nhiệm trước Đảng về công tác dân
vận trong một thời gian dài, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã
thực hiện đúng đắn và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và có
những cống hiến to lớn vào việc xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân, đoàn kết các dân tộc, các giai cấp, các thành phần
trong xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí không chỉ đã tham mưu cho Đảng
và Nhà nước những vấn đề quan trọng trong xây dựng chủ
trương, đường lối, chính sách, nguyên tắc, phương châm,
hình thức, biện pháp trong công tác xây dựng lực lượng
chính trị ở nước ta mà còn lãnh đạo tổ chức thực hiện có
hiệu quả để xây dựng được lực lượng chính trị mạnh mẽ,
rộng khắp, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng
nước ta trong thế kỷ XX. Điều đặc biệt là, cho dù hoàn cảnh
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lịch sử có thay đổi, nhưng trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh
và đường lối của Đảng, đồng chí đã tổ chức lãnh đạo sáng tạo
góp phần xây dựng, củng cố và không ngừng mở rộng, phát
triển khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta. Đảng ta khẳng
định, trong quá trình đó, “đồng chí đã để lại cho chúng ta
nhiều bài học quý giá về công tác vận dộng nhân dân, gắn
bó Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân, tôn trong quyền
là chủ nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Trước hết, có thể nói tới những những đóng góp của
đồng chí Hoàng Quốc Việt về mặt lý luận mà hàng đầu là
việc xác lập những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động
của Mặt trận Dân tộc Thống nhất ở nước ta dưới sự lãnh
đạo của Đảng. Đó là:

- Thương lượng.

- Dân chủ.

- Thống nhất hành động.

- Tôn trọng tính độc lập của tổ chức.

- Thân ái hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Để mở rộng và củng cố Mặt trận đoàn kết dân tộc trong
sự vận động của thực tiễn khách quan, đặc biệt là trước
những chuyển biến mới của tình hình nhiệm vụ cách mạng,
đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn xác định cần phải có những
hình thức mới của Mặt trận phù hợp với chuyển biến của
từng giai đoạn cách mạng mới. Nhưng, theo đồng chí, cho
dù có thể thay đổi về hình thức nhưng bao giờ cũng phải
nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc. Đó là,
đoàn kết toàn dân là vấn đề quan trọng có tính chiến lược,
đoàn kết dân tộc là lâu dài, đoàn kết không phải là một thủ
đoạn chính trị. Nhưng mặt khác, trên phương diện tổ chức,
đồng chí luôn lưu ý cần phải khắc phục khuynh hướng đoàn
kết một chiều, thỏa hiệp vô nguyên tắc hoặc chỉ chú ý mở
rộng Mặt trận mà buông lỏng nguyên tắc và những chính
sách căn bản của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Sự ra đời của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955 đã kế tục thành công
sứ mệnh của Mặt trận Liên Việt có những đóng góp to lớn
của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong vai trò lãnh đạo, với tư
cách vừa là nhà lý luận vừa là người tổ chức thực hiện xây
dựng Mặt trận thống nhất dân tộc ở nước ta.

Là người lãnh đạo tổ chức của những người lao động ở
nước ta, đồng chí Hoàng Quốc Việt có những đóng góp rất
to lớn không chỉ trong vai trò thủ lĩnh mà còn cùng Đảng
đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu và đề
nghị ban hành Luật Công đoàn, xác định rõ vai trò vị trí,
chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam trong chế độ
dân chủ mới ở nước ta. Đây là Bộ luật về tổ chức chính trị
được ban hành sớm nhất ở nước ta. Là người phân tích ý
nghĩa và khẳng định sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ
nghĩa gắn liền với vai trò của gia cấp công nhân và tổ chức
Công đoàn Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng là
người đầu tiên nêu lên phương hướng và giải pháp để xây
dựng giai cấp công nhân và Công đoàn nước ta trong quá
trình tiến hành thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa, làm cho Công đoàn Việt Nam thực sự trở thành
trường học quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, trường học
của chủ nghĩa xã hội. Những quan điểm này đặt cơ sở lý
luận cho việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong
điều kiện lịch sử và sứ mạng mới.    

Trong hoàn cảnh nước ta ở thập kỷ thứ 6 của thế kỷ
XX, đồng chí Hoàng Quốc Việt chính là người đi tiên phong
trong xây dựng ngành kiểm sát non trẻ của đất nước với
việc nghiên cứu và cho ra đời Luật Tổ chức Viện kiểm sát
với đầy đủ nội dung về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ
của tổ chức quan trọng này. Được công bố năm 1960, năm
khởi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, Luật Tổ
chức Viện kiểm sát ra đời đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của
sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và công
cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Về phương diện lý
luận và tổ chức thực tiễn, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng
xác định rõ nhiệm vụ của Viện kiểm sát là thực hiện việc
tuân thủ pháp luật mà trên thực tế chính là việc tuân thủ
đường lối của Đảng, vì đường lối của Đảng là linh hồn của
luật pháp. Vì thế, công tác kiểm sát chính là kiểm sát việc
chấp hành đường lối của Đảng và phải đặt dưới sự lãnh đạo
tuyệt đối của Đảng. Những quan điểm đó sau này đã trở
thành phương hướng chỉ đạo, đồng thời đó cũng là những
vấn đề nghiệp vụ quan trọng để tiếp tục nghiên cứu phát
triển của ngành kiểm sát sau này.

Một trong những đóng góp quan trọng của đồng chí
Hoàng Quốc Việt là những quan điểm của đồng chí trong
phát triển lý luận xây dựng ngành kiếm sát trên cả ba vấn
đề trọng yếu là chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó,
đồng chí đã chỉ ra khâu then chốt là phải xây dựng và rèn
luyện đội cán bộ kiểm sát. Đồng chí cũng là người khẳng
định và phát triển quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong xây dựng và hoạt động của ngành kiểm soát không
chỉ đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng mà
còn phải dựa vững chắc vào nhân dân, phải có liên hệ mật
thiết với quần chúng. Chính bằng việc thực hiện và vận
dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát
triển ngành kiểm sát trên cả phương diện lý luận và tổ chức
hoạt động thực tiễn, đồng chí đã góp phần to lớn vào xác
lập vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của hệ thống Viện
kiểm sát nhân dân một tổ chức rất mới trong thể chế nhà
nước từ Trung ương xuống địa phương ở nước ta.

Thuộc lớp cán bộ tiền bối và là Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương lâm thời ngay từ Hội nghị thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (2/1930), suốt đời trung thành và
phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng vì sự nghiệp giải phóng
dân tộc, xây dựng, bảo vệ chế độ và Tổ quốc, trên nhiều
cương vị khác nhau, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã thể
hiện nổi bật phẩm chất chính trị kiên cường của người
chiến sĩ cộng sản, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và
Nhà nước ta - “một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh” như Đảng ta đã khẳng định.

Tinh thần và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt
mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.v
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Từ một Linh mục có tinh thần dân tộc đến với
cách mạng trở thành một nghị sĩ Quốc hội

Linh mục Phêrô Phạm Bá Trực, sinh ngày 21/11/1898
trong một gia đình Công giáo truyền thống lâu đời, có
tinh thần dân tộc, kính Chúa, yêu nước tại thôn Bạch
Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (thuộc
giáo xứ Bạch Liên, giáo phận Phát Diệm). Với tư chất
thông minh, hiếu học, ông có “ơn gọi” làm giáo sĩ ngay
từ khi còn nhỏ, được tuyển chọn theo học tại Đại Chủng

viện Tây Đàng Ngoài (Hà Nội). Đặc biệt, Phạm Bá Trực là
lớp chủng sinh Việt Nam đầu tiên1 được tuyển chọn gửi đi
đào tạo tại trường truyền giáo Rôma (Italia). Sau 9 năm
(1916-1925) học ở Rôma và Pháp, ông xuất sắc nhận được
ba bằng tiến sĩ (thần học, giáo luật, triết học). Sau khi
thụ phong linh mục và trở về nước, Linh mục Phạm Bá
Trực được cử giảng dạy môn Triết học, Thần học tại Chủng
viện Hoàng Nguyên, Đại Chủng viện Kẻ Sở (Sở Kiện, Hà
Nam), rồi Đại Chủng viện Xuân Bích (Hà Nội). Đồng thời,
ông tham gia hoạt động mục vụ, coi sóc xứ Kẻ Sét (Thịnh

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

NGUYỄN PHÚ LỢI*

Tóm tắt: Linh mục Phạm Bá Trực là giáo sĩ Công giáo đầu tiên tham gia cách
mạng và là vị linh mục duy nhất cho đến nay giữ chức vụ cao trong Quốc hội. Ông
là tấm gương tiêu biểu nhất thể hiện rõ tinh thần kính Chúa, yêu nước, gắn bó,
đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam. Trong gần 10 năm trên
cương vị vừa là một Linh mục, vừa là Phó Trưởng Ban thường trực Quốc hội, ông
luôn chu toàn bổn phận của một vị linh mục chủ chăn chăm sóc phần linh hồn cho
bà con giáo dân vùng chiến khu Việt Bắc, vừa làm tròn trách nhiệm của một người
đại biểu nhân dân chân chính, góp phần cùng Quốc hội và Chính phủ lãnh đạo
công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi to lớn, vẻ vang.

Summary: Priest Pham Ba Truc is the first Catholic clergyman joining the
revolution and the only priest holding a high position in the National Assembly until
now. He is the most typical example of Vietnamese Catholics showing the spirit of
respect for God, patriotism, attachment, and accompaniment to the nation. For
nearly 10 years as both a priest and Vice Chairman of the Standing Committee of
the National Assembly, he always not only fulfilled the duties of a pastor who
cared for the souls of the people in the Việt Bắc war zone, but also fulfilled the
duties of a true people's representative, contributing to the National Assembly and
the Government to lead the resistance war and the national building to a great and
glorious victory.
Từ khóa: Linh mục Phạm Bá Trực; kính Chúa, yêu nước; đại biểu nhân dân; Quốc hội; Việt Nam.
Keywords: Priest Pham Ba Truc; respect God; patriotism; representative of people; National Assembly; Vietnam.
Nhận bài: 28/5/2020; Sửa chữa: 29/5/2020; Duyệt đăng: 8/6/2020. 

LINH MụC PHạM BÁ TRựC
Một nhà tận tụy ái quốc, người đại biểu
chân chính của nhân dân Việt Nam
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Liệt, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội). Năm 1929, Linh mục
được điều về coi sóc xứ Khoan Vĩ (xã Nhân Chính, huyện
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho đến sau ngày Cách mạng
Tháng Tám thành công. 

Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Linh mục Phạm Bá
Trực nổi tiếng là người có tinh thần dân tộc, yêu nước
chống Pháp kiên cường. Ông từ chối nhận Huân chương
Bắc Đẩu bội tinh mà vua Khải Định có ý định đề nghị
Chính phủ Pháp trao tặng2. Ông là người kiên quyết chống
lại nạn phân biệt đối xử giữa linh mục người Việt và giáo
sĩ người nước ngoài với câu nói nổi tiếng: “Đứng trước
Chúa, không có sự phân biệt màu da”3. Vì vậy, ông bị điều
đến giáo xứ Khoan Vĩ - một xứ đạo nghèo, heo hút ở tỉnh
Hà Nam. Tại đây, ông dạy giáo dân làm nghề nón lá và đan
lát. Khi nạn đói năm ất Dậu (năm 1945), Linh mục đã dốc
sức trong phong trào cứu tế. Chính tinh thần dân tộc ấy
đã đưa ông đến với cách mạng và đi theo kháng chiến sau
Cách mạng Tháng Tám 1945.

Một nhà tận tụy ái quốc, người đại biểu
chân chính của nhân dân Việt Nam với
tinh thần kính Chúa, yêu nước

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh
ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã làm thức tỉnh
tinh thần dân tộc và tạo nên đường hướng Công giáo
đồng hành cùng dân tộc theo tinh thần “Kính Chúa, yêu
nước”. Một số giám mục, linh mục, tu sĩ, nhân sĩ trí thức
Công giáo đã ý thức được trách nhiệm của mình trước
vận mệnh dân tộc và giáo hội, cho rằng phụng sự Thiên
Chúa phải gắn với phục vụ Tổ quốc. Linh mục Phạm Bá
Trực là người tiêu biểu cho tinh thần ấy như nhận xét
của bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng: “Cha Phêrô Phạm Bá
Trực, một chiến sĩ Công giáo trung thành với Tổ quốc,
với cách mạng, đã là bó đuốc soi đường cho giáo hữu
chúng ta. Người chiến sĩ đó đã kết hợp được lòng kính
Chúa và yêu Tổ quốc một cách mãnh liệt. Cách mạng
Tháng Tám đã làm phát huy được truyền thống yêu nước
của đồng bào Công giáo Việt Nam, mà Cha Phạm Bá Trực
là người tiêu biểu: Không nhân nhượng trước quân thù
của Tổ quốc, của đạo, kiên quyết chống xâm lăng và bảo
vệ thanh danh của đạo Chúa”4.

Lời nhận xét trên rất đúng với Linh mục Phạm Bá Trực,
bởi ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, ông
đã tích cực tham gia cách mạng. Trong cuộc Tổng tuyển
cử Quốc hội đầu tiên (6/1/1946), được sự đồng ý của
Giám mục địa phận Hà Nội Fracois Chaize (tên Việt là
Thịnh), Linh mục tham gia ứng cử (tại địa bàn tỉnh Hà
Nam) và trúng cử vào đại biểu Quốc hội Khóa I. Tại phiên
họp lần thứ nhất (2/3/1946), Quốc hội khóa I bầu Ban
Thường trực gồm 15 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự
khuyết, Linh mục Phạm Bá Trực được bầu làm ủy viên dự
khuyết5. Ông còn là người tích cực tham gia vận động,

sáng lập Hội Liên hiệp Quốc gia Việt Nam, gọi tắt là Hội
Liên Việt (28/5/1946) và là Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Hội Liên Việt. 

Tại phiên họp thứ hai của Quốc hội khóa I nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa (từ ngày 28/10 đến ngày
9/11/1946), Linh mục Phạm Bá Trực được bầu làm Ủy viên
chính thức của Ban Thường trực Quốc hội6. Ban Thường
trực Quốc hội có 3 tiểu ban, Linh mục Phạm Bá Trực là
thành viên của Tiểu ban Pháp chế, tham gia soạn thảo
Hiến pháp. 

Đến cuối tháng 12/1946, do chiến tranh ác liệt, các
Ủy viên Ban Thường trực được phân công đi các địa
phương động viên nhân dân và tham gia kháng chiến.
Còn ở Trung ương, có ông Bùi Bằng Đoàn (Trưởng ban),
Tôn Đức Thắng (Phó Trưởng ban) và Linh mục Phạm Bá
Trực được phân công bên cạnh Chính phủ để trực tiếp
điều hành công việc của Ban Thường trực. Tháng 5/1947,
Linh mục được bầu làm Phó Trưởng ban thường trực (tức
Phó Chủ tịch Quốc hội)7. Tháng 2/1950, Ban Thường trực
bầu Ban Thường vụ có 5 thành viên gồm: Bùi Bằng Đoàn,
Tôn Đức Thắng, Phạm Bá Trực, Tôn Quang Phiệt, Dương
Đức Hiếu, Trần Huy Liệu để thay mặt Ban Thường trực
giải quyết công việc hàng ngày và liên lạc với Chính phủ8. 

Trong những năm kháng chiến, với tư cách là Ủy viên
Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Quốc hội,
Linh mục Phạm Bá Trực có vai trò quan trọng trong Hội
đồng Chính phủ giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết
nhiều công việc của Chính phủ. Văn kiện của Quốc hội
ghi nhận: “Cụ Trưởng ban Bùi Bằng Đoàn và về sau có
thêm hai cụ Phó ban Tôn Đức Thắng và Phạm Bá Trực đã
luôn luôn ở bên cạnh Hồ Chủ tịch và tham dự các cuộc Hội
đồng Chính phủ để giúp ý kiến Chính phủ trong mọi công
việc. Những ngày giặc Pháp tấn công, các cụ Trưởng và
Phó ban đã luôn luôn chân dậm đất lặn suối trèo đèo
nhiều khi sát ngay tiếng súng để cùng Chính phủ điều
khiển cuộc khánh chiến”9.

Tháng 3/1951, Đại hội thống nhất Việt Minh và Hội
Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt, tôn vinh Hồ Chí Minh
là Chủ tịch danh dự, Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, Linh
mục Phạm Bá Trực là một trong bảy Phó Chủ tịch Mặt
trận. Ngoài ra, Linh mục còn là Ủy viên Trung ương của
Hội Việt - Hoa hữu nghị và được cử tham gia phái đoàn đi
thăm Trung Quốc, Triều Tiên. Điều đó khẳng định vai trò
và uy tín của ông trong công tác đoàn kết tôn giáo, đoàn
kết dân tộc, kể cả phong trào Công giáo yêu nước ở miền
Nam. Với tài năng và uy tín của mình, Linh mục Phạm Bá
Trực được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng
giao cho nhiều trọng trách, như cùng phái đoàn của Chính
phủ vào Trung bộ phổ biến chính sách của Chính phủhay
giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến Công giáo
ở Kim Sơn, Ninh Bình năm 1947. 
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Trong suốt 8 năm (1946-
1954), trường kỳ kháng chiến
oanh liệt, gian khổ của dân tộc
với tinh thần kính Chúa, yêu
nước nồng nàn của mình, Linh
mục Phạm Bá Trực đã mang
hết tâm huyết, tài lực để giúp
dân, giúp nước. Trong mọi việc
làm và hành động của mình,
Linh mục luôn kết hợp hài hòa
giữa đạo đức bác ái theo lời
Chúa dạy với truyền thống yêu
nước của dân tộc. Linh mục
luôn nhấn mạnh ý nghĩa của
việc đoàn kết toàn dân, đoàn
kết Lương - Giáo theo tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh để
cùng tham gia kháng chiến,
kiến quốc. Linh mục cho rằng,
người Công giáo hãy đứng lên
sát cánh cùng đồng bào cả
nước kháng chiến giành lại
độc lập cho dân tộc. 

Nhân dịp Nôen năm 1948,
với tư cách là một đại biểu
Quốc hội và là một giáo sĩ,
Linh mục Phạm Bá Trực gửi
thư cho đồng bào Công giáo
kêu gọi: Ta hãy vì Chúa vì
chính nghĩa mà kháng chiến
oanh liệt. Ông viết: “Ta hãy đoàn kết, đại đoàn kết chặt
chẽ với hết thảy với đồng bào toàn quốc (Lời Chúa truyền
cho ta phải đại đoàn kết). Ta hãy hết tâm thực hành và
phổ thông đức bác ái Công giáo là giới răn mới của Chúa
truyền ta. Ta hãy đứng lên sát cánh với toàn thể đồng
bào đang kháng chiến lấy lại cho kỳ được độc lập thống
nhất, tự do thực sự cho Tổ quốc (đó là luật thiên nhiên
của Chúa). Chúa Cơ Đốc sinh ra cũng chỉ có ý cứu vãn
nhân loại khỏi sự bóc lột hà hiếp lẫn nhau, cứu nhân loại
khỏi xiềng xích báo thù, để mọi người không phân biệt
trắng vàng, đều nên anh em với nhau… Nên ta hãy vì
Chúa, vì chính nghĩa mà kháng chiến oanh liệt cho đến
khi tống cổ quân xâm lăng ra khỏi nước ta; đó là ý ngay
đẹp lòng Chúa”10.

Trước âm mưu của thực dân Pháp và một số giám mục,
linh mục cực đoan tuyên truyền xuyên tạc chủ trương,
đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng ta, dùng thần
quyền, giáo lý lôi kéo giáo dân xa rời cuộc kháng chiến
của dân tộc, bằng uy tín và tiếng nói của một giáo sĩ “chủ
chăn”, một đại biểu Quốc hội, một thành viên của Ủy ban
Liên Việt, Linh mục Phạm Bá Trực đã vận động, giải thích
cho đồng bào Công giáo về chính sách tự do tín ngưỡng,

tôn giáo của Chính phủ kháng
chiến Hồ Chí Minh. Ông rất
quan tâm đến công tác tuyên
truyền đồng bào Công giáo
cảnh giác trước âm mưu, thủ
đoạn của địch và tay sai lợi
dụng Công giáo chống phá
cách mạng, kêu gọi đồng bào
Công giáo phải đoàn kết chặt
chẽ cùng toàn dân kháng
chiến, kiến quốc, đưa kháng
chiến đến thắng lợi. Linh mục
Phạm Bá Trực cho rằng, đã là
người Công giáo thì phải hiểu
rõ sự thánh thiện và công
chính của đạo là đứng kề
Chúa, song cũng phải hết mực
phục vụ Tổ quốc, nói cách
khác, kính Chúa gắn với yêu
nước. Ông viết: “Chúng ta hãy
tỏ mình là người Công giáo
chính tông: tỏ rõ sự thánh
thiện và công chính của đạo
Công giáo là kẻ đứng kề Chúa,
Tổ quốc phải là trên hết,
chúng ta hãy tỏ mình là người
có đạo, người công dân tức là
người yêu Tổ quốc và lấy việc
làm mà dẫn chứng, tức hãy
tham gia vào mọi công việc

cứu quốc, kiến quốc và sẵn sàng vì Chúa mà thực hiện
chính sách của chính phủ kháng chiến do cụ Hồ lãnh đạo.
Ta hãy thành thực đoàn kết chặt chẽ cùng toàn dân để
đẩy mạnh cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng”11.
Linh mục lên án mạnh mẽ những hành động tàn bạo, dã
man của thực dân Pháp và bè lũ tay sai, những luận điệu
tuyên truyền xuyên tạc của chúng lấy cớ “bài cộng”,
“Cộng sản chống tôn giáo” nhằm mục đích “nồi da nấu
thịt”, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết Lương -
Giáo. Vì vậy, nếu ai theo bọn cướp nước thực dân thì
chẳng khác gì bọn Pha-ri-diêng, vừa mất nước, vừa mất
đạo, mất cả linh hồn lẫn thể xác. Linh mục kêu gọi đồng
bào “chớ mắc mưu bọn quỷ dữ” tuyên truyền xuyên tạc.
Vậy, “Anh em Công giáo chúng ta quyết không để chúng
lừa gạt được”. 

Noel năm 1953, ông cùng Linh mục Vũ Xuân Kỷ (Chủ
tịch Ủy ban liên lạc Công giáo kháng chiến Liên khu III),
viết thư cho đồng bào Công giáo tố cáo tội ác của thực
dân, đế quốc, tay sai. Các ông viết: “Loài quỷ Pháp hung
tàn lại muốn bắt dân ta làm trâu ngựa. Tám năm qua, nhờ
vả đế quốc Mỹ, cấu kết với bọn địa chủ phong kiến phản
động lợi dụng bọn Việt gian đội lốt tu hành, chúng đã
luôn tuyên truyền “chống cộng, bảo vệ tôn giáo”, nhưng

Linh mục Phạm Bá Trực.
ẢNH: TƯ LIỆU
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những tội ác gớm ghê của chúng lại chứng tỏ chúng là
quân quỷ dữ cướp nước, phá Đạo… Chúng đem luận điệu
“Công giáo tự trị, độc lập hoàn toàn, cải cách điền địa”
(giả hiệu) để lừa bịp anh chị em giáo hữu chúng ta, mong
kéo chúng ta vào con đường phản nước, phản Chúa của
chúng. Chúng đã làm điều trái luật lệ của Chúa, đã làm
khổ cực cho nhiều người”.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội Liên
Việt và là một vị “chủ chăn” Công giáo, Linh mục Phạm
Bá Trực đi nhiều nơi, đi đến đâu Linh mục cũng giới
thiệu cho đồng bào Công giáo thấy rõ chính sách tự do
tôn giáo của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông
viết: “Ta hãy nhớ Hiến pháp Việt Nam dân chủ cộng hòa
có ghi: Tôn trọng tôn giáo và tự do tín ngưỡng, chính
cương của Mặt trận Liên Việt cũng có quy định: Tôn
trọng tự do tín ngưỡng và các việc phụng lễ của tôn
giáo. Thế là Chính phủ và Mặt trận không có chủ trương
hại gì đến tôn giáo lại còn bênh vực tôn giáo”. Ông
khẳng định: “Tôi nhân danh một người đại biểu Công
giáo trong Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
trịnh trọng tuyên bố rằng: Chính sách tôn trọng tự do
tín ngưỡng của Chính phủ, chính sách khoan hồng của
Chính phủ trước sau như một. Chính phủ ta là Chính
phủ của nhân dân, làm việc gì cũng phù hợp với quyền
lợi, nguyện vọng của nhân dân chứ không làm điều gì
trái với nguyện vọng của nhân dân”. Linh mục cho rằng,
chính sách của Chính phủ Hồ Chí Minh hợp với lẽ công
bằng, bác ái của Đạo. Ông viết: “Mỗi chính sách của Hồ
Chủ tịch đều hợp với đạo lý công bằng bác ái… Có Hồ
Chủ tịch là có tự do rồi… Kẻ địch bịa đặt xuyên tạc
Chính phủ ta tiêu diệt tôn giáo, nhưng tự do tín ngưỡng
đã có từ khi thành lập Chính phủ dân chủ cộng hòa”.
Ngoài ra, Linh mục Phạm Bá Trực còn viết thư kêu gọi
ngụy binh Công giáo hiểu rõ chính nghĩa quay súng
đứng vào hàng ngũ kháng chiến.

Năm 1954, tuy bệnh nặng nhưng Linh mục Phạm Bá
Trực vẫn theo dõi sát sao tình hình trong nước và nước
ngoài, góp ý kiến với Chính phủ và viết tài liệu giải
thích chính sách tôn giáo của Chính phủ cho đồng bào
Công giáo. Khi sự kiện di cư xảy ra, Linh mục viết bài
kêu gọi đồng bào Công giáo và các tôn giáo phấn đấu
cho hòa bình, thống nhất nước nhà, nói rõ chính sách
tự do tôn giáo của Chính phủ; vạch trần thủ đoạn của
Ngô Đình Diệm, can thiệp Mỹ và các phần tử thân Pháp
nhằm phá hoại cách mạng, kêu gọi đồng bào Công giáo
không bị mắc mưu của địch. Linh mục viết: “Hãy ý tứ
nhớ lời Chúa dạy phân biệt sói rừng đội lốt con chiên
và phá hoại dân chiên của Chúa bằng đủ mọi giọng.
Chúa dạy ta xem xét bọn Phi-ri-riêng rằng: “Ta cứ xem
việc nó làm mà luận xét nó, chứ đừng nghe nó đe dọa
hay dỗ ngọt, lừa bịp. Đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và
bọn tay sai của chúng nó tôn trọng tín ngưỡng không,
có mưu lợi ích cho giáo dân không thì ta cứ xem những

hành động đập phá ảnh tượng, dùng thánh đường làm
nơi ô uế, làm trái những điều luân lý, ném bom tàn phá
nhà thờ, giết hại dân lành, cướp bóc giáo dân, bắt
thanh niên Công giáo đi giết thay cho chúng thì ta đủ
thấy rõ bộ mặt gian ác của chúng. Chúng thường tuyên
truyền rằng Chính phủ kháng chiến phá đạo, nhưng
chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, bảo hộ thánh
đường của Chính phủ, chính sách mưu lợi cho dân, đưa
lại ruộng đất cho người nông dân Công giáo, giáo hữu
chúng ta đều đã thấy rõ, chúng không lừa dối nổi, thì
bây giờ chúng lại tìm cách gây mối lo ngại cho giáo dân
một cách khác. Chúng nói: Chính phủ kháng chiến
không đánh Pháp nước sẽ không cần đoàn kết đồng bào
Công giáo nữa, sẽ cấm đạo, sẽ không khoan hồng với
những người lầm đường lạc lối nữa. Miệng lưỡi của loài
rắn độc vô cùng nham hiểm”. Từ đó, ông kêu gọi đồng
bào: “Chớ mắc mưu bọn quỷ dữ. Hãy yên tâm ở lại quê
hương, cùng toàn dân góp phần sản xuất kiến thiết
nước nhà, xây dựng một đời sống ấm no… Mọi mưu mô
của đế quốc Mỹ, bọn hiếu chiến Pháp là lũ tay sai Ngô
Đình Diệm trái ngược với đạo lý công bằng, bác ái của
Chúa, trái ngược với ý muốn hòa bình của Chúa, trái
ngược với quyền lợi, nguyện vọng của nhân dân nhất
định sẽ bị thất bại”. Những lời kêu gọi của Linh mục
Phạm Bá Trực đã có tác dụng tốt, giúp đồng bào Công
giáo hiểu rõ tình hình thời cuộc, âm mưu thâm độc của
đế quốc Mỹ và tay sai lợi dụng Công giáo chống phá
cách mạng. 

Mặc dù bận nhiều việc trong Quốc hội, Chính phủ và
Mặt trận, song Linh mục Phạm Bá Trực vẫn chu toàn bổn
phận mục vụ coi sóc giáo xứ của một vị chủ chăn. Trong
những năm 1950, Linh mục Phạm Bá Trực đã từng coi sóc
giáo xứ Kẻ Chuôn (nay thuộc xứ Chuyên Mỹ, huyện
Thường Tín, Hà Nội) và nhiều giáo xứ khác ở chiến khu
Việt Bắc. 

Qua các hoạt động của mình trong suốt những năm
tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, Linh mục Phạm
Bá Trực thể hiện rõ là người có tinh thần kính Chúa, yêu
nước nồng nàn, chân thành, xứng đáng là “người đại biểu
của nhân dân Việt Nam”, “một nhà tận tụy ái quốc” như
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. 

Tri ân đối với Linh mục Phạm Bá Trực
Công lao, đóng góp của Linh mục Phạm Bá Trực cho

đất nước, cho dân tộc và cho đạo đã được Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Liên Việt và Ủy ban
Liên lạc Công giáo ghi nhận và đánh giá cao. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn quan tâm và thể
hiện tình cảm đặc biệt đối với Linh mục Phạm Bá Trực.
Trong điếu văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi Linh mục là
“người đại biểu chân chính”, “một nhà tận tụy ái quốc”
và là “người bạn thân”. Người viết: “Từ ngày nhân dân
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Chú thích:
1. Gồm có Phạm Bá Trực, Phạm Quang Huấn (giáo phận Hà Nội), Đinh Ngọc San (giáo phận Phát Diệm), Ngô Đình Thục (giáo phận

Huế), Nguyễn Đức Tín (giáo phận Quy Nhơn) và Lê Văn Chánh (giáo phận Sài Gòn). Xem Lê Ngọc Bích: Nhân vật Công giáo Việt
Nam, bản đánh máy, 2006, tr.530-531.

2. Ngô Quốc Đông, Tư liệu về linh mục Phạm Bá Trực (1946-1954): Giới thiệu tổng quát, đính chính, mấy vấn đề cần làm rõ, Tạp chí
Nghiên cứu tôn giáo, số 01 (79) 2010, tr.48.

3. Kiều Mai Sơn: Những chí sĩ tham gia Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Linh mục Phạm Bá Trực - “Một nhà tận tụy ái quốc”,
Báo Thanh niên, ngày 9/9/2015.

4. Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Linh mục Phạm Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ kháng
chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 2011, tr.42.

5. Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập I (1946-1960), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016, tr.84.
6. Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập I (1946-1960), sđd, tr.119-120.
7. Văn kiện Quốc hội toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, tr.274. 
8. Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập I (1946-1960), sđd, tr.133-134.
9. Văn kiện Quốc hội toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2006, tập I, tr.276.
10. Phạm Bá Trực: Ta hãy vì Chúa vì Chính nghĩa mà kháng chiến oanh liệt, Báo Sự thật, số 105, ngày 25/12/1948.
11. Phạm Bá Trực: Kính Chúa yêu nước đoàn kết lương giáo, Ủy ban Liên Việt toàn quốc xuất bản 1954, tr.24-25.
12. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tập 9, tr.75, 76.
13. Xem Báo Chính nghĩa, số 11 năm 1955. Quyết định tặng Huân chương này do Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn định trên đường Chính phủ

từ ATK (An toàn khu) về đến Sơn Tây để chuẩn bị tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Xem: Nguyễn Hồng Dương (chủ biên): Linh mục Phạm
Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ chống thực dân Pháp (1946-1954), Nxb Từ điển Bách
khoa, Hà Nội 2011, tr.152.

tin cậy cử Cụ làm đại biểu Quốc hội và Quốc hội cử Cụ vào
Ban Thường trực, Cụ đã đưa hết tinh thần và lực lượng
giúp Chính phủ trong mọi vấn đề quan trọng. Trong mọi
việc, Cụ đã kết hợp đạo đức bác ái theo lời Chúa dạy, với
tinh thần nồng nàn yêu nước của người đại biểu chân
chính cho nhân dân Việt Nam,... một nhà tận tuỵ ái quốc
và một người bạn thân”. 

Thường trực Quốc hội và Mặt trận Liên Việt cũng có
những tình cảm, tri ân rất lớn đối với Linh mục Phạm Bá
Trực. Ít có vị linh mục, đại biểu Quốc hội nào khi qua đời
có tới ba bài điếu văn như Linh mục Phạm Bá Trực. Bài
điếu văn của đồng chí Tôn Đức Thắng thay mặt Quốc hội
và Mặt trận Liên Việt, coi Linh mục Phạm Bá Trực là “lá
cờ đầu”, “người hướng dẫn” mẫu mực, sáng suốt của
phong trào Công giáo yêu nước, nên “Cụ mất đi, người
Công giáo Việt Nam mất đi một người hướng dẫn sáng
suốt”; Linh mục là người hội đủ tinh thần “kính Chúa,
yêu nước là một”, và “là tấm gương kính Chúa yêu nước
cho mọi người Công giáo noi theo”. Đối với Chính phủ và
Mặt trận, Linh mục đã “sốt sắng giúp Chính phủ và Mặt
trận định ra chính sách cụ thể đối với tôn giáo, nhằm tôn
trọng và bảo hộ tự do tín ngưỡng, bảo hộ thánh đường,
đoàn kết tôn giáo, mưu lợi ích cho giáo dân, đưa lại ruộng
đất cho nông dân các tôn giáo. Cụ mất đi, Chính phủ,
Quốc hội, Mặt trận và toàn thể nhân dân mất một vị nhân
sĩ yêu nước có đức, có tài”.

Ủy ban Liên lạc Công giáo kháng chiến Liên khu III
(tiền thân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo), luôn xem Linh
mục Phạm Bá Trực là anh cả, là tấm gương tiêu biểu nhất
của người Công giáo “Kính Chúa, yêu nước”. Điếu văn của
Ủy ban có đoạn: “Bình sinh Cha là người đã nêu cao tấm

gương của người Công giáo là “Kính Chúa, yêu nước”. Cha
mất đi, nhưng tấm gương “Kính Chúa, yêu nước” của Cha
vẫn còn sáng tỏ mãi mãi trong lòng người Công giáo”.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Linh mục
Phạm Bá Trực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc, cho
quốc gia dân tộc, năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký
quyết định truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất
cho Linh mục Phạm Bá Trực13. Tiếp đó, năm 1961, Người
lại ký quyết định truy tặng Linh mục Huân chương
Kháng chiến hạng Nhất. Chính quyền một số địa
phương, như: Hải Phòng, Thái Nguyên, Đông Triều
(Quảng Ninh) cũng quyết định lấy tên Linh mục Phạm
Bá Trực đặt tên cho một số con đường. Tại tỉnh Thái
Nguyên, hàng năm vào ngày mất (5/10 dương lịch), Ban
Tôn giáo tỉnh cùng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo cùng với
Linh mục chính xứ Đại Từ tổ chức lễ giỗ cho Linh mục.
Đó là những việc làm tri ân thiết thực ghi nhận công lao
của Linh mục Phạm Bá Trực với đất nước, với dân tộc và
với Công giáo cần được phát huy. 

Theo tâm nguyện của gia đình, muốn được di dời mộ
phần của Linh mục Phạm Bá Trực về quê hương Ninh
Bình để thuận lợi cho việc con cháu và dòng họ chăm
sóc phần mộ cho Linh mục. Tâm nguyện chính đáng đó
đã được Thường trực Quốc hội đồng ý và giao cho Văn
phòng Quốc hội phối hợp với tỉnh Thái Nguyên và Ninh
Bình cùng đại diện dòng họ thực hiện. Đó cũng là một
việc làm thiết thực tri ân công lao của Linh mục, Phó
Trưởng Ban thường trực Quốc hội Phạm Bá Trực - một
nhà tận tụy ái quốc, người đại biểu chân chính của
nhân dân Việt Namv
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Giải pháp “xử lý tại chỗ, bổ cập cấp nước
tại chỗ” 

Ngày 16/5/2019, Đoàn chuyên gia Nhật Bản và Công
ty JVE đã tiến hành thực hiện Dự án tài trợ thí điểm xử
lý một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công
nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản. Kết thúc thí điểm, đoàn
Chuyên gia Nhật Bản công bố Giải pháp xử lý nước thải
tại chỗ từ các cống trước khi xả thải ra sông để xử lý cả
sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản
gồm 2 nhóm:

Nhóm 1: Hệ thống Nano-Bioreactor xử lý nước thải tại
chỗ trong ngày (24h) tại bể ngầm ở các cống rồi mới xả
vào sông nước sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam, là nguồn
cấp nước bổ cập tại chỗ cho sông Tô Lịch.

Nhóm 2: Hệ thống Nano-Bioreactor xử lý mùi, chất ô
nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ ở trong lòng sông, tạo
dòng chảy cho sông Tô Lịch.

Như vậy, giải pháp này sẽ đảm bảo nước thải từ các
cống sẽ được xử lý tại chỗ tại bể ngầm dưới đất bằng hệ
thống Nano-Bioreactor nhóm thứ 1 tạo ra nước đạt quy

chuẩn Việt Nam rồi mới chảy vào sông Tô Lịch. Trong
trường hợp phát sinh nước thải tràn vào lòng sông thì
vẫn có hệ thống Nano-Bioreactor nhóm thứ 2 đặt ở giữa
sông (có tính toán hợp lý, khoa học theo công thức tính
toán của phát minh tại Nhật Bản) ngoài nhiệm vụ xử lý
mùi, chất ô nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ ở trong lòng
sông, sẽ xử lý tiếp khâu phát sinh này và tạo dòng chảy
cho sông Tô Lịch. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động,
có điều khiển đáp ứng cả khi có mưa bão lớn.

Theo một số chuyên gia: Nếu áp dụng xử lý tại bể
ngầm mà không dùng công nghệ Nano của Nhật thì
rất khó khả thi. Công nghệ xử lý nước thải thông
thường không phân hủy được bùn hữu cơ mà phải
dùng các bể lắng ly tâm để hút bùn ra và cuối cùng là
ép bùn cơ học ở công đoạn cuối. Nếu áp dụng tại các
bể ngầm tại các cống thì bài toán xử lý ép bùn là
không khả thi. Sở dĩ, chuyên gia Nhật Bản vừa rồi họ
đưa ra giải pháp xử lý bằng bể ngầm tại các cống là do
công nghệ Nano của Nhật Bản họ phân hủy được bùn
hữu cơ nên gần như không còn bùn trong các bể xử lý
thì mới xử lý tại chỗ được.

Một năm sau thí điểm Công nghệ 
Nano-Bioreactor Nhật Bản làm sạch 
sông Tô Lịch, Hồ Tây bây giờ ra sao?
ĐỖ ĐÔNG

Hình 1. Ảnh hồ Trung Hòa trước xử lý, mùi hôi thối nồng nặc (chỉ số mùi: 999)
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Đến nay, qua 1 năm triển khai Dự án, dư luận quan
tâm đến việc sau khi kết thúc thí điểm tại một đoạn sông
Tô Lịch và một góc Hồ Tây thì hiện nay công nghệ có được
triển khai tại đâu hay không?

Theo thông tin chúng tôi có được, do ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19, đoàn chuyên gia Nhật Bản hiện
nay chưa thể nhập cảnh vào Việt Nam nên hiện nay
chưa thể tiếp tục triển khai tiếp các vấn đề liên quan
đến sông Tô Lịch và Hồ Tây. Tuy nhiên, theo chuyên
gia Kỹ thuật JVE, sau khi thí điểm công nghệ Nano-
Bioreactor của Nhật Bản tại một đoạn sông Tô Lịch và
một góc Hồ Tây, JVE đã triển khai mở rộng tại một số
tỉnh, không chỉ trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm sông hồ,
mà còn trong lĩnh vực xử lý nước thải trong Nhà máy
xử lý nước thải Công nghiệp, xử lý nước thải chăn nuôi
và tại đầm nuôi tôm tại một số tỉnh. Dưới đây là một
trong các Dự án đã xử lý thành công tại Dự án xử lý
nước thải công nghiệp có nồng độ ô nhiễm cao hơn rất
nhiều lần sông Tô Lịch và Hồ Tây. 

Trước khi áp dụng công nghệ Nano, mùi tại bờ hồ
Trung Hòa là rất nồng nặc, nhưng chỉ sau 3 ngày vận
hành hệ thống máy Nano thì mùi tại bờ hồ Trung Hòa khu
vực xử lý đo bằng thiết bị đo mùi chuyên dụng của Nhật
Bản đã giảm mạnh theo từng ngày. Sau khoảng 10 ngày
thì mùi đã giảm nhiều nhất khoảng 1000 lần (999 giảm về
1), mùi đã giảm rõ rệt cả về cảm quan lẫn định lượng qua
con số thực tế.

Mùi hôi thối phát sinh từ đâu và tại sao
sục khí nano lại hết mùi nhanh chóng? 

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia kỹ thuật của JVE cho
biết: “Nước thải mới chảy đến không phải là tác nhân gây ra
mùi hôi thối ngay. Mà căn nguyên mùi hôi thối là do chất hữu
cơ, lớp bùn tầng đáy tích tụ trong môi trường yếm khí và
sinh ra các khí độc như H2S, NH3, CH4 và chính các khí này
bốc lên tạo ra mùi hôi thối và bọt sủi tăm lên mặt nước. 

Do vậy, không phải cứ sục khí đưa oxy vào bằng máy
sục khí thông thường là khử được mùi hôi thối mà mấu
chốt nằm ở chỗ chúng ta đưa oxy vào, nhưng oxy đó phải
tồn tại lâu được dưới tầng đáy thì mới phân hủy được các
khí gây ra mùi ở trên. 

+ Sục khí thông thường: Tạo ra bọt khí to chỉ tồn tại
khoảng 5 giây là nổi lên mặt nước và vỡ ra. Do vậy, bọt
khí thông thường không tồn tại ở dưới đáy được nên
không phản ứng được với các khí gây ra mùi thôi hối ở
tầng bùn đáy. Nếu sục khí thông thường (như tại một địa
phương ở miền Trung đã làm) thì càng sục càng hôi thối
vì các khí độc chưa được phân hủy và bay lên. 

+ Sục khí nano: Tạo ra bọt khí siêu nhỏ kích thước nano
(đường kính <50nm), tồn tại tối thiểu 8 tiếng (tức thời gian
tồn tại lâu gấp 5760 lần so với bọt khí thông thường) trong
tầng bùn đáy và phân hủy các khí độc như H2S, NH3, CH4
tức thì, do vậy hiệu quả xử lý mùi rất nhanh chỉ trong một
vài ngày và càng sục càng hết mùi hôi thối.

Hình 2. Ảnh hồ Trung Hòa chỉ số mùi hôi thối giảm xấp xỉ 1000 lần từ 999 về 1 sau 10 ngày xử lý.
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Công nghệ Nano Nhật Bản có oxy hóa
được chất hữu cơ không?

Theo chuyên gia Kỹ thuật của JVE, công nghệ sục khí
Nano của Nhật Bản với nguyên lý tạo ra sóng siêu âm, bắn
phá điện li phân tử nước tạo ra các gốc hydroxyl (•OH)
hay đơn giản gọi là OH- là gốc oxy hóa mạnh gấp 2000
lần O3 (ozon) và H2O2. Gốc tự do OH- này có thể oxy hóa
thành tế bào của cả những chất hữu cơ khó bị phân hủy
sinh học, rồi sau đó vi sinh vật được kích hoạt “ăn” chất
ô nhiễm hữu cơ.

Và kết quả thực tế ở trên có thể thấy tại Dự án này
chất hữu cơ như váng xanh nổi trắng mặt hồ Trung Hòa
nhưng bị phân hủy chỉ sau 2 tuần hoàn toàn bằng nguyên
lý công nghệ sục khí Nano mà không cần sử dụng hóa
chất và thể hiện qua cả chỉ số ô nhiễm COD.

Dòng sông, hồ ô nhiễm như cơ thể sống
bị ung thư, cần xử lý tận gốc tế bào ung
thư bên trong cơ thể sống

Chuyên gia kỹ thuật JVE cho biết: Để dễ hiểu, chúng
ta hình dung như cơ thể chúng ta đang bị ung thư ở bên
trong, nhưng chúng ta nghĩ rằng “nguồn” gây bệnh ung
thư chính là “cửa miệng” do ăn các thức ăn như rau
nhiễm hóa chất, thịt bẩn, thực phẩm bẩn qua “cửa miệng”
nên cần chỉ cần “chặn” thực phẩm bẩn lại bằng cách từ
ngày mai chúng ta không ăn thực phẩm bẩn nữa, nhưng
thử hỏi, tế bào ung thư đã hình thành trong cơ thể có tự
mất đi không? Rõ ràng là không.

Như hình ảnh hồ Trung Hòa đang ô nhiễm nặng ở trên
cũng vậy, nó là cơ thể sống đã bị ung thư nên nếu chỉ thu

Hình 3. Mô phỏng so sánh sự khác nhau giữa sục khí thông thường và sục khí nano.

Hình 5. Ảnh sau xử lý 2 tuần, toàn bộ lượng chất hữu cơ
váng xanh đã bị phân hủy.

Hình 4. Ảnh trước xử lý, chất hữu cơ váng xanh nổi trắng
mặt hồ Trung Hòa.
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Hình 6. Đồ thị chỉ tiêu ô nhiễm nước COD giảm mạnh 80%
sau hơn 2 tuần xử lý.

Hình 7. Bùn thải bồi lắng ở kênh hào thành cổ Vinh (Ảnh chụp
ngày 28/12/2019).

gom ngăn nước thải không cho chảy vào bên trong thì rõ
ràng các chất ô nhiễm hữu cơ nổi váng trên mặt hồ sẽ
không thể tự bị phân hủy và hết ô nhiễm được mà cần có
công nghệ nano trực tiếp vào bên trong để xử lý các tế
bào ung thư đó và kết quả chúng ta đã nhìn thấy là lớp
váng hữu cơ đã tan hết và mùi hôi thối không còn nữa.
Do vậy, khi sông, hồ đang bị ô nhiễm tức cơ thể sống
đang bị ung thư thì nếu chỉ thu gom bên ngoài không
thôi thì chưa đủ, mà cần áp dụng giải pháp công nghệ để
xử lý tận gốc ô nhiễm trong lòng sông hồ (tức xử lý tận
gốc triệt để tế bào ung thư đã hình thành trong cơ thể
sống) thì mới hết được ung thư ở bên trong. 

Công nghệ Nano Nhật Bản sẽ “cứu” được
kênh hào thành cổ Vinh, TP Vinh (Nghệ
An) đang bị ô nhiễm?

Thời gian qua, kênh hào thành cổ Vinh ô nhiễm làm
đảo lộn cuộc sống của người dân ở khu vực lân cận. Cụ
thể, quần thể di tích thành cổ Vinh kiến thiết theo hình
lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành
cổ sâu 3m, rộng 28m. Trước năm 2018, hào thành cổ Vinh
được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét,
xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống
bao thu gom nước thải... Công trình từng được kỳ vọng
sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích hào
thành cổ Vinh. Thế nhưng dù đã được cải tạo nhưng kênh
hào vẫn đầy rác và mùi hôi, chưa có cách khắc phục.

Với trường hợp kênh hào thành cổ Vinh, chuyên gia kỹ
thuật của JVE cho biết: Trường hợp kênh hào thành cổ
Vinh đã xử lý thu gom tức mới là xử lý ở phía bên ngoài,
đưa nước thải về Nhà máy xử lý tập trung. Nếu việc thu
gom đó làm trước khi kênh hào bị ô nhiễm (tức trước khi
cơ thể sống bị ung thư) thì có thể xử lý được, nhưng việc
xây cống bao thu gom là sau khi kênh hào bị ô nhiễm thì
chỉ thu gom thôi thì chưa đủ vì không tác động xử lý ở
bên trong thì không thể hết được ô nhiễm nếu như không
có giải pháp như áp dụng công nghệ sục khí nano để phân
hủy toàn bộ chất ô nhiễm, bùn hữu cơ tích tụ và các khí

độc như H2S, NH3, CH4. Ngay cả việc nạo vét cơ học ở
bên trong nếu có thực hiện cũng không giải quyết được
tận gốc vấn đề ô nhiễm và mùi hôi thối và một thời gian
sau lại bị tái ô nhiễm và tầng bùn đáy lại tích tụ. 

Khu thí điểm Hồ Tây sau 1 năm xử lý:
Nước trong, cá sống tốt

Hiện nay ở Hồ Tây vẫn duy trì công nghệ Nano-
Bioreactor với 2 máy nano và các tấm Bioreactor đặt chìm
ở dưới lòng hồ từ thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, theo
chuyên gia Nhật Bản, sau một thời gian nước đã được xử
lý đạt quy chuẩn Việt Nam thì không cần vận hành máy
nano 24/24h như ban đầu nữa, mà chỉ cần vận hành
6/24h vào ban tối khi hàm lượng oxy hòa tan DO xuống
thấp hoặc hoàn toàn không cần vận hành (0/24h) máy
nano tùy vào tình trạng nước trong khu xử lý.v

Hinh 8. Ảnh khu thí điểm Hồ Tây ngày 15/5/2020.



Bằng những vận liệu phế thải từ vỏ chai nhựa được các nghệ sĩ trình bày khéo léo và đẹp mắt tác phẩm “Thuyền” tại dự án này.
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Đoạn đường ven sông Hồng tại phường Phúc Tân
(quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn là nơi tập kết
nhiều rác thải bỗng trở nên sạch sẽ, khang
trang với các tác phẩm nghệ thuật làm từ rác.

Đây là một “Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân” nằm
trong dự án cải tạo bức tường bảo vệ hành lang sông
Hồng phường Phúc Tân. 16 nghệ sĩ với 16 tác phẩm sắp
đặt nghệ thuật trải dài trên những bức tường còn sót lại
kéo dài hơn 200 m. Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, thành viên
Hội đồng giám tuyển nghệ thuật của dự án cho biết,
sau khi nhận việc biến khu bãi rác thành điểm đến nghệ
thuật thuộc dự án "Cải tạo bức tường bảo vệ hành lang

bờ lở sông Hồng" của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm,
nhóm nghệ sĩ đã hoàn thành, biến ý tưởng trên giấy
thành sản phẩm sáng tạo trong thời gian 2 tháng. Anh
Sơn cho biết dự án lấy cảm hứng từ chính địa thế hết
sức đặc trưng, là nơi giao thoa của nhiều yếu tố văn
hoá, lịch sử của mảnh đất Thăng Long - Kẻ Chợ, từng là
nơi tấp nập trên bến dưới thuyền cửa ngõ giao thương
một thời của chốn kinh kỳ. Đặc biệt, 16 tác phẩm nghệ
thuật đem đến hiệu ứng ánh sáng ban ngày cũng như
ban đêm tạo nên khoảng không gian độc đáo có khả
năng thu hút cộng đồng, với thông điệp ý nghĩa vì môi
trường xanh - sạch - đẹp.v

Không gian nghệ thuật 
từ nơi tập kết rác thải ven sông Hồng
KỲ ANH



Tác phẩm “Thuyền” của nghệ sĩ Vũ
Xuân Đông sử dụng hình ảnh
những chiếc thuyền buồm gợi nhớ
về bến sông tấp nập, tác phẩm có
chiều dài 10 m và chiều cao 3,5 m. 
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Tác phẩm The Red River’s Dragon dài 15m,
cao 2m của kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia Diego
Cortiza. Với tác phẩm sắp đặt lần này, Diego
thu nhặt những bu gà bỏ đi ở chợ Long Biên để
tạo nên những lồng đèn nhiều màu sắc, chiếu
sáng vào con rồng được vẽ trên tường, kết hợp
xếp gương vỡ thành hình cầu Long Biên.

Tác phẩm “Nhà nổi” của nghệ sĩ Lê Đăng
Ninh. sử dụng các thùng phi bỏ đi là những
vật liệu không thể thiếu của những ngôi
nhà nổi trên Sông Hồng.

Tiêu biểu trong 16 tác phẩm này
là tác phẩm: “Phúc Tân gang” của
họa sĩ trẻ Xuân Lam, với những
em bé bước ra từ tranh dân gian
“Múa lân” trở thành những con tò
he khổng lồ.

Tác phẩm “Vòng quay” của tác giả Trịnh
Minh Tiến làm từ vành bánh xe kết hợp với
nhựa màu tái chế và kỹ thuật vẽ bằng súng
phun sơn tạo nên một tác phẩm sắp đặt lấy
cảm hứng từ giao thông trong đô thị.

Tác phẩm “Thành phố ven sông” của nhà
điêu khắc Nguyễn Ngọc Lâm đặc biệt nổi
bật vào buổi tối khi các ô cửa biến đổi
màu sắc liên tục tạo nên ảo ảnh về đời
sống hiện đại. 

Dưới bàn tay của các nghệ sĩ trong
nước và nước ngoài, bức tường rêu
mốc đã được khoác lên mình lớp áo
mới với những tác phẩm đậm dấu
ấn lịch sử, văn hóa.

Thông điệp sống xanh trong tác phẩm của một
nghệ sĩ nước ngoài, Goerge Burchett. Là một
hoạ sỹ người Úc sinh ra tại Hà Nội, ông muốn
gửi gắm tới mọi người thông điệp “Làm cho
Hà Nội sạch và xanh”, con người sống hoà
mình cùng thiên nhiên. 

Đoạn đường này thu hút nhiều người
dân tới đây thưởng thức nghệ thuật và
chụp ảnh.


