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rong những ngày tháng 7, Mặt trận Tổ quốc cùng cả nước tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ,
các thương bệnh binh, người có công với cách mạng đã đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, dưới
lá cờ Đảng quang vinh, nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết đồng lòng cùng vượt qua khó khăn thử

thách, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước phát triển trong thời kỳ mới. 

Tạp chí Mặt trận số 203 mở đầu với mục Nghiên cứu - Lý luận, bằng các bài nghiên cứu chuyên sâu, nêu
các luận điểm mang tính định hướng công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, như: “Đẩy mạnh thực hiện Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”;
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện Hiến pháp năm 2013”; “Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn
dân tộc trong thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay”...

Ở mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua bài viết “Cương lĩnh chính trị đầu
tiên - Nền tảng tư tưởng, lý luận đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tác giả khẳng định với
cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn, giành từ thắng lợi
này đến thắng lợi khác. Đến nay, cương lĩnh vẫn giữ nguyên giá trị, là ngọn cờ dẫn lối cho cách mạng Việt Nam. 

Đặc biệt trong số này, mục Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng
tải bài viết “Mặt trận Việt Minh và tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, góp phần làm rõ tôn
chỉ và mục đích của Mặt trận Việt Nam từ khi thành lập, với sự xuyên suốt là tư tưởng đại đoàn kết của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí - mục dành được sự đánh giá cao của độc giả ở những số Tạp chí vừa
qua, có bài “Phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước - Cơ chế đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và
những thách thức đặt ra”. Bài viết phân tích các hành vi tham nhũng phổ biến khu vực ngoài nhà nước, những
biểu hiện, thách thức và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự tuân thủ pháp luật lĩnh vực này.

Một số mục khác như: Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động;
Kinh nghiệm - Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân; Nhân vật - Sự kiện là sự góp mặt
của những bài viết mang tính tổng kết thực tiễn về công tác Mặt trận, với nhiều chất liệu từ thực tiễn công tác
Mặt trận các cấp, và những bài biên dịch ở những lĩnh vực ít nhiều liên quan đến công tác Mặt trận từ báo
chí nước ngoài.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Tạp chí có bài: “Tư
tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh trong chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách
mạng”, như một nén tâm hương, tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc.

Tạp chí Mặt trận số 203 với nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, tương đối phong phú về công tác Mặt trận,
chắc chắn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cán bộ Mặt trận các cấp; nhất là trong thời điểm gần đến
các dịp kỷ niệm lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc!

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN

T

LờI TÒA SOạN 
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TRẦN THANH MẪN* 

Tóm tắt: Với sự vào cuộc tích cực, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị,
Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19. Tuy nhiên tình hình dịch
trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gây suy thoái kinh tế toàn cầu, làm đình trệ
hoạt động sản xuất, thương mại, nhất là ở các nước đối tác lớn của Việt Nam. Dịch
bệnh ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, nhiều
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt
động hoặc giải thể. Trong bối cảnh đó, tiêu dùng trên thị trường nội địa nổi lên như
một điểm sáng, trở thành điểm tựa cho tăng trưởng, duy trì sự phát triển của doanh
nghiệp, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng và an sinh xã hội.

Summary: With the active participation and unifying the actions of the whole
political system, Vietnam has prevented, controlled, and repelled the Covid-19
pandemic. However, the pandemic situation in the world is still complicated, causing
a global economic recession and disrupting production and trade activities, especially
in major partner countries of Vietnam. The pandemic has profound impacts on all
aspects of life, socio-economy, a number of enterprises, cooperatives, and business
households encounter difficulties, some of them had to suspend operations or
dissolve. In this context, consumption in the domestic market has emerged as a
bright spot, becoming a fulcrum for growth, maintaining the development of
enterprises, ensuring consumer demand and social security.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; dịch Covid-19; phát triển; kinh tế - xã hội;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The campaign "Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods"; Covid-19; develope; socio-economic,
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/6/2020; Sửa chữa: 12/6/2020; Duyệt đăng: 2/7/2020.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” chính là phát huy sức mạnh
của toàn dân, vươn lên bứt phá để phục hồi và
phát triển kinh tế. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ,

ngành, địa phương xây dựng, thực hiện hiệu quả phương

án phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, gắn
liền với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tinh
thần chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua phải được
tiếp tục phát huy, nhân lên tinh thần yêu nước, lòng tự
hào, tự tôn dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, góp phần phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội
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trong ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, vì sự phát triển
bền vững của đất nước.

Tiềm năng to lớn của thị trường nội địa đã được thử
thách qua đại dịch Covid-19; ngay cả trong tình huống
phức tạp, ở cả những khu vực thuộc diện cách ly, hàng
hóa vẫn dồi dào, đủ cung ứng cho nhân dân; nhiều doanh
nghiệp tiên phong trong ủng hộ phòng, chống dịch, đổi
mới, sáng tạo trong việc cung ứng, phân phối hàng hóa,
sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, kịp thời chuyển
đổi sản xuất hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống
dịch bệnh. Điều đó khẳng định sự lớn mạnh, sức sáng tạo,
trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt, đó cũng
chính là thực hiện hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị
về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”.

hơn 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, nhiều tổ
chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân đã chung
tay, tích cực tổ chức, thực hiện Cuộc vận động. Các
phương tiện thông tin đại chúng đã thực hiện tốt
nhiệm vụ cung cấp thông tin đến người dân, giúp cho
các tầng lớp nhân dân tiếp cận được những thông tin cơ
bản về Cuộc vận động, nhất là những thông tin về chất
lượng hàng hóa, sản phẩm, địa chỉ cung ứng tin cậy.
Khu vực doanh nghiệp có nhiều đổi mới, sáng tạo, bằng
những việc làm thiết thực như nâng cao chất lượng, hạ
giá thành sản phẩm, coi trọng khâu bảo hành sản phẩm
và thực hiện các cam kết với người tiêu dùng, tăng
cường thông tin, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu
dùng, phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ, thường
xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại, tri ân
khách hàng; ngày càng khẳng định vị trí quan trọng
trong nền kinh tế của đất nước, hằng năm đóng góp
cho ngân sách Nhà nước hơn 12%, tương đương trên
60% gDP nền kinh tế. Mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ
và dịch vụ từ năm 2009 đến nay tăng trưởng hơn 10%
mỗi năm, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với tốc độ tăng
trưởng bình quân của gDP cùng kỳ. 

Đảng, Nhà nước đã và đang có những chủ trương,
chính sách quyết liệt, rõ ràng, tạo môi trường thuận lợi
để doanh nghiệp phát triển, như: cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy
mạnh thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham
nhũng, lãng phí; tăng cường các hoạt động thanh tra,
kiểm tra, kiểm soát. Cuộc vận động tiếp tục được sự lãnh
đạo, chỉ đạo, phối hợp thường xuyên của các cấp ủy
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức, cơ quan, đơn vị, sự hưởng ứng của các tầng lớp
nhân dân. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp đã chú
trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình
sản xuất, quản lý, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất
lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý; nhiều sản phẩm
thực sự chinh phục được người tiêu dùng trong nước và
xuất khẩu tới một số nước trên thế giới, góp phần hoàn

thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát,
ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nhập siêu, tiến tới xuất siêu
trong những năm gần đây, bảo đảm cân đối cung cầu,
nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, không còn hiện
tượng sốt giá, thiếu hàng vào các dịp lễ, Tết, mùa vụ.

Là thành viên nòng cốt của Cuộc vận động, Bộ Công
thương đã cụ thể hóa những nghị quyết, kết luận của Bộ
Chính trị, Ban chỉ đạo Cuộc vận động thành các hoạt
động, chương trình, mở ra đường hướng, nhu cầu, cơ
chế hợp tác, tạo ra sự liên kết bền vững trong cộng đồng
doanh nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cũng
như kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm
các đối tác cung cấp các dịch vụ ngân hàng, hạ tầng,
giải pháp công nghệ, cơ hội tham gia chuỗi cung ứng
toàn cầu ngay cả với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị
trường nội địa. 

Thông qua Cuộc vận động, hoạt động kết nối cung
cầu trong thời gian qua đã được nhiều cấp, nhiều ngành
triển khai rộng khắp và hiệu quả. Qua hơn 10 năm triển
khai Cuộc vận động đã có hơn 1.000 hội nghị kết nối
cung cầu của Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương được tổ chức, có sự tham gia của hầu
hết các doanh nghiệp sản xuất và các nhà phân phối lớn.
Đây là cơ sở quan trọng để khi dịch bệnh xảy ra, chuỗi
liên kết cung ứng đã kịp thời “kích hoạt”, nhanh chóng
gia tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp nhiều lần bình
thường, đáp ứng nhu cầu hàng hóa ở mỗi địa phương.
Đồng thời, cũng là nguồn lực cho phép các Sở Công
thương chuẩn bị sẵn “phương án tác chiến”, kết nối giữa
sản xuất và phân phối; cập nhật các kịch bản ứng phó với
dịch bệnh theo 5 cấp độ. 

Thực tế nhiều thập kỷ qua cho thấy, khi thị trường
thế giới có biến động, như suy giảm nhu cầu trong cuộc
khủng hoảng kinh tế, tài chính quốc tế năm 2008, hay bị
gián đoạn nguồn cung và nhu cầu do đại dịch Covid-19
như hiện nay, thì thị trường nội địa như một bức tường
thành kiên cố, bao quanh và bảo vệ vững chắc nền kinh
tế. Với sự năng động và trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp, cùng sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, thị
trường nội địa Việt Nam là không gian đủ rộng cho doanh
nghiệp khai thác, vượt qua khó khăn trước những rủi ro,
biến động từ bên ngoài. 

Lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tình nghĩa đồng bào
càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết mỗi khi đất nước lâm
vào tình thế khó khăn. 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,
từ ngày 17/3/2020 đến nay, số tiền và hiện vật mà các
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đồng
bào ta ở nước ngoài ủng hộ, đăng ký ủng hộ qua hệ thống
Mặt trận các cấp được gần 2.000 tỷ đồng. góp phần cùng
Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch hiệu quả
bảo đảm an sinh xã hội. 
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Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia các hiệp định
thương mại: CPTPP, eVFTa, iPa, Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã
bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi cách làm mới
với quyết tâm lớn hơn. Trước hết cần phải nâng cao
chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tận
dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, đối phó với thách
thức, khó khăn khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu
vào nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh ngày càng
gay gắt và khốc liệt hơn.

Thông qua thiết kế chính sách và hỗ trợ về nguồn lực
của cơ quan quản lý nhà nước để doanh nghiệp xây dựng
cho được hệ thống sản xuất và phân phối trong nước thật
sự vững mạnh; đồng thời triển khai mạnh mẽ, sáng tạo và
hiệu quả hơn nữa chương trình xúc tiến thương mại thị
trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương
hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường, liên kết, hợp tác đầu
tư; cung cấp thông tin, xây dựng mạng lưới phân phối; và
đặc biệt là phải xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm về
hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất
lượng, doanh nghiệp đội lốt, lợi dụng uy tín hàng Việt
Nam, dán mác hàng Việt Nam trên hàng hóa có xuất xứ
nước ngoài để tiêu thụ trục lợi.

Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, rộng
khắp, đi sâu phát hiện, nhân rộng các điển hình tốt.
Ban Chỉ đạo các cấp phải quan tâm, đánh giá kết quả
thực hiện Cuộc vận động thật sự đầy đủ, thực chất.
Cùng với đó, các doanh nghiệp, người sản xuất không
ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên
tiến, khơi dậy bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người
Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, chú trọng xây
dựng thương hiệu hàng Việt, phấn đấu hàng hóa Việt
Nam phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường,
an toàn, chất lượng cao, cạnh tranh về giá thành, mẫu
mã, chinh phục được người tiêu dùng Việt Nam, chiếm
lĩnh thị trường trong nước, thâm nhập sâu vào thị
trường quốc tế.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” chính là phát huy sức mạnh của
gần 100 triệu người Việt Nam, sức mạnh của lòng yêu
nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền đi thông điệp:
chung sức đồng lòng, vươn lên bứt phá để phục hồi và
phát triển kinh tế; đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ và cũng là nhu
cầu của các doanh nghiệp và kỳ vọng của các tầng lớp
nhân dân.v

Đại biểu tại Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020.
ẢNH: KỲ ANH
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Kết quả năm 5 triển khai thi hành 
Hiến pháp năm 2013

Theo hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
có trách nhiệm và nhiều nhiệm vụ quan trọng mới. Sau
hơn 5 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực
của cả hệ thống Mặt trận, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp,
các ngành và ủng hộ của nhân dân, kết quả triển khai thi
hành hiến pháp đã đạt kết quả, tiến bộ đáng ghi nhận.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hiến pháp, đưa hiến
pháp vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết số 64/2013/Qh13 ngày
28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành
hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị
quyết số 781/NQ-uBTVQh13 ngày 2/1/2014 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai
thi hành hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc các cấp

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

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: 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. 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 9, Hiến pháp năm 2013). Bài viết nêu một số giải pháp để Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 hiệu quả.

Summary: The Vietnam Fatherland Front is an organization of political alliances,
voluntary associations of political organizations, socio-political organizations, social
organizations, prominent individuals in different classes, social strata, ethnicity,
religion and Vietnamese residing abroad. The Vietnam Fatherland Front is the political
base of the people's administration; representatives to protect legitimate rights and
interests of the people; gathering and promoting the strength of great national unity,
exercising democracy, strengthening social consensus, social supervision and
criticism; participating in building the Party, the State, and the people's public affairs
activities, contributing to building and defending the Fatherland (Article 9, of the 2013
Constitution). This article outlines some solutions for the Vietnam Fatherland Front to
continue implementing the 2013 Constitution effectively. 
Từ khóa: Hiến pháp năm 2013; đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thuận xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The 2013 Constitution; great national unity; social consensus; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/6/2020; Sửa chữa: 12/6/2020; Duyệt đăng: 2/7/2020.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc 
thực hiện Hiến pháp năm 2013 
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xác định nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền những nội dung
liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền con người
gắn liền với quyền công dân; đồng thời phối hợp với các
cơ quan chức năng cùng cấp triển khai tuyên truyền, phổ
biến những nội dung lớn, cơ bản của hiến pháp năm 2013
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn và chấp
hành nghiêm chỉnh hiến pháp của đông đảo các tầng lớp
nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến
từng nhóm đối tượng. Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã
tổ chức được 600.152 hội nghị tuyên truyền, phổ biến
hiến pháp với 33.793.704 lượt người tham dự. Nhìn
chung, công tác tuyên truyền, phổ biến hiến pháp đã
được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chú trọng và tổ
chức thực hiện có hiệu quả thực chất.

rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể
hóa các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hiến
pháp năm 2013

Ngay sau khi hiến pháp được ban hành, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành rà soát các văn
bản có liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã đề xuất xây dựng, trình Quốc
hội dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 9/6/2015
Quốc hội khóa Xiii đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam năm 2015. Việc ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 2015 có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp
lý để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên
Mặt trận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu
cầu đặt ra. Cụ thể hóa Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp
xây dựng và ban hành Nghị quyết liên tịch số
403/2017/NQLT-uBTVQh14-CP-ĐCTuBTWMTTQVN ngày
15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó,
các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tiến hành rà soát các quy định của hiến pháp, đề xuất
với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn
bản quy phạm pháp luật cho phù hợp hiến pháp. Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản hồ Chí Minh đã và đang
phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan tiến hành
sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên; Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam đang đề xuất Chính phủ và Quốc hội xem
xét, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn…

Ở địa phương, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp
luật do Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương
ban hành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương
đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, trình
hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương ban hành các
nghị quyết, quyết định về các thiết chế, cơ chế triển khai
thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;
Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân

dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị
trấn; Nghị quyết về kinh phí hỗ trợ công tác tiếp công
dân; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn
trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... và nhiều quyết
định khác liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng
cường đồng thuận xã hội

Thời gian qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không
ngừng củng cố và lớn mạnh. Ở Trung ương, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam có 47 tổ chức thành viên. Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp từng bước được mở rộng về số
lượng, cơ cấu, thành phần theo hướng ngày càng nhiều
hơn đại diện người tiêu biểu của các giai tầng xã hội, dân
tộc, tôn giáo, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài,
người ngoài Đảng... cùng với sự đổi mới về nội dung,
phương thức tổ chức hoạt động của Mặt trận là hướng về
cơ sở nhằm gắn bó đoàn kết, tương thân, tương trợ giúp
đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các tổ
chức thành viên của Mặt trận đã không ngừng mở rộng về
tổ chức, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tập hợp và
phát triển thêm nhiều hội viên, đoàn viên. Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam làm tốt vai trò vận động và hỗ trợ cải thiện
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân
tộc, tôn giáo. Động viên người Việt Nam ở nước ngoài
hướng về xây dựng quê hương, đất nước dưới nhiều hình
thức phong phú, như: tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc; tổ chức hội nghị biểu dương “Phát huy vai trò
người uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong phong
trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức gặp
mặt và nắm tâm tư, nguyện vọng kiều bào về quê đón tết
thông qua việc tổ chức chương trình “Xuân quê hương”…

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân 

Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong thời gian qua phản ánh trung thực, khách
quan về tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả
nước gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung
ương. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam có báo cáo định kỳ 3 tháng/lần gửi đến
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan về tình
hình các tầng lớp nhân dân. Tại các phiên họp thường kỳ
của Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự và phát biểu ý
kiến phản ánh về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp
nhân dân và những vấn đề về quốc kế dân sinh…

Tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đều chủ động tập hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến hội đồng nhân
dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương để giải quyết. 
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Công tác tiếp dân, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo
của công dân luôn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
quan tâm, chú trọng và có nhiều kết quả tích cực. Việc phối
hợp với cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo cũng được Mặt trận nhiều nơi quan tâm… Trong thời
gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
tiếp nhận được 22.067 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh
kiến nghị của công dân; qua nghiên cứu, xem xét đã chuyển
3.502 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị đến
các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
luôn làm tốt vai trò động viên nhân dân, nhất là các đoàn
viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định giải
quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật đã được các cơ quan
có thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện Luật Đặc xá và các quyết định về đặc xá,
gảm án của Chủ tịch nước trong các năm 2015, 2016, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
của Mặt trận đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến về chủ
trương đặc xá, giảm án; phối hợp thực hiện đặc xá, giám
sát quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về đặc
xá; trực tiếp tham gia hội đồng xét đặc xá của Trung
ương; cử cán bộ chuyên viên tham gia các tổ thẩm định
liên ngành xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá, giảm án tại các
trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong cả nước. Đồng
thời, phối hợp với chính quyền tổ chức tiếp nhận, quản
lý giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện để những người được
đặc xá, giảm án sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng
đồng, hạn chế tối đa việc tái phạm tội. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nỗ lực không
ngừng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mạng lưới báo
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam được phủ khắp từ Trung ương đến địa bàn
dân cư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã huy động
được đông đảo lực lượng là người tiêu biểu trong các dân
tộc, các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, Trưởng
Ban Công tác Mặt trận... tham gia làm tuyên truyền viên
tích cực góp phần quan trọng vào việc đưa các chủ
trương, chính sách, pháp luật đến địa bàn khu dân cư.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của
Mặt trận đã phối hợp với cơ quan nhà nước thực hiện
nhiều đề án, chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, vận
động nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội,
như: chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; về
phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; về bảo vệ môi
trường; về chính sách đối với người có công... Qua công
tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật
của đại đa số các tầng lớp nhân dân đã từng bước được
nâng lên.

Việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong
việc hướng dẫn thi hành những vấn đề pháp luật quy định
về trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam. Mặt trận tiếp tục phối hợp với các cơ quan
của Chính phủ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ
và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của
pháp luật về hòa giải cơ sở. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện nhiệm vụ phát huy
dân chủ ở cơ sở thông qua hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng Nhà nước

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp ngày càng được khẳng định rõ, nhất là qua cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XiV và đại biểu hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi
chung của các cuộc bầu cử, từ khâu xây dựng, ban hành
các văn bản quy định và hướng dẫn về bầu cử đến khâu
tổ chức bầu cử, giám sát chặt chẽ hoạt động tổ chức bầu
cử của các cơ quan, tổ chức để kịp thời phát hiện, hạn chế
những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức các hội nghị
hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đảm bảo các
nguyên tắc về dân chủ, công khai, minh bạch; những
người được lựa chọn lập danh sách đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân
dân theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương. Quá trình xem xét, tại các
hội nghị hiệp thương đều thảo luận kỹ, mang tính xây
dựng cao, thể hiện được không khí ngày càng dân chủ.
Qua các bước hiệp thương, về cơ bản những người ứng cử
do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn, giới thiệu đều có
đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đảm bảo được cơ cấu
thành phần đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Việc tham gia tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên và
giới thiệu hội thẩm nhân dân: Theo quy định của Luật Tổ
chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân
dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham
gia làm thành viên hội đồng tuyển chọn thẩm phán quốc
gia, hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên Viện kiểm sát
nhân dân tối cao, hội đồng thi tuyển kiểm sát viên sơ
cấp, kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên cao cấp theo
quy định của pháp luật. Trong các năm 2014, 2015 và
2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân nơi cư trú
góp ý kiến đánh giá về đạo đức, lối sống, tác phong; ý
thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của địa
phương đối với người được giới thiệu bổ nhiệm lần đầu,
bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán Tòa án nhân dân tối
cao. Nhiều ý kiến của Mặt trận Tổ quốc được hội đồng
tuyển chọn, Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá cao.
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Công tác giới thiệu hội thẩm nhân dân đã thực hiện
thành nề nếp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh,
cấp huyện phối hợp với các tổ chức thành viên và lãnh
đạo Tòa án nhân dân cùng cấp lựa chọn, giới thiệu người
đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hội đồng nhân dân cùng cấp
bầu làm hội thẩm nhân dân tại kỳ họp đầu tiên của mỗi
khóa hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp có những chuyển biến tích cực,
thực chất và hiệu quả hơn. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp đã góp ý hàng trăm dự thảo các văn
bản quy phạm pháp luật, văn bản quan trọng dưới luật
của các cơ quan có thẩm quyền. hầu hết các dự án luật,
pháp lệnh liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, đến
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến vị trí, vai
trò, trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đều cử đại diện tham gia ban soạn thảo, cử
lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên của Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tổ biên tập theo đề nghị
của các cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và kiên
quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thời
gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa Xii) của Đảng
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 và “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”, phát động và trao
giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tổ chức các diễn
đàn, tọa đàm “Thực trạng, giải pháp Mặt trận tham gia
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tham gia
xây dựng và triển khai thực hiện Quy định 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”; duy trì tổng
hợp và xử lý nhanh thông tin phản ánh trên ba ́o chí về
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp nhận ý kiến
phản ánh của nhân dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực; chủ động giám sát việc giải quyết các vụ việc gây bức
xúc trong nhân dân. 

Bên cạnh việc tham gia xây dựng các văn bản pháp
luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã
hội còn thực hiện việc góp ý thường xuyên, đột xuất,
định kỳ về hoạt động của cơ quan, tổ chức đảng, chính
quyền và góp ý đối với cán bộ đảng viên. Để thực hiện tốt
nội dung góp ý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chú
trọng phân công cán bộ, lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận và
tổng hợp ý kiến của các tổ chức thành viên, các vị Ủy

viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và nhân dân gửi
cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hoạt động giám
sát, phản biện xã hội 

Thời gian qua, hoạt động giám sát đã trở thành hoạt
động thường xuyên, trọng tâm của Mặt trận và các tổ
chức chính trị - xã hội. Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương
của các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ trì hoặc phối
hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan, tổ chức
của Đảng, Nhà nước triển khai 12 chương trình giám sát,
trong đó tập trung vào thực hiện chủ trương của Đảng,
pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực: chính sách
đối với người có công với cách mạng; giám sát giải quyết
khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; cải cách hành chính; thuế và hải
quan; chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế; bảo đảm an
toàn thực phẩm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đánh
giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước… 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa
phương đã chủ trì và tham gia cùng các cơ quan, tổ chức
giám sát nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó tập
trung vào việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường
đất đai, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất;
việc bố trí tái định cư và tạm cư cho người dân có nhà, đất
bị thu hồi; về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các quy
định pháp luật về cơ sở y tế tư nhân; phối hợp thực hiện
và giám sát tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người
có công với cách mạng...

Tại các địa phương, tổ chức và hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng
ở xã, phường, thị trấn luôn được chú trọng, củng cố về tổ
chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Ban Thanh tra nhân
dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã kiến nghị với
chính quyền xử lý nhiều vi phạm, góp phần hạn chế
những tiêu cực ở cơ sở trên các lĩnh vực như đất đai, giao
thông, thu chi ngân sách, chế độ, chính sách đối với các
đối tượng được hưởng ưu đãi của Nhà nước.

Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những
diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến môi trường an
ninh, phát triển của các quốc gia, đến phong trào nhân
dân thế giới, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan nhà
nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã góp phần giúp các bên hoàn thành
các mục tiêu theo chức năng, nhiêm vụ được giao. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức thành viên Mặt trận đã làm tốt vai trò kết nối, cung
cấp thông tin, phối hợp tổ chức các đoàn thăm và làm
việc tại nước ngoài; kết nối, cung cấp thông tin và đón
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các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, giao lưu với
các bạn bè quốc tế tại các lễ kỷ niệm của các nước, các hội
nghị quốc tế quan trọng… Qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận đã góp phần cùng
với Nhà nước tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị,
hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan
hệ bạn bè và đối tác quốc tế.

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

Những kết quả trên đây là do Quốc hội, Chính phủ đã
kịp thời cụ thể hóa quy định của hiến pháp 2013. Nhiều
đạo luật quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và nhiều văn
bản dưới luật liên quan đến quyền, trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
của Mặt trận tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước và
thực hiện quyền, trách nhiệm của tổ chức mình. Bên
cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã từng bước
nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về vị trí và vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị,
nhất là sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 có
hiệu lực, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham
gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả
hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, nhân dân
nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia công tác
giám sát, phản biện xã hội, hưởng ứng các hoạt động,
các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận khởi xướng
và phát động. Đặc biệt, nhận thức của đội ngũ cán bộ
làm công tác Mặt trận đã có những chuyển biến sâu sắc,
nắm chắc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm
huyết gắn bó với công tác Mặt trận, với sự nghiệp đại
đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, việc triển khai thi hành hiến pháp còn tồn
tại những khó khăn, hạn chế nhất định như: Công tác
tuyên truyền, phổ biến thi hành hiến pháp nói chung,

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vai trò, vị trí, chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, nhất là các quy định về công tác Mặt trận tham gia
xây dựng Đảng, Nhà nước nói riêng ở một số địa phương
chưa được thường xuyên, sâu rộng. Trong thực tiễn, các
cấp ủy Đảng chủ yếu mới thực hiện vai trò lãnh đạo, chưa
nhận thức đầy đủ và gương mẫu thực hiện vai trò là
thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chưa quan tâm
công tác giáo dục, kiểm tra, đôn đốc đảng viên gương mẫu
trong việc thực hiện các chương trình hành động chung
của Mặt trận đã được thống nhất. 

Một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả
Hiến pháp năm 2013 

Thứ nhất, đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn
thiện thể chế, chính sách liên quan đến trách nhiệm của
Nhà nước. Cần quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan,
tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp thu,
giải trình các ý kiến giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, đưa hoạt động phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội thành khâu bắt buộc trong quy trình
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. 

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế dân chủ trong các cuộc bầu
cử để lựa chọn được người có đức, có tài. hạn chế cơ cấu
đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
trong khu vực hành chính nhà nước. Tiếp tục mở rộng
quyền dân chủ trực tiếp, áp dụng thí điểm hình thức công
dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ ba, nghiên cứu phương án giao cho một cơ quan
trong hệ thống chính trị có trách nhiệm tổ chức lấy phiếu
tín nhiệm các chức danh chủ chốt do hội đồng nhân dân
cùng cấp bầu. 

Thứ tư, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức
năng tiếp tục cụ thể hóa Điều 26 về đảm bảo bình đẳng
giới, tiến tới sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới và cụ
thể hóa Điều 10, tiến tới sửa đổi Luật Công đoàn theo tinh
thần hiến pháp năm 2013. Đồng thời, thúc đẩy nhanh
quá trình xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) đảm bảo
thể chế đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo
quyền và nghĩa vụ của công dân quy định tại hiến pháp
năm 2013.

Thứ năm, Quốc hội, Chính phủ sớm xây dựng và ban
hành một số luật như: Luật giám sát, phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Dân chủ ở cơ sở.
Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình; Luật Đình
công; Luật về hội; Luật về tự quản ở cộng đồng dân cư…
từng bước thể chế hiến pháp cho phù hợp với đặc điểm,
sự ổn định và phát triển của Việt Nam. Đồng thời, đề nghị
Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát triển khai thi
hành hiến pháp của các cơ quan nhà nước.v
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Tóm tắt: Truyền thống đoàn kết của dân tộc ta từ lịch sử được nâng lên tầm
cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh, kết tinh thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn cách mạng nước ta gần một thế kỷ qua đã
chứng minh một cách đanh thép sức sống mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là Đảng ta đã quán triệt
sâu sắc tư tưởng đó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của
Đảng qua mọi thời kỳ, từ khi thành lập Đảng cho đến nay.

Summary: The nation's tradition of unity from history has been raised to a new
height in the Ho Chi Minh era, concluded into Ho Chi Minh's thought about great
national unity. The reality of the revolution of our country for nearly a century
has strongly demonstrated the vigorous vitality and great power of Ho Chi Minh’s
thought about great national unity, especially the Party has thoroughly grasped
that thought as a red thread throughout the revolutionary way of the Party
through every period, from its founding to present.
Từ khóa: Đại đoàn kết; dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh; cách mạng Việt Nam.
Keywords: Great unity; nation; Ho Chi Minh’s thought; the Vietnamese Revolution.
Nhận bài: 15/6/2020; Sửa chữa: 18/6/2020; Duyệt đăng: 26/6/2020.

Đại đoàn kết toàn dân tộc - một quan
điểm mang tính chiến lược của cách mạng
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ những ngày đầu năm 2020 đến nay, nhân dân các
dân tộc anh em trong cả nước Việt Nam đoàn kết thống
nhất, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước
“chống giặc và chiến thắng giặc Covid-19”. Một lần nữa,
bạn bè quốc tế có dịp kiểm chứng giá trị của sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc - một quan điểm mang tính chiến
lược, được Chủ tịch hồ Chí Minh khởi xướng và được Đảng
ta, do Người sáng lập, rèn luyện, thực hiện một cách xuất
sắc trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Trở lại tìm hiểu và vận dụng sáng tạo quan điểm chiến
lược đại đoàn kết của Chủ tịch hồ Chí Minh để “tăng
cường đại đoàn kết toàn dân tộc”, một trong các thành tố
cơ bản trong nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị trình
Đại hội Xiii của Đảng ta.

Đối với dân tộc ta, nhân dân ta, đoàn kết là lẽ sinh
tồn của dân tộc. Từ xưa đến nay, lúc nào dân ta đoàn kết
“muôn người như một” thì việc gì khó, thiên tai hay địch
họa, dân tộc ta, nhân dân ta cũng có thể vượt qua. Với
Chủ tịch hồ Chí Minh, đoàn kết không chỉ là điều kiện
bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng mà còn là mục
tiêu chiến lược của toàn bộ tiến trình cách mạng - giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội -
mang đến phồn vinh cho mọi người và mỗi người dân Việt

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực III.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết
toàn dân tộc trong thời kỳ 
hội nhập, phát triển hiện nay

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
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Nam. Người đúc kết, nhờ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn
kết”, nên cách mạng Việt Nam đã “Thành công, thành
công, đại thành công”. 

Để thực hiện được đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch
hồ Chí Minh giải thích rất giản dị và dễ hiểu những nội
dung cốt lõi: 

Một là, đoàn kết mọi người dân nước Việt, không phân
biệt đa số hay thiểu số, giàu hay nghèo, già - trẻ, gái -
trai… Trong đó, liên minh công - nông - trí là lực lượng
nòng cốt. 

hai là, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
cần phải kế thừa các giá trị truyền thống của ông cha.
Trong đó, chủ nghĩa yêu nước là một giá trị, là mẫu số
chung kết dính mọi người dân Việt Nam. Người chỉ rõ:
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền
thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc
bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành
một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi
sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước
và lũ cướp nước"1. 

Ba là, để đoàn kết vững chắc, lâu dài, vừa phải hiểu,
tin yêu, kính trọng, học tập, dựa vào dân; vừa khoan
hồng, đại lượng với những người lầm đường, lạc lối. Người
tuyên bố: “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình,
thống nhất, độc lập dân chủ thì dù người đó trước đây
chống chúng ta bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết

với họ”2. Người cũng chỉ rõ, đại đoàn kết phải được phát
triển trong tổ chức, các dân tộc anh em phải trở thành
một khối thống nhất do Đảng cách mạng lãnh đạo. Sự
hình thành và việc phát huy tốt vai trò của Mặt trận Dân
tộc Thống nhất ngay từ những ngày đầu cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc, cho thấy tầm nhìn xa, trông rộng và
cách thức, nghệ thuật tập hợp, huy động sức dân của
Người và của Đảng ta. 

Với tình yêu thương con người, Chủ tịch hồ Chí Minh
đã dành nhiều tình cảm và đặc biệt quan tâm khích lệ,
động viên đồng bào các dân tộc trong cả nước, cùng với
đó, với tư cách là người tổ chức, kiến tạo thể chế, Người
và Đảng đã tạo lập môi trường, điều kiện để phát huy vai
trò sức mạnh đó không chỉ trong sự nghiệp cách mạng
giải phóng dân tộc mà cả trong công cuộc xây dựng, phát
triển đất nước. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam
trong cách mạng giải phóng dân tộc giai đoạn 1930-1975
là những minh chứng hùng hồn cho sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của
Chủ tịch hồ Chí Minh.

Nội dung, cách thức để tiếp tục phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
hiện nay

Từ bài học lịch sử, từ yêu cầu về tạo lập động lực để
hội nhập và phát triển, lúc này mỗi tổ chức Đảng, mỗi

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ hai (khóa IX), 
tháng 7/2020. ẢNH: QUANG VINH
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cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đại biểu tham dự
đại hội Đảng các cấp, cần đào sâu tìm hiểu tư tưởng và
cách làm của Bác để suy ngẫm, thiết kế và tổ chức thực
hiện thật tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc
trong giai đoạn tiếp theo.

Theo tinh thần đó, nên thấu triệt trong nhận thức để
tập trung bàn thảo, thiết kế cách thức hành động để hiện
thực hoá các nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, theo Chủ tịch hồ Chí Minh là “Không có gì quý hơn
độc lập, tự do”. Độc lập, tự do là nội dung cơ bản phản
ánh quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi quốc
gia dân tộc, của mỗi cá nhân, thành viên trong dân tộc
đó. Trong đó, quyền được sống, quyền tự do và quyền
mưu cầu hạnh phúc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm
của mỗi con người. Song cũng cần hiểu rằng, con người
không bao giờ là một chủ thể tách biệt xã hội, mỗi cá
nhân luôn là thành viên xã hội, là công dân của một nước
- quốc gia dân tộc nhất định. Vì lẽ đó, quyền của con
người luôn gắn liền với quyền của quốc gia, dân tộc. Con
người chỉ có thể mưu cầu hạnh phúc cho chính mình,
được sống và được tôn trọng phẩm giá khi quốc gia dân
tộc độc lập, tự do. Chính vì vậy, ngày nay mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã phản
ánh trong đó lợi ích căn bản của các thành viên, các cộng
đồng cư dân Việt Nam, đó là chất keo để kết dính mọi cấp
độ chủ thể lợi ích, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc. Bởi lẽ
đó, giải pháp có tính nền móng để đoàn kết toàn dân ở
mọi cấp độ có thể quy về kiến tạo môi trường thể chế để
khuyến khích, huy động mọi người dân, mọi tầng lớp dân
cư khát vọng làm giàu và có cơ hội làm giàu bằng tài năng
của chính mình. Và trên nền nguồn lực vật chất đó, bảo
đảm an ninh cho mỗi con người, mỗi cộng đồng. Trọng
trách này trước hết thuộc về Đảng, sau đó là của chính
quyền các cấp.

Thứ hai, khi hiểu rằng “Nước độc lập mà dân không
hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa
lí gì” và “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi
mà dân được ăn no, mặc đủ”. Vì thế, mọi đường lối, chủ
trương của Đảng, của chính quyền các cấp hiện nay phải
phản ánh được tâm tư nguyện vọng và lợi ích của quảng
đại quần chúng nhân dân, chính quyền phải thật sự gần
dân, trọng dân, và phấn đấu cho quyền lợi của nhân dân.
“Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại
cho dân ta phải hết sức tránh”. Bởi vậy, khi biết mình đã
không còn được cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân lâu hơn
nữa, Chủ tịch hồ Chí Minh đã viết Di chúc để lại cho toàn

Đảng, toàn Dân, trong đó, Người dặn dò toàn Đảng, toàn
dân phải không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc. Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng
của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây
dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập,
dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp cách mạng thế giới"3. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên
lúc này tâm niệm và cố gắng làm được một phần như Bác,
chắc chắn đại đoàn kết toàn dân sẽ có lực hấp dẫn đủ lớn
để ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ của các thế
lực thù địch.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân, góp phần không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng
thuận xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn
thể trong hoạt động của mình cũng góp phần quan trọng
vào đoàn kết các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh
toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế -
xã hội, giữ vững ổn định chính trị; thông qua đó làm
cho quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân càng
thêm gắn bó. Dân thêm tin Đảng, hiểu được những chủ
trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội
là nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân, tiến lên xây dựng cuộc sống mới ấm
no, hạnh phúc. 

Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là nhận thức đúng
đắn hơn nữa vai trò của Mặt trận, từ đó thiết kế nội dung
đổi mới tổ chức tinh gọn, hiệu quả, đổi mới phương thức
hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng sao
cho mọi người dân đều có thể tiếp nhận và thực hiện tốt
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khắc
phục bệnh quan liêu, hình thức, hành chính hoá; đổi mới
nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp
quần chúng theo hướng sát dân, trọng dân, hiểu nhu cầu
chính đáng của nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức vận
động và nâng cao tỷ lệ tập hợp quần chúng nhân dân vào
các tổ chức đại diện, nhất là hội Liên hiệp Phụ nữ, hội
Nông dân, hội Liên hiệp Thanh niên. 

Đặc biệt, ở vùng dân tộc thiểu số cần phát huy các
hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, coi trọng vai trò
già làng, trưởng bản, những người có uy tín ở cộng đồng
trong công tác vận động quần chúng. Thực hiện tốt chính
sách tôn giáo, không tạo ra những kẽ hở để kẻ xấu lợi
dụng, kích động, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo và làm mất
ổn định chính trị - xã hội.v

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr.38.
2. Hồ Chí Minh, sđd, 2011, t9, tr.69. 
3. Hồ Chí Minh, Sđd, 1996, t12, tr 512.
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Tóm tắt: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trí thức các dân
tộc thiểu số đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Bài viết nêu một số giải pháp phát huy vai trò trí thức các dân tộc thiểu số nhằm
thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Summary: In the current cause of building and defending the Fatherland,
intellectuals of ethnic minorities have made important contributions to the cause of
socio-economic development, maintaining political security, social order and safety
in ethnic minority and mountainous areas. This article presents some solutions to
promote the role of ethnic minority intellectuals in order to well implement the
Party and the State's ethnic policies.
Từ khóa: Trí thức; trí thức các dân tộc thiểu số; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
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Đảng ta luôn khẳng định và thấy rõ vai trò, vị trí
và tầm quan trọng của trí thức nói chung và trí
thức người dân tộc thiểu số nói riêng trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng

quan trọng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
Xi của Đảng đã chỉ rõ: “Nghiên cứu và ứng dụng có hiệu
quả các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trên
thế giới. hình thành đồng bộ cơ chế, chính sách khuyến
khích sáng tạo, trọng dụng nhân tài và đẩy mạnh ứng
dụng khoa học, công nghệ”. Đại hội Xii của Đảng tiếp tục
nhấn mạnh phải tôn vinh xứng đáng những cống hiến
của trí thức; có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút
nhân tài... Theo đó, nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát
triển đội ngũ trí thức đã được Đảng và Nhà nước ban
hành, thực thi, góp phần thu hút được những trí thức có
trình độ cao. Đặc biệt, không chỉ ở trong nước mà nhiều
trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã nhiệt tình đóng
góp tâm sức, tham gia hiến kế, hoạch định chính sách,
quản lý nhà nước, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ. 

Trí thức người dân tộc thiểu số là một trong những
nguồn lực quan trọng của đất nước trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cuộc đấu
tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc không
thể thiếu sự tham gia của trí thức dân tộc thiểu số. Tư
tưởng nhất quán đó tập trung ở các chính sách của
Đảng và Nhà nước đối với trí thức các dân tộc thiểu số
trong những năm qua. Trong đó, trí thức các dân tộc
thiểu số được đặc biệt coi trọng, là nguồn lực quan
trọng của đất nước. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2009 của Tổng cục Thống kê cung cấp cho Ủy ban
Dân tộc cho thấy, số lượng người đạt trình độ từ cao
đẳng, đại học trở lên trong cả nước là 1.848.629 người,
bình quân cứ 100 người có 20,5 người đạt trình độ từ
cao đẳng, đại học trở lên. Đối với dân tộc kinh số người
đạt trình độ cao đẳng, đại học 1.768.920 người, bình
quân 100 người có 23,5 người đạt trình độ cao đẳng và
đại học trở lên. Trong đó người dân tộc thiểu số đạt
trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên là 79.709 người,
bình quân 100 người có 6,1 người đạt trình độ từ cao

* Tiến sĩ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.
** Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. 

Vai trò của trí thức dân tộc thiểu số đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong bối cảnh hội nhập hiện nay
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đẳng, đại học trở lên. Mặc dù, số lượng trí thức người
dân tộc thiểu số còn thấp hơn so với người kinh nhưng
họ lại là những bộ phận tinh túy của các dân tộc thiểu
số, có tri thức, hiểu biết đặc điểm, địa vùng, tâm lý dân
tộc... Đây là một trong những nguồn lực rất quan trọng
đối với sự phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
trong thời gian qua.

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã
hội của 53 dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc và Tổng cục
Thống kê thực hiện năm 2019 đã cung cấp toàn diện
thông tin về kinh tế - xã hội của vùng thực trạng kinh tế
- xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Kết quả điều tra cho
thấy, trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước và các cấp, các
ngành tiếp tục quan tâm đặc biệt, dành nguồn lực đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh ở vùng dân
tộc thiểu số và miền núi. Vùng dân tộc thiểu số và miền
núi đã có bước phát triển mới, đời sống của đồng bào được
nâng lên rõ rệt. Nhưng trên thực tế, vẫn còn một số vấn
đề đáng lưu tâm. Kết quả điều tra cho thấy, đến năm
2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vùng dân tộc thiểu số
là 35,5%, giảm 1,2% so với năm 2015, tuy nhiên tỷ lệ này
vẫn cao gấp 3,5 lần tỷ lệ chung của toàn quốc (10,2%).
hiện có 8,03 triệu người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở
lên tham gia lực lượng lao động; tỷ lệ tham gia lực lượng
lao động khoảng 83%. Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên
môn kỹ thuật từ sơ cấp trở lên chỉ khoảng 10%. Đây là
hạn chế của lực lượng lao động là người dân tộc thiểu số
trong việc tiếp cận thị trường lao động và nâng cao năng
suất lao động tạo thu nhập.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai
đoạn hiện nay, trí thức các dân tộc thiểu số là lực lượng
góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng
dân tộc thiểu số và miền núi. Phát huy truyền thống đoàn
kết, yêu nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước; trí thức các dân tộc thiểu số thực hiện tốt
chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện
tốt vai trò:

Thứ nhất, nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên con đường đi lên của vùng dân tộc thiểu số và
miền núi, đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đội
ngũ trí thức dân tộc thiểu số nói riêng là nguồn lực quan
trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trí thức các dân
tộc thiểu số vừa là bộ phận quan trọng của nguồn lực con
người, vừa là bộ phận chủ chốt của các tiềm lực khoa học
- kỹ thuật ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vì thế đó
là: “Nguồn lực quan trọng nhất”. Đảng và Bác hồ luôn
khẳng định, trí thức các dân tộc thiểu số nói chung trong
đó có đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số là nguồn lực đặc
biệt quan trọng của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan

tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trí thức các dân tộc
thiểu số và vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển,
dần thu hẹp khoảng cách với miền xuôi.

Thứ hai, trí thức các dân tộc thiểu số góp phần to lớn
vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
và là lực lượng to lớn, hiệu quả canh gác bảo vệ, giữ gìn
biên cương của Tổ quốc.

Trí thức dân tộc thiểu số không chỉ là chủ nhân bảo
vệ, giữ gìn sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia, các dân tộc
thiểu số còn gắn bó, đoàn kết, sánh vai với cộng đồng
người Việt trong các phong trào nông dân chống các thế
lực thù địch, xâm hại nước ta. Trong hai cuộc kháng chiến
chống Pháp và Mỹ, trí thức các dân tộc thiểu số cùng
đồng bào các dân tộc và nhân dân cả nước là lực lượng
đông đảo, đoàn kết với tinh thần quật cường của họ được
ví như núi cao, thác đổ. họ bền bỉ bám đất, bám làng, bảo
vệ núi rừng, sát cánh cùng các anh hùng dân tộc, cùng bộ
đội cụ hồ chiến đấu chống kẻ thù chung. Những người
con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số sống mãi với
lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang. Vì vậy, trí thức -
những người con tinh hoa của đồng bào các dân tộc thiểu
số chính là người lính gác bảo vệ biên cương của Tổ quốc
Việt Nam, đồng thời là hiện thân của mối quan hệ hữu
nghị, đoàn kết các dân tộc Việt Nam và các quốc gia láng
giềng. Sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội vùng biên được quyết định bởi chính trách nhiệm của
trí thức các dân tộc thiểu số.

Thứ ba, trong công cuộc đổi mới, trí thức các dân tộc
thiểu số vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của cách mạng khoa
học - công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu
số đó là đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số có trách
nhiệm chủ yếu trong việc nghiên cứu khoa học - kỹ thuật,
nghiên cứu khoa học về phân công lao động xã hội.
Những thành tựu mới của nghiên cứu khoa học của trí
thức các dân tộc thiểu số được kết tinh ở những sản phẩm
như: Các kế hoạch, dự án, phương án… và ở mức độ khác
là những phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm
phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền
núi. Tuy nhiên, trí thức các dân tộc thiểu số vừa thông
thạo tiếng Kinh, vừa thông thạo tiếng mẹ đẻ thì việc
tuyên truyền và ứng dụng khoa học - kỹ thuật đến các
bản làng sẽ dễ hơn nhiều so với người Kinh sống ở trên
vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thứ tư, tri thức các dân tộc thiểu số có vai trò quan
trọng trong việc xây dựng nền văn hóa của các dân tộc
thiểu số nói riêng và nền văn hóa Việt Nam nói chung.

Dân tộc nào cũng có nền văn hóa riêng, bởi lẽ văn hóa
là nền tảng tinh thần của xã hội. Trước hết, trí thức các
dân tộc thiểu số góp phần duy trì và phát triển nền văn
hóa dân tộc thiểu số. Qua các tác phẩm nghệ thuật của
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mình, các văn nghệ sĩ của đồng bào các dân tộc thiểu số
luôn cố gắng nêu lên những khát vọng của nhân dân các
dân tộc thiểu số về chân, thiện, mỹ và hướng cho nền
văn hóa của họ phát triển cùng nhịp với văn hóa của cả
nước, của thời đại.

Nhân loại đã bước vào thiên niên kỷ mới. Người ta cho
rằng thế kỷ XXi vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ và cũng
đầy thách thức. giới trí thức, văn nghệ sĩ của đồng bào
các dân tộc thiểu số nói riêng và đồng bào các dân tộc
thiểu số nói chung có trách nhiệm càng lớn lao khi mà sự
phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - công
nghệ với những thành tựu kỳ diệu về mọi mặt, đưa con
người đến nền văn minh mới, lực lượng sản xuất phát
triển, khoa học công nghệ phát triển đột biến, các
phương tiện thông tin liên lạc hiện đại… phát triển chưa
từng có. Sự phát triển đó của khoa học - công nghệ đã rút
ngắn khoảng cách giữa các châu lục và quốc gia. Xu thế
toàn cầu hóa đã đưa các nước, các dân tộc xích lại gần
nhau. Do vậy, sự ảnh hưởng và tác động lẫn nhau giữa các
nền văn hóa, sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đang
trở thành cơ hội của mọi quốc gia, của các dân tộc. Trong
điều kiện ấy, trí thức dân tộc thiểu số có vai trò trách
nhiệm lớn lao của mình trước các dân tộc thiểu số.

Thứ năm, trí thức các dân tộc thiểu số có trách nhiệm
trực tiếp trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn
cầu của thời đại ngày nay ở vùng dân tộc thiểu số và
miền núi.

Trí thức các dân tộc thiểu số bằng các hoạt động
chuyên môn của mình góp phần trực tiếp tuyên truyền và
giải quyết các vấn đề bức xúc, mang tính toàn cầu, động
viên tuyên truyền đồng bào các dân tộc thiểu số định
canh định cư, xây dựng bản làng văn minh, không khai
thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, bảo vệ nguồn nước,
thực hiện tốt các vấn đề dân số kế hoạch hóa gia định…
theo kế hoạch và các chỉ thị của Nhà nước ban hành.

Vai trò của trí thức các dân tộc thiểu số ngày càng
quan trọng hơn bao giờ hết. Đồng bào các dân tộc thiểu
số vừa là nguồn lực của sự phát triển kinh tế - xã hội
đồng thời còn là một thành phần trong khối liên minh
công - nông - trí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam. Khi nhận thức đúng đắn điều đó, chúng
ta càng thấy vai trò quan trọng của trí thức các dân tộc

thiểu số và phát huy ý thức, nỗ lực của họ trong lao động
sáng tạo, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là
nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp bách hiện nay.

Để nâng cao hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức người
dân tộc thiểu số trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong
bối cảnh hội nhập hiện nay, cần thực hiện một số giải
pháp sau: 

Một là, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật những tri thức
mới cho đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số nhằm bồi
đắp tri thức còn thiếu hụt đáp ứng sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

hai là, cần có chính sách thu hút “đặc biệt” như: chế
độ lương, phụ cấp, nhà ở cho trí thức người dân tộc thiểu
số trở về quê hương công tác; chính sách hiện nay chưa
đủ sức thu hút trí thức sau khi tốt nghiệp ra trường trở
về địa phương làm việc, cống hiến.

Ba là, xây dựng “môi trường lao động sáng tạo” để đội
ngũ trí thức người dân tộc thiểu số có điều kiện phát huy
trí tuệ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Bốn là, Nhà nước cần tập trung đầu tư kinh phí cho
các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm chuyển dịch cơ
cấu kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng
phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nền kinh tế
thế giới. 

Năm là, Đảng và Nhà nước cần đầu tư, thành lập nhiều
hơn các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, tư
vấn ở các vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, có như vậy
các trí thức người dân tộc thiểu số mới có điều kiện trở
về nghiên cứu và lao động sáng tạo.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế
giới hiện nay, việc xây dựng và phát huy được vai trò
của trí thức các dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh là
nhân tố mang lại sự ổn định, phát triển bền vững vùng
dân tộc thiểu số và của cả nước. Đảng và Nhà nước ta
luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của trí thức người
dân tộc thiểu số nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu
số nói chung, góp phần thắng lợi trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong
thời kỳ mới.v
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Tóm tắt: Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua đầu năm 1930 là một
trong những cương lĩnh cách mạng quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Cương lĩnh chỉ rõ những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam khi
Đảng mới ra đời, đóng vai trò quan trọng không thể thay thế trong tiến trình lịch
sử cách mạng dân tộc. Tiếp cận từ góc độ sử học, bài viết làm sáng tỏ thêm
những nội dung đã đạt được sự thống nhất và cả những điểm còn có những
khác biệt thông qua một số nghiên cứu đã công bố.

Summary: The first political credo adopted in early 1930 was one of the most
important revolutionary credoes of the Communist Party of Vietnam. The credo
clearly pointed out the most basic issues of the Vietnamese revolution when the
Party was formed, playing an irreplaceable important role in the history of the
national revolution. Approaching from a historical perspective, this article sheds
light on the contents that have been agreed and there are also differences
through a number of published studies.
Từ khóa: Cương lĩnh chính trị đầu tiên; cách mạng; dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: First political credo; Revolution; nation; the Communist Party of Vietnam.
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Đầu năm 1930, trước yêu cầu bức thiết của lịch sử
dân tộc, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã chủ động
triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ
chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng

sản Việt Nam. hội nghị đã thông qua các văn kiện lịch sử
quan trọng, hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng. Tuy là “vắn tắt”, chỉ có 282 chữ nhưng Cương lĩnh
chính trị đầu tiên đã xác định một hệ thống đầy đủ
những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược của cách
mạng Việt Nam.

Về tên gọi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Cương lĩnh chính trị đầu tiên được gọi bằng nhiều

cách: Cương lĩnh chính (chánh) trị, Cương lĩnh chính
(chánh) trị đầu tiên của Đảng, Cương lĩnh hồ Chí Minh…

Các cách gọi tên như trên cho thấy: 

Thứ nhất, tên gọi liên quan tới những văn kiện được
ban hành trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
đầu năm 1930, sau này được gọi là Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng. Khi nói về Cương lĩnh chính trị đầu tiên,
có một số nhà nghiên cứu nhắc đến hai văn kiện: Chính

* Nghiên cứu sinh, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên - 
Nền tảng tư tưởng, lý luận đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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cương vắn tắt (hay còn gọi Chánh cương vắn tắt) và Sách
lược vắn tắt. Có một số ý kiến liệt kê ba văn kiện, trong đó
luôn có hai văn kiện là Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn
tắt, văn kiện thứ ba hoặc là Chương trình tóm tắt hoặc là
Điều lệ vắn tắt hoặc là Lời kêu gọi. Cũng có một số nhà
nghiên cứu liệt kê bốn văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách
lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ tóm tắt.
Trong quá trình nghiên cứu, có nhà nghiên cứu thay đổi
quan niệm của mình, có thể quan điểm Cương lĩnh gồm hai
văn kiện thành ba hay bốn văn kiện. hiện nay, quan điểm
phổ biến nhất và đã được đưa vào giáo trình giảng dạy Lịch
sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam, do Bộ giáo dục và Đào tạo chỉ đạo
biên soạn, xuất bản là cách hiểu Cương lĩnh chính trị đầu
tiên gồm Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt
của Đảng và Chương trình tóm tắt của Đảng. 

Thứ hai, cách gọi tên liên quan tới thời gian ra đời của
Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Đề cập đến thời gian ra đời
của văn kiện là cách gọi Cương lĩnh cách mạng tháng hai1,
mặc dù cách gọi này không phổ biến. Khi nghiên cứu về
hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, các nhà
nghiên cứu đưa ra những quan điểm khác nhau về ngày
giờ diễn ra hội nghị, điều này sẽ liên quan tới ngày giờ
Cương lĩnh chính trị được thông qua.

Thứ ba, cách gọi tên liên quan tới người soạn thảo ra
Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Nhà nghiên cứu Lê Mậu hãn
với quan điểm Cương lĩnh chính trị đầu tiên do lãnh tụ
Nguyễn ái Quốc chủ động và sáng tạo soạn thảo đã gọi
Cương lĩnh chính trị đầu tiên là Cương lĩnh hồ Chí Minh2. 

Nội dung sáng tạo và giá trị của Cương
lĩnh chính trị đầu tiên

Nội dung của Cương lĩnh được làm rõ ở một số điểm:

- Cương lĩnh khẳng định phương hướng chiến lược của
cách mạng là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa
cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”3. 

- Cương lĩnh chủ trương tập hợp tất cả các tầng lớp,
giai cấp có tinh thần yêu nước vào cuộc đấu tranh giành
độc lập dân tộc, lấy “công nông làm gốc cách mệnh”.

- Cương lĩnh đã nêu lên mối quan hệ giữa nhiệm vụ
dân tộc và nhiệm vụ giai cấp.

- Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam là một
bộ phận của cách mạng thế giới.

- Cương lĩnh bàn về vai trò lãnh đạo của giai cấp công
nhân và Đảng Cộng sản.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên thể hiện cô đọng các
luận điểm cách mạng cơ bản, không chỉ phù hợp với

cách mạng Việt Nam mà còn có nhiều nội dung thể hiện
sự vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng của lãnh tụ
Nguyễn ái Quốc.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác – Lênin để xác định mâu thuẫn cơ bản của xã
hội Việt Nam, từ đó xác định tính chất và nhiệm vụ hàng
đầu của cuộc cách mạng

Cương lĩnh xác định phương hướng chiến lược cách
mạng Việt Nam là “làm tư sản dân quyền cách mạng và
thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản; chủ trương
“Đánh đổ đế quốc và bọn phong kiến tay sai”, “làm cho
nước Nam độc lập”. Cương lĩnh cách mạng đã định
hướng cho cách mạng Việt Nam đi từ cách mạng dân tộc
dân chủ lên chủ nghĩa xã hội. “Tư sản dân quyền cách
mạng” và “thổ địa cách mạng” là hai cuộc cách mạng
khác nhau, không phải một cuộc cách mạng làm hai
nhiệm vụ. Trong thời kỳ “tư sản dân quyền cách mạng”,
nhiệm vụ giải phóng dân tộc giữ vị trí hàng đầu; nhiệm
vụ dân chủ được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với
việc thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Vấn đề giải
phóng dân tộc, yếu tố dân tộc, tư tưởng độc lập, tự do
được Nguyễn ái Quốc và Đảng coi là hàng đầu là “điểm
nổi bật”; “điểm son sáng chói” là yếu tố “dân tộc, tư
tưởng độc lập, tự do”; “là viên ngọc được khảm” trong
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng4. 

Trên thực tế, xã hội phương Tây và xã hội phương
Đông nói chung và Việt Nam nói riêng cuối thế kỷ XiX,
đầu thế kỷ XX có những đặc điểm khác nhau. Ở phương
Tây là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư
sản cầm quyền, cho nên nhiệm vụ trung tâm của giai cấp
công nhân và đội tiên phong là lật đổ chính quyền của
giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay mình, thiết lập
chuyên chính vô sản, cuộc đấu tranh giai cấp là chủ yếu.
Còn ở xã hội phương Đông, cụ thể trong xã hội Việt Nam
- xã hội thuộc địa nửa phong kiến, mâu thuẫn hàng đầu
là mâu thuẫn cả dân tộc với chủ nghĩa đế quốc thực dân
xâm lược. yêu cầu bức thiết là cần giải phóng dân tộc,
sau đó mới giải quyết nhiệm vụ dân chủ. Việc đặt nhiệm
vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là hoàn toàn phù hợp
với đặc điểm xã hội Việt Nam, bản chất, đặc điểm của các
tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Chủ trương đó của lãnh tụ
Nguyễn ái Quốc là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn
quan điểm dân tộc và quan điểm giai cấp trong điều kiện
cụ thể của cách mạng Việt Nam trên lập trường vô sản,
chứ không phải là “chỉ lo đến việc phản đế, mà quên mất
lợi ích giai cấp tranh đấu”. 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên đưa nhiệm vụ giải phóng
dân tộc lên hàng đầu vừa là sáng tạo nhưng cũng là sự
thấm nhuần và vận dụng sáng tạo các luận điểm của Mác,
ăngghen, Lênin về vấn đề dân tộc và giai cấp, về cách
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mạng giải phóng dân tộc vào thực tiễn Việt Nam. Trong
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.ăngghen đã
khẳng định tầm quan trọng của vấn đề dân tộc trong toàn
bộ tiến trình cách mạng vô sản: “giai cấp vô sản mỗi nước
phải giành lấy chính quyền, phải tự xây dựng thành một
giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc”5. Đại hội
lần thứ Vi Quốc tế Cộng sản đã nhấn mạnh: “yếu tố dân
tộc có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình cách mạng của
tất cả các nước thuộc địa và nửa thuộc địa…”. Các Đảng
Cộng sản vẫn phải chú ý đến: “Điều hết sức quan trọng là
phải tùy theo từng trường hợp cụ thể để mà nghiên cứu
cẩn thận ảnh hưởng đặc biệt của yếu tố dân tộc, là yếu
tố quyết định phần lớn tính độc đáo của cách mạng thuộc
địa”6. Lênin cũng đã từng cho rằng “các nhiệm vụ chính
trị cụ thể phải được đặt đúng vào một hoàn cảnh cụ thể”.

Lênin căn dặn những người cộng sản phương Đông:
“Các đồng chí hiện đang có một nhiệm vụ mà xưa kia
những người cộng sản trên thế giới không có: trong khi
dựa vào lý luận và thực tiễn chung của chủ nghĩa cộng
sản, các đồng chí vừa phải thích ứng với những điều kiện
đặc biệt mà các nước châu âu không có, vừa phải học cách
vận dụng được lý luận và thực tiễn ấy vào nơi mà quần
chúng chủ yếu là nông dân, nơi mà nhiệm vụ cần phải
giải quyết không phải là đấu tranh chống tư bản, mà là
đấu tranh chống những tàn tích thời trung cổ”.

Cương lĩnh đã xác định đúng đắn thái độ chính trị các
tầng lớp, giai cấp, đoàn kết mọi lực lượng cách mạng
trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác định kẻ thù của
cách mạng là đế quốc thực dân, tư sản mại bản, đại địa
chủ. Trong Sách lược vắn tắt, Đảng chủ trương: “hết sức
liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông. Đối với
phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc thì phải
tranh thủ hoặc ít ra là làm cho họ đứng trung lập”. “Bộ
phận nào đã ra mặt phản cách mạng (Đảng Lập hiến…)
thì phải đánh đổ. Trong khi liên lạc với các giai cấp,
phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng bộ một chút
lợi ích của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp”.
Cương lĩnh chủ trương thâu phục tất cả các tầng lớp,
giai cấp trong xã hội vào cuộc cách mạng chống thực
dân Pháp và tay sai, giành độc lập dân tộc. Theo Quốc
tế Cộng sản, ở các nước thuộc địa và phụ thuộc thì địa
chủ, phong kiến, kỳ hào và giai cấp tư sản dân tộc lại
là đồng minh của bọn đế quốc; những nhà tư sản dân
tộc mạo xưng là chống đế quốc và cải cách chính là kẻ
thù nguy hiểm nhất của cách mạng. Cương lĩnh chính
trị đầu tiên đã rất sáng tạo và đúng đắn trong việc chủ
trương tập hợp đông đảo mọi giai tầng trong cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc; phân hóa địa chủ thành đại,
trung, tiểu địa chủ; chủ trương, trước mắt là đánh đổ
đại địa chủ vì đã đi về phe đế quốc. 

Quan điểm phân hóa giai cấp địa chủ được trình bày
qua nhiều bài viết của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trên các
báo, những bản tham luận tại một số hội nghị và đại hội
quốc tế, nhất là Đại hội V của Quốc tế Cộng sản; đặc biệt
là qua hai tác phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp và
Đường kách mệnh (năm 1927). Quan điểm liên minh giai
cấp, đoàn kết dân tộc của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong
Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng là dựa
trên cơ sở coi “công nông là gốc của cách mạng”, đặt liên
minh công nông trong lực lượng đông đảo “bầu bạn” cách
mạng là “học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ” đã nêu
trong tác phẩm Đường cách mệnh. Trong Báo cáo về Bắc
kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ nhận định, ruộng đất ở Bắc kỳ,
Trung kỳ, Nam kỳ không tập trung quá nhiều vào tay đại
địa chủ, mà chủ yếu “thuộc sở hữu của những địa chủ
hạng trung và hạng nhỏ và những kẻ mà ở đó được coi là
đại địa chủ thì chỉ là những tên lùn tịt bên cạnh những
người trùng tên với họ ở châu âu và châu Mỹ”7. Theo đó,
sự cách biệt về tài sản và mức sống của nông dân và địa
chủ cũng chỉ ở mức độ “... nếu nông dân gần như chẳng
có gì thì địa chủ cũng không có vốn liếng gì lớn, nếu nông
dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống của
địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa”, vì thế “sự xung đột
về quyền lợi của họ được giảm thiểu”8. 

Đánh giá về giai cấp tư bản, hội nghị hợp nhất cho
rằng: “Tư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản
Pháp hết sức ngăn trở sức sản sinh làm cho công nghệ
bản xứ không thể mở mang được. Còn về nông nghệ một
ngày một tập trung đã phát sinh ra lắm khủng hoảng,
nông dân thất nghiệp nhiều. Vậy tư bản bản xứ không có
thế lực gì ta không nên nói cho họ đi về phe đế quốc
được, chỉ bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về
phe đế quốc chủ nghĩa”9.

Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định, quan điểm về
tập hợp lực lượng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên
hoàn toàn đúng đắn, dựa trên quan điểm của Lênin
“Chúng ta nên hiểu rằng chỉ riêng một mình đội tiên
phong thôi thì không thể nào thực hiện được việc chuyển
lên chủ nghĩa cộng sản. Nhiệm vụ là phải thức tỉnh tính
tích cực cách mạng của quần chúng lao động, dù trình độ
của họ như thế nào, để làm cho họ hoạt động độc lập và
có tổ chức”. Và dựa trên Tuyên ngôn của Quốc tế Cộng
sản. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác chỉ ra
rằng, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp
tư sản diễn ra trước hết là trên mảnh đất dân tộc. Ở mỗi
nước, giai cấp công nhân phải thủ tiêu sự thống trị của
giai cấp tư sản bằng cách đoàn kết tất cả các lực lượng
tiến bộ xung quanh mình và nguyên tắc sách lược của
Đảng Cộng sản là phải ủng hộ mọi phong trào chống chế
độ đương thời, tìm mọi cách tập hợp tất cả các lực lượng
dân chủ, trong đó những người cộng sản phải giữ tính
độc lập của mình…”10. 
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Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc có sáng tạo trong đánh giá
thái độ chính trị của giai cấp tiểu tư sản, tư sản, địa chủ,
nông dân… so với quan điểm của Quốc tế Cộng sản, bởi
lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã có “sự kết hợp yếu tố dân tộc
với yếu tố giai cấp trong việc xem xét các vấn đề xã hội".

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên là bước ngoặt lịch sử trên con đường
đấu tranh và phát triển của dân tộc Việt Nam. Nội dung
của Cương lĩnh đã giải quyết những vấn đề căn bản của
cách mạng, lợi ích dân tộc, quốc gia và quyền sống chính
đáng của con người Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử
nước nhà, những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam
được vạch ra một cách đúng đắn - mâu thuẫn giữa toàn
thể dân tộc Việt Nam - chủ yếu là nông dân với đế quốc
thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa nông dân chiếm tuyệt đại
đa số trong dân tộc Việt Nam với địa chủ phong kiến;
quần chúng công nông được xác định là động lực cơ bản
của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô
sản. Cương lĩnh vạch rõ, cách mạng Việt Nam trải qua hai
giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ chống đế quốc và
phong kiến, cách mạng vô sản giải phóng nhân dân lao
động. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương
lĩnh chính trị đầu tiên đã khắc phục được sự không thống
nhất về tổ chức, giúp chấm dứt sự khủng hoảng về giai
cấp lãnh đạo, đường lối chính trị, khẳng định sự trưởng
thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ đây, Đảng
Cộng sản Việt Nam - Đảng tiên phong của giai cấp công
nông - bước lên vũ đài chính trị, gánh vác sứ mệnh lãnh
đạo cách mạng Việt Nam, phấn đấu vì độc lập, tự do và
chủ nghĩa xã hội.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã quy tụ được lực lượng
và sức mạnh toàn dân tộc, nắm ngọn cờ lãnh đạo duy
nhất đối với cách mạng Việt Nam. Sau khi Cương lĩnh
chính trị đầu tiên ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục
kế thừa, phát triển và bổ sung thêm các cương lĩnh chính
trị quan trọng: Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản
Đông Dương (tháng 10/1930); Chính cương Đảng Lao

động Việt Nam (tháng 2 năm 1951); Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng
6/1991); Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
Các cương lĩnh cách mạng của Đảng là nền tảng tư tưởng,
lý luận, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, của
cách mạng Việt Nam; đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng
lợi này đến thắng lợi khác. Việt Nam từ một nước thuộc
địa đã đập tan được ách thống trị của thực dân, phong
kiến, trở thành một nước tự do và độc lập. Sau thắng lợi
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch
sử dân tộc - kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với
giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, kỉ
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Việt Nam đã giành được thắng lợi trong các cuộc kháng
chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử
Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm
1975. Trong công cuộc kiến thiết, xây dựng, đặc biệt là
đổi mới đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, sự đổi mới tư duy đúng đắn và phù hợp,
cách mạng Việt Nam đã giành được những kết quả đáng
ghi nhận.

Trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng
đi vào chiều sâu, tình hình thế giới diễn biến nhanh
chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt khi cả nước đang
chuẩn bị hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
Xiii của Đảng, những nội dung của Cương lĩnh chính trị
đầu tiên vẫn còn nguyên giá trị, là cơ sở quan trọng để
Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát triển
những di sản tư tưởng lý luận, từ đó hoạch định đường
lối chiến lược, sách lược phù hợp cho cách mạng Việt Nam
với tầm nhìn dài rộng hơn, đáp ứng được yêu cầu của sự
nghiệp cách mạng trong điều kiện mới, đưa đất nước phát
triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.v
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NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Việt Minh là tên gọi tắt của tổ chức Việt Nam Độc lập Đồng minh, ra đời
nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, dân tộc, tôn giáo; là sản phẩm của
sự đúc kết, kế thừa mô hình những tổ chức Mặt trận trước đó, song có sự phát
triển về chất. Thành công và uy tín của Việt Minh cũng đồng nghĩa với thành công
và uy tín của Đảng - một đảng đã thực sự hóa thân vào Mặt trận, sống trong lòng
dân để lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, vừa tôn trọng tính độc lập, tự chủ, sáng
tạo, vừa khuyến khích, tạo điều kiện để Mặt trận hoạt động có hiệu quả.

Summary: Viet Minh was the abbreviated name of the league for the
independence of Vietnam, established to gather and unite widely all classes, ethnic
groups and religions; it was the product of a conclusion, inheriting the model of
previous Front organizations, but with the development of quality. The success and
reputation of Viet Minh also meant the success and prestige of the Party - a Party
that has truly incarnated in the Front, lived in the hearts of the people to lead the
people to revolution, while respecting the independence, autonomy, creativity, and
encouragement, creating conditions for the Front to operate effectively.
Từ khóa: Mặt trận Việt Minh; Việt Nam Độc lập Đồng minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mặt trận Dân tộc Thống
nhất; Việt Nam.
Keywords: The Viet Minh Front; the League for the independence of Vietnam; President Ho Chi Minh; the United
National Front; Vietnam.
Nhận bài: 21/6/2020; Sửa chữa: 26/6/2020; Duyệt đăng: 2/7/2020.

Mặt trận Việt Minh ra đời với sứ mệnh
đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 1/9/1939, Chiến tranh thế giới lần thứ hai
bùng nổ, phát triển nhanh với mức độ và quy mô ngày
càng ác liệt. Tình hình đó đòi hỏi Đảng Cộng sản Đông
Dương phải có chủ trương, quyết sách kịp thời, nhạy
bén và sát sao hơn.

Đầu năm 1941, sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước,
lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trở về để cùng Trung ương lãnh
đạo cách mạng Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị, lãnh
tụ Nguyễn ái Quốc triệu tập hội nghị Trung ương Đảng

lần thứ tám (khóa ii) từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941 tại
Pắc bó (Cao Bằng) để xem xét lại các chính sách của Đảng
trong tình hình mới. 

Phân tích những diễn biến của cuộc chiến tranh thế
giới lần thứ hai, hội nghị nhận định: Cách mạng Việt Nam
lúc này là cách mạng giải phóng dân tộc và thực hiện chủ
trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng thổ địa để lôi kéo
địa chủ tiến bộ, mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất
chống Pháp, Nhật. Cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại
không phải là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, giải
quyết hai vấn đề là phản đế và địa chủ, mà trước mắt chỉ
giải quyết một vấn đề là giải phóng dân tộc. Đó không

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

MặT TRậN VIệT MINH
và tư tưởng đại đoàn kết của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh
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phải bỏ nhiệm vụ điền địa, cũng không phải đi lùi lại một
bước “mà chỉ bước một bước ngắn hơn để có sức mà bước
dài hơn”.

Văn kiện của hội nghị nêu rõ: “Trong lúc này quyền
lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử,
tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu
không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không
thực hiện được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì
chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn phải chịu
mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp
đến vạn năm cũng không đòi lại được”1. Để làm tròn
nhiệm vụ đó, công việc cốt yếu của Đảng lúc này là phải
liên minh tất cả các lực lượng của các giai cấp, đảng
phải, các nhóm cách mạng cứu nước, các tôn giáo, các
dân tộc kháng Nhật. Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng
dân tộc theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, hội
nghị đã quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng
minh, gọi tắt là Việt Minh.

Khẩu hiệu chính của Việt Minh là: Phản Pháp, Kháng
Nhật, Liên hoa, Độc lập.

Ngày 25/11/1941, Việt Minh công bố Tuyên ngôn,
Chương trình, Điều lệ. Chương trình của Việt Minh nêu
rõ: Muốn cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi, Việt
Minh phải liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân,
không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đảng phải, xu hướng
chính trị, giai cấp; tất cả đoàn kết lại để đánh đuổi Pháp,
Nhật giành độc lập cho xứ sở, đồng thời phải hết sức giúp
đỡ ai Lao và Cao Miên để cùng thành lập Đông Dương Độc
lập Đồng minh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt Nam, Mặt trận trình bày rõ ràng đường lối, chính
sách, phương pháp tiến hành và tổ chức lực lượng đấu
tranh để thực hiện mục đích cứu nước của mình. Nhờ có
chính sách đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của
các tầng lớp nhân dân mà tổ chức và phong trào Việt Minh
phát triển nhanh chóng và lan rộng ra khắp nước.

Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân là Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam được thành lập tại 
Đại hội quốc dân Tân Trào do Mặt trận Việt Minh triệu tập.

ẢNH: TƯ LIỆU
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Ngày 7/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa
soạn khởi nghĩa. Tháng 10/1944, Nguyễn ái Quốc có thư
Kính cáo đồng bào, kêu gọi các bậc phú hào yêu nước,
công nông binh, phụ nữ, công chức, tiểu thương cần
nhận rõ trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao
hơn hết thảy; phải đoàn kết lại để đánh đổ bọn đế quốc
và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi, lửa
bỏng. ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một
phần trách nhiệm.

Ngày 22/12/1944, thay mặt Tổng bộ Việt Minh, lãnh
tụ Nguyễn ái Quốc ra Chỉ thị thành lập Việt Nam Tuyên
truyền giải phóng quân.

Ngày 9/3/1945, Nhật hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông
Dương. Nhân sự kiện này, Ban Thường vụ Trung ương
Đảng đã kịp thời ra Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành
động của chúng ta”. Chỉ thị nêu rõ tình hình khủng
hoảng chính trị hiện nay cho thấy những điều kiện khởi
nghĩa đã đến. Kẻ thù của dân tộc ta lúc này là Nhật. Khẩu
hiệu hành động là: “Đánh đuổi phát xít Nhật”, phát động
cao trào kháng Nhật cứu nước, sẵn sàng chuyển qua hình
thức Tổng khởi nghĩa khi có đủ điều kiện.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương đã nhanh
chóng tạo ra một phong trào cách mạng. Những cuộc khởi
nghĩa từng phần diễn ra ở khắp ba miền nhằm xóa bỏ
chính quyền tay sai, lập ra các ủy ban dân tộc giải phóng
ở miền núi, trung du và cả đồng bằng. Các đội tự vệ chiến
đấu và tuyên truyền xung phong hoạt động ngay tại thị
xã và thành phố có quân Nhật đóng. Chiến tranh du kích
ngày càng mở rộng…

Để chớp thời cơ, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Đại hội
quốc dân ở Tân trào vào các ngày 16 và 17/8/1945. Đại
hội đã nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa do
Đảng Cộng sản kiến nghị, thông qua Lệnh khởi nghĩa và
10 chính sách lớn của Việt Minh, quyết định Quốc kỳ,
Quốc ca, cử Ủy ban giải phóng dân tộc, tức Chính phủ lâm
thời do lãnh tụ hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Chỉ trong vòng hai tuần lễ, cuộc Tổng khởi nghĩa đã
thành công trên phạm vi cả nước.

Mặt trận Việt Minh được thành lập đã tập
hợp các tầng lớp nhân dân giành chính
quyền, đưa Cách mạng Tháng Tám đến
thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa

Ngày 25/8/1945, Chủ tịch hồ Chí Minh từ Chiến khu
Việt Bắc về hà Nội. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba
Đình lịch sử diễn ra cuộc mít tinh chào mừng Chính phủ
lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt
Chính phủ lâm thời, Chủ tịch hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn

Độc lập tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Đại diện Tổng bộ Việt Minh, ông Nguyễn Lương Bằng đọc
diễn văn khái quát lại vai trò, sứ mệnh lịch sử vinh quang
của Mặt trận Việt Minh trong cuộc đấu tranh giành độc
lập, tự do cho Tổ quốc và Lời hiệu triệu đồng bào cả nước,
trong đó nêu rõ: Quyền độc lập của chúng ta còn mong
manh. giành được chính quyền đã khó, giữ vững chính
quyền lại càng khó khăn hơn. Việt Minh suốt mấy năm
nay kiên quyết phấn đấu, chịu bao hy sinh, đau đớn mới
có độc lập ngày nay. Chính quyền đã được thành lập. Việt
Minh không cho thế là đủ. Việt Minh biết rằng: Nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa còn gặp nhiều khó khăn, nguy
hiểm. Bởi vậy, Tổng bộ Việt Minh quyết lãnh đạo đồng
bào san phẳng mọi trở lực đặng giữ vững quyền độc lập
đã giành được, không trông chờ vào người khác, một lòng
ủng hộ Chính phủ, sẵn sàng đập tan kế hoạch xâm lược
của thực dân Pháp.

Chuyển sang thời kỳ phát triển mới của cách mạng,
chính quyền nhân dân được thành lập từ Trung ương đến
địa phương trong cả nước. Mặt trận Việt Minh không còn
làm chức năng chính quyền như trước. hoạt động của Mặt
trận lúc này là nhằm củng cố và phát triển tổ chức của Mặt
trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm chỗ dựa
cho chính quyền và động viên quần chúng tham gia xây
dựng và bảo vệ đất nước. Những nhiệm vụ ngoại giao,
tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của lực lượng cách mạng
các nước, đáu tranh chống bọn phản động quốc tế trước kia
do Việt Minh tiến hành, từ nay do Chính phủ đảm nhiệm.

Sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền non trẻ của
nhân dân ta đứng trước những khó khăn tưởng chừng
không thể vượt qua nổi. Nạn đói đe dọa sinh mạng hàng
triệu đồng bào. Quân anh được phái vào tước vũ khí của
quân Nhật ở miền Nam, đã giúp cho thực dân Pháp nổ
súng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ
ngày 23/9/1943. Ở miền Bắc, 18 vạn quân Quốc dân
Đảng Trung hoa kéo vào đem theo bọn phản cách mạng
Việt Nam có vũ trang nhằm thực hiện âm mưu đen tối là
tiêu diệt Đảng ta và “phá tan Việt Minh”, giúp bọn phản
động đánh đổ chính quyền nhân dân, để lập một chính
quyền phản động làm tay sai cho chúng. Cách mạng
nước ta lúc này vẫn là cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc. Cuộc cách mạng đó đang tiếp diễn vì nước ta chưa
độc lập hoàn toàn. Khẩu hiệu vẫn là: Dân tộc trên hết!
Tổ quốc trên hết! Kẻ thù chính là thực dân Pháp xâm
lược. Phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Sách
lược của ta lúc này là: Lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất
chống thực dân Pháp; mở rộng Việt Minh bao gồm mọi
tầng lớp nhân dân, chú trọng lôi kéo địa chủ và đồng
bào các tôn giáo vào Việt Minh. Nhiệm vụ củng cố và
phát triển Việt Minh được đề ra cụ thể, rõ ràng; tổ chức
thêm nhiều đoàn thể cứu quốc tham gia Mặt trận Việt
Minh như: Việt Nam Công giáo cứu quốc (Phật giáo cứu

TIếN TớI kỷ NIệm 90 Năm NGày TrUyềN THốNG mặT TrẬN Tổ qUốC vIệT Nam
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quốc đã có trước đó), Việt Nam hướng đạo cứu quốc
đoàn; thu hút vào Mặt trận tầng lớp tư sản, địa chủ yêu
nước và tiến bộ…

Báo Cứu quốc – cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt
Minh xuất bản công khai ở hà Nội với số lượng lớn hơn tất
cả các tờ báo khác và từ ngày 9/9/1945 báo ra hàng ngày.

Để phân hóa hàng ngũ các đảng chính trị, phản động
bám gót quân Tưởng, Việt Minh ký Tuyên ngôn đoàn kết
với Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội; Ký thỏa hiệp với
Việt Nam Quốc dân Đảng; ra Thông cáo chung với Việt Nam
Cách mệnh Đồng minh hội và Việt Nam Quốc dân Đảng về
việc lập Chính phủ liên hiệp… Nhiều đại biểu Quốc hội,
Bộ trưởng trong Chính phủ đã được Quốc dân Đại hội Tân
Trào bầu ra tự nguyện nhường lại 70 ghế trong Quốc hội
cho các tổ chức, đảng phái đã có tác dụng lôi kéo những
người do dự, kể cả những người vốn có tư tưởng chống
đối. Bằng uy tín cá nhân, Chủ tịch hồ Chí Minh còn tập
hợp được nhiều nhân vật tiêu biểu của chế độ cũ tham gia
Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Những hoạt động vì dân, vì nước của Việt Minh đã góp
phần tích cực vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân chúng
quanh Chủ tịch hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đấu
tranh giữ vững nền độc lập vừa giành được.

Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh
đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và
hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ
gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ… nhằm phát
huy tinh thần yêu nước của nhân dân, vượt qua khó khăn
về kinh tế, tài chính. Mặt trận cùng các đoàn thể vận
động và tổ chức nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông
qua cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, xây dựng hiến
pháp mới, làm cho chính quyền thực sự là của dân, gắn
bó với dân. Do vậy, toàn dân đem hết tinh thần và nghị
lực, quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng. Khối đại
đoàn kết toàn dân đã thực sự trở thành hậu thuẫn vững
chắc để chống lại thù trong giặc ngoài.

Ngày 4/10/1945, hà Ứng Khâm được Tưởng giới Thạch
phái sang nước ta kiểm tra quân đội Quốc dân Đảng, 30
vạn nhân dân hà Nội đã xuống đường biểu tình, tuần
hành để thể hiện sức mạnh đoàn kết của đồng bào ta
chung quanh Chính phủ cách mạng. 

Khi quân Pháp quay lại gây hấn ở Nam Bộ, nhân dân
đình công, bãi công, bãi thị, tiến hành chiến tranh du
kích, bao vây, chia cắt để ngăn cản bước tiến của địch.
Nhân dân cả nước chi viện sức người, sức của cho cuộc
kháng chiến Nam Bộ. Nhân dân cả nước đấu tranh mạnh

mẽ phản đối thực dân Pháp âm mưu chia cắt Nam Bộ.
Cũng dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân, bằng sức mạnh
của nhân dân, các cơ quan của Nhà nước non trẻ của ta
đã phát hiện, trừng trị và đưa ra ánh sáng nhiều vụ phá
hoại do bọn tay sai của Pháp, Tưởng gây ra. Dựa vào dân,
chính quyền nhân dân đã kịp thời khám phá nhiều vụ
phá hoại nghiêm trọng như vụ ôn Như hầu, vụ đảo chính
của tổ chức Đại Việt do Trương Tử anh cầm đầu. Nhờ dựa
chắc vào khối đại đoàn kết toàn dân, Nhà nước ta đã thực
hiện thành công sách lược khôn khéo, mềm dẻo và linh
hoạt. Đó là tạm hòa hoãn và nhân nhượng với quân
Tưởng, tập trung chống thực dân Pháp ở miền Nam. Sau
hiệp ước hoa - Pháp, ta kịp chuyển sang hòa hoãn với
Pháp để gạt nhanh quân Tưởng về nước.

Vào thời điểm vận mệnh đất nước đứng trước thử
thách “ngàn cân treo trên sợi tóc”, Đảng, Nhà nước và
Chủ tịch hồ Chí Minh đã chủ trương nhất quán là thống
nhất bên trong, tìm bạn bên ngoài, tăng cường thực lực
cách mạng trên cơ sở dựa chắc vào khối đại đoàn kết toàn
dân được tập hợp trong Mặt trận Việt Minh và các đoàn
thể cứu quốc. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đã vượt qua
mọi khó khăn, trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua
nổi, đã giữ vững được chính quyền, chủ động chuẩn bị
cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Thành công này không chỉ nêu lên một mẫu mực về sách
lược hòa hoãn, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù
mà còn nêu lên một mẫu mực về sự nhân nhượng có
nguyên tắc để củng cố và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống
nhất, làm hậu thuẫn vững chắc cho việc xây dựng và bảo
vệ chính quyền.

Đánh giá vai trò của Mặt trận Việt Minh, Tuyên ngôn
của Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt
họp tháng 3/1951 nêu rõ: “Việt Minh có công lớn trong
việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chống quân
cướp nước. Công đức ấy tất cả mọi người Việt Nam phải
ghi nhớ. Lịch sử Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập,
tự do của dân tộc cũng là những trang sử vẻ vang bậc
nhất của dân tộc Việt Nam ta”. Việt Minh là sản phẩm của
sự đúc kết, kế thừa mô hình những tổ chức Mặt trận trước
đó, song có sự phát triển về chất trong việc vận dụng
chiến lược và sách lược liên minh nhằm tập hợp tối đa
các lực lượng cả tổ chức lẫn cá nhân có thể tập hợp được.

Sự hấp dẫn kỳ lạ của Việt Minh chính là ở chỗ đáp ứng
được nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các tầng lớp
nhân dân, làm cho mọi người Việt Nam ai cũng thấy rõ vị
trí, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tổ chức. Vì
vậy, nhân dân tin tưởng làm theo và sẵn sàng hy sinh,
bảo vệ Việt Minh.v

Chú thích:
1. Văn kiện Đảng (1930-1945), Nxb. Sự thật, Hà Nội 1977, t. III, tr. 196.
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NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG*

Tóm tắt: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực từ ngày
1/7/2019, trong đó các quy định về phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà
nước được đánh giá có tác động đáng kể với khối doanh nghiệp, tổ chức khu vực
ngoài nhà nước. Việc lành mạnh hóa nhóm chủ thể này sẽ góp phần xây dựng
môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng, vì lợi ích lâu dài của chính các
doanh nghiệp, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế đất nước.

Summary: The 2018 Anti-Corruption Law took effect from July 1, 2019, in which
the provisions on anti-corruption in non-state sector were assessed to have a
significant impact on non-state sector businesses and organizations. The
healthyization of this group of subjects will contribute to building a fair and equal
business environment, for the long-term benefit of businesses themselves,
contributing to the sustainable economic development of the country.
Từ khóa: Luật Phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; kinh tế; phát
triển bền vững; Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption law; anti-corruption in non-state sector; economy; sustainable development; Vietnam.
Nhận bài: 12/6/2020; Sửa chữa: 15/6/2020; Duyệt đăng: 2/7/2020.

Tại sao phải quy định về phòng, chống
tham nhũng khu vực ngoài nhà nước? 

Trong bối cảnh hiện nay, nạn tham nhũng đang diễn
ra nghiêm trọng và gây nhiều bức xúc trong xã hội, do
đó, Đảng và Nhà nước ta đang coi việc phòng, chống
tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách. Phòng, chống tham nhũng được coi là nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của cả
người dân và doanh nghiệp. Trong vấn nạn tham nhũng,
doanh nghiệp được nhìn nhận dưới góc độ vừa là “nạn
nhân” và vừa là “tác nhân” của tình trạng này. Khu vực
công và khu vực tư được nhiều chuyên gia nhìn nhận

như “bình thông nhau” vì có mối quan hệ tác động qua
lại, khu vực tư đôi khi là nơi ẩn giấu, là sân sau của
hành vi tham nhũng trong khu vực công. Vì vậy, để
phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, không thể
không làm lành mạnh hóa môi trường hoạt động, kinh
doanh của khu vực tư. 

Đồng thời, việc mở rộng quy định về phòng, chống
tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước cũng phù hợp
với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, khi quy định
nhóm tội phạm về tham nhũng; phù hợp với yêu cầu của
Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, khi Việt
Nam là thành viên của Công ước này. 

* Thạc sĩ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

PHòNG, CHốNG THam NHũNG, LãNG PHí

Phòng, chống tham nhũng khu vực 
ngoài nhà nước - Cơ chế đảm bảo 
sự tuân thủ pháp luật và những 
thách thức đặt ra 
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Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
quy định về phòng, chống tham nhũng 
khu vực ngoài nhà nước

Thứ nhất, về nhóm các quy định áp dụng chung đối
với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khu vực
ngoài nhà nước:

Để phòng, chống tham nhũng trong mọi doanh
nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước nói chung, Luật
Phòng, chống tham nhũng 2018 (tại các Điều 78, 79) đưa
ra một số quy định mang tính chất khuyến khích để
doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh,
không tham nhũng. Việc xây dựng văn hóa kinh doanh
lành mạnh, không tham nhũng có vai trò hết sức quan
trọng để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh,
công bằng, hướng tới sự phát triển bền vững của chính
các doanh nghiệp, đồng thời góp phần phòng ngừa tham
nhũng trong cả khu vực nhà nước nói chung. 

Để xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không
tham nhũng, Luật quy định về xây dựng quy tắc đạo đức
nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; quy tắc ứng
xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham
nhũng, cụ thể:

+ Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp,
hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -
nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật này và luật
khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh,
quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động,
thành viên, hội viên của mình.

+ Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành,
thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm
phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham
nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh,
không tham nhũng.

+ hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có
trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành
viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành
mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp
luật về phòng, chống tham nhũng của thành viên, hội
viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách,
pháp luật.

Thứ hai, nhóm quy định áp dụng đối với một số
loại hình doanh nghiệp, tổ chức đặc thù khu vực
ngoài nhà nước:

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018, công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức
xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập
hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp
của nhân dân để hoạt động từ thiện là nhóm chủ thể bắt
buộc phải áp dụng một số nhóm quy định của Luật để

phòng ngừa tham nhũng trong chính doanh nghiệp, tổ
chức mình. 

Theo quy định tại Điều 80 Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018, các quy định sau đây được áp dụng đối
với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và đối với tổ chức
xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành
lập, hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng
góp của nhân dân để hoạt động từ thiện:

+ Nguyên tắc công khai, minh bạch, nội dung công
khai, minh bạch, hình thức công khai trách nhiệm thực
hiện việc công khai, minh bạch quy định tại Điều 9 các
điểm a, c và d khoản 1 Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

+ Kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại Điều 23 của
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

+ Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu,
cấp phó của người đứng đầu cơ quan, cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị do mình quản lý, phụ trách quy định tại Điều 72,
các điểm a, b và d khoản 3 Điều 73 của Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018. 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham
nhũng (gọi tắt là Nghị định số 59) đã quy định cụ thể về
các nội dung nói trên áp dụng cho nhóm chủ thể này. 

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về
phòng ngừa tham nhũng, đảm bảo liêm
chính trong hoạt động kinh doanh

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
(cơ chế kiểm soát từ bên ngoài)

Việc quy định áp dụng bắt buộc một số chế định của
Luật Phòng, chống tham nhũng đối với một số loại hình
doanh nghiệp, tổ chức như đã nêu ở trên đặt ra yêu cầu
thanh tra việc thực hiện để đảm bảo cho các quy định của
pháp luật được tuân thủ một cách nghiêm túc. 

Điều 81 Luật Phòng, chống tham nhũng đã quy định
về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài
nhà nước. Trên cơ sở đó, Nghị định số 59 đã hướng dẫn
cụ thể về nội dung này, cụ thể như sau:

Về căn cứ tiến hành thanh tra: nhằm đảm bảo sự thận
trọng, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình
thường của doanh nghiệp, tổ chức, Luật Phòng, chống
tham nhũng quy định căn cứ thanh tra khi các doanh
nghiệp, tổ chức có dấu hiệu rõ ràng về việc vi phạm quy
định về công khai, minh bạch, về kiểm soát xung đột lợi

P h ò N g ,  C h ố N g  T h aM  N h ũ N g ,  L ã N g  P h í



30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

ích, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu. Cụ thể:
1) Có dấu hiệu thực hiện không đúng quy định về các
biện pháp phòng ngừa tham nhũng, bao gồm: không ban
hành quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không
đúng, không đầy đủ các biện pháp theo quy định; có thực
hiện nhưng không kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo
quy định; 2) yêu cầu của việc giải quyết phản ánh, tố cáo
về hành vi vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng.

Về đối tượng thanh tra: Đối tượng thanh tra bao gồm:
1) Công ty đại chúng; 2) Tổ chức tín dụng; 3) Tổ chức xã
hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập
hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp
của nhân dân để hoạt động từ thiện.

Về thẩm quyền thanh tra: Khác với lĩnh vực thanh
tra nói chung, trong hoạt động thanh tra việc chấp
hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với
công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội,
không phải tất cả các cơ quan thanh tra đều có thẩm
quyền thanh tra. Thẩm quyền này chỉ được trao cho 3
cơ quan thanh tra “cấp cao” bao gồm: Thanh tra Chính
phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh. Điều này thể hiện sự
thận trọng và đòi hỏi cao về chuyên môn, nghiệp vụ
trong hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật về
phòng, chống tham nhũng đối với các loại hình doanh
nghiệp, tổ chức. 

Quy định chặt chẽ và thận trọng này là hoàn toàn phù
hợp trong bối cảnh hiện nay khi mà Chính phủ đang thực
hiện nhiều chủ trương và giải pháp, nhằm tạo điều kiện
thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, xóa bỏ mọi rào cản có
thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp (Nghị quyết số 35/NQ-CP
ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai
hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của
Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm
2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn
chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh
nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng
cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong
giải quyết công việc…). 

Về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra và nhiệm vụ,
quyền hạn của người ra quyết định thanh tra, Trưởng
đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra: Việc thanh
tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham
nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà
nước không đặt ra yêu cầu phải có trình tự, thủ tục riêng.
Do vậy, để đảm bảo thống nhất với pháp luật về thanh
tra, Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59
quy định các nội dung này được thực hiện theo quy định
của pháp luật về thanh tra. 

Về kết luận thanh tra: Cũng giống như các kết luận
thanh tra khác, kết luận thanh tra việc chấp hành các
quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối
với doanh nghiệp, tổ chức phải được công khai theo
quy định của pháp luật về thanh tra. Tuy nhiên, để
tăng cường hơn sự công khai, minh bạch về thông tin
nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, người gửi tiền
và những người đã tham gia đóng góp cho các hội từ
thiện, Nghị định số 59 còn quy định: Trường hợp kết
luận doanh nghiệp, tổ chức có hành vi vi phạm quy
định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện
như sau:

+ Danh sách doanh nghiệp có hành vi vi phạm phải
được gửi về các bộ, cơ quan quản lý lĩnh vực, ngành nghề
kinh doanh chính của doanh nghiệp để tổng hợp, theo
dõi, quản lý và công bố công khai trên Cổng thông tin
điện tử.

+ Danh sách tổ chức có hành vi vi phạm phải được gửi
về Bộ Nội vụ hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý để
tổng hợp, theo dõi, quản lý và công bố công khai trên
Cổng thông tin điện tử.

Xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra việc thực
hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng đối
với doanh nghiệp, tổ chức

Để hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lắp này, ngoài
các quy định về xử lý chồng chéo, trùng lắp của pháp luật
về thanh tra, Nghị định số 59 đã quy định cụ thể về việc
xử lý chồng chéo, trùng lắp.

Khi phát hiện chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội
dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra các bộ, giữa
Thanh tra bộ với Thanh tra tỉnh thì các cơ quan thanh tra
có trách nhiệm phối hợp, trao đổi, thống nhất hướng xử
lý, cụ thể như sau:

+ Cuộc thanh tra chồng chéo về phạm vi, đối tượng,
nội dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra các bộ thì
Thanh tra của bộ có chức năng quản lý nhà nước về
ngành, lĩnh vực hoạt động chính của đối tượng thanh tra
tiến hành thanh tra;

+ Cuộc thanh tra chồng chéo về phạm vi, đối tượng,
nội dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra bộ với Thanh
tra tỉnh thì Thanh tra bộ tiến hành thanh tra.

Trường hợp các cơ quan thanh tra không thống nhất
được về việc xử lý chồng chéo hoặc doanh nghiệp, tổ chức
có phản ánh, kiến nghị về việc chồng chéo trong hoạt
động thanh tra thì Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét,
quyết định.

Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn
bản đề nghị, kiến nghị, phản ánh, Tổng Thanh tra Chính
phủ có ý kiến bằng văn bản về việc xử lý chồng chéo về
phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra. 

PHòNG, CHốNG THam NHũNG, LãNG PHí



31TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

Những khó khăn, thách thức khi thực hiện
kiểm soát việc tuân thủ các quy định về
phòng ngừa tham nhũng trong doanh
nghiệp, tổ chức

Việc đưa doanh nghiệp, tổ chức khu vực tư vào đối
tượng điều chỉnh là một nội dung mới của Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018. Do vậy, khi tổ chức thực
hiện và thanh tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định
về phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ
chức chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn
nhất định.

Khó khăn từ phía doanh nghiệp

Về mặt nhận thức, không ít doanh nghiệp, tổ chức
khu vực ngoài nhà nước hiện nay còn có những nhận thức
chưa đúng đắn về vấn đề này khi “bị” Luật Phòng, chống
tham nhũng đưa vào đối tượng điều chỉnh. họ cho rằng,
nhà nước can thiệp quá sâu vào khu vực tư; coi phòng,
chống tham nhũng là của khu vực công, do vậy, họ quan
niệm Nhà nước hãy làm tốt phòng, chống tham nhũng
trong khu vực công rồi hãy tính đến phòng, chống tham
nhũng trong khu vực tư; lo ngại hiệu ứng ngược (lo ngại
nguy cơ chuyển định hướng của các cơ quan phòng,
chống tham nhũng bởi phòng, chống tham nhũng trong
khu vực công vốn đã khó khăn, rất động chạm; giờ mở
thêm quyền hạn chống tham nhũng sang khu vực tư thì
các cơ quan phòng, chống tham nhũng sẽ ưu tiên hơn
phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư); lo ngại
nguy cơ lạm quyền từ phía các cơ quan quản lý nhà nước,
lấy cớ hợp pháp để thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp… 

Về thực tiễn, hiện nay ngoại trừ các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài, các công ty đa quốc gia có trụ sở
tại Việt Nam vốn đã có bộ quy tắc ứng xử của doanh
nghiệp và cơ chế kiểm soát nội bộ rất tốt, còn lại nhiều
doanh nghiệp trong nước hiện nay vấn đề này vẫn còn là
một khâu yếu. Nhất là khi Luật Phòng, chống tham nhũng
và Nghị định số 59 đã quy định trách nhiệm của doanh
nghiệp, tổ chức trong việc cụ thể hóa các biện pháp
phòng, chống tham nhũng bắt buộc (về công khai, minh
bạch trong tổ chức và hoạt động; kiểm soát xung đột lợi
ích; trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu,
cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức
khu vực ngoài nhà nước khi để xảy ra tham nhũng) tại
quy chế, điều lệ thì chắc chắn đây cũng là một khó khăn,
lúng túng với nhiều doanh nghiệp. Do vậy, nếu cơ quan
nhà nước có những hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn về các
nội dung này hoặc ban hành các quy chế, điều lệ mẫu để
doanh nghiệp tham khảo, vận dụng thì sẽ thuận hơn cho
quá trình tổ chức thực hiện. 

Khó khăn từ phía cơ quan quản lý nhà nước

Thực chất, vấn đề phòng, chống tham nhũng trong
các tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trước
đây đã được quy định bởi các luật chuyên ngành như:

Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư… Tuy
nhiên, vấn đề này lần đầu tiên được ghi nhận trong Luật
Phòng, chống tham nhũng với các biện pháp kiểm soát
bắt buộc. Do vậy, trong quá trình thực hiện thanh tra
việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ
quan quản lý sẽ gặp những khó khăn nhất định như: Do
là lĩnh vực mới nên các cơ quan quản lý chưa có thực
tiễn, kinh nghiệm tổ chức thực hiện; nguy cơ đối mặt
với sự không hợp tác từ phía đối tượng thanh tra, nhất
là các doanh nghiệp, tổ chức chưa có nhận thức đúng
đắn về vấn đề này. 

Một số giải pháp đảm bảo tuân thủ các
quy định về phòng ngừa tham nhũng
trong doanh nghiệp, tổ chức

Thứ nhất, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến cho các doanh nghiệp, tổ chức về các quy định mới
của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng
dẫn thi hành; về ý nghĩa của việc phòng, chống tham
nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, đảm bảo liêm chính,
xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, bền vững. Qua
đó, dần thay đổi nhận thức của một bộ phận doanh
nghiệp, tổ chức, để tự thân các doanh nghiệp thấy việc
đảm bảo liêm chính, phòng, chống tham nhũng là nhu
cầu của chính doanh nghiệp, tổ chức mình.

Thứ hai, cơ quan quản lý nhà nước cần có những
hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về nhóm các biện pháp
phòng, chống tham nhũng bắt buộc đối với doanh nghiệp,
tổ chức ở cấp độ thông tư hoặc ban hành các quy chế
mẫu, điều lệ mẫu về các nội dung này. Đồng thời, có các
biện pháp khác để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trong
quá trình tổ chức thực hiện, tránh sự khó khăn, lúng túng
cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Thứ ba, xây dựng cẩm nang nghiệp vụ về thanh tra
việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức cho đội ngũ
cán bộ làm công tác thanh tra tại các cơ quan thanh tra
gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh.
Đồng thời, cần tập huấn, tăng cường chuyên môn nghiệp
vụ cho đội ngũ này. 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị
định số 59 đã có hiệu lực. Trong đó, các quy định về
phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước được
đánh giá có tác động đáng kể tới khối doanh nghiệp, tổ
chức khu vực này, đặc biệt là nhóm công ty đại chúng, tổ
chức tín dụng, tổ chức xã hội có hoạt động từ thiện. Đã
đến lúc nhóm chủ thể này không thể đứng ngoài công
cuộc phòng, chống tham nhũng nói chung. Việc lành
mạnh hóa nhóm chủ thể này được kỳ vọng sẽ góp phần
xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng,
vì lợi ích lâu dài của chính các doanh nghiệp, góp phần
vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.v

P h ò N g ,  C h ố N g  T h aM  N h ũ N g ,  L ã N g  P h í
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DIễN ĐàN ĐạI ĐoàN kếT ToàN DâN TộC

“Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như
sông có nguồn”. Ý thức về cội nguồn có lẽ là
một điều sâu thẳm, chiếm giữ một ý nghĩa
vô cùng quan trọng trong thế giới tâm linh

tín ngưỡng của người Việt. Trải qua rất nhiều những
thăng trầm lịch sử nhưng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên
vẫn ăn sâu, bám rễ, giữ một vị trí thiêng liêng và làm nên
những giá trị to lớn trong đời sống văn hóa tâm linh
người Việt. Ý thức con người có tổ có tông được bảo tồn
trong cõi tâm linh và lưu truyền từ thế hệ này sang thế
hệ khác, dù họ sống trên Tổ quốc mình hay lưu vong nơi
xứ người. Cùng với tiến trình lịch sử của dân tộc, nó là sự
bồi lắng, kết tụ những giá trị đạo đức quý báu của con
người Việt Nam. Đặc biệt, đây là hình thức tín ngưỡng
được các thể chế chính trị từ xưa đến nay trân trọng thừa
nhận, dù rằng với những mức độ khác nhau. Cùng với
tiến trình lịch sử của dân tộc, nó là sự bồi lắng, kết tụ
những giá trị đạo đức quý báu của con người Việt Nam.

Cơ sở quan trọng đầu tiên cho việc hình thành bất cứ
tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng là quan niệm niềm tin tâm
linh hư ảo của con người về thế giới. Cũng như nhiều dân

tộc khác, người Việt xuất phát từ nhận thức “vạn vật hữu
linh” - mọi vật đều có linh hồn và bắt đầu từ giới tự nhiên
xung quanh mình. Đến một thời điểm nào đó, mối quan
hệ giữa cái hữu hình và cái vô hình, nhất là cái sống và
cái chết đã khiến cho con người băn khoăn. Người ta tin
rằng, trong mỗi con người đều có phần “hồn” và “vía”.
Trong nhận thức dân gian, thể xác và linh hồn vừa gắn
bó, vừa tách biệt. Chúng gắn bó khi sống và tách biệt khi
chết, thể xác đã hòa vào cát bụi, nhưng phần hồn vẫn
tồn tại chuyển sang sống ở một thế giới khác. Cõi âm ấy
cũng có mọi nhu cầu như cuộc sống dương gian. Theo
quan niệm dân gian, chết cũng là một dạng “sống” trong
một cõi khác. Một hiện tượng khá bí ẩn nhưng rất được
con người tin tưởng, đó là âm phủ, người chết phù trợ
cho người sống. Mối quan hệ giữa những người sống và
những người chết cùng chung huyết thống lại càng gắn
bó hơn. Trong vòng hai, ba đời thì đó còn là những kỷ
niệm rất cụ thể và sâu sắc. ông bà, cha mẹ dù qua đời
nhưng vẫn luôn hiện diện trong tâm tưởng của con cháu,
và con cháu luôn cảm thấy trách nhiệm cả về vật chất lẫn
tinh thần đối với họ. Niềm tin rằng cái chết chẳng qua là

* Tiến sĩ, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. 
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Tóm tắt: Trong các tín ngưỡng bản địa của người Việt, thờ cúng tổ tiên là
một loại hình tín ngưỡng có truyền thống lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa
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học nhân sinh. Đó chính là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai,
tạo ra một dòng chảy không đứt đoạn, giúp lưu giữ những giá trị tốt đẹp
trong văn hóa của người Việt Nam.

Summary: Among indigenous beliefs of Vietnam, ancestor worship is a long-
standing tradition with a strong national cultural identity. This type of belief
contains many moral meanings and life lessons. It is the thread that connects
the past with the present and the future to create an unbroken flow to help
preserve the good values of Vietnamese culture.
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Ý nghĩa đạo đức trong tín ngưỡng 
thờ cúng tổ tiên của người Việt
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một cuộc trở về gặp tổ tiên, ông bà và tổ tiên có thể sẽ
dõi theo, phù hộ độ trì cho con cháu, đã là cơ sở hình
thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Xã hội cổ truyền của người Việt cũng có những cơ sở
kinh tế nhất định cho việc hình thành và duy trì tín
ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Trước hết, đó là nền kinh tế
tiểu nông tự cung tự cấp. Đây chính là môi trường thuận
lợi cho sự xuất hiện tín ngưỡng đa thần. Xét về phương
diện kinh tế, làng xã Việt Nam đã gần như một đơn vị độc
lập và tương tự như thế, là tế bào của nó - hộ gia đình
nhỏ. Đây là nhân tố quan trọng gắn bó các thành viên
của gia đình cùng một thế hệ và giữa các thế hệ. Mở rộng
ra, các gia đình cư trú quần tụ theo họ, và nhiều họ tập
hợp thành làng. Trước làng, con người không tồn tại với
tư cách cá nhân mà dưới danh nghĩa gia đình dòng họ -
những đơn vị huyết thống. Có thể nói nền kinh tế tiểu
nông ấy là mảnh đất thuận lợi cho việc củng cố và phát
triển ý thức dân tộc cũng như tín ngưỡng thờ cúng tổ
tiên ở làng, xã.

Do đặc trưng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, gió mùa nên
Việt Nam sản xuất lúa nước theo truyền thống tiểu canh
kết hợp với nuôi gia súc. Vì vậy sản xuất không đòi hỏi
tập trung nhân công theo quy mô lớn như ở nơi sản xuất
lúa mỳ khô, công cụ xản xuất cũng nhỏ, gọn, nhẹ, mọi
thành viên trong gia đình từ phụ nữ, trẻ em đều sử dụng
dễ dàng. Kết hợp tất yếu của quy trình này khiến người
Việt gắn bó với gia đình, thường là gia đình hạt nhân chặt
hơn với dòng họ. hầu như gia đình nào cũng có bàn thờ
tổ tiên (dù thờ chính hay thờ vọng) nhưng không phải
dòng họ nào cũng có từ đường. 

hình thức tổ chức xã hội cũng là một yếu tố quan trọng
cho việc hình thành tín ngưỡng. Ở giai đoạn thị tộc phụ
quyền, người đàn ông bắt đầu nắm giữ quyền hành quản
lý gia đình do họ đã có vai trò quan trọng trong hoạt động
kinh tế, vợ và con cái họ tuyệt đối phục tùng và tôn trọng
cái uy quyền đã được xác lập ấy, không chỉ khi họ còn sống
mà cả khi họ đã qua đời. Như vậy, tín ngưỡng thờ cúng tổ
tiên ra đời và duy trì trong những điều kiện lịch sử - xã hội
nhất định. Từ hình thức liên minh cộng đồng nguyên thủy
đến hình thức liên kết gia đình sơ khai theo trục huyết
thống nam đã là một chặng đường lịch sử khá dài. Theo con
đường “chung tộc danh về phía bố”, các gia đình nhỏ liên
kết lại với nhau thành họ. Đây là loại đơn vị ngoại hôn vì
các thành viên trong họ liên kết với nhau bằng sợi dây
huyết thống và cùng chung một vị thủy tổ.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở người Việt đã hình
thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở quan niệm tâm
linh và một nền tảng kinh tế xã hội tư tưởng khá bền
vững. Có thể nói những yếu tố tâm linh có tính bản địa
và mộc mạc đã được thể chế hóa, hợp pháp hóa nhờ hệ tư
tưởng Nho giáo và sự ủng hộ của các vương triều. Chính
vì vậy, tín ngưỡng này đã được bảo tồn qua suốt tiến

trình lịch sử nhiều biến động. Tín ngưỡng thờ cúng xuất
phát từ niềm tin rất giản dị rằng, tổ tiên mình là vô cùng
thiêng liêng, họ đi vào cõi vĩnh hằng nhưng vẫn luôn
cạnh con cháu, họ phù hộ cho con cháu khi gặp khó
khăn, vui mừng khi con cháu gặp may mắn, khuyến khích
cho con cháu gặp điều lành và cũng trách phạt con cháu
khi làm những điều sai trái, tội lỗi.

Về cơ bản có thể hiểu nguồn gốc của tín ngưỡng thờ
cúng tổ tiên xuất phát từ nguồn gốc điều kiện kinh tế -
xã hội, nguồn gốc nhận thức và tâm lý, tình cảm mang
tính tâm linh của cá nhân, cộng đồng trong xã hội.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có nội dung bình dị và
giàu tính thực tiễn, không cực đoan như nhiều tôn giáo
khác. Bởi thế, nó dễ dàng được thế tục hóa trở thành nếp
sống, phong tục, bám rễ sâu trong tiềm thức của mỗi
người. Khi cần giao tiếp với tổ tiên (có lúc thỉnh cầu, có
lúc sám hối…), người ta thường đốt nến (đèn dầu) và
thắp hương. Mọi nguyện cầu theo các vòng khói hương
chuyển đến ông bà tổ tiên. Đồ cúng lễ cũng rất gần gũi
với cuộc sống hàng ngày theo quan niệm, trần sao âm
vậy. Chính nội dung và hình thức gần gũi, đơn giản mà
vẫn rất sâu sắc khiến cho đây là một loại hình tín ngưỡng
dễ dàng ăn sâu, bám rễ vào trong đời sống của nhiều tầng
lớp dân cư. Bằng việc thờ cúng tổ tiên, thế hệ trước nêu
gương cho thế hệ sau không chỉ vì trách nhiệm đối với các
bậc sinh thành mà còn để giáo dục dạy dỗ con cháu lưu
truyền nòi giống. giáo sư Đào Duy anh cho rằng: “tế tự
tổ tiên là lấy sự duy trì chủng tộc làm mục đích”. Trong
khi tế lễ, lời khấn vái của họ cũng thật giản dị, rất thực
tiễn: lời cầu xin che chở, phù trợ cho cuộc sống hàng
ngày của họ được bình yên, suôn sẻ. Không biết sự cầu
xin ấy hiệu quả như thế nào, nhưng trước hết, con người
cảm thấy thanh thản về mặt tâm linh, điểm tựa tinh thần
quan trọng cho cuộc sống. Trong sự thờ cúng này đã thực
sự nảy sinh mối quan hệ hai chiều: người chết cần đến sự
cúng lễ của người sống để có thể yên ổn, đầy đủ, an lành
ở thế giới bên kia, còn người sống chỉ có thể thanh thản
khi được che chở, phù trợ một cách bí ẩn của người chết.
Linh hồn các bậc tiên tổ luôn luôn bên cạnh con cháu,
mách bảo cho họ và giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt đẹp
thuận hòa. Do đó, khả năng phổ biến trong không gian và
thời gian của tín ngưỡng này cũng là một điều dễ hiểu.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Viêt Nam trong
quá trình hình thành và tồn tại đã góp phần tạo ra những
giá trị, triết lý đạo đức mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc,
như: lòng hiếu thảo, lòng nhân ái, tính cộng đồng, lòng
yêu nước, tinh thần sáng tạo, còn là truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tồn tại cùng với sự hình thành và phát triển
của dân tộc. Đạo hiếu - đạo làm người có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong các nguyên tắc ứng xử của người Việt,
thể hiện triết lý nhân sinh vừa dung dị, mang tính thực
tiễn, tính phổ quát, vừa sâu sắc. Phụng dưỡng ông bà,
cha mẹ lúc sống, thờ phụng khi chết, không chỉ là tín
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ngưỡng mà còn là lẽ sống được hình thành bồi đắp qua
bao thế hệ và trở thành mỹ tục, thuần phong, ăn sâu
trong tiềm thức của mỗi người. Từ nhận thức, tư tưởng
đến hoạt động thờ phụng là cả một quá trình mà mỗi con
người phải tự hoàn thiện mình trong cả suy nghĩ và hành
động. hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ được nâng cao lên
là hiếu với dân, với nước. Trong đời sống xã hội hiện đại,
đã có thời kỳ người ta nghĩ đơn giản rằng, xã hội càng
phát triển, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì con người
càng bớt đi niềm tin vào thế giới vô hình, con người sẽ
sống tỉnh táo hơn, khoa học hơn. Có lẽ điều này chỉ đúng
một phần, vì thế khi thế giới càng chia nhỏ rành mạch,
con người càng mở rộng tầm nhìn thì những khoảng
trống, những điều chưa thể giải thích càng lớn. Đó là điều
bí ẩn của thế giới tâm linh, đặc biệt là mối liên hệ ràng
buộc vô hình nào đó giữa những người cùng dòng máu.
Vì thế, càng ngày tín ngưỡng thờ cũng tổ tiên càng có
vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của mỗi người
Việt Nam, nó là một trong những nhân tố góp phần quan
trọng để bảo tồn và duy trì văn hóa truyền thống. Tín
ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một tập tục mang đậm nét
văn hoá của người Việt. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên còn
là một trong những nhân tố góp phần để bảo tồn và duy
trì văn hóa truyền thống, tập tục mang đậm nét văn hóa
của người Việt. Ngày nay, trong xu thế chung của quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta đang phát triển
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở
rộng quan hệ ngoại giao, chủ động hội nhập kinh tế quốc
tế. Sự may rủi trong cơ chế thị trường, phân hóa giàu
nghèo trong xã hội, môi trường sinh thái bị ô nhiễm, xuất
hiện những yếu tố tiêu cực do công cuộc toàn cầu hóa,
cùng với trình độ dân trí thấp là một trong những nguyên
nhân dẫn đến sự gia tăng các hoạt động tín ngưỡng, tôn
giáo. hoạt động thờ cúng tổ tiên trong các gia đình dòng
họ diễn ra khá phổ biến cả nước. Điều này một mặt góp
phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp của văn hóa
truyền thống, mặt khác do những tác động mạnh mẽ của
lối sống hiện đại cũng gây nên những tác động tiêu cực
như: phô trương về tiền tài địa vị, danh vọng, lễ thức cầu
kì tốn kém nặng về yếu tố mê tín, làm mất đi yếu tố
thiêng liêng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, khoe sự
giàu sang hơn là biểu hiện tâm lòng thành. Điều đó đã
ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc.

Thờ cúng tổ tiên còn là hình thái tín ngưỡng có ý
nghĩa lớn về mặt tổ chức cộng đồng trong xã hội truyền
thống. Sống trong xã hội, xét theo cả trục dọc và trục
ngang, con người không thể sống biệt lập, đơn độc. Theo

trục dọc phụ hệ, thờ cúng tổ tiên là sự nối tiếp liên tục
các thế hệ: ông bà - cha mẹ - bản thân. Mỗi con người
phải có trách nhiệm thờ phụng bốn đời trước: cao, tằng,
tổ, khảo (kỵ, cụ, ông, bố) và họ cũng tin rằng sẽ được
con cháu bốn đời kế tiếp cúng giỗ. Theo trục ngang, thờ
cúng tổ tiên đã gắn bó con người trong mối liên kết dòng
họ: họ cha, họ mẹ, họ vợ (hoặc chồng). Với tư cách một
tập thể - gồm cả người đang sống và người đã chết gắn bó
với nhau về huyết thống và thờ chung một thủy tổ, dòng
họ có sức mạnh đảm bảo giá trị tinh thần cho mỗi thành
viên của nó trong làng xã. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên,
đồng thời cũng giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.
Mỗi dịp giỗ chạp là lúc những người trong gia đình dòng
họ có điều kiện để gặp gỡ thăm hỏi nhau, tạo thêm sự
thân thiết đoàn kết, gắn bó. Điều này sẽ tạo nên nếp sống
trọng tình nghĩa và gắn kết trong gia đình, họ tộc.

Vai trò tổ chức liên kết cộng đồng của tín ngưỡng thờ
cúng tổ tiên còn rõ hơn khi ta xem xét vấn đề thờ quốc
tổ. Đạo lý uống nước nhớ nguồn nhờ đó cũng được lan
truyền, củng cố giá trị trong đời sống con dân đất Việt.
Cả cộng đồng cư dân Việt Nam được củng cố bởi niềm tin
chung một cội nguồn “đồng bào”, đều là “con Lạc cháu
hồng”. Và đó cũng chính là sức mạnh giúp cho dân tộc ta
vững vàng trước mọi sự đe dọa của giặc ngoại xâm. Suốt
từ thế kỷ XV, XVi đến nay, khi hùng Vương được coi là
quốc Tổ, ý thức này đã đóng một vai trò vô cùng quan
trọng đối với đời sống tâm linh của dân tộc. Trong tiềm
thức của người Việt, tổ tiên còn là cha rồng, mẹ Tiên, là
các vị vua hùng đã có công dựng nước, kiến tạo nên
nguồn cội và cơ đồ. Dân gian có câu: “Dù ai đi ngược về
xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Đây cũng là
một cơ sở vô cùng quan trọng để tạo nên truyền thống
gắn bó, đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt
Nam. Trong bối cảnh của công cuộc đổi mới toàn diện đất
nước, nhiều chuẩn mực và giá trị mới đang được hình
thành. Do đó, ý thức cộng đồng, tinh thần tập thể ngày
nay phải được đặt trong bối cảnh mới.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là sự kết tinh và phát
triển các giá trị đạo đức, lòng hiếu thảo, đạo lý làm người
vốn là giá trị truyền thống tốt đẹp, nét văn hóa truyền
thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Những giá trị ấy góp
phần bồi đắp lòng yêu nước thương nòi, đạo lý uống nước
nhớ nguồn, sống có trước có sau. Xây dựng đời sống tinh
thần phong phú trong thời đại mới, làm nên sức sống
trường tồn của dân tộc Việt Nam trước bao biến cố của
lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Với tất cả
ý nghĩa sâu xa đó, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam
sẽ còn tồn tại lâu dài.v

DIễN ĐàN ĐạI ĐoàN kếT ToàN DâN TộC
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Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
về an ninh nhân dân, xây dựng an ninh trật
tự trên không gian mạng 

Chủ tịch hồ Chí Minh là người tạo nền móng, xây dựng
và phát triển nền an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh trật
tự xã hội. Những tư tưởng, chỉ dẫn và sự lãnh đạo, chỉ đạo
trực tiếp của Người về bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tổ
quốc, về mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an,
trở thành kim chỉ nam, là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên
trước mắt và lâu dài của mọi giai đoạn. hiện nay, an ninh
mạng dù là một lĩnh vực mới mẻ nhưng về các nguyên tắc,
nguyên lý cơ bản, nó vẫn cần được xây dựng từ việc vận
dụng và phát triển các tư tưởng của Người.

Dựa vào sức dân, thực hiện các mục tiêu vì nhân dân là
những vấn đề không phải đến cách mạng xã hội chủ nghĩa
mới đặt ra. Ở nhiều giai đoạn của lịch sử nhân loại nói chung,
của Việt Nam nói riêng, những nội dung này đã được nhắc

đến, thể hiện trong thực tế. Đối với con người, một trong
những mong muốn cơ bản nhất là được sống trong hòa bình,
độc lập, tự do, được bảo đảm an ninh trật tự. Trên quan điểm
của Chủ tịch hồ Chí Minh, có thể thấy: như mọi lĩnh vực cụ
thể của xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự
thể hiện rất rõ mục tiêu vì nhân dân và phải dựa vào chính
sức dân để thực hiện; thậm chí trong lĩnh vực này, sự đòi
hỏi còn cao hơn, trở thành những yêu cầu của nền an ninh
nhân dân. Chủ tịch hồ Chí Minh yêu cầu phải giữ gìn an ninh
trật tự để nhân dân được an cư lạc nghiệp, bởi vì “dân là gốc
cho nước, gốc mà kiên cố thì nước mới được an ninh”. 

Trong nền an ninh nhân dân, lực lượng công an là nòng
cốt và công an giữ bản chất là của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân. Chủ tịch hồ Chí Minh khẳng định: Công an của
ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân
dân mà làm việc. Nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ
nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân. Tuy

* Thạc sĩ, Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

PHẠM THÙY DUNG*
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Xây dựng an ninh trật tự trên 
không gian mạng, đáp ứng yêu cầu 
phát triển đất nước



36 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

nhiên, nhân dân mới là lực lượng quan trọng nhất quyết định
sự thắng lợi của sự nghiệp bảo đảm an toàn trật tự.

Người luôn yêu cầu: Chính quyền ta là chính quyền
dân chủ nên bất kỳ việc to nhỏ đều phải dựa vào lực
lượng của nhân dân để phụng sự lợi ích của nhân dân.
Việc giữ gìn an ninh trật tự càng phải dựa vào sáng kiến
và lực lượng của nhân dân. Nhân dân cần trở thành “Bức
tường thành vững chắc”, tạo thành “thiên la địa võng” -
đó chính là thế trận an ninh nhân dân. 

Người phân tích chỉ rõ cốt lõi cách thức hoạt động của
các thế lực thù địch để từ đó rút ra bài học cốt yếu trong
đấu tranh bảo vệ an ninh: “Địch không phải tài tình gì
đâu. Nó phá hoại được vì ta sơ hở, chủ quan. Nếu công an
ta biết giữ gìn và biết dựa vào nhân dân, làm cho nhân
dân cũng biết cách giữ gìn, không để sơ hở thì nhất định
địch không làm gì được”1.

Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển
mạnh mẽ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
mở ra kỉ nguyên mới cho nền kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo
cơ hội mới cho sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế
giới. Bên cạnh những thời cơ cũng phải đối diện với những
thách thức trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự nhất là vấn
đề bảo đảm an toàn không gian mạng. an toàn trật tự không
gian mạng trở thành một mặt trận mới của lực lượng công an
nhân dân và toàn dân trong giai đoạn hiện nay.

Không gian mạng được hiểu là mạng lưới kết nối của cơ
sở hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm mạng viễn thông,
mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ
thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi

con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn
bởi không gian và thời gian. Trên không gian mạng, đã và
đang diễn ra một số vấn đề đe dọa an ninh, trật tự xã hội
của nhân dân và đất nước ta. Việc các thế lực thù địch reo
rắc những thông tin xấu độc, sai trái, bịa đặt, bóp méo,
xuyên tạc sự thật, lẫn lộn đúng sai thật giả hoặc có một
phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, thông tin
chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức. 

Qua nghiên cứu về tình hình vi phạm pháp luật và tội
phạm trên không gian mạng cho thấy các thủ đoạn phổ
biến như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền thông tin xấu, độc nhằm chống
phá Nhà nước. Để thực hiện hành vi này, đối tượng thường
lập các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, instagram,
Viber để đăng tải các bài viết, clip, tài liệu, hình ảnh có nội
dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
và pháp luật của Nhà nước. Chỉ tính trong thời điểm cả nước
nói riêng và toàn thế giới nói chung đồng sức, đồng lòng
chống dịch bệnh Covid-19, các đối tượng phản động liên
tục tung tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
gây hoang mang dư luận. Mục đích của chúng nhằm làm
giảm lòng tin của người dân với Chính phủ. 

Thứ hai, đăng tải thông tin xấu, độc nhằm xuyên tạc
lịch sử, các thông tin này thường xuất hiện phổ biến vào
dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Chiến thắng 30/4, chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5, ngày sinh Chủ tịch hồ
Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám 1945, Quốc khánh 2/9…
Các thông tin này nhằm mục đích phủ nhận lịch sử hào
hùng của dân tộc, định hướng cho giới trẻ quên đi công
lao của thế hệ đi trước.

DIễN ĐàN ĐạI ĐoàN kếT ToàN DâN TộC
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 10, tr. 259.
2. Điều 3, Luật An ninh mạng.
3. Điều 4, Luật An ninh mạng.

Thứ ba, đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang
trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã
hội. Đây là hành vi xảy ra tương đối phổ biến trên không
gian mạng, người vi phạm bao gồm cả những đối tượng vì
động cơ mục đích chính trị, kinh tế, song có những người
do sự kém hiểu biết, đặc biệt là những người chưa thành
niên, có tâm lý thích đưa thông tin nóng, giật gân để thu
hút sự chú ý của mọi người trên mạng xã hội. 

Thứ tư, lợi dụng không gian mạng để thực hiện tội
phạm và tệ nạn xã hội. internet là công cụ đắc lực phục
vụ cuộc sống con người nhưng không gian mạng cũng là
nơi các đối tượng triệt để lợi dụng để thực hiện tội phạm
và tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội chủ yếu là mại dâm, cờ
bạc. Thông qua các trang web trực tuyến hoặc các nhóm
kín, các đối tượng lập đường dây môi giới mại dâm, đánh
bạc xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, không gian mạng là
điều kiện để người phạm tội về công nghệ cao lợi dụng để
thực hiện tội phạm (nhất là lừa đảo), đánh cắp thông tin
cá nhân khách hàng để chiếm đoạt tài sản (truy cập vào
link hoăc web phát tán virut phá hủy máy tính).

Nhận thức rõ vấn đề đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ Xii của Đảng chủ trương: “Chủ động đấu tranh làm thất
bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù
địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu
sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng
ứng phó với các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi
truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh
mạng”. Cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà
nước đã ban hành nhiều chỉ thị về lĩnh vực này, tiêu biểu
như: Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an
ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. Trong
tất cả các văn bản pháp lý, Nhà nước ta đều thống nhất
chung chính sách về an ninh mạng là: “Xây dựng không
gian mạng lành mạnh, không gây hại đến an ninh quốc gia,
trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ
quan, tổ chức, cá nhân”2. Quan điểm của Nhà nước ta là:
“Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh
làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm
phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn
chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng”3. 

Ngày 12/6/2018, Quốc hội thông qua Luật an ninh
mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 đã đánh dấu
bước phát triển mới trong hoạt động lập pháp trên không
gian mạng. Luật gồm 7 chương, 43 điều, quy định những
nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống

thông tin an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm
phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh
mạng và quy trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
bảo đảm an ninh trật tự không gian mạng 

Một là, thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng
cao nhận thức của người dân về an toàn thông tin trên không
gian mạng; xây dựng thế trận toàn dân trong đấu tranh bảo
vệ an ninh trật tự trên không gian mạng. hình thức tuyên
truyền được thực hiện qua nhiều hình thức, như: Báo chí,
phát thanh, truyền hình, tờ rơi, tổ chức cuộc thi tìm hiểu
Luật an ninh mạng… Các nội dung tuyên truyền cần được
đơn giản hóa để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, theo đó chú
trọng vào cách nhận biết thông tin xấu độc, chế tài của pháp
luật với các hành vi vi phạm, các biện pháp để bảo vệ thông
tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Qua hoạt động tuyên
truyền, cung cấp cho người dân địa chỉ websize hoặc fanpage
chính thống để người dân được kịp thời cập nhật thông tin
và có cơ sở để kiểm chứng các thông tin khác trên mạng. Từ
đó, giúp họ nhận thức đúng đắn, không được chia sẻ, phát
tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin kích
động, biểu tình, nếu phát hiện kịp thời thông báo cho các cơ
quan chức năng. Mặt khác, qua công tác tuyên truyền cũng
kịp thời đưa ra thông tin chính xác để “dập tắt tin đồn”, “dập
tắt thông tin xấu gây hoang mang dư luận” và hướng dẫn
người dân về cách thức cài đặt mật khẩu cá nhân...

hai là, các cơ quan bảo vệ pháp luật kịp thời phát hiện
và đưa ra xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng
truyền bá thông tin xấu, độc. Thông qua việc xử lý giúp
người dân hiểu rõ hơn quy định của pháp luật và có ý nghĩa
răn đe với những người có ý định vi phạm.

Ba là, chú trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và cơ
sở vật chất, thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác
phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp
luật trên không gian mạng. Đặc biệt, cần tăng cường
trang thiết bị điện tử hiện đại để phát hiện, phản bác kịp
thời các quan điểm sai trái, thù địch. Nhà nước có chính
sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển mạng xã hội do
người Việt Nam sáng lập.

Bốn là, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cấp,
các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác
thông tin, quan điểm sai trái trên tinh thần phát huy tối đa
sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần có quy
chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội nhân dân,
các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác đảm
bảo an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.v
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Tóm tắt: Ninh Bình với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào Công giáo, do đó công
tác tuyên truyền, vận động, tổ chức người dân Công giáo tham gia xây dựng nông
thôn mới được các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị quan tâm. Hoạt động
này, đã khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Công giáo trong xây
dựng nông thôn mới.

Summary: Ninh Binh is characterized by a province with a large number of
Catholic compatriots, so the propaganda, mobilize and organization of Catholic
compatriots to participate in building new-style rural areas have been concerned
by all levels, sectors and the whole political system. This activity aroused and
promoted the role of Catholic compatriots in building new-style rural areas.
Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng bào Công giáo; tỉnh Ninh Bình.
Keywords: National target program on building new-style rural areas; Catholic compatriots; Ninh Binh province.
Nhận bài: 8/6/2020; Sửa chữa: 12/6/2020; Duyệt đăng: 26/6/2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới mang tính toàn diện với
mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững ở
khu vực nông thôn

Ninh Bình là tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ sông hồng,
có diện tích tự nhiên là 1.400 km2, với dân số 991.915 người,
(trong đó đồng bào Công giáo chiếm 17,69% dân số), sống
xen kẽ, hòa đồng tại 128/145 xã, phường, thị trấn, trong đó
31 xã có tỷ lệ người Công giáo từ 30% trở lên, tập trung chủ
yếu ở huyện Kim Sơn, yên Khánh, Nho Quan.

Nhận thức được vị trí, vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng
của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới, Ninh Bình xác định Chương trình xây dựng nông thôn
mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong
giai đoạn 2010 -2020, đồng thời, đặt mục tiêu đến năm
2020 có (106/145 xã); 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
và 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới. Với cách làm mạnh mẽ, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả,
hợp lòng dân, đến nay, sau 9 năm thực hiện, các mục tiêu
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đều đã đạt

và vượt kế hoạch đề ra. Ðến nay, toàn tỉnh có hai huyện
đạt chuẩn nông thôn mới (hoa Lư và yên Khánh) và 1
thành phố (Tam Ðiệp) đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới. Có 91 trong tổng số 119 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (trong đó có 23 xã đặc thù); ba xã được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 24 thôn được
công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Xây dựng nông thôn là cuộc cách mạng lớn để vận
động cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng
xóm làng, quê hương mình ngày càng văn minh, giàu đẹp
với việc tập trung phát triển sản xuất toàn diện (nông
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ); có nếp sống văn hóa, môi
trường sống, xanh, sạch, đẹp; an ninh nông thôn được
đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của
người dân ngày càng được nâng cao. Để thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quyết định số 800/QĐ-
TTg ngày 4/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn giai đoạn
2010-2020. Với quan điểm, xây dựng nông thôn mới là
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

* Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình.
** Thạc sĩ, Phó Trưởng ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Vai trò của đồng bào Công giáo
trong xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
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Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình đã
phối hợp các đoàn thể, tổ chức
thành viên tích cực tuyên truyền,
vận động đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng
bào Công giáo tham gia Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới, đồng thời cụ thể
hóa thành Chương trình phối hợp
hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức thành viên. 

Phát huy vai trò của người
Công giáo tham gia
phong trào xây dựng
nông thôn mới

Đồng bào Công giáo tỉnh Ninh
Bình đã từng bước gắn bó, tích cực
trong lao động, sản xuất, xây dựng
nếp sống văn hóa, gìn giữ an ninh,
trật tự xã hội, sống “Tốt đời, đẹp
đạo”, góp phần đáng kể cho việc phát triển kinh tế, xã hội
của tỉnh. Đồng bào đã góp phần không nhỏ trong trong
quá trình triển khai và thực hiện xây dựng kế hoạch, quy
hoạch, đề án; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; phát
triển kinh tế và tổ chức sản xuất; xây dựng văn hóa, xã
hội và môi trường và xây dựng hệ thống chính trị, nhất
là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao
thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm; dồn
điền, đổi thửa như: huyện Kim Sơn, đến nay đã có 16/25
xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Nho Quan có 6/27 xã
có đông người theo đạo Công giáo đã đạt chuẩn nông
thôn mới, có 40/42 giáo họ đã hoàn chỉnh dồn điền đổi
thửa và hoàn thiện 100% đường làng, ngõ xóm. Năm
2018, huyện yên Khánh đã được công nhận là huyện đạt
chuẩn nông thôn mới; có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn
mới (hoa Lư và yên Khánh) và 1 thành phố hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Tam Điệp).
Kết quả đó cho thấy sự đồng thuận của người dân, trong
đó vai trò của đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình là hết
sức to lớn nhất là trong lao động, sản xuất, xây dựng nếp
sống văn hóa, gìn giữ an ninh, trật tự xã hội, “Sống tốt
đời, đẹp đạo” góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia
tích cực các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”,
xây dựng “Xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật tự”, tạo
nên một phong trào xã hội sâu rộng, hiệu quả thực hiện
thắng lợi nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Nhiều khu dân cư người Công giáo đã trở thành khu dân
cư điển hình tiên tiến, xuất sắc về phát triển sản xuất,
xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh an toàn xã hội, thực
hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo,

chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục và chăm sóc sức
khỏe cộng đồng, xây dựng khu dân cư nông thôn mới, đô
thị văn minh. Nhiều gia đình đồng bào Công giáo đã trở
thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia
đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Xã Văn hải là
địa phương có trên 84% người dân theo đạo Công giáo,
trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông
thôn mới, cấp ủy đảng, chính quyền đã chú trọng công
tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công,
hiến trí tuệ cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Xã
đã tổ chức 29 buổi tọa đàm, 37 cuộc họp dân chính đảng
về chương trình, đề án xây dựng nông thôn mới. Bà con
giáo dân giáo xứ Dục Đức thuộc xóm 6, 7 xã Kim Định đã
cùng nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng để bê tông
hóa tuyến đường liên xã dài 200m và xây dựng cây cầu
liên thôn trị giá 50 triệu đồng. Bà con giáo dân giáo họ
hy Nhiên (giáo xứ Dục Đức) đã cùng với nhân dân đóng
góp công sức và tiền mặt mỗi gia đình gần 8 triệu đồng
để kè đường thôn và xây dựng cầu liên thôn. gia đình bà
Trần Thị Xê, giáo xứ Văn hải hiến 400m2 đất. Đến nay,
trên địa bàn huyện, 100% các giáo xứ, giáo họ có đường
bê tông nối khuôn viên Nhà thờ với đường liên thôn, liên
xã. Tại huyện yên Khánh, bà con giáo dân ở các giáo xứ,
giáo họ đã hiến 2.142m2 đất mở rộng đường, chặt bỏ các
loại cây 3.380 cây, tháo rỡ 789m tường rào để làm đường,
đóng góp 4.950 ngày công lao động, đóng góp 10 tỷ đồng
để làm đường bê tông, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa
thôn, tạo ra những cảnh quan sạch đường làng, đẹp ngõ
xóm diện mạo quê hương thay đổi khởi sắc. Ngoài ra,
đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia
trong công tác xóa đói, giảm nghèo thực hiện an sinh xã
hội trong xây dựng nông thôn mới. Bà con Công giáo
huyện Kim Sơn đã ủng hộ xây dựng được 7 ngôi nhà tình
nghĩa. hằng năm, các giáo xứ trên địa bàn huyện Nho

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nói chuyện với các linh mục,
giám mục và bà con giáo dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tháng 12/2018. 

ẢNH: PV



40 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

mặT TrẬN vớI CáC PHoNG Trào, CUộC vẬN ĐộNG

Quan tổ chức trao phần thưởng cho các cháu học sinh
nghèo vượt khó vươn lên học tập, từ 300 - 400 suất quà;
hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
chăn ấm cho các cụ già... giáo xứ Quảng Nạp huyện yên
Mô ủng hộ xây dựng 7 nhà với số tiền 35 triệu đồng, xứ
Bạch Liên ủng hộ 2 nhà số tiền 18 triệu đồng, xứ Quảng
Phúc ủng hộ 2 nhà số tiền 18 triệu đồng, xứ hảo Nho ủng
hộ 2 nhà số tiền 32 triệu đồng…

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với nông
nghiệp, nông dân, bằng sự tập trung quyết liệt của các
cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc cả hệ
thống chính trị và đặc biệt vai trò của Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể và sự đồng thuận của người dân nói chung
và đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình nói riêng, sau 9
năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của
cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chủ động hoạt động của
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, người dân, người
Công giáo trong toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách
nhiệm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết
quả là, các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2011 - 2020 đều đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến hết
ngày 30/9/2019, 91 xã được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới (bao gồm cả xã yên Bình, thành phố Tam Điệp),
2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện hoa Lư, huyện
yên Khánh) và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới, đạt 100% so với kế hoạch đến
năm 2020. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã tạo dựng
kết quả kép, vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây
dựng nông thôn mới theo kế hoạch, vừa tạo dựng phong
trào xã hội trong nhân dân thực hiện mục tiêu, các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới. Sự đồng thuận, đồng lòng
của các tầng lớp nhân dân là một trong những nguyên
nhân quan trọng quyết định thắng lợi trong xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Ninh Bình. 

Với đặc thù là một tỉnh có đông đồng bào theo đạo Công
giáo, công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức người dân
Công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các
ngành, cả hệ thống chính trị quan tâm. Kết quả đã khơi dậy
và phát huy vai trò chủ thể của người Công giáo trong xây
dựng nông thôn mới. Người dân Công giáo đã phát huy vai
trò chủ thể trên tất cả các nội dung chủ yếu: xây dựng kế
hoạch, quy hoạch, đề án; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội;
phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; xây dựng văn hóa, xã
hội và môi trường. Trong các nội dung xây dựng nông thôn
mới, vai trò chủ thể của người Công giáo được thể hiện ở các
mức độ cao thấp, có những thành quả và những hạn chế.
Những khía cạnh còn hạn chế chủ yếu trong việc thực hiện
vai trò chủ thể của người Công giáo trong xây dựng nông
thôn mới là: Một bộ phận người dân Công giáo chưa nhận
thức đầy đủ, sâu rộng, rõ ràng về xây dựng nông thôn mới,
về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tri thức,
kiến thức khoa học kỹ thuật của người dân, người Công giáo
chưa đáp ứng yêu cầu cao của các nội dung xây dựng nông

thôn mới; tham gia xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều,
có nội dung tốt có nội dung chưa thật tốt; có địa bàn đạt kết
quả cao có địa bàn đạt kết quả chưa thật cao. 

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình có điểm
khởi đầu, không có điểm dừng, chưa có điểm kết thúc, là
quá trình liên tục. Kế thừa và phát huy những thành tựu
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2019;
trong giai đoạn 2020 – 2030, tiếp tục khơi dậy, phát huy
vai trò chủ thể của người Công giáo trong xây dựng nông
thôn mới góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông
thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu,
xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Vấn đề đặt
ra là tận dụng thời cơ, thuận lợi và từng bước tháo gỡ
khó khăn, trở ngại để huy động người Công giáo thực
hiện thắng lợi mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Một số giải pháp phát huy vai trò của
đồng bào Công giáo tham gia xây dựng
nông thôn mới

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy Đảng, chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, vai trò của hệ
thống tổ chức điều hành xây dựng nông thôn mới ở cơ sở
và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ,
đảng viên. 

hai là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động đồng bào Công giáo phát huy vai trò chủ thể
trong xây dựng nông thôn mới. 

Ba là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo dựng
môi trường xã hội thuận lợi để đồng bào Công giáo phát
huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. 

Bốn là, phát huy có hiệu quả vai trò của chức sắc, chức
việc, Ban chấp hành các giáo xứ, giáo họ và cộng đồng giáo
dân trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức giáo dân
phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Năm là, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước “Sống
tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên
tiến trong cộng đồng giáo dân. Tạo dựng phong trào xã
hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của giáo dân thực
hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, tiêu chí xây
dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.

Có nhiều giải pháp để phát huy vai trò chủ thể của
người Công giáo trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2020 - 2030. Những nhóm giải pháp được đưa ra mang
tính định hướng. Mỗi nhóm giải pháp chứa đựng nhiều
biện pháp cần được nghiên cứu vận dụng trong thực tiễn.
Quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2030,
tùy theo tình hình mà bổ sung các biện pháp cho phù hợp
để nhằm mục tiêu huy động đồng bào Công giáo, phát
huy vai trò chủ thể của đồng bào Công giáo trong xây
dựng nông thôn mới.v
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già làng là người cao tuổi được dân làng cử ra để
điều khiển công việc chung trong buôn làng ở các
dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Có hai tiêu chí
căn bản đối với một vị già làng: 1) Có uy tín trong

buôn làng. già làng nhất định phải là người có uy tín cao
đối với cộng đồng buôn, làng; 2) Được dân làng bầu cử,
suy tôn. Người được dân làng bầu vào chức vị già làng
chủ yếu do uy tín của họ với cộng đồng, thay mặt buôn
làng và chịu trách nhiệm đứng ra xử lý theo luật tục các
vấn đề, tranh chấp phát sinh trong cuộc sống. 

Trên thực tế, già làng thường là những người cao tuổi,
sinh ra, lớn lên và gắn bó lâu năm với bà con trong buôn,
làng; họ am hiểu tục lệ địa phương, có kinh nghiệm trong
sản xuất và đời sống, là những người có uy tín với cộng
đồng nơi sinh sống. họ được đông đảo người trong buôn
làng tín nhiệm, hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết những vấn
đề nảy sinh hay gặp phải trong cuộc sống của mình. già
làng không phải là một chức vụ hành chính ở địa phương,
song tiếng nói của già làng thường có trọng lượng có ảnh
hưởng đối với cư dân nơi địa bàn họ sinh sống. 

Điều đặc biệt là, tuy các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
theo chế độ mẫu hệ (đề cao, coi trọng vai trò của người
phụ nữ trong gia đình) nhưng chức vị già làng lại luôn do
đàn ông đảm nhận.

Vai trò già làng trong hỗ trợ hệ thống
chính trị cấp cơ sở khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng đất có nhiều dân tộc cùng cư trú
và sinh sống, với nền văn hóa đa dạng và độc đáo; dân số
khoảng 5,4 triệu người với 47 dân tộc anh em, cư trú ở
gần 7.800 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có trên 2.800
buôn, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (với
khoảng 2 triệu người là đồng bào các dân tộc thiểu số,
chiếm 35% tổng dân số trên địa bàn), trong đó có 12 tộc
người thiểu số tại chỗ, với rất nhiều đặc trưng, sắc thái
văn hóa riêng. hiện nay, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên
có khoảng 3.000 già làng.

già làng không nằm trong cơ cấu hệ thống chính trị
cấp cơ sở, nhưng với uy tín của mình, những hoạt động

* Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

PHẠM XUÂN HOÀNG*

Tóm tắt: Ở Tây Nguyên bao đời nay, già làng đóng một vai trò quan trọng trong đời
sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Già làng tuy không thuộc thiết chế chính
trị, nhưng có vai trò to lớn trong việc hỗ trợ hệ thống chính trị cấp cơ sở thực hiện
chức năng, nhiệm vụ. Bài viết đề cập đến vai trò của già làng và giải pháp phát huy
vai trò của già làng trong việc hỗ trợ hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Tây Nguyên.

Summary: In the Central Highlands for many generations, village elders have played
an important role in the lives of ethnic minority communities. Village elders are not
part of a political institution but play a major role in supporting the grassroots political
system to perform its functions and tasks. This article mentions the role of village
elders and solutions to promote the role of them in supporting the grassroots political
system in the Central Highlands.
Từ khóa: Già làng; hệ thống chính trị cấp cơ sở; Tây Nguyên.
Keywords: Village elders; grassroots political system; Central Highlands.
Nhận bài: 23/6/2020; Sửa chữa: 26/6/2020; Duyệt đăng: 29/6/2020.

Phát huy vai trò của già làng 
trong việc hỗ trợ hệ thống chính trị 
cấp cơ sở ở Tây Nguyên



42 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

mặT TrẬN vớI CáC PHoNG Trào, CUộC vẬN ĐộNG

của già làng đã góp phần vào cùng đảng, chính quyền,
các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ hệ thống chính trị cấp cơ sở
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình trên địa bàn.
Vai trò của già làng hỗ trợ hệ thống chính trị cấp cơ sở
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thể hiện nổi
bật ở các khía cạnh sau: 

Một là, các già làng chủ yếu thông qua vận động, nêu
gương thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước và
vận động đồng bào các dân tộc trong buôn, làng phát huy
truyền thống yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước. Nhiều chủ trương, chính sách ở cơ sở được triển
khai trong dân có hiệu quả, như: thúc đẩy cuộc vận động
định canh, định cư gắn liền với việc giao đất, khoán rừng,
phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng
hóa đạt nhiều kết quả; tham gia ổn định và phát triển
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân
tộc, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước. 

Bằng uy tín của mình với cộng đồng, các già làng đã
có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh
tế - xã hội ở các cộng đồng cư dân nơi họ sinh sống. 

hai là, tích cực tham gia và vận động đồng bào các
dân tộc hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giữ

gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc,
nét đẹp của địa phương. Nhờ sự nỗ lực của họ mà khối đại
đoàn kết dân tộc được củng cố bền chặt hơn.

Ba là, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội ở các buôn làng. Phát hiện và đấu tranh với
các biểu hiện sai trái, các âm mưu gây mất trật tự an ninh,
qua đó, củng cố sức mạnh của buôn làng. 

Bốn là, già làng được bà con gửi gắm tâm tư nguyên
vọng, nên hiểu rõ những mong muốn của bà con. Chính
nhờ thông qua các già làng, Đảng ủy, chính quyền và các
đoàn thể ở địa phương hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng
và những kiến nghị chính đáng của bà con các dân tộc.
Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể nắm sâu hơn tình hình ở cơ sở để có các
chính sách phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cư dân
trên địa bàn.

Thông qua vai trò của già làng, hệ thống chính trị cấp
cơ sở đã thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị - xã hội,
thuận lợi hơn về công tác triển khai chủ trương chính
sách và thực hiện tốt hơn các kế hoạch kinh tế - xã hội
của địa phương. 

Đánh giá vai trò quan trọng của già làng trong phát
triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ hệ thống chính trị cấp cơ
sở, hội nghị biểu dương già làng khu vực Tây Nguyên

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phát biểu tại Hội thảo chuyên đề phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 7/2019. 

ẢNH: KỲ ANH
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được tổ chức lần đầu vào ngày 31/3/2009, tại thành phố
Pleiku, tỉnh gia Lai với đông đảo các đại biểu đại diện già
làng các dân tộc thiểu số 5 tỉnh Tây Nguyên tham dự. Tại
đây, các già làng 5 tỉnh Tây Nguyên đã nêu cao vai trò
của mình bằng việc ký cam kết thực hiện “Quyết tâm thư
của đại biểu già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây
Nguyên”. Quyết tâm thư có 5 nội dung, bao gồm: Xây
dựng và củng cố niềm tin với Đảng, với Bác hồ; nêu cao
tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động ứng dụng tiến
bộ khoa học vào sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các
thế lực thù địch; phát huy vai trò của người cao tuổi.

10 năm qua (2009 - 2019), các già làng Tây Nguyên đã
tổ chức 10.567 buổi tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước,
các quy định của địa phương; tuyên truyền, vận động
người dân, trước hết là thế hệ trẻ về tình cảm, tư tưởng,
đạo đức của Bác hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số
cả nước. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết
cho đồng bào thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò, uy tín và
những đóng góp to lớn của các già làng qua các thời kỳ
cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Cuộc sống
du canh du cư đã được chuyển đổi bằng hình thức định
canh định cư, các luồng giao lưu văn hóa đã len lỏi vào
lớp trẻ, tác động tới nếp sống văn hóa truyền thống của
các buôn làng… Sự chuyển đổi sinh kế và giao thoa văn
hóa đã tác động không nhỏ đến phương thức sản xuất
cũng như đời sống tâm lý của người dân, dẫn tới sự nhìn
nhận về vai trò của già làng trong cộng đồng dân cư có
những sự thay đổi. hệ thống chính trị cấp cơ sở khu vực
Tây Nguyên tuy đã có nhiều đổi mới nhưng tính hiệu quả
còn thấp, chưa theo kịp được sự vận động biến đổi của xã
hội mới, còn những lúng túng trong ứng xử các vấn đề
đất đai, dân tộc và tôn giáo. Vì vậy, ngoài phát huy tính
chính danh của hệ thống chính trị cấp cơ sở, mà quan
trọng là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thì cần phát huy cho
được vai trò của già làng.

Một số giải pháp phát huy vai trò của già
làng trong việc hỗ trợ hệ thống chính trị
cấp cơ sở khu vực Tây Nguyên

Nhằm phát huy vai trò tích cực của già làng vào công
tác vận động xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân
tộc, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hỗ trợ hệ thống
chính trị cấp cơ sở tại địa bàn, các tỉnh, huyện các địa

phương khu vực Tây Nguyên, cần thực hiện đồng bộ và
tốt các giải pháp sau:

Một là, định kỳ hằng năm tổ chức gặp mặt, giao lưu
giữa cán bộ thuộc hệ thống chính trị cấp cơ sở với già
làng các dân tộc tại các địa phương; qua đó biểu dương
những việc làm tốt, nhân lên sức mạnh của già làng trong
việc củng cố khối đoàn kết dân tộc, khuyến khích các
đóng góp hữu ích của các già làng có uy tín, tạo điều kiện
thuận lợi hơn để các già làng phát huy tốt vai trò nòng
cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đóng
góp tiếng nói, ý kiến trong việc thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở, thể hiện ý chí làm chủ của nhân dân. Đồng
thời, qua đó, tạo diễn đàn để các già làng có dịp trao đổi,
phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể
những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào ở từng buôn,
làng, để hệ thống chính trị cơ sở có những ứng biến phù
hợp với tình hình. 

hai là, khuyến khích các già làng nâng cao trình độ và
chủ động tiếp nhận thông tin mới về chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp cận những
kĩ thuật canh tác, thành tựu khoa học - công nghệ… qua
đó có thêm hiểu biết, có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả
hơn vào đời sống sản xuất của cư dân, cũng như tham gia
giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, nổi cộm, thậm chí
bức xúc của người dân. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là các con em
các dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường chưa có việc
làm. ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ biết tiếng các
dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị cấp cơ sở, để
có thể phối hợp tốt với các già làng, phục vụ tốt hơn
cho cộng đồng. 

Ba là, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội
các cấp địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng
đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các già làng
trong cộng đồng các dân tộc thiểu số để huy động tốt đội
ngũ già làng tham gia xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ
sở, củng cố chính quyền địa phương. Tiếp tục gắn kết và
phát huy vai trò của già làng với cuộc vận động "Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",
xây dựng làng văn hoá, với việc bảo tồn, giữ gìn và phát
huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, xoá bỏ một
số tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan hiện còn tồn tại làm
ảnh hưởng đến sự phát triển của các dân tộc; giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.v
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Thực trạng tham gia thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
chủ động xây dựng chương trình phối hợp, triển khai
quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-uBTVQh11, Nghị
quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-uBTWMTTQVN; đã
tổ chức trực tiếp triển khai các nội dung dân chủ theo
quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức giám sát quá
trình thực hiện dân chủ ở địa phương. Qua đó, việc thực

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng đi vào nề
nếp. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân giám sát”
được các cấp chính quyền địa phương quan tâm thực
hiện. Quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở được phát
huy, vai trò tự quản của nhân dân ở khu dân cư được
nâng lên, huy động được nhiều nguồn lực để phát triển
kết cấu hạ tầng. Công tác hòa giải ở cơ sở được duy trì,
giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất hòa trong
cộng đồng dân cư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội được đảm bảo; củng cố niềm tin của nhân dân đối với
Đảng, chính quyền. 

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

PHẠM THỊ HỒNG*

Tóm tắt: Thực tế cho thấy, quá trình thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các cấp ngày càng chặt
chẽ, hiệu quả, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất và trở thành một trong những
yếu tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bài viết nêu
thực trạng việc tham gia thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác này.

Summary: The reality shows that the process of democracy implementation in
communes, wards and towns with the participation of the Vietnam Fatherland
Front and authorities at all levels is increasingly tight and effective, creating
solidarity, unity, and becoming one of the determinants of the performance of
local political duties. This article describes the current situation of the
participation in democracy implementation in communes, wards and towns of the
Vietnam Fatherland Front and lesson learned to well implement this work.
Từ khóa: Dân chủ; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Democracy; Grassroots democracy regulations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/6/2020; Sửa chữa: 5/6/2020; Duyệt đăng: 29/6/2020.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tham gia thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn - Những kết quả
chủ yếu và bài học kinh nghiệm
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Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính
quyền các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo nên sự
đoàn kết, thống nhất và trở thành một trong những yếu
tố quyết định để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính
trị của địa phương. Một điểm mới, sáng tạo là quá trình
triển khai các nội dung dân chủ tại xã được Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các
cấp chú trọng lồng ghép với các nhiệm vụ chính trị của
địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động tham
gia tổ chức các thiết chế dân chủ tại địa phương như Ban
Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Thực tế cho thấy, các thiết chế này hoạt động hiệu quả.
Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ iX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến tháng
10/2019, tổng số Ban Thanh tra nhân dân trong cả nước
là 11.139 ban/11.144 xã, phường, thị trấn - chiếm
99.95% tổng số xã, phường, thị trấn, với số ủy viên là
97.699. Số Ban giám sát đầu tư của cộng đồng là 6.443;
trong những năm qua đã giám sát hàng trăm nghìn cuộc,
có rất nhiều cuộc được các cấp có thẩm quyền tiếp nhận
để xử lý, giải quyết.

Đối với những nội dung nhân dân bàn và quyết định,
đạt được những kết quả, như: thông qua việc phối hợp,
tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã định hướng cho nhân dân bàn
và quyết định trực tiếp các công việc của chính quyền cơ
sở, của các khu dân cư, gắn với việc thực hiện các cuộc
vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động.
Nhiều mô hình tốt, cách làm hay đã được đánh giá là thiết
thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình
ở từng địa bàn dân cư. Điển hình là đã xây dựng thành
công các mô hình tổ chức tự quản về kinh tế, văn hóa -
xã hội, an ninh trật tự ở các khu dân cư, trong xây dựng
nông thôn mới.

Những việc làm thiết thực do Mặt trận Tổ quốc đem
lại cho nhân dân trong quá trình thực hiện những công
việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp đã giúp cho
bầu không khí dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở
ngày càng được thực hiện thực chất hơn, đi vào chiều
sâu và có giá trị xã hội cao hơn. Mặt trận Tổ quốc đã
phối hợp tốt với cấp ủy đảng và chính quyền xã,
phường, thị trấn để tiến hành xây dựng phương án, kế
hoạch, chương trình, sau đó phối hợp chỉ đạo tổ chức
đưa ra cho nhân dân bàn bạc thấu tình đạt lý rồi mới tổ
chức thực hiện nên kết quả đạt được khá cao. Đây là bài
học quý báu và rất thành công qua quá trình thực hiện
quy định pháp luật về những công việc nhân dân bàn
và quyết định trực tiếp.

Đối với những nội dung nhân dân có ý kiến trước khi
cơ quan có thẩm quyền quyết định, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam có những đóng góp quan trọng, qua đó giúp cho việc
triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-uBTVQh11

ngày càng đi vào nề nếp và có chiều sâu. Biểu hiện rõ
nhất là các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, kể cả
Chính phủ ngày càng quan tâm đến việc thực hiện Quy
chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn1. Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể và khối dân vận cơ sở tích cực chủ động tuyên
truyền, vận động để người dân nhận thức rõ về quyền và
nghĩa vụ của công dân. Nhân dân ngày càng có ý thức
hơn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chủ động
và tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính
quyền. Tất cả các cơ quan, đơn vị đều quan tâm kết hợp
triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến nội dung
phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách
nhiệm trước công việc và thái độ phục vụ nhân dân của
cán bộ, công chức; với việc phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, góp phần củng cố,
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. 

Đối với những nội dung nhân dân giám sát, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã quán triệt tốt quan điểm của Đảng
và Nhà nước về tăng cường hoạt động giám sát của nhân
dân để kiến nghị Chính phủ tiếp tục thể chế hóa quan
điểm về quyền giám sát của nhân dân thành pháp luật,
tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát của nhân dân.
Điều này bảo đảm sự thống nhất từ quan điểm của Đảng
đến pháp luật của Nhà nước và quan trọng là khẳng định
những chủ trương đó trên thực tế cuộc sống. Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cũng đã có nhiều kiến nghị đối với
Chính phủ nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của
Đảng về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng
Đảng vừa qua để tăng cường vai trò hoạt động giám sát
của nhân dân.

Tính đến hết tháng 9/2019, Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương
các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành thực hiện
11 nội dung giám sát theo kế hoạch; tổ chức được tổng
số 15 cuộc giám sát tại 13 địa phương, đơn vị. Trong
đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã hoàn thành thực hiện các nội dung:
giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo
kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; giám sát việc thực
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan; giám sát theo
hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có
thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân. hiện đang tiếp tục triển khai
thực hiện các nội dung giám sát, bao gồm: Việc thực
hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, thứ sáu, thứ bảy
và thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
Xii) về công tác cán bộ, về trách nhiệm nêu gương;
giám sát cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành
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chính nhà nước; việc chấp hành pháp luật về bảo đảm
an toàn thực phẩm; việc thực hiện chính sách, pháp
luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu; việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế2.

Một số bài học kinh nghiệm trong thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đối với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ
ở xã, phường, thị trấn cần chú trọng hơn nữa tới công
tác Mặt trận và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
phát huy vai trò và ảnh hưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đối với thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình ảnh tiêu biểu cho khối
đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức và hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên quy mô và phạm vi cả
nước đã, đang và sẽ góp phần trực tiếp và quan trọng để
thực hiện dân chủ - đoàn kết và đồng thuận xã hội. Đây
là động lực tổng hợp về chính trị - xã hội và văn hóa tinh
thần thúc đẩy phát triển và phát triển bền vững ở nước
ta. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn thu hút sự quan tâm
và đóng góp các nguồn lực phát triển của cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc đổi mới,
hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục thể chế hóa quy định về vị trí, vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam để phát huy vai trò của Mặt trận
Tổ quốc

Những kết quả quan trọng trong việc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tham gia thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-uBTVQh11 và các văn
bản hướng dẫn thi hành là minh chứng rõ nhất về tầm
quan trọng của việc thể chế hóa quy định về vị trí, vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị
nước ta. Cụ thể là:

Thứ nhất, sự ra đời các thể chế pháp lý để thực hiện
dân chủ (các văn bản của Đảng và Nhà nước về dân chủ ở
cơ sở), nhất là dân chủ ở xã, phường, thị trấn có sự đóng
góp trực tiếp, quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam từ Trung ương tới địa phương. Việc thực hiện
các thể chế tự quản (hương ước, quy ước...) ở cộng đồng
dân cư, từ nông thôn đến đô thị cũng đều có sự tham gia,

phối hợp vận động, tuyên truyền và triển khai thực hiện
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ hai, ở cấp cơ sở nói chung; ở xã, phường, thị trấn
nói riêng, hệ thống Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp,
huy động các lực lượng xã hội trên địa bàn để làm công
tác hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, thực hiện
đoàn kết và đồng thuận trong nhân dân.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò nòng
cốt, chính yếu trong việc thực hiện dân chủ trực tiếp và
dân chủ gián tiếp ở xã, phường, thị trấn, thông qua thực
hiện hiệp thương dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu hội đồng nhân dân, lựa chọn những đại biểu của
nhân dân, do nhân dân bầu ra để thực hiện quyền lực
nhân dân được nhân dân ủy quyền.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, tổng hợp
các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để chuyển tới các
cơ quan quyền lực, các tổ chức công quyền, đặc biệt tới
Quốc hội tại mỗi kỳ họp, nhằm cung cấp những thông tin
xã hội liên quan tới những vấn đề bức xúc trong đời sống
của nhân dân cũng như những yêu cầu cơ bản, lâu dài về
phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa; về đổi mới hệ
thống chính trị, xây dựng nền dân chủ trong điều kiện
phát triển kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa.

Cần có cơ chế pháp lý về tiếp thu, xử lý, giải quyết yêu
cầu, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp
lệnh số 34/2007/PL-uBTVQh11 và các văn bản hướng dẫn
thi hành cho thấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là kênh
công khai thông tin từ phía người dân, chuyển tải những
kiến nghị, khuyến nghị của nhân dân tới Đảng và Nhà
nước, giúp cho sự cân nhắc, quyết định các chính sách
được thận trọng, đúng đắn hơn, tạo sự đồng thuận giữa
Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm cho quá trình ban hành
và thực hiện chính sách, pháp luật thành nơi minh chứng
cho khối đoàn kết, thống nhất. Chủ tịch hồ Chí Minh từng
căn dặn, mọi chủ trương, đường lối, chính sách, biện
pháp phải xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, sao
cho thuận lòng dân, hợp với ý nguyện của nhân dân. Thực
hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta cần sớm xây
dựng cơ chế pháp lý sao cho các cơ quan lãnh đạo, quản
lý các cấp phải tiếp thu, xử lý, giải quyết yêu cầu, kiến
nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lắng nghe tiếng nói
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bởi đó là tiếng nói đại
diện cho nhân dân.v

Chú thích:
1. Chính phủ, Báo cáo số 383/BC-CP ngày 9/10/2016 về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai

đoạn 2010-2015), kế hoạch 2016-2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
2. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo số 14/BC-MTTW-ĐCT ngày 18/10/2019 về Kết quả giám sát

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 
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Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà
nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch hồ Chí Minh luôn quan tâm đến
vấn đề cán bộ, coi cán bộ là cái gốc của cách mạng, công
tác cán bộ là công việc hệ trọng của Đảng. Tư tưởng của
Chủ tịch hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức nhà nước là một di sản to lớn, toàn diện, vô giá. Và
trong quá trình hoạt động cách mạng, Người đã đào tạo
được một đội ngũ cán bộ, công chức nòng cốt có tinh thần
xả thân vì dân tộc, góp phần quyết định những thắng lợi
to lớn của cách mạng.

Theo Chủ tịch hồ Chí Minh, cán bộ, công chức nhà
nước có vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà
nước từ Trung ương đến địa phương, góp phần thúc đẩy
cách mạng phát triển. Chính vì vậy, cán bộ, công chức dù
ở cấp nào, ngành nào cũng cần phải chú trọng xây dựng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi phải làm tốt tất cả các

khâu, từ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện đến bồi dưỡng,
kiểm tra, đánh giá. Trong đó, luôn chú trọng đến mục
đích, yêu cầu, nội dung của công tác đào tạo, huấn luyện
nhằm hình thành ở họ những phẩm chất đạo đức cách
mạng, năng lực công tác, tuyệt đối trung thành với sự
nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ.

Việc đào tạo, huấn luyện cán bộ, công chức nhà nước
không phải chỉ tiến hành tại trường, mà còn phải được
tiếp tục trong cả quá trình sử dụng, bố trí công tác, giao
trách nhiệm cho họ. hai quá trình đào tạo, huấn luyện và
sử dụng cán bộ, công chức nhà nước được nối tiếp, xen kẽ
với nhau một cách liên tục.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch hồ Chí Minh về xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, trong những
năm qua, Đảng, Nhà nước đã xây dựng được một đội ngũ
cán bộ, công chức ngày càng đáp ứng yêu cầu của công
cuộc đổi mới đất nước thể hiện trên những mặt sau:

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị Khu vực I.

CAO PHAN GIANG*

Tóm tắt: Thực tiễn của sự nghiệp đổi mới gần 35 năm qua do Đảng ta khởi
xướng và lãnh đạo cho thấy vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ đối với sự
thành công hay thất bại của sự nghiệp này. Điều đó càng khẳng định tầm quan
trọng của công tác cán bộ và việc vận dụng xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư
tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới là vấn đề cần được chú trọng
của toàn hệ thống chính trị, trước hết là của Đảng.

Summary: The reality of innovation career for nearly 35 years initiated and led
by our Party shows the decisive role of the cadres for the success or failure of
this career. This further confirms the importance of cadres' work and the
application of building a contingent of cadres according to President Ho Chi
Minh's thought, meeting the requirements of the new situation which is a matter
that needs attention of the whole political system, first of all the Party.
Từ khóa: Cán bộ; công chức Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh; phẩm chất; đạo đức; năng lực; công tác cán bộ.
Keywords: Cadre; State employees; Ho Chi Minh’s thought; quality; morality; capacity; cadre work.
Nhận bài: 16/6/2020; Sửa chữa: 18/6/2020; Duyệt đăng: 29/6/2020.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới
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Một là, đội ngũ cán bộ, công chức luôn có bản lĩnh chính
trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường cách mạng mà
Đảng, Bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. “Chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước
được nâng lên, chế độ công vụ mới đang được thiết lập”.

hai là, phần đông cán bộ, công chức nhà nước giữ được
phẩm chất đạo đức, tư cách người cán bộ cách mạng, không
ngại khó, ngại khổ, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu,
tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. Cán bộ,
công chức gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát giúp đỡ quần
chúng, được quần chúng tín nhiệm, tin yêu.

Ba là, đa số cán bộ, công chức phát huy vai trò, trách
nhiệm trong công tác, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao
trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Từ
đó, tạo nên uy tín đối với quần chúng, luôn hoàn thành tốt
chức trách nhiệm vụ được giao. hiện nay, những mặt trái
của nền kinh tế thị trường thường xuyên tác động đến tư
tưởng, tình cảm, cuộc sống của cán bộ, công chức thì việc
giữ được phẩm chất của bản thân mình là một thử thách
gay go, quyết liệt. họ phải vượt qua chính mình, đấu tranh
chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, vụ lợi. 

Bốn là, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước có tinh
thần đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc; có ý
thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng tổ chức cao,
trung thực; có tinh thần rèn luyện phong cách công tác
khoa học, dân chủ, cụ thể, sâu sát. 

Có được kết quả trên là do có đường lối đổi mới đúng
đắn và kịp thời của Đảng ta với những thành tựu quan
trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công
chức nhà nước cống hiến và phát triển. Đại hội Xi của Đảng
chỉ rõ: Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc
đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân
dân được cải thiện rõ rệt… Sức mạnh tổng hợp của đất
nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục
phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Đảng và Nhà nước ta thường xuyên chăm lo công tác giáo
dục, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức nhà nước
đảm bảo toàn diện cả về phẩm chất, đạo đức và năng lực
công tác. Đa số cán bộ, công chức nhà nước đều tự ý thức
được trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân
dân. Sự tác động tích cực của cơ chế thị trường và hội nhập
kinh tế quốc tế một mặt đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức
ngày càng có trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. Mặt khác,
cũng tạo những điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ,
công chức nhà nước không ngừng phấn đấu nâng cao trình
độ và rèn luyện phẩm chất đạo đức để đáp ứng ngày càng
cao của sự nghiệp cách mạng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, công
chức nhà nước suy thoái về chính trị, tư tưởng, thờ ơ vô
trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà
nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xii của
Đảng chỉ rõ: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của
đất nước.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật cho
cán bộ Mặt trận, tháng 7/2020. ẢNH: KỲ ANH
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Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong giai đoạn mới

Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trực
tiếp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh
tế - xã hội của Nhà nước, góp phần quan trọng triển khai
thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, chính
sách và luật pháp của Nhà nước. Trước hết, Đảng, Nhà
nước, các cơ quan chức năng phải đổi mới tư duy, nâng
cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong sự nghiệp đổi
mới đất nước hiện nay. Thường xuyên quán triệt, thống
nhất nhận thức trong các tổ chức Đảng, các cơ quan của
bộ máy nhà nước. Các cơ quan chức năng tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền,
giáo dục với nhiều biện pháp, hình thức tạo được sự đồng
thuận cao trong toàn xã hội, của mọi tầng lớp nhân dân
đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức là
một trong những nội dung quan trọng của chương trình
cải cách hành chính nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong
tình hình mới là tinh thần chỉ đạo của Đảng đối với công
tác cán bộ được được nêu ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ Xii của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt
động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là trực tiếp góp phần
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng xác định đường lối, chủ
trương và các chính sách cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức trong bộ máy nhà nước; quyết định đến việc
thành lập, biên chế các tổ chức, xây dựng và từng bước
hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Xây
dựng quy chế phối hợp, tăng cường dân chủ để kiểm tra,
giám sát cán bộ, công chức và thực hiện công tác cán bộ. 

Đảng bố trí nhân sự thông qua việc giới thiệu những
đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất và năng lực vào hoạt
động trong các cơ quan lãnh đạo, chính quyền và lãnh
đạo để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bầu cử, hoặc
bổ nhiệm theo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc về
công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là việc lựa
chọn, giới thiệu các đồng chí cán bộ ưu tú giữ các vị trí
chủ chốt, quan trọng trong các cơ quan bộ máy nhà nước
và luôn theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất
để họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản
lý đội ngũ cán bộ, công chức của bộ máy nhà nước, Đảng
phân công, phân cấp hợp lý, tôn trọng và phát huy vai trò,

trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan và người đứng
đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước trong việc xây dựng,
phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền. 

Đổi mới công tác tuyển chọn, giáo dục, đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đáp ứng yêu
cầu trong tình hình mới 

Đổi mới công tác tuyển chọn, giáo dục, đào tạo và bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, góp phần
quan trọng trong những thành tựu to lớn của đất nước. 

Công tác tuyển chọn, giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ, công chức nhà nước phải hướng tới mục tiêu:
trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về nhà nước và
pháp luật, tổ chức quản lý hành chính nhà nước; những kỹ
năng làm việc; các chuẩn mực đạo đức, tác phong của người
công chức. hình thành sự nhận thức về các phẩm chất của
người cán bộ, công chức nhà nước, như: có bản lĩnh chính
trị, khả năng tư duy và định hướng công việc, khả năng tổ
chức, điều hành và thực thi công vụ theo chức trách của
mình một cách khoa học về hệ thống; quyết đoán và kiên
định trong xử lý các tình huống; tôn trọng và biết làm việc
với cấp dưới, cấp trên, đồng sự và nhân dân, thích ứng với
tình hình và nhiệm vụ mới; góp phần thực hiện thắng lợi
công cuộc cải cách hành chính và sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nâng cao chính sách đãi ngộ gắn với đẩy mạnh chống
quan liêu, tham nhũng, thường xuyên làm trong sạch bộ
máy nhà nước 

Văn kiện Đại hội Xii của Đảng nêu rõ, cần có chính
sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức
hoàn thành nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn
những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ
luật, mất uy tín với nhân dân. 

Ngày nay, trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị
trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, phần đông
cán bộ, công chức nhà nước vẫn giữ được bản lĩnh chính
trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, giữ
vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, quan tâm
chăm lo đến sự nghiệp chung. Tuy nhiên, kết quả của việc
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước vẫn chưa
thực sự đạt được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, chưa đáp ứng
được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Trình độ và
năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế. Một
bộ phận cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất về phẩm
chất chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đáp
ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay cần
thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp chủ yếu trên. Có
như vậy mới góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ, công
chức nhà nước trong sạch, có năng lực trực tiếp, góp phần
quyết định việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì
dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu: Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.v
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Tóm tắt: Hàng ngày có khoảng 1 tỷ trẻ em trên thế giới đến trường. Ngày
càng nhiều trẻ em và thanh thiếu niên ghi danh theo học từ bậc giáo dục mầm
non, tiểu học, trung học và đại học. Tuy nhiên, đối với nhiều trẻ em trên thế
giới, quyền được đến trường, được hưởng một nền giáo dục đầy đủ vẫn còn là
một vấn đề mà toàn xã hội cần quan tâm và giải quyết.

Summary: Every day, there are about a billion children in the world go to
school. More and more children and teenagers are enrolled in preschool,
primary, high school and college. However, for many children around the world,
the right to go to school and enjoy a full education is still a problem that the
whole society needs to care about and solve.
Từ khóa: Giáo dục; trẻ em; quyền trẻ em; quyền được đi học; thế giới.
Keywords: Education; children; children’s rights; right to go to school; world.
Nhận bài: 8/6/2020; Sửa chữa: 12/6/2020; Duyệt đăng: 2/7/2020.

giáo dục đóng vai trò chủ chốt trong việc xóa
đói, giảm nghèo và giảm lao động trẻ em.
hơn nữa, giáo dục thúc đẩy dân chủ, hòa
bình, sự khoan dung, phát triển và tăng

trưởng kinh tế. Trong Công ước Liên hợp quốc về
Quyền trẻ em tập trung vào quyền giáo dục của trẻ
em. Tại Điều 28 và 29 đề cập đến quyền của trẻ em
về quyền giáo dục và chất lượng cũng như nội dung
giáo dục; Điều 28 tập trung vào việc đảm bảo kỷ luật
trường học theo cách phù hợp với phẩm giá con
người; Điều 29 tập trung vào các mục tiêu giáo dục,
các chính phủ cần đảm bảo việc giáo dục trẻ em phải
hướng tới: Sự phát triển tính cách, tài năng, khả
năng thể chất và tinh thần cho trẻ nhằm phát triển
tiềm năng tối đa của trẻ; Tôn trọng quyền con người
và các quyền tự do cơ bản, các nguyên tắc được ghi
trong hiến chương Liên hợp quốc; Sự tôn trọng đối
với cha mẹ của trẻ về bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và
giá trị văn hóa của cá nhân đối với các giá trị quốc
gia nơi đứa trẻ đang sống cũng như đất nước nơi
chúng sinh ra; Chuẩn bị cho trẻ em một cuộc sống
có trách nhiệm trong một xã hội tự do trên tinh thần
hiểu biết, hòa bình, khoan dung; bình đẳng giới;
bình đẳng giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc, quốc
gia và tôn giáo; Sự tôn trọng môi trường tự nhiên. 

giáo dục phải lấy trẻ em làm trung tâm và trao
Mọi trẻ em trên thế giới đều có quyền được đi học.

ẢNH: UNICEF

BảO Vệ QUYềN ĐượC ĐI HọC
của trẻ em trên thế giới

NHỮNG vẤN Đề qUốC Tế và ĐốI NGoạI NHâN DâN
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quyền cho trẻ. Điều này áp dụng cho các chương trình giảng
dạy cũng như quy trình giáo dục, phương pháp sư phạm và
môi trường nơi việc dạy học diễn ra. giáo dục phải được
cung cấp theo cách tôn trọng phẩm giá vốn có của trẻ và
cho phép trẻ thể hiện quan điểm của mình, cũng như tham
gia vào đời sống học đường. giáo dục cũng cần tôn trọng các
giới hạn nghiêm ngặt về kỷ luật, đặc biệt là vấn đề bạo lực
học đường. giáo dục không chỉ dạy trẻ biết chữ, biết số, mà
còn phải biết các kỹ năng sống như khả năng đưa ra quyết
định, giải quyết xung đột không bạo lực và phát triển lối
sống lành mạnh, tư duy phản biện, tài năng sáng tạo và
các khả năng khác của trẻ. Cần cung cấp cho trẻ những công
cụ cần thiết để theo đuổi các lựa chọn trong cuộc sống. 

Việc thiếu giáo viên được đào tạo bài bản, sách vở và
tài liệu học tập không đầy đủ, các lớp học tạm thời, cơ sở
giáo dục không đảm bảo không gian học tập an toàn
khiến việc học tập của trẻ em gặp nhiều khó khăn. Không
những vậy, nhiều trẻ em đi học trong tình trạng sức khỏe
không đảm bảo như bệnh tật, đói hay kiệt sức do phải
lao động chân tay kiếm tiền hay làm việc nhà. Do những
nguyên nhân trên mà ước tính có khoảng 617 triệu trẻ em
và thanh thiếu niên trên toàn thế giới không thể đạt được
trình độ tối thiểu về đọc hiểu và toán học, mặc dù 2/3
trong số này vẫn đang đi học. 

Cuộc khủng hoảng về quyền được đi học và chất lượng
giáo dục là thách thức lớn trên toàn cầu và đối với toàn xã
hội, để chuẩn bị hành trang kiến thức và kĩ năng cho trẻ em

và thanh thiếu niên bước vào công việc và cuộc sống.

giáo dục vẫn là quyền chưa thể tiếp cận đối với hàng
triệu trẻ em trên toàn thế giới. hơn 72 triệu trẻ em trong
độ tuổi đến trường không được đi học, điều đáng chú ý
là nguyên nhân do sự bất bình đẳng và bất lợi xã hội vẫn
tồn tại. 

Ở các nước đang phát triển, trẻ em không được tiếp
cận với giáo dục cơ bản do bất bình đẳng bắt nguồn từ
giới tính, sức khỏe và văn hóa, như: nguồn gốc dân tộc,
ngôn ngữ và tôn giáo. Những đứa trẻ này bị đẩy ra ngoài
hệ thống giáo dục và không được hưởng lợi từ giáo dục
vốn có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển trí tuệ và
nhận thức xã hội của chúng. 

Các yếu tố liên quan đến đói nghèo như thất nghiệp,
bệnh tật và nạn mù chữ của cha mẹ đóng vai trò nguy cơ
khiến cho tình trạng trẻ không được đến trường và tỷ lệ
bỏ học cao của trẻ nhân lên gấp đôi.

Phổ cập giáo dục tiểu học là một vấn đề lớn đối với
nhiều nơi trên thế giới. Nhiều quốc gia kém phát triển và
đang phát triển không có nguồn tài chính cần thiết để
xây dựng các cơ sở giáo dục, cung cấp tài liệu học tập,
cũng như tuyển dụng và đào tạo giáo viên. Các quỹ được
cộng đồng quốc tế cam kết tài trợ thường không đủ để
cho phép các quốc gia này xây dựng được một hệ thống
giáo dục đầy đủ cho tất cả trẻ em. 

Thiếu cơ sở giáo dục là một vấn đề nghiêm trọng đối với các nước nghèo trên thế giới.
ẢNH: RIGHT TO EDUCATION



52 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

NHỮNG vẤN Đề qUốC Tế và ĐốI NGoạI NHâN DâN

Tương tự như vậy, việc thiếu nguồn tài chính cũng
ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. giáo viên không
được hưởng những lợi ích cơ bản từ các chương trình đào
tạo, nhiều nơi giảng dạy còn thiếu lớp học, học sinh quá
tải. Sự quá tải học sinh còn dẫn đến việc học sinh ở các
trình độ khác nhau sẽ không nhận được chương trình đào
tạo phù hợp với nhu cầu, trình độ và khả năng của mỗi
cá nhân. Do đó, tỷ lệ bỏ học và chất lượng đào tạo thấp
vẫn tiếp tục xảy ra. 

Khu vực hạ Sahara, châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề
nhất với hơn 32 triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học vẫn
chưa được đi học. Khu vực Trung á và Đông á cũng như
Thái Bình Dương cũng đang trải qua tình trạng này với
hơn 27 triệu trẻ em không nhận được giáo dục cơ bản. 

Thêm vào đó, các khu vực này cũng phải đối mặt với
vấn đề tiếp tục gia tăng đó là giáo dục nghèo nàn. Một
đứa trẻ chỉ được theo học không đầy 4 năm và tình trạng
cực đoan là dưới 2 năm. Tại khu vực cận Sahara, nơi có
hơn một nửa trẻ em chỉ được đi học không đầy 4 năm.
Một số quốc gia như Somalia và Burkina Faso, hơn 50% trẻ
em chỉ được đi học dưới 2 năm trong suốt cuộc đời. 

Việc giáo dục nghèo nàn và chất lượng kém có tác
động tiêu cực đến dân số và sự phát triển của các quốc
gia. Những đứa trẻ rời khỏi trường mà hầu như không
nhận được những kiến thức cơ bản, điều này cản trở rất
nhiều đến sự phát triển của chúng, cũng như sự đóng góp
của chúng cho nền kinh tế và xã hội của các quốc gia này. 

Sự bất bình đẳng giới là một trong những nguyên
nhân chủ yếu gây nên tình trạng trẻ em gái ít được tiếp
cận với giáo dục. Trẻ em gái chiếm hơn 54% dân số không
được đi học trên thế giới. Vấn đề này xảy ra thường xuyên
nhất ở các quốc gia ả rập, Trung á, Nam á và Tây á.
Nguyên nhân được giải thích chủ yếu do các đối xử đặc
quyền về văn hóa và truyền thống dành cho nam giới ở
các quốc gia này. Nữ giới được định sẵn cho những công
việc gia đình trong khi nam giới được quyền học tập. 

Khu vực châu Phi cận Sahara có hơn 12 triệu trẻ em
gái có nguy cơ không bao giờ được đến trường. Tại yemen,
hơn 80% trẻ em gái không có cơ hội được đi học. Thậm
chí, đáng báo động hơn một số quốc gia như afghanistan
hay Somalia không hề có nỗ lực giảm khoảng cách giữa
nam và nữ liên quan đến giáo dục. 

Mặc dù nhiều nước đang phát triển có thể đạt được
một số thành tựu trong việc thu hẹp bất bình đẳng nam
nữ trong giáo dục, nhưng vẫn cần rất nhiều nỗ lực để đạt
được một nền giáo dục phổ cập. 

Chiến tranh và xung đột vũ trang là rào cản lớn nhất
đối với trẻ em để tiếp cận với giáo dục. 18% trẻ em ở độ
tuổi tiểu học trên thế giới sống ở các quốc gia bị ảnh
hưởng bởi xung đột không được đến trường, chiếm
khoảng 42% số trẻ em không đi học trên toàn cầu. 

Xung đột có thể gây ra những khó khăn cho các chính
phủ trong việc cung cấp cơ sở giáo dục, hệ thống tuyển
dụng và đào tạo giáo viên. Xung đột gây ảnh hưởng trực
tiếp đến giáo dục trẻ em, bởi các lực lượng vũ trang và các
các nhóm đe dọa có thể tấn công trẻ em khi chúng đến
trường. M ột số nhóm nhắm trực tiếp vào các trường học
bằng các vũ khí hạng nặng và chiếm đóng các trường học
cho mục đích quân sự.

hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ giáo dục và Đào
tạo, hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và uNiCeF đã tiến
hành nghiên cứu “Nguyên nhân bỏ học của trẻ em Việt
Nam”. Qua điều tra về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam (SaVy), có tới 24% thanh niên được điều tra đã bỏ
học khi chưa đến 15 tuổi. Cần các cá nhân, nhà trường,
gia đình, nhà nước và toàn xã hội chung tay tìm ra các
giải pháp và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho trẻ em để
bảo đảm mọi trẻ em đều được đi học, học tập để hạn chế
đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học ở trong
phạm vi cả nước, nhằm góp phần xây dựng một thế hệ
tương lai tốt cả về cả đức và tài để phục vụ Tổ quốc.v

Trẻ em gái có quyền được đến trường.
ẢNH: MODERN DIPLOMACY

Cần nhiều nỗ lực hơn nữa cho một nền giáo dục phổ cập.
ẢNH: UNICEF
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THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Tình trạng biến đổi khí hậu trên thế giới diễn ra ngày càng nghiêm trọng
hơn. Năm 2020 được coi là một trong mười năm nóng nhất từ trước đến nay,
trong đó có những quốc gia, khu vực có nhiệt độ cao hơn nhiều so với phần còn lại
trên trái đất.

Summary: Climate change in the world is getting more serious. The year 2020 is
considered to be one of the hottest ten years ever. There are some countries and
regions with temperatures much higher than the rest of the earth.
Từ khóa: Môi trường; biến đổi khí hậu; nhiệt độ cao; thế giới.
Keywords: Environment; Climate Change; high temperature; world.
Nhận bài: 18/6/2020; Sửa chữa: 25/6/2020; Duyệt đăng: 6/7/2020

Những nơi nóng nhất trên trái đất 
trong năm 2020

Biển cảnh báo nhiệt tại thung lũng Chết (Death Valley), Hoa Kỳ. ẢNH: GETTY

Không còn nghi ngờ khi khẳng định rằng năm
2020 sẽ là một trong những năm nóng nhất
trong lịch sử loài người từ khi chúng ta phát
minh ra thiết bị đo nhiệt độ. Theo cơ quan Quản

lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia hoa Kỳ, khả năng
này cao hơn 98%. Một điều đáng quan tâm là trên thực
tế, nhiệt độ trung bình của 12 tháng qua khoảng thời

gian liên tiếp nóng nhất từng được ghi nhận trong bộ dữ
liệu của cơ quan này. 

Theo báo cáo, tháng 5 vừa qua là một trong những
tháng khô nhất trong 124 năm qua với lượng mưa chỉ
14,3mm. Nghiên cứu mới đây của các nhà khí tượng học
cho thấy nhiệt độ trung bình cao nhất được ghi nhận ở khu
vực Siberia, nhiệt độ đã tăng 10 độ C so với trung bình. 
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Theo dữ liệu từ Trung tâm
Thông tin Môi trường Quốc gia
hoa Kỳ đánh giá tháng 5/2016
giữ kỷ lục nóng nhất so với
cùng kỳ trong lịch sử, trong khi
đó NaSa, đưa ra tháng 5/2020,
nhiệt độ cao hơn tháng 5/2016
là 0,06 độ C. Sự khác biệt nhỏ
này do kỹ thuật khác nhau mà
các cơ quan sử dụng để xử lý tại
các vùng dữ liệu thưa thớt như
Bắc Cực. 

Các kỷ lục nhiệt độ toàn
cầu có khả năng thiết lập
trong thời kỳ cực đại của chu
kỳ mặt trời và trong giai đoạn
el Nino mạnh, do nhiệt tăng
thêm từ Thái Bình Dương lên
bầu khí quyển. Sự tăng nhiệt
độ năm 2020 xảy ra không
phải do el Nino và trong thời
gian tối thiểu của một trong những chu kỳ mặt trời yếu
nhất 11 năm trong thế kỷ vừa qua, điều này nhấn
mạnh nguyên nhân chủ yếu gây nên sự nóng lên toàn
cầu là do con người. 

Chính sự kiện thời tiết khắc nghiệt đã xảy ra tại Trung
Quốc vào tháng 5/2020 gây ảnh hưởng đến 26 tỉnh và 20
người thiệt mạng. Thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỷ uSD. 

Sau khi lên đến đỉnh điểm như một cơn bão cấp 5 với
sức gió 160 dặm/giờ, cơn bão amphan suy yếu đã đổ bộ
gần biên giới Ấn Độ - Bangladesh ở cấp 2 với sức gió
khoảng 100 dặm/ giờ. Lốc xoáy khiến 4,2 triệu người phải
sơ tán, phá hủy và làm hư hại 2,8 triệu ngôi nhà ở Ấn Độ
và 225.000 ngôi nhà ở Bangladesh. Cơn bão amphan đã
làm chết 133 người, gây thiệt hại ước tính trị giá 15 tỷ
uSD, trở thành cơn bão nhiệt đới Ấn Độ Dương gây thiệt
hại lớn nhất trong lịch sử. 

Khoảng 12 tháng qua, nhiệt độ trên trái đất đã tăng
0,7 độ C so với trung bình. Trên toàn cầu, tháng 5 vừa
qua là tháng nóng nhất, nhiệt độ cao hơn 0,63 độ C so với
trung bình các tháng 5 được ghi nhận từ năm 1981-2010.

Các quốc gia gần xích đạo luôn có nhiệt độ cao hơn
so với các quốc gia xa hơn về phía Bắc và phía Nam
đường xích đạo. Các quốc gia ở xa hơn phía Bắc bán cầu
và Nam bán cầu thường có bốn mùa trong năm, cũng
như nhiệt độ chênh lệch lớn giữa các tháng mùa hè và
mùa đông. 

Do độ nghiêng của trái đất trên trục của nó, các cực
nhận được tia mặt trời ở góc nghiêng và trải rộng trên
một diện tích lớn hơn. Tuy nhiên, ở đường xích đạo các
tia mặt trời chiếu trực tiếp lên một diện tích nhỏ, khiến
các tia tập trung hơn và làm nhiệt độ của khu vực này
cao hơn. 

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự khác biệt nhiệt độ ở
khu vực xích đạo và khu vực xa xích đạo đó là sự hấp thụ
và tán xạ ánh nắng mặt trời khi đi qua bầu khí quyển và
sự phản xạ của bề mặt trái đất. Những nơi có vĩ độ cao hơn
có nhiều phân tử không khí và các hạt hơn, dẫn đến sự
hấp thụ nhiệt lớn hơn và năng lượng mặt trời tới bề mặt
thấp hơn. Năng lượng phản xạ từ mặt trời dội ngược lại
không làm trái đất ấm lên. Lượng tia phản xạ phụ thuộc
vào bề mặt và tuyết phản chiếu phần lớn năng lượng mặt
trời, khiến cho các vùng vốn đã lạnh trên thế giới vẫn lạnh.
Trong khi đó các khu vực xung quanh xích đạo hấp thụ rất
nhiều tia nắng mặt trời, dẫn đến nhiệt độ cao hơn. 

Điều này phản ánh việc các quốc gia nóng nhất thế
giới có xu hướng nằm trong khu vực gần xích đạo. Mười
quốc gia nóng nhất thế giới trong năm nay bao gồm:
Burkina Faso, Mali, Kiribati, Tuvalu, Djibouti, Senegal,
Mauritania, Maldives, Palau và Benin. Trong đó, Burkina
Faso là quốc gia nóng nhất trên trái đất. Nhiệt độ trung
bình hàng năm ở quốc gia này là 28,25 độ C. Quốc gia nằm
ở Tây Phi, khu vực phía Bắc Burkina Faso và được bao phủ
bởi sa mạc Sahara. Do đặc điểm địa hình này mà quốc gia
này thường gặp tình trạng hạn hán kéo dài, đây là một
vấn đề nghiêm trọng đối với một quốc gia có nhiệt độ cao
quanh năm. 

Ngoài những quốc gia có nhiệt độ trung bình cao nhất
thế giới kể trên, trái đất còn ghi nhận những địa điểm có
nhiệt độ cao kỉ lục. el azizia, Libya là một trong số đó, tại
đây nhiệt độ kỉ lục là 58 độ C được ghi nhận vào năm
1922. Thị trấn nằm ở quận Jafara này thường xuyên có
nhiệt độ trên 48 độ C. Death Valley, California, hoa Kỳ có
nhiệt độ lên đến 56,7 độ C vào mùa hè năm 1913. Tháng
7/2018, tại đây cũng trải qua một tháng nóng nhất được
mô tả không khí nóng như thiêu đốt. Nhiệt độ trung bình

Cuộc sống của người dân tại Burkina Faso.
ẢNH: UN NEWS
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hàng ngày trong suốt tháng này là 42,3 độ C. Thung lũng
Death nằm ở phía Bắc sa mạc Mojave có mức nhiệt độ cao
nhất được ghi nhận là 56,7 độ C. Tại đây hiếm khi có gió
và nước, thung lũng nằm dưới mực nước biển 86m, được
bao quanh bởi các dãy núi, do đó khi không khí thổi qua
đây đều trở nên nóng lên nhanh chóng. Khoảng 300
người sống tại khu vực này. Tuy nhiên, lượng người
chuyển đi ngày càng tăng. Thung lũng Death Valley là
điểm du lịch hút khách nhờ cảnh quan biến đổi kỳ ảo và
những màn “hồi sinh” bất ngờ của cỏ cây khi có mưa. Đặc
biệt là những thảm hoa dại bung nở ngoạn mục theo chu
kỳ khoảng 10 năm cũng mang lại vẻ đẹp thiên nhiên
mãnh liệt.

giữa năm 1960 và 1966, nhiệt độ trung bình ở Dallol,
etiopia là 41 độ C, đây là nơi có nhiệt độ trung bình cao
nhất trong số những khu vực có người ở trên trái đất.
Vùng thủy nhiệt này có các mỏ muối, suối nước nóng
chứa axit và suối phun. Trái với tưởng tượng, toàn vùng
có tới hơn 83.000 người sinh sống. Ngành khai thác mỏ ở
đây rất phát triển. 

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thành phố Wadi
halfa gần hồ Nubia, Sudan là 53 độ C vào tháng 4/1967.
Tại Dasht-e Loot, iran, các phép đo đạc từ vệ tinh đã thu
được trong khoảng thời gian từ năm 2003 – 2009, nhiệt
độ cao nhất ở khu vực này là 70,7 độ C. Tại Tirat Zvi,
israel, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 54 độ C vào
năm 1942. Nhiệt độ trung bình ở khu vực này là 37 độ C.
Thành phố Timbuktu, Mali nằm ở rìa phía Nam của sa mạc
Sahara và cách sông Niger khoảng 8 dặm về phía Bắc có
nhiệt độ cao nhất là 49 độ C. 

Kebili, Tunisia từng có nhiệt độ cao nhất là 55 độ C và
nhiệt độ trung bình là hơn 40 độ C vào các tháng mùa hè.
ốc đảo giữa sa mạc ghadames ở Libya giờ là Di sản Thế

giới uNeSCo nhờ những căn nhà đắp từ bùn, kiến trúc
bảo vệ 7.000 cư dân ở đây khỏi cái nóng bỏng rát. Khu
di sản thế giới này có nhiệt độ trung bình là 40 độ C và
nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 55 độ C. Theo
chỉ số nhiệt kế - kết hợp nhiệt độ không khí và độ ẩm
tương đối, thành phố Bandar-e Mahshahr, iran có nhiệt
độ cao thứ hai trên thế giới từ trước đến nay là 74 độ C
vào tháng 7/2015.

Sahara là hoang mạc lớn thứ 3 trên trái đất, nằm tại
châu Phi với diện tích hơn 9 triệu km2 và có tuổi đời 2,5
triệu năm. Nhiệt độ trung bình ở Sahara vào mùa hè có lúc
đạt tới 49 độ C. Dù thuộc top sa mạc nóng nhất hành tinh,
nơi hoang vu này vẫn ẩn chứa nhiều điều thú vị khiến du
khách muốn khám phá. 

Tại châu á, theo Tổ chức Khí tượng học Thế giới,
Bangkok là một trong những thành phố nóng nhất
hành tinh, không phải do những kỉ lục nhiệt độ được
ghi nhận, mà bởi vì nhiệt độ cao duy trì quanh năm ở
thành phố này. Bangkok duy trì mức nhiệt trung bình
là 29 độ C, cùng với độ ẩm cao và số ngày mưa trung
bình là 128 ngày mỗi năm và nhiệt độ cao nhất được
ghi nhận là 39 độ C.

Thành phố Kuwait ở phía Tây châu á cũng là một
trong những thành phố có nhiệt độ cao nhất thế giới,
trung bình ở mức 42 độ C từ tháng 6 đến tháng 8. Vào ban
đêm, nhiệt độ có thể hạ xuống còn 29 độ C trong các
tháng hè. Thành phố này ghi nhận nhiệt độ cao kỉ lục là
54 độ C.

Tại thánh địa hồi giáo Mecca, nhiệt độ cao trung bình
ở mức 38 độ C, mỗi năm chỉ có khoảng 22 ngày mưa. Nhiệt
độ cao nhất được ghi nhận tại đây là 50 độ C, nhưng vào
mùa đông, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, trung bình là
32 độ C.v

El Azizia, Libya có nhiệt độ cao kỉ lục .
ẢNH: ALAMY

Thành phố Bangkok luôn duy trì mức nhiệt độ cao.
ẢNH: AGODA
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NHâN vẬT - sự kIệN

Tư TưởNG NHâN văN qUâN sự 
Hồ CHí mINH 
trong chính sách đối với thương binh, 
liệt sĩ và người có công với cách mạng

ĐẶNG BÁ MINH*,ĐẶNG CÔNG THÀNH**

Tóm tắt: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống
quý báu của dân tộc ta. Đây cũng là một trong những nguồn gốc hình thành tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là tình cảm, tư tưởng thể hiện tính
nhân văn cao cả của Người trong chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và
người có công với cách mạng.

Summary: “When you eat a fruit, think of the man who planted the tree” is a
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hơn 70 năm qua, quán triệt sâu sắc tư tưởng của
Chủ tịch hồ Chí Minh trong chính sách đối với
thương binh, liệt sĩ và người có công với cách
mạng, Đảng, Nhà nước ta đã triển khai, thực

hiện nhiều chủ trương, chính sách phù hợp nhằm bảo
đảm ưu đãi cho các đối tượng chính sách là thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách
mạng. Thông qua việc thực hiện các chính sách, thể hiện
rõ sự tôn trọng, tôn vinh, ghi nhớ, đền đáp công ơn về
những mất mát, hy sinh của những người đã đóng góp
công sức, của cải và mồ hôi, xương máu cho cách mạng.
Những kết quả đạt được đã khẳng định giá trị to lớn,
tính đúng đắn, sáng tạo cũng như định hướng vận dụng
tư tưởng nhân văn quân sự hồ Chí Minh trong chính
sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với
cách mạng.

Tư tưởng nhân văn quân sự hồ Chí Minh trong chính
sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công có
nguồn gốc sâu xa từ truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc. Một truyền thống, đạo lý được hình
thành và phát triển theo suốt chiều dài lịch sử dựng nước
và giữ nước của dân tộc, mang đậm dấu ấn, nét đẹp văn
hóa, tinh thần của con người Việt Nam. Truyền thống,
đạo lý đó đã được lưu giữ và được phát huy mạnh mẽ
thành phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” cho các đối tượng
chính sách, người có công với cách mạng trong thời đại
hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là sự kế thừa và phát huy tinh
hoa văn hóa thế giới trong việc tỏ lòng biết ơn và đền
đáp công lao của những người đã hy sinh tính mạng, tài
sản của mình vì chính nghĩa, vì nhân dân, vì đất nước, mà
trở thành những truyền thuyết, những huyền thoại,
những tượng đài bất hủ trong lịch sử nhân loại. Đồng

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
** Thạc sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
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thời, xuất phát từ thực tiễn phong trào cách mạng, sự hy
sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và
người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giành
độc lập, tự do của dân tộc, trong hai cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy
nhiên, hằn sâu trong đó một yếu tố không kém phần
quan trọng là từ phẩm chất, nhân cách hồ Chí Minh. Từ
những phẩm chất đặc biệt của Người, như tinh thần nhân
đạo, lòng yêu thương, chia sẻ đau thương, niềm tôn kính
sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ; sự mất mát của các
thương binh, bệnh binh, của người có công lao đóng góp
cho cách mạng. Nội dung tư tưởng nhân văn quân sự hồ
Chí Minh trong chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và
người có công biểu hiện trên một số nội dung sau:

Một là, sự đồng cảm, yêu thương, chia sẻ với những
mất mát, hy sinh của thương binh, liệt sĩ và người có công
với cách mạng.

Trên cương vị Chủ tịch nước, Người thấu hiểu, đồng
cảm với những đau thương, mất mát của thương binh,
liệt sĩ và người có công với cách mạng. Vì vậy, nghe tin
con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, Người đã viết thư
động viên “Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh
niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì
hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em
thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước.
Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. họ
chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh
thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam”1.
Người thấu hiểu những đau thương, mất mát, hy sinh của
những đối tượng chính sách. Người bày tỏ sự đồng cảm và
sự chia sẻ sâu sắc trước những đau thương, mất mát đó;
vì vậy, Người luôn ân cần viết thư thăm hỏi thương binh,
gia đình liệt sĩ. Đồng thời, Người thường xuyên nhắc nhở
đến trách nhiệm và động viên, biểu dương các địa
phương, các đơn vị, cá nhân đã hết lòng giúp đỡ thương
binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Ngày 16/2/1947, Người ký Sắc lệnh số 20/SL ban hành
chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ; chọn ngày
27 tháng 7 làm “Ngày Thương binh toàn quốc”, ngày đó
là dịp để đồng bào cả nước “tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là
tỏ ý yêu mến thương binh”2, đây là một việc làm hết sức
có ý nghĩa, đã phát huy được truyền thống nhân ái của
dân tộc, tạo thành một phong trào xã hội có tính chất
sâu, rộng trên phạm vi toàn quốc để chia sẻ và giúp đỡ
thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thực hiện chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và
người có công, trong Thư gửi Ban Thường trực của Ban Tổ
chức Ngày Thương binh toàn quốc, Người đã đặt ra câu
hỏi để mỗi người dân có trách nhiệm trả lời: “Đang khi
Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền
chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em,
vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng
nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. ai

là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để
giữ gìn đất nước cho chúng ta”3. Và tận sâu trong trái
tim mình, Người đã lý giải cho chúng ta thấy rằng,
thương binh phải chịu mất mát, hy sinh là “Vì lợi ích của
Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què
quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ
những người con anh dũng ấy”4. Người cho rằng, để giúp
đỡ đối tượng chính sách thì không có điều gì to lớn,
mạnh mẽ hơn đó là sự đồng tâm, hiệp lực của đồng bào,
đồng chí cả nước, sự góp công, góp sức của cả dân tộc.
Sức mạnh đó phải được xuất phát từ cội nguồn dân tộc
đó là tinh thần biết yêu thương con người, biết chia sẻ
khó khăn, biết đồng cam cộng khổ, vì nghĩa lớn mà tạo
nên sức mạnh về cả vật chất, tinh thần góp phần động
viên, chia sẻ những mất mát, hy sinh của đối tượng
chính sách và người có công. 

hai là, tỏ rõ lòng biết ơn, đền đáp và tri ân công lao
của thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Người luôn đánh giá cao công trạng của đối tượng
chính sách. Người yêu cầu toàn Đảng, toàn dân phải thực
sự tôn vinh, ra sức đền đáp xứng đáng cho những mất
mát, hy sinh của thương binh, liệt sĩ và người có công với
cách mạng cả về vật chất và tinh thần. Đây là sự kế thừa
và phát triển mạnh mẽ truyền thống, đạo lý “uống nước
nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.
Và từ những giá trị truyền thống, đạo lý đó Người đã chỉ
ra cho toàn Đảng, toàn dân phương hướng thực hiện việc
ghi nhớ, đền đáp công ơn của những người đã đóng góp,
hy sinh xương máu cho cách mạng. 

Tháng 6/1947, trong khi cả nước đang tiến hành cuộc
kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược,
trước những mất mát, hy sinh cũng như những đóng góp
hết sức to lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; dựa trên
chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà
nước, ý nguyện của nhân dân, Chủ tịch hồ Chí Minh đã ra
chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh”
để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương
binh. Thực hiện chỉ thị của Người, một hội nghị trù bị
gồm đại biểu các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khối
và tỉnh đã họp, thảo luận và nhất trí lấy ngày 27/7/1947
làm “Ngày Thương binh toàn quốc”; đến năm 1954, Đảng,
Nhà nước ta đã đổi thành “Ngày Thương binh Liệt sĩ”. 

Trải qua cuộc các kháng chiến trường kỳ, chiến đấu vì
lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hàng triệu
đồng bào, đồng chí đã hy sinh, hàng chục vạn người đã
cống hiến một phần thân thể, những mất mát ấy không
có gì bù đắp được. Cảm động trước những hy sinh to lớn
đó, tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Người đã
chỉ ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức
sâu sắc hơn về mất mát, hy sinh của thương binh, liệt sĩ
“Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng
thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã
chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.
Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng
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ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt
sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự
nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng
ta”5. Người căn dặn, đối với những người con trung hiếu
ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng
đáng, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, giúp đỡ những
người con anh dũng ấy, phải học tập tinh thần dũng cảm
của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn
thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại. 

Đến nay có thể khẳng định, việc tỏ rõ lòng biết ơn,
đền đáp và tri ân công lao của thương binh, liệt sĩ và
người có công với cách mạng của Chủ tịch hồ Chí Minh
là bước khởi đầu cho việc thực hiện một chính sách lớn,
hợp ý Đảng, lòng dân nhằm đền đáp công ơn cho các đối
tượng chính sách. Vì vậy, trong quá trình thực hiện các
chủ trương, chính sách đúng đắn này luôn nhận được
sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và đã nhanh chóng
trở thành phong trào xã hội sâu, rộng thu hút toàn dân
tích cực tham gia để giúp đỡ các đối tượng chính sách
vượt qua khó khăn, tiếp tục hy sinh, cống hiến sức lực,
trí tuệ của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và
tương lai dân tộc. 

Ba là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với
cách mạng.

Với 24 năm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng,
Nhà nước, Chủ tịch hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo
cho các đối tượng chính sách. Lời nói, việc làm của Người
đều thấm đẫm tư tưởng nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo
lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng
cây”, làm cho toàn xã hội có nhận thức sâu sắc, đời đời
ghi nhớ công ơn của các thế hệ đã đóng góp, hy sinh mồ
hôi, xương máu cho cách mạng. Chủ trương của Người là
mọi việc phải bắt đầu từ những suy nghĩ, việc làm nhỏ
nhưng góp lại nó sẽ thành việc lớn, việc có ích mà từ cụ
già đến em nhỏ đều có thể làm được. Người kêu gọi:
“Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi
tuần nhịn ăn một bữa để giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ
chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài
ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sĩ bị thương”6.
Đến nay, nhân dân cả nước vẫn luôn cảm động khi nhìn
lại hình ảnh vị Chủ tịch nước, hàng năm cứ đến Ngày
thương binh, liệt sĩ lại gửi thư cùng một tháng lương của
mình; kèm đó, khi thì một bữa ăn, khi thì một món quà
(do đồng bào gửi biếu) để tặng anh em thương binh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho gia đình chính sách tại huyện Nam Đàn,
tỉnh Nghệ An. 
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Người đề ra phương châm, chỉ đạo thực hiện chính
sách thương binh, liệt sĩ và người có công rất rõ ràng,
cụ thể, phù hợp với truyền thống dân tộc và hoàn cảnh
đất nước: “Đồng bào sẵn sàng giúp, Chính phủ ra sức
nâng đỡ, anh em có quyết tâm, thì anh em nhất định
dần dần tự túc được”7. Do đó, gần 70 năm qua, kể từ
Ngày Thương binh toàn quốc, hàng năm toàn Đảng,
toàn dân lại thêm tự hào về bước phát triển của chính
sách thương binh, liệt sĩ. Với sự mở đầu của Sắc lệnh số
20/SL ngày 16/2/1947 ban hành chế độ hưu bổng
thương tật và tiền tuất tử sĩ, qua từng giai đoạn được
bổ sung, sửa đổi cả về đối tượng, tiêu chuẩn và nội
dung ưu đãi; đến nay chính sách thương binh, liệt sĩ đã
phát triển thành các Pháp lệnh được thực hiện trong cả
nước: Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Pháp lệnh ưu đãi người
hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương
binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người
có công giúp đỡ cách mạng.

Từ “an dưỡng” đường số 1 ở xã Lục Ba, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên, một bộ phận làm chân tay giả ra đời ở
vùng tự do trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến
chống Pháp, hệ thống cơ sở sự nghiệp của ngành thương
binh - xã hội được mở rộng ở nhiều tỉnh phía Bắc. Phát
triển qua thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến
nay cả nước có hàng trăm cơ sở sự nghiệp từ Trung ương
đến địa phương, được tăng cường trang thiết bị, phục vụ
tốt cho việc phục hồi chức năng, nuôi dưỡng, đào tạo,
dạy nghề và tổ chức sản xuất cho thương binh, thân nhân
liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Bốn là, có cách nhìn lạc quan về thương binh, gia đình
liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Từ cách nhìn lạc quan thương binh tàn nhưng không
phế, Người gặp gỡ, động viên và khuyên anh em thương
binh khi đã khôi phục sức khỏe phải tham gia công tác
sản xuất để trở thành người công dân kiểu mẫu, các gia
đình liệt sĩ phải trở thành những gia đình cách mạng
gương mẫu. Chủ tịch hồ Chí Minh coi thương binh, liệt sĩ
và người có công với cách mạng là những người anh hùng,
vì họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. họ chết
cho Tổ quốc sống mãi, vật chất họ mất nhưng tinh thần
họ sẽ luôn sống với non sông Việt Nam. Do đó, công tác
thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và
toàn xã hội. Mỗi người Việt Nam phải biết ơn, thương yêu
và giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ và những người
có công với cách mạng. Điều đó có tác động tích cực trở
lại, làm cho đối tượng chính sách nhận rõ trách nhiệm,
thái độ của mình đối với nhân dân, đối với đất nước làm

cho tinh thần của nhân dân và bộ đội thêm vững vàng, dù
phải còn chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh. 

Người căn dặn, nhắc nhở anh em thương binh phải
biết ơn sự chăm sóc của đồng bào, phải hòa mình với
nhân dân, tôn trọng nhân dân; tránh tâm lý công thần,
coi thường lao động, coi thường kỷ cương, pháp luật. Chớ
bi quan, chán nản, mà phải luôn cố gắng, bao giờ cũng
phải là những chiến sĩ anh dũng trên các mặt trận. Đặc
biệt là phải giữ gìn, có ý thức tổ chức, kỷ luật, luôn đoàn
kết chặt chẽ, thương yêu giữa anh em thương binh với
nhau, giữa thương bệnh binh với đồng bào; giữ vững
truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của dân tộc, của quân đội.

Đồng thời, Người có nhiều sáng kiến để phát động
các phong trào với những mục tiêu cụ thể và thiết thực
để giúp đỡ các đối tượng chính sách. Năm 1948, Người
gửi thư cho các cháu nhi đồng phát động phong trào
công tác Trần Quốc Toản nhằm giúp đỡ các gia đình bộ
đội, gia đình thương binh, liệt sĩ. Năm 1951, Người phát
động phong trào “Đón thương binh về làng” để Đảng,
chính quyền, đoàn thể và nhân dân các làng, xã giúp đỡ
thương binh làm những công việc nhẹ, phù hợp để có
thể tự sinh sống, hoà nhập với cộng đồng, động viên
anh chị em thương binh thấy rõ, hiểu đúng, phấn đấu
trở thành những người “tàn nhưng không phế”, hăng
hái, lạc quan đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.

hiện nay, việc thực hiện chính sách thương binh, liệt
sĩ và người có công với cách mạng không chỉ thể hiện sự
trân trọng, tri ân của Chủ tịch hồ Chí Minh, của Đảng,
Nhà nước và toàn xã hội, mà còn là hình thức giáo dục về
ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn của các thế hệ đối với
những người, những gia đình đã có cống hiến, hy sinh
cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Khắp cả nước nhân dân
ta đã xây dựng nên những tượng đài chiến thắng, tượng
đài, nghĩa trang liệt sĩ là nhằm mục tiêu giáo dục tinh
thần, ý thức xã hội để tôn vinh, biết ơn những người đã
hy sinh xương máu cho đất nước. 

Tư tưởng nhân văn quân sự hồ Chí Minh với đối tượng
chính sách là bảo đảm công khai, công bằng, phù hợp với
đối tượng, đều khắp, không được để quên, để sót một ai;
phải nghiêm túc, kiên quyết bài trừ mọi biểu hiện tiêu
cực, tham nhũng, lợi dụng chức quyền để ban phát lợi lộc
cho những đối tượng gian trá, lừa đảo không xứng đáng
được hưởng sự ưu đãi của Đảng, Nhà nước và của nhân
dân. Do vậy, phải tích cực đổi mới, từng bước nâng cao
chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách
nhằm bảo đảm công bằng, bình đẳng và từng bước nâng
cao chất lượng cuộc sống cho thương binh, gia đình liệt
sĩ và người có công với cách mạng.v

Chú thích:
1, 2, 3, 4, 6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 49, 204.
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 401.
7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 546.
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Con đường trở thành nhà lãnh đạo thực
hiện sự nghiệp đổi mới

Đồng chí Nguyễn Văn Linh sinh ngày 1/7/1915
trong gia đình công chức quê ở xã giai Phạm, huyện

yên Mỹ, tỉnh hưng yên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh
(tên thật là Nguyễn Văn Cúc) tham gia hoạt động
cách mạng từ khi 14 tuổi và hiến dâng gần 70 năm
cuộc đời vì độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của
nhân dân. 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

PHẠM HỒNG CHƯƠNG*, NGUYỄN BÉ LÊ**

Tóm tắt: Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương
vị Tổng Bí thư của Đảng thời kỳ đất nước bước vào đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh
đã cùng tập thể lãnh đạo của Đảng ta nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo
lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những
biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành
tựu quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã trở thành một nhà lãnh đạo cách mạng
có học vấn sâu rộng, tư duy luôn đổi mới. Ở đồng chí, Cách mạng hay Đổi mới đều là
sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa nhiệt tình cách mạng và tri thức khoa học. Trên
cương vị nào, đồng chí cũng thực hiện sự nhất quán giữa nói và làm. Bài viết làm sáng
tỏ những cống hiến của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta trong những năm đầu của
công cuộc đổi mới - Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Summary: As one of the excellent students of President Ho Chi Minh, as the General
Secretary of the Party who started the country's renovation career, Comrade Nguyen
Van Linh and the leaders of our Party were sharp, proactive and creative, cleverly
sailing the revolutionary boat through the dangerous steps of the period of great
fluctuations in the world, accelerating innovation, and gaining important achievements.
Comrade Nguyen Van Linh had become a revolutionary leader with profound
knowledge and innovative thinking. At him, revolution or innovation were the product
of a harmonious combination between revolutionary enthusiasm and scientific
knowledge. In any position, he always performed his consistency between speaking
and doing. This article clarifies the contributions of the Party's highest leader in the
early years of the renewal process - General Secretary Nguyen Van Linh.
Từ khóa: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; nhà lãnh đạo cách mạng; công cuộc đổi mới; nói và làm.
Keywords: General Secretary Nguyen Van Linh; revolutionary leader; renewal process; speaking and doing.
Nhận bài: 15/6/2020; Sửa chữa: 18/6/2020; Duyệt đăng: 26/6/2020.

ĐồNG CHí NGUyễN văN LINH -
Tổng Bí thư đầu tiên của sự nghiệp 
đổi mới
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Năm 1930, bị thực dân Pháp bắt lưu đầy chung thân ở
Côn Đảo, ngay khi thoát khỏi địa ngục trần gian nhà tù
đế quốc (năm 1936), đồng chí lập tức đến hải Phòng để
tham gia tái lập Thành uỷ hải phòng. Năm 1939, khi lãnh
đạo Xứ ủy Trung Kỳ lần lượt bị địch bắt, đồng chí được cử
đi thành lập lại Xứ uỷ Trung Kỳ. 

Đầu năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt (ở Vinh)
và đầy đi Côn Đảo lần thứ hai. Cách mạng Tháng Tám năm
1945 thành công, thoát khỏi ngục tù đế quốc, đồng chí
trở về tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam
Bộ và đã dành nửa cuộc đời của mình gắn bó máu thịt với
Nam Bộ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam,
thống nhất Tổ quốc. Mười Cúc là cái tên thân thương mà
đồng bào miền Nam gọi đồng chí là một biểu thị của sự
gắn bó ấy1.

Năm 1957, đồng chí Nguyễn Văn Linh ra miền Bắc
nhận trọng trách mới, với trách nhiệm Quyền Bí thư Xứ
uỷ Nam Bộ và từ năm 1961 là Bí thư Trung ương Cục miền
Nam. Bám trụ ở miền Nam suốt cuộc chiến tranh ác liệt
chống Mỹ xâm lược, trên cương vị của mình, đồng chí
Nguyễn Văn Linh đã góp phần lãnh đạo hiện thực thắng
lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên cả nước, hòa
bình thống nhất Tổ quốc. hai lần trên cương vị Bí thư
Thành uỷ Thành phố hồ Chí Minh, đồng chí lại nỗ lực lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ khôi phục đời sống và xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở thành phố đông dân nhất, khó khăn
phức tạp nhất cả nước sau hàng trăm năm thống trị của
chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Nhưng cũng từ đây, trước
khó khăn của công cuộc xây dựng đất nước, một lần nữa,
"từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí lại có
những đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc thiết kế
đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước"2 góp
phần mở ra thời kỳ đổi mới trong xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở nước ta. 

Từ năm 1986, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, bắt
đầu khởi nghiệp đổi mới của đất nước, đồng chí Nguyễn
Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo của Đảng ta "nhạy bén,
chủ động, sáng tạo, khôn khéo lèo lái con thuyền cách
mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy
ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công
cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan
trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, phát trển kinh tế - xã hội, củng cố quốc
phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân"3. 

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh, thắng
lợi trong 5 năm đầu (1986-1991) của sự nghiệp đổi mới
chưa có tiền lệ ở nước ta đã đem lại niềm tin của nhân
dân vào con đường đổi mới xây dựng đất nước mà Đảng
ta mới khởi xướng và trên cơ sở đó củng cố mối quan hệ
máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Thắng lợi đó đã chuẩn
bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng ta vạch ra Cương
lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội và đồng chí cũng là người

lãnh đạo việc xây dựng Cương lĩnh đó của Đảng. Đó chính
là những thắng lợi của tư duy khoa học sáng tạo, của tài
năng tổ chức, thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm
trước dân tộc của Đảng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Linh trong những năm đầu của sự nghiệp đổi
mới ở nước ta.

Phẩm chất của nhà lãnh đạo thực hiện
đường lối đổi mới

Là người chịu trách nhiệm cao nhất của Đảng trong
tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội Vi,
trước sự khuynh đảo của chủ nghĩa đa nguyên trên thế
giới tác động vào nước ta, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã
dứt khoát khẳng định, "sự lãnh đạo của Đảng đối với
xã hội ta là một tất yếu khách quan”. Trong những năm
đầu của sự nghiệp đổi mới, những khẳng định có tính
nguyên tắc của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có ý nghĩa
và giá trị to lớn trong thống nhất tư tưởng của Đảng và
nhân dân, giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo
cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. 

Trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Vi của
Đảng, đồng chí luôn nhấn mạnh: Đảng phải nhìn thẳng
vào sự thật, phải thấy thiếu sót chủ quan của chúng ta là
nghiêm trọng và kéo dài; phải có tinh thần dũng cảm tự
phê phán mạnh mẽ và triệt để để đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh cho rằng, nói đến tư duy là
nói đến trình độ nắm bắt các quy luật khách quan, suy
nghĩ theo đòi hỏi của các quy luật đó và áp dụng phù hợp
với điều kiện cụ thể của đất nước; nói đến tư duy là nói
tới quá trình sáng tạo, đề xuất ra các sáng kiến mới, nói
tới việc tìm tòi các biện pháp có hiệu quả cho hành
động... Tất cả những điều này đòi hỏi phải chống chủ
nghĩa kinh nghiệm, chống lại sự hời hợt trong nhận thức,
chống lại cách suy nghĩ chủ quan, bảo thủ, giáo điều, tách
rời giữa lý luận và thực tiễn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh chỉ rõ: phương pháp tư duy
đúng đắn là không thừa nhận sự cường điệu hoá, nhấn
mạnh mặt này coi nhẹ mặt kia như kế hoạch và thị
trường, tập trung và dân chủ trong hoạt động lý luận và
thực tiễn ở nước ta hiện nay, hoặc nhân danh đổi mới để
phủ định những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin và đề xuất những giải pháp không phân biệt
nguyên tắc, xoá nhòa ranh giới có tính nguyên tắc giữa
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.

Để thực hiện được những nội dung trên và muốn
giành thắng lợi trong cuộc tiến công vào nhận thức và
phong cách cũ, đồng chí yêu cầu: cần có đủ dũng khí cách
mạng, hết sức kiên trì và nhất thiết phải tiến hành trên
cơ sở khoa học và cần phải có ý thức tự giác, vì những cái
cũ vốn nằm ngay trong bản thân mỗi con người và chúng
rất dễ hồi phục dưới những hình thức có vẻ như mới. Cần
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phân biệt rõ đâu là cái cần đổi mới, đâu là cái cần bồi đắp,
nâng cao hơn. Đồng chí viết: "Nói đổi mới tư duy hoàn
toàn không có nghĩa là phủ nhận những thành tựu lý
luận và quan điểm đúng đắn của Đảng, phủ nhận những
quy luật phổ biến của cách mạng xã hội chủ nghĩa, trái
lại, cần tiếp tục hoàn chỉnh và phát triển thêm những
thành tựu đó".

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đặc biệt nhấn mạnh việc
khai thác kho tàng tư tưởng của Chủ tịch hồ Chí Minh và
học tập những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cách mạng
nước ta.

Cùng với việc thúc đẩy sự sáng tạo khoa học thông
qua đổi mới tư duy lý luận của Đảng, đồng chí Nguyễn
Văn Linh luôn quan tâm về việc Đảng ta phải không
ngừng nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo để xứng đáng
là người lãnh đạo chính trị đối với xã hội, xứng đáng niềm
tin yêu và hy vọng của nhân dân. Bởi vậy, theo đồng chí,
Đảng phải hết sức coi trọng và đặt lên trước hết vấn đề
soạn thảo chiến lược, sách lược, đáp ứng đúng yêu cầu
cách mạng trong từng thời kỳ để định hướng cho xã hội
tiến lên. Do vậy, tầm nhìn xa, trông rộng, khả năng bắt
mạch đúng nhu cầu hiện tại của cuộc sống và dự đoán có
căn cứ khoa học sự vận động trong tương lai là những
phẩm chất hàng đầu mà Đảng phải có. Trước sự vận động
nhanh chóng của thực tiễn, Đảng càng cần phải nâng cao
những phẩm chất đó lên những trình độ mới. Sự nghiệp
đổi mới là mới mẻ, chỉ có thể vừa làm, vừa tìm tòi khám
phá, do đó, theo đồng chí, một mặt phải nghiên cứu nắm
vững các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, mặt
khác phải tăng cường tổng kết thực tiễn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh, bên cạnh việc
hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách đúng
đắn, để nâng cao chất lượng lãnh đạo của mình, Đảng
phải tăng cường công tác kiểm tra theo dõi việc thực hiện
các chủ trương, chính sách đó; phải tập trung đầu tư công
sức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để thực thi đúng đắn
công cuộc đổi mới, chuẩn bị tốt cho việc chuyển tiếp thế
hệ lãnh đạo và phải suy nghĩ nghiêm túc vấn đề quan hệ
giữa Đảng với dân trong điều kiện Đảng cầm quyền nhằm
đổi mới công tác vận động quần chúng cho phù hợp... 

Đồng chí khẳng định: "Sức mạnh, uy tín và chất lượng
lãnh đạo của Đảng phụ thuộc một phần quyết định ở việc
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả dân chủ
trong Đảng và trong xã hội" vì chỉ có đem lại dân chủ
thực sự cho nhân dân và thông qua đó mới "phát huy cao

độ tính tích cực sáng tạo của họ trong sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội"4. Bởi vậy, để phát triển dân chủ và ngăn
chặn những biểu hiện cực đoan, vô nguyên tắc, nặng về
đòi hỏi mở rộng dân chủ vô hạn độ, nhẹ về tôn trọng kỷ
luật, kỷ cương và pháp luật, Đảng phải bổ sung, hoàn
thiện và xây dựng mới các thiết chế và cơ chế dân chủ
nhằm xác định quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trên
các lĩnh vực hoạt động khác nhau; đảm bảo thực thi đúng
các quyền và nghĩa vụ của công dân đã được ban hành;
nghiêm trị những hành vi xâm phạm theo đúng pháp luật
của nhà nước; củng cố về tổ chức và nâng cao năng lực
hoạt động của hệ thống thanh tra và kiểm tra; giáo dục
và tuyên tuyền sâu rộng hiến pháp và pháp luật trong
các nhà trường và trong xã hội. Theo đồng chí, "Để thực
hiện dân chủ hoá xã hội, trước hết phải dân chủ hoá
trong Đảng. Từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư cho đến các tổ chức đảng cơ sở phải là tấm
gương mẫu mực trong việc thực hiện dân chủ. Mọi cán
bộ, đảng viên, kể cả cán bộ, đảng viên có chức vụ cao đều
phải sống và làm việc theo pháp luật như mọi công dân
bình thường, không có ngoại lệ"5. 

Ngay từ Diễn văn khai mạc Đại hội Vi, đồng chí
Nguyễn Văn Linh đã tuyên bố: “Phải đấu tranh chống cái
cũ, chống bảo thủ trì trệ, chống giáo điều rập khuôn,
chống chủ quan nóng vội, chống tha hóa biến chất, chống
những thói quen lỗi thời dai dẳng. Đây là cuộc đấu tranh
cách mạng gian khổ diễn ra trên mọi lĩnh vực và trong
bản thân từng người chúng ta”. Bởi vậy, học tập Chủ tịch
hồ Chí Minh trong việc sử dụng công cụ báo chí nhằm xóa
bỏ cái cũ kỹ, lỗi thời, xây dựng cái mới mẻ, tốt tươi và để
thúc đẩy quá trình dân chủ hoá ở nước ta, đồng chí
Nguyễn Văn Linh đã trực tiếp viết nhiều bài về "Những
việc cần làm ngay", ký tên NVL, đăng trên báo Nhân dân.
Những bài báo của đồng chí đã “tạo ra luồng sinh khí mới
trong xã hội: dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, lời
nói đi đôi với việc làm góp phần đấu tranh chống tiêu
cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước"6. 

Những đóng góp sáng tạo về lý luận, thực tiễn trong
chỉ đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới
của Đảng là cống hiến hết sức to lớn của đồng chí Nguyễn
Văn Linh đối với Đảng và dân tộc ta. Đảng ta khẳng định:
Chúng ta phải luôn ghi nhớ những bài học quý báu về
lãnh đạo và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh - giữ
vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt
trong chính sách, luôn luôn gắn bó với thực tiễn đất
nước, đồng cảm với đồng bào, chiến sĩ.v

Chú thích:
1, 2, 3. Lời điếu do đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại Lễ truy điệu đồng

chí Nguyễn Văn Linh ngày 29/4/1998.
4, 5, 6. Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1999, tr.424, 430, 434.
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Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - ngọn cờ đoàn
kết toàn dân tộc vì sự nghiệp giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước

Luật sư Nguyễn hữu Thọ, sinh ngày 10/7/1910, mất
ngày 24/12/1996, quê ở xã Long Phú, huyện Bến Lức, tỉnh

Long an. Trước khi đến với cách mạng, ông là một trí thức
Tây học. Sau khi tốt nghiệp đại học, đỗ cử nhân Luật tại
trường Luật aix-en-Provence (Pháp), tháng 5/1933, ông
về nước mở văn phòng luật sư tại Mỹ Tho, tiếp theo là ở
Vĩnh Long và Cần Thơ. Trong thời gian từ 1939 đến 1945,
mặc dù có cuộc sống sung túc, khá giả, nhưng “suốt những

* 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: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức yêu nước tiêu biểu, một nhà hoạt
động chính trị, nhà lãnh đạo Nhà nước và Mặt trận xuất sắc. Từ một trí thức có địa vị
trong xã hội dưới chế độ thực dân, đế quốc, luật sư Nguyễn Hữu Thọ trở thành một
lãnh tụ của phong trào quần chúng. Ông được bầu và giữ nhiều chức trách quan trọng
của Nhà nước, trong đó thời gian hoạt động và cống hiến nhiều nhất của ông là ở
cương vị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam Việt Nam và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động, dù ở cương vị công tác nào, luật sư Nguyễn Hữu
Thọ cũng luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt tâm, được đồng bào cả nước yêu
mến, tin cậy, được các chính khách quốc tế và các nguyên thủ quốc gia kính trọng.

Summary: Lawyer Nguyen Huu Tho was a typical patriot intellectual, a political
activist, an outstanding leader of the State and the Front. From an intellectual with a
position in society under the colonial and imperialist regime, lawyer Nguyen Huu Tho
became a leader of the mass movement. He was elected and held many important
positions of the State, in which his most active and devoted time was in the position of
President of the Presidium of the Central Committee of the National Liberation Front of
South Vietnam and President of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central
Committee. Throughout his life, regardless of the position of his work, lawyer Nguyen
Huu Tho had always shown his bravery, wisdom and enthusiasm, loved by the people
throughout the country, respected by international politicians and heads of state.
Từ khóa: Nguyễn Hữu Thọ; Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Nguyen Huu Tho; National Liberation Front of South Vietnam; great national unity; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 3/6/2020; Sửa chữa: 5/6/2020; Duyệt đăng: 29/6/2020.

LUẬT sư NGUyễN HỮU THọ 
với sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc và xây dựng đất nước
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năm tháng ấy, trong lòng vẫn canh cánh một nỗi đau mất
nước, bị ngoại bang đô hộ. Băn khoăn, chỉ căm giận nhưng
không tìm thấy một ánh sáng, một đường đi nào”1.

Trong thời kỳ cả nước chuẩn bị khởi nghĩa giành chính
quyền, ông tích cực tham gia các hoạt động, như: truyền
bá chữ quốc ngữ, cứu tế nạn đói ngoài Bắc… của tổ chức
Thanh niên Tiền phong.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
ông được biết về Chủ tịch hồ Chí Minh và từ đó con người
và tư tưởng của Chủ tịch hồ Chí Minh thấm đậm trong
tâm trí và ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của ông.

Năm 1946, nghe theo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng
chiến chống thực dân Pháp của Chủ tịch hồ Chí Minh, luật
sư Nguyễn hữu Thọ khi đó với tư cách là Chánh án Tòa án
dân sự Vĩnh Long đã tham gia kháng chiến bằng chính
nghề nghiệp của mình. Tại các phiên tòa án của địch mà
ông tham gia bào chữa, ông đã nhiều lần biện hộ cho đồng
bào, đồng chí bị địch bắt, không ngần ngại vạch trần hành
động phản bội hiệp định Sơ bộ 6/3 của thực dân Pháp; tổ
chức các phong trào đòi dân sinh, dân chủ, đòi hòa bình;
khẳng định lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của trí
thức đối với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1947, luật sư Nguyễn hữu Thọ rời Vĩnh Long lên
Sài gòn, bắt đầu tham gia cách mạng dưới sự chỉ đạo của
Ban Trí vận thuôc̣ Thành ủy Sài gòn - Chợ Lớn. Năm 1947,
luật sư Nguyễn hữu Thọ cùng nhóm trí thức đưa ra Bản
tuyên ngôn đòi Chính phủ Pháp chấm dứt chiến tranh
xâm lược, đàm phán với Chính phủ kháng chiến để lập lại
hòa bình trên cơ sở công nhận độc lập, tự do của Việt
Nam. Năm 1949, ông cùng giới trí thức Sài gòn - Chợ Lớn
lại đưa ra Bản tuyên ngôn mới với số lượng người tham
gia ký tên ngày càng đông.

Với lòng nhiệt tình và sự tham gia ngày càng tích cực
cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, ngày 16/10/1949,
luật sư Nguyễn hữu Thọ chính thức đứng vào hàng ngũ
của những người cộng sản. Sau khi được đứng trong hàng
ngũ của Đảng, ông mong muốn thực hiện mơ ước được
chiến đấu ở bưng biền, nhưng chấp hành sự phân công
của tổ chức, ông đã ở lại hoạt động công khai giữa Sài
gòn. Tòa án là một trận địa chiến đấu của vị luật sư tài
năng nổi tiếng để bảo vệ các đồng chí, đồng bào bị giặc
trả thù, kết án và lấy diễn đàn đó tố cáo cuộc chiến tranh
xâm lược và chế độ thuộc địa của thực dân Pháp. Luật sư
Nguyễn hữu Thọ đã tập hợp được những nhân sĩ, trí thức
có tên tuổi lúc đó ở miền Nam, đấu tranh đòi thực dân
Pháp phải thương lượng với Chính phủ Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Việt Nam,
thừa nhận nền độc lập của Việt Nam.

Một trong những hoạt động có tiếng vang của giới trí
thức và học sinh, sinh viên Sài gòn là việc tổ chức đám tang
Trần Văn ơn diễn ra vào ngày 12/1/1950 mà luật sư Nguyễn

hữu Thọ là một trong những người tổ chức. Cũng trong thời
gian này, ông tham gia thành lập và được cử làm Trưởng đại
diện Phái đoàn đại biểu các giới đấu tranh đòi các quyền tự
do, dân chủ; tham gia phản đối thực dân Pháp bắt giam 22
trí thức của hội Liên Việt Sài gòn-Chợ Lớn… 

Tháng 11/1952, thực dân Pháp buộc phải trả tự do cho
ông và ông trở lại Sài gòn và tiếp tục hoạt động cách
mạng. Trong những năm 1952-1954, với tư cách là luật sư,
ông tiếp tục đấu tranh, biện hộ trước tòa cho những cán
bộ kháng chiến bị địch bắt. Năm 1954, ông tham gia Bản
tuyên bố thứ 3 của trí thức Sài gòn, tiếp tục đòi Chính
phủ Pháp thương thuyết, chấm dứt chiến tranh Việt Nam. 

Như vậy, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều
phong trào do luật sư Nguyễn hữu Thọ lãnh đạo và tham
gia đã trở thành sự kiện quốc gia, như tổ chức đám tang
Trần Văn ơn đi vào lịch sử với tên “Ngày học sinh, sinh
viên toàn quốc”, cuộc tổng biểu dương lực lượng đuổi tàu
chiến Mỹ khỏi hải phận Việt Nam trở thành “Ngày toàn
quốc chống Mỹ”… Văn phòng của luật sư Nguyễn hữu
Thọ giữa Sài gòn được xem như “Tổng hành dinh” của
phong trào đấu tranh công khai của các tầng lớp nhân
dân thành phố và Nam Bộ”2.

Tháng 7/1954, hiệp định giơnevơ được ký kết, chấm
dứt cuộc chiến tranh của Pháp ở Việt Nam. Thế chân thực
dân Pháp, đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định, tiến hành xâm
lược với âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam. Luật sư Nguyễn
hữu Thọ cùng các nhà hoạt động cách mạng khác tổ chức
cuộc biểu tình mừng chiến thắng trên đường phố Sài gòn,
thành lập “Phong trào bảo vệ hòa bình Sài gòn - Chợ Lớn”
với mục đích đòi chính quyền Sài gòn nghiêm chỉnh thi
hành hịệp định giơnevơ, trao trả tù binh và thực hiện các
quyền tự do, dân chủ. Phong trào đã lan nhanh ra khắp các
tỉnh, thành phố miền Nam. hòng dập tắt phong trào đấu
tranh của trí thức và nhân dân miền Nam, chính quyền Sài
gòn tiến hành khủng bố, bắt bớ giam cầm những người
lãnh đạo phong trào, luật sư Nguyễn hữu Thọ lại bị địch bắt
và giam ở Sài gòn (11/1954), rồi sau đó ngày 9/2/1955,
ông bị đưa đi quản thúc tại số nhà 13 phố Lạch Tray, thành
phố hải Phòng3. Ngày 23/4/1955, chính quyền Ngô Đình
Diệm đưa ông từ hải Phòng về Sài gòn và ngày 30/4/1955,
sau đó ông bị đưa ra thị xã Tuy hòa (nay là thành phố Tuy
hòa) và xã hòa Thịnh (nay thuộc thị trấn Củng Sơn), thuộc
tỉnh Phú yên để quản thúc.

Ngày 30/10/1961, sau 7 năm bị giam giữ, ông được
chính quyền cách mạng và quân giải phóng Phú yên giải
thoát và đưa về căn cứ kháng chiến Đông Nam Bộ. Từ năm
1962, cuộc đời hoạt động của luật sư Nguyễn hữu Thọ
bước sang một thời kỳ mới.

Từ năm 1960, trong phong trào Đồng khởi sục sôi của
nhân dân miền Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền
Nam Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị nhằm tập
hợp và huy động mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt
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các tầng lớp xã hội, xu hướng chính trị, tín ngưỡng, dân
tộc đấu tranh cho miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ,
hòa bình và tiến bộ xã hội, tiến tới thống nhất đất nước.

Với cống hiến lớn cho cách mạng và uy tín cao đối với
các tầng lớp nhân dân miền Nam, luật sư Nguyễn hữu Thọ
đã được Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc giải phóng
miền Nam Việt Nam (từ 16/2 đến 3/3/1962) bầu làm Chủ
tịch, và tại Đại hội lần thứ hai (1/1/1964) được bầu làm
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa nhiệm vụ của Mặt
trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt trong cuộc kháng
chiến chống Pháp, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một tổ chức chính trị
lớn mạnh, tập hợp rộng rãi các lực lượng tiến bộ, phát
huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào cuộc đấu tranh
chính trị và vũ trang, tiến công địch trên cả ba vùng chiến
lược, đưa cách mạng miền Nam ngày càng trưởng thành,
giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong 9 năm (1960-1969), Mặt trận Dân tộc giải phóng
miền Nam Việt Nam đồng thời làm chức năng Nhà nước.
Ủy ban Trung ương Mặt trận thực tế là Chính phủ cách
mạng ở miền Nam, các ban của Ủy ban Trung ương thực
tế là các bộ điều hành, các ủy ban tỉnh, quận, xã… thực
hiện nhiệm vụ quản lý vùng giải phóng. Mặt trận có Ban
Đối ngoại và cử cán bộ hoạt động ở nước ngoài, thành lập
phái đoàn đại diện phòng thông tin ở một số nước. Mặt
trận có cơ quan ngôn luận là Báo giải phóng, Thông tấn
xã giải phóng và Đài Phát thanh giải phóng. Luật sư
Nguyễn hữu Thọ đã có rất nhiều đóng góp cho sự lớn
mạnh của Mặt trận nói riêng, cho phong trào cách mạng
miền Nam giai đoạn này nói chung.

Năm 1969, trên đà thắng lợi của cách mạng miền Nam,
để đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc kháng chiến,
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt
Nam được thành lập. Luật sư Nguyễn hữu Thọ được bầu
làm Chủ tịch hội đồng cố vấn của Chính phủ (6/6/1969).
Sáu năm tồn tại, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã đóng
góp tích cực vào tiến trình của cuộc kháng chiến: huy
động sức mạnh của quân sự và chính trị đánh bại cố gắng
cuối cùng của Mỹ, làm sụp đổ chính quyền Sài gòn, giải
phóng hoàn toàn miền Nam. 

Trong suốt 13 năm giữ cương vị Chủ tịch Mặt trận Dân
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1962-1975), Chủ tịch
Nguyễn hữu Thọ thật sự trở thành ngọn cờ tập hợp mọi
tầng lớp nhân dân miền Nam chung lòng, chung sức đánh
Mỹ, giải phóng miền Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn
giải phóng, Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ
Cách mạng lâm thời đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, tiến
hành hiệp thương với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi đến thống nhất đất
nước, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sau khi đất nước thống nhất, trong cuộc Tổng tuyển
cử bầu Quốc hội chung của cả nước, luật sư Nguyễn hữu
Thọ được bầu làm đại biểu Quốc hội và tại Kỳ họp lần thứ
nhất Quốc hội khóa Vi (24/6 - 3/7/1976), ông được bầu
làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Tiếp đó, luật sư Nguyễn hữu Thọ được bầu và giữ
nhiều chức trách quan trọng như: Quyền Chủ tịch nước
(5/4/1980), Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Chủ tịch hội
đồng Nhà nước (1981-1987), Phó Chủ tịch nước (1987-
1989). Dù ở cương vị công tác nào, luật sư Nguyễn hữu
Thọ vẫn luôn là tâm điểm của sự đoàn kết dân tộc. Khi
tuổi cao, thôi đảm đương các chức vụ lãnh đạo Nhà nước
và Quốc hội, ông lại trở về với cương vị Chủ tịch Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm
1989 đến năm 1994 và sau đó là Chủ tịch danh dự Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đến khi qua
đời (năm 1996).

Luật sư Nguyễn hữu Thọ mong muốn phấn đấu cho
tổ chức Mặt trận thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, sáng kiến
của các tầng lớp nhân dân, là một trung tâm đoàn kết
mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân
biệt thành phần xã hội, quá khứ, chính kiến, tôn giáo,
dân tộc… Đối với những người có chính kiến khác hoặc
có lầm lỗi trước đây đã tỉnh ngộ, muốn tham gia xây
dựng đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, Mặt trận
cần lấy lòng nhân ái bao dung, tin cậy và chân thành
hợp tác để đoàn kết vì đại nghĩa của dân tộc, vì tương
lai của đất nước.

Chính Luật sư đã dành thời gian để đi các địa
phương, giám sát và giúp đỡ các tổ chức bầu cử thực
hiện đúng luật và khuyến khích các đại biểu, cán bộ mặt
trận, các đoàn thể nhân dân hãy mạnh dạn nói lên tiếng
nói của các tầng lớp nhân dân trong các kỳ họp của các
cơ quan dân cử các cấp. ông nêu gương và lưu ý cán bộ
Mặt trận các cấp vừa phải quan tâm vận động tầng lớp
trí thức, nhân sĩ, chức sắc tôn giáo, những người có uy
tín trong các dân tộc thiểu số, các nhà công thương,
kiều bào ta ở nước ngoài, vừa phải chú trọng xây dựng
mặt trận cơ sở, một vấn đề có tầm quan trọng chiến
lược. ông hoan nghênh, động viên các phong trào “con
trung hiếu, cháu thảo hiền”, phát huy đạo đức truyền
thống dân tộc, chăm sóc động viên người cao tuổi;
khuyến khích các hoạt động của Mặt trận ở các khu dân
cư, hướng vào giải quyết các vấn đề lợi ích thiết thực về
dân sinh, dân chủ, dân trí, giải quyết những mâu thuẫn
trong cuộc sống đời thường của các gia đình, làng xóm,
củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết nhân dân từ cơ
sở. ông hoan nghênh và cổ vũ các phong trào đền ơn
đáp nghĩa, đón tiếp cựu chiến sĩ tử tù, phong trào từ
thiện nhân đạo, giúp đỡ những người tàn tật, trẻ em mồ
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côi, những người bất hạnh trong cuộc sống, những cuộc
vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, cuộc vận
động toàn dân ủng hộ nhân dân Cuba trong lúc cách
mạng Cuba gặp khó khăn. Các cuộc vận động và các
phong trào có ý nghĩa này đã trở thành một nếp sống
mới của toàn dân, một việc làm thường xuyên của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. 

Đồng thời với việc xây dựng, đổi mới hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc, với tư cách là một trong những người
lãnh đạo Nhà nước, ông luôn quan tâm đến vấn đề thực
hiện dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa.

Khi giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, luật sư Nguyễn
hữu Thọ đã đưa ra những vấn đề rất có ý nghĩa đối với
việc đổi mới trong Quốc hội nói riêng, nhà nước nói
chung. Luật sư Nguyễn hữu Thọ cũng đề nghị sớm xác
định mối quan hệ đúng đắn giữa Đảng lãnh đạo với tổ
chức Mặt trận theo tinh thần Đảng vừa là người lãnh đạo,
vừa là một thành viên của Mặt trận, làm sao để Mặt trận
trở thành chỗ dựa chính trị tin cậy của Nhà nước. Cùng
tập thể lãnh đạo, ông rất hoan nghênh phương thức lãnh
đạo phù hợp với Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Về Quốc hội và hội đồng nhân dân, luật sư Nguyễn
hữu Thọ rất xem trọng các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp. Theo ông: Mặt trận không
chỉ là người giới thiệu, hợp thức hóa các ứng cử viên theo
một danh sách có sẵn, mà phải vươn lên thực hiện cho
được quyền phản ánh trung thực nguyện vọng của nhân
dân, góp ý, lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng
có đủ đức, tài, tín nhiệm ứng cử vào các cơ quan dân cử.
ông thường xuyên nhắc nhở các cấp Mặt trận quan tâm
đến chất lượng các cuộc tiếp xúc giữa những ứng cử viên
với cử tri, tạo điều kiện để đại biểu dân cử làm tốt nhiệm
vụ của mình4. 

Về vấn đề chính quyền, luật sư Nguyễn hữu Thọ cho
rằng: Chính quyền phải trong sạch, vững mạnh, hiệu lực,
sát dân, vì lợi ích của dân, ấy mới là chính quyền của dân
và do dân. Loại bỏ tệ tham nhũng, buôn lậu, làm ăn phi
pháp, tiêu xài lãng phí là một việc làm cấp bách mà Mặt
trận các cấp phải có trách nhiệm. Chính ông là người hoàn
chỉnh rồi ký thông tri hướng dẫn các cấp Mặt trận thực
hiện nhiệm vụ này. ông cho rằng, việc phát huy quyền

làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ
nghĩa, xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân chính
là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Mặt trận.

Đồng thời với việc trực tiếp lãnh đạo, ông còn có nhiều
bài viết về dân chủ, thực hiện dân chủ qua Quốc hội, dân
chủ với tuổi trẻ, tự do dân chủ trong hiến pháp và pháp
luật... Những bài viết của ông mang tính lý luận và có
căn cứ thực tiễn đối với công cuộc đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng và toàn hệ thống chính trị của nhà
nước ta hiện nay.

Một đóng góp quan trọng của luật sư Nguyễn hữu Thọ
mà không thể không nhắc đến đó là lĩnh vực đối ngoại.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, với tư cách là Chủ tịch
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam, Luật sư đã gửi nhiều thư, điện mừng,
tuyên bố, thông điệp, trả lời phỏng vấn kêu gọi sự ủng hộ
quốc tế, lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc
Mỹ ở Việt Nam. Khi đất nước thống nhất, ông dẫn đầu
đoàn đại biểu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
dự các hội nghị quốc tế quan trọng như hội nghị cấp cao
các nước Không liên kết (năm 1986), hội nghị cấp cao các
nước sử dụng tiếng Pháp (1987), và thăm hữu nghị 37
nước trên thế giới.

Với sự đóng góp to lớn của ông vào sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc, luật sư
Nguyễn hữu Thọ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng
nhiều danh hiệu cao quý: huân chương Sao vàng, huân
chương hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu
cao quý khác.

Về cuộc đời và đóng góp của luật sư Nguyễn hữu
Thọ đối với cách mạng Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam Võ Văn Kiệt đã đánh giá: “Luật sư Nguyễn hữu
Thọ là một trí thức yêu nước, một nhà hoạt động chính
trị và xã hội mà tiếng tăm vượt xa ranh giới quốc gia,
là một luật sư tài năng, một ngọn cờ tập hợp quần
chúng đầy uy tín, một người Việt Nam trung hiếu, một
nhân cách khả kính… Dù ở cương vị công tác nào,
đồng chí cũng luôn thể hiện bản lĩnh, phẩm chất, trí
tuệ và nhiệt tâm, được đồng bào cả nước yêu mến, tin
cậy, được các chính khách quốc tế và các nguyên thủ
quốc gia kính trọng” 5.v
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N h â N  V ậ T  -  S ự  K i ệ N

Bài báo “Dân vận” được Chủ tịch
hồ Chí Minh viết cách đây hơn
70 năm vào ngày 15/10/1949
dưới bút danh X.y.Z đăng trên

Báo Sự Thật, số 120. Mở đầu bài báo,
Chủ tịch hồ Chí Minh nhắc lại cho cán
bộ, đảng viên về bản chất của Nhà nước
ta: “Nước ta là nước dân chủ”. Người
nhấn mạnh, địa vị cao nhất là dân, vì
dân là chủ và dân làm chủ, nghĩa là mọi
quyền lực, quyền hành đều ở nơi dân,
mọi lợi ích đều vì dân, mọi công việc
đều do dân. Sự nghiệp kháng chiến,
kiến quốc là công việc của dân, chính
quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương
do dân cử ra, Đoàn thể từ Trung ương
đến xã do dân tổ chức, nên mọi việc làm
mang đến lợi ích đều vì dân. Như vậy,
“Nước ta là nước dân chủ” chính là cơ
sở, tiền đề có tính chất quyết định
trong công tác dân vận. Đó cũng là lý
do phải làm công tác dân vận. 

Trả lời cho câu hỏi dân vận là gì? Người đã giải thích
một cách ngắn gọn, dễ hiểu rằng: “Dân vận là động viên
tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một

người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực
hành những công việc nên làm, những việc Chính phủ và
Đoàn thể giao cho”. Vậy tất cả lực lượng của mỗi người
dân là thế nào? Đó là vấn đề ngày nay chúng ta gọi là

* Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI.

LƯU THỊ THƯƠNG*

Tóm tắt: Hơn 70 năm trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm
“Dân vận” đăng trên báo Sự Thật, số 120 ra ngày 15/10/1949, nhưng những tư
tưởng của Người về công tác dân vận vẫn còn nguyên tính thời sự trong bối cảnh
hiện nay.

Summary: More than 70 years have passed since President Ho Chi Minh wrote the
work “Dan van” published in Truth magazine, No. 120 published on October 15,
1949, but his thoughts on public affairs still remains topical in the current context
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Bàn thêm về bài báo “Dân vận”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949.
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nguồn lực con người, nhân tố con người. Như vậy, công
tác dân vận phải đi vào từng con người, khơi dậy và phát
huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tự giác của mỗi
con người thể hiện ở tài trí, sức lực, tiền của của mỗi con
người góp vào công việc chung. Dân vận không phải chỉ
giáo dục, động viên chung chung, mà phải hiểu rõ năng
lực, yêu cầu, nguyện vọng, hoàn cảnh cụ thể của mỗi con
người, phải giải thích cho dân hiểu, phải bàn bạc với dân,
hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, động viên, tổ chức
toàn dân thi hành từ đó mới vận động được tất cả lực
lượng của mỗi người dân. Đó là chiều sâu của dân vận.
Nhưng dân vận lại phải không được để sót bất cứ một
người nào. Đây là bề rộng của dân vận, là yêu cầu cao của
công tác dân vận. Làm được như vậy mới tạo nên sức
mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm
thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và sự
nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
hiện nay. 

ai phụ trách dân vận? Tất cả cán bộ chính quyền, tất
cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân
dân phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia
công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ
động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp
xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ
dân giải quyết những điều khó khăn... Cán bộ canh nông
thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với
dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi,
cách chọn giống, làm cỏ… Những hội viên các đoàn thể
thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho

dân, giúp dân làm. Theo Bác: “Những người phụ trách dân
vận cần phải vắt óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi,
miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ
ngồi viết mệnh lệnh. họ phải thật thà nhúng tay vào
việc”. Đó là những người luôn “tự mình phải làm gương
mẫu, cần, kiệm, liêm chính, để nhân dân noi theo” vì
nhân dân sẽ yêu quý, trân trọng và lắng nghe những
người tuyệt đối trung thành với Đảng, có năng lực lãnh
đạo, có tư cách, đạo đức, liên hệ mật thiết với dân, luôn
gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của dân… Đặt “óc
nghĩ” lên hàng đầu, Chủ tịch hồ Chí Minh muốn khẳng
định công tác dân vận không chỉ là những thao tác cụ
thể, những công thức có sẵn mà bản thân nó là một khoa
học - khoa học về con người, một nghệ thuật - nghệ thuật
tiếp cận và vận động con người, phải dày công tìm tòi
suy nghĩ để phân tích chính xác tình hình nhân dân, vận
dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn sinh động để vận
động nhân dân có hiệu quả. “Mắt trông, tai nghe, chân
đi” là yêu cầu sát cơ sở, sát thực tế, đến với nhân dân để
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà giúp
dân giải quyết các công việc cụ thể, đề xuất chính sách
hoặc điều chỉnh chính sách cho phù hợp, vận động nhân
dân thực hiện các chủ trương, chính sách. “Miệng nói,
tay làm” là phong cách quan trọng nhất hiện nay, “phải
thật thà nhúng tay vào việc”, không được nói một đằng,
làm một nẻo, miệng thì vận động người khác nhưng mình
thì không làm hoặc làm ngược lại. Chủ tịch hồ Chí Minh
cũng nghiêm khắc phê phán “bệnh nói suông, chỉ ngồi
viết mệnh lệnh”. Đối lập với tác phong “miệng nói, tay
làm” là lối “chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” tức

NHâN vẬT - sự kIệN

Đại biểu tại Hội nghị Trực tuyến công tác Dân vận trong hoạt động hòa giải. Hội nghị do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với
Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức,
tháng 7/2020. ẢNH: PV
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là nói mà không làm, và nếu có làm thì chỉ làm theo lối
quan liêu “bàn giấy” và Người nhấn mạnh hậu quả tai hại
của căn bệnh này: “Cái lối làm việc như vậy rất có hại. Nó
làm cho chúng ta không đi sát phong trào, không hiểu rõ
được tình hình bên dưới cho nên phần nhiều chủ trương
của chúng ta không thi hành được đến nơi, đến chốn”.
“Phải thật thà nhúng tay vào việc”. Người làm dân vận
phải thật thà “nhúng” tay vào việc, tức là làm việc một
cách thật sự, phải cùng lao động, cùng chiến đấu, lăn vào
cuộc sống hàng ngày của quần chúng để thực hiện mục
đích của công tác dân vận. Nếu “chỉ nói suông, chỉ ngồi
viết mệnh lệnh” thì làm sao hiểu được dân, làm sao “vận”
được dân, làm sao để dân có tự do, hạnh phúc thật sự. 

Dân vận phải thế nào? Bác nêu cao tinh thần dân vận
và khẳng định rằng: “Dân vận không phải là việc riêng
của một người, một hai ban, ngành, đó phải là công việc
của cả hệ thống chính trị”. Khuyết điểm to ở nhiều nơi là
xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà
thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Những cán
bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có
trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại. Lực
lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng.

Cuối cùng, Bác kết thúc bài báo với một câu hết sức
chân lý, cụ thể “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân
vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bác nhắc nhở, căn
dặn bởi dân vận là mục tiêu, phương pháp vận động cách
mạng, là mối quan hệ máu thịt của Đảng với nhân dân.
Bài báo chỉ có hơn 600 chữ nhưng hết sức súc tích, có giá
trị to lớn về lý luận và thực tiễn, đề cập đầy đủ những vấn
đề cấp thiết của xã hội trong công tác vận động quần
chúng. Có thể nói “Dân vận khéo” là phải sát dân, phù
hợp với đặc điểm, lợi ích của từng đối tượng, từng giai
cấp… trong xã hội. Bài báo trở thành cẩm nang của cán
bộ, đảng viên trong công tác dân vận cho đến nay và mai
sau. Có thể nói, đây là cương lĩnh hoàn chỉnh của Đảng về
công tác dân vận.

Thấu hiểu tâm tư của Bác, trong những năm qua, Đảng
và Nhà nước ta đã thông qua cương lĩnh, văn kiện, nghị
quyết luôn xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính
đáng của nhân dân. Phát huy tối đa quyền làm chủ của
nhân dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân
tin” để xây dựng khối đại đoàn kết và sức mạnh dân tộc. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của đời sống kinh tế - xã
hội hiện nay, cần đặt ra đối với công tác dân vận là: Phải
chủ động, tích cực, tăng cường đổi mới mạnh mẽ cả về nội

dung, phương thức tiến hành công tác dân vận. Trong đó
mọi cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm vận
động nhân dân với phương châm, phong cách thực hiện:
“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm
với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”.
Như vậy, mới đáp ứng thực tiễn đòi hỏi khách quan trong
công tác dân vận hiện nay. Chủ động bám nắm tình hình
để có nội dung, hình thức, bước đi cho phù hợp với từng
điều kiện hoàn cảnh đặt ra ở từng khu vực, địa bàn dân
cư. Công tác dân vận phải hướng đến việc tạo dựng lòng
tin của nhân dân đối với mọi chủ trương, chính sách,
đường lối quan điểm và mọi quyết sách của Đảng. giải
quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong tiến hành công tác
dân vận, tránh làm nảy sinh mâu thuẫn nhận thức giữa
Đảng với nhân dân trong khâu tổ chức thực hiện công tác
dân vận. Thực hiện tư tưởng của Bác: “Việc gì có lợi cho
dân thì ra sức làm và việc gì có hại cho dân thì hết sức
tránh”. Công tác dân vận là nhiệm vụ vô cùng khó khăn,
gian khổ và phức tạp đòi hỏi ở người cán bộ, đảng viên
của Đảng về ý chí và nghị lực, biết đặt lợi ích của Đảng
trên lợi ích cá nhân.

Chất lượng cán bộ là nội dung quan trọng, có ý nghĩa
quyết định đến hiệu quả công tác dân vận trong tình hình
hiện nay. Trong nhiều năm vừa qua đội ngũ cán bộ các
cấp làm công tác dân vận đã được Đảng ta chú trọng,
tuyển chọn và từng bước nâng cao về phẩm chất và năng
lực. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn chưa đáp ứng một
cách toàn diện yêu cầu đặt ra so với nhiệm vụ đòi hỏi
trong tiến hành công tác dân vận của Đảng. Vì vậy, tiếp
tục nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo
đức, tác phong, chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ làm công
tác dân vận vẫn là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Chú
trọng đội ngũ cán bộ cốt cán, lực lượng nòng cốt trực tiếp
tiến hành công tác dân vận. Có chủ trương, kế hoạch ưu
tiên tuyển chọn, gửi đi đào tạo và bồi dưỡng phát triển
tạo nguồn nhằm xây dựng lực lượng cán bộ trong tiến
hành công tác dân vận. Kịp thời nghiên cứu, nắm bắt tình
hình mọi mặt và có chính sách quan tâm, đầu tư, đãi ngộ
thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia
làm nhiệm vụ tuyên truyền và vận động nhân dân. Trong
quá trình tổ chức hoạt động cần nhanh nhạy, tinh tường
phát hiện những người có uy tín cao trong cộng đồng dân
cư, tạo điều kiện cho họ tham gia tuyên truyền đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước tạo sự lan tỏa và sức sống của công tác dân vận
trong tình hình mới.v
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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu cắt băng khai trương Bảo tàng Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 15/5/2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam công bố quyết định thành lập Bảo
tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, địa chỉ tại 46
Tràng Thi, hoàn Kiếm, hà Nội - cũng là trụ sở của

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, 90 năm qua, được sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, với những tên gọi, hình thức tổ
chức, cương lĩnh và chương trình hành động khác nhau
trong từng giai đoạn cách mạng, đã không ngừng lớn
mạnh, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân,
nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, góp phần cùng
Đảng và dân tộc ta làm nên những trang sử hào hùng
trong thời đại hồ Chí Minh. Lễ công bố thành lập Bảo
tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm
130 năm Ngày sinh Chủ tịch hồ Chí Minh kính yêu. Đây
cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm

Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 60 năm
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Việt Nam; chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại
hội Xiii của Đảng.

Nhân dịp này, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
đón nhận 318 tài liệu, hiện vật quý do các đơn vị, cá nhân
hiến tặng. Các tài liệu, hiện vật đều là kỷ vật của người
thân, hoặc của chính người hiến tặng, lắng đọng nhiều
tình cảm, ký ức vô giá. Sau 3 năm phát động các tổ chức,
cá nhân hiến tặng tài liệu, hiện vật, đồng thời tổ chức
khảo sát, sưu tầm trong cả nước, đến nay, Bảo tàng Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã sưu tầm, bổ sung thêm gần
1.000 tài liệu, hiện vật mới.

hiện vật tiếp nhận được bảo quản, khai thác có hiệu
quả các giá trị để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên
truyền, giáo dục truyền thống.v

BảO TÀNG MặT TRậN Tổ QUốC VIệT NAM - 
Nơi lưu giữ những hiện vật lịch sử quý báu
KỲ ANH



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi lại những cảm xúc của
mình tại buổi tham quan Bảo tàng đầy ý nghĩa này. 

Bảo Tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh dự đón Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc tới tham quan.

Các đại biểu tham
quan Bảo tàng
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần
Thanh Mẫn trao Quyết định thành lập Bảo tàng Mặt Trận Tổ
quốc Việt Nam tới đội ngũ lãnh đạo Bảo tàng.

Tờ tiền do Mặt trận Dân tộc Giải phóng
miền Nam Việt Nam phát hành. 

Huân chương Quyết thắng của Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam trưng bày
tại Bảo tàng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao giấy ghi nhận của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam
cho các cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp cho Bảo tàng.

Vật dụng của các cán bộ Mặt trận Dân
tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam. 



72 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

THôNG TIN - qUảNG Cáo

SỨ MỆNH MANG TÊN 
“HAHALOLO” 

Nhắc đến mạng xã hội, chắc
không ít người hoài nghi khi một tập
thể còn non trẻ như hahalolo lại
chọn con đường đầy những khó
khăn, cùng những con số khủng
khiếp về vật chất để xây dựng một
mạng xã hội, trong khi đó tại Việt
Nam, cái bóng của gã khổng lồ công
nghệ Facebook đang quá lớn. Để có
được con số người dùng ấn tượng
hôm nay, luôn nằm top đầu các mạng
xã hội thịnh hành thì phía sau là
những câu chuyện phi thường về tập
thể nhân sự hahalolo.

THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ
NHỮNG MẢNH GHÉP 
THẤT BẠI 

Mặc dù ý tưởng về một mạng xã
hội chuyên về du lịch, giải trí bắt đầu
nhen nhóm từ những năm 2014,
nhưng ngay lập tức vấp phải khó
khăn vì nhân sự giai đoạn này không
đáp ứng kịp với tốc độ phát triển
công nghệ mới trên thế giới. Phải đến
tháng 5/2016, sau khi quy tụ được
những nhân sự nòng cốt, Công ty Cổ
phần Mạng xã hội Du lịch hahalolo
chính thức được thành lập và cấp
phép đi vào hoạt động - tái cấu trúc
để hiện thực hóa các chiến lược,

những đòi hỏi cao về nghiệp vụ
chuyên môn. Đây cũng là thời khắc
quyết định lột xác từ sản phẩm ban
đầu là nền tảng chia sẻ du lịch trên
web hahalolo.com, nâng cấp để trở
thành mạng xã hội Du lịch hahalolo
ngày nay. 

Ở HAHALOLO, CHÚNG TÔI
LÀM VIỆC CỦA TƯƠNG LAI 
hơn 5 năm hình thành và phát

triển đã giúp hahalolo thấu hiểu thị
trường và mang đến những giải pháp
đa dạng cho hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp về du lịch, khách
sạn, nhà hàng và đang trên đà không
ngừng mở rộng hệ sinh thái này. Kèm
theo sự phát triển mạnh mẽ của đội
ngũ nhân viên với gần 1.000 con
người, phân bổ tại 10 trụ sở và văn
phòng khắp Việt Nam và Mỹ.  

ông Nguyễn Văn hạ - Ceo Mạng xã
hội Du lịch hahalolo chia sẻ: “Là một
startup thành công và là đại diện
mạng xã hội duy nhất trong lĩnh vực
du lịch của Việt Nam, hahalolo là nền
tảng đáp ứng đầy đủ nhu cầu tất yếu
của thị trường. hơn 60% người dùng
tại Việt Nam còn khó khăn hoặc
không có điều kiện tiếp cận được các
dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng với chi phí
hợp lý, tôi và các cộng sự tin tưởng
giải pháp công nghệ mới của hahalolo
có thể giải được bài toán lớn này”. 

Dù cả thế giới nói chung và ngành
du lịch nói riêng đang bị ảnh hưởng
nặng nề sau đại dịch Covid 19, nhưng
đây cũng là cơ hội lớn để các doanh
nghiệp du lịch ứng dụng công nghệ
4.0 đạt được sự phát triển vượt bậc,
mà trong đó hahalolo đang là ngọn
cờ dẫn dầu xu thế.v

Hành trình Hahalolo dám nghĩ lớn,
dám thất bại để tìm đến thành công

QUANG NGUYỄN

Hơn 5 triệu người dùng trong chưa đầy 8 tháng ra mắt là con số mà mọi startup
công nghệ đều mơ ước. Bắt đầu từ những ý tưởng sơ khai về giấc mơ một mạng xã
hội dành cho người Việt Nam và vươn tầm thế giới, xuất phát điểm từ những thất
bại, từ những lần “đập đi xây lại” với không ít trải nghiệm, thăng trầm với nhiều
cung bậc cảm xúc, sự ra đời của mạng xã hội Du lịch Hahalolo (Hahalolo.com) khẳng
định sự lớn mạnh, đánh dấu bước phát triển quan trọng từ sự lao động, sáng tạo
không ngừng nghỉ của trí tuệ Việt Nam.
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VIỆN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂU Á 
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà SUCED, số 108 phố Nguyễn Hoàng,

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Tel: (+84) 243 2939 222 - Fax: (+84) 243 2919 222;

Website: www.amdi.vn

AMDI được xếp hạng là đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam thực hiện các dự án vốn vay,
vốn viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2015-2019.

    iện Quản lý và Phát triển Châu Á (Viện 
AMDI) là tổ chức khoa học - công nghệ 

thực hiện sứ mệnh tư vấn, giáo dục và đào tạo, 
nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra những 
thay đổi tích cực, bền vững cho cộng đồng. 

Đội ngũ chuyên gia của Viện AMDI trải rộng 
trong nhiều lĩnh vực gồm: giáo dục và đào tạo, 
dạy nghề, thương mại và đầu tư quốc tế, du lịch, 
tài chính, khoa học công nghệ, nông nghiệp và 
nông thôn, biến đổi khí hậu, phát triển nguồn 
nhân lực, quản lý và phát triển tổ chức, quản lý 
dự án, cải cách thể chế và pháp luật.

Với kinh nghiệm thực hiện các dự án trị giá 
hàng triệu đô la Mỹ trên nhiều lĩnh vực, tổ chức 
thành công hơn 500 khóa đào tạo cho nhiều 
đối tượng khách hàng khác nhau, xây dựng và 
quản lý hệ thống trường mầm non Pinkhouse, 
Viện AMDI đã xây dựng và hoàn thiện một quy 
trình quản lý dự án tối ưu để giảm thiểu chi phí 
hoạt động và tối đa hóa hiệu quả của dự án.

Với bộ máy, nguồn lực hiện tại và những kinh 
nghiệm tích lũy, Viện AMDI đặt mục tiêu trong 
5 năm tới sẽ trở thành một trong những tổ chức 
cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo, tư vấn 
và nghiên cứu về quản lý và phát triển hàng 
đầu trong khu vực châu Á.

Ông Nguyễn Tiến Đức  - Chủ tịch Viện AMDI.

V
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Công ty cổ phần Vinagenset được thành lập năm
2016 bởi đội ngũ đông đảo các thành viên đều có
trên 10 năm kinh nghiệm yêu nghề máy phát điện.
Vinagenset là đơn vị nhập khẩu, lắp rắp và phân

phối hệ thống máy phát điện dự phòng có dải công suất
rộng từ 5 đến 5000kVa.

Vinagenset cung cấp hàng hóa đa dạng chính hãng
của các thương hiệu hàng đầu: VMaN, Cummins, Doosan,
Mitsubishi, Perkins, Kubota, yanmar, yuchai, Baudouin…
đi cùng giải pháp tiên tiến, thiết kế và lắp đặt trọn gói
cho các loại hình dự án cần đến máy phát điện dự phòng. 

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ: Ông Đặng Đức Hạnh
Trụ sở: Số 22/100 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Nhà xưởng: CC2 Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0977 059 448; Email: hanmayphatdien@vinagenset.com
Website: www.vinagenset.com - www.dichvumayphatdien.com

CÔNG TY Cổ PHẦN VINAGENSET
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Đội ngũ kỹ sư, nhân viên của
Vinagenset có kinh nghiệm lâu năm trong
ngành công nghiệp máy phát điện, trung
thực, trách nhiệm và chu đáo. Bởi lẽ
Vinagenset hiểu rõ rằng dịch vụ tốt, sản
phẩm tốt và sáng tạo là yếu tố quan trọng
để tồn tại và phát triển trong một thời kỳ
đầy cạnh tranh khốc liệt và minh bạch.

Tập thể lãnh đạo và công, nhân viên
ViNageNSeT quyết tâm đồng lòng vì mục
tiêu trở thành đơn vị Số 1 Việt Nam về lắp
ráp máy phát điện "Made in Vietnam" chất
lượng cao với giá cả cạnh tranh, dịch vụ
chuyên nghiệp vươn tới thị trường quốc tế.



Bản đồ quy hoạch Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách

do liên danh Hoàng Thanh - Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Quang cảnh Khu đô thi mới Thanh Quang - Quốc Tuấn.

Dự án đang thực hiện: Khu dân cư mới phía 
Tây thị trấn Nam Sách có tổng diện tích 40ha, 
quy mô dân cư khoảng 5.280 người. Tổng chi 
phí thực hiện dự án khoảng 663,7 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành: Khu đô thị mới 
Thanh Quang - Quốc Tuấn (huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương) có tổng 
diện tích hơn 30ha. Trong đó có trên 
10ha là đất khu dân cư, còn lại là đất 
công cộng, chợ dân sinh, đất công 
viên, đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe 
tập trung, đường giao thông và vỉa hè.

CÔNG TY TNHH HOÀNG THANH - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
LIÊN DANH

Đ/c: Thị trấn Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3756.886 - 0913.313.902
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   ông ty cổ phần CIC Việt Nam được thành lập ngày 
06/12/2007, là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây 
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và 
công nghiệp, trong đó tập trung vào chuyên ngành: Tư 
vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng công 
trình điện đến 35kV; Các công trình cấp điện cho các 
khu đô thị, các khu công nghiệp, thi công xây dựng 
công trình tự động hóa, cơ điện (M&E) cho các tòa nhà 
chung cư, cao ốc văn phòng; Hệ thống chiếu sáng 
công cộng, hệ thống chiếu sáng giao thông; Các công 
trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh vật tư thiết 
bị ngành điện lực...

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

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC VIỆT NAM
Ông Nguyễn Quang Tiến - Giám đốc Công ty cổ phần CIC Việt Nam

80 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)

THôNG TIN - qUảNG Cáo





TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)



TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)



VP Hà Nội: Số 6A, ngõ 508, Đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.3562 5766 - 024.3562 7001 - Fax: 024.3562 7005

Chi nhánh: 194/3 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.2216 8967 - Fax: 028.6264 9400

Website: nhatnhat.com - Email: lienhe@nhatnhat.com

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 203 (7/2020)


