TOYOTA GII PHÓNG

Khách hàng là trên hết
Toyota Giải Phóng (TGP) là công ty liên doanh giữa 2 đối tác lớn: Công ty Cổ
phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản
(SUMITOMO CORPORATION).
có kh n!ng cung c&p các chng loi xe
ca Toyota vi s l"ng ln (trên 50 xe),
cho các khách hàng ln nh: Taxi Mai
Linh; Bo him xã hi Vi t Nam; Ngân hàng Công
thng… và ký kt các “H"p $ng cung ng dch v bo
dng, s}a ch#a ô tô” cho các c quan, doanh nghi p có
i xe ln, nh: V!n phòng Qu c hi, V!n phòng B Ngoi
giao; V!n phòng B Xây dng…

TGP

Hot ng chuyên nghi p theo mô hình 3S, hi n
nay TGP g$m có hai c s là Toyota Gii Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) t chng ch công nh n là
“Trm Dch v tiêu chuEn ca Toyota” và “Trm s}a
ch#a thân v và sn tiêu chuEn Toyota” do Toyota
Nh t Bn c&p.
Tr s chính ti 807 ng Gii Phóng, qu n Hoàng
Mai, có di n tích m t sàn xây dng g@n 2.000m2, trong ó
di n tích Phòng trng bày rng khong 339m2 và Khu vc
xng s}a ch#a 1 t@ng có di n tích khong 750m2 vi 12
khoang chuyên s}a ch#a, bo dng, bo trì và thay th
ph tùng xe ô tô.
Chi nhánh Toyota Pháp Vân có t ng di n tích sàn
g@n 10.000m2, bao g$m showroom, 2 t@ng xng và khu
v!n phòng. Xng dch v 2 t@ng vi di n tích trên
3.400m2 vi 54 khoang s}a ch#a theo tiêu chuEn ca
TMV, trong ó bao g$m 16 khoang s}a ch#a chung và 34
khoang gò sn.

Showroom tại 807 Giải Phóng,
Hà Nội.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018)

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó TGĐ Công ty LD TOYOTA
Giải Phóng.
Hi n TGP ang xúc tin thành l p chi nhánh ti tnh
Nam *nh.
Áp dng phng pháp ci tin liên tc “Kaizen” và
“Tiêu chuEn hóa” trên mi lnh vc hot ng, quy trình
dch v hoàn ho, i ng% nhân viên t n tâm và chuyên
nghi p, công ngh ng c&p qu c t, ch&t l"ng Toyota
toàn c@u, TGP góp ph@n không nh trong vi c giúp Toyota
chim lnh th trng Vi t và khng nh v trí *i lý s
1 trong lòng khách hàng.

Nhân viên Công ty LD TOYOTA Giải Phóng
tư vấn cho khách hàng.

Khu xưởng Dịch vụ TOYOTA
Giải Phóng.
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rong những ngày này, cả nước lại tưng bừng tổ chức các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng
Tám và Quốc khánh 2/9. Cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử,
trước hàng chục vạn đồng bào ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm
thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên làm cách mạng, đập tan xiềng xích nô
lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tay sai tồn tại trong gần một thế kỷ, lập nên nhà nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta bước sang kỷ
nguyên mới - kỷ nguyên Độc lập, Tự do, Dân chủ nhân dân và tiến lên Chủ nghĩa xã hội.
Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận số tháng 9/2018 có bài viết nhan đề “Tư tưởng về quyền con người và
quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bài viết mang tới cho bạn đọc những
hiểu biết sâu sắc về tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt là tư tưởng về quyền con
người và quyền dân tộc thông qua bản Tuyên ngôn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng chủ đề này, Tạp
chí còn có bài viết “Mặt trận Việt Minh với Cách mạng Tháng Tám (1945) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay”, góp phần củng cố luận điểm việc thành lập Mặt trận Việt
Minh đã mở ra thời kỳ mới, đoàn kết rộng rãi toàn dân, đưa đến cao trào cách mạng, mà đỉnh cao là cuộc Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử.
Tạp chí số này tiếp tục dành nhiều trang đăng tải các bài nghiên cứu về công tác Mặt trận, như: “Vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới”; “Thực trạng và giải
pháp công tác phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay”; “Một số vấn đề phát triển Ủy ban Đoàn
kết Công giáo Việt Nam trong tình hình hiện nay”. Đây là những bài viết tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của
công tác Mặt trận, rất hữu ích với cán bộ Mặt trận các cấp.
Đáp lại sự ủng hộ của độc giả trong chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Tạp chí số này
tiếp tục đăng tải nhiều bài viết: “Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí
Minh và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”.
Góp phần vào tổng kết Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Tạp chí với
các bài viết “Liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn”; “Tăng cường phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam”… bổ sung
những giải pháp mang tính chiến lược, góp phần xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại.
Trong mục “Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân”, Tạp chí đăng tải các bài viết: “Liên bang Nga
đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng”; “Cuba và hệ thống phúc lợi xã hội thuộc nhóm các nước đứng đầu
thế giới”,… cung cấp những kinh nghiệm của quốc tế trong cuộc chiến chống tham nhũng và công tác an sinh
xã hội; ngoài ra, Tạp chí có nhiều bài viết đáng chú ý khác trong các mục: Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân
tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn; Nhân vật - Sự kiện,…
Trân trọng kính mời độc giả đón đọc Tạp chí Mặt trận số tháng 9/2018.

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

NGHIÊN CU - LÝ LUN

TH KÊU GI

ca Ban Thng trc y ban Trung ng
Mt tr n T qu c Vi t Nam v vi c hin

tng hi n v t cho Bo tàng Mt tr n
Ngày 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng những tài
liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận để lưu
giữ, trưng bày, giới thiệu về lịch sử Mặt trận cũng như truyền thống đại đoàn
kết dân tộc đến các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế tại Bảo tàng Mặt
trận. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn Thư kêu gọi.
t tr n T qu c Vi t Nam - tin thân là Hi phn
 $ng minh ra i ngày 18/11/1930. T| ó
n nay, M t tr n ã có truyn th ng g@n 90
n!m xây dng và trng thành. Lch s} M t
tr n là mt ph@n lch s} v~ vang ca dân tc. Tuy nhiên,
n nay M t tr n T qu c Vi t Nam vn cha có bo tàng
 lu gi#, trng bày, gii thi u v lch s} M t tr n c%ng
nh truyn th ng i oàn kt dân tc n các t@ng lp
nhân dân và bn bè qu c t.

M

Nh n thc "c t@m quan trng và ý ngha sâu sc ca
vi c gi# gìn, phát huy truyn th ng v~ vang ca M t tr n,
*ng oàn M t tr n T qu c Vi t Nam ã có ch trng
xây dng Bo tàng M t tr n (ti Thông báo s 27TB/MTTW-** ngày 6/12/2016). Vi b dày lch s} và
truyn th ng ca M t tr n, tài li u, hi n v t r&t phong
phú, a dng, có giá tr to ln. Tuy nhiên, nh#ng tài li u,
hi n v t ó hi n ang nm  nhiu ni, c@n "c su t@m,
bo qun và khai thác có hi u qu ti Bo tàng M t tr n.
*ây là công vi c quan trng, là tình cm, trách nhi m ca
th h hôm nay  i vi các th h i trc và mai sau.
Ban Thng trc y ban Trung ng M t tr n T qu c
Vi t Nam kêu gi các t chc, cá nhân trong và ngoài nc
hin t ng nh#ng tài li u, hi n v t liên quan n lch s}
hình thành, phát trin ca M t tr n mà quý v ang lu
gi# ho c cung c&p thông tin v nh#ng tài li u, hi n v t
ó  chúng tôi "c bit, có hình thc su t@m phù h"p.
Mi thông tin và tài li u, hi n v t hin t ng xin "c
g}i v c quan y ban Trung ng M t tr n T qu c Vi t
Nam (qua Trung tâm B$i dng cán b và Nghiên cu
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Phòng Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu giữ, bảo
quản tài liệu, hiện vật và tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn
bè quốc tế.
ẢNH: KỲ ANH
khoa hc M t tr n T qu c Vi t Nam), s 46 Tràng Thi,
phng Hàng Bông, qu n Hoàn Kim, Hà Ni. *i n thoi:
024-39386760.

Xin trân trng cm n s ng h quý báu ca quý v!
Hà Ni, ngày 15 tháng 8 n!m 2018
TM. BAN TH+NG TRC
Y BAN TRUNG NG M=T TRN T QUC VI?T NAM
PHÓ CH TCH - TNG TH KÝ
(*ã ký)
H'U A L>NH

N G H I Ê N

C  U

-

L Ý

L U  N

Vai trò ca Mt tr n T qu c Vi t Nam
trong vi c v n đng và giám sát
xây dng nông thôn mi
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đang
được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương triển khai thực hiện.
Kết quả xây dựng nông thôn mới đang từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống
của nhân dân trên địa bàn nông thôn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức
sống, chất lượng cuộc sống giữa nhân dân vùng nông thôn với thành thị. Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham
gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Summary: Building new rural areas is a major policy of the Party and the State
which is being implemented by the whole political system from central to local
government. The results of building new rural areas are step by step changing the
lives of people in rural areas, shortening the gap in living quality and standard
between rural and urban areas. The Vietnam Fatherland Front always propagates
and mobilizes people in contributing to the process of socio-economic
development of the country.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân, đoàn kết, đồng thuận, giám sát xây dựng nông thôn mới,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building new rural areas, mobilize people, unity, consensus, supervision of building new rural areas, the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 10/8/2018; Sửa chữa: 15/8/2018; Duyệt đăng: 5/9/2018.

Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân
xây dựng nông thôn mới
Ngh quyt s 26 ngày 5/8/2008 ca Hi ngh l@n th
by Ban Ch&p hành Trung ng *ng (khoá X) v nông
nghi p, nông thôn, nông dân vi mc tiêu "Xây dng
nông thôn mi có kt c&u h t@ng kinh t - xã hi hi n
i; c c&u kinh t và các hình thc t chc sn xu&t h"p
*

lý, gn nông nghi p vi phát trin nhanh công nghi p,
dch v, ô th theo quy hoch; xã hi nông thôn n nh,
giàu bn sc v!n hóa dân tc; dân trí "c nâng cao, môi
trng sinh thái "c bo v ; h th ng chính tr  nông
thôn di s lãnh o ca *ng "c t!ng cng". Thông
qua Cuc v n ng, M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p
tuyên truyn, v n ng thc hi n các ch trng ca
*ng, chính sách, chng trình ca Nhà nc v nhi m v

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

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018) 7

NGHIÊN CU - LÝ LUN

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tọa
đàm "Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp",
tháng 8/2018.
ẢNH: KỲ ANH

phát trin kinh t - xã hi, trong ó t p trung v n ng
nhân dân thc hi n các tiêu chí xây dng nông thôn mi,
gim nghèo bn v#ng góp ph@n thc hi n Chng trình
mc tiêu qu c gia xây dng nông thôn mi. Cuc v n
ng ã "c *ng, Nhà nc quan tâm ban hành các v!n
bn ch o, ph i h"p thc hi n, to c ch m bo cho
vi c trin khai thc hi n Cuc v n ng1. Thông qua cuc
v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi,
ô th v!n minh” và các phong trào thi ua, M t tr n T
qu c Vi t Nam và các t chc thành viên ca M t tr n 
các c&p ã tích cc tuyên truyn, v n ng nhân dân
hng ng phong trào “C nc chung sc xây dng nông
thôn mi”. Kt qu t "c th hi n qua các ni dung:

Th nh&t, thông qua công tác tuyên truyn, v n ng
nhân dân xây dng nông thôn mi, M t tr n T qu c Vi t
Nam các c&p ã ng viên nhân dân hng ng, tham gia
thc hi n phong trào “C nc chung sc xây dng nông
thôn mi”, qua ó khi d y tinh th@n oàn kt giúp nhau
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phát trin sn xu&t, xóa ói gim nghèo, làm giàu h"p
pháp  t|ng a phng; các c&p v n ng nông dân giúp
nhau phát trin kinh t; v n ng các ngu$n lc óng
góp t| nhân dân  xây dng c s h t@ng nông thôn,
nh: hin &t làm ng, xây dng các công trình dân
sinh nông thôn...; bo v môi trng, gi# gìn an ninh tr t
t trên a bàn nông thôn... Thông qua công tác tuyên
truyn, v n ng, trong 10 n!m qua nhân dân ã t
nguy n hin hn 45 tri u m2 &t  làm ng, công trình
dân sinh, ã huy ng "c hàng ngàn t $ng  xây
dng c s h t@ng thit yu  nông thôn.

Th hai, h tr" ngu$n lc xây dng nông thôn mi
thông qua thc hi n Qu “Vì ngi nghèo” và công tác
an sinh xã hi: Trong 10 n!m (2008 - 6/2018), Qu “Vì
ngi nghèo” 4 c&p ã v n ng "c 12.285 t $ng;
v n ng an sinh xã hi "c 40.128 t $ng; t| ngu$n
Qu "Vì ngi nghèo", ngu$n an sinh xã hi và h tr"
ca cng $ng ã xây dng, s}a ch#a "c 741.945 nhà

N G H I Ê N

*i oàn kt cho h nghèo, to thêm ngu$n lc giúp cho
nhiu h nghèo thoát nghèo, có nhà , n nh cuc
s ng. N!m 2017, hng ng phong trào thi ua “C nc
chung tay vì ngi nghèo - Không  ai b b li phía
sau” do Th tng Chính ph phát ng và trin khai
tháng cao im “Vì ngi nghèo” (17/10 - 18/11), Ban
Thng trc U ban Trung ng M t tr n T qu c Vi t
Nam ph i h"p vi B Lao ng - Thng binh và Xã hi,
*ài Truyn hình Vi t Nam và các b, ngành liên quan t
chc Chng trình truyn hình trc tip “Chung tay vì
ngi nghèo”. Ti chng trình, các n v, cá nhân,
doanh nghi p, các T ng công ty... tham gia hng ng
!ng ký ng h ngi nghèo thông qua Qu “Vì ngi
nghèo” Trung ng và chng trình an sinh xã hi t ng
s tin trên 264 t $ng.
Qu “Vì ngi nghèo” 4 c&p v n ng "c trên
919,483 t $ng; các c quan, doanh nghi p, cá nhân ng
h trc tip chng trình an sinh xã hi trên 3.207 t
$ng ti a phng; ã giúp , xây dng và s}a ch#a
32.414 c!n nhà *i oàn kt; giúp  155.423 h nghèo
phát trin sn xu&t, 2.729.328 l"t ngi nghèo "c
khám ch#a b nh, 322.114 hc sinh có hoàn cnh khó
kh!n; h tr" xây dng 1.305 công trình dân sinh (c@u,
ng, lp hc, trm xá...) góp ph@n nâng cao ch&t l"ng
cuc s ng cho ngi dân  nông thôn.
Hàng n!m, khi thiên tai bão l% xy ra,  i vi nh#ng
"t thiên tai nghiêm trng gây thi t hi n ng n v ngi
và ca  các a phng, Ban Thng trc y ban Trung
ng M t tr n T qu c Vi t Nam ra li kêu gi v n ng
ng h; kp thi i th!m hi, ng viên, cu tr" trc tip
n a phng và nhân dân vùng b thi t hi, giúp h n
nh cuc s ng. Trong 10 n!m, Ban Cu tr" các c&p ã
v n ng phân b hàng nghìn t $ng giúp  các a
phng và ngi dân b thiên tai (Qu cu tr" Trung ng
v n ng tip nh n "c 240,748 t $ng, phân b
185,948 t $ng n các a phng b thi t hi do ma,
l% gây ra).

Vận động nhân dân tham gia giám sát
trong xây dựng nông thôn mới
M t tr n các c&p ã hng dn nhân dân tham gia
giám sát, phát huy vai trò ca Ban Thanh tra nhân dân,
Ban Giám sát @u t ca cng $ng trong vi c giám sát các
ni dung, d án @u t xây dng nông nghi p, nông
thôn. Hàng n!m, M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p ã
ch trì, ph i h"p vi các t chc thành viên xác nh ni
dung và xây dng k hoch t chc giám sát các chính
sách, d án trong Chng trình mc tiêu Qu c gia xây
dng nông thôn mi. Hot ng giám sát ca M t tr n ã
giúp cho Chính ph, chính quyn và ngành chc n!ng các

C  U

-

L Ý

L U  N

c&p iu chnh các ni dung và chính sách trong xây dng
nông thôn, h tr" nông dân phù h"p hn và "c nhân
dân $ng tình ng h.
Các hot ng giám sát trong nông nghi p, nông thôn,
nh: giám sát vi c thc hi n Quy ch dân ch  c s;
giám sát vi c thc hi n chính sách và pháp lu t v bo
him xã hi, bo him y t; giám sát bo v môi trng;
xây dng c s h t@ng; giám sát ngu$n lc @u t xây
dng nông thôn mi, nh&t là ngu$n lc do nhân dân óng
góp và Nhà nc @u t; giám sát v vi c ch&p hành quy
nh ca pháp lu t v qun lý kinh doanh, s} dng thu c
bo v thc v t; vi c thc hi n chính sách h tr" giá,
gi ng, v n, v t t phc v sn xu&t nông nghi p; giám
sát xây dng các công trình dân sinh; b$i thng, n bù
gii phóng m t bng; chính sách h tr", u ãi nông dân
phát trin sn xu&t, h tr" nông dân nghèo; xây dng và
qun lý qu h tr" nông dân. M t tr n T qu c Vi t Nam
các c&p thng xuyên nm bt, t ng h"p ý kin, kin
ngh ca c} tri ti k hp Hi $ng nhân dân các c&p, ch
ng !ng ký vi c&p y, ph i h"p vi chính quyn và
các ngành chc n!ng t chc kim tra, giám sát theo
chuyên . Thông qua vi c thc hi n Quy ch dân ch 
c s, phát huy quyn làm ch ca nhân dân trong vi c
tham gia giám sát xây dng nông thôn mi nh thc hi n
các công trình phúc l"i, nh&t là công tác b$i thng, gii
phóng m t bng; có c ch h tr" và huy ng nhân dân
tham gia xây dng c s h t@ng, d$n in  i th}a...
Ngoài ra, M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p tích cc
tuyên truyn cho cán b, bà con nông dân nâng cao ý
thc trách nhi m tham gia giám sát thng xuyên, kp
thi phát hi n nh#ng sai phm, b&t c p  kin ngh vi
c&p có thEm quyn và các c quan chc n!ng v nh#ng
v&n  liên quan n nông nghi p, nông thôn.
Cùng vi vi c t chc các hot ng giám sát, M t tr n
T qu c Vi t Nam các c&p ã tích cc tham gia phn bi n
óng góp ý kin  xu&t vào d tho các v!n bn ca
Trung ng, các c&p y, chính quyn các c quan, ban,
ngành v các ch trng, c ch chính sách liên quan n
nông nghi p, nông dân, nông thôn. M t tr n T qu c
Vi t Nam các c&p tham gia góp ý kin vào d tho v!n
ki n *i hi *ng các c&p; tham gia góp ý vào các d tho
Lu t trc khi trình Qu c hi ban hành, tham gia góp ý
vào mt s c ch, chính sách,  án, d án phát trin
kinh t - xã hi  các a phng liên quan n lnh vc
nông nghi p, nông dân, nông thôn2. Thông qua các hot
ng tham gia xây dng chính quyn, M t tr n T qu c
Vi t Nam ã t ng h"p và kin ngh nh#ng ni dung sát
h"p vi chc n!ng, nhi m v và nguy n vng ca nhân
dân, nh&t là nh#ng v&n  liên quan n lnh vc nông
nghi p, nông thôn.
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Một số kết quả xây dựng nông thôn mới ở
địa phương
C!n c Quyt nh s 2540/Q*-TTg ngày 30/12/2016
ca Th tng Chính ph v vi c ban hành Quy nh iu
ki n, trình t, th tc, h$ s xét công nh n và công b
a phng t chuEn nông thôn mi; a phng hoàn
thành nhi m v xây dng nông thôn mi, M t tr n T
qu c Vi t Nam ã ch trì ph i h"p vi các t chc thành
viên l&y ý kin ánh giá s hài lòng ca ngi dân v kt
qu xây dng nông thôn mi. Ban Thng trc y ban
Trung ng M t tr n T qu c Vi t Nam ã ban hành
Hng dn s 78/HD-MTTW-BTT, ngày 24/4/2017 v ni
dung, cách thc, quy trình l&y ý kin v s hài lòng ca
ngi dân  i vi kt qu xây dng nông thôn mi  c&p
huy n, c&p xã; t chc và hng dn l&y ý kin ánh giá
s hài lòng ca ngi dân. Vi c ánh giá s hài lòng ca
ngi dân  i vi kt qu xây dng nông thôn mi là mt
trong nh#ng kênh thông tin quan trng  giúp cho c&p
y, chính quyn và các ngành chc n!ng ánh giá, kim
chng  i vi kt qu xây dng nông thôn mi  t|ng
a phng, c s. Vi c t chc l&y ý kin ánh giá s hài
lòng ca ngi dân  i vi kt qu xây dng nông thôn
mi c bn bc @u ã th hi n "c ý chí, nguy n vng
và s tham gia, giám sát ca ngi dân trong xây dng
nông thôn mi.
Thông qua thc hi n các cuc v n ng, các phong
trào thi ua, M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p ph i h"p,
ch trì và thông qua công tác tuyên truyn, v n ng, ã
to "c s $ng thu n cao, t| ó phát huy "c ni lc
ca ngi dân và thúc Ey s vào cuc mnh m ca h
th ng chính tr các c&p tham gia xây dng nông thôn mi;
Thc hi n trách nhi m giám sát, phn bi n xã hi, M t
tr n ã góp ph@n làm cho các chng trình, d án @u t
vào nông nghi p, nông thôn và các chính sách h tr"
nông dân ngày càng hi u qu, ch&t l"ng, áp ng "c
mong "i ca nhân dân.

Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn hiện nay
Mt là, nâng cao hi u qu ca M t tr n T qu c Vi t
Nam tuyên truyn, v n ng nhân dân phát huy vai trò

ch th trong xây dng nông thôn mi; phng thc, t
chc thc hi n nhi m v xây dng nông thôn mi thông
qua cuc v n ng "Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th v!n minh".

Hai là, v n ng ngu$n lc thông qua Qu “Vì ngi
nghèo” và công tác an sinh xã hi nhm thc hi n nhi m
v gim nghèo bn v#ng, t|ng bc ci thi n và nâng cao
i s ng cho nông dân  a bàn nông thôn.
V n ng ngu$n lc h tr" gim nghèo bn v#ng, xây
dng nông thôn mi, nh: V n ng các t chc, cá nhân,
h gia ình, doanh nghi p ng h Qu “Vì ngi nghèo”
và chng trình an sinh xã hi; v n ng các t chc, cá
nhân, doanh nghi p tham gia h tr"  @u các huy n
nghèo, xã nghèo, khu dân c nghèo, h nghèo, h c n
nghèo vn lên; v n ng h gia ình và nhân dân góp
công, góp ca phù h"p vi iu ki n thc t  to ngu$n
lc gim nghèo bn v#ng, xây dng nông thôn mi.

Ba là,  i mi, nâng cao hi u qu ca M t tr n T qu c
Vi t Nam trong v n ng và giám sát xây dng nông thôn
mi trong thi gian ti. Thc hi n hot ng giám sát ca
M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân hi u
qu hn. *$ng thi, t chc vi c phn bi n d tho các
v!n bn pháp lu t, quy hoch, k hoch, chng trình, d
án… v xây dng nông thôn mi; nh#ng chính sách liên
quan trc tip n i s ng ca nông dân.
Phát huy nh#ng kt qu ã t "c, trong thi gian
ti, M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p và các t chc
thành viên tip tc tuyên truyn, v n ng các t@ng lp
nhân dân thc hi n các ch trng, chính sách ca *ng,
Nhà nc v nông nghi p, nông dân, nông thôn thông
qua các phong trào thi ua yêu nc, các cuc v n ng
ang di<n ra  a bàn dân c, trng tâm là cuc v n ng
“Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th v!n
minh” và công tác gim nghèo bn v#ng, phát huy hn
n#a tinh th@n oàn kt, sáng to t qun ca nhân dân
trong xây dng nông thôn mi, Ey mnh hot ng giám
sát, phn bi n xã hi ca M t tr n và các t chc chính
tr - xã hi v nông nghi p, nông dân, nông thôn; tip tc
v n ng ngu$n lc xã hi phát trin nông nghi p, nông
thôn theo hng hi n i, nâng cao i s ng c dân nông
thôn áp ng yêu c@u giai on mi.

Chú thích:
1. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CPĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp
thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
2. Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tham gia hơn 11 ngàn dự thảo các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó tham gia thẩm định hơn 370 đề án,
dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
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Mt tr n Vi t Minh vi Cách mng
Tháng Tám (1945) và Mt tr n T qu c
Vi t Nam vi s nghi p xây dng
và bo v T qu c ngày nay
LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á ra đời là một trong
những sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 73 năm qua, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh tập hợp, đoàn kết toàn dân, xây dựng và
bảo vệ chính quyền của dân, do dân, vì dân, thực hiện thành công sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.
Summary: By the success of the 1945 August Revolution, the Democratic
Republic of Vietnam - the 1st agrarian state in Southeast Asia was born. This was
one of the great historical events of Vietnam. Over 73 years, the Vietnam
Fatherland Front has continued to carry out the mission of gathering and uniting
people, building and protecting the government of the people, by people, for
people and implemented successfully the cause of building and defending the
country in new condition.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn kết, xây dựng chính
quyền của dân, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội.
Keywords: The August Revolution, the Viet Minh Front, the Vietnam Fatherland Front, unity, building the
government of the people, the Communist Party of Vietnam, the State, supervision, social criticism.
Nhận bài: 20/8/2018; Sửa chữa: 21/8/2018; Duyệt đăng: 5/9/2018.
h#ng n!m cu i ca n}a @u th k XX, trên th
gii có nhiu bin ng vi các cuc chin
tranh, xung t và cách mng. * c bi t, thng
l"i ca các cuc cách mng và phong trào &u
tranh giành c l p, t do  các nc thuc a dn n
s tan rã ca ch ngha phát xít và ch ngha thc dân;
$ng thi, mt s nc ã thay  i kiu nhà nc t p
quyn phong kin, l p nên nhà nc kiu mi.  Vi t
Nam, Cách mng Tháng Tám n!m 1945 thành công, nc
Vi t Nam Dân ch Cng hòa, nhà nc công nông @u

N
*

tiên  *ông Nam châu Á ra i. Trong ó, M t tr n Vi t
Minh (tin thân ca M t tr n T qu c Vi t Nam ngày
nay) óng vai trò quan trng trong vi c t p h"p, oàn
kt toàn dân &u tranh giành thng l"i ca cách mng
và xây dng nhà nc dân ch, ca dân, do dân và vì
dân cho n ngày nay.
T| n!m 1858, khi thc dân Pháp n phát súng @u
tiên t&n công ánh chim *à Nng, m @u cuc chin
tranh xâm l"c nc ta, nhiu phong trào, cuc khi
ngha ca các t@ng lp s phu, nông dân, t sn yêu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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nc liên tc n i lên  ánh u i thc dân, gii
phóng dân tc. Tuy nhiên các phong trào, cuc khi
ngha này cu i cùng u b thc dân Pháp àn áp m
máu và th&t bi, do cha có mt ng l i chính tr
úng n và mt phng pháp cách mng khoa hc. S
nghi p gii phóng dân tc lúc này vn lâm vào “tình
hình en t i tng nh không có ng ra”. T| bài
hc v s th&t bi ca các phong trào, các cuc khi
ngha yêu nc &y1, và truyn th ng oàn kt ca dân
tc ta qua các thi k lch s} dng nc, gi# nc, H$
Chí Minh ch rõ: "Cuc cách mng trong mt nc
thuc a là mt cuc cách mng dân tc dân ch. *
a cuc cách mng ó n thng l"i có th và c@n
phi thành l p mt m t tr n dân tc th ng nh&t rng
rãi oàn kt t&t c các giai c&p và t@ng lp xã hi mong
mu n "c gii phóng khi ách thuc a"2. Ni dung
t tng ó ca Ngi "c th hi n trong Chính
cng vn tt và Sách l"c vn tt ti Hi ngh thành
l p *ng Cng sn Vi t Nam (3/2/1930) vi vi c khng
nh s c@n thit phi xây dng mt M t tr n Dân tc
Th ng nh&t, to thành mt lc l"ng có t chc ca
kh i oàn kt dân tc, vì mc tiêu chung: gii phóng
dân tc, xây dng mt xã hi mi hòa bình, &m no, t
do, hnh phúc ca nhân dân.
Trên c s ó, tháng 10/1930, Hi ngh Ban Ch&p
hành Trung ng *ng thông qua Lu n cng chính
tr và "Án ngh quyt v v&n  phn ", trong ó nói
rõ vi c hình thành t chc phn  là mt nhi m v
c@n kíp ca *ng. Ngày 18/11/1930, Ban Thng v
Trung ng *ng Cng sn *ông Dng ra Ch th
thành l p Hi Phn  *$ng minh - hình thc t chc
@u tiên ca M t tr n Dân tc Th ng nh&t Vi t Nam
(MTDTTNVN). T| ó n nay, áp ng các yêu c@u,
nhi m v ca mi giai on cách mng, MTDTTNVN ã
có nhiu hình thc, t chc vi tên gi khác nhau,
nhng mc tiêu t p h"p, oàn kt các giai c&p, t@ng
lp trong xã hi thành mt lc l"ng to ln  thc
hi n thng l"i s nghi p xây dng và bo v T qu c
không h thay  i.
Trong giai on 1930 - 1940, khi cha giành "c
chính quyn, các hình thc t chc ca MTDTTNVN,
nh: Hi Phn  *$ng minh (1930), Phn  Liên
minh (1935), M t tr n Th ng nh&t Nhân dân Phn 
(1936), M t tr n Th ng nh&t Dân ch *ông Dng
(1938), M t tr n Dân tc Th ng nh&t Phn  (1939)
ã t p h"p, oàn kt các t@ng lp, các giai c&p trong
xã hi  &u tranh ch ng ch  phn ng thuc
a, òi t do, dân ch và áo cm, tin lên gii phóng
dân tc ra khi ách ô h ca thc dân.
N!m 1940, quân Nh t kéo vào *ông Dng, thc
dân Pháp @u hàng và làm tay sai cho phát xít Nh t.
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Ngày 19/5/1941, Hi ngh Trung ng *ng Cng sn
*ông Dng l@n th 8 hp và ra Ngh quyt ch rõ s
c@n kíp ca cách mng *ông Dng hi n nay là: dân
tc gii phóng3. Theo  ngh ca lãnh t Nguy<n Ái
Qu c, M t tr n Dân tc Th ng nh&t ch ng phát xít
Pháp, Nh t vi tên gi Vi t Nam *c l p *$ng minh gi tt là Vi t Minh "c thành l p, l&y c  sao vàng
n!m cánh làm c ca Vi t Minh và s làm c T qu c
khi thành l p nc. KhEu hi u chính ca Vi t Minh là:
Phn Pháp, kháng Nh t, liên Hoa, c l p. Tuyên ngôn
ca M t tr n Vi t Minh khng nh: “Vi t Minh ch
trng liên hi p các gii $ng bào yêu nc không
phân bi t giàu nghèo, già tr~, trai gái, không phân
bi t tín ngng, tôn giáo, chính tr  ng cùng nhau
mu cuc gii phóng và sinh t$n. Vi t Minh ch trng
hc t p ht thy mi tinh th@n c l p chân chính ca
gi ng nòi kt thành mt kh i vô ch  ng  p tan
xing xích ca Nh t Pháp, quét sch mu mô xo trá
ca bn Vi t gian phn qu c, chúng ã gch tên trong
qu c tch ca ngi Vi t Nam”4.
M t tr n Vi t Minh "c t chc theo h th ng t|
c s n Trung ng:  c&p xã có Ban Ch&p hành Vi t
Minh do các oàn th Vi t Minh  làng hay xã c} ra; 
c&p t ng, huy n (hay ph, châu, qu n); tnh, k có
Ban Ch&p y Vi t Minh ca mi c&p tng ng;  c&p
toàn qu c có T ng b Vi t Minh. V ch trng hành
ng, M t tr n Vi t Minh xác nh Chng trình g$m
44 im, vi các chính sách v chính tr, kinh t, v!n
hóa; nh#ng chính sách c th  i vi các t@ng lp công
nhân, nông dân, binh lính, công chc, hc sinh, ph
n#, thiu nhi, ngi già và k~ tàn t t, t sn, a ch,
nhà buôn. * chuEn b cho vi c thành l p chính quyn
ca nhân dân sau khi cách mng giành thng l"i, ngày
16/4/1945, T ng b Vi t Minh l p ra y ban Dân tc
gii phóng, t chc các lp hu&n luy n, t p d"t cho
nhân dân nm chính quyn.
Ngày 4/6/1945, thc hi n ch th ca lãnh t H$ Chí
Minh, T ng b Vi t Minh tri u t p Hi ngh cán b và
tuyên b chính thc thành l p Khu Gii phóng Vi t Bc
g$m 2 c!n c ln nm trên a bàn ca 6 tnh: Cao Bng,
Bc Cn, Lng Sn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên
và mt s vùng thuc các tnh Bc Giang, Vnh Yên, Phú
Th, Yên Bái,... trong Khu Gii phóng, Vi t Minh là
ngi i di n quyn làm ch ca qu@n chúng, trc tip
gii quyt mi công vi c ca thôn xóm nh công vi c
ca chính quyn cách mng. Các y ban nhân dân do
dân c} "c hình thành và t chc thc hi n Chng
trình 44 im ca Vi t Minh. Khu Gii phóng Vi t Bc
cùng vi h th ng các chin khu trong c nc to
thành h u phng và bàn p cho th tr n ca mt
cuc t ng khi ngha giành chính quyn sp ti5.
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T| ngày 13/8 n ngày 15/8/1945, Hi ngh toàn
qu c ca *ng Cng sn *ông Dng hp ti Tân Trào
(Tuyên Quang)  quyt nh phát ng khi ngha
khi thi c n. Hi ngh ra Ngh quyt nêu rõ: “Nh#ng
iu ki n khi ngha  *ông Dng ã chín mu$i…
toàn dân tc ta ang sôi n i "i gi khi kha giành
chính quyn c l p”6 và thông qua 10 chính sách ln
ca Vi t Minh.
Ngày 14/8/1945, T ng b Vi t Minh ra li Hi u
tri u qu c dân $ng bào nêu rõ: “Phát xít Nh t ã gc
@u hàng Anh, M, Nga, Tàu… Trc c hi có mt
không hai &y, toàn th dân tc ta phi em ht lc
l"ng, dùng ht can m, bao quanh o quân Gii
phóng Vi t Nam, tung xng máu ra ánh u i gi c
Nh t, òi l&y t do, hnh phúc cho nhân dân”7.
Ngày 16/8/1945, ti ình Tân Trào (huy n Sn
Dng, tnh Tuyên Quang), *i hi i biu qu c dân
(nay gi là Qu c dân *i hi Tân Trào) chính thc khai
mc. *ng Cng sn *ông Dng ch trng lãnh o
qu@n chúng nhân dân n i d y tc v% khí ca Nh t
trc khi quân *$ng minh vào *ông Dng, giành l&y
chính quyn t| tay Nh t, l t  bn bù nhìn tay sai
ca Nh t, ng a v c@m quyn mà tip ón quân
*$ng minh vào gii giáp quân Nh t trên &t *ông
Dng. *i hi ã tán thành ch trng T ng khi
ngha ca *ng Cng sn *ông Dng và T ng b Vi t
Minh; $ng thi nh&t trí thông qua 10 chính sách ca
Vi t Minh, l&y c  sao vàng n!m cánh (c ca M t
tr n Vi t Minh) làm Qu c k, l&y bài Tin quân ca (ca
nhc s V!n Cao) làm Qu c ca và c} ra y ban Gii
phóng dân tc Vi t Nam (tc Chính ph lâm thi) do
lãnh t H$ Chí Minh làm Ch tch; mt y ban Thng
trc g$m 5 ngi: H$ Chí Minh, Tr@n Huy Li u, Phm
V!n *$ng, Nguy<n Lng Bng và Dng *c Hin.
Hng ng ch trng ca *ng và li Hi u tri u
ca Vi t Minh, cuc T ng khi ngha bt @u t| ngày
14 n 18/8/1945 giành "c thng l"i  nông thôn,
$ng bng min Bc, i b ph n min Trung, mt
ph@n min Nam và các th xã Bc Giang, Hi Phòng, Hà
Tnh, Hi An.
Ti Hà Ni, ngày 17/8/1945, T ng hi Viên chc
ca chính quyn bù nhìn t chc mt cuc mít tinh
ln  Qung trng Nhà hát thành ph vi hàng vn
ngi tham gia  ng h chính ph bù nhìn Tr@n
Trng Kim. Di s lãnh o ca X y Bc K và
Thành y Hà Ni, các Hi cu qu c ca Vi t Minh 
ni, ngoi thành và mt s huy n, ph  Gia Lâm, Hà
*ông sát vi Hà Ni bí m t huy ng qu@n chúng tham
gia mít tinh vi hn 20 vn ngi, tràn ng p phía
trc và chung quanh Nhà hát thành ph . Khi cuc mít
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tinh v|a mi khai mc, b&t ng c  sao vàng xu&t
hi n trên gác Nhà hát Ln trong ting reo hò, c v%
ca qu@n chúng nhân dân. Cnh sát và lính bo an ng
ngác ng im ti ch. Các i viên Tuyên truyn xung
phong ca Vi t Minh xông lên giành l&y di<n àn di<n
thuyt, báo tin cho $ng bào bit quân phát xít Nh t
ã @u hàng vô iu ki n và gii thi u ch trng,
ng l i cu nc ca Vi t Minh, kêu gi nhân dân
ng lên ánh  chính quyn bù nhìn thân Nh t,
giành l&y chính quyn v tay nhân dân. Cuc mít tinh
ã bin thành cuc biu tình, tu@n hành th uy, bt
@u t| Qung trng Nhà hát thành ph lan khp ni
trên ph phng Hà Ni. C Hà Ni tng b|ng khí th
sc sôi khi ngha.
Trc tình th cc k hoang mang và tuy t vng,
ngy quyn dng lên cái gi là “U ban chính tr” và
 ngh vi Vi t Minh qun lý vùng nông thôn cách
thành ph 15km, vùng còn li trong thành ph giao
cho các nhân s, trí thc ng ra giao dch vi *$ng
minh. *i biu Vi t Minh ã tr li dt khoát, “giao
dch vi *$ng Minh lúc này, ngoài Vi t Minh không ai
có th có lc l"ng và danh ngha c”.
Ngày 19/8/1945, T ng b Vi t Minh ra Ch th s 8
nêu rõ: "Gi c Nh t ã @u hàng *$ng minh. Các c&p
hi, các Ban Ch&p hành phi huy ng toàn dân chúng
võ trang  kp khi ngha. Các i t v , tiu t du
kích phi sn sàng! Ban Ch&p hành c&p hi nào u
phi thi hành k lu t tri t . Huy ng bng hình
thc công khai, truyn n, c, áp phích, công khai
bin thành võ trang, bt gi# bn Vi t gian, tc khí
gii gi c Nh t,... Tình th c&p bách phi thi hành tri t
 Ch th không "c ch m tr<.
Các $ng chí phi n lc hy sinh cho T qu c"8.
Sáng ngày 19/8/1945, theo li kêu gi và thc hi n
Ch th ca Vi t Minh, c Hà Ni vùng d y di r|ng c
 sao vàng vi hàng nghìn nông dân, công nhân, dân
nghèo, bng nh#ng v% khí thô s, cùng vi hàng vn
qu@n chúng nhân dân  khu vc ngoi thành kéo vào,
xu ng ng tin thng v trung tâm Nhà hát thành
ph . *úng 11 gi, cuc mít tinh bt @u. Sau lot súng
chào c và bài Tin quân ca, i biu U ban Quân s
cách mng c li Hi u tri u ca Vi t Minh, quân Nh t
ã @u hàng, chính quyn ã v tay nhân dân, thành
l p Chính ph Cng hòa Dân ch Vi t Nam. Qu@n chúng
nhân dân hô vang các khEu hi u hng ng, vui m|ng.
Cuc mít tinh bin thành cuc biu tình v% trang tin
vào chim Ph Khâm s, tri lính Bo an và các c s
ca chính ph bù nhìn9.
Ti Hu, ngày 22/8/1945, Vi t Minh g}i công i n
yêu c@u Bo *i thoái v, vì chính quyn ã giành v
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
phối hợp tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội Mặt
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ẢNH: KỲ ANH

tay nhân dân, Bo *i tuyên b ch&p nh n thoái v,
t| b ngai vàng và tr thành công dân Vnh Thy.
Ngày 25/8, hàng ngàn ngi dân Hu t t p trc c}a
Ng Môn  chng kin l< thoái v ca Bo *i và bàn
giao &n kim cho Vi t Minh. Ti min Nam, ngày
25/8/1945, Vi t Minh mà Thanh niên Tin phong làm
nòng c t t chc biu tình và giành chính quyn ti
Sài Gòn (ni chu s cai tr trc tip ca Nh t).
Nh v y, ch trong vòng 12 ngày, t| ngày 14/8 n
ngày 25/8/1945, di s lãnh o ca *ng và ngn c
ca Vi t Minh, hn 20 tri u nhân dân ta t| Bc n
Nam ã tin hành cuc T ng khi ngha Cách mng
Tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, ti Qung
trng Ba *ình lch s}, Hà Ni, Ch tch H$ Chí Minh
c Tuyên ngôn *c l p, khai sinh nc Vi t Nam Dân
ch Cng hòa.
Cách mng Tháng Tám n!m 1945 là mt s ki n v i
trong lch s} dân tc, ánh d&u bc tin nhy vt ca
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cách mng Vi t Nam. L@n @u tiên giai c&p công nhân và
nhân dân lao ng giành "c chính quyn trong c
nc; nhà nc kiu mi ca nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân ra i. Trong ó, M t tr n Vi t Minh ã thc
hi n xu&t sc 2 nhi m v: v|a t p h"p, oàn kt các giai
c&p, t@ng lp trong xã hi &u tranh giành thng l"i ca
cách mng; v|a t|ng bc chuEn b công vi c ca chính
quyn,  khi giành "c chính quyn thì l p nên mt
nhà nc kiu mi ca dân, do dân và vì dân.
Vai trò ca M t tr n Vi t Minh trong Cách mng
Tháng Tám n!m 1945 và xây dng nhà nc kiu mi
@u tiên  *ông Nam Á không ng|ng "c phát huy
trong các t chc ca M t tr n sau này: Hi Liên Vi t
(1946); M t tr n Liên Vi t (1951); M t tr n T qu c
Vi t Nam ( min Bc - 1955); M t tr n Dân tc gii
phóng min Nam Vi t Nam (1960); Liên minh Các lc
l"ng dân tc, dân ch và hòa bình Vi t Nam (1968) và
M t tr n T qu c Vi t Nam ngày nay.
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Ngày nay,  M t tr n T qu c Vi t Nam tip tc k
th|a và phát huy vai trò ca M t tr n Vi t Minh trong
Cách mng Tháng Tám và các t chc M t tr n trc ây,
M t tr n T qu c Vi t Nam và c h th ng chính tr nc
ta c@n t p trung gii quyt mt s v&n  nh sau:
Thc hi n có hi u qu công tác tuyên truyn, v n
ng  nhân dân hiu rõ ch trng, ng l i ca
*ng; chính sách, pháp lu t ca Nhà nc; mc tiêu,
gii pháp thc hi n các phong trào thi ua yêu nc,
các cuc v n ng phát trin kinh t, xã hi, bo m
qu c phòng, an ninh, công tác  i ngoi; $ng thi,
phi lng nghe, tip nh n ý kin, nguy n vng ca
nhân dân, hiu nhân dân ang c@n gì  i vi các ch
trng, chính sách &y, trên c s ó to ra s th ng
nh&t v nh n thc và $ng thu n trong hành ng.
Thc hi n t t hn n#a vai trò i di n, bo v
quyn và l"i ích chính áng, h"p pháp ca nhân dân;
là ni tin c y  nhân dân g}i gm tâm t, nguy n
vng, ý kin ca mình trong quá trình thc hi n các
ch trng, ng l i ca *ng; chính sách, pháp lu t
ca Nhà nc. Trên c s ó, ng viên nhân dân phát
huy mi kh n!ng sáng to, hin k, hin công, tham
gia tích cc vào nhi m v xây dng, phát trin kinh
t, xã hi ca &t nc và ca mi a phng, góp
ph@n hi n thc hóa mc tiêu: Dân giàu, nc mnh,
dân ch, công bng, v!n minh.
M t tr n phi làm t t vi c tham gia xây dng *ng,
Nhà nc. Trong xây dng và bo v chính quyn nhân
dân, M t tr n T qu c Vi t Nam phi làm t t vai trò là
c s chính tr ca chính quyn nhân dân "c th
hi n qua các nhi m v c th quy nh ti các chng,
iu ca Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam 2015,  c bi t
là khâu chuEn b nhân s xây dng b máy chính
quyn các c&p và giám sát vi c thc hi n công v. M t
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tr n phi thc hi n t t vi c chuEn b, la chn con
ngi a vào b máy chính quyn các c&p qua các
cuc b@u c} i biu Qu c hi và i biu Hi $ng
nhân dân các c&p: Phi thc s có c, có tài. *$ng
thi, M t tr n c@n thc hi n t t hn n#a chc n!ng
giám sát và phn bi n xã hi; tích cc v n ng nhân
dân phát huy quyn làm ch, tham gia có hi u qu vào
nhi m v &u tranh, phòng ch ng tham nh%ng, lãng
phí hi n nay, góp ph@n làm cho t chc *ng và b
máy chính quyn các c&p thc s trong sch, v#ng
mnh. Mu n làm "c vi c này, trên c s bo m s
lãnh o ca *ng theo quy nh ti *iu 4 ca Hin
pháp, *ng và Nhà nc phi to c ch  M t tr n có
 iu ki n v tính c l p v t chc, ch ng
trong công vi c, không b l thuc vào ý chí ch quan
ca b&t k ai.
M t tr n T qu c Vi t Nam c@n tip tc  i mi ni
dung và phng thc hot ng theo hng sâu sát
vi dân, hng v c s to s $ng thu n xã hi, góp
ph@n xây dng và bo v T qu c; tip tc óng góp
hi u qu vào vi c nghiên cu lý lu n và t ng kt thc
ti<n v ng l i cách mng Vi t Nam giai on mi;
v xây dng nhà nc ca nhân dân, do nhân dân và
vì nhân dân.
Vai trò ca M t tr n Vi t Minh trong Cách mng
Tháng Tám c%ng nh vai trò ca M t tr n T qu c Vi t
Nam ngày nay v|a là mt trong nh#ng ni dung quan
trng ca ng l i cách mng Vi t Nam, v|a là mt
thc ti<n v sc mnh ca kh i i oàn kt toàn dân
tc "c t chc li trong &u tranh gii phóng dân
tc trc ây, c%ng nh trong s nghi p xây dng và
bo v T qu c ngày nay.
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LIÊN MINH CÔNG NHÂN NÔNG DÂN - TRÍ THC
trong thc hi n Ngh quyt s 26 - NQ/TW
v nông nghi p, nông dân, nông thôn
PHAN THANH KHÔI*

Tóm tắt: Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương (khóa X) nêu ra nhiều nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân,
nông thôn. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề thực tiễn từ sự liên minh
công nhân, nông dân, trí thức đã đem lại những kết quả quan trọng, tạo nền tảng
kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Summary: Resolution No. 26 - NQ/TW adopted by the seventh plenary session of
the 12th Central Committee outlines many tasks of developing agriculture,
farmers, and rural areas. This article focuses on analyzing the practical issues that
the Union of workers, farmers and intellectuals who have made important
achievements; creating a solid socio-economic and political foundation for the
cause of industrialization, modernization, and building and defending the Socialist
republic of Vietnam.
Từ khóa: Liên minh công nhân - nông dân - trí thức, công cuộc đổi mới đất nước, Nghị quyết số 26 - NQ/TW về phát
triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Việt Nam.
Keywords: The Union of workers, farmers and intellectuals, renovation of the country, Resolution No. 26 - NQ / TW
on agricultural development, farmers, rural areas, Vietnam.
Nhận bài: 15/8/2018; Sửa chữa: 16/8/2018; Duyệt đăng: 29/8/2018.

gh quyt s 26 - NQ/TW là Ngh quyt chuyên 
ca Hi ngh l@n th by Ban Ch&p hành Trung
ng (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông
thôn (2008). T| lý lu n và thc ti<n nh n th&y, 
phát trin nông nghi p, nông dân, nông thôn, theo tinh
th@n Ngh quyt này, phi có s $ng lòng, $ng sc ca
toàn xã hi, trong ó n i b t là s liên minh công nhân,
nông dân, trí thc. Liên minh công nhân - nông dân - trí
thc  phát trin nông nghi p, nông dân, nông thôn,
không ch trc tip vì giai c&p nông dân Vi t Nam, mà rng

N
*

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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ra, là còn vì thng l"i ca công cuc  i mi &t nc. Trong
Ngh quyt s 26 - NQ/TW, ghi rõ: “Xây dng giai c&p nông
dân, cng c liên minh công nhân - nông dân - trí thc
v#ng mnh, to nn tng kinh t - xã hi và chính tr v#ng
chc cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa, xây dng
và bo v T qu c Vi t Nam xã hi ch ngha”1.
Liên minh công nhân - nông dân - trí thc là s oàn
kt, h"p lc, h"p tác, giúp  ln nhau... trong quá trình
thc hi n nh#ng hot ng chung, em li l"i ích trc
tip ho c gián tip, không ch cho mt lc l"ng, mà cho

N G H I Ê N

c các lc l"ng tham gia. Trong thc t, s liên minh ó,
quan trng nh&t là thông qua phân công lao ng xã hi
ca công nhân, nông dân, trí thc là các hot ng trong
công nghi p, nông nghi p, khoa hc và công ngh ... mà
tác ng, h tr" ln nhau.

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số
26 - NQ/TW
Xây dng nn nông nghi p toàn di n theo hng hi n
i, $ng thi, phát trin công nghi p và dch v 
nông thôn
*Ey mnh công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p,
nông thôn, ã chuyn dch "c c c&u nông nghi p theo
hng hi n i, $ng thi gn vi xây dng nông thôn
mi. T p trung t chc sn xu&t, a dng hóa cây tr$ng,
v t nuôi theo nhu c@u th trng và xây dng các vùng
sn xu&t hàng hóa quy mô ln, liên kt sn xu&t, ch
bin, bo qun, tiêu th sn phEm, cùng vi bo m v
sinh, an toàn thc phEm; nhân rng mô hình sn xu&t
hi u qu cao.
T!ng cng ng dng khoa hc, công ngh , nên sn
l"ng lng thc t!ng n nh, sn l"ng lúa t!ng hng
n!m (n!m 2015 ã là 45,2 tri u t&n). *@u t công ngh 
phát trin mnh khai thác, nuôi tr$ng, ch bin thy sn
vi ch&t l"ng và hi u qu cao hn. Công tác bo v và
phát trin r|ng "c chú trng. Xu&t khEu ca khu vc
nông nghi p n!m 2015 t 30 t USD, t!ng 5,6% so vi
n!m 2010, còn n!m 2017 v|a qua ã v"t qua 35 t USD.
Mt s m t hàng nông sn xu&t khEu t th hng cao
trên th gii nh go, cà phê, cao su, h$ tiêu, ht iu,
cá tra, tôm, sn phEm g ch bin...2.
Công tác quy hoch, o c, iu tra, phân loi &t
ai, th nhng ã góp ph@n quan trng  Qu c hi
thông qua Quy hoch s} dng &t n n!m 2020 và Chính
ph phê duy t Quy hoch s} dng &t cho các a
phng. Các a phng ã Ey nhanh tin  quy hoch
s} dng &t n c&p huy n và xã. Th tng ã ra Quyt
nh s 124/Q*-TTg ngày 2/2/2012 phê duy t quy hoch
t ng th phát trin sn xu&t nông nghi p n n!m 2020
và t@m nhìn n n!m 2030.
Sn xu&t nông nghi p toàn di n theo hng hi n i
là kt qu ca s lao ng tích cc t| công nghi p và
khoa hc và ã t kt qu cao, th hi n t p trung  trình
 c gii hóa nông nghi p t!ng nhanh. Riêng sn xu&t
lúa go, khâu tu t lúa t 95%, xay xát lúa go 95%, ti
nc 85%; v n chuyn 66%; thu hoch 30%; s&y 30%3.
Xây dng kt c&u h t@ng kinh t - xã hi nông thôn
gn vi phát trin ô th và xây dng nông thôn mi
Xây dng nông thôn mi ã tr thành phong trào rng
ln. Trên c s rút kinh nghi m t| kt qu thc hi n
Chng trình thí im xây dng nông thôn mi  11 xã,
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Chính ph ã trin khai Chng trình mc tiêu qu c gia
xây dng nông thôn mi vi B tiêu chí qu c gia v xây
dng nông thôn mi (19 tiêu chí). B tiêu chí cho th&y,
kt qu ca nông thôn mi phi là trên c s tác ng
mnh m ca mi lnh vc, ca @u t mnh m c v
kinh t, v!n hóa, giáo dc, y t... vào nông nghi p, nông
dân, nông thôn. Th tng Chính ph ã phát ng
phong trào “C nc chung sc xây dng nông thôn mi”.
M t tr n T qu c Vi t Nam có cuc v n ng “Toàn dân
oàn kt xây dng i s ng v!n hóa  khu dân c” và sau
này là cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th v!n minh”. Do v y, công tác huy ng
ngu$n lc t kt qu tích cc. V n huy ng ca các giai
c&p, t@ng lp, các cá nhân, doanh nghi p trong và ngoài
nc t 2,5 l@n v n t| ngân sách; v n tín dng chính
sách xã hi óng góp tích cc vào thc hi n gim nghèo
bn v#ng và xây dng nông thôn mi. Tính n
31/12/2017, c nc có 3.069 xã (chim 34,4%) "c
công nh n t chuEn nông thôn mi, ch có 113 xã di
5 tiêu chí, 43 n v c&p huy n "c công nh n t chuEn
giai on 2016-20204.
Nâng cao i s ng v t ch&t và tinh th@n ca nông dân,
nh&t là  vùng khó kh!n
Thành tu ln là i s ng v t ch&t và tinh th@n ca
nhân dân nói chung, ca nông dân nói riêng, "c nâng
cao, ci thi n rõ r t. Kt qu này c%ng ch có th t "c
trong s liên minh ch t ch gi#a công nhân, nông dân, trí
thc và vi toàn xã hi. T ng hòa nh#ng tác ng nêu
trên gi#a công nghi p vi nông nghi p và khoa hc - công
ngh , v!n hóa ngh thu t... ã tác ng trc tip, nâng
cao i s ng v t ch&t và tinh th@n ca ngi nông dân.
T l h nghèo trong nông dân,  nông thôn gim nhanh
chóng. Hi n nay, t l h nghèo bình quân ca c nc
gim còn khong 6,72%, bình quân h nghèo  các huy n
nghèo gim khong 5% so vi cu i n!m 2016; h nghèo
 các xã  c bi t khó kh!n vùng bãi ngang ven bin và hi
o, các xã  c bi t khó kh!n, xã biên gii, xã an toàn
khu, dân tc và min núi gim khong 3-4% so vi cu i
n!m 20165.
Công tác xóa ói gim nghèo còn "c chú trng 
m bo bn v#ng. Ngi nghèo "c h tr" bng nhiu
chng trình và chính sách mà tip c n "c vi ngu$n
lc ca Nhà nc, doanh nghi p...  có c hi vn lên,
to thu nh p, thoát nghèo, n nh i s ng lâu dài.
Phát trin nhanh nghiên cu, chuyn giao và ng
dng khoa hc, công ngh , ào to ngu$n nhân lc 
hi n i hóa nông nghi p, công nghi p hóa nông thôn
V thành tu này có óng góp ca khoa hc và công
ngh , n!ng su&t lao ng bình quân t!ng 4,2%/n!m, cao
hn giai on trc (2006 - 2015 t!ng 3,9%; 2006 - 2010
t!ng ch: 3,4%). Ngành nông nghi p là mt trong nh#ng
ngành "c ng dng khoa hc và  i mi công ngh có
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bc tin b rõ r t. C%ng vì v y, riêng khu vc nông
nghi p phát trin n nh, giá tr gia t!ng bình quân
3%/n!m6. *i ôi vi chuyn giao công ngh vào nông
nghi p, thì ngi nông dân c%ng "c quan tâm nhiu
hn n ào to ngh. Giai on 2010 - 2015 ã có trên
4,1 tri u lao ng nông thôn "c ào to ngh theo *
án 1956 v ào to ngh cho lao ng nông thôn7.
Liên minh công nhân, nông dân, trí thc và s tác
ng mnh m ca công nghi p, khoa hc và công ngh ...
n nông nghi p, nông dân, nông thôn sau 10 n!m thc
hi n Ngh quyt s 26 - NQ/TW ã em n nh#ng kt
qu quan trng, góp ph@n th hi n cô ng và &n t"ng
trong bc tranh ca chuyn dch c c&u kinh t &t nc
theo hng tích cc sau ây: T trng công nghi p và
dch v trong GDP t!ng t| 79,9% trong n!m 2011 lên
82,6% n!m 2015; t trng nông nghi p gim t| 20,1%
xu ng còn 17,4%. T trng lao ng nông nghi p trong
t ng s lao ng xã hi gim, còn 44,3%. T p trung thc
hi n c c&u li v @u t công, h th ng các t chc tín
dng, doanh nghi p nhà nc và c c&u li ngành nông
nghi p gn vi xây dng nông thôn mi8.
Trong thc t, ang tip tc khng nh và hình
thành mi các mô hình liên minh công nhân, nông dân,
trí thc trong sn xu&t nông nghi p. *ó là kinh t h tip
tc phát trin, hình thành nhiu trang tri sn xu&t hàng
hóa vi quy mô ln hn, hi u qu hn. Nhiu h"p tác xã
kiu mi hình thành  tip thu nhiu hn khoa hc và
công ngh , $ng thi các xã viên h tr" nhau cùng làm
!n có hi u qu. Cánh $ng ln ang "c nhiu a
phng nhân rng  gn nông dân vi doanh nghi p, i
vào sn xu&t ln. Các nông, lâm nghi p nhà nc ang
"c sp xp li, t chc cho phù h"p hn.

Một số giải pháp phát huy sức mạnh của
liên minh công nhân, nông dân, trí thức
trong phát triển nông nghiệp, nông dân,
nông thôn
Th nh&t, Ey mnh c c&u li nông nghi p theo
hng xây dng nn nông nghi p công ngh cao, hàng

hóa ln; t!ng cng ng dng tin b khoa hc, công
ngh , nâng cao ch&t l"ng, hi u qu và sc cnh tranh;
bo m phát trin bn v#ng, an ninh lng thc qu c gia
và v sinh an toàn thc phEm.

Th hai, t chc li sn xu&t nông nghi p, t!ng cng
liên kt theo chui giá tr. Gn sn xu&t vi ch bin, tiêu
th nông sn trên c s phát trin các hình thc h"p tác,
liên kt a dng gi#a h gia ình vi các t chc h"p tác
và doanh nghi p  nâng cao hi u qu sn xu&t kinh
doanh và bo m hài hòa l"i ích ca các ch th tham
gia. Khuyn khích liên kt gi#a h nông dân sn xu&t vi
các t chc tín dng, t chc khoa hc, công ngh và
doanh nghi p.
Th ba, khuyn khích nghiên cu và ng dng khoa
hc, công ngh , nh&t là công ngh sinh hc, công ngh
thông tin vào sn xu&t và qun lý. Áp dng rng rãi các
gi ng mi và k thu t nuôi tr$ng có n!ng su&t, ch&t
l"ng, hi u qu cao và thích ng vi bin  i khí h u. H
tr" doanh nghi p xây dng thng hi u sn phEm, nông
dân ng dng tin b khoa hc - k thu t vào sn xu&t
nông nghi p.
Th t, t p trung thc hi n có hi u qu chng
trình xây dng nông thôn mi. Ph&n &u n n!m
2020 có khong 40-50% s xã t chuEn nông thôn
mi. Khuyn khích phát trin kinh t h, kinh t
trang tri và thu hút mnh doanh nghi p @u t phát
trin sn xu&t kinh doanh nông nghi p, công nghi p
dch v ti a bàn nông thôn. *$ng thi, Ey mnh
ào to ngh vi các hình thc a dng, phù h"p,
thúc Ey t!ng trng kinh t, to vi c làm, t!ng thu
nh p và chuyn dch c c&u kinh t, c c&u li lao
ng nông thôn.
Th n!m, thc hi n t t các chính sách phát trin
v!n hóa, thc hi n tin b, công bng xã hi và nâng
cao i s ng ca ngi dân trên a bàn nông thôn.
Làm t t công tác nâng cao dân trí, ch!m sóc sc khe,
gii quyt vi c làm, gim nghèo bn v#ng, m bo
an sinh xã hi, an ninh tr t t và bo v môi trng
nông thôn 9 .
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Thc trng và gii pháp công tác
phát trin giáo dc  vùng dân tc
thiu s hi n nay
HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, thực hiện chính sách dân tộc trên nguyên tắc:
“Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”, Đảng và Chính phủ
đã chú trọng đến công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác
giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng thực hiện bình
đẳng giữa các dân tộc.
Summary: In recent years, the Party and the Government have paid attention
to the education of ethnic minority areas based on the ethnic policy: “equality,
solidarity, mutual respect, mutual assistance and mutual progress”. Education for
ethnic minorities has gained important achievements, creating the foundation for
ensuring equality between ethnic groups.
Từ khóa: Chính sách dân tộc, công tác giáo dục, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bình đẳng, tiến bộ.
Keywords: Ethnic policy, education, ethnic minority areas, equality, progress.
Nhận bài: 16/7/2018; Sửa chữa: 20/7/2018; Duyệt đăng: 4/9/2018.

Những thành tựu bước đầu trong công tác
phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu
số hiện nay
Nh có ch trng, chính sách úng n và phù h"p
ca *ng, Nhà nc, n nay ã có nhiu mô hình trng
hc dành cho con em $ng bào các dân tc, nh: Trng
thanh niên dân tc, trng v|a hc v|a làm, trng ph
thông dân tc ni trú và bán trú, trng d b i hc
dân tc, trng thiu sinh quân... H th ng giáo dc t|
m@m non n trung hc ph thông "c cng c và phát
trin, bc @u áp ng nhu c@u hc t p ca con em $ng
bào các dân tc.
Theo kt qu iu tra v tình hình kinh t - xã hi 53
dân tc thiu s ca T ng cc Th ng kê và y ban Dân
tc, tính n ngày 1/8/2015: s l"ng ngi dân tc
thiu s t| 15 tu i tr lên bit c, bit vit là 7.465.062
ngi (t 79,8%); s l"ng ngi dân tc thiu s t| 15
tu i tr lên bit c, bit vit ch# ph thông là 7.416.732
*

ngi (t 79,2%); t l ngi có vi c làm t| 15 tu i tr
lên ã qua ào to, t 6,2%; t l hc sinh trong  tu i
i hc, i hc úng c&p t 70,2%; t ng s trng hc
ca các xã vùng dân tc thiu s là 17.722. Theo th ng kê
ca B Giáo dc và *ào to, trong n!m hc 2014-2015, c
nc ã có 304 trng ph thông dân tc ni trú vi g@n
64.697 hc sinh thuc 45/53 dân tc thiu s theo hc,
trong ó có 215 trng c&p huy n, 89 trng c&p tnh.
N!m hc 2014 - 2015 s hc sinh tiu hc là con em dân
tc là 1.316.048 em; trung hc c s là 816.995 em; trung
hc ph thông có 296.868 em.
Cùng vi s phát trin ca h th ng giáo dc ph
thông, n nay ã có 4 trung tâm i hc khu vc: Tây
Bc, *ông Bc, Tây Nguyên và Tây Nam B. H th ng
trng ào to ngh, trng cao ng "c cng c và
phát trin. Hi n c nc, có trên 13 nghìn ngi dân tc
thiu s có trình  trên i hc, i hc, cao ng; hn
78 nghìn ngi có trình  trung hc chuyên nghi p,...
ã thc hi n c bn s nghi p xóa mù ch#, ph c p giáo

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự khai giảng
năm học mới 2018 - 2019 tại Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
ẢNH: QUANG VINH

dc tiu hc và trung hc c s; quy mô ào to i hc,
cao ng, trung hc chuyên nghi p và dy ngh tip tc
t!ng vi t c  cao; trình  tay ngh, chuyên môn k
thu t ca lao ng t|ng bc "c nâng lên; tim lc và
trình  khoa hc - công ngh ã có bc phát trin áng
k. H th ng các trng d b i hc và các khoa d b
i hc dân tc ang "c phát trin c v quy mô ào to
và c s v t ch&t. Các chng trình dy ting dân tc cho
hc sinh dân tc thiu s bc @u "c quan tâm. B
Giáo dc và *ào to ã biên son "c mt s sách giáo
khoa dy ch# vit dân tc Khmer, ch# vit dân tc Mông,
dân tc Mnông, dân tc Bana, dân tc Êê, dân tc Ch!m,
Hoa... Ch  c} tuyn hc sinh dân tc thiu s vào các
trng i hc, cao ng, trung hc chuyên nghi p, có
nhiu dân tc thiu s l@n @u tiên có hc sinh "c c}
tuyn i hc các trng trung c&p, cao ng, i hc.

Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Trc yêu c@u phát trin ca &t nc trong b i cnh
hi nh p khu vc và qu c t, $ng thi, nhm thc hi n
chính sách "Bình ng, oàn kt, tôn trng, giúp  nhau
cùng phát trin gi#a các dân tc", xoá d@n khong cách
chênh l ch v giáo dc gi#a "min ng"c và min xuôi",
òi hi công tác giáo dc  các vùng dân tc thiu s phi
tip tc "c quan tâm, @u t hn n#a. Thc trng ói
nghèo, kém phát trin, cha nh n thc và s hiu bit v
ch trng, chính sách ca *ng và Nhà nc; còn nghe
theo k~ x&u l|a phnh gây m&t n nh an ninh chính tr
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 mt s vùng dân tc hi n nay có nguyên nhân ch yu
là do trình  hc v&n ca $ng bào còn hn ch, nh&t là
vùng sâu, vùng xa, vùng biên gii, hi o. Trình  ca
i ng% cán b lãnh o, qun lý  vùng dân tc thiu s
còn hn ch, cha áp ng "c yêu c@u phát trin kinh
t - xã hi ca các a phng. T l cán b là ngi dân
tc thiu s trong các c quan c&p tnh, c&p huy n còn
th&p (khong 11,32%). Trong t ng s 48.200 cán b dân
tc thiu s c&p xã, s ngi có trình  hc v&n trung
hc c s chim 45,7%, tiu hc 18,7%, ch có 1,9% có
trình  cao ng và i hc. *i ng% cán b thôn, bn,
phum, sóc n!ng lc, trình  còn th&p hn nhiu. Bên
cnh ó, lc l"ng trong  tu i lao ng ca vùng dân
tc thiu s ã qua ào to mi t 10,5%. Ngu$n nhân
lc vùng dân tc thiu s có trình  i hc và trên i
hc mi t 2,8%, riêng ngi dân tc thiu s chim
khong 1,1%, th&p hn 4 l@n so vi toàn qu c1.
Nhìn chung, m t bng giáo dc, trình  dân trí ca
$ng bào các dân tc thiu s vn còn có khong cách
áng k vi dân tc a s . Ch&t l"ng ngu$n nhân lc
$ng bào dân tc thiu s còn hn ch, i ng% cán b
dân tc thiu s thiu v s l"ng và mt b ph n yu v
trình  chuyên môn. Vùng $ng bào dân tc thiu s so
vi m t bng chung c nc, chênh l ch giàu nghèo gi#a
các vùng min, gi#a các dân tc còn cao và có nguy c
ngày càng rng ra, th hi n  t l bit ch# ca tr~ em
dân tc thiu s ch t t l 78% so vi t l bit ch#
chung, t l h nghèo dân tc thiu s trên 30% (hi n còn

N G H I Ê N

hn 2.000 xã và trên 18.000 thôn, bn  c bi t khó
kh!n). T l mù ch#, tái mù ch# trong $ng bào còn khá
cao, t l ngi có trình  hc v&n cao là r&t th&p (dân
tc Brâu là dân tc cha có ngi i hc i hc).
* mi ngi dân có trình  hc v&n cao hn òi hi
phi có s quan tâm hn n#a ca Nhà nc bng vi c m
trng, lp, ào to giáo viên...  nh#ng vùng có a hình
thu n l"i, nh các tnh $ng bng, trung du dân c ông,
vi c m trng lp thu n l"i, li "c ngành giáo dc
quan tâm hn nên trình  hc v&n ca ngi dân "c
nâng cao. Ng"c li,  vùng min núi là ni $ng bào dân
tc thiu s sinh s ng, ni có a hình phc tp, không
thu n l"i, c s v t ch&t, trng lp thiu th n, nên công
tác phát trin giáo dc, nâng cao trình  hc v&n ca
$ng bào còn nhiu hn ch. Do v y, trình  hc v&n
ca $ng bào các dân tc thiu s th&p hn trình  hc
v&n ca $ng bào dân tc a s ; ho c trình  hc v&n ca
$ng bào dân tc thiu s  vùng sâu, vùng xa, vùng biên
gii th&p hn trình  hc v&n ca $ng bào dân tc thiu
s sinh s ng  nh#ng vùng thu n l"i.
Quá trình thc hi n chính sách phát trin giáo dc 
vùng dân tc thiu s còn nhiu thiu sót t| chng trình
sách giáo khoa, phng pháp giáo dc và dy hc n
chính sách  i vi giáo viên và cán b qun lý giáo dc.
*i ng% giáo viên thng thiu và yu, chính sách s}
dng, ãi ng  i vi i ng% giáo viên dy  các vùng
dân tc thiu s còn nhiu b&t h"p lý, cha to ng lc
v v t ch&t và tinh th@n  khuyn khích, thu hút giáo
viên có tâm huyt vi ngh, vi s phát trin s nghi p
giáo dc.
Mt trong nh#ng yu t làm hn ch s phát trin
giáo dc  nhiu vùng dân tc thiu s mà ngành giáo
dc cha quan tâm tha áng là do v&n  b&t $ng ngôn
ng# trong quá trình dy và hc. Tr~ em còn cha thông
tho ting m ~ li phi hc ting ph thông. Vì hc
không hiu, hc kém, thua bn bè, gây ra tâm lý chán
nn, s" hc, s" phi n trng nên nhiu hc sinh ã b
hc dn n tình trng mù ch# và tái mù ch#.
* i vi $ng bào dân tc thiu s , câu hi: hc  làm
gì ang là v&n  có liên quan trc tip n quyt nh
ca các gia ình có cho con i hc hay không. Ch khi nào
$ng bào th&y l"i ích ca vi c hc hành thì h mi có
quyt tâm cho con em i hc. Do ó vi c ào to ngh
 i vi hc sinh t t nghi p ph thông trung hc c s và
trung hc ph thông là v&n  c t lõi cho công tác phát
trin giáo dc  vùng dân tc thiu s hi n nay. Trong
nhiu n!m qua, *ng và Nhà nc có nhiu chính sách u
tiên  i vi con em $ng bào các dân tc thiu s trong
s nghi p giáo dc. Nhng nu chúng ta không có nh#ng
gii pháp $ng b thì công tác giáo dc  vùng dân tc

C  U

-

L Ý

L U  N

thiu s khó có th áp ng "c yêu c@u trong thi k
Ey mnh công nghi p hóa, hi n i hóa &t nc.

Một số giải pháp phát triển giáo dục ở
vùng dân tộc thiểu số hiện nay
Chúng ta không th ch kinh t phát trin mi phát
trin giáo dc. Giáo dc phi i trc mt bc, chúng ta
ã có kinh nghi m phát trin s nghi p giáo dc trong
nh#ng ngày @u giành c l p, khi nn ói làm hàng tri u
ngi cht nhng do làm t t công tác v n ng, tuyên
truyn phong trào "bình dân hc v" ã khi d y truyn
th ng hiu hc ca nhân dân ta. Phát trin giáo dc, ào
to cho $ng bào dân tc  $ng bào có iu ki n vn
lên hoà nh p cùng $ng bào c nc và thc hi n quyn
bình ng ca mình v chính tr, kinh t, v!n hoá, xã hi
là v&n  ht sc quan trng và c@n thit. Vì v y, c@n có
s gii quyt mt cách khoa hc và phi xem ó là nhi m
v c&p bách. * Ey mnh s nghi p giáo dc  vùng dân
tc thiu s hi n nay, các c&p, các ngành c@n quan tâm
nh#ng v&n  sau:

Mt là: t!ng ngu$n @u t cho công tác phát trin giáo
dc  vùng biên gii, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tc
thiu s có dân s ít. Phi có s ph i h"p $ng b gi#a
chính sách ca *ng và Nhà nc vi hot ng ca
ngành giáo dc và s óng góp ca toàn dân cho s
nghi p giáo dc  vùng $ng bào dân tc thiu s . Vì v y,
xã hi hoá giáo dc  toàn dân cùng quan tâm óng góp
mt cách thit thc là mt trong nh#ng bi n pháp ht
sc c@n thit trong giai on hi n nay.
Hai là: phi ào to i ng% giáo viên là ngi dân tc
thiu s có trình  c v s phm và kin thc cho t|ng
vùng, t|ng dân tc. Bên cnh vi c ào to, c@n xây dng
ch  ãi ng và s} dng i ng% giáo viên và cán b
qun lý giáo dc, sao cho h yên tâm vi ngh nghi p,
gn bó vi s nghi p "tr$ng ngi"  chính quê hng
ca h.
Ba là: ngành giáo dc phi xây dng chng trình,
sách giáo khoa và phng pháp dy hc phù h"p vi  i
t"ng hc ca t|ng dân tc, t|ng vùng trên c s 2 ngôn
ng# (ngôn ng# m ~ và ngôn ng# ph thông).
B n là: có chính sách  c thù  i vi con em $ng bào
các dân tc sau khi t t nghi p ph thông trung hc, nu
không thi "c vào các trng trung c&p, cao ng, i
hc thì b trí cho i hc ngh và gii quyt công !n, vi c
làm sau khi ra trng  tránh lãng phí tin ca, công
sc ca bn thân hc sinh, gia ình và ngu$n nhân lc
cho s phát trin các vùng dân tc trong thi k hi nh p
qu c t sâu rng  nc ta hi n nay.

Chú thích:
1.

Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc.
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Tng cng ph i hp gia Mt tr n T qu c Vi t Nam
Thành ph H Chí Minh và các t chc thành viên
trong PHÒNG, CHNG THAM NHNG, LÃNG PHÍ
TÔ THỊ BÍCH CHÂU*

Tóm tắt: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò
quan trọng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường giám sát, phản biện xã hội;
đồng thời tuyên truyền thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh
bạch để ngăn ngừa và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của
các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
Summary: Preventing and fighting against corruption and waste is the
responsibility of the entire political system in which the Vietnam Fatherland Front
and its member organizations play an important role in mobilizing people to
participate in fighting against corruption and waste; strengthening social
supervision and criticism. At the same time, the Vietnam Fatherland Front and its
member organizations promote reform of administrative procedures, improve the
publicity and transparency in order to prevent and fight against corruption and
waste in the operation of the state management agencies at all levels.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai, minh bạch; giám sát, phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: Prevent, fight against corruption and waste, publicity, transparency, social criticism, the Vietnam
Fatherland Front of Hochiminh city.
Nhận bài: 21/8/2018; Sửa chữa: 22/8/2018; Duyệt đăng: 28/8/2018.

Phát huy quan hệ phối hợp trong phòng,
chống tham nhũng, lãng phí
Thc hi n Chng trình hành ng thc hi n Ngh
quyt *i hi l@n th X M t tr n T qu c Vi t Nam Thành
ph H$ Chí Minh (nhi m k 2014 - 2019), hng n!m, Ban
Thng trc y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph
ã th ng nh&t vi các t chc thành viên v ni dung
chng trình giám sát gn vi thc hi n Ch th s 19CT/TU ngày 23/10/2013 ca Ban Thng v Thành y v
tip tc thc hi n Quy ch “M t tr n T qu c Vi t Nam
giám sát cán b, công chc, ng viên  khu dân c” ca
h th ng M t tr n và các t chc thành viên t| Thành
ph n phng, xã, th tr&n. Trong ó, chú trng v n
ng nhân dân tham gia công tác &u tranh phòng, ch ng
*

tham nh%ng, lãng phí, nhm góp ph@n ng!n ch n tình
trng nh%ng nhi<u ca cán b, công chc trc tip gii
quyt công vi c vi ngi dân; làm trong sch và nâng
cao ch&t l"ng i ng% cán b, công chc, ng viên, qua
ó giúp c&p u *ng, chính quyn các c&p t!ng cng
qun lý cán b, công chc, ng viên, kp thi giáo dc,
x} lý cán b, công chc, ng viên có sai phm.
Nhm thc hi n có hi u qu Ngh quyt s 24/NQMTTW-UB ngày 22/1/2018 ca y ban Trung ng M t
tr n T qu c Vi t Nam, Chng trình công tác phòng,
ch ng tham nh%ng, lãng phí, n!m 2018 ca Ban Thng
v Thành y, Ban Thng trc y ban M t tr n T qu c
Vi t Nam Thành ph xây dng K hoch s 252/KH-MTTQBTT ngày 23/4/2018 v thc hi n Chng trình công tác

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
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phòng, ch ng tham
nh%ng, lãng phí trong
h th ng M t tr n T
qu c Vi t Nam Thành
ph , giai on 2018 2020 và trin khai n
các t chc thành viên
và y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam các c&p
ca Thành ph .
y ban M t tr n T
qu c Thành ph ã
ph i h"p t chc
tuyên truyn rng rãi
trong các v y viên,
các t chc thành
viên, các v nhân s, trí
thc, các gii, dân tc,
tôn giáo, cán b, công
chc, oàn viên, hi
viên các t chc thành
Các đồng chí chủ trì Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng,
viên và nhân dân ti
lãng phí” các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tháng 8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
ẢNH: PV
a phng các ni
dung, nh: Các quy
nh ca Hin pháp
ban nhân dân qu n, huy n, phng, xã, th tr&n, thông
n!m 2013 có liên quan n phòng, ch ng tham nh%ng; qua các hình thc: Phát phiu  ngi dân góp ý, v n
Lu t Phòng, ch ng tham nh%ng và các v!n bn hng dn ng nhân dân tham gia óng góp ý kin thông qua các
thi hành; quy nh pháp lu t v kê khai và kim soát kê hi ngh nhân dân nh k ho c các hi ngh  i thoi,
khai tài sn, thu nh p; Lu t Thc hành tit ki m, ch ng tip xúc gi#a lãnh o vi i di n các gii nhân dân…
lãng phí; Lu t Tip công dân; Lu t Khiu ni, Lu t T cáo; Thc hi n thí im Ban Công tác M t tr n khu ph tip
Pháp l nh thc hi n dân ch  xã, phng, th tr&n; ni dân hàng tu@n 1 l@n ti tr s khu dân c,  tip nh n
dung Quy ch “M t tr n T qu c Vi t Nam giám sát cán nh#ng ý kin óng góp ca ngi dân liên quan n cán
b, công chc, ng viên  khu dân c”… y ban M t tr n b, công chc, ng viên ti a phng; thc hi n công
T qu c Vi t Nam các c&p ã t chc 1.463 cuc giám sát khai s i n thoi ca lãnh o *ng y, y ban nhân
chuyên  vi s tham gia ca i di n các t chc thành dân, Công an, Phng i, hp th i n t} ca M t tr n
viên, thành viên các Hi $ng (Ban) t v&n ca M t tr n T qu c qu n và các phng  ngi dân liên h , góp ý
và các c quan nhà nc có liên quan; các lnh vc giám kin trc tip,...
sát u xu&t phát và t p trung vào vi c gii quyt nh#ng
Thông qua các hi ngh nhân dân và sinh hot T dân
v&n  mà ngi dân ang quan tâm và bc xúc.
ph (t nhân dân), các oàn th, Ban Công tác M t tr n
T!ng cng giám sát v công tác qun lý và s} dng nh k; hi ngh tip xúc và  i thoi vi nhân dân;
&t ai, công tác ci cách hành chính, gn vi vi c thc thông qua T d lu n xã hi, hp th góp ý; M t tr n T
hi n kho sát ánh giá s hài lòng ca ngi dân. T chc qu c và các t chc thành viên ti phng, xã, th tr&n
thc hi n nghiêm túc Ch th s 19 - CT/TU ngày ghi nh n, xem xét nh#ng ý kin óng góp ca nhân dân
23/10/2013 ca Ban Thng v Thành y v tip tc thc liên quan n cán b, công chc, ng viên, t ng h"p
hi n Quy ch “M t tr n T qu c Vi t Nam giám sát cán thành v!n bn kin ngh *ng y, y ban nhân dân
b, công chc, ng viên  khu dân c” theo Ngh quyt phng, xã, th tr&n gii quyt.
liên tch 05 gi#a Chính ph và y ban Trung ng M t
N!m 2017, y ban nhân dân Thành ph và Ban Thng
tr n T qu c Vi t Nam.
trc y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph ã ký
Ph i h"p vi các t chc thành viên và hng dn Ban kt Chng trình ph i h"p giám sát tinh th@n trách
Thanh tra nhân dân, Ban Công tác M t tr n cùng c&p v n nhi m, thái  giao tip, ng x} ca cán b, công chc,
ng nhân dân, oàn viên, hi viên giám sát thái  phc viên chc trong quá trình gii quyt công vi c cho t
v ca cán b, công chc trong quá trình tip dân, gii chc, cá nhân ca c quan hành chính nhà nc các c&p
quyt các h$ s hành chính theo yêu c@u ca dân ti y trên a bàn Thành ph H$ Chí Minh, giai on 2017 -
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2020. Trên c s ó, Ban Thng trc y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam Thành ph ã xây dng và trin khai
hng dn Quy trình giám sát cán b, công chc, viên
chc ang làm vi c ti các c quan hành chính nhà nc,
các n v s nghi p công l p trên a bàn thành ph
trong h th ng M t tr n T qu c Thành ph . Xây dng các
tiêu chí và hng dn y ban M t tr n T qu c Vi t Nam
qu n, huy n ánh giá kt qu thc hi n Ch s ci cách
hành chính ti y ban nhân dân cùng c&p theo Quyt
nh ca y ban nhân dân Thành ph vi thang im
ánh giá là 10 im.
Bên cnh vi c thc hi n các hot ng giám sát theo
Chng trình giám sát hng n!m, Ban Thng trc y ban
M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph còn t chc giám
sát thông qua các phn ánh ca báo chí có liên quan n
i s ng ca ngi dân1. Qua ó, tùy theo t|ng ni dung
phn ánh, M t tr n Thành ph có v!n bn  ngh M t
tr n T qu c các qu n, huy n ph i h"p t chc kho sát,
giám sát và kin ngh n các c quan có liên quan x} lý.
Ngày 1/12/2017, Ban Thng v Thành y ã ban
hành Quy nh s 1374-Q*/TU v Quy trình gii quyt
thông tin phn ánh liên quan các t p th, cá nhân suy
thoái v t tng chính tr, o c l i s ng, vi phm quy
nh ca *ng, pháp lu t ca Nhà nc, y ban M t tr n
T qu c Vi t Nam các c&p ca Thành ph ã ph i h"p t
chc thành viên t chc các hi ngh quán tri t, trin
khai Quy nh trên  i vi các v y viên y ban M t tr n
T qu c Vi t Nam, các t chc thành viên, Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát @u t ca cng $ng, Ban Công
tác M t tr n và xây dng k hoch thc hi n c th. 6
tháng @u n!m 2018, Ban Thng trc y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam Thành ph ã tip nh n và x} lý 7 n
phn ánh, khiu ni, t cáo liên quan n t chc, cá
nhân có nh#ng hành vi vi phm theo Quy nh 1374 ca
Ban Thng v Thành y. Ban Thng trc y ban M t
tr n T qu c Vi t Nam Thành ph ã t p trung theo dõi,
ôn  c các c quan có thEm quyn sm xem xét gii
quyt theo quy nh ca *ng và quy nh ca pháp lu t;
t chc giám sát sau kin ngh  i vi 3 v vi c, trong ó
có 2 v vi c ã có kt lu n ca c&p y và thông báo kt
qu x} lý v M t tr n T qu c Thành ph .

Một số nội dung thực hiện góp phần
phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Vi c ký kt và thc hi n các chng trình ph i h"p
giám sát ca M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph trong
nh#ng n!m qua ã huy ng "c s tham gia ca nhiu
t chc thành viên ca M t tr n vào công tác giám sát,

nh: Liên oàn Lao ng, Hi Nông dân, Hi Liên hi p
Ph n#, *oàn Thanh niên Cng sn H$ Chí Minh, Hi Cu
chin binh, Liên hi p các Hi Khoa hc và K thu t, Hi
Y hc, Hi Lu t gia, *oàn lu t s Thành ph ,... *$ng thi,
"c s $ng tình, h tr" tích cc và r&t có hi u qu ca
các s, ngành Thành ph và chính quyn các c&p  các
a phng. C ch ph i h"p gi#a các t chc thành viên
trong phòng, ch ng tham nh%ng, lãng phí, tip tc "c
hoàn thi n, có bc ci tin v ni dung trong t|ng giai
on và phng thc thc hi n, có kim im ánh giá
hàng n!m nên hi u qu "c nâng lên. Qua c ch ph i
h"p ã phát huy vai trò, trách nhi m ca các t chc
thành viên, các cá nhân tiêu biu trong các gii, các
ngành trong vi c tham gia góp ý,  xu&t ã góp ph@n
giúp cho công tác giám sát, phn bi n xã hi ca M t tr n
T qu c Vi t Nam các c&p ca thành ph hi u qu hn,
nh&t là trong vi c giám sát thc thi công v ca i ng%
cán b, công chc và tinh th@n trách nhi m, thái  giao
tip, ng x} ca cán b, công chc, viên chc trong quá
trình gii quyt công vi c cho t chc, cá nhân, qua ó
t!ng cng công tác phòng, ch ng tham nh%ng, lãng phí
trong các c quan hành chính nhà nc.
Trong thi gian ti, tip tc trin khai và t chc thc
hi n Quyt nh s 935-Q*/TU ngày 28/4/2017 ca Ban
Thng v Thành y v t chc tip xúc,  i thoi trc
tip gi#a ngi ng @u c&p y, ngi ng @u chính
quyn thành ph vi các gii nhân dân. M t tr n T qu c
Vi t Nam và các t chc thành viên Thành ph  i mi t
chc và hot ng theo hng:

Mt là, phát huy vai trò ch ng, tích cc ca mi
thành viên, mi c quan, t chc, cá nhân trong h th ng
M t tr n và t!ng cng s ph i h"p th ng nh&t hành
ng gi#a các thành viên ca M t tr n trong công tác
phòng, ch ng tham nh%ng, lãng phí.
Hai là, t chc các hi tho  ánh giá úng và 
xu&t các gii pháp nhm gim các biu hi n hành chính
trong công tác M t tr n  cán b M t tr n g@n dân, hiu
dân;  nhân dân tin c y, phn ánh kp thi vi M t tr n
T qu c Vi t Nam các c&p v các v vi c, biu hi n tham
nh%ng, lãng phí.
Ba là, ph i h"p Ban Ni chính Thành y, y ban Kim
tra Thành y x} lý các ngu$n thông tin liên quan n các
hành vi tham nh%ng do ngi dân cung c&p  i vi các
t p th, cá nhân suy thoái v t tng chính tr, o c
l i s ng, vi phm quy nh ca *ng, pháp lu t ca Nhà
nc theo Quy nh s 1374-Q*/TU ngày 01/12/2017 ca
Ban Thng v Thành y.

Chú thích:
1. Báo Thanh niên ngày 21/9/2015, có đăng bài “Choáng với quỹ khu phố”, phản ánh việc thu các loại quỹ trong nhân dân tại phường
Tân Hưng, Quận 7, phường An Phú, Quận 2 và phường 13, quận Tân Bình; Báo Tuổi trẻ ngày 20/7/2017 với tiêu đề “Bảo vệ dân phố
thu tiền hoa chi”…
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Mt tr n T qu c Vi t Nam
trong cuc đ!u tranh phòng,
ch ng tham nh"ng
TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Từ thực tiễn công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu
tranh phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc. Bài viết đề xuất các nội
dung góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đối
với vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham
nhũng hiện nay, Luật Phòng, chống tham nhũng cần bổ sung những nội dung gì?
Giải pháp tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tham gia phòng,
chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: Based on the reality of mobilizing people to fight against corruption of
the Vietnam Fatherland Front, this article proposes contributing contents to
complete the policies and laws on preventing and fighting against corruption.
Based on the position and role of the Vietnam Fatherland Front in preventing and
fighting against corruption today, what should the law on preventing and fighting
against corruption be supplemented? What are the solutions to strengthen the
guarantee conditions for the preventing and fighting against corruption activities of
the Vietnam Fatherland Front?
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Prevention and fight against corruption; completing policies and laws; social supervision and criticism; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/8/2018; Sửa chữa: 23/8/2018; Duyệt đăng: 28/8/2018.
hc ti<n &u tranh phòng, ch ng tham nh%ng 
nc ta ch ra rng, trong t&t c các giai on trin
khai t| khâu phòng ng|a, phát hi n n x} lý
tham nh%ng u có s tham gia ca M t tr n T
qu c Vi t Nam. Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam n!m 2015,
Lu t Phòng, ch ng tham nh%ng n!m 2005 và d tho Lu t
Phòng, ch ng tham nh%ng ang "c Qu c hi xem xét và
d kin thông qua ti k hp cu i n!m nay, u dành
riêng mt iu  ph@n chung có tính nguyên tc  quy
nh vai trò và trách nhi m ca M t tr n T qu c Vi t
Nam: “M t tr n T qu c Vi t Nam có trách nhi m tích cc

T
*

tham gia, ng viên nhân dân, thành viên ca mình tham
gia vào vi c phòng ng|a, phát hi n tham nh%ng và kin
ngh c quan, t chc, cá nhân có thEm quyn x} lý tham
nh%ng, giám sát vi c thc hi n pháp lu t v phòng, ch ng
tham nh%ng, t chc xã hi, t chc xã hi ngh nghi p
có trách nhi m tích cc tham gia vào vi c phòng ng|a
phát hi n tham nh%ng theo quy nh ca pháp lu t (*iu
7 d tho Lu t Phòng, ch ng tham nh%ng). Nh v y,
trong cuc &u tranh phòng, ch ng tham nh%ng, M t tr n
T qu c Vi t Nam có các quyn và trách nhi m sau:

Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Mt là, tuyên truyn, v n ng nhân dân, thành
viên ca mình tham gia vào vi c phòng ng|a, phát hi n
tham nh%ng.
Hai là, kin ngh c quan, t chc, cá nhân có thEm
quyn x} lý tham nh%ng.
Ba là, giám sát và phn bi n xã hi vi c thc hi n
pháp lu t v phòng, ch ng tham nh%ng.
* hình thành c ch, Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam
n!m 2015 ã th ch hóa iu 9 ca Hin pháp v giám
sát và phn bi n xã hi thành 2 chng: Chng V hot
ng giám sát và Chng VI hot ng phn bi n.
Tuy nhiên có th nói,  nc ta n nay c ch nhân
dân kim soát quyn lc nhà nc cha "c xây dng
@y , có hi u lc và hi u qu, nhân dân tham gia kim
soát quyn lc nhà nc còn r&t hn ch và hình thc.
Hin pháp n!m 2013 ã có hi u lc g@n 5 n!m nay, nhng
nh#ng c s Hin nh cho vi c xây dng và hoàn thi n
c ch nhân dân kim soát quyn lc nhà nc cha thc
s phát huy vai trò. Vì th, c@n tip tc hoàn thi n c
ch này nhm góp ph@n vào công cuc &u tranh phòng,
ch ng tham nh%ng sau ây:
Tip tc  i mi t duy nâng cao nh n thc v v trí
vai trò ca M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p  i vi công
tác giám sát, phn bi n xã hi nói chung và giám sát,
phn bi n xã hi trong &u tranh phòng, ch ng tham
nh%ng nói riêng
*n nay, Hin pháp n!m 2013 và Lu t M t tr n T
qu c Vi t Nam n!m 2015 ã ra i và i vào thc ti<n
"c m&y n!m nhng giám sát và phn bi n xã hi vn
còn là v&n  mi. Vì th, trong nh n thc c%ng nh t
chc thc hi n, giám sát và phn bi n xã hi cha "c
xem là mt phng ti n kim soát quyn lc nhà nc
nhm m bo cho quyn lc nhà nc hot ng trong
khuôn kh ca Hin pháp và pháp lu t góp ph@n phòng
ch ng s tha hóa ca quyn lc nhà nc. Giám sát xã
hi quy nh trong Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam n!m
2015 là phng ti n  M t tr n các c&p thc hi n quyn
và trách nhi m kim soát quyn lc nhà nc  i vi c
quan, t chc và cá nhân có thEm quyn trong quá trình
thc thi công v. Còn phn bi n xã hi là phng ti n 
M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p thc hi n quyn và
trách nhi m kim soát quyn lc nhà nc trc khi các
c quan, t chc, cá nhân có thEm quyn ban hành chính
thc các v!n bn tác ng n i s ng nhà nc và i
s ng xã hi. C hai phng ti n kim soát quyn lc nhà
nc trc và sau ca M t tr n T qu c Vi t Nam u có
tác dng phòng ch ng s tha hóa ca quyn lc nhà
nc. Vì th phát huy @y  trách nhi m ca các ch
th không phi nhà nc, nhng li là nh#ng ch th
quyt nh s ra i, t$n ti và phát trin ca quyn lc
nhà nc, s là nhân t quan trng góp ph@n m bo
cho “t&t c quyn lc nhà nc thuc v nhân dân” (*iu
2). Nh th, giám sát và phn bi n xã hi ca M t tr n T
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qu c không mang tính hình thc, có th i ti cùng.
Không nên ngh rng giám sát, phn bi n xã hi ca M t
tr n T qu c Vi t Nam là giám sát phn bi n mang tính xã
hi nên không có hi u lc và hi u qu. Nói tính ch&t giám
sát ca M t tr n T qu c Vi t Nam là giám sát phn bi n
xã hi là  ch ch th giám sát là toàn th nhân dân
tham gia trong các t chc rng ln ca mình nhng u
ph i h"p và th ng nh&t hành ng trong M t tr n T
qu c Vi t Nam. Vi ch th giám sát và phn bi n mang
tính xã hi rng ln, nên sc mnh ca giám sát phn
bi n xã hi c%ng mang tính xã hi rng ln, do ó tuy
không có các ch tài c th nhng sc mnh ca giám
sát, phn bi n xã hi li r&t sâu rng. *ó là s $ng tình
hay lên án ca d lu n xã hi và nhiu khi d lu n xã
hi lên án còn n ng n hn là mt ch tài pháp lý c th.
Vì th  i mi t duy, nh n thc @y  và úng n v
giám sát phn bi n xã hi ca M t tr n T qu c Vi t Nam
là gii pháp trc tiên  nâng cao hi u qu giám sát,
phn bi n xã hi.
Tip tc xây dng và hoàn thi n c s pháp lý cho
hot ng giám sát và phn bi n xã hi ca M t tr n T
qu c Vi t Nam theo tinh th@n và ni dung ca Hin pháp
n!m 2013
M c d@u, Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam n!m 2015 ã
c th hóa v giám sát phn bi n xã hi mà Hin pháp
n!m 2013 quy nh. Tuy nhiên, Lu t M t tr n M t tr n T
qu c Vi t Nam n!m 2015 mi th ch "c nh#ng v&n 
ln cha quy nh trình t th tc và h u qu pháp lý ca
giám sát, phn bi n xã hi, cha bao quát @y  các ch
th có thEm quyn giám sát và phn bi n xã hi. Nhân
dân vi t cách là các cá nhân công dân "c Hin pháp
ghi nh n có nh#ng quyn dân ch trc tip nh tham gia
qun lý nhà nc và xã hi, tham gia tho lu n và kin
ngh vi các c quan nhà nc v nh#ng v&n  ca c s,
a phng và c nc (khon 1 iu 28); công dân có
quyn hi hp, l p hi, biu tình (iu 25), hi n vn cha
"c Lu t c th hóa  công dân không nh#ng có iu
ki n thc hi n quyn mà còn góp ph@n kim soát quyn
lc nhà nc thông qua vi c công dân thc hi n quyn c
bn ca mình. Vì th, nên ch!ng M t tr n T qu c Vi t
Nam kin ngh vi Qu c hi ban hành Lu t v Nhân dân
kim soát quyn lc nhà nc.
Thc ti<n hot ng giám sát và phn bi n xã hi
ca M t tr n T qu c thi gian qua ch ra rng, các kin
ngh sau giám sát, phn bi n xã hi không "c c
quan, cá nhân là  i t"ng chu s giám sát phn h$i
nên không bit kt qu giám sát, phn bi n nh th
nào. Vì th, Lu t c%ng c@n phi b sung các quy nh v
trách nhi m ca  i t"ng chu s giám sát, phn bi n
xã hi trong vi c phn h$i vi c tip thu và thc hi n các
kin ngh sau giám sát, phn bi n. *$ng thi, quy nh
trách nhi m theo dõi n cùng ca ch th có quyn
giám sát  i vi vi c tip thu và thc hi n các kin ngh
ca mình.
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Ni dung ca các cuc giám sát ca M t tr n T qu c
ch yu t p trung vào nh#ng v&n  trc tip gn vi
cuc s ng ca nhân dân, gn vi các quyn và l"i ích h"p
pháp, chính áng ca nhân dân mà trng tâm là hng
vào nh#ng v&n  nhân dân quan tâm, bc xúc ang cn
tr công cuc xây dng  a phng
Theo ó, ni dung giám sát ca M t tr n T qu c trong
phòng, ch ng tham nh%ng là vi c t chc, thc hi n
ng l i, ch trng ca *ng, chính sách và pháp lu t
ca các c&p chính quyn và ca nh#ng cá nhân có trách
nhi m trên t&t c các lnh vc chính tr, kinh t - xã hi,
an ninh qu c phòng, tr t t an toàn xã hi. Phòng, ch ng
tham nh%ng là mt cuc &u tranh nhm phòng, ch ng s
tha hóa ca quyn lc nhà nc trong t chc và hot
ng ca b máy nhà nc. Do ó, giám sát ca M t tr n
T qu c c%ng phi la chn nh#ng v&n  trng tâm, bc
xúc mà các hành vi tiêu cc tham nh%ng xâm hi trc
tip n l"i ích chính áng ca nhân dân nhm to ra
nh#ng tác ng dây chuyn n vi c thc hi n toàn b
ch trng, chính sách, pháp lu t.
T!ng cng s ph i h"p gi#a M t tr n T qu c Vi t
Nam vi các c quan, t chc có thEm quyn trong giám
sát, phn bi n xã hi vi c thc hi n pháp lu t v phòng,
ch ng tham nh%ng

Th nh&t, ph i h"p trong công tác phòng ng|a tham
nh%ng.
U ban Trung ng M t tr n T qu c Vi t Nam mà
nòng c t là *oàn Ch tch U ban Trung ng M t tr n
T qu c Vi t Nam  Trung ng và Thng trc y ban
M t tr n T qu c tnh thành trc thuc Trung ng 
a phng, ch trì và ph i h"p vi các c quan t chc,
nh: ph i h"p vi Vi n kim sát nhân dân t i cao, Tòa
án nhân dân t i cao, Kim toán nhà nc t chc phn
bi n xã hi v báo cáo phn bi n xã hi v công tác
phòng ch ng tham nh%ng hàng n!m. T| ó, xây dng
báo cáo phn bi n xã hi v công tác phòng, ch ng tham
nh%ng. Bn báo cáo này phi "c xây dng mt cách
khách quan, phn bi n mt cách khoa hc, sâu sc, th
hi n "c ý nguy n ca nhân dân trong cuc &u tranh
này. Báo cáo phn bi n v công tác phòng, ch ng tham
nh%ng c@n "c Ch tch U ban Trung ng M t tr n T
qu c Vi t Nam c công khai trc k hp cu i n!m ca
Qu c hi, sau khi Qu c hi nghe báo cáo v công tác &u
tranh phòng, ch ng tham nh%ng ca c quan nhà nc
có thEm quyn.
M t tr n ph i h"p vi các c quan nhà nc có thEm
quyn tuyên truyn, giáo dc nhân dân và các thành viên
t chc mình thc hi n các quy nh ca pháp lu t v
phòng ch ng tham nh%ng. *$ng thi, t| thc ti<n nm
bt ý nguy n ca nhân dân,  xu&t các kin ngh vi c
quan nhà nc có thEm quyn hoàn thi n chính sách,
pháp lu t v phòng ch ng tham nh%ng và thc hi n các
bi n pháp phòng ng|a và phát hi n x} lý tham nh%ng.

*$ng thi, ph i vi các c quan nh&t là vi chính
quyn c s xây dng các quy tc v!n hóa, hng c
làng xã có ni dung liêm chính và ý thc phòng ch ng
tham nh%ng  c s.

Th hai, ph i h"p trong phát hi n tham nh%ng.
M t tr n ph i h"p vi các c quan nhà nc có thEm
quyn làm ch da v#ng chc cho nhân dân trong vi c
phát hi n, xác minh các v vi c tham nh%ng bng vi c
ng viên nhân dân cung c&p thông tin  nhân dân
tham gia tích cc vào vi c phn ánh, t cáo hành vi
tham nh%ng.
Thông qua hot ng giám sát xã hi các lnh vc ca
i s ng kinh t - xã hi, nu phát hi n nh#ng d&u hi u
tham nh%ng thì kp thi yêu c@u, kin ngh vi các c
quan nhà nc có thEm quyn và ph i h"p vi các c quan
này (nh Thanh tra nhà nc, c quan iu tra, Vi n kim
sát nhân dân, Kim toán nhà nc …) tin hành iu tra
xác minh làm rõ và báo cáo vi nhân dân v kt qu ca
vi c x} lý các v vi c tham nh%ng ó.

Th ba, ph i h"p trong x} lý tham nh%ng.
Thông qua hot ng ca U ban M t tr n T qu c Vi t
Nam các c&p  phn ánh tâm lý, nguy n vng ca nhân
dân vi các c quan có thEm quyn trong quá trình xem
xét, x} lý các hành vi tham nh%ng, to ra s $ng thu n
ca xã hi trong vi c x} lý các v vi c tham nh%ng ca
các c quan nhà nc có thEm quyn.
Sau khi các c quan nhà nc có thEm quyn x} lý các
v vi c tham nh%ng, M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p
ph i h"p vi các c quan truyn thông, các c quan ã x}
lý hành vi tham nh%ng tuyên truyn, ph bin sâu rng
nhm lên án, phn n các hành vi tham nh%ng, $ng thi
thông qua ó giáo dc phòng ng|a tham nh%ng trong các
t@ng lp nhân dân.

Th t, ph i h"p trong giám sát vi c thc hi n pháp
lu t v phòng, ch ng tham nh%ng và gii quyt các v
vi c tham nh%ng.
M t tr n T qu c Vi t Nam t mình tin hành các cuc
giám sát ho c ph i h"p vi các c quan dân c} (Qu c hi,
Hi $ng nhân dân các c&p) tin hành giám sát vi c t
chc thc hi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nh%ng.
M t tr n t mình ho c ch trì ph i h"p vi các c
quan có thEm quyn x} lý tham nh%ng, giám sát vi c
gii quyt mt s v vi c, v án ã x} lý mà d lu n xã
hi không $ng thu n  khc phc nh#ng tiêu cc m
bo công lý và công bng trong vi c x} lý v vi c và v
án tham nh%ng.
*$ng thi, ph i h"p vi các c quan nhà nc nh
k kin ngh vi *ng, Qu c hi và Chính ph hoàn
thi n chính sách, pháp lu t và các gii pháp trong công
tác phòng, ch ng tham nh%ng thông qua các cuc giám
sát xã hi.
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Mt s v!n đ phát trin y ban Đoàn kt
Công giáo Vi t Nam trong tình hình hi n nay
NGÔ HỮU THẢO*

Tóm tắt: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (viết tắt là Ủy ban) là một tổ
chức xã hội và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Uỷ ban hoạt động
nhằm mục đích đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo Việt Nam trong khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Uỷ ban đã nỗ lực hoạt động, vượt qua
nhiều khó khăn, nắm bắt những thuận lợi để vươn lên tầm phát triển mới. Phát
triển không chỉ là yêu cầu tự thân của Uỷ ban, mà còn là sự mong mỏi của đồng
bào Công giáo và của xã hội - chính trị Việt Nam.
Summary: The Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics (abbreviated as
the Committee) is a social organization and a member of the Vietnam Fatherland
Front. The Committee aims at uniting broadly Vietnamese Catholics into the great
national unity bloc. Recently, the Committee has made efforts in operation,
overcome many difficulties, and grasped the advantages to reach a new
development level. Development is not only a request of the Committee, but also
the desire of Catholics and socio-political situation of Vietnam.
Từ khóa: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng bào Công giáo, đoàn kết, khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics, Catholics, unity, the great national unity bloc,
member of the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 10/8/2018; Sửa chữa: 15/8/2018; Duyệt đăng: 28/8/2018.

y ban *oàn kt Công giáo Vi t Nam là mt t chc
xã hi, là thành viên ca M t tr n T qu c Vi t Nam,
hot ng theo Hin pháp, pháp lu t ca nc Cng
hoà Xã hi Ch ngha Vi t Nam và ng hng mc
v ca Hi $ng Giám mc Vi t Nam: S ng phúc âm gi#a lòng
dân tc  phc v hnh phúc $ng bào.



Trong s 15 tôn giáo  Vi t Nam hi n nay, Công giáo
có ông tín h#u và du nh p vào Vi t Nam khá sm, t| th
k XVI, theo s li u th ng kê cho bit n nay (tính n
ht 2017): Giáo hi Công giáo Vi t Nam có 46 giám mc
(34 giám mc ng chc, 12 giám mc hu), trên 5.000
linh mc, khong 6.000 chng sinh, trên 4.000 nam tu
s, 17.280 n# tu s, khong 7 tri u giáo dân vi 3 t ng
giáo ph n, 26 giáo ph n, hn 3.000 giáo x, 6.000 giáo
h; 9.000 c s th t, trên 150 dòng tu, 145 hi oàn
Công giáo. Công giáo có m t  t&t c các tnh, thành ph .
Công giáo có vai trò quan trng trong gi# gìn an ninh
*

chính tr, tr t t an toàn xã hi, góp ph@n xây dng oàn
kt tôn giáo nói riêng và s nghi p i oàn kt dân tc
c%ng nh s nghi p xây dng và bo v T qu c.
* phát huy tinh th@n yêu nc ca $ng bào Công
giáo, có nhiu hình thc trong ó có hình thc thông qua
t chc y ban *oàn kt Công giáo Vi t Nam.

Thực trạng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt
Nam ở một số địa phương trong thời gian qua
V thu n l"i

Th nh&t, U ban ã nh n "c s quan tâm, to iu
ki n thu n l"i ca các c&p y *ng, chính quyn, M t tr n
T qu c, các oàn th, ca cán b ch ch t các c&p.
Th hai, hi n nay tuy cha có v Giám mc nào tham
gia U ban, nhng tronghàng ng% linh mc, nhiu ngi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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vn tích cc tham gia U ban và nh&t là hot ng ca U
ban, ã có d&u hi u nh n "c s $ng thu n ca mt
s ít Giám mc1.

Th ba, U ban  mt s a phng "c t chc ch t
ch, hot ng có kinh nghi m, vi tính sáng to, phù
h"p vi a bàn; thu hút "c nhiu giáo dân có uy tín và
n!ng lc hot ngtham gia, trong ó có nhiu trí thc
Công giáo.
Th t, c c&u và hot ng ca U ban  nhiu a
phng ã khá n nh, do có nhiu hot ng em li l"i
ích thit thc cho giáo dân, thúc Ey các phong trào thi
ua yêu nc trong $ng bào Công giáo. Các phong trào
thi ua yêu nc do các c&p, các ngành và do M t tr n T
qu c phát ng, ã "c trin khai rng hn xu ng ti
các giáo x, giáo h,
V khó kh!n

Th nh&t, U ban và các linh mc tham gia U ban
nhìn chung vn cha nh n "c nhiu s ng h t| phía
Giáo hi Công giáo. M t khác, mt s ngi thiu thi n
cm vn luôn tìm cách và l"i dng các di<n àn  công
kích, ch ng  i, xuyên tc U ban và các v linh mc tham
gia. Vì v y, mt s v linh mc tham gia U ban ch là
hình thc.
Th hai, nhiu v linh mc trong U ban ã cao tu i,
li phi dành ph@n ln thi gian cho công tác mc v,
ho c b thuyên chuyn i ni khác, công vi c iu hành
hot ng ca U ban u do các giáo dân thc hi n, nên
kt qu hot ng còn hn ch.
Th ba, vai trò ca U ban  i vi vi c tham gia gii
quyt các v&n  bc xúc trong Công giáo và thúc Ey
phong trào thi ua yêu nc trong các x, h o trên a
bàn còn m nht. Các phong trào, các hot ng ca U
ban còn dàn tri, thiu trng tâm.
Th t, U ban  mt s tnh cha có tr s làm vi c
và cha có cán b chuyên trách giúp U ban v công tác
v!n phòng; kinh phí hot ng còn eo hp. Ban *oàn kt
Công giáo c&p huy n cha áp ng "c yêu c@u thc t
c v con ngi và các iu ki n c@n thit m bo cho
hot ng; tính ch ng và hi u qu cha cao.

Vấn đề củng cố tổ chức và hoạt động của
Uỷ ban hiện nay
T chc y ban oàn kt Công giáo Vi t Nam tip tc
"c cng c , ã hình thành t chc  3 c&p: C&p Trung
ng, c&p tnh, c&p huy n. C&p Trung ng có 137 ngi,
trong ó có 74 linh mc, 4 tu s, 61 giáo dân. *oàn Ch
tch có 28 ngi, Ban Thng trc có 7 ngi, có các b
ph n giúp vi c v!n phòng, Ban T v&n Pháp lu t và Ban
T| thi n Xã hi. C&p tnh, thành ph có 42 tnh, thành
ph ã thành l p y ban vi t ng s 2.497 y viên y
ban các tnh, thành ph trong ó có 402 linh mc, 135
tu s. C&p huy n, th có 286 huy n, qu n, th xã, thành
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ph trc thuc tnh "c thành l p thuc 33/42 tnh,
thành ph , có 3.250 ngi. Mô hình t chc y ban tnh,
thành ph nh sau: 1) Mô hình tng  i  tiêu chí ca
t chc U ban: Có tr s làm vi c riêng; Có nhiu linh
mc tham gia; Có cán b chuyên trách ca M t tr n b trí
làm Thng trc U ban *oàn kt Công giáo; Có ngân
sách bo m hot ng thng xuyên; Có ph c&p cho
Ban Thng trc. 2) Loi hình th hai: B trí phòng làm
vi c ti tr s y ban M t tr n T qu c; Có nhiu linh
mc tham gia; Có cán b chuyên trách ca M t tr n T
qu c; Có ngân sách t i thiu. 3) Loi hình th ba: Có
phòng làm vi c ti tr s y ban M t tr n T qu c; Không
có linh mc tham gia; Có cán b chuyên trách M t tr n
T qu c c} sang làm cán b chuyên trách; Ngân sách thc
hi n c ch "xin cho". 4) Loi hình th t: Không có v!n
phòng làm vi c ca Ban Thng trc, linh mc nào làm
Ch tch y ban thì tr s  t  giáo x ó; Có nhiu linh
mc tham gia nhng không có cán b chuyên trách;
Không có ngân sách bo m hot ng thng xuyên,
thc hi n c ch "xin cho"; Không có ph c&p cho Ban
Thng trc.
Nu nhìn vào t chc ca y ban khá hoàn chnh có 
3 c&p Trung ng, tnh, huy n. S l"ng y viên y ban
g@n 6.000 ngi. H@u ht các tnh, thành ph , qu n,
huy n có ông $ng bào Công giáo u có t chc ca y
ban. Tuy nhiên, các thành viên ca y ban nh&t là các
chc danh ch ch t u là kiêm nhi m, mô hình t chc
y ban cha th ng nh&t, $ng b, nh#ng iu ki n 
bo m cho t chc y ban "c hot ng bình thng
có hi u qu, còn có hn ch.
U ban là t chc “i di n và bo v quyn, l"i ích
h"p pháp, chính áng ca $ng bào Công giáo và ca Giáo
hi Công giáo Vi t Nam”
U ban i di n và bo v quyn, l"i ích h"p pháp,
chính áng ca $ng bào Công giáo và ca Giáo hi Công
giáo Vi t Nam và ây có th xem là “chc n!ng” ca U
ban. Tuy nhiên, ây là hai v&n  có s khác nhau nh&t
nh. *ó là: 1) U ban i di n và bo v quyn, l"i ích
h"p pháp chính áng ca $ng bào Công giáo; 2) U ban
i di n và bo v quyn, l"i ích h"p pháp chính áng
Giáo hi Công giáo.
Theo ó,  v&n  th nh&t, U ban hot ng nghiêng
v quyn và l"i ích xã hi ca $ng bào Công giáo; còn 
v&n  th hai, U ban hot ng nghiêng v quyn và l"i
ích xã hi ca t chc Giáo hi Công giáo Vi t Nam. Cái
chung ca hai v&n  này là “quyn, l"i ích xã hi ca
Công giáo Vi t Nam”, ngha là cái “ch&t o Công giáo” ã
"c “i hoá”.
Xác nh nh v y là c@n thit,  c bi t là trong *iu
l U ban,  U ban không th “l&n sân” sang phng
di n o, t| ó giúp cho ch th - U ban, hình thành suy
ngh, i n thit k, xây dng trên hi n thc mt mô
hình t chc và xây dng ni dung, phng thc hot
ng ca U ban mt cách c th.
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Quan h ni ti ca các t chc, thit ch thuc U
ban; quan h ca U ban vi h th ng chính tr và quan
h ca U ban vi Giáo hi Công giáo Vi t Nam

Th nh&t, quan h ni ti ca các t chc, thit ch
h"p thành U ban
* i vi t chc, thit ch h"p thành U ban, nh mt
s U ban tnh, thành ã làm "c nêu ra  ph@n trên, nó
phi làm sao th t rõ v m i quan h trách nhi m c th,
n thc ch&t,  i vi các hot ng ca U ban, không
ch ca mi t chc, thit ch, mà còn ca mi ngi
tham gia U ban các c&p. Có ngha là, U ban c@n làm th
nào cho mi t chc, thit ch và con ngi ca U ban
u có vi c làm gn vi trách nhi m c th. *iu này có
th có ngi cho rng không c@n  c p, song trên thc
t, ngi ta vn th&y trong t chc b máy và con ngi
vn còn có tình trng “tham gia hình thc”.

Th hai, quan h ca U ban vi h th ng chính tr
Trong m i quan h ca U ban vi h th ng chính tr
c@n chú ý nhiu hn n m i quan h ca U ban vi M t
tr n T qu c Vi t Nam. M i quan h này s "c hình
dung ra sao và th hi n trên thc ti<n nh th nào, nên
c!n c vào Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam (ti *iu 4.
Nguyên tc t chc và hot ng ca M t tr n T qu c
Vi t Nam và *iu 5. Thành viên ca M t tr n T qu c Vi t
Nam). Trong ó, coi trng Khon 3, *iu 4, là: “Khi ph i
h"p và th ng nh&t hành ng, các t chc thành viên ca
M t tr n T qu c Vi t Nam tuân theo *iu l M t tr n T
qu c Vi t Nam, $ng thi vn gi# tính c l p ca t chc
mình”2.

Th ba, quan h ca U ban *oàn kt Công giáo vi
Giáo hi Công giáo
Thc trng hi n nay, c@n nhìn nh n m i quan h này
theo hng cng tác, chia s~ và phát trin c hai, iu ó
ph thuc vào c ba ch th khác nhau, ó là: Giáo hi Công
giáo, U ban *oàn kt Công giáo và h th ng chính tr.
V phía U ban và h th ng chính tr, có mt s nh n
thc nh sau:
* i vi U ban, *iu l U ban ã xác nh rõ tôn ch
hot ng có tính tin b và toàn di n, ó là: U ban hot
ng theo Hin pháp, pháp lu t ca nc Cng hoà xã
hi ch ngha Vi t Nam và ng hng mc v ca Hi
$ng Giám mc Vi t Nam: “S ng phúc âm gi#a lòng dân
tc  phc v hnh phúc $ng bào”. Song, trong các
hot ng ca mình,  nh#ng không gian và thi gian

lch s} c th, U ban cha thc s hi u qu vi c “t p
h"p, phn ánh tâm t nguy n vng chính áng h"p pháp
ca t chc Giáo hi,… bo v quyn l"i ích h"p pháp
chính áng ca t chc Giáo hi”3?
* i vi h th ng chính tr,  to ra “m i quan h
cng tác, chia s~ và phát trin hài hoà” gi#a U ban và
Giáo hi Công giáo, h th ng chính tr, vi vai trò, trách
nhi m chính tr - xã hi ca mình c@n có tinh th@n chu
trách nhi m cao nh&t v mi hot ng ca U ban. Theo
ó, h th ng chính tr, mt m t, phi th hi n là ngi
lãnh o, qun lý, hng dn U ban hot ng m bo
tôn ch, mc ích "c hi n thc hoá thành công, có tính
thuyt phc cao  i vi xã hi và nh&t là  i vi Giáo hi.
M t khác, h th ng chính tr phi là ngi trong cuc,
cùng tham gia gii quyt hài hoà m i quan h gi#a U
ban và Giáo hi Công giáo Vi t Nam.
Trong ó quan trng là, *ng, Nhà nc, M t tr n T
qu c c@n ch ng g p g,  i thoi vi các v Giám mc
v s c@n thit t$n ti ca U ban trong ch  xã hi ta
trc ây và hi n nay; trên c s “v!n hoá lng nghe”
quan im ca các v Giám mc v U ban, t| ó ch th
lãnh o, qun lý xã hi ghi nh n và tin hành trao  i,
 i thoi, gii thích,cao hn là thuyt phc các v Giám
mc cùng chia s~, có trách nhi m to iu ki n thu n l"i
cho tín $, chc sc Công giáo tham gia vào U ban, ho c
hng ng các phong trào do U ban trin khai.
Vi c  i thoi trc tip vi các v Giám mc nên xem
ó là trách nhi m ca các v ng @u các b, ban, ngành,
và M t tr n T qu c  Trung ng; còn  a phng c%ng
vây, ó là trách nhi m ca các v ng @u a phng
c&p tnh, ni có Toà Giám mc.
Th|a nh n thc trng ca U ban ã và ang ng
trc yêu c@u  i mi có tính c!n bn, quyt li t, song
ch có mt xu hng là  i mi  phát trin. Mu n v y,
v phng di n phng pháp lu n, c@n phi  t s phát
trin ca U ban trong s phát trin tng ng vi Giáo
hi Công giáo Vi t Nam; rng hn là U ban phát trin
trong s phát trin chung ca &t nc - dân tc Vi t
Nam thi i *ng Cng sn Vi t Nam - H$ Chí Minh. T|
ó cho th&y,  phát trin U ban s cùng có nhiu nhân
t khác nhau nh hng ti, song nhân t t thân ca
U ban vn là c!n bn hn c. V y, v&n  là làm sao
phát huy "c cao nh&t trách nhi m ch quan c th
ca mi t chc chính tr - xã hi nc nhà hi n nay 
dành nh#ng quan tâm phát trin U ban *oàn kt Công
giáo Vi t Nam.

Chú thích:
1. Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ VI) có 80 uỷ viên, trong đó có 20 linh mục, 10 nữ tu và 50 giáo dân;
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ V) gồm 59 uỷ viên, trong đó có 20 linh mục, 6 nữ tu, 11 vị là trưởng các ban
hành giáo xứ, giáo họ, 22 giáo dân (có 14 đảng viên); Hà Nội có 1 vị linh mục tham gia và làm Chủ tịch Uỷ ban.
2. Quốc hội, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật số: 75/2015/QH13, ngày 9/6/2015, Điều 4.
3. Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đại biểu “những người Công giáo Việt Nam xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018, Điều 3, khoản 3, tr. 6.
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GIÁ TR ĐÍCH THC
ca h$c hàm, h$c v
PHẠM TRUNG THANH*

Tóm tắt: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, người hiền tài có vai trò quan trọng
trong thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần
cho cộng đồng. Chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài là đòn
bẩy giúp cho đất nước phát triển bền vững.
Summary: “The righteous talents are the vitality of a nation”, the righteous
talent plays an important role in promoting the development of society, creating
material and spiritual values for the community. Paying attention to training,
fostering, and appointing them to important post is a lever to develop the
country sustainably.
Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, học hàm, học vị, quốc sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam.
Keywords: Education and training, academic titles, degrees, national policies, training of high quality human
resources, Vietnam.
Nhận bài: 16/7/2018; Sửa chữa: 20/7/2018; Duyệt đăng: 15/8/2018.
h tính t| khoa thi tuyn chn nhân tài @u tiên
1075 n khoa thi cu i cùng v Nho hc vào n!m
1919, nc ta ã có 2.898 tin s và hc v tng
ng. Trong ó tnh Hi Dng ã có 470 ngi,
gi# v trí dn @u các tnh thành v s l"ng tin s. * c
bi t là trong khoa thi tin s n!m Thnh *c th 3 (1656)
có g@n 3.000 s t} c nc v kinh thành Th!ng Long d
thi, kt qu ch có 6 ngi trúng tuyn, trong ó Hi
Dng chim 3, cùng quê làng M Trch, huy n Bình
Giang, tnh Hi Dng.

C

Ngày nay, *ng và Nhà nc ta c%ng ã xác nh, “S
nghi p giáo dc và ào to là qu c sách hàng @u”. Vì
v y, trong nhiu n!m qua, vi c nâng cao dân trí, ào to
nhân lc, b$i dng nhân tài luôn "c u tiên và quan
tâm. Nhiu thành tu trong lnh vc giáo dc và ào to
ã góp ph@n áng k vào s nghi p xây dng và bo v
quê hng, &t nc. Nh#ng thành tu ó có "c là nh
mt ph@n óng góp quan trng bng công sc, trí tu ca
i ng% các nhà khoa hc, nh&t là nh#ng ngi có hc
hàm, hc v; vi c ào to nh#ng ngi có hc v thc s,
tin s, vi c phong chc danh phó giáo s, giáo s "c
coi là mt nhi m v vô cùng quan trng. Chính vì th, 
gii quyt tình trng thiu ht i ng% ging viên có
*

trình  cao nhm h tr" các trng i hc, cao ng
phát trin ngành ngh, Chính ph ã ban hành Quyt
nh ào to trình  tin s theo * án 911: “*ào to
ging viên có trình  tin s cho các trng i hc, cao
ng giai on 2010-2020” vi mc tiêu n n!m 2020,
Vi t Nam s b sung thêm 20.000 tin s cho các c s ào
to i hc, cao ng. Bên cnh vi c m rng ào to
ging viên t trình  cao, cu i n!m 2013, Chính ph
còn ban hành Ngh nh quy nh chi tit t!ng tu i ngh
hu cho ging viên có hc hàm, hc v. Trong thi gian
kéo dài, ging viên s "c hng lng và các chính
sách, ch  khác nh ging viên c h#u (ging viên
ging dy n nh, nm trong biên ch ca trng). Ngoài
ra, B Giáo dc và *ào to còn khuyn khích nh#ng nhà
khoa hc, ngi có hc hàm, hc v cao cng tác vi các
trng i hc, cao ng trong ging dy và hng dn
i ng% nghiên cu sinh k c n.
C. Mác ã t|ng nói: “Mi mt bc v n ng th t s
quan trng hn mt tá cng lnh”. Trit lý &y ã "c
Ch tch H$ Chí Minh c th hóa thành quan im “nói i
ôi vi làm”, ó c%ng là thc o giá tr nhân cách ca
con ngi nói chung, ch&t l"ng nh#ng ngi có hc
hàm, hc v nói riêng.

Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương.
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Các đồng chí chủ trì Hội nghị góp ý 02 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học,
tháng 5/2018.
ẢNH: KỲ ANH
Theo công b g@n ây, c nc có hn 14.000 tin s;
ch riêng n!m 2016 Nhà nc ã chn c} 1.300 nghiên
cu sinh i ào to tin s  nc ngoài, ch yu là  các
nc Pháp, *c, Nh t Bn, Úc, Hoa K,... nh v y, v&n
  t ra là ch&t l"ng ào to thc s, tin s nh th nào
cho khoa hc, có hi u qu. Nói mt cách c th, lu n v!n
thc s, lu n án tin s phi là mt công trình nghiên cu
khoa hc sáng to ca chính bn thân nghiên cu sinh,
có óng góp v m t lí lu n và thc ti<n trong lnh vc
nghiên cu, ho c  ra gii pháp mi có giá tr trong s
phát trin, gia t!ng tri thc khoa hc ca lnh vc nghiên
cu, gii quyt sáng to các v&n  ca ngành khoa hc
ang hot ng hay thc ti<n kinh t, xã hi.
Thc t cuc s ng trong thi gian qua cho chúng ta
th&y, vi c ào to tin s c%ng th&y có nhiu b&t c p khi
d lu n xã hi lên ting, B Giáo dc và *ào to tin hành
kim tra, rà soát thì có ti 89,13% s h$ s bo v lu n
án tin s "c thEm nh phi b sung, c@n rút kinh
nghi m. Ch&t l"ng lu n án cha cao, trong s các lu n
án thEm nh có 79% s lu n án phi chnh s}a li. Th m
chí có ngi ã "c c&p hc v tin s sau ó li b thu
h$i vì ni dung lu n án sao chép ca ngi khác quá
nhiu. *iu áng bu$n n#a là trong thi gian qua có tình
trng rao bán lu n v!n thc s, tin s trên mng mt cách
t do. *&y là cha k n nh#ng hn ch trong vi c s}
dng ngoi ng# (ting Anh) trong quá trình nghiên cu
và giao tip qu c t. Có th nói, nh#ng tin s này khi
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nh n bng c&p xong là “p chiu” cho hc v, hc hàm
ca mình. Vì h âu phi là ch th sáng to ra nh#ng
iu mi m~ ca lu n án và càng không phi là ngi thc
s có n!ng lc thc ti<n, mà ch là ngi gi danh nh#ng
t tng, nh#ng gii pháp mang tính khoa hc ca ngi
khác. * i vi h, hc v, hc hàm ch là th trang trí sau
khi ã t mc ích b sung vào lí lch  nuôi hy vng
lt vào danh sách nh#ng ngi nm trong qui hoch cán
b lãnh o, qun lí k c n ca n v có th trng a
chung hình thc. GS. Võ Tòng Xuân, Hi u trng Trng
*i hc An Giang ã ánh giá: “Bây gi các bng Tin s
 trong nc mình tng  i là nhiu nhng giá tr không
cao. *ào to trong nc thì mình ào to cha có ch&t
l"ng m c dù là các trng ang c gng nâng cao trình
 ging dy c%ng nh tip c n qu c t. V&n  là ch&t
l"ng. Ch&t l"ng là c mt v&n  khó mà chúng ta c@n
phi quan tâm”.
Theo s li u th ng kê, t| n!m 1980 ti nay, c nc
có 1.715 giáo s, vi  tu i trung bình là 57,13 tu i; có
9.059 phó giáo s, tu i trung bình là 50,88 tu i. Trong
t ng s giáo s và phó giáo s ã th ng kê trên có 83,5%
là nam, 16,5% là n#. Tính n ngày 26/4/2016, c nc
có hn 24.000 tin s, có th khng nh rng, ây là
lc l"ng nhân tài ca &t nc, h có m t trên t&t c
các lnh vc hot ng ca xã hi. Bng tâm huyt và
sc sáng to ca mình, h ã c ng hin cho nhân loi
nói chung, dân tc nói riêng nhiu iu mi m~, góp
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ph@n thúc Ey s phát trin ca xã hi. H làm vi c
không vì mc ích l"i nhu n tin bc, ca ci mà là vì
s phát trin ca xã hi, hnh phúc ca mi ngi.
Trong cuc s ng i thng, h không ham quyn cao,
chc trng, a v danh vng mà ch khát khao nghiên
cu tìm tòi, phát hi n ra cái mi nhm nâng cao n!ng
su&t, ch&t l"ng, hi u qu trong công vi c. Nh#ng s
c ng hin &y ã nh n "c r&t nhiu tình cm quý báu
ca các th h $ng nghi p, hc trò khi h "c tip
nh n các phng pháp nghiên cu khoa hc hi n i,
phng pháp hc t p, t duy logic, bi n chng, phng
pháp thc nghi m kim chng, gn lin lý lu n vi thc
ti<n góp ph@n làm sáng t chân lý t| nh#ng công trình
nghiên cu, nh#ng phát minh, sáng ch ca i ng%
nh#ng ngi có hc hàm, hc v. Các th h $ng
nghi p, hc trò trong các c quan, vi n nghiên cu,
ging ng i hc và ông o qu@n chúng nhân dân
luôn luôn tnh táo, sáng su t nh n ra giá tr chân thc
ca các phEm ch&t c , các tài n!ng trí tu vi nh#ng
sn phEm khoa hc do bn thân i ng% hin tài sáng
to ra. Bi th, h luôn bit n, tôn trng, kính phc
nh#ng con ngi có hc hàm, hc v.
Nu m rng t@m nhìn ra nc ngoài chúng ta th&y,
bng chính sách trng dng ngu$n nhân lc ch&t l"ng
cao, Singapore là qu c gia châu Á duy nh&t lt vào mt
trong 10 nc ca th gii có ch s cnh tranh nhân tài
toàn c@u. Hàn Qu c là qu c gia tuy him v tài nguyên
thiên nhiên, li b chin tranh tàn phá n ng n, nhng
ch cha @y 30 n!m sau ã làm nên mt k tích, a mt
nc nghèo tr thành thành viên th 25 ca OECD - Câu
lc b các qu c gia giàu có ca th gii. V y là, giá tr
ích thc ca nh#ng ngi có hc hàm, hc v là nh#ng
thành công trong hot ng khoa hc ca h "c v n
dng vào trong thc ti<n cuc s ng và "c chuyn hóa
thành tài sn v t ch&t, to ra nn móng cho s phát trin
kinh t - xã hi ca &t nc. Hn chúng ta không th
quên tên tu i nhà bác hc Lng *ình Ca vi nhiu công
trình tìm ra các gi ng lúa mi phc v s phát trin nn
nông nghi p Vi t Nam. Ho c nh#ng công trình trong lnh
vc Lý thuyt a th v, Gii tích và Hình hc phc ca
GS. TSKH Phm Hoàng Hi p ã góp ph@n quan trng vào
s phát trin ngành Toán hc ca th gii. *ây là v giáo
s tr~ nh&t n!m 2017 ca Vi t Nam.
*áng tic là trong thi gian qua, nh&t là n!m 2017,
vi c phong hàm giáo s, phó giáo s và vi c ua nhau i
hc các khóa hc t| xa ngn hn ca mt s trng *i
hc nc ngoài m ti Vi t Nam  nh n hc v thc s,
tin s ã gây xôn xao trong d lu n xã hi, khin không
ít ngi nghi ng tính ch&t tiêu cc trong các vi c làm
trên. Trong s 1.226 ng viên t tiêu chuEn chc danh
giáo s, phó giáo s n!m 2017 mà Hi $ng Chc danh
giáo s Nhà nc ã công b , khi tin hành rà soát li
theo yêu c@u ca Th tng Chính ph thì có ti 94 ng
viên phi xem xét li vì có n th phn ánh và h$ s
cha @y  c@n xác minh thêm v s l"ng  tài nghiên
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cu, bài báo khoa hc, gi ging… Sau khi rà soát xong,
Ch tch Hi $ng phong hàm giáo s ã chính thc báo
cáo Chính ph có 41 ngi (chim t l 3,3%) không 
iu ki n phong hàm giáo s, phó giáo s n!m 2017. T|
thiu sót trong vi c phong hàm giáo s, phó giáo s n!m
2017, câu hi  t ra là li u nh#ng n!m phong hàm trc
ó có hi n t"ng tng t nh trên xy ra không? Bi
trên thc t ngi ta th&y có nh#ng ngi ã "c phong
hàm không tham gia ging dy, không  trình  ting
Anh  giao tip, không có uy tín vi $ng nghi p và hc
trò. *&y là cha k n chuy n  mt s lnh vc tiêu
chuEn phong hàm còn th&p hn tiêu chuEn bo v hc v
tin s.
Cùng vi nh#ng sai sót ca vi c phong chc danh hc
hàm, vi c chy ua hc v c%ng xy ra không ít trng
h"p. *ó là nh#ng ngi tham gia hc l&y bng thc s,
tin s ca các c s ào to nc ngoài theo hình thc
ào to t| xa, vi l"ng thi gian hc t p ít i và không
c@n s thông tho v ngoi ng#, nh: bng tin s ca
Nguy<n Xuân Anh, nguyên Bí th Thành y *à Nng;
Nguy<n Xuân Sang, Cc trng Cc Hàng hi, u không
"c B Giáo dc và *ào to công nh n. Rõ ràng là nh#ng
t&m bng tin s này ch là mt s háo danh, tham vng
chc quyn khi có thi c.
V&n   t ra là làm th nào  có th ánh giá "c
mt cách úng n và chính xác giá tr ca nh#ng ngi
có hc hàm, hc v? Có l, khi ánh giá nhân cách n!ng
lc và trình  hc v&n ca con ngi, chúng ta không
th ch n thu@n da vào bng c&p, li nói, mà phi xét
oán qua hành ng, vi c làm c th, vì thông qua hành
ng con ngi mi to ra sn phEm.
S vô t n ca kin thc trong kho tàng trí tu ca
nhân loi khin cho mi ngi có hc hàm, hc v phi có
thái  sáng su t  la chn cách thc hành ng sao
cho t hi u qu cao nh&t. Xã hi ngày nay ch th|a nh n
và tôn trng nh#ng con ngi có nhân cách "c chng
minh bng nh#ng hành ng vi các vi c làm c th. S
nghi p  i mi quê hng, &t nc ang r&t c@n ngu$n
nhân lc có ch&t l"ng cao,  c bi t là nh#ng ngi có
bng c&p hc hàm, hc v cao vi ch&t l"ng thc. H s
góp ph@n quan trng vào s phát trin ca xã hi bng
nh#ng sn phEm giàu hàm l"ng trí tu và mang tính
sáng to. Ph&n &u  có hc hàm, hc v là iu c@n
thit, nhng iu luôn luôn phi nh là giá tr ích thc
ca hc hàm, hc v nm trong các hot ng thc ti<n
vi nh#ng vi c làm c th "c mi ngi th|a nh n.
Nhìn vào thành tu phát trin ca các nc tiên tin
trong khu vc và th gii chúng ta th&y, mu n sánh vai
vi các cng qu c n!m châu nh li Bác d n, thì bên
cnh nh#ng u im ã t "c ca vi c ào to ngu$n
nhân lc ch&t l"ng cao, chúng ta c%ng còn không ít hn
ch c@n sm "c khc phc. Có nh v y thì công vi c
này mi thc s tng xng vi v trí mang tính t phá
mà Ngh quyt *i hi XII ca *ng ã  ra.
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NG

ĐA NGH QUYT 24-NQ/TW CA ĐNG VÀO CUC S NG:

Ch đng ng phó vi bin đ i
khí h u, tng cng qun lý
tài nguyên và bo v môi trng
NGUYỄN VĂN VẺ*

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu
đã và đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội và là trách nhiệm của các cấp, các
ngành, mỗi người dân. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng
trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như
giám sát việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu ở địa phương, cơ sở; góp phần tích cực đưa Nghị quyết 24-NQ/TW của
Đảng vào cuộc sống.
Summary: Protecting the environment, managing resources, and responding to
climate change have been a major concern of society and responsibility of all
sectors and at all levels, and people. In particular, the Vietnam Fatherland Front
plays an important role in propagandizing, mobilizing, and raising people's
awareness as well as supervising environmental protection, resource management,
actively responding to the change in localities, and contributing positively to bring
the Resolution No. 24-NQ/ TW of the Party into life.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí, giám sát việc bảo vệ môi trường, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Environmental protection, natural resources management, response to climate change, supervision of
environmental protection, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/8/2018; Sửa chữa: 8/8/2018; Duyệt đăng: 15/8/2018.
gh quyt s 24 - NQ/TW, ngày 3/6/2013 ca Ban
Ch&p hành Trung ng *ng (khóa XI) v ch ng
ng phó vi bin  i khí h u, t!ng cng qun lý
tài nguyên và bo v môi trng (gi tt là Ngh
quyt 24-NQ/TW); trong ó ghi rõ: “M t tr n T qu c Vi t
Nam và các oàn th nhân dân Ey mnh công tác v n ng
các t@ng lp nhân dân tích cc tham gia các hot ng ng
phó vi bin  i khí h u, qun lý tài nguyên, bo v môi
trng và giám sát vi c thc hi n Ngh quyt”.

N

5 n!m qua (2013 - 2018), M t tr n T qu c Vi t Nam
ã tích cc, ch ng và c th hóa thành nhi m v, gii
pháp trong vi c ch ng ng phó vi bin  i khí h u,
*

t!ng cng qun lý tài nguyên và bo v môi trng, a
Ngh quyt 24-NQ/TW ca *ng vào cuc s ng.

Những kết quả nổi bật trong thực hiện
Nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Th nh&t, trên c s chc n!ng, nhi m v ca mình,
M t tr n T qu c Vi t Nam ã c th hóa Ngh quyt 24NQ/TW thành nhi m v, gii pháp trong chng trình, k
hoch nh: Chng trình hành ng ca M t tr n T qu c
Vi t Nam khóa VIII, nhi m k 2014 - 2019; các chng
trình ph i h"p và th ng nh&t hành ng ca y ban M t
tr n T qu c Vi t Nam các c&p hng n!m; Chng trình

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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“Toàn dân tham gia bo v
môi trng”; Cuc v n ng
"Toàn dân oàn kt xây
dng nông thôn mi, ô th
v!n minh". Ph i h"p vi
ngành tài nguyên và môi
trng trin khai thc hi n
nhi m v trong lnh vc tài
nguyên và môi trng giai
on 2017 - 2020; ph i h"p
vi các tôn giáo v bo v
môi trng, ng phó vi
bin  i khí h u; ph i h"p
giám sát vi c thc hi n
chính sách, pháp lu t v
khai thác tài nguyên, bo
v môi trng và ng phó
vi bin  i khí h u.
*$ng thi, kin ngh
Qu c hi và các c son
tho th ch hóa trách
nhi m và quyn ca M t
tr n T qu c Vi t Nam trong
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác
vi c ch ng ng phó vi
trồng cây tại Khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên.
ẢNH: KỲ ANH
bin  i khí h u, t!ng
cng qun lý tài nguyên và
y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các tnh, thành ph
bo v môi trng vào các v!n bn lu t nh: Lu t Bo v
và
S
Tài nguyên & Môi trng cùng c&p ã t chc ký kt
môi trng n!m 2014 nh: “M t tr n T qu c Vi t Nam
Chng
trình ph i h"p phong trào “Toàn dân tham gia
trong phm vi nhi m v, quyn hn ca mình có trách
bo
v
môi
trng”; xây dng các mô hình im khu dân
nhi m tuyên truyn, v n ng các t chc thành viên và
c
t
qun
bo v môi trng. Ch o, hng dn M t
nhân dân tham gia hot ng bo v môi trng”; “M t
tr
n
T
qu
c
c&p huy n, c&p xã a dng hóa các hình thc
tr n T qu c Vi t Nam thc hi n t v&n, phn bi n, giám
t
chc,
phng
thc hot ng, phát huy vai trò cá nhân
sát vi c thc hi n chính sách, pháp lu t v bo v môi
tiêu
biu,
nhm
thu
hút mi t chc, cá nhân bng hành
trng theo quy nh ca pháp lu t. C quan qun lý nhà
ng
c
th,
tham
gia
bo v môi trng. L$ng ghép các
nc các c&p có trách nhi m to iu ki n  M t tr n T
ni
dung
nhi
m
v
bo
v môi trng vào ni dung Cuc
qu c Vi t Nam tham gia bo v môi trng”.
v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi,
Th hai, M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p ã t p ô th v!n minh”, nh&t là thc hi n tiêu chí s 17 trong
trung ch o, hng dn t chc hc t p, truyên truyn b tiêu chí xây dng nông thôn mi, a công tác bo v
và trin khai thc hi n Ngh quyt 24-NQ/TW trong h
môi trng n mi ngi dân, h gia ình. *$ng thi, t
th ng M t tr n T qu c Vi t Nam và các t chc thành chc l< mít tinh, l< phát ng, t chc ra quân làm v
viên. Phát huy vai trò, trách nhi m ca y ban M t tr n sinh môi trng ti các cng $ng dân c. Các t chc
T qu c Vi t Nam các c&p và các t chc thành viên, cán thành viên ã tích cc trin khai nhi m v bo v môi
b, oàn viên, hi viên và nhân dân tích cc tham gia bo trng, nh: *oàn Thanh niên vi phong trào “Thanh
v môi trng, qun lý tài nguyên và ng phó vi bin  i niên xung kích vì cuc s ng cng $ng”, “Hành trình
khí h u. Ch o, hng dn gn vi c thc hi n Ngh xanh”; Hi Ph n# vi phong trào “Xây dng gia ình 5
quyt 24-NQ/TW vi Ngh quyt *i hi M t tr n T qu c
không, 3 sch”, “Nói không vi túi nilon khi i ch"”; Hi
các c&p và Ngh quyt *i hi M t tr n T qu c Vi t Nam
Nông dân vi phong trào thc hi n nn nông nghi p
l@n th VIII, nhi m k 2014 - 2019, các chng trình ph i
sch,… Qua ó, góp ph@n thay  i nh n thc và hình
h"p và th ng nh&t hành ng ca M t tr n T qu c Vi t
thành thói quen bo v môi trng  ngay t| cng $ng
Nam các c&p. Thng xuyên ch o, hng dn U ban
và trong mi gia ình, t|ng ngi dân.
M t tr n T qu c các c&p và các t chc thành viên M t
Th ba, chú trng trin khai thc hi n có hi u qu
tr n t!ng cng ph i h"p vi chính quyn, ngành tài
nguyên và môi trng trin khai thc hi n nhi m v bo nhi m v bo v môi trng, qun lý tài nguyên và ch
v môi trng, qun lý tài nguyên và ng phó vi bin  i ng ng phó vi bin  i khí h u. M t tr n T qu c Vi t
khí h u  a phng, c s.
Nam các c&p ã t p trung xây dng, nhân rng và duy trì

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018) 35

M T TRN VI CÁC PHONG TRÀO, CU C VN
hot ng có hi u qu mô hình im v bo v môi
trng. T| n!m 2013 n nay, công tác ph i h"p xây
dng và nhân rng mô hình, in hình cng $ng dân c
bo v môi trng; xây dng mi các mô hình khu dân c
phòng ng|a và ng phó vi bin  i khí h u, nc bin
dâng, khai thác và s} dng h"p lý tài nguyên, bo t$n và
phát trin a dng sinh hc tip tc "c coi trng trc
nh#ng tác ng do bin  i khí h u toàn c@u gây ra. *n
nay, 63/63 tnh, thành ph trong c nc ã xây dng và
nhân rng hàng ngàn mô hình im vi tên gi, hình
thc, ni dung hot ng r&t phong phú, a dng phù
h"p vi iu ki n  a phng nh: “L$ng ghép nhi m
v bo v môi trng và ng phó vi bin  i khí h u
trong Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông
thôn mi, ô th v!n minh”; “Khu dân c t qun bo v
môi trng”; “Khu dân c thc hi n hài hoà xoá ói gim
nghèo và bo v môi trng”; “Khu dân c thc hi n tang
v!n minh, tin b và bo v môi trng”; mô hình tôn
giáo tham gia bo v môi trng và ng phó vi bin  i
khí h u,... Trong ó, n!m 2017, y ban Trung ng M t
tr n T qu c Vi t Nam ã h tr" xây dng mi 94 mô hình
ti 47 tnh, thành ph ; n!m 2018, h tr" xây dng 100
mô hình mi ti 50 tnh, thành ph . *n ht n!m 2017,
c nc có 4.859 xã t tiêu chí Môi trng và An toàn
thc phEm (chim t l 54,4%); có khong 27 tnh, thành
ph có k hoch x} lý rác thi t p trung  nông thôn)...
V ch ng ng phó vi bin  i khí h u, M t tr n T
qu c Vi t Nam các c&p ã t chc hng dn  ngi dân
bit cách ng phó vi bin  i khí h u. y ban M t tr n
T qu c Vi t Nam xã, phng hi p thng vi các t chc
thành viên  phân công thc hi n các công trình, ph@n
vi c ng phó vi bin  i khí h u  xã, phng và  t|ng
khu dân c. Ph i h"p hng dn, t p hu&n, h tr" ngi
dân k n!ng t ng cu và giúp nhau x} lý ti ch nh#ng
ri ro b&t thng do bão, lt, l% quét, hn hán, sóng th@n,
nc bin dâng,... xy ra trc khi các c quan ca Nhà
nc, các t chc can thiêp, gii quyt; h tr", giúp 
nh#ng ngi nghèo, trng h"p khó kh!n, b ri ro do
thiên tai, dch b nh,...

Th t, t p h"p ý kin nhân dân, giám sát, phn bi n
xã hi v khai thác tài nguyên, bo v môi trng, ng
phó vi bin  i khí h u. M t tr n T qu c Vi t Nam các
c&p ã tham gia góp ý kin vào d tho các v!n bn quy
phm pháp lu t v bo v môi trng, nh: D tho Lu t
Tài nguyên; d tho Lu t Khí t"ng thy v!n,… Thng
xuyên t chc t p h"p ý kin, kin ngh ca nhân dân v
qun lý tài nguyên, ng phó vi bin  i khí h u, bo v
môi trng  báo cáo trc các k hp Qu c hi và Hi
$ng nhân dân các c&p. *$ng thi, tham gia cùng vi c&p
y, chính quyn t chc  i thoi vi nhân dân nh#ng
ni dung có liên quan n qun lý tài nguyên, bo v môi
trng, ng phó vi bin  i khí h u. Qua  i thoi và
nh#ng kin ngh ca M t tr n, ã góp ph@n gii quyt
nh#ng vng mc, nh#ng ý kin chính áng ca các t@ng
lp nhân dân trong công tác qun lý, s} dng tài nguyên
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và bo v môi trng, nh: các d án khai thác á, khai
thác titan, khai thác cát si; ô nhi<m  mt s nhà máy,
khu công nghi p, làng ngh,…

Th n!m, t p hu&n, b$i dng kin thc v bo v
môi trng, ng phó vi bin  i khí h u. Hng n!m,
M t tr n T qu c Vi t Nam t| Trung ng n c&p tnh
u t chc các lp t p hu&n v bo v môi trng cho
hàng vn l"t cán b, công chc trong h th ng M t tr n
và ông o các t@ng lp nhân dân v t@m quan trng
trong công tác bo v môi trng, qun lý tài nguyên,
ng phó vi bin  i khí h u  i vi s phát trin bn
v#ng ca &t nc. *$ng thi, làm rõ hn vai trò, nhi m
v ca M t tr n T qu c Vi t Nam, các t chc thành viên
và trách nhi m, ngha v ca cán b, oàn viên, hi viên
và nhân dân  i vi công tác bo v môi trng trong
thi k công nghi p hóa - hi n i hóa và hi nh p qu c
t ca &t nc.

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết 24-NQ/TW trong hệ thống Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam bước đầu rút ra bài
học kinh nghiệm
Mt là, phi c th hóa ni dung bo v môi trng,
qun lý tài nguyên, ng phó vi bin  i khí h u thành
các chng trình, k hoch công tác và thành tiêu chí thi
ua trong Cuc v n ng “Toàn dân oàn kt xây dng
nông thôn mi, ô th v!n minh”; kt h"p bo v môi
trng, qun lý tài nguyên, ng phó vi bin  i khí h u
vi vi c xây dng xã, phng, th tr&n v!n hóa; xã nông
thôn mi, phng, th tr&n v!n minh, bình xét, công
nh n gia ình v!n hóa và khu dân c v!n hóa hàng n!m.
Hai là, kp thi cung c&p thông tin, tài li u, t chc
t p hu&n cho cán b M t tr n, các oàn th các c&p, nh&t
là Ban Công tác M t tr n khu dân c nh#ng tài li u c@n
thit v bo v môi trng, qun lý tài nguyên, ng phó
vi bin  i khí h u; t chc kim tra, hng dn, tin
hành s, t ng kt nhân rng mô hình im, in hình
tiên tin v bo v môi trng, qun lý tài nguyên, ng
phó vi bin  i khí h u.
Ba là, công tác ch o im, xây dng mô hình óng
vai trò quan trng trong xây dng và phát trin phong
trào; trong ó c@n chú trng n vi c chn ni dung trng
tâm, trng im  t p trung làm chuyn bin nh n thc
và hành ng ca cán b và nhân dân; phát huy vai trò
ca chc sc tôn giáo, ngi có uy tín và tính t qun 
cng $ng dân c.
B n là, phi có s quan tâm lãnh o ca c&p y *ng,
s ph i h"p ch t ch, to iu ki n c ch, m bo kinh
phí ca chính quyn và ngành tài nguyên - môi trng,
s ph i h"p ca các t chc thành viên và s $ng tình
hng ng ca các t chc, doanh nghi p, các t@ng lp
nhân dân trong vi c bo v môi trng, qun lý tài
nguyên, ng phó vi bin  i khí h u.
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CHT THI NHA

V!n đ môi trng và mt s
gii pháp gim thiu ô nhi%m
ĐẶNG KIM CHI*

Tóm tắt: Sản phẩm nhựa là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học những năm
giữa thế kỷ XX, với rất nhiều ưu việt, song nếu bị lạm dụng quá mức và việc thu
gom, tái chế, tái sử dụng không tương thích sẽ tạo thành vấn nạn gây hại cho môi
trường đất, nước và không khí. Hiện, Việt Nam là một trong bốn nước châu Á phát
sinh nhiều chất thải nhựa. Bài viết đưa ra các giải pháp, nhất là việc sử dụng công
nghệ kỹ thuật thân thiện môi trường trong tái chế, tái sử dụng, hoặc tạo ra sản
phẩm nhựa sinh học dễ phân hủy dùng trong đời sống, góp phần bảo vệ môi trường.
Summary: Plastic products are the achievement of the scientific revolution in the
mid-twentieth century with many advantages. However, overusage and incompatible
recycling, and reusing, plastic products will cause problems for the soil, water and air.
Currently, Vietnam is one of the four Asian countries that generates a lot of plastic
waste. This article presents solutions, especially the use of environmentally friendly
technology in recycling, reusing, or creating biodegradable plastics in life,
contributing to environmental protection.
Từ khóa: Chất thải nhựa, sản phẩm nhựa sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ kỹ thuật thân thiện môi
trường, Việt Nam.
Keywords: Plastic waste, biodegradable plastics, reduce environmental pollution, environmentally friendly technology,
Vietnam.
Nhận bài: 10/8/2018; Sửa chữa: 15/8/2018; Duyệt đăng: 5/9/2018.

Sản phẩm nhựa và chất thải nhựa
N!m 2014, toàn th gii ã sn xu&t 314 tri u t&n
nha  phc v nhu c@u ca con ngi, và con s ó s
ngày càng t!ng theo à t!ng dân s và nhu c@u cao trong
i s ng, d báo ti n!m 2050 toàn c@u có th sn xu&t
ti g@n 1.124 tri u t&n nha... cho nên cnh báo, nu lm
dng quá mc và thu gom, tái ch, tái s} dng không
tng thích s làm cho ch&t thi nha tràn lan trong môi
trng, gây nên “ô nhi<m trng”.
Ch&t thi nha gây nh hng nghiêm trng ti &t và
nc, Ví d in hình là túi nilon dùng làm bao bì, khi
*

thi b túi ni lon, k c "c thu gom a i chôn l&p thì
túi nilon ln vào &t t$n ti hàng tr!m n!m s làm thay
 i tính ch&t v t lý ca &t gây xói mòn &t, làm cho &t
không gi# "c nc, dinh dng, ng!n cn ôxy i qua
&t nh hng n sinh trng ca cây tr$ng. Nu túi
nilon b vt xu ng ao, h$, sông ngòi s làm tc nghn
c ng, rãnh, kênh, rch, gây  ng nc thi và ng p úng
dn n sn sinh ra nhiu vi khuEn gây b nh. Nghiêm
trng hn, môi trng &t và nc b ô nhi<m bi túi
nilon s nh hng trc tip và gián tip ti sc khe con
ngi. Thc t nhiu loi túi nilon "c làm t| d@u m
nguyên ch&t khi chôn l&p s nh hng ti môi trng

Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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&t và nc, còn  t chúng s to ra khí thi gây ô nhi<m
môi trng, k c sinh ch&t c dioxin và furan gây ng
c, nh hng tuyn ni tit, gây ung th, gim kh
n!ng mi<n dch.
Nhm bo v môi trng trc tác hi ca ch&t thi
nha (plastic), c@n có nh#ng bi n pháp qun lý t ng h"p,
hng dn và khuyn khích thay th, gim thiu và s}
dng h"p lý v t li u nha ( c bi t là các loi túi ni lon).
*$ng thi, áp dng các bi n pháp công ngh , k thu t Ey
mnh tái ch, tái s} dng sn phEm nha hng ti mt
xã hi tit ki m ngu$n tài nguyên và bo v môi trng
sinh thái.

Định hướng giải pháp giảm thiểu tác
động xấu do chất thải nhựa đối với
môi trường
Các gii pháp liên quan n chính sách và qun lý
vi c phát sinh ch&t thi nha (plastics) ca th gii và
Vi t Nam
V m t chính sách có th nh hng theo các
ni dung:
+ Ban hành nh#ng chính sách giáo dc tuyên truyn
tác hi ca ch&t thi nha  i vi môi trng, áp dng các
chính sách kinh t, t!ng thu, không khuyn khích sn
su&t các sn phEm nha,  c bi t  i vi các bao bì nha.
+ T!ng cng tái s} dng sn phEm nha thông qua
các gii pháp v thit k sn phEm và chính sách thu h$i
sn phEm.
+ T|ng bc hn ch hay c&m s} dng bao bì nha,
thay th bng các loi bao bì thân thi n môi trng, có
th phân hy nhanh trong iu ki n t nhiên. Ví d:
dùng các túi ng, bao bì nhiu l@n  gim ch&t thi
nha hàng ngày, dùng túi ng có ngu$n g c thc v t,
nh: g, mây, tre, lá dong, lá chu i,... bìa gi&y bao gói...
(hi n nay  Vi t Nam mt s siêu th ln ã khuyn khích
s} dng các bao bì túi vi, gi&y thay th bao bì nha, thay
th các loi chai l, bình nha ng ch&t lng, k c ng
nc u ng bng các chai thy tinh, g m s, có th tái s}
dng nhiu l@n).
+ Gim thiu t i a ho c c&m s} dng các loi bao bì
ch dùng 1 l@n mà không tái s} dng, c&m các loi bao bì
ch s} dng mt l@n t| nha HDPE, t!ng thu vi c sn
xu&t và s} dng bao bì ch dùng mt l@n.
Các gii pháp công ngh nhm gim thiu phát sinh
ch&t thi nha
+ Ci tin hay thay  i các quá trình sn xu&t công
nghi p nhm gim thiu t i a các ch&t thi nha, khuyn
khích phát trin công ngh thay th các sn phEm nha
bng các sn phEm mi thân thi n môi trng, khc phc
nh"c im ch m phân hy ca nha thi.
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+ Phát trin các công ngh thu h$i và tái ch ch&t thi
nha, ngha là s} dng ch&t thi nha các loi thành
nguyên li u sn xu&t cho các sn phEm khác.
+ Khuyn khích các công ngh hay k thu t mi  có
th s} dng li ch&t thi nha hay mt ph@n ca sn
phEm ã qua s} dng  cho mt mc ích s} dng khác,
x} lý ch&t thi nha thu h$i n!ng l"ng nhng bo m
an toàn môi trng ch&t nha.
+ Khuyn khích các công ngh và k thu t mi nhm
t!ng cng kh n!ng phân hy hóa hc và sinh hc các
loi ch&t thi nha khi thi b vào môi trng.

Phương pháp nhiệt sử dụng chất thải
nhựa như dạng nhiên liệu
S} dng ch&t thi nha thay cho mt ph@n than c c
c&p nhi t và làm ch&t kh} trong lò luy n st. Ch&t thi
nha thu gom t| các nhà máy và h gia ình "c loi b
các ch&t không bt cháy và các tp ch&t khác nh kim
loi, sau ó "c nghin thành bt mn và óng kh i 
gim th tích. Nha không cha PVC "c to ht và a
vào lò luy n s} dng than c c. Sau khi "c tách,
hydroclorua "c thu h$i di dng axit hydrocloric và
"c s} dng cho các mc ích khác.
S} dng ch&t thi nha a vào lò  t thu h$i nhi t
 chy máy phát i n hay sn xu&t hi nc nóng cho
mc ích si &m: xây dng c s ch bin trung gian 
cung c&p nhiên li u cho nhà máy i n. Nh ch bin trung
gian, ch&t thi nha có th tr thành nhiên li u chuyn
hoá ho c d@u tái sinh, có th "c s} dng rng rãi,
không c@n có h th ng thu gom phân loi phc tp.
Phng pháp nhi t  t cháy tiêu hy các ch&t thi
nha làm gim áng k th tích kh i l"ng ch&t thi
nha, tuy nhiên li phát sinh các khí ô nhi<m là sn phEm
ca quá trình cháy, nh: CO2, SO2, NOx, k c Dioxin,
furan… nên càng c@n có bi n pháp kim soát khí thi.

Phương pháp chế tạo Polime sinh học và
nhựa phân hủy sinh học dưới tác động
của môi trường
Mc ích ca phng pháp này là t!ng kh n!ng phân
hy ca polime t ng h"p ch&t thi nha trong môi
trng, ngha là tri t tiêu  bn ca v t li u nha truyn
th ng, mt nguyên nhân gây nên ô nhi<m môi trng ca
ph thi nha.
Cho ti nay, công ngh ch to v t li u nha có kh
n!ng phân hy khi "c thi b vào môi trng thay th
sn phEm nha truyn th ng ã "c nghiên cu a vào
sn xu&t.  nc ngoài, ã có mt s sn phEm nha phân
hy hoàn toàn trên c s các loi tinh bt ngô hay khoai
tây ã "c thng mi hóa và s} dng tng  i rng
rãi, nh: Mater-Bi, Bioflex, Bioplast (châu Âu); Ecofoam

M=T TRN V

I CÁC PHONG TRÀO, CUC VN *  N G

(M); Compol (Nh t). Các sn phEm phân hy tuy có giá
thành sn xu&t cao hn các loi nha truyn th ng không
phân hy, nhng di áp lc v vi c bo v môi trng
chúng ã và ang "c s} dng ngày mt rng rãi ti các
nc Âu, M nh các chính sách h tr" ca chính ph,
nh gim tr| mt s loi thu  i vi các sn phEm này.

Hiện trạng hoạt động tái chế chất thải
nhựa ở Việt Nam
Vi c phát trin ngành nha  Vi t Nam vn cha th t
s $ng b và cha tng xng là ngành công nghi p
ph tr" thit yu trong quá trình phát trin kinh t. Có
ti 90% doanh nghi p ngành nha không ch ng "c
ngu$n nguyên li u, vì ngu$n nguyên li u trong nc ch
áp ng "c 15 - 20% và ch yu là tái sinh t| ch&t
thi nha, còn ht nha nguyên sinh phi nh p khEu
hoàn toàn.
Theo Quyt nh s 1292 ngày 1/8/2014 v k hoch
hành ng phát trin ngành Công nghi p Môi trng và
tit ki m n!ng l"ng n 2020 và hng ti 2030 có mc
tiêu s xây dng nhà máy tái ch ch&t thi nha thành
d@u nhiên li u ho c các sn phEm khác. Theo  án t!ng
cng kim soát ô nhi<m môi trng do s} dng túi nilon
khó phân hy trong sinh hot, ph&n &u ti n!m 2020 s
thu gom và tái s} dng 50% túi ni lon khó phân hy trong
sinh hot.
Lnh vc tái ch ch&t thi nha  Vi t Nam vn cha
phát trin, t l phân loi ch&t thi nha ti ngu$n r&t
th&p, ch yu da vào lc l"ng thu mua ph li u ($ng
nát) và mt s c s x} lý CTR có công on phân loi
tách nha khi CTR. Vi công ngh tái ch nh l~, công
ngh thô s lc h u nên hot ng tái ch nha thng
gây ô nhi<m nghiêm trng môi trng khí, nc và &t.
Trong khi ó, phng pháp chôn l&p ch&t thi nha,
 t ch&t thi nha trong các lò  t ch&t thi  thu h$i
nhi t, tái ch ch&t thi nha thành các sn phEm tip tc
a s} dng… "c áp dng khá ph bin tuy nhiên, ã
 li nhiu tác ng x&u ti môi trng...

Tình hình nghiên cứu của Việt Nam về vật
liệu nhựa có khả năng phân hủy
 Vi t Nam vi c nghiên cu c%ng nh s} dng các sn
phEm polyme có kh n!ng phân hy ã "c bt @u vào
nh#ng n!m 2000, ó là: * tài khoa hc c&p Nhà nc KC02-09 /05-10 “Ch to và ng dng polyme phân hy sinh

hc”. Tuy nhiên, theo tác gi ca  tài thì quá trình phân
hy các sn phEm này sau thi gian s} dng ch d|ng 
mc  t mch hydrocacbon, sn phEm phân hy thành
dng mnh vn (phân hy th h 1) ho c di dng bt
mn (phân hy th h 2), nhng xét v m t hóa hc thì
cha th coi là phân hy hoàn toàn n CO2, nc và các
phân t} sinh kh i t nhiên.
Nghiên cu ca nhóm nghiên cu thuc *i hc Khoa
hc t nhiên vi nh hng s} hn h"p tinh bt nhi t
d~o và nha PVA có s hi n di n ca khoáng sét
nontmorillonite phân tán  kích thc nanomét, cùng
mt s ph gia bin tính  làm ra sn phEm bao bì có kh
n!ng phân hy sinh hc hoàn tòan và nhanh chóng,
không gây ô nhi<m môi trng. PVA c%ng là mt trong s
ít polyme có kh n!ng t phân hy sinh hc thc s trong
môi trng &t to thành nc và CO2. Tuy nhiên c PVA
và tinh bt u là nh#ng polyme r&t nhy cm vi s thay
 i ca môi trng xung quanh, bi v y sn phEm có 
n nh cha cao.
Hi n nay, trên th trng Vi t Nam 100% túi nilon gn
mác t phân hy là "c sn xu&t theo công ngh s}
dng tác nhân phân hy quang (oxo-degradable plastics).
Sau thi gian phân hy, các loi màng, túi này thng
ch b v vn thành các mnh nh nh ph@n tinh bt b
phân hy ho c do tác nhân phân hy quang, ph@n còn li
vn là các polyme khó phân hy nh PE và do v y các
mnh v t li u này tuy có kích thc r&t nh nhng vn
có tác ng ti x&u ti môi trng &t, không khí. Cho
nên, Vi t Nam trong tng lai g@n c%ng phi c&m s} dng
và tiêu th túi nilon có tác nhân phân hy quang và
chuyn sang s} dng các loi túi nilon ch to t| nha có
kh n!ng phân hy sinh hc hoàn toàn.
Nhm mc tiêu bo v môi trng trc nh#ng tác
ng gây ô nhi<m ca ch&t thi nha, c@n thit phi có
các gii pháp qun lý t ng h"p t| chính sách, quy hoch
phát trin sn phEm nha, giáo dc tuyên truyn gim
thiu phát sinh ch&t thi, t!ng cng tái s} dng và tái
ch ch&t thi nha. C@n có ngh nh, v!n bn liên quan
n qun lý và tái ch ch&t thi nha, bên cnh các v!n
bn chung v qun lý tái ch ch&t thi. Các gii pháp công
ngh - k thu t thân thi n môi trng trong tái ch tái s}
dng ho c to sn phEm nha sinh hc d< phân hy dùng
trong i s ng là r&t c@n thit và c@n "c khuyn khích,
@u t to iu ki n  có "c các kt qu áp dng vào
thc t.

Tài liệu tham khảo:
1. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - NASATY: Một số phương pháp tái chế chất thải nhựa, 2017.
2. Tin tức TTX Việt Nam: Nan giải thu gom và tái chế chất thải nhựa, 4/2018.
3. Đỗ Thanh Bái: “Plastics và vấn đề ô nhiễm do chất thải plastic” (báo cáo tại Hội thảo khoa học Cùng hành động vì môi trường Thủ
đô, 5/2018 - VACNE-HUSTA).
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Xây dng đi ng" cán b
chuyên trách Mt tr n c!p huy n
giai đon hi n nay
NÔNG THỊ MAI HUYỀN*

Tóm tắt: Lãnh đạo cấp huyện có vị trí quan trọng trong quá trình tổ chức, triển khai
thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước,
cũng như chương trình công tác Mặt trận. Thông qua hoạt động của Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, các chương trình hành động, chủ trương công tác của
Trung ương và cấp tỉnh đề ra được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc
điểm tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Xác định “cán bộ là cái gốc
của mọi công việc” nên những năm qua, Trung ương và cấp tỉnh đã luôn quan tâm
xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Summary: District leaders are important in the process of organizing and
implementing the Party's guidelines, resolutions, and the State’s policies and laws as
well as the operation program of the Front. Through the activities of the Vietnam
Fatherland Front Committee at the district level, the action programs and guidelines
of the central and provincial levels can be specified and implemented in accordance
with the situational features and specific conditions of each locality. Defining "cadres
as the root of all jobs", the central and provincial authorities have always paid
attention to build and improve the quality of the cadres of the Vietnam Fatherland
Front Committee at district level to meet the requirements in the new situation.
Từ khóa: Cấp huyện, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
Keywords: District level, cadres, building contigent cadres, the Vietnam Fatherland Front Committee at district level.
Nhận bài: 20/8/2018; Sửa chữa: 21/8/2018; Duyệt đăng: 29/8/2018.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách
Mặt trận cấp huyện đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ mới
Theo th ng kê, toàn qu c hi n có 4.314 cán b
chuyên trách M t tr n c&p huy n thuc biên ch c quan
y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c&p huy n, bình quân
mi c quan M t tr n c&p huy n có 6,13 biên ch; trong

*

ó ni th&p nh&t là 4 biên ch, cao nh&t là 9 biên ch.
Hot ng ca i ng% cán b chuyên trách M t tr n c&p
huy n ã bám sát nhi m v chính tr, kinh t xã hi ca
t|ng a phng, tích cc ng viên, khi d y tinh th@n
thi ua yêu nc trong các t@ng lp nhân dân; làm c@u
n i a ch trng ca *ng, chính sách và pháp lu t
ca Nhà nc n vi nhân dân; phát huy dân ch, i

Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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di n bo v quyn và l"i ích h"p pháp, chính áng ca
nhân dân; v n ng nhân dân tham gia xây dng *ng,
xây dng chính quyn v#ng mnh. Tuy nhiên, kt qu
t "c còn cha tng xng vi yêu c@u  t ra, v i
ng% cán b M t tr n có c c&u, s l"ng v|a th|a, v|a
thiu; kin thc và n!ng lc công tác M t tr n, k n!ng
thc thi nhi m v, c%ng nh kh n!ng v n dng khoa
hc công ngh vào công tác còn hn ch. Nguyên nhân
ca nh#ng hn ch ó là, vn còn mt s c&p y và có
cán b, ng viên cha nh n thc sâu sc v v trí, vai trò
ca M t tr n trong iu ki n hi n nay, ni dung lãnh o
cha thc s  i mi, còn chung chung cha sát vi iu
ki n a phng c s; công tác t chc cán b M t tr n
 các khâu t| c th hóa tiêu chuEn, quy hoch, ào to,
b$i dng, luân chuyn cán b cha thc s t t. Mt b
ph n cán b thiu ch ng trong t tu dng rèn luy n,
hc t p nâng cao trình , còn ngi hc t p, tip thu
nh#ng kin thc mi.
Trong giai on cách mng mi, &t nc còn phi  i
m t vi không ít khó kh!n, thách thc trong b i cnh hi
nh p qu c t và tác ng ca cuc cách mng công
nghi p 4.0, bùng n thông tin trên internet, mng xã
hi,... òi hi phi nâng cao hn n#a ch&t l"ng i ng%
cán b chuyên trách M t tr n các c&p nói chung, cán b
M t tr n c&p huy n nói riêng  áp ng yêu c@u nhi m
v công tác M t tr n trong thi k mi. *$ng thi, 
tip tc trin khai thc hi n t t Ngh quyt s 18-NQ/TW
v xây dng t chc b máy tinh gn, hot ng hi u
qu, Ngh quyt s 26-NQ/TW v t p trung xây dng i
ng% cán b các c&p, Ngh quyt 39 - NQ/TW ca B Chính
tr v tinh gin biên ch và c c&u li i ng% cán b công
chc, viên chc và Ch th s 17 ca Ban Bí th v lãnh
o *i hi M t tr n T qu c Vi t Nam các c&p, tin ti *i
hi i biu toàn qu c M t tr n T qu c Vi t Nam l@n th
IX, nhi m k 2019-2024.

Một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ
cán bộ chuyên trách Mặt trận cấp huyện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt
trận trong giai đoạn mới
Mt là, nâng cao nh n thc và trách nhi m ca các
c&p y ng, chính quyn, i ng% cán b, ng viên và
nhân dân  i vi vi c ch!m lo xây dng i ng% cán b
chuyên trách M t tr n c&p huy n
Ki n toàn h th ng t chc b máy cán b M t tr n
theo hng tinh gn và nâng cao ch&t l"ng cán b. Có
s quan tâm, ch o, to iu ki n thu n l"i ca c&p y.
Trong tình hình hi n nay, trách nhi m ó c@n có s
chuyn bin mnh m, sâu sc và th ng nh&t cao hn
n#a, dám nhìn thng vào s th t v nh#ng m t yu kém,
hn ch ca công tác cán b.

N G H I ? M

-

T H  C

T I 7 N

* t!ng cng s lãnh o ca *ng  i vi M t tr n
t kt qu, v&n  quan trng c@n quan tâm là phi xây
dng t chc b máy và i ng% cán b M t tr n áp ng
yêu c@u nhi m v  t ra trong tình hình mi; xây dng
và t chc b máy, cán b ca c quan chuyên trách M t
tr n c&p huy n, c@n t p trung vào các công vi c, nh: xác
nh rõ chc n!ng, nhi m v ca M t tr n c&p huy n,
ki n toàn c quan chuyên trách M t tr n m bo tinh
gn, hot ng hi u qu.

Hai là, c th hóa tiêu chuEn cán b chuyên trách M t
tr n c&p huy n trong giai on hi n nay
Do hot ng  c thù ca M t tr n T qu c Vi t
Nam, nên i ng% cán b M t tr n ngoài nh#ng tiêu
chuEn chung, cán b c@n có tiêu chuEn c th ó là: Có
uy tín, n!ng lc, bit t p h"p, v n ng và t chc qu@n
chúng thc hi n các yêu c@u và nhi m v cách mng,
$ng thi phi là ngi luôn gng mu i @u trong
các phong trào thi ua yêu nc, bo v quyn và l"i ích
h"p pháp ca nhân dân; có tinh th@n trách nhi m cao
trc dân, chia s~ vi nh#ng khó kh!n ca nhân dân;
li nói và hành ng luôn $ng nh&t và luôn xu&t phát
t| l"i ích ca *ng ca nhân dân, không cc b a
phng, có sc khe  hoàn thành t t nhi m v; Bn
thân và gia ình là nh#ng t&m gng v o c, l i
s ng; Có kh n!ng ch trì, t p h"p, oàn kt, phát huy
sc mnh t p th, thu hút các t chc thành viên và
nhân dân tham gia thc hi n nhi m v và các chng
trình công tác ca M t tr n.
Vi c xây dng tiêu chuEn cán b nói chung, tiêu
chuEn cán b M t tr n c&p huy n theo chc danh òi hi
có thi gian nghiên cu, kiên trì thc hi n, tranh th
"c s ng h ca c&p y, ph i h"p ca các t chc
thành viên, các c quan h#u quan s góp ph@n ngày càng
chuEn hóa i ng% cán b M t tr n áp ng yêu c@u
nhi m v.

Ba là,  i mi và thc hi n $ng b các khâu trong
công tác cán b chuyên trách M t tr n c&p huy n
*Ey mnh thc hi n t t công tác quy hoch cán b
chuyên trách M t tr n c&p huy n, trong công tác quy
hoch cán b c@n to ngu$n t| nhiu hng, nhiu  i
t"ng. Trên c s ánh giá thc trng ngu$n cán b, xác
nh rõ ngu$n theo yêu c@u trc mt ho c lâu dài  có
k hoch ào to, b$i dng. Vi c quy hoch, b trí các
chc danh cán b ch ch t ca M t tr n phi nm trong
quy hoch t ng th v cán b trong h th ng chính tr.
Trong công tác quy hoch cán b M t tr n c@n to ngu$n
t| nhiu hng, nhiu  i t"ng, quan tâm b$i dng i
ng% cán b ti ch, thông qua hot ng ph i h"p phát
huy vai trò ca các t chc thành viên; thông qua b trí
sp xp ca c&p y qun lý cán b, iu ng luân chuyên
t| M t tr n c s ho c n v khác… Thc hi n luân
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chuyn cán b trong ngu$n quy hoch trong h th ng
M t tr n t| tnh n c s và thc hi n trong các t chc
ca h th ng chính tr.
Trong ánh giá cán b thc hi n theo Quy nh s 89Q*/TW ngày 4/8/2017 ca B Chính tr; qun lý vi c ánh
giá cán b c@n nm chc vi c ánh giá hàng n!m, ánh
giá khi ht nhi m k, vi c t p th ánh giá cán b, c&p
y ánh giá cán b và bn thân cán b t ánh giá.
T!ng cng công tác ào to, b$i dng là vi c làm có
ý ngha  nâng cao ch&t l"ng, hi u qu công tác ca cán
b. C@n kt h"p ào to, b$i dng vi vi c rèn luy n
trong thc ti<n công tác, trao  i kinh nghi m hot ng
gi#a các a phng; có ch  khuyn khích và bt buc
 i vi vi c t hc, t nghiên cu, nh k, có kim tra
kin thc và trình   i vi t|ng loi chc danh cán b.
Trong iu ki n i ng% cán b chuyên trách c&p huy n
còn hn ch v trình  chuyên môn, nghi p v thì vi c
t!ng cng ào to, b$i dng là vi c làm có ý ngha thit
thc, quyt nh n ch&t l"ng, hi u qu công tác M t
tr n trong thi gian ti.
C&p y *ng c@n quan tâm xây dng phng án luân
chuyn, iu ng cán b M t tr n c&p huy n gn vi
phng án luân chuyn, iu ng cán b chung ca
*ng; thc hi n luân chuyn iu ng “dc” trong h
th ng, iu ng “chéo” theo c c&u t chc trong h
th ng chính tr.
Trong quá trình thc hi n quy trình công tác cán b
ca M t tr n m bo kt h"p t t nguyên tc t p trung
dân ch và nguyên tc hi p thng dân ch. C&p y c@n
nghiên cu gii thi u cán b có uy tín, n!ng lc và có th
tính n vi c gii thi u nhân s có s d  y ban M t
tr n T qu c Vi t Nam c&p huy n hi p thng la chn c}
tham gia các chc danh ch ch t ca y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam c&p huy n.
C@n quan tâm thc hi n t t ch , chính sách  i vi
i ng% cán b chuyên trách M t tr n c&p huy n ngoài các
ch , chính sách chung ca *ng và Nhà nc  i vi
cán b, c@n có chính sách  c thù khuyn khích  i vi
cán b chuyên trách công tác M t tr n. Vì, cán b chuyên
trách M t tr n c&p huy n không ch thc hi n chc n!ng
x} lý hành chính mà phi tích cc i c s nm tình hình
nhân dân, thi gian hot ng không ch trong gi hành
chính mà còn ngoài gi hành chính; thi gian hot ng,
làm vi c  c s khu dân c không có thi gian nh l"ng
c th.

B n là, phát huy tính t giác hc t p, tu dng rèn luy n
o c ca cán b chuyên trách M t tr n c&p huy n
Phát huy tính t giác rèn luy n, hc t p nâng cao
trình  n!ng lc ca mi cán b làm công tác M t tr n
là vi c làm c@n thit trong iu ki n hi n nay.
Ngi cán b M t tr n nói chung, cán b chuyên
trách c&p huy n nói riêng mu n t p h"p "c lc l"ng,
nm bt, tham mu gii quyt kp thi tình hình các
t@ng lp nhân dân v|a phi có trình , v|a am hiu v
iu ki n kinh t xã - hi ca a phng, v|a phi linh
hot nm "c các hình thc, bi n pháp t chc, tuyên
truyn giáo dc, t chc t p h"p các t@ng lp nhân
dân,… * thc hi n t t nh#ng nhi m v ó òi hi cán
b M t tr n phi thng xuyên rèn luy n, t hc nâng
cao trình  n!ng lc.
Sinh thi, Ch tch H$ Chí Minh thng xuyên nhc
nh cán b tinh th@n t hc, t rèn luy n: “Mu n có
nhiu cán b, *ng phi giúp cho h t hc t p. *ng ã
giúp, cán b phi chu khó hc t p”, “Hc  trng, hc
 sách, báo, hc ln nhau và hc nhân dân, không hc
nhân dân là thiu sót r&t ln”.
Ban Thng trc y ban M t tr n T qu c c&p huy n
c@n có s nh hng ni dung, chng trình và quy
nh ch  t nghiên cu hc t p, rèn luy n  i vi i
ng% cán b chuyên trách M t tr n c&p huy n có chính
sách h tr", ng viên khen thng  khuyn khích
nâng cao ch&t l"ng t hc t p, rèn luy n ca i ng%
cán b c&p huy n.

N!m là, phát huy vai trò, trách nhi m ca các t chc
thành viên và nhân dân trong vi c xây dng i ng% cán
b chuyên trách M t tr n c&p huy n
C@n quan tâm gii thi u nh#ng cán b có phEm ch&t
n!ng lc ang công tác ti các t chc thành viên vào
quy hoch i ng% cán b chuyên trách M t tr n, ho c
luân chuyn công tác v M t tr n, nh&t là các chc danh
trong Ban Thng trc y ban M t tr n T qu c c&p
huy n. Trin khai có hi u qu quy ch tip dân, gii quyt
kp thi nh#ng kin ngh ca các thành viên và nhân dân
v o c, tác phong ca cán b chuyên trách M t tr n
c&p huy n.
Phát huy vai trò ca nhân dân tham gia xây dng i
ng% cán b chuyên trách M t tr n c&p huy n qua các hình
thc, nh: sinh hot chi b ni c trú, tip xúc c} tri,  i
thoi trc tip, thông qua hòm th góp ý.

Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 2016.
3. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
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Tng cng phát trin b n vng
nông nghi p, nông thôn
 Vi t Nam
TÔ XUÂN CƯỜNG*

Tóm tắt: Có thể nói, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững là một bộ phận cấu
thành của tư duy phát triển mới trong phát triển bền vững nông nghiệp, nông
thôn ở Việt Nam. Từ đó, góp phần vào việc cụ thể hóa và tìm ra giải pháp để
thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Một
nền nông nghiệp đạt tới sự phát triển bền vững cần được nhìn nhận không những
từ kết quả về lương thực mang lại, mà còn được thể hiện ở tính bền vững theo
thời gian và không gian của việc sử dụng tài nguyên, trong quá trình phân phối
và tiêu dùng cho người dân.
Summary: It can be said that the demand for fast and sustainable development
is an integral part of the new development thought in sustainable development of
rural agriculture in Vietnam. Since then, contributing to the specification and
finding solutions to implement National Target Program on building new rural
areas. Sustainable agriculture should be seen not only from food outcomes, but
also on sustainability over time and space of resource use, distribution, and
consumption of the people.
Từ khóa: Phát triển, phát triển bền vững, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, Việt Nam.
Keywords: Development, sustainable development, agriculture, rural, building new rural areas, Vietnam.
Nhận bài: 2/7/2018; Sửa chữa: 9/7/2018; Duyệt đăng: 25/7/2018.

Kết quả phát triển nông nghiệp - nông
thôn ở Việt Nam
Hi nh p qu c t ã em n c hi th trng, ngành
nông- lâm - thy sn nc ta óng góp 20% GDP và 17%
kim ngch xu&t khEu c nc (n!m 2017 t 36 t USD):
Nhiu nông sn có kim ngch xu&t khEu trên 1 t
USD/n!m, nh: rau qu, cao su, thy sn (tiêu gi# v trí
hàng @u, go và cà phê ng th hai th gii).
*

Nhng, hn ch ca nông nghi p Vi t Nam hi n nay là
ch&t l"ng cha t yêu c@u; vì v y, hàng nông sn xu&t
khEu bán vi giá th&p hn nhiu các qu c gia khác, gây
t n th&t sau thu hoch. *i di n các t chc nc ngoài
cho rng, nông nghi p Vi t Nam phi hng ti mc tiêu
chuyn t| kh i l"ng sn xu&t ln sang giá tr cao.
Tác ng hai m t ca quá trình công nghi p hóa - hi n
i hóa n môi trng ca nông nghi p và nông thôn,
ó là phân bón khi s} dng  li mt d l"ng áng k

Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
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do không "c cây tr$ng h&p th, tác ng x&u n chính
h sinh thái c%ng nh làm ô nhi<m ngu$n nc, ô nhi<m
&t và có th gây t bin gen  i vi mt s loi cây
tr$ng. Theo c tính, n!m 2010, khong 60 - 65% l"ng
phân m (khong 1,77 tri u t&n) 55 - 60% l"ng phân
lân (2,07 tri u t&n) và 55 -60% kali (344 nghìn t&n) "c
bón vào &t, nhng cây tr$ng không h&p th. Vi c lm
dng thu c bo v thc v t trong phòng tr| dch hi, s}
dng không tuân th các quy trình k thu t ã dn n
h u qu nhiu trng h"p b ng c, m&t an toàn v sinh
thc phEm, $ng rung b ô nhi<m. Ch&t l"ng môi
trng nc, &t b suy gim, tác ng x&u ti các ng
v t hoang dã, gây c hi cho b@u khí quyn, nh hng
ti sc khe con ngi.
Theo c tính, c nc có trên 16.700 trang tri ch!n
nuôi vi khong 40 tri u gia súc, 230 tri u gia c@m, mi
n!m thi ra môi trng trên 80 tri u t&n ch&t thi, c%ng
góp ph@n gia t!ng ô nhi<m. Khong 60% ch&t thi rn
cha qua x} lí mà  thng xu ng h th ng kênh mng
làm ô nhi<m và nh hng n ng n ti môi trng s ng.
Tình trng ch!n nuôi th rông, ch!n th trên &t d c, @u
ngu$n nc,... còn khá ph bin ã làm t!ng di n tích
&t xói mòn, suy gim ch&t l"ng &t, nc, gim kh
n!ng sn xu&t nông nghi p trên vùng rng ln. Vi c phát
trin nuôi tr$ng thy sn không theo quy hoch dn n
ô nhi<m môi trng. Vi c s} dng nhiu nguyên li u thu
sn, nc, nhiên li u, n!ng l"ng, hoá ch&t tEy r}a, kh}
trùng,... dn n l"ng ch&t thi rn, nc thi, khí thi,
 c bi t là nc thi h#u c gây ô nhi<m môi trng.

Phát triển nông nghiệp bền vững trong
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
Việt Nam
 Vi t Nam, trc  i mi, vi c phát trin kinh t "c
v n hành theo quan ni m, bng cách nào ó và bng mi
giá  to ra mt l"ng ca ci ngày càng ln mà cha
tính n nh#ng h u qu xã hi ca nó. Do v y, ã không
lng trc "c nh#ng h u qu n ng n  i vi hi n ti
và c vi các th h tng lai, nn kinh t ch "c coi là
phát trin nu t "c kt qu v ba m t:
- T!ng trng kinh t có ch&t l"ng (trên c s nâng
cao n!ng su&t lao ng và hi u qu @u t);
- Phát trin xã hi i liê£n v¤i bo m s tiê¤n bô va£
công bng xã hi;
- Bo v và ci thi n môi trng.
V!n ki n *i hi XI ca *ng  ra 22 ch tiêu ch yu,
trong ó các ch tiêu v môi trng: T l che ph r|ng
n!m 2020 là 45%; 100% dân c "c s} dng nc sch,
nc h"p v sinh; 100% c s sn xu&t, kinh doanh mi
áp dng tiêu chuEn môi trng; 95% nc thi, 85% rác
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thi nguy hi, 100% rác thi y t "c x} lí. *nh hng
Chin l"c phát trin kinh t - xã hi 10 n!m (20112020) ca Chính ph là: T!ng trng kinh t nhanh và
bn v#ng; Chuyn  i mô hình sn xu&t và tiêu dùng theo
hng thân thi n môi trng; Thc hi n “công nghi p
hóa sch”; Phát trin nông nghi p - nông thôn bn v#ng;
phát trin bn v#ng các vùng và a phng. Chính ph
ban hành *nh hng phát trin bn v#ng Vi t Nam giai
on 2011- 2020 và b ch tiêu phát trin bn v#ng 
theo dõi, giám sát và ánh giá v&n  này.
Hi n nay, trong cách tip c n v phát trin bn v#ng
ã xu&t hi n quan ni m mi, cho rng, tr ct ca phát
trin bn v#ng không ch là ba thành t : kinh t - xã hi
- môi trng, mà phi "c m rng hn vi ni dung c@n
b sung thêm. Nhng ch  ý n liên h gi#a môi trng
sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, và t!ng trng kinh t
là cha khai thác ht s quan trng ca ý ni m “bn
v#ng”. Vì v y, c@n phi m rng thành n!m tr ct ca s
phát trin bn v#ng. *ó là: Kinh t ph$n vinh, xã hi hài
hòa, v!n hóa lành mnh, chính tr n nh và môi trng
trong sch.  Vi t Nam, vi c xác nh ni hàm ca phát
trin không ch là bn v#ng, mà còn phi nhanh, b¥i do
xuâ¤t pha¤t iê¥m cu¥a n¤c ta còn thâ¤p. Trong Hi ngh Phát
trin bn v#ng do B K hoch và *@u t t chc @u n!m
2011, các ý kin phát biu ã th ng nh&t nh n nh, có
2 nguyên nhân chính làm cho s phát trin nhanh và bn
v#ng  Vi t Nam cha t nh mong mu n:

Mt là, cha có mô hình phù h"p cho s phát trin
nhanh và bn v#ng (Vi t Nam mi chú trng phát trin
theo chiu rng, mà cha chú ý n phát trin theo chiu
sâu, gi ây phi kt h"p hài hòa phát trin theo chiu
rng và phát trin theo chiu sâu).
Hai là, cha xây dng "c b quy tc chuEn làm tiêu
chí ánh giá cho s phát trin nhanh và bn v#ng. *iu
này nói lên trong s phát trin nhanh và bn v#ng  Vi t
Nam vn còn vng bóng nhân t ht nhân (t duy phát
trin) cho s kt h"p và v n hành $ng b các yu t c&u
thành to nên s phát trin nhanh và bn v#ng.
Nh v y, t&t yu c@n phi có mt t duy phát trin
làm c s lí lu n cho quan im phát trin nhanh và bn
v#ng  quan im này tr thành c bn, bao trùm, xuyên
su t trong chin l"c phát trin &t nc, tr thành mc
tiêu nh&t quán và là phng châm lãnh o, ch o ca
*ng và Nhà nc ta, c%ng nh ca toàn dân trong hành
ng. Có th nói, yêu c@u phát trin nhanh và bn v#ng
là mt b ph n c&u thành ca t duy phát trin mi, góp
ph@n vào vi c c th hóa và tìm ra gii pháp  thc hi n
t t Chng trình mc tiêu qu c gia v xây dng nông
thôn mi. Trung tâm T v&n Chính sách Nông nghi p d
báo, n n!m 2020, kh i l"ng xu&t khEu các m t hàng
nông sn ca Vi t Nam s gim. Kh i l"ng go xu&t khEu
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Một trong những mục tiêu lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đang theo đuổi là phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững.
ẢNH: KỲ ANH

có kh n!ng suy gim trung bình 1,1%/n!m, cà phê gim
1%/n!m, chè gim 3,9%/n!m, tiêu và iu t!ng nh 
mc 2 - 3%/n!m. Ch có các m t hàng nh cao su và thy
sn vn còn nhiu kh n!ng t!ng l"ng xu&t khEu, c th
cao su t!ng  mc trung bình 3,9%/n!m, cá  mc
5,2%/n!m và tôm  mc 3,2%/n!m,... Trong khi ó, Vi t
Nam có th t!ng mnh nh p khEu các sn phEm tht do
ngu$n cung trong nc khó có th áp ng "c nhu c@u
ngày mt t!ng cao (l"ng nh p khEu tht l"n t!ng trung
bình 8,6%/n!m, tht bò 9,6%/n!m và tht gia c@m
15,4%/n!m). * tránh b&t l"i, nông nghi p Vi t Nam ch
có th phát trin theo hng: Chuyên môn hóa và a
canh; Áp dng công ngh cao, sch và h th ng qun lí
hi u qu trên phm vi toàn ngành, mi vùng, c%ng nh
trên phm vi trang tri, ch bin, buôn bán nông sn 
nâng cao ch&t l"ng, h giá thành sn xu&t, bo m các
tiêu chuEn an toàn thc phEm, bo v môi trng sinh
thái t nhiên và nhân v!n.

Phát triển bền vững, hài hòa đối với lĩnh
vực nông nghiệp, nông thôn
Khái ni m “Phát trin nông nghi p - nông thôn bn
v#ng” "c nêu ra  Hi ngh v Nông nghi p môi
trng ca FAO n!m 1991. *ó là mt quá trình a chiu,
bao g$m: 1) Tính bn v#ng ca chui lng thc (t|
ngi sn xu&t n ngi tiêu th, liên quan trc tip
n cung c&p @u vào, ch bin và th trng); 2) Tính
bn v#ng trong s} dng tài nguyên &t và nc v
không gian và thi gian; 3) Kh n!ng tng tác thng
mi trong tin trình phát trin nông nghi p - nông thôn
 m bo cuc s ng , an ninh lng thc trong
vùng và gi#a các vùng.
*iu ó có ngha là, mt nn nông nghi p t ti s
phát trin bn v#ng c@n "c nhìn nh n không nh#ng t|
kt qu v lng thc mà nó mang li, mà còn "c th
hi n  tính bn v#ng theo thi gian và không gian ca
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vi c s} dng tài nguyên (trc ht là &t và nc), $ng
thi còn phi m bo "c c tính bn v#ng trong quá
trình phân ph i và tiêu dùng (trc ht là lng thc)
cho ngi dân trong vùng và gi#a các vùng.
Nh v y, mt nn nông nghi p bn v#ng phi t
"c ba mc ích: 1) Gi# gìn và làm phong phú môi
trng; 2) *t hi u qu kinh t cao; 3) Bo m công
bng kinh t và công bng xã hi.
Phát trin "c coi là bn v#ng khi bo m "c s
phát trin hài hòa: Kinh t hi u qu, xã hi công bng và
môi trng "c bo v , gìn gi#. Cách thc hành này phi
m bo tính bn v#ng, ngha là phi áp ng c ba mc
tiêu: 1) Bn v#ng v sinh thái; 2) Bn v#ng v l"i ích v
kinh t; 3) Bn v#ng v l"i ích xã hi  i vi nông dân và
cng $ng.
Quá trình phát trin bn v#ng òi hi phi tuân th
các nguyên tc sau: 1) Nguyên tc v s y thác ca nhân
dân; 2) Nguyên tc phòng ng|a; 3) Nguyên tc bình ng
gi#a các th h ; 4) Nguyên tc phân quyn và y quyn;
5) Nguyên tc bình ng trong ni b th h ; 6) Nguyên
tc ngi gây ô nhi<m phi tr tin; 7) Nguyên tc ngi
s} dng phi tr tin.

Yêu cầu môi trường cho sự phát triển bền
vững trong nông nghiệp, nông thôn
Xây dng chng trình hành ng thc hi n các mc
tiêu v môi trng
Mc tiêu phát trin bn v#ng v môi trng là khai
thác h"p lí, s} dng tit ki m và có hi u qu tài nguyên
thiên nhiên ca c nc c%ng nh t|ng a phng;
phòng ng|a, ng!n ch n, x} lí và kim soát có hi u qu ô
nhi<m môi trng sinh thái; bo t$n s a dng sinh hc,
bao g$m: S} dng h"p lí, bn v#ng và ch ng thoái hoá tài
nguyên &t; S} dng tit ki m, hi u qu và bn v#ng tài
nguyên khoáng sn; Bo v môi trng nc và s} dng
bn v#ng tài nguyên nc; Bo v môi trng và tài
nguyên bin, ven bin, hi o; Bo v và phát trin tài
nguyên r|ng; Gim ô nhi<m không khí  các ô th và
khu công nghi p; Qun lí ch&t thi rn và ch&t thi nguy
hi; Bo t$n a dng sinh hc; Gim nh bin  i khí h u
và hn ch nh#ng nh hng có hi ca bin  i khí h u,
góp ph@n phòng, ch ng thiên tai.
Xây dng chng trình phát trin nông nghi p - nông
thôn theo hng bn v#ng

+ C c&u li sn xu&t nông nghi p và phát trin kinh
t nông nghi p theo hng bn v#ng: Xây dng chin
l"c phát trin nông nghi p - nông thôn theo hng công
nghi p hóa - hi n i hóa, a dng ngành ngh và chuyn
 i c c&u kinh t  nông thôn: Xây dng chng trình
a nhanh tin b khoa hc, k thu t vào nông nghi p;
nh&t là chng trình gi ng; Xây dng và m rng mô hình
sn xu&t hàng hóa vùng núi khó kh!n; *iu chnh, b
sung c p nh t quy hoch phát trin nông, lâm, ng
nghi p trong t|ng vùng kinh t và liên vùng theo hng
phát trin bn v#ng gn sn xu&t vi th trng, gn vùng
nguyên li u vi công nghi p ch bin; Xây dng  án
chuyn dch c c&u nông nghi p, nông thôn theo hng
công nghi p hóa, phát huy th mnh ca t|ng vùng; Phát
trin sn xu&t nông sn hàng hoá có ch&t l"ng và hi u
qu, gn sn xu&t vi th trng trong nc và th trng
qu c t nhm nâng cao hi u qu s} dng tài nguyên (&t
ai, lao ng và ngu$n v n), nâng cao thu nh p trên mt
n v ha &t canh tác, trên mt ngày công lao ng; Ci
thi n i s ng ca nông dân.
+ Xây dng  án s} dng h"p lí tài nguyên nông
nghi p và nông thôn: Xây dng và thc hi n chng trình
nâng cao n!ng su&t s} dng &t, s} dng h"p lí ngu$n tài
nguyên nc; Áp dng h th ng sn xu&t nông - lâm kt
h"p; Nông - lâm - ng kt h"p phù h"p vi iu ki n sinh
thái ca t|ng vùng, nhm s} dng h"p lí và có hi u qu
ngu$n tài nguyên &t, nc, khí h u; Xây dng chng
trình a nhanh tin b khoa hc, k thu t vào nông
nghi p, nh&t là công nghi p sinh hc; Thc hi n chng
trình ci to các gi ng cây, gi ng con.
+ Xây dng và thc hi n chng trình phát trin th
trng nông thôn, t!ng kh n!ng tiêu th nông sn.
Nghiên cu ban hành các c ch chính sách, các v!n bn
pháp quy nhm thúc Ey m i liên kt gi#a nh#ng ngi
sn xu&t nguyên li u, c s ch bin và khâu lu thông;
Xây dng  án phát trin a dng ngành ngh và dch v
 nông thôn; To vi c làm phi nông nghi p, t!ng thi
gian lao ng và c c&u li ngu$n lao ng  nông thôn.
Theo nh#ng nh hng này, ngành nông nghi p Vi t
Nam c@n nhanh chóng c p nh t, ng dng sáng to và
v n dng linh hot vào mi hot ng sn xu&t, qun lý
ngành nhm khai thác l"i th thiên nhiên hi u qu, em
li l"i ích kinh t t i a mà vn m bo tái sn xu&t cho
mai sau và tip tc m rng hi u qu sn xu&t nông
nghi p  nhiu lnh vc khác.
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2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
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Tích t và t p trung đ!t đai
đ phát trin n n nông nghi p
hàng hóa ln  Kiên Giang
TRẦN TUỆ QUANG*

Tóm tắt: Tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa
lớn là xu thế tất yếu ở nước ta. Nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long,
tỉnh Kiên Giang đang phát triển mạnh các trang trại tập trung, do đó việc làm
này càng cấp thiết. Để đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất cần thực hiện
đồng bộ các giải pháp, trong đó có những giải pháp tỉnh có thể thực hiện,
nhưng có những vấn đề, như: mức hạn điền, thị trường chuyển quyền sử dụng
đất, thị trường cho thuê quyền sử dụng đất,… phải giải quyết ở tầm vĩ mô.
Summary: Land accumulation and concentration for developing large
agricultural commodities is inevitable trend in our country. Located in the
Mekong Delta, Kien Giang province is developing strong concentration farms, so
it is imperative. In order to promote the accumulation and concentration of
land, it is necessary to carry out synchronous solutions, including some possible
provincial solutions. But there are some issues such as: land limit, market of
land use rights transfer, market of land use rights lease etc must be dealt at
macro level.
Từ khóa: Tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, tỉnh Kiên Giang.
Keywords: Accumulation, concentration of land, developing agricultural commodities, Kien Giang province.
Nhận bài: 16/7/2018; Sửa chữa: 20/7/2018; Duyệt đăng: 15/8/2018.

i di n tích t nhiên 634.852,67 ha, Kiên Giang là
tnh có di n tích ln nh&t vùng *$ng bng sông
C}u Long. Trong ó, &t sn xu&t nông nghi p ca
tnh là 463.100ha (n!m 2017, &t lúa là 395.820
ha, t!ng 18.453 ha so vi n!m 2010). N!m 2015,t trng
ca nông - lâm - thy sn còn 35,14%, dch v t!ng lên
chim 40,44%), nhng nông nghi p vn là ngành chim
t trng khá ln trong c c&u kinh t ca tnh. Sn l"ng
lúa ca Kiên Giang t mc 4.642.000 t&n vào n!m 2015;

V
*

do nhiu nguyên nhân, nh&t là do bin  i khí h u, hn
hán, m n xâm nh p làm cho di n tích, n!ng su&t và sn
l"ng lúa ca tnh gim d@n: n!m 2016 gim xu ng còn
4.160.794 t&n và n!m 2017 ch còn 4.051.896 t&n, nhng
n nay sn l"ng lúa ca Kiên Giang vn chim khong
10,1% sn l"ng lúa ca c nc. Sn l"ng khai thác và
nuôi tr$ng thy sn t 674.845 t&n, trong ó sn l"ng
tôm nuôi t 52.200 t&n; n!m 2017 t 765.275 t&n, trong
ó sn l"ng tôm nuôi t 65.190 t&n.

Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.
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Sự cần thiết tích tụ, tập trung ruộng đất ở
Kiên Giang
Hi n nay ti Kiên Giang có 2 mô hình canh tác ch yu
trên &t nông nghi p là chuyên canh lúa 2 v (mt s a
phng có th canh tác 3 v) và mô hình tôm - lúa.
Hi u qu ca mô hình canh tác lúa: Nu ngi nông
dân tham gia “Cánh $ng ln”, "c doanh nghi p bao
tiêu sn phEm vi giá cao hn th trng cùng thi im
t| 30 n 50 $ng/kg. Khi tham gia “Cánh $ng ln”, do
cách thc làm !n h"p tác nên chi phí cho 1ha khong
15,6 tri u $ng, th&p hn nh#ng h không tham gia 1
tri u $ng. N!ng su&t lúa bình quân ca Kiên Giang v
*ông - Xuân 2016-2017 t 6,03 t&n/ha, vi giá lúa "c
doanh nghi p bao tiêu là5.650 $ng/kg, t ng thu nh p
hn 34 tri u $ng/ha, l"i nhu n khong 18,5 tri u
$ng/ha (khong 52%), cao hn ngoài mô hình khong
2,4 tri u $ng/ha. N!ng su&t v Hè - Thu 2017 là 5,5
t&n/ha, vi giá lúa khong 5.900/kg, t ng thu nh p 32,5
tri u $ng/ha, l"i nhu n khong 17 tri u $ng/ha. Nh
v y, nu làm 2 v lúa/1n!m, theo tính toán ca n!m
2017, 1ha &t lúa s mang li l"i nhu n khong 35,5 tri u
$ng.Nu giá tr mt ha &t bình quân 400 tri u $ng,
cng v n ling @u t hai v khong 70 tri u $ng, làm
ra mc lãi 35 tri u $ng/n!m (hai v) ch tm n.
Mô hình canh tác 1 v tôm - 1 v lúa: Nu nh t ng
chi phí @u t hai v lúa/ha/n!m g@n 32 tri u $ng, thu
hoch 13 t&n/n!m và thu v trên 64 tri u $ng, l"i nhu n
trên 32 tri u $ng. So vi mô hình mt v tôm - mt v
lúa; trong ó, chi phí mt v lúa trên 16,5 tri u $ng/ha,
thu hoch trên 36,7 tri u $ng, l"i nhu n g@n 21 tri u
$ng; chi phí mt v tôm trên 22 tri u $ng, thu hoch
51 tri u $ng, lãi g@n 29 tri u $ng. So sánh hi u qu
kinh t gi#a hai mô hình 2 v lúa và mô hình mt v lúa
- mt v tôm thì mô hình mt tôm - mt lúa/n!m s lãi
hn mô hình hai lúa/n!m là g@n 17 tri u $ng/ha/n!m.
Nh v y, nu 1 h có 1ha &t thì: vi mô hình canh
tác 2 v lúa, 1 h 4 nhân khEu thì thu nh p t| lúa ch t
khong 9 tri u $ng/ngi/n!m. Còn vi mô hình tôm lúa thì thu nh p khá hn, nhng c%ng ch t khong 13
tri u $ng/ngi/n!m.
T| phân tích trên cho th&y,  phát trin nông nghi p
hàng hóa ln, t!ng thu nh p cho h nông dân, lao ng
nông nghi p thì tích t, t p trung &t ai là t&t yu 
Kiên Giang.

Những yếu tố tác động tới tích tụ, tập
trung ruộng đất ở Kiên Giang
Th nh&t, h th ng chính sách, pháp lu t v &t ai
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Ngh quyt s 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012, ca Ban
Ch&p hành Trung ng *ng khóa XI, V tip tc  i mi
chính sách, pháp lu t v &t ai trong thi k Ey mnh
toàn di n công cuc  i mi, to nn tng  n n!m
2020 nc ta c bn tr thành nc công nghi p theo
hng hi n i, xác nh: Tip tc giao &t, cho thuê &t
nông nghi p cho h gia ình, cá nhân s} dng có thi
hn theo hng kéo dài hn quy nh hi n hành 
khuyn khích nông dân gn bó hn vi &t và yên tâm
@u t sn xu&t. *$ng thi, m rng hn mc nh n
chuyn quyn s} dng &t nông nghi p phù h"p vi iu
ki n c th t|ng vùng, t|ng giai on  to iu ki n
thu n l"i cho quá trình tích t, t p trung &t ai, t|ng
bc hình thành nh#ng vùng sn xu&t hàng hóa ln trong
nông nghi p.

Th hai, trình  canh tác, trình  c gii hóa ca
ngi sn xu&t
Hi n nay  Kiên Giang, trình  canh tác, mc  c
gii hóa ca ngi nông dân "c nâng lên. Trong sn
xu&t lúa, nông dân ch yu s} dng máy móc thay th sc
ngi. Sau hn tám n!m trin khai chính sách cho nông
dân vay v n mua máy móc phc v sn xu&t nông nghi p,
 Kiên Giang ã có 917 h "c xét cho vay có h tr" lãi
su&t  mua 264 máy cày, 267 máy g t  p liên h"p
(GÐLH), 52 máy bm nc, 123 mô-t i n, 46 máy su t
lúa, 163 máy s&y lúa... *n n!m 2016,toàn tnh Kiên
Giang có 1.319 máy GÐLH, 4.827 máy cày, 160 máy g t
xp dãy, 1.799 lò s&y lúa, 5.692 dng c s hàng... Vi s
máy hi n có, Kiên Giang ã c gii hóa t 65% di n tích
cày i, 100% khâu bm ti bng ng lc, 35% khâu thu
hoch, 30% khâu s hàng, 50% sn l"ng khâu s&y khô...
Vi trình  canh tác t t, trình  c gii hóa cao, cho
phép mt lao ng nông nghi p có th canh tác trên 1
di n tích &t ln hn, to iu ki n và òi hi phi tích
t và t p trung rung &t.

Th ba, t p quán, tâm lý ca ngi nông dân
T p quán, tâm lý ngi nông dân $ng bng sông C}u
Long nói chung c%ng nh nông dân  Kiên Giang nói riêng
là mu n gi# &t nông nghi p nh mt tài sn và công c
“bo him” m bo n nh cuc s ng  nông thôn,
không mu n chuyn nh"ng quyn s} dng &t, m c dù
có th có ngu$n thu nh p t| các hot ng sn xu&t phi
nông nghi p m bo.

Một số giải pháp nhằm tích tụ, tập trung
ruộng đất ở Kiên Giang
Thc t, trong thi gian qua  Kiên Giang ã di<n ra
quá trình tích t và t p trung rung &t thông qua mt
s hình thc:

K I N H

+ Chuyn quyn s} dng &t nông nghi p gi#a các h
gia ình, các cá nhân, hình thc này di<n ra ch yu 
các huy n vùng T giác Long Xuyên, ni di n tích &t
nông nghi p tng  i ln. Tuy nhiên, hình thc này
không nhiu vì tâm lý ca ngi nông dân mu n gi# li
rung &t.
+ Cho thuê quyn s} dng &t. *ây là hình thc di<n
ra khá ph bin hi n nay  Kiên Giang, mt s h gia ình
có nhiu &t cho nh#ng h khác thuê quyn s} dng &t,
nhiu h có ít &t canh tác có thu nh p th&p c%ng cho
thuê quyn s} dng &t và i làm công nhân  các khu
công nghi p vùng *ông Nam b.
+ H"p tác, liên kt sn xu&t, xây dng “Cánh $ng
ln”. Doanh nghi p ký h"p $ng vi nhiu h nông dân,
h"p tác xã cung ng v t t, gi ng, hng dn k thu t,
bao tiêu sn phEm theo h"p $ng trên di n tích ln.
* thc hi n tích t, t p trung rung &t  Kiên Giang
góp ph@n phát trin nông nghi p hàng hóa ln, c@n thc
hi n các gii pháp:

Mt là, nâng cao n!ng lc sn xu&t hàng hóa ca các
h nông dân, phát trin kinh t trang tri, h"p tác xã
kiu mi.
Hi n nay và trong tng lai, kinh t h gia ình, kinh
t trang tri vn là n v sn xu&t ch yu trong nông
nghi p  Vi t Nam c%ng nh ti Kiên Giang. Trang tri là
n v kinh t có kh n!ng tích t, t p trung rung &t,
v n... Do ó, trong thi gian ti, tnh c@n có chính sách
 khuyn khích các h nông dân trên a bàn tích t,
t p trung rung &t, m rng quy mô sn xu&t hàng hóa
và n!ng lc làm ch sn xu&t kinh doanh, phát trin kinh
t trang tri, hình thành i ng% nông dân chuyên
nghi p có trình , n!ng lc qun tr kinh doanh, ng
dng khoa hc và công ngh . Ngi nông dân "c ào
to v hch toán kinh doanh, qun lý sn xu&t, tip c n
th trng, bo v môi trng, s} dng &t...có tinh th@n
h"p tác sn xu&t kinh doanh, sn xu&t gn vi nhu c@u
ca th trng.
Kinh t h"p tác c%ng là mt trong nh#ng hình thc
góp ph@n t p trung rung &t. Hi n nay  Kiên Giang có
279 h"p tác xã, 2.224 t h"p tác. Trong thi gian ti, tnh
c@n phát trin a dng các loi hình h"p tác xã, liên kt
theo c chiu ngang và chiu dc. Xây dng h"p tác xã
kiu mi hot ng úng nguyên tc t nguy n, t ch,
qun lý dân ch, bình ng, cùng có l"i, h tr" nông dân
sn xu&t hi u qu. *m bo hi u qu hot ng kinh
doanh ca h"p tác xã, $ng thi h tr" cho kinh t h
nông dân phát trin.
*n nay  Kiên Giang có 15 công ty tham gia liên kt
cung ng v t t @u vào và ký h"p $ng bao tiêu sn

N G H I ? M

-

T H  C

T I 7 N

phEm lúa trên di n tích 47.683 ha  11 huy n, th. Chính
s liên kt vi doanh nghi p là iu ki n  có “Cánh
$ng ln”, do ó, trong thi gian ti, c@n xây dng c
ch, chính sách khuyn khích doanh nghi p @u t trong
nông nghi p, nh&t là doanh nghi p ch bin và dch v
trong nông nghi p, nông thôn. u tiên và h tr" doanh
nghi p tích t, t p trung &t ai  @u t xây dng nhà
xng, khu nông nghi p công ngh cao, các doanh
nghi p có liên kt theo chui t| sn xu&t n tiêu th sn
phEm vi các h nông dân to thành các chui sn xu&t
kinh doanh bn v#ng.

Hai là, phát trin các hình thc liên kt sn xu&t, kinh
doanh trong nông nghi p.
*Ey mnh quá trình h"p tác, liên kt sn xu&t hình
thành các “Cánh $ng ln” phát trin nông nghi p hàng
hóa. Hoàn thi n ch nh h"p $ng kinh t, liên kt trong
sn xu&t nông nghi p, nâng cao trách nhi m các bên thc
hi n cam kt trong liên kt sn xu&t, kinh doanh trong
nông nghi p, thúc Ey phát trin nn nông nghi p hàng
hóa, hi nh p qu c t.

Ba là, ban hành c ch, chính sách tín dng h tr"
nông dân.
C@n xem xét h tr" tín dngcho các t chc, cá nhân
thuê rung &t  tích t, t p trung rung &t, m rng
quy mô phát trin nông nghi p hàng hóa.
* phát trin nông nghi p hàng hóa, c@n ng dng
công ngh cao trong sn xu&t nông nghi p nh nh#ng
gi ng lúa có kh n!ng chu m n, chu hn; chng nh n
VietGAP, h#u c cho sn phEm nông sn, nh: lúa (Hòn
*&t, Gi$ng Ring, An Biên); h$ tiêu, khoai lang, i (Gi$ng
Ring); chanh, rau, khóm (Châu Thành); n&m rm (Phú
Qu c), lúa h#u c (An Biên, An Minh),… Do ó, c@n có
nh#ng chính sách u ãi cho các t chc, doanh nghi p
ng dng công ngh cao trong nông nghi p, thúc Ey
phát trin nông nghi p hàng hóa ch&t l"ng cao.

B n là, ào to ngh gn vi chuyn dch lao ng
nông nghi p sang các ngành khác.
Vi c thc hi n tích t và t p trung rung &t, t&t yu
dn ti tình trng d th|a lao ng nông nghi p. * gii
quyt vi c làm, to thu nh p cho s lao ng dôi d, c@n
phát trin các ngành công nghi p mà tnh Kiên Giang có
l"i th nh công nghi p sn xu&t v t li u xây dng, công
nghi p ch bin nông - lâm - thy sn; phát trin du lch
 Hà Tiên, Phú Qu c...
Cùng vi ó, c@n tip tc thc hi n ào to ngh
cho lao ng nông thôn theo * án 1956 ca Chính ph
 ngi lao ng có th tìm "c vi c làm  các khu
công nghi p.
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trong công tác phòng, ch ng
tham nh"ng trên toàn c&u
LÊ HOÀNG ANH TUẤN*

Tóm tắt: Trí tuệ nhân tạo hay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là các thuật
ngữ không còn xa lạ với người dân trên toàn thế giới. Việc áp dụng trí tuệ
nhân tạo trong công tác phòng, chống tham nhũng cũng là yếu tố tất yếu
của xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng và đưa ra quan điểm về việc sử dụng
ra sao, áp dụng như thế nào cho hiệu quả thể hiện vai trò của Chính phủ
từng nước.
Summary: Artificial intelligence or industrial revolution 4.0 is no longer new
to people around the world. The application of artificial intelligence in
corruption prevention is also an essential element of society. This article
reviews the current situation and gives an idea of how to use it, how to apply
effectively to show the role of the government of each country.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, trí tuệ nhân tạo, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thế giới.
Keywords: Anti-corruption, artificial intelligence, industrial revolution 4.0, world.
Nhận bài: 28/8/2018; Sửa chữa: 28/8/2018; Duyệt đăng: 5/9/2018.

Thực trạng công tác phòng, chống tham
nhũng trên thế giới

mi qu c gia "c xp loi. Ch s càng cao, thì &t nc
ó càng ít tham nh%ng.

Theo mt nghiên cu ca Ngân hàng Th gii, hàng
n!m trên th gii có khong 1.000 t USD b tham nh%ng
di dng a h i l. Ch riêng  châu Phi hàng n!m có
khong 148 t USD ã b m&t hay th&t thoát do t tham
nh%ng gây ra1.

Ch s tham nh%ng trên th gii thay  i theo t|ng
n!m. Tuy nhiên, nhìn chung theo T chc Minh bch qu c
t, các nc Bc Âu "c ánh giá là t t nh&t th gii
bao g$m *an Mch, Ph@n Lan, Iceland, Na Uy, Thy *in,
hay mt s nc nh Canada, New Zealand, Australia…2

T chc Minh bch qu c t (TI) ã a ra mt Ch s
cm nh n tham nh%ng (CPI) t| 0 n 100, ánh giá qua
s iu tra ca các chuyên gia, các nhà nh hng d
lu n, các cán b kinh doanh và các nhà giám sát nhân
quyn ang s ng, làm vi c ho c i du lch nhiu ni ti

R&t nhiu bi n pháp ã "c Chính ph các nc áp
dng  ng!n ng|a tình trng tham nh%ng,  c bi t là
trong giai on bùng n v công ngh , thit b hi n i,
tinh vi nhm qua mt các lc l"ng chc n!ng và các t
chc làm nhi m v ng!n ng|a tham nh%ng. Theo th ng

*

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.

50 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018)

NH.NG VDN *> QUC T VÀ *I NGO3I NHÂN DÂN

kê,  EU trong giai on công ngh phát trin, tham
nh%ng ã làm gim 1% GDP ca khu vc, tng ng vi
khon l hàng n!m là 120 t euro (tng ng 140 t ô
la M)3.

Vai trò của việc áp dụng trí tuệ nhân tạo
trong phòng, chống tham nhũng
Hi n vn có nhiu quan im trái chiu v tác
ng và nh hng ca trí tu nhân to  i vi cuc
s ng ca con ngi. Tuy nhiên, vn phi th|a nh n
nh#ng óng góp to ln ca nghiên cu này  i vi s
phát trin chung ca xã hi,  c bi t trong lnh vc
an ninh tr t t và mt ph@n trong công tác phòng,
ch ng tham nh%ng.
Trí tu nhân to phát hi n tham nh%ng
Chc n!ng phát hi n tham nh%ng "c mt nhóm ti
Brazil g$m 8 ngi phát trin. D án  kim soát chi phí
ca các chính tr gia &t nc Brazil, bng cách to ra mt
robot phân tích trc tuyn mt trong 513 i biu ca
&t nc chi tiêu theo hn ngch t|ng vi c thc hi n
trong ngh vi n. Robot s giúp phát hi n các b&t thng.
Nh#ng chi phí này bao g$m t|: nhiên li u, b#a !n, vé máy
bay, ch  và t| nh#ng ngi khác.
Trong tháng @u tiên sau khi ra i, robot do nhóm
nghiên cu ti Brazil to ra ã phát hi n 3.000 khon
áng ng và thu h$i tng ng vi hn 100 nghìn euro
(tng ng 117 nghìn ô la M). Thành công ca robot
ã khin các nhà khoa hc nghiên cu ti Brazil có k
hoch phát trin robot phát hi n tham nh%ng ti 2 qu c
gia là Ai C p và Dn *.
Brazil t| lâu ã có im CPI ng  mc trung bình,
n!m 2017, T chc Minh bch qu c t xp &t nc này
 v trí 96 trên th gii. Vi vi c áp dng công ngh robot
vào phát hi n tham nh%ng, Brazil "c kì vng s to t
phá v tham nh%ng  nh#ng n!m tip theo4.
Trí tu nhân to trong h tr" cnh sát
N!m 2017, lc l"ng cnh sát Dubai ã a ra k
hoch ng dng trí tu nhân to g$m: vi c a h
th ng robot thc hi n tu@n tra kim soát và cài  t các
ph@n mm d báo tình hình ti phm nhm “quét sch
ti phm”.
Theo Công ty SIME (Space Imaging Middle East), ph@n
mm này là mt công c h tr" cnh sát, có kh n!ng
phân bi t chính xác các mô hình ca các hành vi ti
phm, ngay c khi chúng g@n nh không có liên h ti
các s ki n và sau ó d oán kh n!ng tái di<n ca
chúng. Trí tu nhân to giúp a nh#ng phân tích chính

xác và khi kt h"p vi kin thc và n!ng lc kinh
nghi m ca lc l"ng cnh sát s nhanh chóng tìm ra
nh#ng d&u vt, @u m i quan trng ca ti phm, góp
ph@n áng k ci thi n hi u qu công tác trong &u
tranh phòng, ch ng ti phm và các hành vi vi phm
pháp lu t xy ra.
Còn  M, bên cnh vi c "c trang b nh#ng công
ngh hàng @u, nh: Máy bay không ngi lái, Stingray
- do thám i n thoi di ng, c s d# li u bin s xe, th~
c!n cc… lc l"ng cnh sát ã a vào ng dng mt
sn phEm mi ca trí thông minh nhân to là Dextro. V
c bn, Dextro là mt công c phân tích giúp nh n di n
các $ v t xu&t hi n trong video. Dextro có kh n!ng quét
nhanh và xác nh các v t th mà ngi dùng ang tìm
kim nh sách, giày, ch# vit ho c th m chí là súng. Công
c AI h tr" này c%ng có th nh n bit các hành ng c
bn nh bt tay, &m, á…
Các Tiu vng qu c Arab th ng nh&t (UAE) còn có
tham vng trc n!m 2030 s xây dng lc l"ng cnh sát
có 25% là robot.
D báo trong tng lai, s có nhiu hn các sn
phEm, công c AI h tr" cho lc l"ng cnh sát trong
quá trình &u tranh bo m an ninh tr t t nh h
th ng trí thông minh nhân to (AI) s} dng các cm
bin gn trên qu@n áo nhân viên cu ha, thu th p d#
li u v nhi t , khí và các tín hi u quan trng khác, sau
ó x} lý các s li u th ng kê này  a ra nh#ng g"i ý,
hng dn nhân viên cu ha khi h tham gia d p tt
mt ám cháy5.
Trí tu nhân to h tr" hành chính
Mt s nc ã áp dng trí tu nhân to vào vi c h
tr" hành chính, gim thiu các dch v công nhm hn
ch tham nh%ng. Ti V!n phòng gii quyt th tc hành
chính, C quan qun lý Giao thông Tiu vng Ajman ã
 t mt chic máy  chic c}a  c bi t khi ra v - ni có
kh n!ng ghi nh n toàn b cm xúc ca khách. Nu khách
hàng hài lòng vi bu i làm vi c c}a s m và ng"c li.
Chic c}a hot ng trên c ch s} dng trí tu nhân to.
Chic ct gn sn camera tích h"p, có kh n!ng nh n di n
và phân tích biu hi n khuôn m t ca ngi ng trc
nó, khi gng m t th hi n n ci c}a s m. Còn
không, s có nhân viên n nói chuy n vi ngi dân 
gii quyt thc mc6.
Khu t do Dubai South  bên trong các t h"p $ s
là mt thành ph thông minh. Vi c ng dng trí tu nhân
to ang giúp Chính ph Dubai hiu rõ hn v nhu c@u
ca ngi dân, hng ti xây dng nh#ng h th ng áp
ng "c nhu c@u a dng ca t|ng cá nhân.
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Ưu điểm và hạn chế khi áp dụng trí tuệ
nhân tạo vào công tác phòng chống tham
nhũng
u im khi áp dng trí tu nhân to vào công tác
phòng, ch ng tham nh%ng

Không có kh n!ng h i l: Bng cách c gng loi b
yu t con ngi khi tng tác hành chính, nh#ng ngi
sáng to ra robot này ã phát trin mt cách khác 
tránh tham nh%ng trong h th ng ca chính ph. Nh#ng
cán b, công chc, viên chc trong các c quan công
quyn s "c tinh gim ho c iu chuyn sang nh#ng b
ph n khác ít tip xúc hn vi ngu$n tham nh%ng, nhm
hn ch kh n!ng tham nh%ng.
Kh n!ng giám sát: Robot có kh n!ng cung c&p các
bng chng t| khi cán b, công chc thc hi n hành vi
nh n h i l, n khi h che gi&u hành vi. Vi vi c áp dng
công ngh này nh#ng hành vi, hành ng b&t thng s
"c thu th p, t p h"p thành h$ s và tr thành bng
chng giúp buc ti hành vi tham nh%ng ca nh#ng
ngi làm vi c trong c quan công quyn.
Chc n!ng biu cm: Vi c máy móc có nh#ng cm xúc
s giúp tác ng vào tâm trí ngi nhìn nh n hành vi dn
n thay  i hành vi. Mi tâm trng ca con ngi s
"c ghi nh n và phân tích, nh#ng thái  không t t s
"c ng!n ng|a t| khi phát hi n. Nh#ng ngi to ra
robot s giúp nh#ng ngi có hành vi không t t hiu
"c thái  c@n thit ca bn thân, t| ó nâng cao ch&t
l"ng dch v ni hành chính.
Hn ch khi áp dng trí tu nhân to vào công tác
phòng, ch ng tham nh%ng

Có th b t&n công ng"c: Tuy nhiên, con ngi không
hoàn toàn b loi khi phng trình ca robot. Con ngi
có vai trò quyt nh trong vi c x} lý và ng!n ch n tham
nh%ng. Robot là công c h tr" con ngi, hn ch ch
không loi b hoàn toàn tham nh%ng. Robot có th là con
dao hai li, b con ngi l"i dng cho hành vi phi pháp
ca các cá nhân và t chc vi phm pháp lu t.

Thách thc cho nh#ng nhà l p trình: L"i ích "c nhìn
th&y rõ nu các nhà l p trình ca chính ph có n!ng lc
và phEm ch&t t t. Tuy nhiên, nu không "c kim tra k
càng và "c sáng to bi nh#ng ngi  c,  tài thì
có th s b lc h u hn so vi các thit b tham nh%ng
khác, ho c to iu ki n  ti phm tham nh%ng có k
h hn trong quá trình thc hi n hành vi ca mình.

Nhận xét
Th nh&t, vi c áp dng trí tu nhân to vào công tác
phòng, ch ng tham nh%ng là iu c@n thit và là kt qu
t&t yu ca cuc cách mng công nghi p 4.0.
Vi c áp dng trí tu nhân to vào phc v i s ng,
chính tr ca t|ng nc s là t&t yu khi mà công ngh
thông tin phát trin, óng góp quan trng vào vi c công
nghi p hóa, hi n i hóa &t nc. Phát trin khoa hc,
công ngh nhm phát hi n, gim thiu và hn ch n
mc t i a, d@n Ey lùi v&n nn tham nh%ng.

Th hai, không th da ht vào công ngh , trí tu nhân
to. Chính ph c@n m bo các yu t con ngi th t v#ng
vàng, bi con ngi mi là nhân t ch ch t nh&t.
Các công c mà các nhà hành pháp s} dng có th
thông minh hn, nhng suy cho cùng, công c vn ch là
công c. An ninh th gii ang  trong giai on vô cùng
phc tp. Vi c áp dng thành tu khoa hc - công ngh
là c@n thit, song ranh gii gi#a s} dng và lm dng r&t
mong manh. Vì v y, con ngi vi hot ng qun lý bng
pháp lu t vn là lc l"ng nòng c t duy trì n nh tr t
t, an ninh th gii.

Th ba, t!ng cng giáo dc, giúp ngi dân hiu v
tham nh%ng, hiu v cuc cách mng công nghi p 4.0 và
trí tu nhân to.
Chính ph c@n có bi n pháp giáo dc và hình thành t
duy không tham nh%ng ngay t| trong trng hc n
công chc mi bt @u nh n vi c. Vi c nhìn nh n v&n 
tham nh%ng úng n s giúp qu c gia gim thiu v&n
nn tham nh%ng trong hi n ti và trong tng lai.

Chú thích:
1. Kinh nghiệm thế giới trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, Tạp chí mặt trận, http://tapchimattran.vn/the-gioi/kinh-nghiemthe-gioi-trong-cuoc-chien-phong-chong-tham-nhung-7119.html
2. https://towardstransparency.vn/wp-content/uploads/2014/07/CPI-2017-global-map-and-country-results.pdf
3. https://www.transparency.org/news/feature/wef_does_the_4th_industrial_revolution_include_anti_corruption
4. http://english.i9magazine.pt/rosie-robot-detects-corruption-recovered-100000-euros/
5. Trí thông minh nhân tạo được cảnh sát sử dụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Cảnh sát nhân dân,
http://www.canhsatnhandan.vn/Home/Print/2544/Tri-thong-minh-nhan-tao-duoc-canh-sat-su-dung-trong-dau-tranh-phongchong-toi-pham
6. Mô hình hành chính nụ cười tại UAE, Thời báo Today, https://thoibao.today/paper/mo-hinh-hanh-chinh-nu-cuoi-tai-uae-3239789
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LIÊN BANG NGA

đ'y mnh cuc chin ch ng
tham nh"ng
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Nhiều năm qua, nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền nước Nga
đã góp phần đáng kể vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Hiện, tình trạng tham nhũng ở Nga còn nặng nề, nhưng những nỗ lực của Chính
phủ Nga đang dần có hiệu quả, tiến tới thu hẹp và dần loại trừ tệ nạn này.
Summary: In recent years, the Russian government's anti-corruption efforts
have contributed significantly to the stability and socio-economic development of
the country. Currently, although corruption in Russia is serious, the efforts of the
Russian Government are gradually effective, step by step narrow and gradually
eliminate this evil.
Từ khóa: Chống tham nhũng, cuộc chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Liên bang Nga.
Keywords: Anti-corruption, fight, Russian President Vladimir Putin, Russian Federation.
Nhận bài: 8/8/2018; Sửa chữa: 10/8/2018; Duyệt đăng: 29/8/2018.

iên bang Nga nm trong nhóm
nh#ng qu c gia có t l tham
nh%ng cao nh&t th gii, ti
phm tham nh%ng ã gây thi t
hi cho qu c gia này khong 2,5 t
USD trong giai on 2014-2017. Trong
nh#ng n!m qua, hi u qu t| các chin
dch ch ng tham nh%ng ca Nga cha
thc s "c nh k vng. Mi ây,
T ng th ng Nga Vladimir Putin ã phê
duy t k hoch ch ng tham nh%ng
qu c gia trong 2 n!m, vi hy vng s
làm trong sch nc Nga.

L

Cu i tháng 3/2017, ã có hàng
ngàn ngi dân  99 thành ph ca
Nga xu ng ng biu tình òi Chính
ph ci cách  x} lý tham nh%ng.
Nh#ng cuc biu tình trên quy mô
ln, nh ã làm rung chuyn qu c
gia này.

Tổng thống Nga Putin kêu gọi đẩy mạnh chống tham nhũng trên toàn nước Nga.
ẢNH: SPUTNIK

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018) 53

NHNG VN

 QUC T

VÀ

I NGO I NHÂN DÂN

K hoch 2 n!m "c T ng th ng Putin phê duy t
ã  t ra cho ni các nc này thi hn n n!m 2019
 a ra lu t tr|ng pht các quan chc tham nh%ng.
Các nhà l p pháp c%ng "c yêu c@u c@n xác nh rõ
ràng nh#ng hành vi nào c&u thành hành vi phm ti
và c@n m rng danh sách nh#ng tài sn b&t h"p pháp
phi b tch thu.
Trong nh#ng n!m qua, tình trng tham nh%ng ã
cn tr áng k hot ng ca các doanh nghi p ang
và có k hoch @u t vào nc Nga. Tham nh%ng 
c&p cao,  c bi t trong h th ng t pháp và @u t
công, là ph bin. Môi trng kinh doanh  Nga ang
b áp  t bi nh#ng chính sách cha phù h"p, cng
vi ó là s thiu minh bch c%ng nh thiu trách
nhi m gii trình trong Chính ph. S thiu hi u qu v
m t pháp lý ã làm t!ng áng k chi phí kinh doanh
và có tác ng tiêu cc n tính cnh tranh trên th
trng Nga. Lu t Ch ng tham nh%ng ca Nga yêu c@u
các công ty tích cc tuân th các chng trình ch ng
tham nh%ng ca Chính ph. Tuy nhiên, vi c tuân th
các quy nh này trên thc t không có hi u qu. Lu t
pháp Nga ã hình s hóa các khon h i l ch ng và
b ng, các khon thanh toán  to thu n l"i trong
kinh doanh, quà t ng và các l"i ích khác. M c dù v y,
vi c thc thi pháp lu t ch ng tham nh%ng b cn tr
bi chính h th ng t pháp yu kém.
Các công ty giao dch trong h th ng t pháp ca
Nga phi  i m t vi ri ro tham nh%ng cao. Tham
nh%ng trong h th ng t pháp di nhiu hình thc
bao g$m h i l và to bng chng gi. Các khon h i
l hay thanh toán b&t thng "c thc hi n   i
l&y các quyt nh thu n l"i ca tòa án. M c dù theo
lu t pháp, Nga có h th ng t pháp c l p nhng các
thEm phán có th chu nh hng quá mc t| các
chính tr gia, quân i hay lc l"ng an ninh khác,
iu này  c bi t úng  i vi các tòa án c&p th&p.
Các tranh ch&p thng mi trc ây thuc thEm
quyn ca Tòa trng tài, tuy nhiên sau khi Nga s}a  i
Hin pháp, Tòa trng tài ã sáp nh p vi Tòa án t i
cao, m rng quyn tài phán  x} lý các v án hình
s, dân s và thng mi. Bên cnh ó, Nga ã ký kt
và phê chuEn Công c công nh n và thi hành quyt
nh trng tài nc ngoài, $ng thi ký Công c v
gii quyt tranh ch&p @u t gi#a các qu c gia và các
công dân qu c gia khác.
Trong mt cuc tái thEm g@n ây, mt trong nh#ng
trng h"p "c coi là ví d minh ha in hình cho
nh hng chính tr  i vi phán quyt ca toà án, ó
là ng c} viên T ng th ng 2018 Alexei Navalny. Ông
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này ã b tuyên án 5 n!m tù treo vì ti danh bin th
công qu ca Nhà nc t| mt công ty g. Trong
phiên tòa th nh&t h$i n!m 2013, ông Navalny b kt
ti liên quan n cáo buc tham ô 502.700 USD t|
Công ty g Kirovles khi ang làm c v&n cho Th ng
 c bang Kirov.
* i vi lnh vc @u t công, tình trng tham
nh%ng xy ra vi t l cao. Các khon h i l, tin hoàn
li và các khon thanh toán không thng xuyên khác
thng "c trao  i  nh n các h"p $ng trong các
d án @u t công. * khc phc tình trng này, Chính
ph Nga ã xây dng tiêu chuEn bt buc cho các h$
s d th@u, ci thi n quy nh và tính minh bch ca
quy trình @u t công. Tuy nhiên, quy trình này vn
còn phc tp, kéo dài và vn có th b thao túng. Các
doanh nghi p có th "c phê duy t trúng th@u tùy
thuc vào m i quan h ca h  i vi các quan chc
Chính ph. Các cuc &u th@u "c t chc trc tuyn
công khai thông qua 5 nn tng giao dch i n t}. M c
dù v y các công ty ã t|ng dính líu n tham nh%ng,
h i l trc ây không b c&m &u th@u  Nga.
* i vi lnh vc khai thác tài nguyên thiên nhiên,
mc  nh hng ca chính tr trong ngành sn xu&t
n!ng l"ng vn  mc cao. Nga là mt trong nh#ng
qu c gia sn xu&t d@u ln nh&t th gii, tuy nhiên do
h th ng t pháp còn nhiu hn ch, dn n vi c
thiu minh bch v doanh thu trong lnh vc khai thác
d@u. Lnh vc lc hóa d@u còn b chi ph i bi l"i ích
ca các thành viên Chính ph.
Mt v&n  khác còn t$n ti trong xã hi Nga, ó
là vi c các phng ti n truyn thông b hn ch.
Chính ph kim duy t và hn ch ni dung truyn
thông thông qua các lu t và ngh nh khác nhau.
Các t chc xã hi dân s ca Nga còn non yu nên
cha  sc mnh  tác ng n cuc chin ch ng
tham nh%ng ca qu c gia này. Trong khi ó, các t
chc phi chính ph h@u nh không "c khuyn
khích tham gia.
Trc tình trng tham nh%ng khó kim soát, mt
sc lu t mi ã "c T ng th ng Putin ký thông qua
và "c !ng ti công khai trên c ng thông tin các
v!n ki n chính thc ca Nga vào cu i n!m 2017, bt
@u có hi u lc t| ngày 1/1/2018.
Sc lu t này yêu c@u các c quan Nhà nc thit
l p và c p nh t danh sách các quan chc t|ng b cáo
buc tham nh%ng ho c b sa thi vì “ánh m&t lòng
tin” sau các v bê b i tham nh%ng. Sc lu t này s áp
dng  i vi t&t c cán b, công chc Nga  c&p Liên
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Những cuộc biểu tình yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, diễn ra trên khắp nước Nga vào tháng 3/2017.
ẢNH: TRT

Mc ích chính ca vi c l p và công khai danh sách
các cán b tham nh%ng nhm gây khó kh!n cho các
 i t"ng này trong vi c tip c n thêm các công vi c
mi ti các c quan Nhà nc ho c các t p oàn thuc
s h#u ca Nhà nc. Theo ó, khi danh sách này "c
công b , các cán b tham nh%ng s không th gi&u lý
do thc s t|ng khin h b sa thi nu có ý nh tìm
kim vi c làm trong tng lai.

thành viên ca Hi $ng l p pháp Liên bang, ông nh&n
mnh, Nhà nc Nga phi chng t kh n!ng ch ng
tham nh%ng hi u qu, c l p và thc s làm "c
iu ó, $ng thi loi b nh#ng k~ c hi mu n coi
ch ng tham nh%ng là c hi  làm l"i cho bn thân
và gây r i lon &t nc. T ng th ng Vladimir Putin
cho rng, iu quan trng nh&t trong cuc chin
ch ng tham nh%ng là phi phân bi t "c ai thc s
mu n làm trong sch b máy Nhà nc vi nh#ng ai
ang mu tính vi c s} dng cuc chin ch ng tham
nh%ng  mu c@u công danh.

Bên cnh ó, trong n!m 2017, T ng th ng Nga
Putin ã không ít l@n lên ting kêu gi Ey mnh cuc
chin ch ng tham nh%ng trên toàn nc Nga và coi
ch ng tham nh%ng là yu t t i quan trng  phát
trin &t nc. Phát biu trong mt cuc hp vi các

Trong cuc chin vi nn tham nh%ng, Chính
ph Nga ã x} lý kiên quyt nhiu quan chc lm
dng chc quyn trong b máy Nhà nc,  c bi t
là các quan chc  Trung ng, nh&t là trong b
máy hành pháp. 

bang c%ng nh a phng, các quân nhân, c quan
hành pháp, t p oàn Nhà nc và các t chc Nhà
nc, ví d nh Ngân hàng Trung ng.
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Liên bang Nga và các chin dch
bo v môi trng
HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Liên bang Nga được thiên nhiên ưu ái cho một kho tài nguyên thiên
nhiên phong phú, quốc gia này có những tác động không nhỏ đối với môi
trường thế giới. Các biện pháp bảo vệ môi trường của Nga đã trải qua những
thay đổi đáng kể, kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã. Những hoạt động này
được thế giới đánh giá cao về tính hiệu quả.
Summary: Russian Federation is blessed with a wealth of natural resources,
which have significant impacts on the world environment. Russia's
environmental protection measures have undergone significant changes since
the fall of the Soviet Union. These activities are highly valued by the world for
their effectiveness.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, các chiến dịch bảo vệ môi trường, ô nhiễm môi trường, hồ Baikal, Liên bang Nga.
Keywords: Environmental protection, environmental protection campaign, environmental pollution, Baikal,
Russian Federation.
Nhận bài: 14/8/2018; Sửa chữa: 20/8/2018; Duyệt đăng: 28/8/2018.
h#ng v&n  nh h u qu
ca thm ha ht nhân
Chernobyl n!m 1986, s
khô cn ca bin Aral, s
ph thuc ca Nga vào khai thác
d@u m, khí  t có nh hng ln
n môi trng ca qu c gia này.
Nh n thc "c nh#ng m i nguy
hi n môi trng, ngay t| n!m
1991, Liên bang Cng hòa Xô vit
ã ban hành mt lot các lu t v
môi trng, cùng các quyn ca cá
nhân  i vi môi trng an toàn ã
"c ghi nh n trong Hin pháp ca
Liên bang Nga (Hin pháp 1993).
M i quan tâm v v&n  môi trng
thng xuyên "c Chính ph Nga
nâng cao thông qua vi c thc thi
Lu t Bo v môi trng và tính
hi u qu ca h th ng t pháp.

N

S b&t n nh ca mt s c
ẢNH: DW
Tổng thống Nga Putin trồng cây.
quan nhà nc trong v&n  bo v
môi trng vào cu i nh#ng n!m
th p niên 80 và @u th p niên 90 ca th k XX ã có nh sinh thái ã b bãi b. Các chc n!ng ca c quan này ã
hng ln. 0nh hng ó "c ghi d&u rõ ràng nh&t vào "c chuyn giao cho B Tài nguyên - c quan trc ây ch
n!m 2000, khi y ban Nhà nc có trách nhi m v v&n  t p trung ch yu vào phát trin tài nguyên thiên nhiên.
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Nh#ng thay  i tip theo trong n!m 2004 và n!m 2008
là mt trong nh#ng thay  i ln nh&t v c c&u ca các
c quan nhà nc, nhng không có c quan môi trng
nào l&y li v th c l p ban @u.
N!m 2017, T ng th ng Nga tuyên b là “N!m môi
trng” ca Liên bang Nga. Quyt nh này ã thu hút s
chú ý ca công chúng  i vi các v&n  môi trng, h
tr" bo v s a dng sinh thái và sinh hc, cng c an
ninh sinh thái ca &t nc này. S ki n N!m môi trng
 Nga bao g$m k hoch hành ng vi hn 600 s ki n
di<n ra trên t&t c các vùng ca Nga. Các d án "c quy
hoch và chia thành các cm. Cm ln nh&t (v s l"ng
và ch&t l"ng các hot ng), là bao g$m vi c trin khai
h th ng qun lý ch&t thi mi và các công ngh có sn
t t nh&t. Bên cnh ó, theo quyt nh ca Ban t chc
s ki n, các mc tiêu chính bao g$m bo v lãnh th t
nhiên, nh: Baikal, bo t$n tài nguyên nc và phát trin
h th ng khu bo t$n thiên nhiên.
Bên cnh các s ki n nm trong khuôn kh N!m môi
trng, Nga còn có nh#ng thay  i v m t l p pháp.
Nh#ng thay  i này nh hng n ngu$n nc, lâm
nghi p và &t ai ca Nga. *ây chính là lý do ti sao n!m
2017 "c coi là n!m ci cách môi trng ca Nga, bi
iu này hàm ý vi c t!ng cng khung pháp lý trong lnh
vc sinh thái và vi c trin khai các nh mc ã "c phát
trin trc ây. Nga ã có nh#ng bc ngo t ln trong
vi c bo t$n các vn qu c gia: Khu bo t$n thiên nhiên

Nga sản xuất điện từ đốt rác thải.

Vasyugansky và Ingermanland; Khu bo t$n ng v t
hoang dã Liên bang Solovetsky và Novosibirsk; Khu d tr#
sinh quyn t nhiên Caucasus. Nga t!ng cng v th ca
các khu bo t$n c%ng nh m rng vi c bo t$n cnh
quan thiên nhiên, h sinh thái, ng thc v t quý him,
$ng thi thúc Ey giáo dc bo v môi trng và phát
trin du lch sinh thái kt h"p giáo dc. Nga còn có k
hoch khôi phc 800.000 ha r|ng trên c nc, bao g$m
c vi c tái tr$ng r|ng ca lãnh th t nhiên Baikal (ni
chu nh hng n ng n t| v cháy r|ng nghiêm trng
n!m 2015). R|ng già ca Nga không ch b e da bi vi c
khai thác g mà còn do ha hon. *&t nc này ã m&t
g@n 45 tri u ha r|ng trong 15 n!m qua: Khong 8 tri u ha
ã b cháy trong n!m 2017; N!m 2012  Siberia có n 17
tri u ha r|ng b m&t. Có th th&y tái tr$ng r|ng là hot
ng "c t chc thng xuyên  Nga. T| hc sinh, giáo
viên, c@u th bóng á, nhân viên v!n phòng, ngh s n
T ng th ng Nga u tham gia tr$ng cây.
Vi s quan tâm ngày càng t!ng v v&n  môi trng,
Nga ã có bc chuyn bin áng k vi vi c @u t vào
n!ng l"ng tái to. Nga to ra mt l"ng i n áng k t|
thy i n nhng vn còn nh#ng ngu$n n!ng l"ng tim
n!ng cha "c khai thác h"p lý, nh: n!ng l"ng gió,
m t tri, a nhi t và các ngu$n thy i n khác. Ph@n ln
tim n!ng cha "c khai thác nm  Siberia và vùng Vi<n
*ông ca Nga. Nga còn có nh#ng k hoch v vi c kt n i
các ngu$n n!ng l"ng tái to vi mng li t| châu Á,
v"t qua biên gii Trung Qu c. Nga khuyn khích vi c kt

ẢNH: SPUTNIK
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Ô nhiễm môi trường đe dọa hồ Baikal.
ẢNH: SIBERIANTIMES

n i, chia s~ n!ng l"ng tái to gi#a các vùng xa xôi vi
các khu vc ông dân c trong nc.
V&n  ô nhi<m môi trng là mt trong nh#ng m i lo
ngi ca Nga k t| thi Xô Vit. Ô nhi<m công nghi p ã
tàn phá môi trng Nga trong nhiu th p k. Ngành công
nghi p n ng và d@u khí là hai trong s nh#ng ngu$n gây
ô nhi<m chính ca Nga; tuy nhiên, ây c%ng là hai ngành
xng s ng  i vi nn kinh t ca qu c gia này. Theo
c tính ca T chc Môi trng Hòa bình Xanh, mi n!m
Nga thi g@n 70 tri u t&n rác thi và l"ng rác thi ca
nc này ã t!ng 30% trong mt th p k qua. Vi c phân
loi rác ch di<n ra ti khong 100 trong t ng s 400 th
tr&n, thành ph ca Nga và ph@n ln rác thi ch&t  ng
liên tc trong nhiu n!m, gây ra tình trng ô nhi<m
nghiêm trng. Trc thm ha môi trng hi n h#u,
Chính ph Nga ã thông qua d án xây dng 5 nhà máy
sn xu&t i n t|  t rác thi. Hai nhà máy @u tiên s
"c khi công xây dng vào n!m 2021 ti khu vc th
ô Moskva. Mi nhà máy có kh n!ng x} lý 700.000 t&n
rác/n!m, vi công su&t 70 MW i n.
Trong n!m qua. Chính ph Nga c%ng phân b khong
55 tri u USD nhm thc hi n mt d án bo v h$ Baikal.
Nm  phía *ông Nam Siberia, h$ Baikal là món quà thiên
nhiên mà to hóa ban t ng cho nc Nga. Vi làn nc
trong xanh xuyên t n áy h$, h$ Baikal còn "c bit
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n vi cái tên “Viên ngc xanh ca Siberia” và "c T
chc V!n hóa, Khoa hc và Giáo dc Liên h"p qu c
(UNESCO) công nh n là Di sn th gii.
D án Bo v h$ Baikal thuc Chng trình c&p Liên
bang v “Bo v h$ Baikal và phát trin kinh t - xã hi
vùng h$ Baikal giai on 2012 - 2020”. C th d án là,
ci to h th ng thoát nc s t p trung gim kh i l"ng
nc thi chy vào lòng h$ Baikal và ci thi n môi trng
sinh thái trong thành ph Ulan-Ude.
Nga ã sit ch t các iu ki n nhm kim soát hot
ng xu&t khEu g,  c bi t là các loài g quý; t!ng cng
n!ng lc hot ng ca kim lâm, kim soát t t vi c khai
thác r|ng; xem xét @u t công ngh x} lý và tái s} dng
nc thi,  c bi t kim soát ch t ngu$n thi; thc hi n
các bc chuyn  i sang s} dng các loi nguyên, nhiên
li u thân thi n vi môi trng, trong công nghi p áp
dng b tiêu chuEn kim soát khí thi. Ngoài vi c áp dng
các phng pháp x} lý ch&t thi, Nga khuyn khích ngi
dân s} dng các loi v t li u thân thi n vi môi trng,
 c bi t chú ý n tái ch ch&t thi; áp dng $ng b các
bi n pháp nh t!ng hình pht  i vi hành vi gây ô
nhi<m, s} dng các bi n pháp kinh t “ngi gây ô nhi<m
phi tr tin”  buc doanh nghi p phi áp dng các gii
pháp gim thiu ô nhi<m; t!ng cng các hot ng
truyn thông v bo v môi trng cho cng $ng…
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CI CÁCH HIN PHÁP
Bc ngot ca Cuba
NGUYỄN HỮU CÁT* - ĐOÀN THỊ MAI LIÊN**

Tóm tắt: Sau sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu,
nền kinh tế Cuba đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trước bối cảnh tình hình quốc tế có
những biến động to lớn và nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Cuba vẫn kiên cường
lãnh đạo nhân dân và đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, thông qua các
biện pháp nhằm cải cách kinh tế và tiếp tục phát huy các ưu việt của hệ thống
phúc lợi xã hội vốn có. Gần đây, Cuba đã có một số thay đổi, cải cách về Hiến
pháp gây ra nhiều ý kiến khác nhau về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại
quốc gia này. Đây có thể được coi là một bước ngoặt mới trong bối cảnh hiện nay
của Cuba.
Summary: After the collapse of the socialist system in the Soviet Union and
Eastern Europe, the Cuban economy was severely affected. Facing this
international situation with great fluctuations and difficulties, the Cuban
Communist Party maintains its leadership of the people and the country in a
socialist way, through measures to reform the economy and promote the
advantages of the existing social welfare system. Recently, Cuba has made a
number of changes, reforming the Constitution - which has caused various
opinions on the road of building socialist in this country. This could be considered
as a new turning point in the current context of Cuba.
Từ khóa: Cuba, cải cách Hiến pháp, bao vây cấm vận, con đường chủ nghĩa xã hội.
Keywords: Cuba, constitution reform, embargo, socialist road.
Nhận bài: 14/8/2018; Sửa chữa: 20/8/2018; Duyệt đăng: 28/8/2018.

Tình hình Cuba hiện nay
V chính sách  i ngoi, Sau khi T ng th ng M
Barack Obama bình thng hóa quan h vi Cuba, T ng
th ng k nhi m Donald Trump li sit ch t hn n#a các
l nh tr|ng pht (vào tháng 11/2017) và c&m h@u ht
ngi M th!m Cuba. Chính quyn Obama ã có nh#ng
bc t phá ci thi n quan h vi Cuba, nhng khi
D.Trump lên nm quyn ã không tip tc duy trì kt
qu c%, khin cho tin trình bình thng quan h M -

Cuba không nh#ng b gián on, mà còn g p nhiu khó
kh!n; D. Trump ã cn tr vi c hâm nóng quan h ngoi
giao gi#a hai nc t "c di thi T ng th ng
Barack Obama.
V c bn, quan h song phng Cuba - M xoay
quanh 2 v&n  quan trng. Cuba mu n M tr li c!n c
hi quân ti vnh Guantanamo và d b l nh c&m v n
thng mi. Trong khi ó, M duy trì quan im mu n
Cuba phi tri qua quá trình “dân ch hóa” và thc hi n

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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nh#ng ci cách t do thng mi sâu rng. Ng"c li,
Cuba luôn bày t h s duy trì quan h bình thng và
hòa bình vi M, ch|ng nào các m i quan h này da trên
s bình ng, tng h và không can thi p vào công vi c
ni b ca nhau.
Dù chu s bao vây c&m v n ca nc M trong su t 56
n!m qua, vi r&t nhiu khó kh!n v kinh t, nhng Cuba
ã không chu khu&t phc, vn ging cao ngn c xã
hi ch ngha. Tinh th@n cách mng ca ngi dân Cuba
là ngn c @u cho phong trào cách mng ca các nc M
Latinh noi theo.

V tình hình kinh t - xã hi, vì phi chu chính sách
c&m v n lâu dài ca M, nên Cuba ã duy trì chính sách
phát trin kinh t k hoch hoá t p trung. *ây là mt
trong nh#ng la chn sáng su t h"p lý nh&t mà *ng
Cng sn Cuba thc hi n trong b i cnh b bao vây,  có
th duy trì s phát trin kinh t &t nc, v|a m bo
con ng xây dng ch ngha cng sn, kiên trì theo
ch ngha Mác-Lênin.
Kinh t tip tc là mt trong các thách thc chính ca
Cuba hi n nay. Bên cnh u vi t "c hng y t và giáo
dc mi<n phí, "c bao c&p lng thc và ch , nhng
 Cuba hàng hóa tiêu dùng li r&t khan him. Mc lng
công chc, viên chc nhà nc  Cuba trung bình là 20
USD và ch có 173.000 ô tô trong t ng s 11 tri u ngi
dân ca nc này1. Cuba hi n nh p khEu ti 80% lng
thc và hàng hóa tiêu dùng. Không còn t do thng mi
vi M, Cuba s phi ci thi n n!ng lc sn xu&t nông
nghi p  có th t túc lng thc. Hi n nay, các doanh
nghi p nh và thng mi quy mô nh ca Cuba ang
tích cc phát trin  có th thích nghi vi tình hình mi.
S kém phát trin v kinh t ca Cuba xu&t phát t|
chính sách bao vây c&m v n ca M, khin qu c gia này
không th huy ng "c các ngu$n lc @u t nc
ngoài. T ng th ng M D. Trump ã ký mt bn ghi nh
sit ch t chính sách ca Washington  i vi Cuba, theo ó
c&m các công ty M giao thng vi nh#ng công ty liên
quan n quân i Cuba và hn ch công dân M n
th!m Cuba. Ngày 24/8/2018, Cuba thông báo nh#ng thi t
hi kinh t ca nc này do l nh bao vây c&m v n ca M
gây ra t| tháng 4/2017 ê¤n 3/2018 ã v"t 4,3 t USD2.
Trong báo cáo thng niên v l nh c&m v n kinh t,
tài chính và thng mi mà Washington áp  t, B Ngoi
giao Cuba có báo cáo d kin s "c a ra *i Hi $ng
Liên h"p qu c trong n!m nay có on: “Nh#ng thi t hi
kinh t tích l%y g@n 60 n!m qua lên ti 933,6 t USD, nu
tính theo giá vàng mua bng $ng USD trên th trng
qu c t”3.
M c dù v kinh t còn nhiu hn ch, song trên các
lnh vc y t, giáo dc, xã hi ca Cuba ã t "c
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nh#ng thành tu không th ph nh n. Thành qu ca
Cách mng Cuba cho n nay vn là mt t&m gng sáng
cho cách mng nhiu nc, bi chính nh#ng chính sách
tin b v phúc l"i xã hi mà ngi dân "c hng. H
th ng y t ca Cuba xp th 23 trong bng xp hng ca
T chc Y t Th gii (WTO), trc c nh#ng nc giàu có
hàng @u th gii nh: New Zealand và Hàn Qu c. T l
ngi dân bit ch# ti Cuba ng hàng th 3 trên th
gii. Có th nói, mô hình xã hi ch ngha nhân v!n, u
vi t ca Cuba là im sáng cho các qu c gia nói chung và
các nc xã hi ch ngha nói riêng hng n. Nhiu ý
kin nh n nh rng, trong giai on mi ca Cuba s
không có bc ngo t ln trong chính sách, mà ch là s
thay  i  phù h"p vi tình hình và phát trin kinh t xã hi nhm nâng cao i s ng cho nhân dân. Bi h@u
ht ngi dân Cuba hi n nay u mu n duy trì nn c
l p và t&t c các phúc l"i xã hi, nh: giáo dc và y t
mi<n phí... mà Cách mng Cuba ã mang li.

Những điểm mới trong Dự thảo Hiến pháp
Cuba 2018
D tho Hin pháp mi ca Cuba bao g$m ph@n m
@u và 224 iu, "c chia vào 11 mc, 24 chng và 16
ph@n. Hin pháp hi n hành ca Cuba "c áp dng t|
n!m 1976 và "c b sung, s}a  i 2 l@n vào các n!m
1992 và 2002. Quá trình tham v&n nhân dân "c tin
hành t| ngày 13/8 - 15/11/2018. Tip ó, Qu c hi Cuba
s t chc mt cuc trng c@u ý dân vào ngày 24/2/2019
và sau ó s b phiu thông qua v!n bn lu t t i cao này
ti k hp ngay sau cuc trng c@u.

V chính tr, theo Hin pháp mi, h th ng chính
quyn mi c%ng có s phân chia quyn lc c&p cao. Hin
pháp mi s l p ra chc v th tng nhm gim bt
trách nhi m hành pháp và hành chính cho ch tch, t| ó
có th giúp cân bng t p trung quyn lc. Ch tch Hi
$ng Nhà nc s không trc tip iu hành Hi $ng B
trng, công vi c này do Th tng m nhi m. Ch tch
Qu c hi s ch trì Hi $ng Nhà nc, iu này cho phép
ngi m nh n chc danh này có quyn lc r&t ln. Theo
ó, Qu c hi s là c quan quyn lc cao nh&t thc thi
Hin pháp.
V h th ng chính tr, bn d tho bao g$m các quy
nh rõ ràng hn v quyn hn ca các c quan l p pháp,
hành pháp và t pháp. Trong ó công nh n Cuba là mt
“Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha, dân ch, c l p
và có ch quyn”, $ng thi khng nh, nhà nc “bo
m các quyn ca con ngi, quyn t do báo chí, t do
ngôn lu n và t do t tng”.
Hin pháp mi a ra nh#ng thay  i trong c c&u
Nhà nc Cuba, trong ó bao g$m vi c thành l p các v trí
ca Ch tch nc, Phó Ch tch nc và Th tng, thay
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th cho Ch tch hi n ti ca Hi $ng Nhà nc và Hi
$ng B trng. D tho c%ng quy nh Ch tch Qu c
hi lãnh o Hi $ng Nhà nc, c quan quyn lc t i
cao n lúc này vn do Ch tch Hi $ng Nhà nc iu
hành. Ngi ng @u c quan này s có nhi m k là 5
n!m, có th kéo dài thêm 1 nhi m k và không v"t quá
60 tu i vào thi im nh m chc.
Dù b qua quy nh trong Hin pháp c% v mc tiêu
xây dng xã hi cng sn, d tho Hin pháp mi ca
Cuba duy trì  c im phi t p trung xây dng ch ngha
xã hi. *iu 224 trong Hin pháp mi tái khng nh  c
trng xã hi ch ngha ca th ch chính tr Cuba và “vai
trò dn ng ca *ng Cng sn duy nh&t”4. V ý thc
h , d tho Hin pháp khng nh mc tiêu ca Cuba là
tin lên ch ngha xã hi cng sn.

V xã hi, Hin pháp mi c%ng m rng các quyn
công dân và quyn t do  phù h"p vi thi i, nh:
quyn bình ng hôn nhân (bao g$m ca c ngi $ng
gii), hay quyn "c cung c&p @y  nc sch, quyn
"c có nhà  xng áng, iu chnh quy nh v qu c
tch; *iu 68 trong d tho Hin pháp c%ng nh ngha,
hôn nhân là “s t nguy n gn bó và liên kt gi#a hai
ngi” mà không c@n xác nh gii tính sinh hc, khác vi
Hin pháp hi n ti ca Cuba ch công nh n hôn nhân là
s kt h"p t nguy n gi#a nam gii và n# gii. D tho
Hin pháp mi ca Cuba c%ng m rng quyn con ngi,
vi các v&n , nh: *m bo th tc t tng, “l nh ình
quyn giam gi#”, gi nh vô ti và tái hòa nh p xã hi
ca các tù nhân5.
V kinh t, các ni dung "c coi là có nhiu im mi
quan trng nh&t trong d tho Hin pháp mi liên quan
ti h th ng kinh t, trong ó ngoài vi c tái khng nh
vai trò ch o ca kinh t nhà nc, còn công nh n vai
trò ca th trng và quyn t h#u. Sau 4 th p niên Cuba
kiên nh i theo mô hình kinh t t p trung, khi lên c@m
quyn thay Ch tch Fidel Castro vào n!m 2008, ông Raul
Castro bt @u tin hành các ci t nhm kích thích doanh
nghi p t nhân. Theo các s li u chính thc, hi n nay
khu vc t nhân  Cuba s} dng g@n 600.000 ngi, tc
là 13% dân s nc này.
Hin pháp hi n ti ca Cuba ch công nh n tài sn nhà
nc, h"p tác xã, nông dân, tài sn cá nhân và liên doanh.
Trong khi ó, Hin pháp mi s “công nh n vai trò ca th
trng và các hình thc s h#u mi, trong ó có s h#u
t nhân”. S công nh n này s cho phép h"p thc hóa các
xí nghi p v|a và nh. D tho Hin pháp c%ng nhìn nh n
“t@m quan trng ca @u t ngoi qu c  i vi s phát
trin ca &t nc”. Thc t hi n nay, Cuba ã có c ch
cho @u t nc ngoài vi mc ích b sung cho @u t
ca nhà nc, thông qua các công ty liên doanh.

Tuy nhiên, dù công nh n th trng và quyn t h#u,
bn d tho Hin pháp s}a  i vn tái khng nh “bn
ch&t xã hi ch ngha” ca h th ng chính tr, kinh t và
xã hi ca Cuba, vai trò trung tâm ca *ng Cng sn
Cuba, “lc l"ng lãnh o t i cao xã hi và nhà nc”.
Trc khi Qu c hi Cuba thông qua d tho Hin pháp
mi, Ch tch Miguel Diaz-Canel ã tuyên b , “ Cuba s
không có vi c chuyn hng sang t bn”. V ph@n mình,
Ch tch Qu c hi Cuba Esteban Lazo nói rng, s thay
 i trên “không $ng ngha vi vi c chúng tôi t| b lý
tng ca mình”6.
Vi c Cuba s}a  i và a ra bn d tho Hin pháp
mi trong thi im hi n nay có th nói là phù h"p vi
b i cnh trong nc, c%ng nh tình hình qu c t có nh
hng trc tip n Cuba. Và c@n khng nh rng, nó là
kt qu ca quá trình v n ng, phát trin ca chính sách
ca Cuba nhm áp ng vi yêu c@u phát trin &t nc
trong thi i mi. Có th th&y, ngay t| *i hi VI (2011),
Cuba di thi Ch tch Raul Castro ã bt @u manh nha
nh#ng chính sách kinh t mi. N!m 2014, Cuba ã thông
qua Lu t *@u t nc ngoài trong l trình ci cách, m
c}a nn kinh t. *n *i hi VII (2016), *ng Cng sn
Cuba bên cnh vi c bo v s u tiên k hoch hóa t p
trung và doanh nghi p nhà nc xã hi ch ngha so vi
th trng, ã cho phép nh#ng “hình thái qun lý phi
qu c doanh”, hay "c hiu rng rãi là t nhân "c phép
hot ng trong gii hn7.
Chính ph Cuba ã c&p phép cho 580.000 doanh
nghi p t nhân, t!ng g&p 5 l@n k t| n!m 2010. T ng
cng, khu vc t nhân hi n ang s} dng 29% lc l"ng
lao ng8. N!m 2017, kinh t Cuba t t!ng trng 1,6%9,
b&t ch&p nhiu thách thc và khó kh!n ln v tài chính,
cng vi nh#ng thi t hi do cn bão Irma gây ra và tình
trng hn hán kéo dài. Du lch, v n ti và vi<n thông,
nông nghi p và xây dng là nh#ng ngành óng góp ln
vào s gia t!ng ca t ng sn phEm qu c ni (GDP). Dù
chính quyn M D. Trump sit ch t các quy nh v i li,
nhng trong n!m 2017, ngành du lch ca Cuba vn ón
hn 4,7 tri u l"t khách du lch qu c t (t!ng 16,2% so
vi n!m 2016). Chính ph Cuba k vng s du khách nc
ngoài n th!m Cuba s t m c 5 tri u l"t du khách
trong n!m nay10.
Trong thi gian qua,  Cuba ã có nh#ng ch trng
phù h"p và có ý ngha quan trng vi s phát trin ca
&t nc. Tuy nhiên, nn kinh t Cuba vn còn nhiu hn
ch, ph thuc nhiu vào nh p khEu,  c bi t là lng
thc và n!ng l"ng. Vi mô hình kinh t phi th trng,
Cuba ang g p khá nhiu rc r i, bi không sn xu&t 
nhu yu phEm cho ngi dân. Ví d, trong nông nghi p
vi c thiu &t tr$ng cùng nh#ng ngu$n khác, nh: máy
móc, phân bón, gi ng… khin cho sn l"ng vô cùng
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th&p. M t khác, quan h vi M di chính quyn
D.Trump b trì tr khin Cuba tip tc phi  i m t vi
nhiu thách thc, áp lc t| bên ngoài. Vi c s}a  i Hin
pháp vn khng nh, Cuba không t| b ch ngha cng
sn, không phai nht lý tng nh các lu n i u xuyên
tc. Các lãnh o Cuba ã tuyên b , “ch ngha xã hi là
không th thu h$i, Cuba s không bao gi xây dng ch
ngha t bn”11. S thay  i ca Hin pháp  i vi lnh
vc kinh t là r&t quan trng, Hin pháp mi s m ra c
hi  &t nc có th thc hi n chính sách mi, giúp
Cuba có th thu hút @u t t| nc ngoài.
Hin pháp mi có ni dung mang li s thay  i ln
nh&t v chính tr, kinh t và xã hi k t| n!m 1959 ti
nay. Nh#ng quy nh mi v kinh t tr thành ng lc
chính thúc Ey nn kinh t ni a, c%ng nh vc d y
n!ng lc sn xu&t trong nc vi các công ty v|a và nh,
$ng thi thu hút và s} dng v n @u t nc ngoài có
hi u qu. Có th th&y rng, vi c s}a  i, b sung Hin
pháp l@n này ca Cuba là mt bc tin mnh m, mt
chính sách ci cách c@n thit trong giai on hi n nay;
gim thiu s c$ng knh, quan liêu, kém hi u qu, tham
nh%ng ca b máy nhà nc; ánh thc s n!ng ng ca
các doanh nghi p kinh t trong nc và tranh th ngu$n
lc bên ngoài là mô hình mà nhiu nc ã thành công.
Cuba hng n nh#ng thay  i này là h"p lý, trc
khi nn kinh t m&t i ng lc và i s ng nhân dân
khó kh!n. Sau khi bn d tho Hin pháp "c công b ,
h@u ht ngi dân Cuba "c hi u tr li rng, h
không mu n hng n s thay  i và vn trung thành
vi ch  xã hi ch ngha hi n nay mà Cuba ang thc
hi n. S ch&p nh n kinh t th trng và s h#u t nhân
không $ng ngha vi vi c t| b ch ngha xã hi, mà là
la chn sáng su t vi tình hình &t nc trong giai on
hi n nay. *iu quan trng là, Cuba vn m bo s lãnh
o duy nh&t, th ng nh&t ca *ng Cng sn Cuba và  c
bi t là ý chí ca nhân dân v mc tiêu xây dng mt xã
hi xã hi ch ngha trong tng lai.

S thay  i Hin pháp ca Cuba c%ng "c coi là phù
h"p, có nét tng $ng vi quá trình * i mi  Vi t
Nam. Da trên mt s mô hình ci cách ti các nc xã
hi ch ngha,  con ng phát trin ca Cuba có th
tip tc i úng hng và m bo mc tiêu xã hi ch
ngha. *ng v#ng trc s can thi p ca M, Cuba trong
thi k này c@n m bo mt s nguyên tc, yêu c@u
sau: Th nh&t, kiên nh s c@m quyn duy nh&t và
toàn di n ca *ng Cng sn. Th hai, chú trng phát
trin kinh t, l&y kinh t làm ng lc phát trin,
nhng tránh ch ch hng xã hi ch ngha, $ng thi
tránh l thuc vào các t bn thông qua v n, công
ngh . Th ba, tip tc phát huy nh#ng u im v y t
- giáo dc - xã hi ã t "c  làm nn tng xây
dng ch ngha xã hi sau này. Th t, luôn cnh giác
vi các âm mu, th on l t  ca các th lc thù
ch trong và ngoài nc. Th n!m, c@n m rng quan
h qu c t trên nguyên tc t$n ti cùng phát trin,
không can thi p vào công vi c ni b ca nhau;  c bi t
duy trì quan h vi các nc bn bè truyn th ng và
các nc xã hi ch ngha.
*ây là bc i th hi n s thay  i rõ ràng và quyt
li t nh&t ca Cuba t| n!m 1959 n nay. M c dù còn
nhiu khó kh!n, thách thc,  c bi t là s bao vây c&m
v n và chính sách thù ch ca M, song trong thi
gian ti, vi s th n trng ca th h lãnh o mi,
cùng s $ng lòng ca nhân dân, Cuba s t|ng bc
ci thi n bc tranh kinh t, m bo s phát trin kinh
t - xã hi ca &t nc, mà không làm m&t i mc tiêu
xã hi ch ngha ban @u. Tuy nhiên, ây là quá trình
lâu dài, khó kh!n, nhiu thách thc, $ng thi nhy
cm và d< sai sót, nên òi hi s kiên trì, quyt tâm ln
ca *ng và nhân dân Cuba. Có th nói rng, ây là
bc ngo t có ý ngha quan trng vi Cuba, trong ó s
ng h và giúp  qu c t,  c bi t là các qu c gia xã
hi ch ngha nh Vi t Nam, có ý ngha tinh th@n  c
bi t quan trng.
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Cuba và h th ng phúc li xã hi
thuc nhóm các nc đng đ&u
th gii
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, nhưng người dân
Cuba luôn được hưởng chế độ phúc lợi xã hội vào loại tốt so với thế giới, như:
miễn phí y tế và giáo dục, bao cấp lương thực và chỗ ở. Trong năm 2017, Chính
phủ Cuba đã chi 51% ngân sách quốc gia cho giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội
của quốc gia này.
Summary: Despite the economic difficulties, Cubans have got the one of the best
social welfare systems in the world with free health and education, food and
accommodation allowances. In 2017, the Cuban government spent 51% of its
national budget on education, health and social welfare.
Từ khóa: Phúc lợi xã hội, hệ thống phúc lợi xã hội, đổi mới, thế giới, Cuba.
Keywords: Social welfare, social welfare system, innovation, world, Cuba.
Nhận bài: 10/8/2018; Sửa chữa: 15/8/2018; Duyệt đăng: 28/8/2018.
rong su t 5 th p k lãnh
o &t nc, Ch tch Fidel
Castro luôn quan tâm ti
phúc l"i xã hi ca ngi
dân. Mt trong nh#ng thành tu
mà Cuba ã t "c ó là mt h
th ng ch!m sóc sc khe xp th
23 trong bng xp hng ca T
chc Y t Th gii (trên c nh#ng
qu c gia giàu có nh New Zealand
và Hàn Qu c). N!m 1961 (hai n!m
sau ngày c l p), Cuba có ti g@n
250 b nh vi n công, vi t l 1 bác
s/155 ngi dân. T&t c ngi dân
Cuba u "c iu tr mi<n phí ti
b nh vi n. T l tr~ s sinh t} vong
 qu c gia này thuc nhóm th&p
nh&t th gii. Chng trình ch!m
sóc sc khe ca Cuba quan tâm
n t&t c các m t t| vi c tiêm
chng hàng lot và các chính sách
y t công v v sinh và nc sch
cho n vi c thành l p b nh vi n
theo tiêu chuEn qu c t. Ngoài ra,
Cuba ã có nh#ng n lc r&t ln 

T

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn
đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do Phó Chủ tịch Orestes Llanes Mestre
làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tháng 11/2017.
ẢNH: KỲ ANH
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Cuba không b chy máu ch&t xám so
vi các qu c gia ang phát trin có
nn kinh t ngang bng Cuba, nhng
 nh#ng qu c gia ó, nhiu bác s,
chuyên gia y t ã ri khi &t nc
 n s ng và làm vi c cho các qu c
gia phát trin hn.

Trẻ em Cuba được uống vắc xin đầy đủ.
mang li h th ng ch!m sóc sc khe cho khu vc nông
thôn, ni mà 3/4 dân s ang sinh s ng. T&t c nh#ng
chng trình này "c xây dng trong khong 20 n!m.
Vào @u n!m 1980, Cuba ã có mt mng li rng ln
các phòng khám a khoa, ch!m sóc sc khe c bn cho
ngi dân trên toàn qu c. Mi phòng khám a khoa này
có th iu tr lên n 30.000 b nh nhân và cung c&p các
dch v tri rng nh nha khoa, ph khoa và tâm lý hc.
Nh#ng minh chng này cho th&y nh#ng chính sách @u
t phát trin h th ng y t và chú trng vi c ch!m sóc sc
khe ngi dân ca Chính ph Cuba có hi u qu cao. Do
v&n  thiu cán b y t ny sinh, Chính ph Cuba ã
khi ng mt làn sóng phát trin mi t p trung vào vi c
ào to các bác s gia ình. Nh#ng bác s này "c c} n
các a phng và theo dõi sc khe cho các b nh nhân
trong su t cuc i ca h. Mô hình bác s gia ình ca
Cuba ang "c Vi t Nam hc t p vi quy mô khong
2.000 dân s có 1 phòng khám bác s gia ình.
Chính ph Cuba ã r&t n lc trong vi c ph c p giáo
dc công cng, nhà  và dinh dng - nh#ng khon @u
t có t@m quan trng không kém vi @u t vào thu c
men hay bác s. N!m 1990, khi &t nc b dch s t xu&t
huyt, Chính ph tin hành iu tr và cách ly các b nh
nhân, $ng thi làm sch nh#ng ni có mui và dch b nh
bùng phát.
M c dù, hi n là qu c gia kinh t cha phát trin và
còn nhiu khó kh!n, nhng ngi dân Cuba li có tu i
th không thua kém so vi các qu c gia giàu có trên th
gii. *iu này ã "c các nhà nghiên cu gi là “nghch
lý ca h th ng y t Cuba”. Trong g@n 50 n!m b c&m v n,
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Không ch tu i th dân c cao,
Cuba còn có nh#ng thành tu áng
ghi nh n trong lnh vc ch!m sóc sc
khe. T l tr~ di 5 tu i t} vong ti
Cuba cc k th&p, iu him th&y 
M Latin. Cuba ang làm r&t t t vi c
gìn gi# cho gi ng nòi ca mình khe
mnh. Su t nhiu th p k  t di
s tr|ng pht kinh t nhng chính
sách u tiên công ngh sinh hc và
nghiên cu y hc,  c bi t là lnh
vc phòng ng|a và mi<n dch, "c
c hai nhà lãnh o Fidel và Raul
Castro duy trì thc hi n. Mt bin c
ln xy ra n!m 1981, khi mt dch
s t xu&t huyt trên di n rng xy ra
ẢNH: GRANMA
 Cuba, nh hng n g@n 350.000
ngi. Chính ph ca h ã thành l p hn mt M t tr n
sinh hc, liên kt nghiên cu ca nhiu c quan khác
nhau hng ti nh#ng mc tiêu c th.
Thành tu @u tiên ca Cuba là sn xu&t thành công
mt protein mang tên interferon, óng vai trò quan trng
vào h th ng mi<n dch ca con ngi. K t| ó, ngành
mi<n dch hc ca Cuba gây "c mt ting vang ln. Các
nhà khoa hc Cuba liên tc thc hi n "c nhiu t phá,
bao g$m t| nh#ng vc xin ni a cho b nh viêm màng
não, viêm gan B cho n kháng th s} dng trong ghép
th n và gi là vc xin ung th ph i.
Bên cnh y t, giáo dc là lnh vc r&t "c quan tâm
ti Cuba. Trc cách mng, hn mt n}a s tr~ em Cuba
không "c i hc và hn 1 tri u ngi b mù ch#. Do ó,
ngay sau khi cách mng thành công, Chính ph Cuba ã
bt tay vào cuc chin xóa nn mù ch# trên toàn qu c.
Vi khEu hi u “Nu bn bit, hãy dy; nu bn không
bit, hãy hc t p”, g@n 300.000 hc sinh và ngi ln ã
tình nguy n n các vùng nông thôn  dy hc cho
nh#ng ngi dân nghèo. Nh v y, ch trong khong 3
n!m, t l dân s bit ch#  Cuba ã t 97%.
Giáo dc hoàn toàn mi<n phí và 100% tr~ em Cuba n
tu i i hc u "c n trng. Mi tr~ em sinh ra 
Cuba, khi lên n!m tu i, u có quyn bt @u nh#ng n!m
tháng i hc hoàn toàn mi<n phí. Hc xong mu giáo, các
em s "c chuyn sang hc ti mt trng tiu hc. Ph
c p giáo dc áp dng vi mi tr~ em t| sáu tu i ti ht
c&p hai c!n bn (thng là 15 tu i). Giáo dc, g$m c giáo
dc i hc u mi<n phí vi mi công dân Cuba, không
phân bi t giàu nghèo hay thành ph@n xã hi. Ngày nay,
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100% trẻ em Cuba đến tuổi đi học đều được đến trường.

ch  giáo dc bt buc  Cuba là t| mu giáo n lp
9. Sau ó, hc sinh có th chn trng  hc tip ho c
i làm. Nh#ng hc sinh t t nghi p các trng d b i
hc s "c theo hc i hc mi<n phí.  nhiu vùng
nông thôn, hc sinh "c hc các trng ni trú. Ti các
trng này, ngoài gi hc, hc sinh còn tham gia lao ng
nông nghi p ho c làm các công vi c khác. Bên cnh ó,
B Giáo dc Cuba tip tc iu hành Chng trình giáo
dc t| xa, m các lp bu i chiu và bu i t i ti các vùng
nông thôn. Nh v y, n nay, qu c o này vn có t l
ngi bit ch# cao nh&t M Latinh. Hn 1 tri u ngi
Cuba t trình  i hc và trên i hc. Cuba ng s
1 th gii v t l @u t ngân sách cho giáo dc (chim
ti 13% GDP). Vi s l"ng i kèm vi ch&t l"ng ào to
hi n nay T chc Giáo dc, Khoa hc và V!n hóa ca Liên
h"p qu c xp Cuba là nc có h th ng giáo dc t t nh&t
khu vc M Latin, b&t ch&p vi c Cuba là mt trong nh#ng
qu c gia kém phát trin nh&t khu vc.
Trong n!m 2017, hn 10,7 t peso "c @u t cho các
chng trình h tr" y t và xã hi, cùng 8,1 t peso "c

ẢNH: TELESUFTV

@u t cho giáo dc  Cuba. Ngân sách ch yu t| ngu$n
thu ca các công ty nhà nc, chim 74%, óng góp ca
khu vc t nhân ã t!ng lên 11%.
Lng hu theo bo him xã hi ca Cuba ch yu
"c tài tr" bi các doanh nghi p Nhà nc và Chính ph,
cùng vi s óng góp tng  i nh t| nh#ng ngi "c
hng bo him. Vi c h tr" xã hi cho nhóm ngi d< b
t n thng mà không có bo him u "c Nhà nc
thc hi n. Tuy nhiên, Cuba không h tr" bo him th&t
nghi p, Chính ph nc này xúc tin vi c to ra nhiu
vi c làm ngoài Nhà nc và tr mt khon tin cho các
nhân viên Nhà nc ã ngh vi c do tinh gin biên ch.
Liên h"p qu c khng nh, Cuba là mt trong nh#ng
nc i @u và thành công trong n lc m bo an ninh
lng thc, $ng thi là mt trong nh#ng qu c gia m
bo cao nh&t vi c t!ng cng dinh dng bà m và tr~
em. Cuba là nc ã hoàn thành các mc tiêu ca thiên
niên k giai on 2000 - 2015 v xóa ói và các mc tiêu
phát trin bn v#ng giai on 2015 - 2030 v xóa b hoàn
toàn nn ói.
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Chuy n ch a k

v ngi Vi t Nam đ&u tiên
đnh c ti Nh t Bn
ĐỖ ANH NGỌC*

Tóm tắt: Chùa Đại Âm nằm giữa trung tâm thành phố Nagasaki (Nhật Bản) là nơi
an nghỉ cuối cùng của công chúa Ngọc Hoa - người Việt Nam đầu tiên định cư tại
Nhật Bản và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam và
Nhật Bản.
Summary: Dai Am pagoda located in the heart of Nagasaki City (Japan) is the last
resting place of Princess Ngoc Hoa - the first Vietnamese who settled in Japan. It is
the symbol of the good relationship between two countries Vietnam and Japan.
Từ khóa: Công chúa Ngọc Hoa, võ sĩ samurai Araki Sotaro, Chùa Đại Âm, thành phố Nagasaki, biểu tượng của mối
quan hệ tốt đẹp, Nhật Bản, Việt Nam.
Keywords: Princess Ngoc Hoa, Samurai Araki Sotaro, Dai Am pagoda, Nagasaki City, symbol of good relationship,
Japan, Vietnam.
Nhận bài: 10/8/2018; Sửa chữa: 20/8/2018; Duyệt đăng: 4/9/2018.

huy n xa k rng, ông Araki Sotaro v n là võ s
samurai. Thi &y, ông là th lnh các doanh nhân
x Phù Tang sang làm !n buôn bán nhiu n!m ti
Hi An t| @u th k XVII. Ông "c chúa Sãi
Nguy<n Phúc Nguyên tin c y, cho  t h theo chúa, tên
ting Vi t là Nguy<n Thái Lang. N!m 1619, ti Hu, ông
g p công n# Ngc Hoa, mt ngi con gái p, là con gái
ca chúa Sãi. Bén duyên, tình cm hai bên m n n$ng,
Araki "c chúa Sãi g con gái cho.

C

N!m 1620, Sotaro tr v nc vi ngi v" Vi t Nam,
gây dng nên mt trung tâm thng mi ti Motoshikhui
- Machi  Nagasaki. Tên ca công chúa "c  t theo
ting Nh t là Wukaku (Vng Gia C}u). Nh#ng ngày @u

*

Thạc sĩ, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.
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không bit ting Nh t, công chúa ch nói "c, anh i,
anh i… hình nh và ting nói nh nhàng, &m áp ca
công chúa khin ngi Nh t yêu quý và &n t"ng. *n
t n ngày nay, ai xinh p, d< thng, h c%ng u gi là
Anio - san (tên thân m t ca công chúa). T| “Anio” phát
âm gi ng nh câu nói c}a mi ng ca công chúa khi gi
ch$ng n!m nào.
Công chúa m&t n!m 1645, sau ch$ng úng 10 n!m. Có
mt iu  c bi t là, ngày m&t ca c p v" Vi t - ch$ng
Nh t này li trùng khp vi nhau.
Chùa *i Âm nm gi#a trung tâm Thành ph Nagasaki
(Nh t Bn) là ni an ngh cu i cùng ca công chúa Ngc
Hoa và ch$ng là Araki Sotaro. Leo hn 200 b c á   cao

N H Â N

V  T

-

S 

K I ? N

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm
ẢNH: PV
thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).
150 m so vi m t nc bin, xuyên qua hàng tr!m ngôi
m c rêu phong, n mt khu m c khá rng nm gi#a
lng ch|ng $i,  v trí trung tâm khu m là m ph@n ca
công chúa Ngc Hoa và hôn phu. T&m bia á phía trên m
có khc r&t rõ hai câu trong kinh Ph t nhc nh công c
ca ngi ch$ng và c hnh ca ngi v". Dòng ch# 
gi#a ghi rõ ây là m ca hai v" ch$ng Ngc Hoa và Araki
Sotaro.
Ch Ý Nhi, du khách t| Thành ph H$ Chí Minh n
thp hng cho m ph@n công chúa Ngc Hoa bày t: Tôi
vô cùng xúc ng khi n Nh t Bn, n Nagasaki li "c
thp nhang cho mt v công chúa tài sc ca quê hng
Vi t Nam. Hi vng, chùa *i Âm s là mt im tham quan
du lch "c các du khách Vi t tìm n, cùng nhau tng
nh ngi con xa quê @u tiên nh c ti Nh t Bn c%ng
nh cm mn thêm m i gn bó thân tình gi#a hai &t
nc Vi t - Nh t.

Hng n!m, ngi dân Nagasaki vn t chc nhiu l<
hi truyn th ng  nhc nh công lao to ln ca v"
ch$ng Ngc Hoa và Araki Sotaro. Riêng n!m 2014, ã có
ti 7 l< hi "c t chc, liên tip trong khong thi gian
dài. Ông Tomioka, Giáo s V!n hóa chuyên nghiên cu v
Nagasaki cho bit: Khi ch$ng m&t, bà Ngc Hoa ã h tr"
r&t nhiu cho các thng nhân buôn bán ti vùng
Nagasaki, ch yu  vi c thúc Ey m i quan h vi triu
ình nhà Nguy<n và làm s sách k toán. *n khi bà m&t,
vi c giao thng buôn bán ã b gián on mt thi gian
dài mi "c n i li.
Trong nh#ng l< hi tôn vinh s giao thng ca ngi
Nh t vi nc ngoài  Nagasaki, ngi ta c%ng luôn nhc
n công chúa Ngc Hoa và ch$ng. L< hi Kunchi di<n ra
t| ngày 7 n 9/10 hng n!m phc dng m i tình p ca
Araki Sotaro vi Ngc Hoa. Ti l< hi, ngi ta to hình
mt chic thuyn buôn vi bé trai óng vai Araki và bé gái
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Tại lễ hội Kunchi, Ban tổ chức tạo hình một chiếc thuyền buôn với bé trai đóng vai Araki và bé gái đóng vai Ngọc Hoa ở Nagasaki.
ẢNH: TL

óng vai Ngc Hoa, bé trai m c trang phc truyn th ng
Yukata, còn bé gái m c áo dài Vi t Nam, con thuyn v"t
trùng khi r$i tr v vi mt c p uyên ng. Ch Tuyt
Mai, mt Vi t kiu Nh t cho bit: Ch thng ti d l< hi
này, c mi n!m chic thuyn buôn ca Araki li "c
óng mi, trang trí vi hình thc khác và chic áo dài ca
bé gái óng vai Ngc Hoa c%ng "c thay  i r&t p và
lng ly. Gi#a lòng nc Nh t, nhìn bóng dáng tà áo dài
thân thuc ca ngi Vi t Nam bay ph&p phi, nh#ng
ngi Vi t Nam có m t  l< hi u không khi b$i h$i
xúc ng.
Hi n nay, Bo tàng Nagasaki còn lu gi# chic gng
công chúa Ngc Hoa vn thng s} dng lúc sinh thi.
Nhiu ngi dân Nh t Bn mi khi n Bo tàng vn
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thng nhc nh, bày t nim yêu kính và ngng m
 i vi v công chúa tài sc ca Vi t Nam. Trong v!n hóa
Em thc ca vùng Nagasaki bây gi vn còn th hi n r&t
rõ nh hng ca v!n hóa Vi t Nam qua s truyn dy
ca bà Ngc Hoa, nàng Anio - san. *ó là vi c bày thc !n
trên mt bàn !n hình tròn màu , rng khong 1m và
cao khong 30 cm. *ây là im khác bi t r&t ln vi v!n
hóa Nh t Bn bi ngi Nh t thng dùng bàn !n hình
ch# nh t và sn màu nâu en. Ngoài ra, ngi Nh t trong
các b#a cm tra thng !n theo su&t, mi ngi mt
khay vi các a nh nhng hi n nay, a ph@n ngi dân
vùng Nagasaki li !n theo kiu ngi Vi t, thc !n bày
trong các a ln  mi ngi trong mâm cm t chn
món mình yêu thích.

N H Â N

V  T

-

S 

K I ? N

T tng v quy n con ngi
và quy n dân tc trong Tuyên ngôn
Đc l p ca Ch tch H Chí Minh
CAO VĂN TRỌNG*

Tóm tắt: Giá trị to lớn, ý nghĩa thời đại và sức sống trường tồn trong bản Tuyên
ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng về quyền con người và quyền
dân tộc. Quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập là sự kế
thừa và phát triển quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch
sử đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước, cùng với sự kết tinh giá trị
nhân văn cao cả của nhân loại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lĩnh hội được qua gần
30 năm bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước.
Summary: Great values, the meaning of the times and vitality of President Ho
Chi Minh’s Declaration of Independence is the idea of human rights and national
rights. Human rights and national rights in the Declaration of Independence are
the inheritance and development of the autonomy of the Vietnamese people
through thousands of years of struggle to build up and defend the country
together with the multiplication of human values the great mankind that
President Ho Chi Minh has been through nearly 30 years around the world to find
a way to save the country.
Từ khóa: Quyền con người, quyền dân tộc, Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Keywords: Human rights; national rights; Declaration of Independence; Ho Chi Minh president.
Nhận bài: 6/8/2018; Sửa chữa: 16/8/2018; Duyệt đăng: 29/8/2018.
gày 2 tháng 9 n!m 1945, s ki n Ch tch H$ Chí
Minh c bn Tuyên ngôn *c l p ti Qung
trng Ba *ình, Hà Ni, khai sinh nc Vi t Nam
Dân ch Cng hòa ã i vào lch s} nh mt d&u
son chói li nh&t trong hành trình m&y nghìn n!m dng
nc và gi# nc ca dân tc Vi t Nam.

N

dân tc Vi t Nam; $ng thi có tác dng to ln, c v%
mnh m phong trào &u tranh gii phóng dân tc b áp
bc ch ng ch ngha thc dân,  qu c trên phm vi toàn
th gii trong th k XX. *ây thc s là mt áng v!n b&t
h khng nh quyn con ngi và quyn c l p, t do
thiêng liêng ca dân tc Vi t Nam.

Bn Tuyên ngôn *c l p là v!n bn pháp lý quan trng
@u tiên khai sinh ra nc Vi t Nam Dân ch Cng hòa Nhà nc dân ch nhân dân @u tiên  *ông Nam Á. S
ra i ca Nhà nc Dân ch nhân dân  Vi t Nam là bc
nhy vt v i trong lch s} dng nc và gi# nc ca

Khng nh v quyn con ngi, m @u Tuyên ngôn
*c l p, Ch tch H$ Chí Minh ã trích dn hai on v!n
b&t h trong Tuyên ngôn *c l p ca nc M n!m 1776
và Tuyên ngôn Nhân quyn và Dân quyn ca cách mng
Pháp n!m 1789. Ngi ã tin mt bc xa hn, cao hn,

*

Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
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Tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, không chỉ khẳng định quyền
tự do, quyền tự quyết của cả một dân tộc mà hơn nữa, là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để tuyên cáo với thế giới về sự ra đời của nước
ẢNH: TL
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
sâu sc hn v t@m t duy và khng nh v quyn dân
tc: “T&t c các dân tc trên th gii u sinh ra bình
ng; dân tc nào c%ng có quyn s ng, quyn sung
sng và quyn t do”. Ch tch H$ Chí Minh ã nêu lên
s phát trin quyn t nhiên ca con ngi n quyn
c l p, t do ca dân tc; khng nh s th ng nh&t
bi n chng gi#a quyn dân tc và quyn con ngi vi
t duy pháp lý ca nhân loi tin b, không xa l vi
nh#ng chân lý ph bin ã "c coi là thành qu v!n
minh ca loài ngi.
Trong lch s} nhân loi, b&t k  phng *ông hay
phng Tây, k t| khi xã hi có s phân chia thành giai
c&p, có bóc lt và b bóc lt, có áp bc và b áp bc thì
nh#ng t tng v quyn t do, bình ng ã "c ny
n t| hình thc s khai cho ti các trào lu t tng, lý
lu n. *&u tranh cho t do ca con ngi, công bng trong
xã hi là mc tiêu, lý tng ca bit bao cuc khi ngha,
ca bit bao th h t| thi c i cho n ngày nay.
Sau g@n 30 n!m (t| 1911 - 1941) bôn ba tìm ng
cu nc, Ch tch H$ Chí Minh ã v"t qua 3 i dng,
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n 4 châu lc,  t chân lên g@n 30 nc  nghiên cu,
tìm hiu i s ng, nguy n vng, hot ng &u tranh
giành quyn c l p ca nhiu dân tc. Ngi ã trc tip
c các v!n ki n chính tr quan trng &y và t tng v
quyn t do, bình ng trong các v!n ki n lch s} ã g"i
m cho Nguy<n Ái Qu c suy ngh v con ng cách mng
cho dân tc mình. Trong tài li u @u tiên hu&n luy n cho
th h thanh niên cách mng, Ngi ã dn ra lch s}
cuc cách mng M, cách mng Pháp và r$i Ngi d|ng li
 cách mng Nga  t| ó tìm ra “*ng kách m nh”
(1927) cho dân tc Vi t Nam. T tng v các quyn t
nhiên ca con ngi, ca dân tc vn khc sâu trong kh i
óc và trái tim ca mt con ngi ht lòng vì c l p cho
T qu c, t do cho $ng bào. Rõ ràng, nh n thc ca Ch
tch H$ Chí Minh v quyn bình ng ca các dân tc "c
úc kt t| t&m lòng thit tha vi v n m nh ca dân tc
Vi t Nam, t| s tri nghi m qua cuc hành trình g@n 30
n!m trên th gii trc tình cnh nhiu dân tc vn ang
b nô dch. Trong mi dân tc có nhiu quyn cá nhân,
song quyn ca mi cá nhân không bao hàm @y  quyn
dân tc. Cho nên, s “suy rng ra” ca Ngi mang tính

N H Â N

nhân v!n cao c, có ý ngha qu c t, ã m rng khái
ni m và nâng t@m nhìn v quyn t nhiên ca con ngi,
ca dân tc.
Bn Tuyên ngôn *c l p c%ng ã t cáo và lên án
nh#ng ti ác man r" ca thc dân Pháp v quyn con
ngi, quyn dân tc  i vi $ng bào ta v các m t chính
tr, kinh t, v!n hóa,... trong ó có ti trong 5 n!m chúng
ã hai l@n bán nc ta cho Nh t, t| ó nói rõ cho th gii
và phe *$ng minh bit: “S thc là dân ta ã l&y li nc
Vi t Nam t tay Nh t, ch không phi t tay Pháp. Pháp
chy, Nh t hàng, vua Bo *i thoái v. Dân ta ã ánh 
các xing xích thc dân g@n 100 n!m nay  gây nên nc
Vi t Nam c l p. Dân ta li ánh  ch  quân ch m&y
mi th k mà l p nên ch  Dân ch Cng hòa”.
Bn Tuyên ngôn *c l p còn khng nh vi th gii
c s pháp lý v quyn ca dân tc Vi t Nam "c “hng
t do c l p”, $ng thi c%ng vch ra c s thc t là
Vi t Nam “s th t ã thành mt nc t do và c l p”.
Bng nh#ng lý l sc bén, l p lu n anh thép và li v!n
hùng h$n, bn Tuyên ngôn *c l p ã khng nh li mt
l@n n#a quyn ca dân tc Vi t Nam phi "c s ng trong
c l p, t do nh b&t c dân tc nào khác: “Mt dân tc
ã gan góc ch ng ách nô l ca Pháp hn 80 n!m nay,
mt dân tc ã gan góc ng v phe *$ng minh ch ng
phát xít m&y n!m nay, dân tc ó phi "c t do! Dân
tc ó phi "c c l p!”.
Trong b i cnh qu c t và Vi t Nam sau chin tranh
th gii th hai, khi mà tr t t pháp lý qu c t ch nhm
phc v quyn l"i ích k ca các nc ln t bn, 
qu c, Tuyên ngôn *c l p ca Ch tch H$ Chí Minh chính
là li tuyên b cáo chung ca ch  thuc a di mi
hình thc, $ng thi m @u thi i tri d y ca các dân
tc b áp bc, bóc lt ng lên làm ch v n m nh ca
mình. Chính vì v y, nhiu nc châu Á, châu Phi và khu
vc M-La tinh ã th|a nh n óng góp to ln ca Ch
tch H$ Chí Minh vào s xác l p mt nn công pháp qu c
t mi, m bo cho các quyn t do, bình ng ca con
ngi và quyn t quyt, quyn bình ng gi#a các qu c
gia, dân tc trong vi c t do la chn con ng phát
trin ca mình v chính tr, kinh t, v!n hóa,...
Nh#ng câu kt thúc trong bn Tuyên ngôn *c l p
chính là “li th c l p” - li th bo v v#ng chc c
l p, ch quyn &t nc ca nhân dân Vi t Nam: “Nc
Vi t Nam có quyn hng t do và c l p, và s thc ã
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thành mt nc t do và c l p. Toàn th dân Vi t Nam
quyt em t&t c tinh th@n và lc l"ng, tính m nh và ca
ci  gi# v#ng quyn t do và c l p &y”. Nh v y, ch
trong mt on v!n ngn vi 52 t|, H$ Chí Minh ã ba l@n
nhc n “t do, c l p” vi ba ý ngha n i tip nhm
th hi n khát khao t do, khát khao c l p ca toàn th
dân tc Vi t Nam.
Có th khng nh rng, Tuyên ngôn *c l p là tác
phEm @u tiên trong lch s} Vi t Nam hi t "c các
trào lu lch s} Vi t Nam vi trào lu lch s} nhân loi,
làm xích li g@n nhau nh#ng quan ni m v quyn con
ngi, quyn t quyt ca các dân tc trên th gii.
Tuyên ngôn *c l p là s kt tinh khát vng c l p m&y
nghìn n!m ca dân tc. *ó là mt m c son chói li, góp
ph@n làm rng r nn v!n hin Vi t Nam, ch&m dt
chính th quân ch chuyên ch và ch  thc dân áp
bc, m ra k nguyên mi dân ch cng hòa  nc ta.
Giá tr ln lao v quyn con ngi, quyn dân tc trong
bn Tuyên ngôn *c l p mùa Thu n!m &y mãi mãi trng
t$n! Thc ti<n cách mng Vi t Nam 73 n!m qua, k t|
khi Ch tch H$ Chí Minh công b bn Tuyên ngôn *c
l p, nh#ng quan im, t tng ca H$ Chí Minh v
chính tr, pháp quyn, quyn dân tc và  c bi t là v
quyn con ngi và quyn dân tc trong Tuyên ngôn
vn là nn tng lý lu n, tinh th@n dn ng cho cách
mng Vi t Nam giành "c nh#ng thng l"i to ln, v#ng
bc i lên theo con ng mà Ch tch H$ Chí Minh và
*ng ta ã la chn.
Th&m nhu@n sâu sc t tng v quyn con ngi và
quyn dân tc trong Tuyên ngôn *c l p ca Ch tch H$
Chí Minh. T| Hin pháp @u tiên n!m 1946 cho n Hin
pháp n!m 2013, quyn con ngi và quyn dân tc luôn
"c  cao và ngày mt hoàn thi n hn  sao cho con
ngi "c hng trn vn nh&t nh#ng giá tr áng có,
phù h"p vi xu th thi i và thc ti<n cuc s ng. Vì l
ó, su t 73 n!m qua, *ng ta vn luôn nêu cao ngn c
dân ch, phát huy sc mnh toàn dân  to "c kh i
i oàn kt v#ng chc và ã: “Thu hút, phát huy mnh
m mi ngu$n lc và sc sáng to ca nhân dân. Ch!m lo
nâng cao i s ng v t ch&t, tinh th@n, gii quyt t t
nh#ng v&n  bc thit; t!ng cng qun lý phát trin xã
hi, bo m an ninh xã hi, an ninh con ngi; bo m
an sinh xã hi, nâng cao phúc l"i xã hi và gim nghèo
bn v#ng. Phát huy quyn làm ch ca nhân dân, phát
huy sc mnh i oàn kt toàn dân tc”.

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 1993.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011.
3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2006): Nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
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Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Khánh Giám đốc Điều hành Vinamilk trao quà cho các em học sinh tiêu biểu.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại Vinamilk
trao biển tượng trưng tặng 64.000 ly sữa cho đại diên
lãnh đạo tỉnh Bình Định.

64.000 LY S*A t Qu sa

Vn cao Vit Nam và Vinamilk
trao đ n tr em Bình Đ nh

Ngày 22/8/2018, Quỹ Bảo
trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao
động, Thương binh và Xã
hội, Vinamilk và Quỹ sữa
Vươn cao Việt Nam đã trao
64.000 ly sữa (tương đương
430 triệu đồng) cho 700 em
học sinh tại xã Phước
Thắng, huyện Tuy Phước,
tỉnh Bình Định.
i mong mu n góp ph@n ci
thi n tình trng dinh dng
ca tr~ em Bình *nh nói
riêng và tr~ em Vi t Nam nói
chung, Qu s#a Vn cao Vi t Nam ã
quyt nh chn Bình *nh là im
d|ng chân tip theo trong n!m 2018.
Chng trình ã trao t ng 64.000 ly
s#a, tng ng 430 tri u $ng, cho
700 em hc sinh ti ây vi mong
mu n các em s có c hi phát trin
t t hn c v th ch&t và trí tu . * c
bi t, các em hc sinh còn "c khám
sc khe mi<n phí bi các bác s
thuc Trung tâm T v&n Dinh dng
Vinamilk. Các cô chú bác s "c

V
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m nh danh là các “thiên th@n áo
trng” ã khám t ng quát, $ng thi
giúp các em có thêm kin thc v
dinh dng và bo v sc khe cho
bn thân. Ti chng trình, các em
còn "c vui chi cùng chú h và
xem nh#ng tit mc xic vui nhn.
Qu s#a Vn cao Vi t Nam "c
thành l p t| n!m 2008, di s ch
trì ca Qu Bo tr" tr~ em Vi t Nam,
thuc B Lao ng, Thng binh và
Xã hi cùng s $ng hành xuyên su t
ca Công ty Vinamilk. Vi 1.540.800
ly s#a, tng ng 10 t $ng, Qu
s#a Vn cao Vi t Nam dành cho hn
17.000 tr~ em ca 23 tnh, thành trên
c nc vào n!m 2018, t ng s ly s#a
mà chng trình ã trao trong ch ng
ng 10 n!m là hn 33 tri u ly, vi
t ng giá tr tng ng g@n 140 t
$ng, n vi g@n 420 ngàn tr~ em
khó kh!n ti Vi t Nam.
Bên cnh chng trình Qu s#a
Vn cao Vi t Nam, hi n nay Vinamilk
còn là n v trin khai Qu 1 tri u
cây xanh cho Vi t Nam và chng
trình S#a hc ng trên toàn qu c.
N!m 2018 là n!m th 6 trong hành

Các em học sinh được khám sức khỏe
miễn phí bởi các bác sĩ thuộc Trung tâm
Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk.
trình em màu xanh ph dc chiu dài
&t nc, Vinamilk và “Qu 1 tri u cây
xanh cho Vi t Nam” ã a t ng s
cây ã tr$ng ti g@n 20 tnh thành
Vi t Nam lên ti 680 ngàn cây xanh
các loi, vi giá tr g@n 9 t $ng, và
ang t|ng bc tin g@n hn n mc
tiêu 1 tri u cây xanh cho Vi t Nam.
Vinamilk c%ng là n v tiên phong
thc hi n chng trình 'S#a hc
ng' t| n!m hc 2007. Sau 11 n!m,
Vinamilk ã h tr" hn 140 t $ng
cho chng trình S#a hc ng ti
nhiu tnh trong c nc…

Hành trình làm nên sữa gạo Bibabibo
Thức uống thơm ngon, giàu dinh dưỡng
#a go là thc
u ng
ang
"c
nhiu
ngi
a
chung bi hng v
thm ngon, thanh
mát, li mang trong
mình ngu$n dinh
dng d$i dào và sn
xu&t
t|
ngu$n
nguyên li u t nhiên.
Hành trình làm nên
sn phEm s#a go
Bibabibo ca Công ty
C ph@n T p oàn
Hn Sen ht sc
nghiêm ng t, t m
ngay t| khâu chn
nguyên li u n ch
bin và óng chai,
giúp gi# "c vn
nguyên các tinh ch&t quý giá n t n tay ngi tiêu dùng.

S

S#a
go
Bibabibo "c làm
t| nguyên li u
chính là: go lt,
go np cái hoa
vàng,  xanh…
th"ng hng ca
Vi t Nam. Sau khi
nguyên li u ã
"c tuyn chn
k càng, Công ty
C ph@n T p oàn
Hng Sen a
Dây chuyền sản xuất sữa gạo của Công ty Cổ phần vào ch bin trên dây
Tập đoàn Hương Sen.
chuyn công ngh
tiên tin, hi n i.
Mi quy trình u "c khép kín, m bo v sinh an toàn thc phEm
và ch&t l"ng t t nh&t. Công ngh hi n i, nhng s#a go Bibabibo
li "c làm nên t| công thc truyn th ng bi chit xu&t trc tip
t| ht go và ht  xanh, vì v y hng v ca s#a r&t  c bi t, gi#
nguyên "c  thm ngon ca ht go - v ngon t| thiên nhiên.
Dòng s#a go Bibabibo r&t tinh túy bi "c kt h"p cùng s#a nguyên
kem v|a thm ngon, v|a b dng. Sau khi ch bin, s#a "c óng hp
theo 5 kích c: chai loi 500ml, 350ml, 250ml và lon 330ml, 240ml nên
r&t thu n ti n  mang i thng thc khp mi ni.

Ông Trần Văn Trà - đại diện nhóm tác giả
phát biểu tại buổi lễ công bố Sách vàng Sáng
tạo Việt Nam 2018.
Công trình “Nghiên cu phát trin mi
các dây chuyn t ng, hi n thc công
ngh tiên tin, sn xu&t s#a go, máy óng
màng co t ng inline phc v công
nghi p hóa ch bin nông sn” ca tác gi
Tr@n V!n Trà, Phó T ng giám  c Công ty
C ph@n T p oàn Hng Sen và nhóm
cng s vinh d "c tuyn chn và công
b trong Sách vàng Sáng to Vi t Nam n!m
2018.
*ây là công trình "c ánh giá cao v
ng dng công ngh và hi u qu thc t.
H th ng g$m 2 dây chuyn riêng bi t là
dây chuyn sn xu&t s#a go và máy óng
màng co t ng inline l@n @u tiên "c
thit k, ch to ti Vi t Nam.
Vi c nghiên cu và a vào ng dng
công trình góp ph@n gim các chi phí v
@u t, nhân công, t!ng n!ng su&t, to ra
các sn phEm mi tinh ch t| go, thm
ngon, giàu dinh dng, gia t!ng giá tr
nông sn.

CÔNG TY C PH¨N TP *OÀN HNG SEN
*a ch: S 18, Tr@n Thái Tông, phng
B$ Xuyên, TP. Thái Bình, tnh Thái Bình
Hotline: 02273 831 010 - ext 442, 445 Fax: 02273 831 231
Email: tapdoankinhtehuongsen@gmail.com
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CÔNG TY C PHN THAN HÀ LM - VINACOMIN:

K+ nguyên mi ca trí thc và khoa h$c
ông ty C ph@n Than Hà L@m Vinacomin là công ty con ca
T p oàn Công nghi p Than Khoáng sn Vi t Nam. Lúc mi
thành l p, lc l"ng cán b, công nhân
ca Công ty ch có 1.103 ngi, vi 2
Công trng 65; Công trng 77; Công
trng 78 - gi tt là khu lò *ông do
Pháp ã khai thác  li. Công ngh
khai thác lúc này hoàn toàn th công,
máy móc, thit b cha có gì; lãnh o
m ph@n ln là các $ng chí t| kháng
chin tr v... Sn l"ng than khai
thác thi k này th&p, ch t ≈ 200 :- 300 ngàn t&n/n!m.

C

Lò chợ Cơ giới hóa Hà Lầm.
Hi n nay, Công ty C ph@n Than
Hà L@m - Vinacomin ã kt thúc D án
khai thác ph@n ng@m t| mc -50÷ l
va, di n sn xu&t ca Công ty ngày
càng b thu hp li. Trc b i cnh ó,
mt m t Công ty t p trung ào các
ng lò t| mc -50 xu ng mc -150
 to di n mi g i @u cho sn xu&t.
Công tác khai thác than c bn là th
công bng khoan n mìn, sn l"ng
trung bình lò ch" t 120-150 nghìn
t&n/n!m. M t khác, Công ty trung mi
ngu$n lc thi công, ào các ng lò
m va xu ng mc -300  thc hi n
D án @u t khai thác ph@n ng@m
di -50. Công su&t m ca d án t
2,4 tri u t&n than h@m lò/n!m. *ây là
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d án ln, m va bng 03 ging ng
t| mc +75 và mc +29 xu ng mc 300, m ra mt trang s} mi vi bc
t phá công ngh ca M than Hà
L@m nói riêng và ngành khai thác m
h@m lò Vi t Nam nói chung.
T| n!m 2007, Công ty C ph@n
Than Hà L@m - Vinacomin ã thành l p
“Câu lc b Khoa hc k thu t tr~
Than Hà L@m”, nhm t p h"p các trí
thc tr~, Ey mnh phong trào sáng
to, áp dng các tin b khoa hc - k
thu t vào sn xu&t, góp ph@n cùng
Công ty thc hi n thành công D án:
*@u t khai thác ph@n ng@m di -50
M than Hà L@m - Công ty Than Hà
L@m; a M than Hà L@m bc sang
mt k nguyên mi ca trí thc và
khoa hc, vi mc tiêu xây dng m
tr thành: “M xanh - M sch - M
hi n i - M ít ngi”.
K hoch n!m 2018, m sn xu&t
2,7 tri u t&n. Trong nh#ng tháng @u
n!m 2018, các ch tiêu sn xu&t kinh
doanh u t và v"t k hoch  ra,
trong ó than sn xu&t t 1.622.138
t&n/ 2.700.000 t&n, bng 60,1 %; tiêu
th t 1.495.354 t&n/2.613.000 t&n,
bng 57,4%, m bo vi c làm và i
s ng cho ngi lao ng.

Ông Vũ Ngọc Thắng - Phó Giám đốc
Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin, đại diện nhóm tác giả nhận
Chứng nhận cho công trình được vinh
danh trong Sách vàng Sáng tạo 2018.
N!m 2018, công trình “Nghiên
cu gii pháp cung c&p n!ng l"ng
và m bo an ninh n!ng l"ng
Qu c gia t| than cho &t nc bng
vi c áp dng công ngh c gii hóa
$ng b trong khai thác h@m lò ti
Công ty CP Than Hà L@m Vinacomin” ca nhóm tác gi Lê
Minh ChuEn, T p oàn Công nghi p
Than - Khoáng sn Vi t Nam và
cng s, ã "c vinh danh trong
Sách vàng Sáng to Vi t Nam 2018.
Công trình c%ng ã t gii Nh&t ti
Gii thng Sáng to Khoa hc
Công ngh Vi t Nam 2017.

Công ty C ph@n Than Hà L@m - Vinacomin ã vinh d "c trao các
ph@n thng, danh hi u thi ua:
- Anh hùng Lao ng;
- Anh hùng Lc l"ng v% trang nhân dân;
- Huân chng *c l p hng Nh&t;
- Huân chng Lao ng hng Nh&t;
- Cùng các Gii thng VIFOTEC, Gii thng Ch&t l"ng Qu c gia Vi t
Nam và nhiu hình thc khen thng khác...

CÔNG TY C3 PH7N D8CH V:
AN NINH THÀNH Đ;NG
THANH DONG SERCURITY SERVICE JOINSTOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 122, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Chi Nhánh: Số 81-83 KDC Him Lam 6A, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
ông ty C ph@n Dch v An ninh Thành *$ng "c
thành l p ngày 13/9/2012 và hot ng trên toàn
lãnh th nc Vi t Nam, "c Cc CSQLHC v TTXH
(C64) - B Công an c&p gi&y chng nh n  iu
ki n kinh doanh dch v bo v , v s.

C

Các dch v ca Công ty bao g$m: Bo v mc tiêu c
nh; Bo v mc tiêu di ng; Bo v yu nhân; Bo v
s ki n; Cung c&p thông tin; Bo v các toà nhà cao c,
v!n phòng, nhà máy, xí nghi p, trng hc, TTTM…; dch
v áp ti tin hàng.
Khách hàng thân thit, tiêu biu ca Công ty là: Ngân
hàng BIDV, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng
Vietinbank, Ngân hàng Agribank, T p oàn Mng Thanh,
T ng Công ty Viglacera…
Nhân viên bo v ca Công ty là nh#ng v s tr~,
khe, yêu ngh và n!ng ng. H "c tuyn chn kht
khe t| nhiu ngu$n, ch yu là các chin s ã hoàn
thành ngha v trong lc l"ng v% trang, công an phc
viên và "c trc tip ging dy nghi p v bo v bi
các chuyên gia hàng @u trong ngành an ninh  tr
thành nh#ng v s chuyên nghi p có phEm ch&t o
c t t, ý thc t chc k lu t nghiêm, tinh thông v
nghi p v, bit gn lin trách nhi m ca mình vi
quyn l"i ca khách hàng, coi trng thông tin bo m t
nhm phc v quý khách hàng t t nh&t vi phng

châm "TRUNG THÀNH - Kª LUT - TRÁCH NHI?M" và “AN
TOÀN CA B3N LÀ TRÁCH NHI?M CA CHÚNG TÔI”.
* t "c chuEn mc này cho t|ng nhân viên, Công
ty ã áp dng h th ng qun lý ch&t l"ng tiên tin
xuyên su t các quá trình tuyn dng, ào to, hu&n
luy n, ch o thc hi n, giáo dc b$i dng, rèn luy n
và phát trin nghi p v thng xuyên. Trong n!m 2018,
Công ty quyt tâm xây dng và hoàn thi n H th ng quy
trình qun lý ch&t l"ng ISO 9001- 2015 và hoàn thi n
áp dng H th ng trong n!m 2019.
Công ty C ph@n Dch v An ninh Thành *$ng luôn
mong mu n mang n cho quý khách hàng s an tâm, tin
tng tuy t  i khi s} dng dch v.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018) 75

THÔNG TIN - QUNG CÁO

76 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018)

T H Ô N G

T I N

-

Q U 0 N G

C Á O

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018) 77

THÔNG TIN - QUNG CÁO

78 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 181 (9/2018)

T H Ô N G

T I N

-

Q U 0 N G

C Á O

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM (VICEM)
Trụ sở: 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38.512425, (+84.24) 38.519659, (+84.24) 38.519661/ Fax: (+84.24) 38.512778
Website: www.vicem.vn - Email: contact@vicem.vn
1.CHỨC NĂNG
- Sản xuất, kinh doanh xi măng và các sản phẩm vật liệu xây
dựng (bê tông, cốt liệu, vật liệu xây dựng không nung, vôi công
nghệ, các loại sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng khác).
- Tư vấn đầu tư, xây dựng và phát triển xi măng, nghiên cứu ứng
dụng, chuyển giao bí quyết sản xuất – kinh doanh, công nghệ
và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
2. NHIỆM VỤ
- Công nghiệp xi măng:
+ Khai thác các nhà máy hiện có, khảo sát, thăm dò đầu tư xây
dựng các nhà máy mới, trạm nghiền xi măng có công nghệ
tiên tiến đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
+ Thăm dò và khai thác nguyên nhiên liệu và phụ gia để sản
xuất, kinh doanh xi măng và bao bì xi măng.
- Cơ khí: Đúc, cán thép, chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phụ
tùng, sửa chữa, lắp ráp thiết bị và dây chuyền sản xuất cho ngành
công nghiệp xi măng, vật liệu xây dựng và các ngành kinh tế khác.
- Khai khoáng và vật liệu xây dựng: Thăm dò, khai thác đầu tư,
sản xuất và chế biến đất, đá, cát sỏi, và các loại khoáng sản công
nghiệp, sản xuất, mua, bán các sản phẩm vật liệu xây dựng.
- Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông; vận tải đường
bộ, đường sắt, đường thuỷ chuyên dùng; xếp dỡ hàng hoá.
- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị;
kinh doanh bất động sản, phát triển nhà; cho thuê nhà xưởng,
kho tàng, bến bãi, nhà ở, văn phòng.
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; sản xuất, kinh
doanh điện; trồng rừng, khai thác, chế biến cao su và các sản
phẩm từ cao su.
- Các dịch vụ: Tư vấn đầu tư, nghiên cứu khoa học công nghệ, tin học,
đào tạo; bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; xuất nhập khẩu vật tư, thiết
bị, xi măng và lao động; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức
năng; thương mại, khách sạn, du lịch và các dịch vụ công cộng.
- Các ngành, nghề khác phù hợp quy định của pháp luật.
3. QUY MÔ - NĂNG LỰC
3.1. Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đóng vai trò
công ty mẹ
3.2. Các đơn vị cơ cấu trong Vicem:
- Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID)
- Viện Công nghệ Xi măng Vicem
- Ban Quản lý Dự án do Vicem thành lập

3.3. Các công ty thành viên bao gồm:
- Công ty TNHH Một thành viên Vicem Hoàng Thạch (đang trong
lộ trình cổ phần hoá)
- Công ty TNHH Một thành viên Vicem Hải Phòng (đang trong lộ
trình cổ phần hoá)
- Công ty TNHH Một thành viên Vicem Tam Điệp (đang trong lộ
trình cổ phần hoá)
- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn (Vicem nắm trên 65%
vốn điều lệ)
- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Vicem nắm trên 65%
vốn điều lệ)
- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem nắm trên
65% vốn điều lệ)
- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem nắm trên 65%
vốn điều lệ)
- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Vicem nắm trên 65%
vốn điều lệ)
- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Vật liệu xây dựng – Xây lắp Đà
Nẵng (Vicem nắm trên 65% vốn điều lệ)
- Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long (Vicem nắm trên 65% vốn
điều lệ)
- Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao (Vicem nắm trên 65% vốn
điều lệ)
3.4. Cùng nhiều Công ty liên doanh, liên kết đầu tư dài hạn khác.
4. NĂNG LỰC SẢN XUẤT
- Tổng công suất sản xuất clinker: trên 19 triệu tấn/năm.
- Tổng công suất nghiền xi măng: trên 25 triệu tấn/năm.
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