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LờI TÒA SOạN
rong các ngày 18, 19, 20 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra sự
kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2019-2024. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây còn là thời điểm về đích
chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ VIII; cũng là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016-2020 và các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

T

Chào mừng Đại hội, Tạp chí Mặt trận số 193 có bài viết: “Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”
nêu bật những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực
hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cùng đó, Tạp chí còn có bài viết: “Đại hội VIII
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đại hội “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc” và một số bài nghiên cứu chuyên sâu khác, đề cập đến các hoạt động trọng tâm của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục với bài viết: “Các yếu tố ảnh hưởng đến
sự tham gia của báo chí trong phòng, chống tham nhũng” đề cập đến vai trò của báo chí nói chung trong
cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí và những rào cản đối với báo chí khi thực hiện chức năng này.
Các chuyên mục: Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh
nghiệm - Thực tiễn; Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân… tiếp tục là sự góp mặt của nhiều
bài nghiên cứu của các tác giả uy tín viết về các lĩnh vực của công tác Mặt trận.
Hòa trong không khí chung của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và
toàn dân ta, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận kỳ vọng Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ mới thành công tốt
đẹp, tạo tiền đề để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân
dân ở trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài, cùng đồng tâm nhất trí, mang hết tài năng,
trí tuệ và công sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trân trọng gửi Tạp chí Mặt trận số 193 tới các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, cán bộ Mặt trận
các cấp, nhất là các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ
IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sự kiện
chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới
của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
HẦU A LỀNH*

Tóm tắt: Đại đoàn kết là một truyền thống quý báu, sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử
dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, thực hiện sự nghiệp đổi mới,
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật là việc thực hiện
đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm
bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế... Toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 18 đến 20/9/2019, đây là đợt
sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: Great national unity is a valuable tradition, the red thread throughout the history of
building and defending the country Vietnam. Over the past few years, implementing the cause
of renovation, building a socialist-oriented market economy, strengthening industrialization and
modernization has gained a lot of important achievements, including great national unity;
maintaining political stability; developing economy, culture and society; ensuring national
defense and security; expanding foreign relations and international cooperation, etc. The whole
Party, the entire people and army are trying their best to successfully complete the objectives
and tasks set by the 12th National Party Congress. In this context, the 9th National Congress of
the Vietnam Fatherland Front, term 2019-2024 will officially open from September 18 to 20,
2019. This is an extensive political activity in the whole Party and the whole people,
contributing to raising the awareness of cadres, the Party members and the people about the
cause of great national unity, the role, position and tasks of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; sự kiện chính trị trọng
đại; sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The 9th National Congress of the Vietnam Fatherland Front, term 2019 - 2024; important political events; the
cause of great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/8/2019; Sửa chữa: 28/8/2019; Duyệt đăng: 9/9/2019.
gày 4/1/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban
hành Chỉ thị số 17-CT/TW, “Về lãnh đạo đại hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại
biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ

N
*

IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”. Theo tinh thần của Chỉ thị, các
cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực
hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục nâng cao nhận thức,

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Phó Chủ
tịch chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019; khai trương hệ thống Hội nghị Truyền hình trực
tuyến và họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
ẢNH: KỲ ANH

trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng
lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chuẩn bị
chu đáo và tiến hành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt. Đại
hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực sự trở thành
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh
mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân. Các cấp chính quyền, các tổ chức
chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã
phối hợp, bảo đảm mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp tổ chức Đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm,
hiệu quả, đúng tiến độ. Thời gian tiến hành Đại hội Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp xã hoàn thành trong quý
I/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019; cấp
tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019.
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, quá trình chuẩn bị Đại hội, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã luôn nhận được sự quan

tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương
Đảng, cấp ủy địa phương, sự phối hợp tích cực của Nhà
nước, chính quyền địa phương, của các tổ chức thành
viên. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp
thời Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đảng đoàn Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các Ban Tổ chức
Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và các Tỉnh ủy,
Thành ủy hướng dẫn về công tác nhân sự chủ chốt của
Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã ban hành Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT
ngày 6/2/2018, “Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”; tổ
chức Hội nghị giao ban trực tuyến hướng dẫn công tác tổ
chức Đại hội đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
huyện; đồng thời, thường xuyên theo dõi tăng cường
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Các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Trung ương nhấn nút khai trương hệ thống Hội nghị Truyền hình trực tuyến Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam toàn quốc, tháng 9/2019.
ẢNH: KỲ ANH

kiểm tra, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX với nhiều công
trình thiết thực.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban
hành chỉ thị, văn bản lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp ở địa phương; phân công các đồng chí
trong Ban Thường trực, lãnh đạo các ban chuyên môn
thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra công tác
chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới
trực tiếp; xây dựng kế hoạch Đại hội ở cấp mình; hướng
dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp dưới trực tiếp triển khai các công việc chuẩn bị Đại
hội; tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ
chuyên trách về các nội dung Đại hội; chọn đơn vị Đại
hội điểm cấp xã, cấp huyện để rút kinh nghiệm trước
khi tổ chức Đại hội ở toàn bộ các địa phương còn lại.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
đã xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền về Đại hội; phát động và tổ chức thực hiện
đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở các cấp được
quán triệt và thực hiện chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm đúng
nguyên tắc hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành
động của tổ chức Mặt trận; khơi dậy và phát huy các
nguồn lực trong nhân dân đóng góp vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền được quan
tâm chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú và đến tận
địa bàn khu dân cư, như: tuyên truyền bằng pa-nô, tranh
cổ động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng; xây dựng các phóng sự tuyên truyền về chủ trương
của Đảng, chính sách của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc
và vị trí vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc…
thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh
đó, các địa phương đã tổ chức các phong trào thi đua, các
phần việc thiết thực, hiệu quả, hướng về lợi ích của cộng
đồng, của nhân dân, như: vận động xây dựng và trao tặng
nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo; xây dựng
các công trình phúc lợi ở địa phương… Cùng với công tác
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chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp đã tích cực phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát và
phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí,… góp phần tăng cường mối liên hệ gắn bó mật
thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Trong xây dựng Văn kiện của Đại hội, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp đã chủ động triển khai lấy ý kiến góp ý
sâu rộng của các giới, các giai tầng xã hội, các tổ chức
thành viên, các cơ quan trong hệ thống chính trị. Thông
qua việc lấy ý kiến góp ý dân chủ, cởi mở, thực chất đã
tạo diễn đàn cổ vũ, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí
tuệ của các tầng lớp nhân dân cống hiến cho đất nước,
góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đến nay, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nhận được hàng nghìn
ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của đông đảo
các tầng lớp nhân dân kiến nghị, góp ý về nhiều nội
dung, trong đó có những kiến nghị mong muốn Đảng, Nhà
nước có các chính sách cụ thể hơn để tạo sinh lực mới
cho khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn tới. Đối với
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ý kiến đề nghị cần tiếp tục
bổ sung các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, có
tính sáng tạo, đột phá trong đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời
kỳ mới, nhằm nâng cao hiệu quả vai trò liên minh chính
trị, liên hiệp tự nguyện; vai trò chủ trì phối hợp và thống
nhất hành động giữa các tổ chức thành viên; tổ chức đa
dạng các hình thức để thu hút, tập hợp và phát huy sức
mạnh, vai trò của nhân dân trong các nội dung công tác
của Mặt trận, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh; giám sát và phản biện xã hội, tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phòng, chống tham
nhũng; kịp thời kiến nghị, phản ánh với Đảng, Nhà nước
về những vấn đề người dân quan tâm để làm tốt vai trò
cầu nối giữa Đảng với Nhân dân…
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các địa
phương đã được tổ chức với không khí đoàn kết, dân chủ,
trang trọng, đổi mới, tiết kiệm, thực hiện đúng chương
trình đề ra. Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 2024 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cơ bản xác
định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở nhận
diện những khó khăn, thách thức của địa phương và đất
nước. Công tác nhân sự được đảm bảo chặt chẽ; Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới chú trọng đến chất
lượng và đảm bảo cơ cấu, thành phần theo Điều lệ Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, có 4.514/11.158 đồng
chí Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp,
đạt tỷ lệ 40,45%; 5.851/11.158 đồng chí Chủ tịch là Đảng
ủy viên, đạt tỷ lệ 52,43%; 793/11.158 đồng chí Chủ tịch
là đảng viên trong diện quy hoạch Ban Chấp hành và
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Thường vụ Đảng ủy, đạt tỷ lệ 7,1%. Đối với chức danh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, có
608/712 đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, đạt tỷ lệ 85,39%:
100/712 đồng chí Chủ tịch là Ủy viên Ban Chấp hành, đạt
tỷ lệ 14,04%. Tất cả 63/63 tỉnh, thành phố (đạt tỷ lệ
100%) đều có đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy
đảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh
ủy theo đúng tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày
4/1/2018 của Ban Bí thư. Tại Đại hội cấp tỉnh, các đồng
chí lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố tham dự và có bài phát biểu
khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã
hội ở địa phương.
Ở cấp Trung ương, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương
Đảng cho ý kiến thông qua những nội dung cơ bản tổ
chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các Tiểu ban của Đại hội
đồng loạt triển khai các bước xây dựng Văn kiện, sửa đổi
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng đề án nhân
sự, triển khai công tác đảm bảo hậu cần và tổ chức tuyên
truyền về Đại hội; tổ chức xin ý kiến góp ý của các Ban
chuyên môn thuộc Trung ương Đảng; xin ý kiến góp ý của
các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; xin ý
kiến góp ý của các giới, các tổ chức thành viên, các lãnh
đạo, chuyên gia thuộc các bộ, ngành, các cơ quan Trung
ương…; đồng thời, tổ chức xin ý kiến bằng văn bản tại
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh của các địa
phương. Tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt, nhất quán trong
quá trình dự thảo báo cáo chính trị lần này đã bảo đảm
sự kế thừa và có bổ sung điểm mới, bố cục khái quát,
ngắn gọn, mạch lạc, chặt chẽ, rõ nội dung, có những điểm
đột phá trọng tâm về mục tiêu và cách thức thực hiện 5
chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở nhận
diện đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách
thức, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam xác định trọng tâm, trọng điểm việc
phát huy vai trò, quyền và trách nhiệm của mình, xây
dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát
triển", phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường đoàn kết các
tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta đang sinh
sống ở nước ngoài, tạo sự đồng thuận, đồng tâm nhất trí,
mang hết tài năng, trí tuệ và công sức cống hiến cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.v
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Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng,
an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Đối với các tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ, Mặt trận Tổ quốc có vai
trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc; phát động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các
phong trào thi đua yêu nước. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Summary: For the Northern Midland and mountainous provinces, the Vietnam
Fatherland Front plays an important role in gathering and uniting the people;
building great national unity bloc; and mobilizing the people to effectively carry out
patriotic emulation campaigns and movements. Over the past few years, the
Vietnam Fatherland Front at all levels has closely followed the local tasks;
promoted propaganda and mobilized the people of all strata to participate in socioeconomic development and ensure national defense and security in the Northern
Midland and mountainous areas.
Từ khóa: Đoàn kết; nhân dân; cuộc vận động; phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế - xã hội; Trung du và
miền núi Bắc bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Unity; the people; campaign; patriotic emulation movement; socio-economic development; Northern
Midlands and Mountainous areas; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/8/2019; Sửa chữa: 15/8/2019; Duyệt đăng: 9/9/2019.

ùng Trung du và miền núi Bắc bộ có vị trí chiến
lược quan trọng về kinh tế, chính trị - xã hội,
quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, là
vùng có nhiều cửa ngõ thông thương với các nước
láng giềng trong khu vực, là nơi đầu nguồn của những
con sông lớn, có hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn và
nhiều tiềm năng về đất đai, thủy điện, khoáng sản, du
lịch, kinh tế cửa khẩu; là vùng có đông đồng bào dân tộc
sinh sống gắn bó lâu đời, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa
riêng, song đều có chung truyền thống yêu nước, đoàn
kết, đấu tranh cách mạng kiên cường chống ngoại xâm;
là căn cứ địa cách mạng, an toàn khu của các cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ... Tuy nhiên,
đây cũng là địa bàn khó khăn về điều kiện tự nhiên, vùng

V
*

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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cao biên giới, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó
khăn, kinh tế - xã hội phát triển chậm. Đời sống của đồng
bào các dân tộc nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ
nghèo và cận nghèo còn cao. Tình hình an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất
ổn, các thế lực phản động trong và ngoài nước thường lợi
dụng vấn đề “tự do tôn giáo”, “dân tộc”, “dân chủ, “nhân
quyền” để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tình
hình tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong các vùng
dân tộc và tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép,
mua bán người, vận chuyển ma túy, buôn bán hàng lậu
trái phép qua biên giới còn diễn biến phức tạp làm ảnh
hưởng đến sản xuất, đời sống, an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội.
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Vận động nhân dân tham gia các chương
trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo
đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ
trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc
bộ. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW năm
2004, Kết luận số 26-KL/TW năm 2012, nhằm đẩy mạnh
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an
ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Với chức năng,
nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp vùng Trung du và miền núi Bắc bộ
đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức
tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
gắn với nội dung tuyên truyền về kết quả và Chương trình
hành động các kỳ Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
với việc phổ biến, tổ chức học tập và tuyên truyền Nghị
quyết Trung ương 7 (phần II) của Ban Chấp hành Trung
ương về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc,
công tác tôn giáo; tuyên truyền về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên
truyền Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Tích cực tuyên
truyền đồng bào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương, như: Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới, công tác xoá đói, giảm
nghèo, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, đưa trẻ đúng độ
tuổi đến trường, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, khám chữa
bệnh tại trạm y tế xã, vận động đồng bào bảo tồn, giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, thực hiện phòng,
chống, tố giác tội phạm, ma tuý, buôn bán người qua biên
giới, thực hiện bảo vệ môi trường sinh thái...
Gắn với nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hằng năm, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đều có hướng dẫn
công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các cuộc vận
động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát
động, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai và đẩy mạnh
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận
động, xây dựng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.
Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện công tác tuyên
truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông
qua các hội nghị, cuộc họp của thôn, tổ dân phố; tổ chức
các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về sản
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xuất, kinh doanh, tổ chức các hội thi, các buổi tọa đàm
liên quan đến đời sống văn hóa - xã hội cho đoàn viên,
hội viên. Tuyên truyền thông qua mạng lưới báo cáo viên,
tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận, người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức
việc, nhà tu hành trong các tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở.
Định kỳ báo cáo phản ánh tình hình nhân dân với cấp ủy
và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên.
Hướng dẫn tổ hòa giải nắm tình hình, chủ động tháo gỡ,
giải quyết những mâu thuẫn, các vụ việc nổi cộm, phức
tạp ngay tại địa phương.
Xây dựng chương trình phối hợp, mỗi tổ chức thành
viên đăng ký thực hiện ít nhất một mô hình điểm ở khu
dân cư; nhiều mô hình đã xuất hiện được nhân dân hưởng
ứng như: mô hình “Trồng hoa ven đường” (Hội Phụ nữ),
mô hình “Thắp sáng đường quê” (Đoàn Thanh niên), mô
hình “Giúp nhau phát triển kinh tế” (Hội Cựu chiến
binh)... “Sống hài hòa với thiên nhiên”, “Tiếng gọi thiêng
liêng và hành động của chúng ta” và “Tháng hành động
vì môi trường” (Mặt trận Tổ quốc). Tích cực tuyên truyền,
vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp trong phong trào xây
dựng nông thôn mới, như: giúp nhau phát triển kinh tế,
thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; thực
hiện chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp công xây dựng
cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi,
nội đồng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn,
truyền thống đền ơn đáp nghĩa, xây dựng khu dân cư văn
hóa, bảo vệ môi trường...
Tăng cường phối hợp với ngành Công an, Bộ đội Biên
phòng tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn
xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, về tác hại
của ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội... góp phần
nâng cao ý thức người dân trong thực hiện phong trào
“Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đảm nhận
giúp đỡ người lầm lỗi sớm ổn định cuộc sống tại khu dân
cư. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn vùng Trung du và miền núi Bắc bộ cơ
bản ổn định, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế.
Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các
phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tham
gia các chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên
quan trực tiếp đến đời sống các tầng lớp nhân dân, như:
xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tội
phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội... được triển khai sâu rộng
đến cơ sở và lồng ghép vào các nội dung của các cuộc vận
động, làm tăng tính thiết thực và hiệu quả của cuộc vận
động, góp phần tập hợp, đoàn kết nhân dân. Đối với vùng
Trung du và miền núi Bắc bộ, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh
trong vùng đã phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo các
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Chương trình
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có
thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đóng góp vào sự phát
ẢNH: QUANG VINH
triển kinh tế - xã hội đất nước, tháng 8/2019.
135, 134 và 30a... đã được triển khai tích cực, đem lại
những hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần của đồng bào trong vùng, góp phần tạo không
khí phấn khởi, đoàn kết giữa các dân tộc. Để tạo thêm
nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, thực hiện có hiệu
quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo trong
vùng. 15 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã
huy động được hàng trăm tỷ đồng ủng hộ, hỗ trợ cho
đồng bào các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, quỹ
“Vì người nghèo” các tỉnh trong vùng đã được các tổ chức,
cá nhân, các doanh nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả.
Tỉnh Lào Cai, từ năm 2004 đến nay, thông qua quỹ "Vì
người nghèo” và sự giúp đỡ của cộng đồng, Ban vận động
quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng "Nhà
Đại đoàn kết” được 9.807 nhà, sửa chữa 2.237 nhà, trị giá
trên 62,7 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo đi học, hỗ trợ
sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, cứu đói đột xuất 26.585
suất, trị giá trên 6,5 tỷ đồng. Tỉnh Bắc Giang, vận động
hỗ trợ các hộ nghèo cải tạo, nâng cấp, xây mới 9.420 ngôi
nhà "Đại đoàn kết toàn dân". Tỉnh Thái Nguyên, quỹ “Vì
người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội trên địa
bàn tỉnh (từ năm 2009 đến nay) đã huy động được trên
681 tỷ đồng... tạo niềm tin, động viên, khuyến khích hộ
nghèo, người nghèo vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây
dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

tỉnh trong vùng chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động
các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào: “Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Phòng, chống tội phạm, ma túy,
mua bán người”; “Xây dựng đường biên, cột mốc hòa bình,
hữu nghị”… góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh,
nhất là khu vực biên giới và các địa bàn trọng yếu. Năm
2001, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và Bộ Công an đã ký Nghị quyết liên tịch số
01/2001/NQLT ngày 4/12/2001 về “Đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”. Qua
thời gian triển khai, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới
với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu
quả; nhiều mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng,
củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng
vùng, địa phương; tình đoàn kết xóm làng, phố phường,
đoàn kết dân tộc, tôn giáo được củng cố và phát triển,
phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong
công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công
trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn
xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã
cung cấp cho lực lượng Công an hàng vạn nguồn tin có
giá trị, cảm hoá, giáo dục đối tượng, giúp đỡ, tạo việc làm
cho hàng nghìn người hoàn lương.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường
xuyên phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các

Phong trào xây dựng đường biên, cột mốc hòa bình,
hữu nghị vùng Trung du và miền núi Bắc bộ có nhiều
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chuyển biến tích cực. Năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư
lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức 2 hội nghị biểu dương
“Người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham
gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
giai đoạn 2009-2018” khu vực biên giới tuyến Việt Nam Campuchia tại tỉnh Tây Ninh và Việt Nam - Trung Quốc, Việt
Nam - Lào tại tỉnh Quảng Trị. Có nhiều mô hình, cách làm
hay, nhiều cá nhân tiêu biểu đóng góp cho phong trào.
Giám sát và phản biện xã hội là một trong những
nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ
năm 2014 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp các tổ chức
thành viên của Mặt trận xây dựng nhiều chương trình phối
hợp về giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Các lĩnh
vực, nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc đều xuất phát
và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, đòi hỏi
của đông đảo nhân dân. Mặt trận chủ trì và phối hợp giám
sát trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động tư pháp
và những lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của đất
nước, như: thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu
số; việc quản lý và sử dụng đất của các nông, lâm trường
quốc doanh... Đặc biệt, đã giám sát cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công khai kết
quả thanh tra ở một số bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên,
Công tác giám sát và phản biện xã hội nhiều nơi còn lúng
túng trong lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã
hội; chưa đưa ra được tiêu chí để lựa chọn nội dung phù
hợp; kết quả giám sát và phản biện xã hội chưa đều.
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 đến nay, các
tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ có những bước
chuyển tích cực. Các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nêu
trong Nghị quyết số 37 đều được triển khai thực hiện đạt
và vượt, nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với
tiềm năng, lợi thế của vùng, chưa tạo được sự chuyển
biến căn bản, đột phá quan trọng cho sự phát triển nhanh
và bền vững; vẫn là vùng còn nhiều khó khăn nhất so với
các vùng khác trong cả nước.

Những giải pháp để phát huy lợi thế tiềm
năng, thế mạnh vùng Trung du và miền
núi Bắc bộ
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên
củng cố kiện toàn, nâng cao sức chiến đấu, hiệu lực và hiệu
quả lãnh đạo, quản lý, tập hợp của tổ chức Đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở
vùng còn gặp nhiều khó khăn, vùng có đông đồng bào dân
tộc thiểu số. Nâng cao hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng. Tiếp tục đổi mới
về lãnh đạo và phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, lắng nghe
ý kiến nhân dân, kịp thời điều chỉnh từng nội dung công
tác. Xây dựng và phát huy vai trò của những người tiêu
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biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực
hiện tốt các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các vùng dân tộc.

Hai là, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, các
dân tộc tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ. Tuyên truyền,
vận động đồng bào hiểu rõ sự quan tâm và chăm lo của
Đảng và Nhà nước, vạch trần âm mưu của các thế lực thù
địch, lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo gây kích động,
chia rẽ giữa các dân tộc ở nước ta. Tăng cường kết nghĩa
giữa các ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang
với các xã, thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc vùng đồng bào
dân tộc thiểu số. Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp
thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất
bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù
địch. Không để xảy ra biểu tình, gây bạo loạn, gây rối trật
tự trị an, đảm bảo sự ổn định chính trị và phát triển bền
vững đối với vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động
các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số thực
hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào
“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia” trong tình hình mới và “Ngày Biên
phòng toàn dân”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”,
xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực
lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và các
lực lượng, như: Tổ an ninh nhân dân, Tổ tự quản, Tổ hòa
giải… làm lực lượng nòng cốt trong đấu tranh ngăn ngừa,
phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ
nạn xã hội. Đối với các tỉnh giáp biên giới với các nước
bạn Lào, Trung Quốc, phối hợp đưa các nội dung của Quy
chế biên giới vào nội dung của cuộc vận động và cụ thể
hóa thành các tiêu chí, vận động nhân dân đăng ký thực
hiện “Điểm sáng về chấp hành pháp luật trong cộng đồng
dân cư”; khu dân cư “An toàn, lành mạnh”, khu dân cư
“Tự quản đường biên, mốc quốc giới” ở khu vực biên giới.
Phát huy tốt vai trò của người có uy tín và quần chúng
nhân dân các dân tộc hai bên biên giới; đẩy mạnh phong
trào “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, góp phần
tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và
chính quyền hai nước, giữ gìn an ninh trật tự hai bên
biên giới và giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước.
Bốn là, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tăng cường
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước; nắm chắc tình hình dân cư,
đặc biệt là những vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư,
kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác vận động
quần chúng ở địa phương, giữ vững ổn định chính trị, xã
hội trong vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ. Hàng năm,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có kế hoạch phối hợp
với các ban, ngành liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra
việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần
chúng ở các địa phương, tổng hợp tình hình các tầng lớp
nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước.v
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Một số giải pháp phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia
xây dựng chính sách, pháp luật
NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Thực tiễn hoạt động cho thấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan
trọng trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Những năm qua, sự
tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã mang lại kết quả bước đầu, rất
quan trọng; tuy vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Bài viết đề xuất
một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây
dựng chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần tạo sinh lực
mới trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn tới theo chủ đề
Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: Practical activities have showed that the Vietnam Fatherland Front plays
an important role in participating in making policies and laws. Over the past few
years, the participation of the Vietnam Fatherland Front at all levels has brought
about very important initial results although there are still many limitations and
difficulties that need to be overcome. This paper proposes a number of solutions to
promote the role of the Vietnam Fatherland Front in policy and law making.
Successful implementation of this task will contribute to creating new vigor in
building great national unity bloc in the coming period according to the 9th National
Congress of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chính sách, pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building great national unity bloc; policy and law making; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/8/2019; Sửa chữa: 3/9/2019; Duyệt đăng: 5/9/2019.
ham gia xây dựng chính sách, pháp luật xuất phát từ
quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
được quy định trong các văn bản của Đảng, Quyết
định số 217 và 218 của Bộ Chính trị và được thể chế
trong Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản
pháp luật liên quan. Đồng thời, xuất phát từ đòi hỏi thực
tế khách quan, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt
chức năng đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội, cốt lõi
để đoàn kết là phải phát huy dân chủ, bảo đảm hài hòa giữa
các lợi ích; các cơ chế chính sách hiện nay đều được thể chế
bằng pháp luật, vì vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tích
cực tham gia xây dựng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tham gia xây dựng chính sách, pháp luật chính là việc

T
*

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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thực hiện sự bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu đặt ra hiện nay và những năm tới của đất
nước là nhiệm vụ thể chế, bảo đảm nâng cao vai trò lãnh
đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ
nghĩa. Muốn phát huy vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.

Những kết quả bước đầu
Trong những năm qua, căn cứ vào quy định của pháp
luật và chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã

N G H I Ê N

C Ứ U

-

L Ý

L U Ậ N

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực với người dân thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên,
ẢNH: PV
tỉnh Bắc Giang, tháng 11/2018.
tích cực tham gia công tác xây dựng chính sách, các văn
bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trên một số lĩnh vực có liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên. Các hình thức tham gia xây
dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
bao gồm: Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (trước đây được
gọi là sáng kiến pháp luật); góp ý kiến vào các dự thảo văn
bản, văn kiện, quy hoạch, kế hoạch, đề án, các văn bản quy
phạm pháp luật; phản biện xã hội đối với các dự thảo văn
bản, văn kiện, quy hoạch, kế hoạch, đề án, các văn bản quy
phạm pháp luật; giám sát các văn bản quy phạm pháp luật
đã được ban hành liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp
của nhân dân (kiến nghị sau giám sát, bãi bỏ, sửa đổi, bổ
sung…); tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân
dân về chính sách, pháp luật với Đảng, Nhà nước.

sự phục vụ của cơ quan nhà nước; những vấn đề lớn mà
nhân dân, xã hội quan tâm đều tổ chức lấy ý kiến trước khi
cấp có thẩm quyền quyết định. Chuẩn bị cho Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đang tích cực tham gia vào việc đánh giá, tổng kết một
số chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước
với mục đích phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
khát vọng vươn lên để xây dựng đất nước phát triển bền
vững: chính sách đa dạng các thành phần kinh tế, khởi
nghiệp, giảm nghèo, an sinh xã hội; phát huy tự quản ở
cộng đồng khu dân cư; bổ sung, hoàn thiện các cơ chế,
chính sách để đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài; phát huy vai trò của người có uy
tín, tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội; giám sát
và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quan
tâm góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, một số chủ
trương lớn của cấp ủy các cấp, cơ chế, chính sách của chính
quyền liên quan đến đời sống, việc làm của người dân,
doanh nghiệp, sự phát triển của cả nước và từng địa
phương, như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và quốc gia; cải cách hành
chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với

Công tác tham gia xây dựng pháp luật trong những năm
qua được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam coi
trọng, thực hiện tích cực từ khâu góp ý văn bản, đến cử
các cán bộ có chuyên môn tham gia các Ban soạn thảo, Tổ
biên tập dự án luật, pháp lệnh, đồng thời quan tâm, tạo
mọi điều kiện để các Hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu
quả, đóng góp nhiều nội dung chất lượng vào dự thảo các
luật, văn bản quan trọng dưới luật của các cơ quan có thẩm
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quyền, các chương trình, dự án, đề án; hàng năm đã góp ý
kiến trên 50 văn bản luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư.
Ở địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp cũng đã phối hợp
tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo
văn bản luật theo đề nghị của các cơ quan soạn thảo ở trung
ương, đồng thời chú trọng góp ý, phản biện xã hội nhiều dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan trực tiếp đến
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, như:
Cơ chế hỗ trợ về dồn điền, đổi thửa hình thành cánh đồng
mẫu lớn, khu dân cư kiểu mẫu, hỗ trợ làm đường giao thông
trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ
đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội;
quy định về đền bù, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất, góp ý dự thảo quyết định quy định chính sách hỗ trợ
ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư
các dự án thủy lợi, thủy điện; đề án bảo đảm tái hòa nhập
cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù… Bên
cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
các địa phương tổ chức nhiều hội nghị sơ, tổng kết các nghị
quyết của Đảng, chương trình, đề án của tỉnh, thông qua
đó, đã kiến nghị nhiều nội dung để điều chỉnh những bất
cập, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi
hợp pháp, chính đáng của người dân.
Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên của Mặt trận các cấp còn thực hiện việc góp ý
thường xuyên, đột xuất, định kỳ, về hoạt động của cơ quan,
tổ chức đảng, chính quyền và góp ý đối với cán bộ đảng
viên. Để thực hiện tốt nội dung góp ý, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp đã chú trọng phân công cán bộ, lãnh đạo
trực tiếp tiếp nhận và tổng hợp ý kiến của các tổ chức
thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp
và nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng Báo cáo tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước các kỳ
họp của Quốc hội, Thông báo xây dựng chính quyền trước
các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp.
Việc thể chế và thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam bằng pháp luật đã có bước tiến lớn,
vị trí của Mặt trận Tổ quốc được khẳng định trong Hiến
pháp năm 2013, năm 2015 đã ban hành Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; nhiều văn bản quy phạm pháp luật thể chế
quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày
15/6/2017 đã ban hành Nghị quyết liên tịch
403/2017/NQLT/UBTVQH - CP - ĐCTUBTWMTTQVN; ba vấn
đề lớn liên quan đến bầu cử, giám sát và phản biện xã hội,
tiếp xúc cử tri thực tiễn khẳng định cần có nghị quyết liên
tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Qua đó có thể khẳng định, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ trung
ương đến cơ sở đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tham gia xây
dựng chính sách, pháp luật, góp phần tích cực vào việc xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoàn thiện hệ thống
pháp luật ở nước ta thời gian qua.
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Hạn chế và khó khăn
1. Việc tham gia góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thường tiến hành khi được cơ quan nhà nước có văn bản đề
nghị góp ý; thời gian thường ngắn, gấp nên gặp rất nhiều
khó khăn, luôn ở thế bị động, chưa có sự chủ động ngay từ
đầu năm theo chương trình công tác hoặc kế hoạch xây
dựng pháp luật. Kinh nghiệm cho thấy, nội dung nào Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ngay từ khâu chuẩn bị dự
án, đề án thì chất lượng ý kiến cụ thể, sâu sắc hơn.
2. Việc tổ chức lấy ý kiến, tạo cơ chế thuận lợi cho các
cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận và đông đảo tầng
lớp nhân dân tiếp cận dự thảo văn bản, tham gia góp ý kiến
và biết được các ý kiến trao đổi, chia sẻ đối với vấn đề góp
ý mà xã hội đang quan tâm còn hạn chế. Một số nội dung
ở một số dự thảo luật được nhân dân và xã hội quan tâm,
nhưng chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo thông tin, giải
đáp kịp thời trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Việc đánh
giá tác động và tổ chức lấy ý kiến nhân dân là hai nội dung
khác nhau, trong khi việc đánh giá tác động nhiều lúc làm
còn hình thức, thì việc lấy ý kiến nhân dân chưa có quy
định cụ thể về hình thức, thời gian, cách thức tổng hợp ý
kiến. Những nội dung này ảnh hưởng không nhỏ đến chất
lượng, tính khả thi của một số quy định trong chính sách,
pháp luật.
3. Những văn bản góp ý do Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành
viên gửi đến các cơ quan hữu quan, cơ quan chủ trì soạn
thảo còn một chiều và nhiều khi mang tính hình thức, thiếu
cơ chế về trách nhiệm tiếp thu và phản hồi; tổng hợp ý kiến
và trách nhiệm giải trình chưa đầy đủ. Thời gian gửi lấy ý
kiến thường gấp, không bảo đảm quy định; hồ sơ, tài liệu
gửi lấy ý kiến nhiều dự án không đầy đủ, sơ sài, thiếu các
thông tin cần thiết; một số dự án có quan điểm xây dựng,
sửa đổi thiếu nhất quán. Những hạn chế, bất cập này nhiều
khi làm nản lòng những người tâm huyết.
Nguyên nhân của một số hạn chế trên là do nhận thức
của các cơ quan lấy ý kiến và của cả Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể về nhiệm vụ này chưa đầy đủ. Các cơ quan chưa
thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về lấy ý kiến
và đánh giá tác động; một số quy định còn bất cập, quy
định chung chung, thiếu cụ thể.

Một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng
chính sách, pháp luật
Một là, Mặt trận Tổ quốc các cấp coi trọng việc tham gia
xây dựng chính sách, pháp luật, coi đây là một kênh quan
trọng thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là phương
thức để Mặt trận thực hiện vai trò đại diện. Xây dựng cơ chế
cụ thể để việc lấy ý kiến tham gia xây dựng chính sách,
pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự có hiệu
quả với những hình thức và phương pháp thực hiện khoa
học; phạm vi và hình thức tham gia tương xứng và phù hợp
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với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức thành viên và các tổ chức xã hội khác.
Kiến nghị sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật và các quy định xác định trách nhiệm đến cùng của cơ
quan tham mưu, đề xuất chính sách, trình dự án luật, trong
đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục
những lỗ hổng trong kiểm soát chính sách, không bảo vệ
chính sách đưa ra, chống lợi ích nhóm trong xây dựng chính
sách, pháp luật.
Kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai, một số bất cập của cơ
chế, như: BT, BOT, những quy định đang là rào cản cho sự
phát triển, là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo.
Tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ đồng bào
dân tộc thiểu số; thể chế các quy định phát huy vai trò,
nguồn lực các tôn giáo, giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn
giáo trong tham gia giáo dục, dạy nghề, khám chữa bệnh,
nhân đạo, từ thiện.

Hai là, quy trình về xây dựng và ban hành văn bản quy
phạm pháp luật cần phải được thực hiện một cách dân chủ,
khoa học. Đặc biệt là đánh giá tác động phải thực chất; phải
công khai lấy ý kiến rộng rãi của nhiều đối tượng khác nhau
trong xã hội, nhất là đối tượng liên quan trực tiếp, chịu tác
động trực tiếp của văn bản, có như vậy, văn bản quy phạm
pháp luật được ban hành mới có tính khả thi cao. Cần công
bố công khai quá trình hoạch định chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước để nhân dân và các tổ chức có liên
quan có điều kiện trao đổi, bàn bạc, tham gia ý kiến ngay
từ đầu vào quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách;
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Các cuộc tọa
đàm, hội thảo khoa học, sơ, tổng kết các chính sách lớn
phải có ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
liên quan. Trước mắt, làm tốt việc Tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/5/2005 của Bộ Chính
trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp
luật Việt Nam.
Ba là, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần làm
rõ được các hình thức, thời gian, cách tổng hợp lấy ý kiến
nhân dân, các nhà khoa học, các chuyên gia về dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật, cũng như giá trị pháp lý của mỗi
loại; làm rõ thời điểm cần tiến hành lấy ý kiến, phạm vi lấy
ý kiến, nội dung lấy ý kiến; bổ sung quy định về trách nhiệm
giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đối với các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, quy
định cụ thể về thời gian tổ chức lấy ý kiến hợp lý để bảo đảm
chất lượng cho việc đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật. Nội dung lấy ý kiến của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể không trùng với lấy ý kiến của
đối tượng chịu sự tác động của văn bản luật.
Kiến nghị sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật để tạo cơ chế thuận lợi hơn cho Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phản biện xã hội nhiều dự thảo luật. Quy định rõ
những dự án luật liên quan đến quyền và lợi ích của số đông
nhân dân, có nhiều ý kiến khác nhau phải có phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong hồ sơ của cơ quan
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trình phải có văn bản phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Từng bước nghiên cứu để đề nghị xây dựng Luật Giám
sát, phản biện xã hội. Trước mắt, đề nghị Chính phủ và các
cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản pháp luật thực hiện
nghiêm công khai các dự thảo các văn bản luật trên cổng
thông tin điện tử; mở hộp thư điện tử để tiếp nhận các ý
kiến góp ý của công dân; có hình thức chia sẻ, trao đổi,
phản hồi các ý kiến của công dân, của báo chí, các chuyên
gia, nhà khoa học qua kênh thông tin điện tử; tránh việc chỉ
đăng nguyên văn sẽ có rất ít ý kiến phản hồi; có biện pháp
cụ thể khắc phục việc lấy ý kiến hình thức.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối
hợp với các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan có thẩm
quyền ban hành văn bản pháp luật. Đồng thời, cán bộ Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải sâu sát
hơn với các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng
nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, của hội viên, đoàn viên
đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và
cán bộ, công chức Nhà nước để có góp ý theo các hình thức
quy định kịp thời. Thông qua hoạt động của mình và các tổ
chức thành viên, Mặt trận thường xuyên tổng hợp ý kiến, đề
nghị, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân, các kiến
nghị qua giám sát, phản biện xã hội; có các hình thức phù
hợp để kịp thời lắng nghe ý kiến của người có uy tín, tiêu
biểu từ khu dân cư, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học
và nhân dân tham gia xây dựng pháp luật.
Thông qua các hoạt động và công tác tuyên tuyền, vận
động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, cần mở
kênh thông tin điện tử của Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong việc lắng nghe ý kiến nhân dân tham gia xây
dựng chính sách, pháp luật, phản ánh những vướng mắc,
bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật hiện hành.

Năm là, để thực hiện việc xây dựng pháp luật có hiệu
quả, đồng thời với việc quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy
cơ quan chuyên trách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội cần phải huy động sự tham gia của
các thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các Hội đồng tư vấn
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng cộng tác viên và
đoàn viên, hội viên là những chuyên gia trên các lĩnh vực.
Đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và nhân sự để
bảo đảm cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp có đủ năng lực để tham gia
xây dựng chính sách, pháp luật.
Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cần hiệp thương phân công nhiệm vụ
tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức thành viên. Quy định rõ nội dung Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và từng tổ chức thành viên
chủ trì. Đồng thời, việc tham gia xây dựng chính sách, pháp
luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên nên có trọng tâm, trọng điểm, nêu rõ nội dung tổ chức
hội nghị góp ý và phản biện xã hội một số dự thảo văn bản
pháp luật trong Kế hoạch xây dựng pháp luật của Chính
phủ và của Quốc hội hàng năm.v
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Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong xây dựng pháp luật
TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng
pháp luật được quy định bởi Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
năm 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các luật
liên quan. Trong quy trình xây dựng pháp luật, như: quyền kiến nghị ban hành văn
bản quy phạm pháp luật, quyền soạn thảo văn bản, trình dự thảo văn bản ra trước
cơ quan có thẩm quyền, kiểm soát trước văn bản quy phạm pháp luật; đến thực
hiện pháp luật đều có vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: The role of the Vietnam Fatherland Front in the work of participating in
law making is stipulated by the 2013 Constitution, the 2015 Law on the Vietnam
Fatherland Front and Law on Promulgation of Legal documents 2015, and related
laws. In the legislative process, from the right of proposing the promulgation of
legal documents, drafting documents, submitting draft documents to authorities,
and controlling before legal documents; to enforcing there has always been the role
of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Vai trò, xây dựng pháp luật; thực hiện pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Roles; law making; law implementation; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 8/8/2019; Sửa chữa: 9/8/2019; Duyệt đăng: 28/8/2019.

Bản chất và đặc điểm của hoạt động xây
dựng pháp luật ở nước ta
Xây dựng pháp luật là một phương diện hoạt động cơ
bản của các nhà nước dân chủ và pháp quyền. Đối với nước
ta, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang trong thời
kì xây dựng và hoàn thiện, thì xây dựng pháp luật là
phương diện quan trọng. Bởi vì, xây dựng pháp luật là hoạt
động làm ra các văn bản quy phạm pháp luật, từ Hiến pháp
đến các bộ luật, đạo luật và các văn bản quy phạm pháp
luật dưới luật để làm phương tiện quản lý nhà nước và xã
hội. Với bản chất đó, xây dựng pháp luật trong nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta có các đặc điểm:

Một là, xây dựng pháp luật là hoạt động phức hợp,
bao gồm nhiều dạng hoạt động khác nhau, nhưng có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là hoạt động nhận thức
của các chủ thể có thẩm quyền trong việc hình thành các
nguyên tắc, các định hướng, các mục tiêu, các quan điểm
xây dựng pháp luật nhằm hình thành các chương trình
*

xây dựng pháp luật. Đó còn là quá trình nắm bắt các nhu
cầu của thực tiễn, phân tích và dự báo được các xu hướng
vận động, phát triển của các quá trình xã hội, nhất là các
quan hệ xã hội cần phải điều chỉnh bằng pháp luật. Trên
cơ sở hoạt động nhận thức, xây dựng pháp luật còn là
hoạt động tổ chức thực tiễn, bao gồm các hoạt động phân
tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn rất công phu để tìm
kiếm và phát hiện các giá trị xã hội mà xã hội có, xã hội
cần, xã hội ủng hộ.

Hai là, xây dựng pháp luật là một hoạt động do nhiều
chủ thể có thẩm quyền thực hiện để hình thành một hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật. Đối với hoạt động
xây dựng các đạo luật, bộ luật, pháp lệnh thì theo Hiến
pháp năm 2013, Chính phủ là chủ thể chịu trách nhiệm về
đầu vào cũng như đầu ra của hoạt động lập pháp. Đồng
thời, Chính phủ với vị trí hiến định là cơ quan hành chính
nhà nước cao nhất, Chính phủ có thẩm quyền ban hành
các nghị quyết, nghị định là những văn bản quy phạm
pháp luật dưới luật và pháp lệnh để thực hành chức năng

Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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quản lý nhà nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm
quyền ban hành các thông tư, chỉ thị để hướng dẫn và tổ
chức thi hành nghị định, nghị quyết của Chính phủ thuộc
thẩm quyền của bộ, ngành mình.

Ba là, xây dựng pháp luật phải tuân thủ quy trình thủ
tục chặt chẽ do Hiến pháp và Luật định để đảm bảo hình
thành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm
quyền, thể hiện đầy đủ, đúng đắn ý chí của nhân dân và
có tính khả thi trong cuộc sống.
Bốn là, xây dựng pháp luật là hoạt động không chỉ
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà còn là hoạt
động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
nhằm đảm bảo cho hệ thống pháp luật sau khi ban hành
thể hiện được ý chí và nguyện vọng của đông đảo các
tầng lớp nhân dân. Vì vậy, trong các công đoạn của hoạt
động xây dựng pháp luật đều có các quy định về vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong việc lấy ý kiến của
nhân dân và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thực hiện thẩm quyền giám sát và phản biện xã hội trong
hoạt động xây dựng pháp luật.
Năm là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
như trên là một phương diện hoạt động rất quan trọng
của nhà nước, trực tiếp thể hiện quan điểm, đường lối
của Đảng cầm quyền.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong xây dựng pháp luật
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam - tổ chức đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kì họp là chủ thể có quyền
liên tịch với Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
hoặc Chính phủ hoặc với cả hai (cả Ủy ban Thường vụ
Quốc hội và Chính phủ) ban hành văn bản quy phạm pháp
luật để quy định những vấn đề do luật giao
Có thể nói, đây là một thẩm quyền rất đặc biệt, chỉ có
trong hệ thống chính trị nước ta. Bởi, việc ban hành văn
bản quy phạm pháp luật thông thường ở các quốc gia chỉ
có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được ban hành.
Trong khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức
chính trị - xã hội, không phải là cơ quan nhà nước, không
mang quyền lực nhà nước, mà lại có thẩm quyền cùng với
các cơ quan nhà nước khác ban hành văn bản quy phạm
pháp luật, có tính bắt buộc chung để điều chỉnh hành vi
của con người trong các quan hệ xã hội. Văn bản quy phạm
pháp luật liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch nước, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ, trong hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta được gọi là Nghị
quyết liên tịch. Nghị quyết liên tịch này có giá trị pháp lý
chỉ sau Luật, Bộ luật do Quốc hội ban hành.
Nội dung của những Nghị quyết liên tịch này chứa
đựng những quy phạm pháp luật quy định những vấn đề
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được Luật giao về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước
với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện những
nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các Nghị quyết liên tịch
cũng là một nguồn quy phạm pháp luật không kém phần
quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Bởi trong
hầu hết các lĩnh vực khác nhau của quản lý nhà nước đều
có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chủ thể sáng quyền lập
pháp và lập quy
Sáng quyền lập pháp là quyền đưa (hay đề nghị) xây
dựng một đạo luật hay một pháp lệnh. Đây là quyền ở
giai đoạn đầu tiên của quy trình xây dựng pháp luật.
Trong nhà nước dân chủ và pháp quyền như Nhà nước ta,
thì chủ thể có thẩm quyền đưa ra sáng kiến xây dựng
pháp luật rất rộng, bao gồm: “Chủ tịch nước, Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban của Quốc
hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương
của tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có
quyền trình dự án luật trước Quốc hội thì có quyền đề
nghị xây dựng luật, pháp lệnh”. Theo đó, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
của Mặt trận Tổ quốc là các chủ thể có quyền đưa sáng
quyền lập pháp (quyền đề nghị xây dựng luật, pháp
lệnh). Đây là quyền rất quan trọng, đầu tiên trong hoạt
động lập pháp. Không có quyền này và không thực hiện
được quyền này theo đúng quy định của Luật thì không
thể hình thành được Chương trình xây dựng luật và pháp
lệnh hàng năm hoặc cả một nhiệm kỳ của Quốc hội. Để
thực hiện quyền này, đòi hỏi Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phải tổng kết
việc thi hành pháp luật có liên quan đến đề nghị xây dựng
luật, pháp lệnh; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã
hội liên quan đến đề nghị xây dựng; tổ chức nghiên cứu
khoa học về những vấn đề liên quan để hỗ trợ cho việc đề
nghị xây dựng luật, pháp lệnh…; xây dựng nội dung của
chính sách trong đề nghị xây dựng luật; đánh giá tác
động của chính sách và lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật
(Điều 37 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015). Như vậy, với sáng quyền lập pháp, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các thành viên không những có vai trò
trong việc hình thành Chương trình lập pháp của Quốc
hội, mà thông qua thực hiện quyền này, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.
Ở địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp căn
cứ vào văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước
cấp trên có quyền đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân để quy định chi tiết vấn đề được giao
trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước
cấp trên, hoặc để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh (Khoản 1, Điều 111 Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2015). Quyền đề nghị xây dựng
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Nghị quyết đó là sáng quyền lập quy. Cũng như sáng
quyền lập pháp, sáng quyền lập quy của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc địa phương có vai trò góp phần hình thành
chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
dưới luật ở địa phương, đồng thời thông qua đó, tham gia
xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Cũng
tương tự như sáng quyền lập pháp, để đưa được sáng
quyền lập quy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp với Hội
đồng nhân dân phải tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc
đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có
liên quan đề nghị xây dựng nghị quyết, khảo sát đánh
giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung
chính của dự thảo nghị quyết. Tổ chức nghiên cứu thông
tin dự liệu, xây dựng nội dung của chính sách trong đề
nghị xây dựng nghị quyết và lập hồ sơ đề nghị xây dựng
nghị quyết.

và phải đăng tải các ý kiến nội dung giải trình tiếp thu
trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông
tin của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để
nhân dân biết. Có thể nói, soạn thảo luật, pháp lệnh là
một hoạt động rất công phu và trách nhiệm, là công đoạn
quan trọng của quy trình lập pháp, quyết định chất lượng
của một dự án luật trước khi trình ra Quốc hội hay Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.

Như vậy, ở tầm quốc gia cũng như ở phạm vi địa
phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều có quyền xuất
phát từ đường lối, chủ trương của Đảng, từ thực tiễn thi
hành pháp luật, từ đòi hỏi của phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và từ
việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân
đều có quyền đưa sáng quyền lập pháp và sáng quyền lập
quy nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống
pháp luật của nước ta.

Hoạt động xây dựng pháp luật phải tiến hành qua
nhiều giai đoạn khác nhau. Trong giai đoạn đầu tiên là
xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp
luật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp không những có
quyền đưa các quyền lập pháp, lập quy mà còn có quyền
thay mặt nhân dân góp ý kiến xây dựng các văn bản quy
phạm pháp luật trước khi Quốc hội hay Hội đồng nhân
dân các cấp thông qua.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thẩm
quyền trình dự án luật trước Quốc hội và trình dự án pháp
lệnh trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Để trình được dự án luật trước Quốc hội và dự án pháp
lệnh trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tổ chức việc soạn
thảo luật, dự án pháp lệnh. Theo Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2015, để soạn thảo luật, pháp
lệnh phải thành lập Ban soạn thảo. Ban soạn thảo dự án
luật do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trình có Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam làm trưởng ban, các thành viên đại diện, các
chuyên gia, các nhà khoa học am hiểu các vấn đề chuyên
môn liên quan đến dự án, dự thảo. Ban soạn thảo có trách
nhiệm tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất
lượng và tiến độ soạn thảo dự án luật, pháp lệnh trước cơ
quan chủ trì soạn thảo là Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Để dự thảo luật, pháp lệnh đưa ra trình trước Quốc
hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong quá trình soạn
thảo văn bản, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam - cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến
của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.
Ví dụ, đối với dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình năm
2015, phải tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của Mặt trận Tổ
quốc và các thành viên. Sau khi lấy ý kiến cơ quan chủ trì
soạn thảo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phải tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp
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Như vậy, quyền trình dự thảo luật, pháp lệnh trước
Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là một nét đặc
biệt trong xây dựng pháp luật; thể hiện vai trò không thể
thiếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc góp phần
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền tham gia góp ý
kiến trong suốt quá trình xây dựng pháp luật

Trong giai đoạn soạn thảo các văn bản quy phạm pháp
luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đều có quyền tham
gia đóng góp ý kiến, kiến nghị vào dự thảo văn bản khi cơ
quan có thẩm quyền soạn thảo yêu cầu. Nhiều dự án luật
trước khi Quốc hội xem xét thông qua, phải tiến hành lấy
ý kiến rộng rãi đối với các tầng lớp nhân dân. Trong các
trường hợp này, Mặt trận Tổ quốc có vai trò rất quan trọng
trong việc tổ chức để nhân dân đóng góp ý kiến. Mặt trận
Tổ quốc các cấp không những có quyền đóng góp ý kiến
kiến nghị đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
trước khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, mà ngay
trong quá trình Quốc hội và Hội đồng nhân dân xem xét
thông qua, Mặt trận Tổ quốc cũng có quyền phản ảnh ý
kiến, kiến nghị của nhân dân. Như vậy, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam là chủ thể trong tất cả các giai đoạn của quy
trình xây dựng pháp luật đều có quyền thay mặt nhân dân
đóng góp ý kiến, kiến nghị thể hiện ý chí, nguyện vọng
của nhân dân, nhằm góp phần nâng cao chất lượng của dự
án trước khi Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp xem
xét thông qua. Đồng thời, đây cũng là một bước chuẩn bị
có tác dụng nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cho Mặt trận
Tổ quốc các cấp và nhân dân đối với văn bản quy phạm
pháp luật, để khi cơ quan có thẩm quyền thông qua; văn
bản quy phạm pháp luật dễ dàng đi vào cuộc sống.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền phản biện xã hội
đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - một
phương thức kiểm soát trước, trong xây dựng pháp luật
Thể chế hóa chức năng phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam được ghi nhận ở Điều 9 Hiến pháp năm
2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định:
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“1. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là
việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp
hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị
đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch,
chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước.
2. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
mang tính xã hội, khách quan, khoa học, xây dựng, góp
phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời
sống xã hội và tính hiệu quả của văn bản; bảo đảm quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy
dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội” (Điều 32).
Theo đó, có thể nói phản biện xã hội là một phương
thức kiểm soát quyền lực nhà nước. Đây là phương thức
kiểm soát trước văn bản pháp luật được cơ quan có thẩm
quyền xem xét thông qua. Trong nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa kiểm soát trước có vai trò rất quan trọng.
Bởi, kiểm soát trước có tác dụng phòng ngừa to lớn. Nhà
nước pháp quyền là nhà nước thượng tôn pháp luật, mọi
tổ chức và hoạt động của nhà nước và xã hội đều phải
theo pháp luật, kế hoạch, quy hoạch… Vì vậy, các văn
bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành, có hiệu lực
đưa vào cuộc sống phải trải qua hoạt động kiểm soát để
đảm bảo đầu ra là pháp luật có chất lượng, phù hợp với
thực tiễn và ý nguyện của nhân dân, loại bỏ những yếu
tố ngẫu nhiên không phù hợp, gây tác hại cho xã hội.
Như vậy, phản biện xã hội đối với các văn bản pháp luật
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng
trong việc góp phần đảm bảo cho đầu ra của hoạt động
xây dựng pháp luật được kiểm soát của xã hội thông qua
người đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
mình là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành.
Thực tiễn thực hiện chức năng phản biện xã hội trong
những năm qua chỉ ra rằng, đây là một phương thức kiểm
soát quyền lực nhà nước trước khi cơ quan có thẩm quyền
xem xét thông qua văn bản pháp luật, có tác dụng thiết
thực trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
nói chung, xây dựng pháp luật nói riêng. Bằng hoạt động
phản biện xã hội, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc
các cấp đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân,
nhất là những nhà khoa học, những người đã từng là lãnh
đạo, quản lý, am hiểu sâu sắc các quan hệ xã hội mà dự
án văn bản luật điều chỉnh, tham gia vào hoạt động phản
biện xã hội. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo được tính đúng
đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu
quả của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của nhân dân; phát huy được dân chủ, tăng
cường đồng thuận xã hội sau khi văn bản được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xem xét thông qua và đi vào
cuộc sống. Như vậy, bằng nhiệm vụ và quyền hạn phản
biện xã hội đối với các văn bản pháp luật, Mặt trận có vai
trò quan trọng trong quá trình tham gia vào quá trình
xây dựng pháp luật.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền giám sát xã hội một phương thức kiểm soát xã hội đối với văn bản pháp
luật sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
và có hiệu lực thi hành trong thực tế
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 đã thể chế
hóa Điều 9 Hiến pháp năm 2013 về giám sát xã hội tại
Chương 5 với 7 điều. Điều 25 của Luật quy định:
“1. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề
nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động
của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức,
viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.
2. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính
xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý
sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính
sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới,
các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà
nước trong sạch, vững mạnh”.
Theo đó, giám sát mang tính xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là một phương thức kiểm soát việc thực
hiện quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước bằng
việc theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt
động của các cơ quan, cán bộ công chức trong việc thực
hiện pháp luật. Qua đó, một mặt bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp chính đáng của nhân dân và mặt khác không
kém phần quan trọng là phát hiện những lỗ hổng trong
chính sách pháp luật hiện hành để kịp thời kiến nghị với
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành sửa đổi,
bổ sung chính sách, pháp luật bịt kín các lỗ hổng pháp lý.
Trong số các hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam mà Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định:
“1. Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm
quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân ”(Khoản 1, Điều 27). Có thể nói, đây
là một hình thức giám sát xã hội có tác dụng trực tiếp đến
xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Bởi, các văn bản liên
quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân
dân không những là các văn bản áp dụng pháp luật của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền mà còn có những văn bản
quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, các cấp ban hành. Bằng hình thức giám sát này,
Mặt trận có thể đưa ra được các kiến nghị cụ thể để sửa
đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Như vậy, từ các hoạt động đầu vào trong quy trình xây
dựng pháp luật (như quyền kiến nghị ban hành văn bản
quy phạm pháp luật, quyền soạn thảo văn bản, trình dự
án văn bản ra trước cơ quan có thẩm quyền, kiểm soát
trước văn bản quy phạm pháp luật) đến các hoạt động đầu
ra của xây dựng pháp luật (thực hiện pháp luật) đều có vai
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc góp phần
tham gia vào xây dựng pháp luật.v
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Về xây dựng lực lượng báo cáo viên
trong công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách
Mặt trận các cấp trong tình hình mới
BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có phát
triển bền vững, nâng cao về năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình mới hay không, phần lớn phụ thuộc vào quá trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp
vụ của cơ quan quản lý và quá trình tự bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức,
kỹ năng thường xuyên đối với mỗi người. Cơ hội để mỗi cán bộ Mặt trận nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua các khóa bồi dưỡng thường xuyên lại phụ
thuộc rất lớn vào lực lượng báo cáo viên. Việc xây dựng lực lượng báo cáo viên đủ
về số lượng, mạnh về chất lượng, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận và
phát huy tốt vai trò của báo cáo viên là điều cốt lõi.
Summary: Whether the specialized cadres of the Vietnam Fatherland Front
develop sustainably, improve their work capacity, and meet the requirements of
tasks in the new situation or not, largely depending on the process of organizing
professional training of management agencies and the process of self-training and
updating information, knowledge and skills regularly of each person. The
opportunity for each Front staff to improve their professional skills through regular
refresher courses depends greatly on rapporteurs. The building of a group of
rapporteurs sufficient in number, strong in quality, enthusiastic in the Front’s work
and promoting the role of rapporteurs is essential.
Từ khóa: Công tác cán bộ; báo cáo viên; bồi dưỡng; rèn luyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Cadre work; rapporteur; fostering; training; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/8/2019; Sửa chữa: 15/8/2019; Duyệt đăng: 28/8/2019.

Cần thiết xây dựng lực lượng báo cáo viên
để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
cán bộ Mặt trận
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và quan điểm của Đảng ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ và xây dựng lực lượng huấn luyện cán bộ, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở vị trí, vai trò,chức năng,
nhiệm vụ của mình mà đặt ra mục tiêu, yêu cầu về xây
dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận đáp ứng yêu
*

cầu nhiệm vụ. Năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã
phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Bồi
dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Quyết định số 1725 ngày 28/12/2012 và ban
hành quy chế hoạt động tại Quyết định số 1740 ngày
1/1/2013 “về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam”. Năm 2018, trụ sở Trung tâm Bồi
dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Về nhiệm vụ
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay của Trung tâm chủ
yếu làm nhiệm vụ tổ chức tập huấn và mở các lớp bồi
dưỡng cán bộ Mặt trận.
Để công tác bồi dưỡng cán bộ được tiến hành chủ
động, thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và
hiệu quả thì cần có lực lượng báo cáo viên đủ về số lượng,
đáp ứng về chất lượng để làm nhiệm vụ bồi dưỡng cho
đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận trong cả hệ
thống. Muốn có được lực lượng báo cáo viên đáp ứng được
yêu cầu bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt
trận trong tình hình mới, cần thiết phải có kế hoạch dài
hạn về xây dựng lực lượng này.
Cán bộ chuyên trách Mặt trận là cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong biên chế hoặc được hợp
đồng lao động trong cơ quan giúp việc của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam (gọi chung là cán bộ Mặt trận).
Mỗi cấp Mặt trận có Ủy ban, mỗi Ủy ban từ trung ương
đến cấp huyện đều có cơ quan giúp việc, riêng cấp xã có
cán bộ, công chức, hợp đồng lao động giúp việc cho Ủy
ban... theo quy định hiện hành thì đội ngũ này đang
làm việc theo vị trí việc làm được tuyển dụng, hợp đồng
hay phân công.
Mỗi cán bộ Mặt trận muốn thực hiện nhiệm vụ được
phân công thì ngoài những quy định về tiêu chuẩn chung
và từng vị trí việc làm thì cần được biết, được bổ sung,
cập nhật kiến thức, nội dung mới, phương pháp và kỹ
năng cần thiết một cách thường xuyên để thực hiện
nhiệm vụ được giao.
Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt
trận là bồi dưỡng theo vị trí việc làm; là trang bị, cập nhật
kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để cán bộ
chuyên trách Mặt trận làm tốt công việc của Mặt trận
được giao. Còn đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận
có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của
từng cấp học, bậc học, đối với cán bộ, công chức, viên
chức bao gồm: đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại
học và sau đại học.
Báo cáo viên là lực lượng “huấn luyện”cho các lớp đào
tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ (trong đó có người là
giảng viên, có người là báo cáo viên); giảng viên là những
người trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao
đẳng, trường chính trị và các cơ sở đào tạo tương đương...
đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của giảng viên theo quy
định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.
Báo cáo viên về bồi dưỡng cán bộ của Mặt trận là
những người đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực, am
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hiểu về Mặt trận và công tác Mặt trận, có chuyên môn
sâu về từng lĩnh vực, nội dung, chương trình cụ thể, có
hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn về công tác Dân vận,
Mặt trận. Có khả năng truyền đạt đến cán bộ Mặt trận,
được Mặt trận hoặc cơ sở bồi dưỡng cán bộ có lớp bồi
dưỡng cho cán bộ Mặt trận mời để truyền đạt, trang bị,
cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác cho
cán bộ Mặt trận.

Thực trạng công tác bồi dưỡng cán bộ và
báo cáo viên bồi dưỡng cán bộ Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua
Theo báo cáo của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và
Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gọi tắt
là Trung tâm), hiện tại, tổng số cán bộ chuyên trách Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (cả 4 cấp) là 18.280 người:
trong đó cấp trung ương là 185 người, cấp tỉnh 1.105
người, cấp huyện 4.045 cán bộ, cấp xã 12.945 người; từ
năm 2015 đến năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và
Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ
chức 6 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho
1.396/18.280 người là cán bộ Mặt trận cấp huyện, cấp
tỉnh, cấp trung ương. Như vậy, trong 4 năm mới có 1.396
người (chiếm gần 8% tổng số cán bộ), bình quân mỗi
năm có gần 350 người được bồi dưỡng và cũng có nghĩa
là trong 4 năm đó có 16.884 cán bộ (chiếm trên 92%
người) không được bồi dưỡng qua Trung tâm; trong số
đó có một số được bồi dưỡng qua các cơ sở bồi dưỡng ở
cấp tỉnh, huyện.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong
những năm qua có nhiều cố gắng. Ở trung ương, bước đầu
biên soạn giáo trình nội bộ, có bộ máy giúp việc cho Ban
Thường trực trong công tác bồi dưỡng cán bộ. Khi tổ chức
các lớp bồi dưỡng, đã mời được các báo cáo viên và một
số đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường trực và lãnh đạo
các ban, đơn vị làm báo cáo viên. Ở các địa phương, tùy
điều kiện từng nơi mà biên tập tài liệu để bồi dưỡng cho
phù hợp với các đối tượng cụ thể.
Tuy vậy, công tác bồi dưỡng cán bộ cũng còn nhiều
hạn chế, khó khăn. Còn số lượng lớn cán bộ không có cơ
hội được bồi dưỡng đầy đủ theo nội dung, chương trình
và thời gian do Trung tâm tổ chức. Cách thức tổ chức bồi
dưỡng tập huấn còn thiếu tính ổn định và chưa khoa học;
trong khi yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận ngày càng đòi
hỏi cao về chất lượng, nhất là những nhiệm vụ mới, do đó
phần nào hạn chế đến chất lượng cán bộ. Hiện tại, lực
lượng báo cáo viên của Mặt trận chủ yếu là các đồng chí
trong Ban Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị trong cơ
quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một
số vị trong Ủy ban, một số người đang giảng dạy trong các
cơ sở đào tạo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị -
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xã hội, các trường chính trị, một số đồng chí cán bộ hưu
của Mặt trận do Giám đốc Trung tâm quyết định mời làm
báo cáo viên cho từng lớp (khóa) bồi dưỡng. Hiện nay,
lực lượng báo cáo viên, chưa đủ đảm bảo để chủ động
phục vụ cho các lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận. Nội dung,
chương trình bồi dưỡng chưa được đáp ứng yêu cầu, mới
ở dạng biên soạn tài liệu mang tính nội bộ, số lượng bài
giảng chưa nhiều, tính cập nhật, bổ sung còn hạn chế,
cần phải có giáo trình chuẩn.

Xây dựng lực lượng báo cáo viên đáp ứng
yêu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ
chuyên trách Mặt trận các cấp trong tình
hình mới
Căn cứ xây dựng lực lượng báo cáo viên
Yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ nói chung và cán bộ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh
thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ”.
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được hiến
định trong Hiến pháp năm 2013: “Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã
hội; giám sát, phản biện xã hội”.
Quy định số 164 ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị quy
định “Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức; Thông tư 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày
6/6/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy
định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách
đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính
trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định trách
nhiệm bồi dưỡng cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách
nhiệm tổ chức việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm
chất, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận theo hướng dẫn của
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam”.
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Trung
tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định số
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1725 ngày 28/12/2012 và ban hành quy chế hoạt động
Quyết định số 1740 ngày 1/1/2013 của Ban Thường trực
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về Quy
chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Theo
đó Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng Đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp. Có nhiệm vụ tổ chức đào
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ
Mặt trận theo các mục tiêu, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng do Ban Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao; biên soạn
giáo trình và tài liệu giảng dạy.
Đối với cán bộ Mặt trận cũng có những đặc điểm riêng,
không có trường chuyên đào tạo cán bộ Mặt trận, mà cán
bộ Mặt trận Tổ quốc nói chung và cán bộ chuyên trách
Mặt trận đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã được
đào tạo từ nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau và
được tiếp nhận từ các nguồn khác nhau, trong khi hàng
năm, có sự thay đổi, nhất là năm diễn ra Đại hội nhiệm
kỳ. Chương trình phối hợp hành động và nội dung, yêu
cầu nhiệm vụ mới đặt ra hàng năm, nếu không được bồi
dưỡng để cập nhật, bổ sung nội dung, kiến thức, kỹ năng
công tác Mặt trận thì khó đáp ứng được sự chuyên sâu
trong thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu.
Mục đích của việc xây dựng lực lượng báo cáo viên
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có lực lượng báo cáo
viên đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng, đảm bảo cho
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Báo cáo viên chủ
động xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học,
học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn
đấu vươn lên bảo đảm tiêu chuẩn chức danh giảng viên,
báo cáo viên và không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng
yêu cầu bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận.
Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có căn cứ
trong tham mưu lựa chọn; phân công, bố trí, sử dụng,
nhận xét đánh giá báo cáo viên nhằm bảo đảm thực thi
tốt các nhiệm vụ. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác
quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động của
báo cáo viên cũng như bảo đảm tính công khai, công
bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách,
quyền lợi và nghĩa vụ của báo cáo viên, giúp các cơ quan
quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có căn cứ để kiểm tra,
đánh giá và xây dựng các chương trình, chế độ đào tạo và
bồi dưỡng báo cáo viên.
Yêu cầu về xây dựng báo cáo viên
Để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách
Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, cần xây dựng lực
lượng báo cáo viên cấp Trung ương và lực lượng báo cáo
viên cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, lấy việc xây dựng
lực lượng báo cáo viên cấp trung ương làm nòng cốt.
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Muốn xây dựng được lực lượng báo cáo viên một cách
khoa học cần thiết phải đặt ra tiêu chuẩn để làm căn cứ
xây dựng.
Về tiêu chuẩn, trên cơ sở vận dụng các quy định hiện
hành của các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cần đưa ra yêu
cầu về tiêu chuẩn, để làm cơ sở cho việc lựa chọn, xây
dựng lực lượng báo cáo viên. Tùy từng cấp mà có thể đưa
tiêu chuẩn cho phù hợp, ví dụ như tiêu chuẩn về trình độ
đào tạo, tin học, ngoại ngữ...
Về xây dựng lực lượng báo cáo viên, phải dựa trên cơ
sở số lượng người cần được bồi dưỡng, số lớp cần được tổ
chức... Đặt ra mục tiêu yêu cầu bồi dưỡng cụ thể đối với
mỗi cán bộ, như: mỗi cán bộ ít nhất phải được bồi dưỡng
cập nhật kiến thức 1 lần/năm, thì với tổng số cán bộ Mặt
trận cả 4 cấp hiện nay là 18.280 người, do đó Trung tâm
Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đảm nhiệm khó đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
cho tất cả số cán bộ này, do vậy cần có phân cấp trong bồi
dưỡng cán bộ Mặt trận và đó cũng là cơ sở để đặt ra yêu
cầu về số lượng báo cáo viên.
Về nội dung, phương pháp giảng dạy (truyền đạt), cần
thiết phải có giáo trình chuẩn để báo cáo viên căn cứ vào
đó mà biên tập giáo án cho bài giảng. Đồng thời, cơ quan
chủ quản cũng cần cung cấp những tài liệu liên quan đến
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, định hướng nội dung, chương trình công
tác mới để báo cáo viên bổ sung, cập nhật vào nội dung
trình bày cho phù hợp với yêu cầu từng bài (chuyên đề)
cụ thể. Hình thức cập nhật thông tin cho báo cáo viên có
thể thông qua gửi văn bản (chụp nguyên, hoặc trích yếu
những nội dung, yêu cầu liên quan), thông qua hội thảo,
hội nghị, tham gia hoạt động thực tế như giám sát, phản
biện, khảo sát, các sự kiện...
Phương pháp giảng dạy của các báo cáo viên phải phù
hợp với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở từng
cấp; lấy học viên là trung tâm trong trao đổi kinh nghiệm
và rèn luyện kỹ năng, trong đó báo cáo viên là người
hướng dẫn, định hướng cho học viên trao đổi, thảo luận,
giải đáp những thắc mắc trong thực tiễn. Điều đó yêu cầu
một báo cáo viên thực thụ phải là một chuyên gia về một
lĩnh vực nhất định.
Về sử dụng và phát huy báo cáo viên, việc sử dụng
một cách hợp lý, khoa học lực lượng báo cáo viên sẽ phát
huy được tối đa số lượng và chất lượng đội ngũ này. Báo
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cáo viên của cấp nào do Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp đó phê duyệt.
Đối với Mặt trận Trung ương, sau khi có danh sách báo
cáo viên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc
Trung tâm lựa chọn, phân nhóm chuyên đề, thống nhất
đề cương nội dung bài giảng để giao cho báo cáo viên
chuẩn bị; tùy tình hình cụ thể mà xác định số báo cáo
viên được sử dụng tương đối thường xuyên và luân phiên,
số cần thiết khi có thay đổi, đảm bảo sự chủ động cả 2
bên. Sau mỗi lớp cần duy trì phiếu đánh giá về sự hài lòng
của học viên đối với từng báo cáo viên để góp ý và điều
chỉnh cho phù hợp. Mỗi năm cần tổ chức ít nhất một hội
nghị tổng kết hoạt động của lực lượng báo cáo viên để
trao đổi kinh nghiệm, khẳng định những mặt tốt cần phát
huy, chỉ ra những điểm yếu, tồn tại cần khắc phục, phải
coi việc thường xuyên cung cấp thông tin, góp ý xây dựng
là việc làm có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của lực
lượng báo cáo viên. Khi đã có đủ lực lượng báo cáo viên
thì có thể mở các lớp theo cụm, vùng để giảm áp lực cho
từng địa phương, tăng cường được sự kết nối, giao lưu,
trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa cán chuyên trách Mặt
trận các địa phương...
Lực lượng báo cáo viên được thông báo, kết nối với
các cơ sở bồi dưỡng ở địa phương để hỗ trợ, phục vụ cho
công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận và cán bộ của các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể khác giúp cho họ có thêm
hiểu biết về Mặt trận và công tác Mặt trận.
Nguồn lực là điều kiện không thể thiếu để đảm bảo cho
báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ khi được phân công. Do
đó, cơ quan chủ quản cần đảm bảo nguồn lực về điều kiện
phương tiện, kinh phí cho việc sử dụng và phát huy lực
lượng báo cáo viên. Cần ban hành quy định về quyền và
trách nhiệm của báo cáo viên để gắn nhiệm vụ và quyền
lợi của báo cáo viên, công khai, minh bạch, giúp họ thấy
được trách nhiệm phải tham gia thực hiện khi có yêu cầu,
và biết được quyền lợi để đòi hỏi việc đáp ứng nhằm đảm
bảo cho việc thực hiện hoạt động được thuận lợi. Đối với
các địa phương, trên cơ sở yêu cầu về tiêu chuẩn báo cáo
viên, Ban Thường trực Mặt trận các địa phương chủ động
xây dựng lực lượng báo cáo viên cho cấp mình.
Xây dựng đội ngũ báo cáo viên không phải mang tính
thời vụ hay nhiệm kỳ, mà phải xác định đó là công việc
thường xuyên, liên tục của cả hệ thống Mặt trận trong đó
coi trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp trung ương
và cấp tỉnh.v
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX

Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại hội “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong thời
gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự
thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các
chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Summary: Achievements during the term of the 8th National Congress of the
Vietnam Fatherland Front have important meanings, contributing to the
consolidation and promotion of great national unity bloc, and strengthening social
consensus for implementing successfully socio-economic, national defense and
security tasks, and building the political system. In the future, the Vietnam
Fatherland Front needs to continue building and strengthening great national
unity bloc, gathering widely all classes of people, ensuring a high unity of
ideology and actions, and striving for real the results of the Party's guidelines and
the State's policies and laws.
Từ khóa: Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Keywords:The 8th National Congress of the Vietnamese Fatherland Front; great national unity bloc; building and
defending the Fatherland.
Nhận bài: 19/8/2019; Sửa chữa: 26/8/2019; Duyệt đăng: 5/9/2019.
ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam diễn ra trong 3 ngày 25, 26, 27
tháng 9 năm 2014 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại
hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang, Chủ tịch
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Đức
Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Đ
*

Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Văn An,
nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Thế Duyệt,
nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị,
nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Với 1.008 đại biểu chính thức và hơn 200 khách mời,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối đại đoàn
kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân, đánh giá việc
thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, nhiệm kỳ VII (2009 - 2014) từ đó rút ra những
bài học kinh nghiệm.

lớp nhân dân, nhiều tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp,
hội quần chúng đã ra đời, phát triển và có nhiều đóng
góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ
quốc cùng Nhà nước và xã hội đã từng bước tạo điều kiện
phát huy, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của
nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, cùng nhau đoàn
kết, khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có
nhiều thay đổi lớn, Đại hội đặt ra các nhiệm vụ: “Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định
rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu
củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện
sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), đáp ứng
những nhu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp
nhân dân”.

Bên cạnh những thành tựu phát triển đất nước, trong
thời gian qua, nhân dân còn nhiều băn khoăn, bức xúc
trước những yếu kém, tiêu cực, như: tình trạng tham
nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận
không nhỏ cán bộ; đảng viên; đạo đức xã hội xuống cấp;
khoảng cách giàu nghèo chậm được thu hẹp; tệ nạn xã
hội gia tăng; ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trầm trọng;
an toàn thực phẩm chưa được bảo đảm; tai nạn giao thông
còn nghiêm trọng; bất cập trong quản lý và đảm bảo chất
lượng giáo dục, dịch vụ y tế; chưa ngăn chặn được tình
trạng sản xuất, tiêu thụ hàng kém chất lượng và độc hại,
nhập lậu quy mô lớn; gian dối trong thi công nhiều công
trình giao thông, xây dựng công nghiệp.

Báo cáo chính trị nhận định về tình hình khối đại đoàn
kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014.
Về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và
nhân dân ta, được lưu truyền qua các thế hệ. Tinh thần
yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tương thân tương ái
tiếp tục được phát huy trong thời gian qua, góp phần tạo
nên sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong
cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Những quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc,
về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được nâng tầm
nhận thức trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm
2011), được Hiến pháp, pháp luật khẳng định.
Những kết quả đạt được trong xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự
lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.
Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển
khai nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu
nước, có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân
hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo,
đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, đặc biệt trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng
nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.
Trước việc chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, các tầng
lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài đã thể hiện
tinh thần yêu nước sâu sắc, ý chí quyết tâm đấu tranh
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước những nhu cầu và lợi ích thiết thực của các tầng

Năm năm qua, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng,
hoạt động chống phá cách mạng, xuyên tạc lịch sử, thành
tựu công cuộc đổi mới đất nước, hòng gây mất ổn định,
chia rẽ các dân tộc, các tầng lớp nhân dân. Việc chủ quyền
quốc gia trên Biển Đông bị xâm phạm nghiêm trọng khiến
nhân dân rất bất bình và quyết tâm đấu tranh để bảo vệ
toàn vẹn lãnh thổ.
Về kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014
1. Công tác vận động tập hợp, củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã
góp phần nâng cao sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn
định tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới và khu
vực có nhiều biến động bất lợi.
2. Đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh
quốc phòng, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.
3. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền
làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. Việc vận động
phát huy quyền làm chủ của nhân dân xây dựng sự đồng
thuận xã hội, thi hành chính sách, pháp luật trong nhiệm
kỳ qua có tiến bộ. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức
thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua
phản biện xã hội các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các
dự thảo chủ trương, nghị quyết có liên quan đến đại đoàn
kết dân tộc; giám sát hoạt động của cán bộ, viên chức,
đảng viên ở địa bàn dân cư.
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Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
Thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội” của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân
dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với
các cơ quan chức năng của Quốc hội tham gia các hoạt
động giám sát theo chuyên đề, chủ động lựa chọn các vụ,
việc phức tạp, gây nhiều bức xúc trong nhân dân để tổ
chức giám sát, được nhân dân ủng hộ và ghi nhận.
Mặt trận Tổ quốc đã chủ động kiến nghị và phối hợp
với Chính phủ, các tổ chức thành viên xây dựng Chương
trình phối hợp giám sát một số lĩnh vực quan trọng liên
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của đông đảo nhân
dân, như: chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;
việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư
nông nghiệp, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội…
4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại
nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.
Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và
hiệu quả”, hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt
trận các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng được
tăng cường và đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và mở
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rộng về địa bàn, lĩnh vực, đa dạng về đối tượng, góp phần
thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ,
hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước,
nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ
hữu nghị với các tổ chức Mặt trận, tổ chức nhân dân các
nước láng giềng và đối tác truyền thống.
5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung,
phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp. Việc đổi mới nội dung và phương
thức hoạt động theo Kết luận 62KL/TW ngày 8/12/2009
của Bộ Chính trị (Khóa X) "Về tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội" đạt kết quả tích cực.
Đánh giá 5 năm hoạt động, Đại hội VIII khẳng định:
- Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới,
thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai
cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt
Nam ở nước ngoài.
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- Năm chương trình hành động do Đại hội VII Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đề ra đã được thực hiện tốt; vị trí, vai
trò của Mặt trận được nâng cao; các cuộc vận động, các
phong trào thi đua thiết thực hơn.
- Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ nét hơn
về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện.
- Cùng với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà
nước, hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên đã góp phần mở rộng
đoàn kết hữu nghị và hợp tác, nâng cao vị thế của Việt
Nam trên trường quốc tế.
Cùng với những kết quả đã nêu trên, Đại hội cũng
thẳng thắn nêu ra những hạn chế, thiếu sót.
Đại hội đề ra mục tiêu: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập
trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt
động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp
các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng
cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện
giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng
Đảng và chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển
bền vững kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc
vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và
hạnh phúc của nhân dân".
Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam nhiệm kỳ 2014-2019
1. Nâng cao hiệu quả tuyền truyền, vận động, tập hợp
các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc.
2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân
dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua
yêu nước.
3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện
xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.
4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại
nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác
quốc tế.
5. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động
của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có

bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ: “Báo cáo chính
trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc những tư
tưởng, quan điểm nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của Trung
ương và bám sát thực tiễn đất nước để đánh giá tình hình,
đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực
cho nhiệm kỳ 2014 - 2019”.
Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu: “Quán triệt tinh thần
Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Ban Chấp
hành Trung ương, tôi đề nghị các cấp ủy đảng và cơ
quan chính quyền cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối
hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận, hoàn thiện cơ chế
hoạt động và chính sách đối với công tác Mặt trận nhằm
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao
chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới. Các
cấp ủy và tổ chức đảng, các cơ quan chính quyền, cán
bộ, đảng viên, công chức hãy nêu cao tinh thần trách
nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; đồng
thời phải trực tiếp lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải
quyết các khó khăn, vướng mắc của dân, làm tốt công
tác dân vận”.
Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn
kết - Dân chủ - Đổi mới, Đại hội đã thông qua Báo cáo chính
trị của Đại hội và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa
đổi, bổ sung). Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 383 vị
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa
VIII; cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 9 vị.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam sẽ diễn ra trong các ngày 18, 19, 20 tháng 9 năm
2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Đây là một
sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân ta.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn
kết toàn dân tộc và tình hình các tầng lớp nhân dân,
đánh giá việc thực hiện 5 Chương trình hành động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua (2014-2019),
xem xét việc sửa đổi Điều lệ, đề ra mục tiêu phấn đấu và
Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội sẽ hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Với yêu cầu “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”
nhân dân kỳ vọng đây là một Đại hội tạo ra bước phát
triển mới của dân tộc với tinh thần “tăng tốc” thực hiện
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, nhằm “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như mong
ước của toàn dân.v
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Các yếu tố ảnh hưởng đến
sự tham gia của báo chí trong
phòng, chống tham nhũng
CAO THỊ DUNG*

Tóm tắt: Báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng được hiểu là việc các cơ
quan báo chí, người làm báo thông qua các tác phẩm báo chí, trong phạm vi
quyền hạn, trách nhiệm của mình, triển khai các hoạt động, cách thức, biện pháp,
góp phần phòng ngừa, giám sát, phát hiện tham nhũng, thông tin về việc xử lý đối
với hành vi tham nhũng và khắc phục hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra theo
quy định của pháp luật. Bài viết tập trung làm rõ sự ảnh hưởng của các yếu tố tới
báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng.
Summary: The press participating in fighting against corruption is understood as
the press agencies and journalists through press works, within the scope of their
powers and responsibilities, deploying activities, methods and measures,
contributing to the prevention, monitoring and detection of corruption, reporting on
handling regarding corrupt acts and overcoming consequences caused by corrupt
acts according to the provisions of law. This paper focuses on clarifying the
influence of factors on the press participating in anti-corruption.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; báo chí phòng, chống tham nhũng; yếu tố ảnh hưởng đến báo chí phòng, chống
tham nhũng.
Keywords: Anti-corruption; press against corruption; factors affecting the press against corruption.
Nhận bài: 26/8/2019; Sửa chữa: 28/8/2019; Duyệt đăng: 5/9/2019.
ột số yếu tố được xem là có ảnh hưởng đến báo
chí tham gia phòng, chống tham nhũng được
đưa vào bảng hỏi anket để các nhà báo nhận
định. Đó là ảnh hưởng của yếu tố thể chế, pháp
lý; ảnh hưởng của đặc điểm báo chí; ảnh hưởng của đội
ngũ quản lý, phóng viên báo chí; ảnh hưởng của yếu tố
văn hóa, xã hội và ảnh hưởng của toàn cầu hóa, hội nhập
quốc tế đến báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng.
Khảo sát cho thấy mức độ ảnh hưởng được phóng viên
nhận định trong bảng khảo sát.

M

Bảng được lập dựa trên khảo sát anket cho thấy, có ba
yếu tố được phóng viên lựa chọn với tỷ lệ cao hơn, đó là
ảnh hưởng của đội ngũ phóng viên, quản lý báo chí
(73,58%); Đặc điểm của báo chí (69,65%) và ảnh hưởng
*

Tiến sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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của yếu tố thể chế, pháp lý (65,09%). Hai yếu tố được lựa
chọn với tỷ lệ thấp hơn là yếu tố văn hóa, xã hội (41,04%)
và yếu tố toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế (33,96%).

Ảnh hưởng của yếu tố thể chế, pháp lý
Có nhiều ý kiến cho rằng, thể chế chính trị của mỗi
quốc gia quy định vai trò của báo chí trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng. Việt Nam là quốc gia một đảng
cầm quyền, quyền lực nhà nước tập trung, thống nhất,
nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau
giữa ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước
ta kiên trì nguyên tắc không chấp nhận báo chí tư nhân,
một trong những lý do là để báo chí không rơi vào vòng tay
thâu tóm của bất kỳ nhóm lợi ích nào, bởi sự tồn tại lợi ích
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Bảng: Tỷ lệ nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng.
Tỷ lệ phóng viên đồng ý/tổng số 212 phóng viên trả lời bảng hỏi (%)
Yếu tố ảnh hưởng
Không ảnh hưởng

Ít ảnh hưởng

Ảnh hưởng nhiều

1. Yếu tố thể chế, pháp lý

5,66

32,55

65,09

2. Đặc điểm của báo chí

1,79

18,75

69,65

3. Đội ngũ phóng viên, quản lý báo chí

1,42

26,89

73,58

4. Yếu tố văn hóa, xã hội

5,66

50,94

41,04

5. Yếu tố toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế

11,32

50,94

33,96

nhóm đã và đang tác động không nhỏ đến tự do báo chí
của mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc
mỗi quốc gia có một hay nhiều đảng chính trị tùy thuộc
vào quá trình phát triển tự nhiên của mỗi nước và số lượng
ít hay nhiều không nói lên mức độ tự do ở mỗi nước.
Công tác phòng, chống tham nhũng của báo chí
chính là phê và tự phê, kiểm soát quyền lực góp phần
hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham
nhũng. Hệ thống thể chế pháp lý ở nhiều quốc gia đã tạo
điều kiện cho báo chí được tăng cường, tự do, dân chủ
trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng.
Ở Anh và các nước phương Tây, báo chí kiểm soát và
phản biện xã hội là vấn đề hiển nhiên và không mới dựa
trên nền tảng pháp luật và văn hóa dân chủ. Tiêu biểu
cho báo chí Anh, BBC không rời khỏi các nguyên tắc đã
thành luật định trong Hiến chương Hoàng gia, Luật Viện
Cơ mật của Hoàng gia làm nền tảng cho hoạt động của
BBC. BBC được biết đến với thông điệp “bạn là người biết
sự thật”. Ở Myanmar, những năm gần đây, đã có những
bước tiến vượt bậc về tự do báo chí. Từ tháng 8/2012,
Myanmar đã bãi bỏ kiểm duyệt báo chí. Ở Nhật Bản quốc gia có nền báo chí làm tốt các chức năng, trong đó
có chức năng giám sát, phản biện, góp phần tích cực vào
việc phòng, chống tham nhũng. Thực tế ở Nhật Bản thời
gian gần đây đã diễn ra việc thay thế nội các, thay thế
Thủ tướng, hay nhiều quan chức cấp cao xin từ chức đều
có liên quan đến giám sát, phản biện của báo chí… Và
ngược lại, nếu hệ thống thể chế, pháp lý cản trở tính tự
do, dân chủ cũng như khả năng tiếp cận thông tin của
báo chí sẽ hạn chế hiệu quả của báo chí tham gia phòng,
chống tham nhũng.

Đặc điểm của báo chí ảnh hưởng đến quá
trình báo chí tham gia phòng, chống
tham nhũng
Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, báo chí có
vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí hiện nay có ba đặc
điểm cơ bản, đó là: đối tượng công chúng đông đảo; tính
công khai và thông tin thời sự.

Đặc điểm thứ nhất của báo chí là có đối tượng công
chúng đông đảo. Công chúng báo chí là nhóm đối tượng
mà báo chí hướng tới để cung cấp, trao đổi và chia sẻ
thông tin, thuyết phục gây ảnh hưởng để có thể làm thay
đổi nhận thức, thái độ, hành vi của họ theo mục đích
thông tin nhất định. Hiện nay, các phương tiện truyền
thông hiện đại mà tiêu biểu là báo chí đang là công cụ tốt
nhất để truyền tải một lượng thông tin khổng lồ đến với
công chúng, tạo nên dư luận xã hội và áp lực xã hội.
Chính vì vậy, báo chí có ảnh hưởng to lớn trong việc thúc
đẩy phòng, chống tham nhũng. Đây là đặc trưng quan
trọng nhất và cũng là sức mạnh của báo chí trong phòng,
chống tham nhũng.
Đặc điểm thứ hai là tính công khai của báo chí. Công
khai của báo chí là sức mạnh của “thanh bảo kiếm”. Tuy
nhiên, nhà báo thông tin phải trung thực, khách quan và
xây dựng. Chỉ có như thế thì báo chí và người làm báo mới
hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của ngòi bút chiến đấu vì
công tâm và lẽ phải. Công khai ở đây được hiểu là công khai
thông tin về các sự việc, hiện tượng trên báo chí1. Nếu như
với một sự việc, hiện tượng về tham nhũng và đấu tranh
phòng, chống tham nhũng đơn lẻ, có thể chỉ một hoặc một
số người biết đến, thì khi sự việc, hiện tượng được công
khai trên báo chí thì sẽ tác động đến hàng triệu người, thậm
chí sẽ tạo nên trào lưu, dư luận xã hội mạnh mẽ. Chính bởi
vậy, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc điểm
này của báo chí tạo nên sức mạnh to lớn.
Đặc điểm thứ ba của báo chí tác động đến quá trình
báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng thể hiện nội
dung thông tin báo chí là thông tin thời sự. Tính thời sự
được hiểu là sự cập nhật của thông tin, thông tin nhạy
bén, nhanh chóng. Trong cuộc chiến phòng, chống tham
nhũng, báo chí là lực lượng đi đầu trong việc cung cấp
thông tin mang tính thời sự cho đông đảo quần chúng.
Thông tin về phòng, chống tham nhũng luôn là những vấn
đề thời cuộc, đó có thể là những việc vừa xảy ra, đang xảy
ra và sẽ xảy ra; cũng có thể là xảy ra lâu rồi, nhưng nay
mới được phát hiện luôn được đông đảo các tầng lớp xã hội
quan tâm. Với đặc điểm này, báo chí càng khẳng định vai
trò quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng.
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt
giải A “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ hai), năm 2018 - 2019, do Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.
ẢNH: PV

Cơ quan báo chí và đội ngũ những người
làm báo
Có thể khẳng định, khi có sự tích cực từ phía các cơ
quan báo chí, mà cụ thể là các nhà báo sẽ phát huy được
vai trò của báo chí - lực lượng đi đầu trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng. Cơ quan báo chí, Ban Biên tập
và những người lãnh đạo cơ quan báo chí có vai trò quan
trọng trong phòng, chống tham nhũng. Với việc thực hiện
đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo, tạo điều kiện cho nhà
báo tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng và sự
tích cực điều tra, nhập cuộc của các nhà báo là yếu tố
quan trọng để phát huy, nâng cao tính hiệu quả của báo
chí trong phòng, chống tham nhũng. Do đặc thù hoạt
động của nhà báo trong đấu tranh chống tiêu cực, tham
nhũng là thường hoạt động đơn tuyến và độc lập tác
chiến, cho nên không có cách nào hiệu quả hơn bằng việc
trang bị kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho nhà báo
mang tính chuyên nghiệp cao.
Theo tác giả Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí
Người làm báo: Phóng viên là người đi đầu trong việc vạch
trần hiện tượng tham nhũng, tuy nhiên họ cũng có thể
vì thế mà phải đối mặt với những mối đe dọa về mặt tinh
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thần và thể xác. Phóng viên thường phải bất chấp những
nguy hiểm về tính mạng để đưa tin về các hành vi tham
nhũng và sau khi bị vạch trần, họ cũng thường xuyên bị
quấy rối, đe dọa. Để bắt phóng viên phải giữ im lặng, một
số kẻ tham nhũng thậm chí còn không từ thủ đoạn, bao
gồm mưu sát, tấn công2.
Chống tiêu cực, tham nhũng là lĩnh vực nhiều rủi ro,
cạm bẫy mà không phải người làm báo nào cũng đủ dũng
cảm tham gia. Cần tạo hành lang pháp lý tốt để các nhà
báo, cơ quan báo chí yên tâm tác nghiệp, cần thực hiện
nghiêm chỉnh chế tài xử lý hành vi không trả lời báo chí
theo luật định, đặc biệt với những vụ việc có dấu hiệu sai
phạm, cần có chế tài trong việc cung cấp thông tin khách
quan, kịp thời.
Bởi vậy, có hay không sự điều tra, nhập cuộc của các
nhà báo, sự tích cực của các cơ quan quản lý báo chí sẽ
phát huy được vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng. Và ngược lại, trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, bản thân nhà báo, cơ quan báo chí
chưa chủ động, tích cực, kiến thức, kỹ năng chưa đáp ứng
được yêu cầu thực tiễn… thì hiệu quả tham gia phòng,
chống tham nhũng sẽ không được như mong muốn.

PHÒNG, CHỐNG THAM NHũNG, LÃNG PHÍ

Tác động của các yếu tố văn hóa, xã hội
Thứ nhất, tác động của của yếu tố xã hội đến việc báo
chí tham gia phòng, chống tham nhũng. Xã hội là một
tập hợp của nhiều nhóm lợi ích. Trong quá trình hoạch
định và ban hành các chính sách, các nhóm lợi ích đều
tính đến việc làm thế nào, bằng cách nào để mình có
nhiều lợi ích hơn. Các nhóm có nguy cơ mâu thuẫn về
quyền lợi, trong trường hợp không được giải tỏa sẽ dẫn
đến bức xúc xã hội; cao hơn, có thể dẫn đến tình trạng
căng thẳng xã hội thường trực, quyền tự do dân chủ bị
xâm phạm, thậm chí là tiền đề cho các cuộc khủng hoảng
chính trị - xã hội trên diện rộng. Có nhiều cách thức để
tiến hành phòng, chống tham nhũng, trong đó phòng,
chống tham nhũng từ bên trong và phòng, chống tham
nhũng từ bên ngoài. Chúng ta không phủ nhận, báo chí
là lực lượng phòng, chống tham nhũng tích cực và hiệu
quả. Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống tham
nhũng, hiệu quả tham gia của báo chí ít nhiều bị ảnh
hưởng bởi yếu tố xã hội, mà chủ yếu là các nhóm lợi ích.
Có những bài báo phản ánh tiêu cực, tham nhũng ở tình
trạng đăng rồi lại gỡ bài. Có những bài báo điều tra đã
đăng được một số kỳ và sau đó không được đăng nữa.
Cũng có những nhà báo viết bài điều tra chống tiêu cực,
tham nhũng bị trù dập, trả thù…
Thứ hai, yếu tố văn hóa đặc biệt là văn hóa chính trị
tác động không nhỏ đến báo chí tham gia phòng, chống
tham nhũng. Văn hoá chính trị, với tư cách là một loại
hình của văn hoá, là khái niệm về sự thẩm thấu của văn
hoá vào chính trị. Trong các quốc gia hiện đại, quyền lực
chính trị thể hiện chủ yếu ở quyền lực của đảng chính trị,
quyền lực nhà nước và quyền lực của nhân dân. Việc thực
thi các quyền lực này có văn hóa, tức là chúng được định
hướng bởi văn hóa là biểu hiện về mặt hình thức của văn
hóa chính trị. Trình độ dân trí của các quốc gia có ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả báo chí tham gia phòng, chống
tham nhũng. Trình độ dân trí cao, người dân có nhận thức
đầy đủ về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, họ
có thể phát huy tốt quyền công dân trong việc tiếp cận
và sử dụng thông tin, cùng báo chí và các phương tiện
truyền thông đại chúng để phòng, chống tham nhũng.
Ngược lại, trình độ dân trí của quốc gia thấp, việc phát
huy quyền của người dân, vai trò của báo chí công dân
kém hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng.
Báo chí đã phát hiện và thông tin nhiều vụ việc tham
nhũng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế… Tuy
nhiên, do truyền thống văn hóa của nhân dân trong

nhiều trường hợp bị các đối tượng lợi dụng phục vụ mưu
lợi cá nhân, ranh giới không phải trường hợp nào cũng rõ
ràng, bởi vậy, có những khó khăn nhất định đối với báo
chí khi tham gia phòng, chống hiện tượng tiêu cực, tham
nhũng trong các lĩnh vực này.

Tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc
tế đến việc báo chí tham gia phòng,
chống tham nhũng
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu hướng lớn, tác
động sâu sắc tới các quốc gia trên mọi lĩnh vực trong đó có
tội phạm tham nhũng, hoạt động phòng, chống tham
nhũng của các cơ quan, tổ chức, người dân trong đó có
phòng, chống tham nhũng của báo chí. Trong quá trình này,
báo chí truyền thông tại Việt Nam đã có những bước phát
triển nhanh cả về lý thuyết, nghiên cứu khoa học và thực
tế hành nghề, cả mô hình tổ chức quản lý, đội ngũ nhà báo,
kỹ thuật và công nghệ cũng như kinh tế báo chí, truyền
thông tại để cùng góp sức đấu tranh phòng, chống tham
nhũng. Toàn cầu hóa và hội nhập tạo điều kiện cho Việt
Nam và các nước có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nâng
cao hiệu quả báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng,
từ đó áp dụng một cách hợp lý vào thực tiễn nước mình.
Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế, mở cửa của các
quốc gia trên thế giới đã tạo điều kiện cho tham nhũng có
nguy cơ vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Có thể thúc đẩy
tham nhũng có yếu tố nước ngoài, thuận lợi cho môi
trường kinh doanh và phát triển kinh tế song, cũng có thể
bành trướng quyền lực, làm nghiêm trọng thêm tình trạng
tham nhũng. Cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập
quốc tế trên mọi lĩnh vực đã tạo điều kiện cho tội phạm
tham nhũng liên kết với các tội phạm khác như tội phạm
có tổ chức, tội phạm kinh tế, tội phạm rửa tiền… Công tác
phòng, chống tham nhũng đang trở thành mặt trận
“nóng”, sôi động, đối với báo chí, đây là mặt trận đầy khó
khăn, thử thách và nguy hiểm. Nếu các nhà báo chỉ nghĩ
đến sự an toàn của mình thì sẽ chùn bước, không dám dấn
thân vào các vụ việc phức tạp, bởi có những vụ việc có thể
đưa lại vinh quang mà cũng có thể mang đến rủi ro lớn.
Sự tham gia của báo chí trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó
quan trọng có thể kể đến như yếu tố thể chế, chính trị,
pháp lý; tác động của đội ngũ phóng viên, quản lý báo
chí; tác động của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và
tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đến việc báo
chí tham gia phòng, chống tham nhũng.v

Chú thích:
1. Hà Vân (2017), “Sức mạnh của công khai”, Tạp chí Người làm báo điện tử, tại trang http://nguoilambao.vn/suc-manh-cua-cong-khain7017.html
2. Nguyễn Thành Lợi (2017), “Báo chí với việc phòng, chống tham nhũng và việc bảo vệ quyền hành nghề của nhà báo”, Kỷ yếu hội
thảo Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Hà Nội, tr.78.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tăng cường vận động, đoàn kết
các tôn giáo ở nước ta hiện nay
NGUYỄN VĂN THANH*

Tóm tắt: Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia thực
hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chủ trương,
chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo, góp phần quan trọng vào xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất
nước và chủ động hội nhập quốc tế, để đổi mới nội dung, phương thức tuyên
truyền, vận động đồng bào các tôn giáo, Mặt trận cần chú trọng thực hiện tốt những
giải pháp trong lĩnh vực này, tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo
trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Summary: Recently, the Vietnam Fatherland Front has actively participated in
implementing the Party’s guidelines and the State’s policies, including guidelines and
policies about religion and religious affairs, making an important contribution to
building great national unity bloc more and more firmly. In the period of
comprehensive national renovation and active international integration, in order to
renovate the contents, methods of propagation and mobilization of people of
different religions, the Front should attach importance to well implementing solutions
in this field, strengthening the gathering and uniting of people of all religions in great
national unity bloc.
Từ khóa: Đồng bào tôn giáo; chính sách tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: Religious compatriots; religious policy; innovating content, methods of propagation and mobilization; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/8/2019; Sửa chữa: 16/8/2019; Duyệt đăng: 28/8/2019.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên
truyền, vận động đồng bào các tôn giáo
Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, với chính sách nhất
quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đến
năm 2016, Nhà nước ta đã công nhận 41 tổ chức tôn giáo
thuộc 15 tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo ở nước ta hiện
nay có trên 25,3 triệu người, chiếm khoảng hơn 27% dân số.
Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa số là người lao động,
*

có tinh thần yêu nước, sống gắn bó, đoàn kết trong khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp tích cực
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đa số chức
sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo ở nước ta yên tâm
làm việc đạo, có tinh thần dân tộc, hành đạo gắn bó với
dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết
toàn dân, xây dựng cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo", mong
muốn được hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn
khổ pháp luật và đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới
đất nước.

Thạc sĩ, Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Trong những năm
qua, số lượng chức sắc,
chức việc, nhà tu hành
và tín đồ các tôn giáo
có sự gia tăng đáng kể.
Cơ sở thờ tự của các
tôn giáo được sửa sang,
xây dựng mới ngày
càng nhiều, trong đó
có nhiều cơ sở thờ tự
được xây dựng khang
trang, to đẹp và có giá
trị nghệ thuật, văn hoá
cao. Hầu hết các cơ sở
đào tạo của tôn giáo
được mở rộng, nâng
cấp và hàng năm đào
tạo, bồi dưỡng hàng
chục ngàn tu sĩ học tập
có kết quả. Nhiều chức
sắc, nhà tu hành được
tổ chức tôn giáo gửi đi
đào tạo ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa
Nhiều sinh hoạt tôn Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các chức sắc,
giáo lớn có tính khu chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tháng 8/2019, tại
vực và quốc tế được các thành phố Đà Nẵng.
ẢNH: PV
tôn giáo trong nước
đăng cai tổ chức đã
thành công tốt đẹp. Các hoạt động an sinh xã hội, xã hội cầu sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của
hóa y tế, giáo dục (nhất là giáo dục mầm non), bảo trợ xã pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tôn giáo, nổi bật
hội, dạy nghề, từ thiện nhân đạo của các tôn giáo được là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội thông qua
đẩy mạnh, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận chăm và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
lo cho người nghèo, người có công với nước, người già cô
đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, xây dựng Nhà tình thương, Một số đóng góp tiêu biểu của Mặt trận
Nhà đại đoàn kết; chăm sóc, giúp đỡ những người bị Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo
nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cứu trợ đồng bào vùng thời gian qua
bị thiên tai, lũ lụt, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
Thứ nhất, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ tăng
đổi khí hậu... với số tiền mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng.
cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong
Hoạt động đối ngoại nhân dân của tổ chức và chức sắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên nhiều lĩnh vực và đối
các tôn giáo ngày càng được mở rộng với đồng đạo ở các với nhiều tôn giáo, Mặt trận thể hiện vai trò cầu nối giữa
nước trong khu vực và trên thế giới, hỗ trợ tích cực cho tôn giáo với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.
công tác đối ngoại của Đảng và hoạt động ngoại giao của
Thứ hai, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích
Nhà nước. Việc tổ chức thành công các sinh hoạt tôn giáo
hợp pháp, chính đáng của đồng bào các tôn giáo. Thực
lớn mang tầm khu vực và quốc tế, càng khẳng định chính
hiện giám sát nhân dân đối với việc thực hiện các chính
sách nhất quán, tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo của
sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và
nhân dân, đồng thời mở rộng đối ngoại nhân dân và nâng
phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính
cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của nước ta trong khu vực
sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín
và trên trường quốc tế.
ngưỡng, tôn giáo. Tham gia giải quyết các vụ việc, "điểm
Tín ngưỡng, tôn giáo là một thành tố xã hội, văn hoá, nóng" liên quan đến vấn đề tôn giáo, góp phần tăng
đạo đức mang tính cộng đồng, đồng thời thu hút một cường đồng thuận xã hội và đoàn kết các tôn giáo trong
lượng đông đảo quần chúng tham gia. Đảng, Nhà nước ta khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
đã và đang từng bước xây dựng, hoàn thiện các chủ
Thứ ba, vận động các tôn giáo phát huy các giá trị văn
trương, chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng,
hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong đời
tôn giáo, đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự
sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và
do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và đáp ứng nhu
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cơ sở tôn giáo. Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc
tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, trợ giúp
xã hội, dạy nghề, an sinh xã hội và mở rộng các hoạt động
đối ngoại nhân dân của tôn giáo theo mục tiêu chung.
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ
và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua,
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã cùng chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế khảo sát
đánh giá hiện trạng tham gia của các tôn giáo và tổ chức
3 hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn
giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non (năm 2014);
tham gia phát triển hoạt động bảo trợ xã hội, dạy nghề
(năm 2017) và tham gia chăm sóc sức khỏe, khám chữa
bệnh cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm
HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần (tháng 1/2019).

Thứ tư, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo hợp
pháp, của các vị chức sắc, nhà tu hành, người tiêu biểu
trong các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội, bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

tôn giáo, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền tự
do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp
luật giữa các tổ chức tôn giáo.

Thứ năm, tổ chức bộ máy và cán bộ Mặt trận làm công
tác tôn giáo ở các cấp bước đầu đã được quan tâm sắp
xếp, bố trí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn của Mặt trận trong công tác tôn giáo.

Những giải pháp đổi mới nội dung,
phương thức tuyên truyền, vận động
đồng bào các tôn giáo của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam
Một là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên triển khai thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam năm 2015 và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
năm 2016; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ
Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn
giáo”, Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo
ở nước ta hiện nay” của Bộ Chính trị cùng các văn bản quy
phạm có liên quan, để tiếp tục thực hiện tốt vị trí, vai
trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong công tác tôn giáo.

Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò
của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó
với biển đổi khí hậu”. Tại hội nghị, lãnh đạo của 40 tổ chức
tôn giáo thuộc 14 tôn giáo tại Việt Nam đã ký kết Chương
trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn
2015-2020) với 5 nội dung, 7 mục tiêu, giải pháp. Đến nay,
đã có 63/63 tỉnh, thành phố ký kết Chương trình hoặc Kế
hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường
với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nhiều
địa phương tổ chức ký kết ở cấp huyện. Qua hơn 3 năm
triển khai Chương trình phối hợp, đến nay, trên cả nước đã
có gần 1000 mô hình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Thường xuyên tiếp xúc, tăng cường đối thoại, lắng
nghe, tìm hiểu để nắm chắc tình hình, tập hợp đầy đủ tâm
tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; đồng thời kịp
thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách,
pháp luật đến chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

Thông qua các phong trào và các hoạt động xã hội,
Mặt trận đã động viên, lựa chọn, tạo điều kiện thuận lợi
để chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo
tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

+ Định kỳ hàng quý, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức họp giao ban, chia sẻ
thông tin, đánh giá kết quả công tác và thống nhất
những nội dung cần phối hợp trong công tác tôn giáo
giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành
viên và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước.

Mối quan hệ gắn bó, đối thoại giữa các tôn giáo với các
cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng được
tăng cường. Lãnh đạo Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội,
Chính phủ, Đoàn Chủ tịchỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận ở
nhiều nơi đã định kỳ tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng
nghe tâm tư nguyện vọng và chủ động giải quyết nhiều
đề xuất kiến nghị hợp pháp, chính đáng của các tổ chức
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+ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo
hướng coi trọng việc tuyên truyền gắn với phát huy thế
mạnh, mặt tích cực của các tôn giáo tham gia các hoạt
động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Tôn vinh, biểu
dương, nhân rộng các kinh nghiệm, sáng kiến, gương
người tốt việc tốt, tiêu biểu, điển hình trong các tập thể,
cá nhân tôn giáo.
+ Đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến tín
ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và
đồng bào các tôn giáo.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường
xuyên chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của những
người tiêu biểu trong các tôn giáo, nhất là vai trò của
chức sắc, nhà tu hành, chức việc và trí thức tôn giáo; phối
hợp cùng các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong vùng đồng bào
có đạo. Tăng cường tập hợp các tổ chức tôn giáo đã được
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công nhận có đủ điều kiện theo quy định tham gia làm
thành viên của Mặt trận; tập hợp, thu hút các cá nhân
tiêu biểu tôn giáo tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Ban Chấp hành các đoàn thể nhân dân và cơ quan
dân cử ở các cấp với số lượng, cơ cấu phù hợp, để đảm bảo
tính đại diện của các tôn giáo trong Mặt trận, đoàn thể
nhân dân và cơ quan dân cử.
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp làm tốt vai
trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng,
Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát
huy vai trò của chức sắc, nhà tu hành và những người
tiêu biểu trong các tôn giáo.
+ Định kỳ, Mặt trận chủ trì phối hợp với các cơ quan
chức năng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên tổ
chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối
thoại, tập hợp tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến
nghị của tổ chức và đồng bào các tôn giáo kịp thời thông
tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật
đến các tổ chức, cá nhân tôn giáo.
+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam duy trì, đẩy mạnh và
nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong
tôn giáo và các phong trào mang đặc điểm riêng của tôn
giáo gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động và tích cực
tham gia có trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục phát
triển, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách,
pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo. Phát huy hơn
nữa các giá trị tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong
đời sống xã hội và phát triển bền vững. Tăng cường đoàn
kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
+ Trước mắt, tham gia tích cực, có hiệu quả và chất
lượng cùng cơ quan Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế,
chính sách cụ thể để tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng
bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát,
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp
luật có liên quan, nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo
trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xã hội
hóa y tế, giáo dục, dạy nghề, bảo trợ xã hội...
+ Tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa
các tổ chức thành viên và phối hợp với các cơ quan chính
quyền trong công tác tôn giáo. Định kỳ tổ chức kiểm tra,
đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác
hướng dẫn và thực hiện công tác tôn giáo của Mặt trận ở
các cấp; phát hiện sớm những thiếu sót, bất cập trong
thực hiện và cả trong cơ chế, chính sách để đề xuất
phương án điều chỉnh kịp thời.
+ Chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng mô
hình, kinh nghiệm tốt của Mặt trận các địa phương trong
công tác tôn giáo.
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Bốn là, tăng cường nhiệm vụ giám sát và phản biện xã
hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các
đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tôn giáo.
+ Hàng năm xây dựng kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ động có
chương trình giám sát đối với thực hiện và thi hành Hiến
pháp, pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công
chức nhà nước và đảng viên.
+ Chủ động phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã
hội thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội đối với các
dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật, đề án, kế
hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội có
liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục xây dựng, hoàn
thiện quy chế phối hợp với các cơ quan nhà nước để triển
khai thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương
về công tác tôn giáo.

Năm là, vận động các tôn giáo nêu cao vai trò, trách
nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong
việc hướng dẫn chức sắc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện
sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp
với điều kiện của đất nước.
+ Đa dạng hóa các hình thức, tổ chức nhằm tập hợp
rộng rãi đồng bào các tôn giáo, kể cả người Việt Nam có
đạo đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài.
+ Xúc tiến việc xây dựng và ký kết các chương trình
phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Ban Chấp hành các đoàn thể nhân dân các cấp
với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong
việc tham gia thực hiện các công việc chung, góp phần
xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sáu là, Mặt trận cần quan tâm phát huy vai trò của
các cơ quan báo chí, các loại hình văn hóa, nghệ thuật,
mặt tích cực của các trang mạng xã hội, trong vận động,
đoàn kết các tôn giáo. Đổi mới công tác thông tin, tuyên
truyền gắn với phát huy thế mạnh, mặt tích cực của các
tôn giáo tham gia hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân
đạo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu,
xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề… Tôn
vinh, biểu dương, quảng bá các kinh nghiệm, sáng kiến,
gương người tốt việc tốt, tiêu biểu, điển hình trong các
tổ chức, cá nhân tôn giáo. Thực hiện phương châm “lấy
tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đưa nhiều tin bài tích cực về
gương người tốt, việc tốt, về các tổ chức, cá nhân làm tốt
công tác tôn giáo.
Phối hợp với Bộ ngoại giao chủ động thông tin tuyên
tuyền về tình hình tôn giáo, đoàn kết tôn giáo và những
đóng góp của các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.v
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BÁC HỒ VớI ĐạO TIN LÀNH
ĐỖ QUANG HƯNG*

Tóm tắt: Đồng bào theo đạo Tin lành ở nước ta là một cộng đồng nhỏ bé và xuất
hiện mới khoảng hơn 100 năm nay, nhưng tôn giáo này lại có những mối quan hệ
chính trị - xã hội - tôn giáo rất đặc biệt, vì Tin lành là tôn giáo của tính hiện đại và
có quan hệ quốc tế rộng lớn. Dường như, hình ảnh người Tin lành ở Việt Nam còn ít
được thể hiện, nhận biết. Bài viết làm rõ thêm mối quan hệ đặc biệt của Bác Hồ với
đạo Tin lành ở Việt Nam, nhất là sau Cách mạng Tháng Tám (1945).
Summary: People following the Protestantin our country are a small community
and have only been around for more than 100 years, but this religion has very
special political - social - religious relations because the Protestantis a religion of
modernity and broad international relations. Apparently, the image of the
Protestantpeople in Vietnam has been poorly displayed and realized. This article
clarifies Uncle Ho's special relationship with the Protestantin Vietnam, especially
after the August Revolution (1945).
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội thánh Tin lành Việt Nam; đạo Tin lành; đồng bào theo đạo Tin lành; Cách
mạng Tháng Tám (1945).
Keywords: President Ho Chi Minh; Evangelical Church of Vietnam; the Protestant, people follow the Protestant; August
Revolution (1945).
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Hồ Chí Minh với cộng đồng Tin lành ở Việt
Nam sau Cách mạng Tháng Tám (1945)
Trong cuốn Lịch sử Hội thánh Tin lành Việt Nam (1911
- 1965) tác giả cuốn sách là Mục sư Lê Hoàng Phu, ngay
trong phần mở đầu đã trân trọng ghi nhận sự kiện lịch sử:
“Tuy nhiên cho đến nay, rất ít ai để tâm nghiên cứu một
trong những bộ phận quan trọng nhất của xã hội Việt
Nam, ấy là đoàn thể Tin lành Quốc gia, dù thành phần
của nó tương đối còn non trẻ, nhưng đã được xem là một
trong các tôn giáo chính của xứ, từ thời Chủ tịch Hồ Chí
Minh công bố Tuyên ngôn Độc lập tháng 8 năm 1945”1.
Với con mắt của người nghiên cứu lịch sử, Mục sư Lê
Hoàng Phu đã bộc lộ cái nhìn khá sâu sắc của mình về
mối quan hệ chính trị và tôn giáo từ năm 1930. Ông đặc
biệt quan tâm đến “lịch sử của những người anh em Công

*

giáo”, từ khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam cho đến
ngày sụp đổ của nền Đệ nhất Cộng hòa (1963). Ông ghi
nhận một thực tế cay đắng: “Nhiều nhà ái quốc Việt Nam
trước đây đã đồng hóa Công giáo La Mã với chủ nghĩa thực
dân Pháp và một số không nhỏ, lẫn lộn Tin lành với Công
giáo La Mã nữa”. Điều quan trọng trong bối cảnh chính trị
- xã hội như vậy, ông tỏ ra trung thành với quan điểm
chính trị truyền thống của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên
hiệp (CMA, tiền thân của Tin lành Việt Nam), khi nhận
định: “Chống lại bối cảnh ác nghiệt này, Hội thánh Tin
lành Việt Nam đã phát triển chừng mực và giữ vai trò
quan trọng trong xứ, không phải trong đấu trường chính
trị, nhưng trong các lĩnh vực luân lý, tôn giáo, xã hội và
an sinh. Có điều thích thú mà nhận xét rằng: vào mùa
Xuân 1949, khi Cựu hoàng Bảo Đại trở về Việt Nam để
thành lập Chính phủ Quốc gia, Đài Phát thanh Sài Gòn

Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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nhiều lần loan báo ý định của vị Quốc trưởng là lãnh đạo
một chính phủ gồm có những đại diện các “Gia đình tôn
giáo lớn nhất” trong xứ, như: Phật giáo, Công giáo La Mã,
Cao Đài, Hòa Hảo và Tin lành. Cố nhiên, lời đề nghị này,
các nhà lãnh đạo Hội thánh Tin lành Việt Nam đã khước
từ để trung thành với tôn chỉ đã vạch sẵn là “không xen
vào chính trị”.
Người Tin lành Việt Nam từ trước đến nay thường tâm
niệm “đứng ngoài chính trị”, để duy trì vị thế độc lập với
Hội Truyền giáo, với các thể chế chính trị trong nước.
Ngay sau khi Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân đồng bào với tuyên bố Sáu
chính sách cấp bách nổi tiếng, trong đó có nội dung Tự
do tín ngưỡng - Lương giáo đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã lần lượt mời đại diện các giới tôn giáo, chính trị
- xã hội, giới trí thức, báo chí… trong đó có đại biểu của
Tin lành.
Hồi ký Bốn mươi sáu năm chức vụ (1971) của Mục sư,
Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam Lê Văn Thái, một
trong những người Tin lành Việt Nam tiêu biểu nhất, đã
cho ta thấy nhiều sự kiện quan trọng về mối quan hệ giữa
Hội thánh với Chủ tịch Hồ Chí Minh2.
Tiếp theo sự kiện ngày 2/9/1945, Mục sư Lê Văn Thái
cho biết, ông có vinh hạnh được tham gia cuộc Hội kiến
của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại diện Hội thánh Tin lành
Việt Nam ngay tại Bắc Bộ Phủ ngày 8/9/1945. Hồi ký có
đoạn viết: “Trong buổi tiếp xúc đầu tiên với vị Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vấn đề sau được đem ra
thảo luận: Hội thánh Tin lành Việt Nam có nên lập Tin
lành Cứu Quốc hay không và các nhà thờ Tin lành có phải
treo cờ hay không?”.
Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Hội thánh Tin lành
lập tổ chức ấy, thì Mục sư Lê Văn Thái chối từ, vì theo
ông: “Đề nghị đó không thể chấp nhận được vì không
hiệp với tôn chỉ Hội thánh... Tôn chỉ của Hội thánh Tin
lành Việt Nam là Tin lành phải thuần tuý không có mầu
sắc chính trị, không dung nạp chính trị và không chịu ai
tuyên truyền chính trị”3.
Tuy bị từ chối, Cụ Hồ vẫn tạo điều kiện cấp giấy thông
hành cho Mục sư vào Nam, trong tình trạng an ninh cực
kì khó khăn. Và đầu tháng 10/1945 ở Sài Gòn và các tỉnh
miền Tây, ông đã được gặp các vị lãnh đạo Nam Bộ:
Dương Bạch Mai, Tôn Đức Thắng, Trần Văn Giàu, Phạm
Văn Bạch…
Các nhân vật cách mạng ấy đã cảm hoá ông và dù còn
có khoảng cách, Mục sư Lê Văn Thái cũng đã ghi nhận:
“Mục đích của chính quyền bấy giờ là muốn tìm hiểu Hội
thánh, nên khi chúng tôi trình bày rành mạch từng chi
tiết một, họ đã tỏ ra rất thông cảm và hiểu biết… Sau
này, khi về được Hà Nội, tôi có mời Cụ Tôn Đức Thắng đến
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nhà chúng tôi ở số 1 đường Nguyễn Trãi dùng cơm đáp lễ.
Hôm ấy có cả giáo sĩ W.C Cadman và chúng tôi nhân cơ hội
này giải bầy thêm về Tin lành…”.
Ngày 8/5/1948, vị Phó Chủ tịch Hội Tin lành kháng
chiến Nam Bộ có gửi một bức thư cho “Cha già Hồ Chủ
tịch và quý Anh ở Trung ương” trong đó có đoạn viết:
“Chúng con lấy làm vui mừng vì chúng con có một Cha
già sáng suốt, có người Anh biết điều hoà các đảng phái,
được tất cả từng lớp dân chúng tín nhiệm, các tôn giáo
thống nhất”.
Sau này, nhiều nhà nghiên cứu mối quan hệ của Chủ
tịch Hồ Chí Minh với tôn giáo thường quan tâm đến thư
của Người gửi đồng bào các tôn giáo, đặc biệt là với Công
giáo, Phật giáo và một số tôn giáo ở Nam Bộ.

Có phải Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có quan
hệ với cộng đồng Tin lành Việt Nam từ
sau Cách mạng Tháng Tám?
Năm 2011, trong dịp công tác ở Pháp, với sự giúp đỡ
của PGS. Pascal Bourdeaux, trường Cao đẳng Thực hành
Paris, chúng tôi đã có dịp làm việc ở Kho Lưu trữ Hội
Truyền giáo Phúc Âm Paris, số 102 Arago, Quận 14. Tại
đây, chúng tôi đã thu thập được nhiều tài liệu lưu trữ mới
liên quan đến mối quan hệ giữa Tin lành Pháp và Việt
Nam. Trong số đó, đặc biệt đáng quý là lá thư của Nguyễn
Ái Quốc gửi Mục sư U. Soulier, người của Hội này, đề ngày
8/9/1921, 3 trang (đánh máy, tiếng Pháp).
Có thể nói, tài liệu đặc biệt này cho thấy mối quan hệ
sớm nhất của Nguyễn Ái Quốc với cộng đồng Tin lành
Phúc Âm Pháp và đồng thời cũng là mối quan hệ đầu tiên
của Người với Tin lành Việt Nam. Cần lưu ý thêm rằng,
cũng từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu thu thập
tư liệu để viết cuốn sách chuyên khảo quan trọng nhất
của đời mình là Bản án chế độ thực dân Pháp, sau này
được in ở Paris, năm 1925.
Ba điểm nhấn của Bức thư

Quan điểm chính trị và tôn giáo. Lá thư của Nguyễn Ái
Quốc trực tiếp gửi cho Mục sư U. Soulier, một trong những
yếu nhân của Hội Truyền giáo Phúc Âm Paris, người mà
sau đó đã trực tiếp đến Hà Nội truyền giáo những năm
1922 - 1923. Mục sư U. Soulier đã gửi cho Nguyễn Ái Quốc
tài liệu quan trọng Nghiên cứu chuẩn bị cho việc thành
lập một phái bộ Tin lành Pháp ở Đông Dương (Étude
préparatoire à la fondation d’une mission protestante
francaise en Indochine, xuất bản ở Paris năm 1920). Vào
thời điểm đó, Mục sư P. Monet cũng gửi cho Nguyễn Ái
Quốc những tài liệu tương tự mà chúng tôi có nhắc ở trên.
Như vậy đủ thấy, Nguyễn Ái Quốc đã có những quan hệ
khá khăng khít với những nhân vật trọng yếu của Tin
lành Pháp ở Paris.
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Trong kho lưu trữ này, cũng có rất nhiều tài liệu, kể
cả tư liệu báo chí bằng tiếng Anh của Tin lành CMA, chắc
hẳn giữa hai trung tâm truyền giáo Âu - Mỹ có những
quan hệ gắn bó, ít nhất thì cùng là Tin lành Phúc Âm.

Chủ nghĩa dân tộc và truyền giáo Tin lành - Tư tưởng
nổi bật của Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc thuộc số ít
các nhân vật nổi tiếng trong phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế những năm 20 đã “thoát ra được” khuynh
hướng tư tưởng tả khuynh, giáo điều chế ngự trong Quốc
tế Cộng sản, ít nhất từ năm 1928. Đồng thời, cũng là
người có được tầm nhìn vượt trội với một luận điểm nổi
tiếng “chủ nghĩa dân tộc vẫn là một động lực lịch sử” ở
các dân tộc phương Đông4. Tư tưởng đó in dấu nổi bật
nhất trong lá thư này.
Trước hết, Nguyễn Ái Quốc thẳng thắn phê phán
những điểm yếu trong chương trình truyền giáo của Mục
sư U. Soulier. Những điểm yếu ấy có thể là “hình thức
văn bản”, sự hiểu biết chưa thật đầy đủ về lịch sử, văn
hóa, tính cách dân tộc: “Như mọi thứ thuộc về lý tưởng,
tôn giáo không có và không nên có biên giới và những
người truyền giáo phải tự đặt mình lên trên mọi chủ
nghĩa dân tộc và mọi lợi ích chính trị. Vì vậy, theo thiển
ý của tôi từ “Đông Dương” ngắn gọn, không có tính từ
diễn tả tốt hơn ý tưởng của Chúa Cứu thế… Tính từ
“thuộc Pháp” mà ông đặt sau từ “Đông Dương” mang lại
hiệu ứng hoàn toàn trái ngược với những điều mà ông và
chúng tôi mong muốn. Công việc của Chúa Kito là một
công cuộc giải phóng và giải thoát, trong khi đó chủ
nghĩa thực dân bất luận thế nào cũng chỉ là công cuộc nô
dịch và áp bức. Xứ Đông Dương bị thống trị không thể là
một xứ Đông Dương đích thực của Kito giáo”.
Câu cuối mà chúng tôi trích dịch thực sự là một dấu
son trong tư tưởng tôn giáo của Nguyễn Ái Quốc ngay đầu
thập kỷ XX. Sau này, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn, vào
những năm 1945 - 1946, khi Người đưa ra khẩu hiệu Kính
Chúa yêu Nước, với khả năng lôi cuốn phong trào yêu
nước mạnh mẽ trong đồng bào Công giáo và Tin lành.
Một chi tiết quan trọng khác liên quan đến bức thư.
Mục sư P. Monet, nguyên Đại úy Công binh Pháp, một
người những năm ấy có những hoạt động tích cực trong
việc truyền giáo Tin lành ở Đông Dương. Từ năm 1922 đến
năm 1925 phái bộ của P. Monet đã thu được những kết
quả không nhỏ, thành lập Hội Sinh viên An Nam, trung
tâm hoạt động do Tin lành Pháp bảo trợ ở số 5 phố Vọng
Đức, Hà Nội. Hội đã cho xuất bản một tạp chí song ngữ
Pháp - Việt để lôi cuốn trí thức trẻ ở Hà Nội.
Cũng giống như U. Soulier, quan điểm về đạo Tin lành
và truyền giáo của P. Monet cũng có những điểm yếu mà
Nguyễn Ái Quốc không ngần ngại phê phán. Cái nhìn còn
chịu ảnh hưởng tâm lý thực dân của P. Monet về tính
cách người Việt, bị Nguyễn Ái Quốc bác bỏ một cách nhẹ
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nhàng khi khẳng định: “Ông cần biết rằng, người An Nam
ngay từ khi còn nhỏ đã học chữ “Trung” và chữ “Tín”
như những phẩm hạnh hàng đầu sau lòng hiếu thảo”.
Quan trọng hơn, trước ý kiến của P. Monet rằng “Những
tín hữu Tin lành Pháp cần hiểu rằng nhân dân Việt Nam
bị áp bức “về mặt tinh thần” và họ đau khổ vì sự áp bức
đó”, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “người dân An Nam
còn bị áp bức cả về các mặt vật chất, xã hội và chính trị
lẫn tinh thần”.
Để thấy rõ sự phê phán ấy của Người, chúng ta tham
khảo tài liệu quan trọng của chính P. Monet viết mà
Nguyễn Ái Quốc có nhắc trong thư. Tập tài liệu có tên
Tiếng gọi xứ Đông Dương thuộc Pháp của U. Soulier viết
tháng 8/1920, xuất bản ở Paris cùng năm, đã được Nguyễn
Ái Quốc phân tích và phê bình. Có thể là tác giả tập sách,
trong kế hoạch truyền giáo, đã không giải quyết được mối
quan hệ rất tế nhị giữa lý tưởng cao đẹp của Chúa Giêsu
Kito và tình cảm dân tộc của những “đàn Chiên” xứ thuộc
địa mà họ đang muốn “bắt và chăn dắt”. Tuy vậy, sự phê
bình của Nguyễn Ái Quốc với Mục sư U. Soulier có phần
nhẹ nhàng: “Tôi xin lưu ý ông một vài điểm trong Lời kêu
gọi dường như chúng đi ngược lại với ý tưởng cơ bản trong
công việc của ông, bởi vì những điểm này có thể gây ra sự
xung đột tình cảm ở những người mà xứ mệnh của ông
đang hướng tới”.
Với P. Monet sự “phê bình” của Nguyễn Ái Quốc còn
mạnh hơn. Ngoài việc phê phán quan điểm phiến diện về
chế độ thuộc địa ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc còn phê
phán lối truyền giáo “thần túy đức tin” của ông: “Người
ta không thể biến họ (người An Nam - tác giả) thành
những tín đồ Tin lành tốt bằng cách chỉ làm nhẹ bớt một
phần đau khổ của họ, cũng như người ta không thể làm
cho một người mạnh khỏe bằng cách chỉ chữa một phần
bệnh của người đó. Ngược lại, người ta còn có thể rủi ro
biến người bệnh thành người bại liệt. Tôi thiết nghĩ rằng,
lợi ích tinh thần và lợi ích vật chất phải đi đôi với nhau,
vì cái này không thể thực hiện nếu không có cái kia. Tại
sao chúng ta những người đấu tranh cho sự thật lại không
nói lên toàn bộ sự thật”.
Logic của sự phê phán đã dẫn đến một tư tưởng độc
đáo khác: “Sứ mệnh giao giảng Phúc Âm, dạy cho con
người yêu thương Thiên Chúa và đồng loại của họ; và một
sứ mệnh khác, đặt một nhóm người “vào những đẳng cấp”
và khuyến khích hộ từ chối Tổ quốc của mình hay ít ra là
làm cho họ yêu một Tổ quốc khác (aimer une autre que la
leur). Người An Nam, dù là sinh viên hay nông dân mù
chữ, họ vẫn cứ là người Việt Nam”. Câu cuối của logic luận
lý này lại là một tư tưởng khác vượt trội và mới lạ: “Làm
người An Nam tốt không ngăn cản họ làm người tín hữu
tốt”(Etre bons annamites n’empéche pas d’étre bons
chrétienes). Đọc dòng chữ này càng thú vị khi chúng ta
nhớ lại năm 2010, tại Toà thánh Vatican, trong dịp
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Atmila, Giáo hoàng Benedict XVI cũng đã nói với các vị đại
diện Hội đồng Giám mục Việt Nam “là người Công giáo tốt
cũng là công dân tốt”.
Quả thực bức thư này là một tư liệu lịch sử có lẽ là sớm
nhất, qua việc trao đổi với các mục sư Tin lành Pháp, tư
tưởng của Nguyễn Ái Quốc về tôn giáo và dân tộc, lý
tưởng cao đẹp, sự cứu rỗi loài người của Chúa Kito, theo
Người chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được gắn kết với lý
tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Nói cách
khác, chỉ có tự do tôn giáo khi quyền dân tộc tự quyết
được đảm bảo.
Tư tưởng Đại kết (Ouemenisme) nói chung và thần học
Tin lành Đại kết nói riêng (Protestantisme Ouemenique)
còn là điều mới mẻ. Mặc dù vậy, khuynh hướng muốn
hướng tới một tôn giáo phổ quát của nhân loại đã được
nhiều trí thức, thủ lĩnh nhiều tôn giáo đề cập đến. Trong
lá thư này, Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện suy nghĩ độc đáo
của mình về một giá trị tôn giáo chung như thế, nói cách
khác là sự dung hợp ở một tầng cấp cao của văn hóa và
triết lý Đông — Tây. Người đã viết trong thư này như sau:
“… Tôi tin rằng chỉ có một triết lý, một nguyên lý và một
tôn giáo cho tất cả mọi người, bởi vì chỉ có một Chân lý.
Chúng ta chỉ được phép thấy Chân lý này từ phía chúng
ta đang đứng và chúng ta đặt tên cho nó theo cái mà
chúng ta thấy hay đúng như chúng ta có thể thấy: Khổng
Tử hay Phật đối với người phương Đông và Chúa Kito đối
với người phương Tây.
Phật giáo + Khổng giáo + Kito giáo = Cái Thiện”.
Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, “công thức” nói trên
của Nguyễn Ái Quốc rõ ràng có sự khác biệt với nhiều thủ
lĩnh tôn giáo dù rằng họ cùng hướng tới những giá trị triết
lý tôn giáo phổ quát. Sự tích hợp các hệ tư tưởng tôn giáo
ở Nguyễn Ái Quốc hướng tới đích chung là Cái Thiện. Trong
khi đó, ít năm sau ở Nam Kỳ, lối tìm kiếm một Tôn giáo Tích
hợp (Syncritisme) lại dẫn đến sự ra đời đạo Cao Đài, 1926.
Nguyễn Ái Quốc còn nói rõ thêm, những giá trị của Cái
Thiện ấy, mặc dù Người biết rằng vị Giáo sỹ của một tôn
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giáo độc thần như U. Soulier khó mà có thể chấp nhận:
“Bởi vì chúng ta có được hạnh phúc chiêm ngưỡng cùng
một lúc cả ba nguồn sáng này, nên ông yêu thích cả ba
và cố gắng điều hòa cả ba với bản tính của chúng ta để
làm cho bản tính đó tốt hơn, thay vì đem ba cái đó ra đối
chọi lẫn nhau”.
Để cho thấy sự cởi mở của mình trong việc nhìn
nhận khả năng đạo Tin lành có thể tăng cường xâm
nhập ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc không ngần ngại
khẳng định với Mục sư U. Soulier, nếu như sự truyền
giáo Tin lành đúng với tinh thần giải phóng chân chính
của Chúa Giêsu Kito, thì chắc chắn Tin lành sẽ có chỗ
đứng nhất định ở xứ Đông Dương. Tất nhiên, Người
cũng chỉ ra những thách thức về hệ ý thức, tư tưởng,
tâm lý của dân tộc mà những người truyền giáo Tin lành
cần vượt qua:
“Thưa ông Mục sư, tôi biết rất rõ những gì các hội
truyền giáo đạo Công giáo đã làm ở Đông Dương và những
gì các hội truyền đạo Tin lành đã làm đối với nước Triều
Tiên láng giềng của chúng tôi, nên tôi không thể không
hết lòng cầu mong ông sẽ thành công trong việc truyền
bá nhanh chóng đạo Tin lành ở nước tôi. Nhưng để thay
đổi tinh thần của một dân tộc, nhất là một dân tộc đã có
phong tục, những truyền thống và tính mẫn cảm được
hình thành qua nhiều nghìn năm lịch sử, trước hết ông
phải hiểu thấu não trạng ấy. Chính vì thế làm cho phận
sự hàng đầu của ông được dễ dàng và để đáp lại mối thiện
cảm của ông đối với tôi, tôi mạn phép kính gửi tới ông
bức thư này. Tôi hy vọng ông sẽ miễn thứ tính thẳng thắn
của tôi và tôi xin ông hãy tin tưởng ở những tình cảm
tốt đẹp của tôi”5.
Những suy nghĩ của Bác Hồ về đạo Tin lành nói chung
và việc truyền giáo Tin lành ở Việt Nam nói riêng là hết
sức độc đáo, hiếm thấy. Bản thân Nguyễn Ái Quốc vừa
mới trở thành một người mác-xít trẻ tuổi (Nguyễn Ái Quốc
trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp (12/1920), trước
khi gửi bức thư này chưa lâu), đã có những tư tưởng vượt
trội như thế.v

Chú thích:
1. Xem: Lê Hoàng Phu, Lịch sử Hội thánh Tin lành Việt Nam (1911 - 1965), Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, 2010, tr. 1, 2. Bản thân tác
giả trong chú thích sự kiện này, ghi thêm: “Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày
2 tháng 3 năm 1946, ba ghế danh dự dành cho ba tôn giáo lớn là: Phật giáo, Công giáo La Mã và Hội thánh Tin lành”.
2. Mục sư Lê Văn Thái, Bốn mươi sáu năm chức vụ (Hồi kí), cơ quan Tin lành xuất bản, Sài Gòn, 1971, tr. 160.
3. Tài liệu lưu trữ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. 2 trang đánh máy, kí hiệu: K.38 Chúng tôi chưa xác định được 3 nhân vật có
tên sau.
4. Xem Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
5. Đây là một đoạn đáng chú ý khác trong thư. Nguyễn Ái Quốc rất tế nhị khi nói về “các hội truyền đạo Công giáo” ở Đông Dương
mà về bản chất rõ ràng họ ít nhiều có dính líu đến cuộc chiến tranh xâm lược ở xứ Đông Dương. Nó cũng là thông điệp với những
người lãnh đạo Hội Truyền giáo Phúc Âm Paris để họ phải “rút kinh nghiệm lịch sử”. Trong thư có nói đến “nước Triều Tiên” (Corée),
vì lúc đó chưa có hai nước khái niệm Hàn Quốc. Trong câu dịch trên, có một số cụm từ Nguyễn Ái Quốc gạch chân trong bản đánh
máy, chúng tôi giữ nguyên bản.
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CủA CHủ TịCH Hồ CHÍ MINH
về phát huy vai trò nông dân
trong xây dựng nông thôn mới
NGUYỄN HỮU CÁT*

Tóm tắt: Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn
thì nông dân là chủ thể phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng và trực tiếp
hưởng thụ các thành quả của xây dựng nông thôn mới. Thực tiễn cho thấy, địa
phương nào phát huy được vai trò của người nông dân thì công cuộc xây dựng nông
thôn mới sẽ sớm thành công. Bài viết nêu ra các giải pháp mang tính chiến lược về
phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay.
Summary: In the close relationship between agriculture, farmers and rural areas,
farmers are the subjects of economic development, infrastructure construction and
directly enjoying the fruits of building new-style of rural areas. The reality shows
that if localities can promote the role of farmers, building new-style of rural areas
will soon be successful. This article outlines some strategic solutions to promote the
role of farmers in building new-style of rural areas in our country today.
Từ khóa: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Keywords: Agriculture, farmers, rural areas; building new-style of rural areas; President Ho Chi Minh.
Nhận bài: 6/8/2019; Sửa chữa: 15/8/2019; Duyệt đăng: 29/8/2019.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
đặc điểm, vai trò của nông dân
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai cấp nông dân là cộng
đồng những người lao động, sản xuất nhỏ trong nông
nghiệp bao gồm cả lâm nghiệp và ngư nghiệp đều có đặc
điểm chung là nhân tố chủ yếu của lực lượng sản xuất và
là người tư hữu nhỏ.
Trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân,
giai cấp nông dân là quân chủ lực của cách mạng, vì họ
là lớp người đông nhất trong nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí
Minh xác định: “Trong điều kiện một nước nông nghiệp
lạc hậu như nước ta thì vấn đề dân tộc thực chất là vấn
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đề nông dân, cách mạng dân tộc thực chất là cách mạng
của nông dân do giai cấp công nhân lãnh đạo”1. Nông
dân Việt Nam có tinh thần cách mạng. Tuy vậy, họ
không thể là lực lượng lãnh đạo cách mạng vì họ không
gắn liền với một phương thức sản xuất mới và không có
hệ tư tưởng độc lập. Họ cũng không có khả năng tự xây
dựng một chế độ xã hội mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ
rõ: “Vì hoàn cảnh kinh tế lạc hậu, mà nông dân thường
có tính thủ cựu, rời rạc, tư hữu. Cho nên giai cấp công
nhân phải đoàn kết họ, giúp tổ chức họ, và lãnh đạo họ,
thì họ là một lực lượng rất to lớn vững chắc. Thế là công
nông liên minh”2.
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Thống nhất với quan điểm của các nhà cách mạng
mácxít, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng giai cấp nông dân
Việt Nam muốn được giải phóng chỉ có thể đi theo giai
cấp công nhân, chiến đấu dưới cờ đỏ búa liềm của giai
cấp công nhân, làm “một đồng minh trung thành của
giai cấp công nhân” và cùng công nhân làm gốc, làm
người chủ cách mạng. Khi đó, sức nông dân mới mạnh
và chỉ mạnh khi được tổ chức lại và đặt trong các tổ chức
cách mạng. Như vậy, giai cấp nông dân chỉ mạnh và sức
mạnh được nhân lên gấp bội khi giai cấp nông dân nằm
trong các tổ chức cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai
cấp công nhân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, ngay trong tổ chức Mặt
trận Dân tộc Thống nhất, trong khối đoàn kết toàn dân
thì công - nông luôn là nòng cốt, là lực lượng cơ bản
nhất. Trong kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí
Minh cho rằng, nông dân đã cung cấp sức người, sức của
nhiều nhất cho kháng chiến. Báo cáo trước Quốc hội khóa
I, kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đại
đa số nhân dân ta là nông dân. Mấy năm nay nhờ lực
lượng nông dân mà kháng chiến được thắng lợi. Sau này
cũng nhờ lực lượng nông dân mà kháng chiến được hoàn
toàn thắng lợi, kiến quốc đi đến thành công”3.
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí
Minh xác định nông dân nước ta là lực lượng cơ bản cùng
với giai cấp công nhân xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho
nên, Người đã cùng Đảng ta kịp thời đề ra đường lối,
chính sách phù hợp với những nhiệm vụ của sự nghiệp cải
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhằm
không ngừng củng cố, phát triển nông thôn, nông
nghiệp, nông dân, tăng cường khối liên minh công nông
trí ngày càng thêm vững chắc.

Những thành tựu và hạn chế trong việc
phát huy vai trò của nông dân trong xây
dựng nông thôn mới
Tiếp nối quan điểm phát huy vai trò nông dân trong
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày nay Đảng ta
đã đề ra và cố gắng thực hiện mục tiêu xây dựng giai cấp
nông dân ngày càng vững mạnh. Vị trí của giai cấp nông
dân Việt Nam hiện nay được Văn kiện Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá
X) đánh giá: Giai cấp nông dân cùng với nông nghiệp,
nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ thể trong quá trình phát
triển, xây dựng nông thôn mới.
Phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn là mối quan
tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời có vai
trò to lớn, vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết số 26-NQ/TW của
Hội nghị Trung ương 7 khóa X ngày 5/8/2008 về “nông

nghiệp, nông dân, nông thôn” xác định công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày
4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010 - 2020 đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới
có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ
cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn
nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ;
gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã
hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa
dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật
tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của
người dân ngày càng được nâng cao. Suy cho cùng thì
mục tiêu đó cũng là vì đất nước, vì nhân dân. Để đạt được
mục tiêu đó, Đảng ta đã tiến hành hàng loạt các cuộc cách
mạng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho
người dân, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,
phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, kĩ thuật… Một
trong những mục tiêu trên là phát triển nông nghiệp, xây
dựng các vùng nông thôn mới, từng bước cải thiện và
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân
nông thôn, đây cũng là những vấn đề đang rất phổ biến
ở nước ta hiện nay. Việc xây dựng nông thôn mới là một
phần trong dự án “3 nông” gồm: nông nghiệp, nông dân
và nông thôn của Đảng ta.
Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn
nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn.
Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo
hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng
và hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc
gia; một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị
trường thế giới. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo
hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình
thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng
nông thôn thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của
dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải
thiện. Xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả to lớn. Hệ thống
chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. Dân
chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững. Vị thế chính trị của giai cấp
nông dân ngày càng được nâng cao.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của
khoa học - kỹ thuật, nông dân nước ta đã sản xuất ra số
lượng nông sản ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng
cao. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế,
thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Hoạt động
của các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã phi nông
nghiệp, hợp tác xã tổng hợp được chú trọng củng cố, phát
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triển, thu hút sự tham gia đông đảo của người nông dân.
Năm 2018, xuất khẩu của nông - lâm - thủy sản Việt Nam
đạt kỷ lục với hơn 40 tỷ USD. Đặc biệt, trong quý I năm
2019, ngành thủy sản tăng trưởng 5,1%, đạt mức tăng
trưởng cao nhất của quý I trong 9 năm trở lại đây4.
Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới
được người nông dân trên cả nước tích cực tham gia
hưởng ứng. Nông dân không chỉ là chủ thể phát triển
kinh tế nông thôn, mà còn đóng góp nhiều trí tuệ, công
sức vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở
nông thôn, tạo nên một diện mạo mới cho các làng quê
trong thời kỳ đổi mới. Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đề ra mục
tiêu xây dựng nông thôn nước ta trở nên văn minh, tiên
tiến, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa và
nét đẹp truyền thống của nông thôn Việt Nam. Thời gian
qua, nông dân trên cả nước đã và đang tích cực thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng,
xã văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc
tang, lễ hội… Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu,
được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng.
Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện
phong trào, gia đình và làng xóm văn hóa đã được tuyên
dương và nhân rộng; qua đó, giúp cho bà con nông dân
các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa
và tác dụng thiết thực của phong trào; thấy rõ nghĩa vụ,
trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư. Cùng với đó, việc thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo
nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm đã dần đi vào
nền nếp, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống
văn hóa của dân tộc. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, ở nhiều địa phương
trên cả nước, các hội viên Hội Nông dân triển khai tuyên
truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nông dân không
vi phạm pháp luật và các loại tệ nạn xã hội, góp phần bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; chủ
động, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo
cảnh quan xanh sạch đẹp, trồng cây xanh lấy bóng mát;
phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh hoạt động khuyến
học khuyến tài,… Người nông dân còn trực tiếp tham gia
đóng góp xây dựng đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội ở nông thôn, nhất là những vấn đề
liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn và nông
dân, góp phần khơi dậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo
trong từng thôn, xóm và mỗi người nông dân, phát huy
vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng,
ý thức tự giác, tinh thần tương thân tương ái trong cộng
đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xã đạt
chuẩn nông thôn mới.
Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương
xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các

44 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 193 (9/2019)

vùng. Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, tốc độ
tăng trưởng có xu hướng giảm dần, sức cạnh tranh thấp,
chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất;
nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ và đào tạo
nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu
kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp
còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ phân tán; năng
suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp.
Công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề phát triển chậm,
chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao
động ở nông thôn. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm
đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh sản xuất
hàng hoá. Nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy
hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, môi
trường ngày càng ô nhiễm; năng lực thích ứng, đối phó
với thiên tai còn nhiều hạn chế. Đời sống vật chất và tinh
thần của người dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo
cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Đề xuất một số giải pháp
Thứ nhất, quán triệt đầy đủ tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về lấy "dân làm gốc"; chỉ đạo thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng
cao đời sống nhân dân. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất
lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm
gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
“Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các
hình thức hiệu quả.
Thứ hai, đổi mới việc ban hành các nghị quyết, văn
bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đảng,
chính quyền cơ sở và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ
của từng bộ phận trong hệ thống chính trị cơ sở. Tiếp tục
xây dựng, hoàn thiện các chính sách bảo đảm quyền và lợi
ích chính đáng của nông dân. Chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần cho nhân dân ở nông thôn, đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các chính sách
phát triển kinh tế, gắn kết với chính sách xã hội, an ninh
- quốc phòng, bảo đảm lợi ích, đẩy mạnh thực hành và
phát huy dân chủ. Giải quyết tốt những bức xúc trong
nhân dân trong quá trình công nghiệp hóa nông thôn, bảo
đảm lợi ích cho người nông dân. Tạo điều kiện để người
nông dân tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến trong quá
trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mặt khác,
địa phương cần có các hình thức tôn vinh tấm gương nông
dân điển hình, tiên tiến trong các phong trào nông dân thi
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng nông
thôn mới và xây dựng gia đình văn hóa. Tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát của người dân theo phương châm
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng”.
Phát huy vai trò của nông dân trong khối đại đoàn kết
dân tộc, nâng cao hiệu quả trong thực hiện quy chế dân
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chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn an toàn, phát triển.
Khơi dậy và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng của nông
dân. Khuyến khích, động viên các lực lượng tham gia; tích
cực xây dựng môi trường văn hóa, phát huy truyền thống
yêu nước, tính cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tương
thân tương ái trong lao động, sản xuất; thực hiện dân chủ
hóa đời sống tinh thần ở nông thôn, xây dựng hợp tác xã
nông nghiệp vững mạnh.

Thứ ba, cần thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng
dụng khoa học công nghệ. Đẩy mạnh sử dụng các giống
cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị thương phẩm
cao; phổ biến áp dụng VietGAP và các quy trình sản xuất
tốt khác có xác nhận; đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng kỹ
thuật tưới tiết kiệm, công nghệ cao, công nghệ sinh học,
viễn thông…; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động khoa học,
công nghệ; phát triển thị trường khoa học công nghệ,
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy sử dụng những
thành tựu khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật của cuộc
Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào khu vực nông nghiệp,
nông dân, nông thôn, đặc biệt là các lĩnh vực Việt Nam có
tiềm năng và lợi thế. Ứng dụng công nghệ cao vào sản
xuất và quản lý nông nghiệp như công nghệ sinh học,
công nghệ thông tin... Nghiên cứu giải pháp nâng cao
mức độ sẵn sàng về công nghệ và khả năng sáng tạo, đổi
mới của nền nông nghiệp để tạo “đột phá” về năng suất
lao động, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền
nông nghiệp Việt Nam. Phấn đấu “đến năm 2025 tỷ trọng
các sản phẩm được áp dụng quy trình sản xuất ứng dụng
công nghệ cao chiếm 35 - 40% trong tổng giá trị sản xuất
toàn ngành, đến năm 2030 chiếm 40 - 45%”5. Từng bước
hình thành nền nông nghiệp 4.0 với quản trị tiên tiến,
trong đó nền tảng là ứng dụng công nghệ cao, công nghệ
tiên tiến để thay đổi phương thức từ sản xuất truyền
thống sang hiện đại. Tích hợp các thành tựu của công
nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh
học, ứng dụng trong sản xuất góp phần hình thành nền
sản xuất nông nghiệp thông minh, chính xác, sử dụng
hiệu quả tài nguyên, lao động và đảm bảo an toàn thực
phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế.
Thứ tư, xác định giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông
dân, nông thôn là quá trình liên tục, lâu dài, phải có lộ
trình thích hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực, tránh

bệnh thành tích, nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Đặc biệt
hiện nay, cần phát huy vai trò của “các “chủ thể mới”
trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn”6,
trong cơ cấu lại ngành và xây dựng nông thôn mới. Bởi lẽ
trên thực tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tác động rất
nhiều đến bộ mặt nông thôn và đem lại cho người nông
dân diện mạo mới. Hiện, bên cạnh những người nông dân
thuần nhất, tiểu nông là những người chủ trang trại, kinh
doanh, công nhân nông nghiệp, làm công hưởng lương
trong nông nghiệp… Họ là sản phẩm của công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và là lực lượng
quan trọng gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công
nghiệp, giữa thành thị và nông thôn. Chính vì vậy, trong
mỗi giai đoạn cần có lộ trình thích hợp, mỗi nhóm đối
tượng cần thường xuyên đổi mới chính sách mà thực tiễn
đặt ra. Bên cạnh đó, cần tìm ra các cơ chế và bước đi thích
hợp cho từng vùng miền, tính tới cả những khác biệt văn
hóa xã hội để cơ chế quản lý mới phát huy được hiệu quả
song song với việc vận dụng các yếu tố truyền thống.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới với chất lượng, quy mô
ngày càng nâng cao và cách làm mới. ưu tiên nguồn lực
phát triển sản xuất tăng thu nhập cho nông dân, hoàn
chỉnh hạ tầng thiết yếu ở cấp xã. Chú trọng phát triển các
thiết chế văn hóa - xã hội nông thôn, nâng cao chất lượng
đời sống văn hóa tinh thần, phát huy các giá trị văn hóa
- xã hội truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam;
giải quyết tốt hơn vấn đề môi trường trước áp lực của
công nghiệp hóa và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0,
đồng thời thúc đẩy các mô hình quản lý môi trường nông
thôn hiệu quả có sự tham gia của cộng đồng. Giai đoạn
sau năm 2020, tiếp tục hoàn thiện xây dựng nông thôn
mới ở những địa phương còn lại, những nơi đạt chuẩn sẽ
tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao trên cơ sở
nhân rộng mô hình xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu,
những vùng quê “nông thôn đáng sống”, theo hướng đi
sâu phát triển toàn diện (kinh tế, nâng cao thu nhập, đời
sống văn hóa tinh thần…) của hộ gia đình nông thôn.
Dù đã nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng những quan điểm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người nông
dân vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cơ sở lý luận để Đảng
ta đưa ra những quyết sách quan trọng trong việc giải
quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong
công cuộc xây dựng nông thôn mới.v
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Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội
trong quá trình xây dựng nông thôn mới
ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
NGUYỄN TRỌNG BÌNH*

Tóm tắt: Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thực chất là sự tham gia của
người dân trong quá trình này. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số
giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long hiện nay.
Summary: The involvement of the Vietnam Fatherland Front and socio-political
organizations in the process of building new-style of rural areas essentially
includes the people's participation in this process. This paper assesses the current
situation and proposes a number of solutions to improve the effectiveness of the
Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations in the process of
building new-style of rural areas in the Mekong Delta region today.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đoàn thể chính trị - xã hội; nhân dân; Đồng bằng
sông Cửu Long.
Keywords: Building new-style of rural areas; the Vietnam Fatherland Front; socio-political organizations; the people;
Mekong Delta.
Nhận bài: 12/8/2019; Sửa chữa: 15/8/2019; Duyệt đăng: 5/9/2019.
ự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng
nông thôn mới (XDNTM) được hiểu là tất cả hành
vi, hoạt động của người dân và các đoàn thể thông
qua thể chế, cơ chế chính thức nhằm gây ảnh
hưởng đối với quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện,
đánh giá và điều chỉnh chính sách, dự án XDNTM, qua đó
góp phần bảo đảm tính bền vững của XDNTM. Sự tham gia
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội trong quá trình XDNTM là một phương diện quan
trọng thể hiện sự tham gia của người dân trong quá trình
XDNTM. Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội trong quá trình XDNTM ở khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long trên các khía cạnh chủ yếu: 1) Tiếp
cận thông tin; 2) Nêu sáng kiến và phản biện xã hội; 3)
Triển khai tự quản ở ấp và tự quản xã hội trong XDNTM;

S
*

Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực IV.
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4) Hợp tác với chính quyền trong cung ứng dịch vụ công;
5) Giám sát; 6) Đánh giá kết quả XDNTM.

Ưu điểm về sự tham gia của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng
bằng sông Cửu Long
Đánh giá những ưu điểm về sự tham gia của Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở trong
quá trình XDNTM ở Đồng bằng sông Cửu Long qua một số
nét chủ yếu sau:

Thứ nhất, việc tiếp cận thông tin của đội ngũ cán bộ
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình

MặT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN Đ Ộ N G

XDNTM có nhiều ưu điểm. Mức độ nắm bắt thông tin về
chính sách XDNTM ở cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò rất quan trọng. Bởi
đây là cơ sở để thực hiện sự phối hợp giữa các tổ chức này
với chính quyền trong quá trình XDNTM và cũng là cơ sở
để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
thực hiện các chức năng của mình, như: chức năng tuyên
truyền, chức năng giám sát và chức năng phản biện... Kết
quả nghiên cứu cho thấy, có 78% số người được hỏi (là
cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội) cho
biết, họ có nắm bắt được thông tin về Chương trình mục
tiêu quốc gia XDNTM; có 86% số người biết về bộ tiêu chí
XDNTM; 87% số người biết về chương trình, kế hoạch
XDNTM của huyện và xã; 62% số người biết về kết quả
XDNTM. Về phương thức tiếp cận thông tin, có 63% cho
rằng, họ tiếp cận thông tin về XDNTM thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng; có 31% do bản thân tổ
chức mình chủ động tìm kiếm, còn lại là thông qua các
phương thức khác. Về ý nghĩa và tác dụng của việc tiếp
cận thông tin, có 79% số người được hỏi cho rằng, việc
nắm bắt đầy đủ thông tin về XDNTM giúp cho Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia chủ động
hơn và có hiệu quả trong quá trình XDNTM.
Thứ hai, hoạt động nêu sáng kiến chính sách và phản
biện trong quá trình XDNTM có một số tiến bộ. Nêu sáng
kiến chính sách và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội là những hoạt động đã được
quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, có 36% số người được hỏi cho
biết, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
có nêu sáng kiến trong quá trình XDNTM, trong đó nêu
sáng kiến liên quan đến dự án XDNTM chiếm tỷ lệ cao nhất
(67%). Về hiệu quả của hoạt động nêu sáng kiến chính
sách, có 85% số người được hỏi cho rằng, sáng kiến của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được
chính quyền tiếp thu. Về hoạt động phản biện xã hội, cán
bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cho rằng, có
tham gia phản biện đối với dự thảo kế hoạch thực hiện
XDNTM; dự thảo quy hoạch XDNTM; dự toán ngân sách về
XDNTM; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả XDNTM.
Thứ ba, việc thực hiện chức năng giám sát, phản ánh,
kiến nghị với tổ chức đảng và chính quyền về những vấn
đề có liên quan trong quá trình XDNTM có nhiều ưu điểm.
Có 91% số người là cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội đánh giá hoạt động giám sát của
các tổ chức này là “tốt”. Về nội dung giám sát, số người
được hỏi cho rằng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội tham gia giám sát đối với việc triển khai,
thực hiện các dự án XDNTM; thu chi ngân sách liên quan
đến XDNTM; tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính
quyền và đội ngũ cán bộ, công chức; việc thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở tương ứng là: 30%; 8%; 31%; 26%. Có
tỷ lệ khác nhau giữa cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn

thể chính trị - xã hội và người dân khi đánh giá về hiệu
quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám
sát đầu tư của cộng đồng trong quá trình XDNTM, có 76%
cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cho
rằng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong quá trình
XDNTM là hiệu quả. Trong khi đó, 58% số người dân được
hỏi đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là hiệu quả. Về hoạt
động phản ánh, nêu kiến nghị về những vấn đề có liên
quan trong quá trình XDNTM của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội, có 55% số người được hỏi cho
biết, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
thường xuyên nêu phản ánh, kiến nghị với tổ chức đảng,
chính quyền về các vấn đề có liên quan đến XDNTM. Về
phương thức nêu phản ánh và kiến nghị, có 60% cho
rằng, các tổ chức này nêu phản ánh và kiến nghị thông
qua đối thoại định kỳ do tổ chức đảng và chính quyền tổ
chức; có 40% cho rằng, các tổ chức này phản ánh và nêu
ý kiến thông qua việc chủ động gửi văn bản kiến nghị. Về
nội dung phản ánh và kiến nghị, có 84% số người cho
rằng, các tổ chức này phản ánh và kiến nghị với tổ chức
đảng và chính quyền về những vấn đề mà người dân bức
xúc. Về mức độ tiếp thu, xử lý các phản ánh, kiến nghị từ
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hầu
hết số người cho rằng, tổ chức đảng và chính quyền quan
tâm xử lý và tiếp thu những phản ánh và kiến nghị của
các tổ chức này.

Thứ tư, tổ chức tự quản ở ấp và tự quản xã hội thông
qua công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong
trào, mô hình hoạt động đã được coi trọng. Theo các quy
định hiện hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội có vai trò quan trọng trong tổ chức tự quản ở
khu dân cư, cũng như tự quản xã hội thông qua tuyên
truyền, vận động và tổ chức các phong trào, mô hình hoạt
động. Trong quá trình XDNTM, người dân ở ấp đã phát huy
vai trò tự quản trên nhiều nội dung và lĩnh vực khác nhau.
Trong thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện nhiều mô hình tự
quản có hiệu quả ở ấp, thu hút sự tham gia của nhiều
người dân, như mô hình “tiếng mõ an ninh”, cổng rào an
ninh, các tổ tố giác và phòng, chống tội phạm, tổ tự quản
dòng tộc về an ninh trật tự trong đồng bào Khmer, phong
trào chung tay bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường
xanh, sạch, đẹp gắn với đặc thù của miền sông nước… Kết
quả nghiên cứu cho thấy, có 54% số người dân cho rằng,
họ có tham gia quản lý các dự án XDNTM sau khi các dự án
hoàn thành. Về tự quản xã hội thông qua các phong trào,
hoạt động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội tổ chức, trên cơ sở cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong
quá trình XDNTM, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, phong
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều nội dung trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
ẢNH: QUỐC TRUNG

trào trong XDNTM. Hoạt động tự quản xã hội thông qua
hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội thể hiện qua công tác tuyên truyền, thực hiện các mô
hình tự quản và hoạt động tình nguyện trên các lĩnh vực
khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 58% cán bộ
Mặt trận và các đoàn thể cho rằng, các tổ chức này có
thành lập các tổ tự quản, đội tự quản, mô hình tự quản
trong XDNTM; 82% số người đánh giá hoạt động của các tổ
tự quản, đội tự quản là “hiệu quả”; 100% số người cho
rằng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
đã tổ chức các hoạt động tình nguyện trong quá trình
XDNTM.

Thứ năm, việc hợp tác với chính quyền trong cung ứng
dịch vụ công và giải quyết các vấn đề xã hội bước đầu đã
được coi trọng. Ngoài việc tự chủ tổ chức các phong trào
và triển khai các hoạt động nhằm góp phần cung ứng dịch
vụ công và giải quyết các vấn đề xã hội, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội có thể hợp tác với chính
quyền trong cung ứng dịch vụ công (về an ninh trật tự,
bảo vệ môi trường, tư vấn pháp luật...) và giải quyết các
vấn đề xã hội (tội phạm và tệ nạn xã hội, nghèo đa
chiều...) thông qua việc chính quyền cung cấp kinh phí
để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện
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một số dự án hay công việc nào đó. Về phương diện này,
kết quả nghiên cứu cho thấy, có 53% số người cho rằng,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã
được chính quyền giao thực hiện một dự án và được cung
cấp kinh phí tương xứng; có 61% số người cho rằng, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được
chính quyền giao thực hiện một công việc cụ thể và được
cung cấp kinh phí tương xứng.

Thứ sáu, việc tham gia đánh giá kết quả thực hiện
chính sách XDNTM và lấy ý kiến về mức độ hài lòng của
người dân đối với các tiêu chí XDNTM đã được coi trọng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 92% số người cho rằng,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được
chính quyền xin ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện
chính sách XDNTM; có 62% số người cho rằng, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai lấy ý
kiến của người dân đối với 17 nội dung theo Bộ tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.
Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin về XDNTM của đội
ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội còn
một số hạn chế cả về nội dung và mức độ. Việc nêu sáng
kiến chính sách và phản biện xã hội chưa đáp ứng được
yêu cầu đề ra. Việc thực hiện chức năng giám sát, góp ý,
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phản ánh, kiến nghị với tổ chức đảng và chính quyền về
những vấn đề có liên quan trong quá trình XDNTM còn
một số hạn chế. Bên cạnh đó, ngoài một số ưu điểm thì
một số phong trào, mô hình tự quản triển khai vẫn còn
mang tính hình thức, thiếu tính bền vững.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
tham gia xây dựng nông thôn mới ở Đồng
bằng sông Cửu Long
Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về phát triển nông
thôn và XDNTM theo hướng coi trọng hơn sự tham gia của
người dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội trong quá trình phát triển nông
thôn và XDNTM. Cụ thể là: 1) Thể hiện và quán triệt quan
điểm “lấy người dân làm trung tâm” trong quá trình
XDNTM; 2) Nhận thức rõ sự tham gia của người dân (bao
gồm: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,
các tổ chức xã hội) trong quá trình XDNTM là yếu tố then
chốt, quyết định để đảm bảo vai trò chủ thể của cư dân
nông thôn trong quá trình XDNTM, từ đó cả trong xây
dựng thể chế và thực thi thể chế về XDNTM coi trọng sự
tham gia thật sự của người dân; 3) Nhấn mạnh và đảm bảo
tính đồng bộ, toàn diện trong XDNTM theo hướng coi
trọng hơn việc xây dựng nông thôn mới về chất lượng
quản trị địa phương, về công khai minh bạch, về dân chủ
và sự tham gia của người dân; 4) Coi trọng đúng mức đơn
vị ấp/thôn trong XDNTM và trong phát huy dân chủ ở cơ
sở; 5) Đổi mới và điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá XDNTM,
cần nghiên cứu để hình thành bộ tiêu chí đánh giá thôn,
làng, ấp nông thôn mới kiểu mẫu; 6) Xây dựng và ban
hành luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 7)
Nghiên cứu để ban hành thể chế quy định về thực hiện
dân chủ ở ấp, thôn, làng; 8) Có văn bản hướng dẫn cụ thể
và thống nhất về nội dung và hình thức tham gia của
người dân, cũng như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội ở cơ sở trong quá trình XDNTM.
Hai là, đổi mới phương thức triển khai chính sách
XDNTM theo hướng “từ trên xuống” sang kết hợp “từ trên
xuống” và “từ dưới lên”. Cụ thể là: 1) Chuyển từ “lấy chính
quyền làm trung tâm” sang “lấy người dân làm trung tâm”
trong XDNTM. “Lấy người dân làm trung tâm” trong XDNTM
có nghĩa là, việc hoạch định, thực thi mọi chính sách, kế
hoạch, dự án về XDNTM đều phải vì lợi ích của nhân dân
và xuất phát từ nhu cầu, mong muốn của người dân;
XDNTM phải thật sự hướng đến mục tiêu cốt lõi, hàng đầu
đó là thực hiện tốt, duy trì tốt, phát triển tốt lợi ích cơ bản
của đông đảo cư dân nông thôn; lấy việc người dân ủng hộ
hay không ủng hộ, tán thành hay không tán thành, hài

lòng hay không hài lòng làm tiêu chí cơ bản để đánh giá
tất cả các hoạt động liên quan đến XDNTM; 2) Thực hiện
tốt công khai, minh bạch trong hoạt động của chính
quyền, cũng như trong tất cả các khâu, các nội dung của
quá trình triển khai chính sách XDNTM; 3) Thông qua hình
thức nhất định để phát huy vai trò tư vấn, giám định và
phản biện của người dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội đối với dự thảo chính sách, quy hoạch,
kế hoạch, dự án XDNTM. 4) Tôn trọng, bảo đảm quyền
tham gia của người dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội trong tất cả các
khâu, các nội dung của quá trình XDNTM, từ xây dựng kế
hoạch, quy hoạch, dự án đến thực hiện, giám sát và đánh
giá việc thực hiện; 5) Thực hiện sự hợp tác giữa chính
quyền và doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội trong XDNTM; 6) Thực hiện phân cấp,
phân quyền mạnh mẽ cho cấp dưới, phát huy đầy đủ vai
trò tự quản, tự chủ của người dân thôn, làng, ấp.

Ba là, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong
XDNTM. Chức năng và vai trò chủ yếu của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là: 1) Đại diện, bảo
vệ quyền và lợi ích các tầng lớp nhân dân; 2) Phát triển
chính sách công thông qua hoạt động nêu sáng kiến
chính sách, tư vấn và phản biện xã hội; 3) Giám sát và góp
ý, phản ánh, kiến nghị; 4) Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp
nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chính sách; 5)
Tuyên truyền, giáo dục; 6) Tham gia giải quyết các vấn đề
xã hội và cung ứng dịch vụ công; 7) Đánh giá quản trị địa
phương, bao gồm đánh giá hiệu quả thực thi chính sách
XDNTM; 8) Làm nòng cốt trong việc phát huy dân chủ”.
Trong điều kiện hiện nay, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân, để coi
trọng hơn các chức năng, nêu sáng kiến chính sách và
phản biện xã hội; chức năng giám sát và góp ý, phản ánh,
kiến nghị; chức năng đánh giá quản trị địa phương và
phát huy dân chủ. Trong quá trình XDNTM, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần coi trọng hơn
các hoạt động, như nêu sáng kiến chính sách, phản biện
xã hội; giám sát, góp ý, phản ánh, kiến nghị với tổ chức
đảng và chính quyền; đánh giá chính sách; hợp tác với
chính quyền trong cung ứng dịch vụ công và thực hiện
tốt vai trò nòng cốt trong phát huy sự tham gia của người
dân. Để thực hiện có hiệu quả, bên cạnh việc Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần đổi mới về tổ
chức, bộ máy và cán bộ, còn đòi hỏi cấp ủy đảng và chính
quyền đề cao trách nhiệm lãnh đạo và phối hợp với Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.v
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Nâng cao hiệu quả hoạt động
của Ban Công tác Mặt trận Cơ sở phát huy vai trò tự quản,
đồng thuận xã hội ở khu dân cư
VƯƠNG VĂN NAM*

Tóm tắt: Từ hoạt động thực tiễn, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát
huy vai trò trong mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân, xây dựng được nhiều mô
hình tự quản. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Summary: From practical activities, the Vietnam Fatherland Front Working Boards in
residential areas have promoted their role in expanding the forms of gathering people
and building many self-governing models. Improving the operational efficiency of the
Vietnam Fatherland Front Working Boards in residential areas contributes to creating
social consensus, successfully implementing the Party's guidelines and the State's
policies and laws.
Từ khóa: Ban Công tác Mặt trận; khu dân cư; đồng thuận xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Vietnam Fatherland Front Working Board; residential area; social consensus; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/8/2019; Sửa chữa: 15/8/2019; Duyệt đăng: 9/9/2019.
an Công tác Mặt trận ở khu dân có vai trò quan
trọng trong việc mở rộng và đa dạng hóa các hình
thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người
tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản
hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân
dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng và
Nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để
phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

B

Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, tại
Điều 27 quy định cụ thể: “Ban Công tác Mặt trận được
thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân
phố, khu phố, khối phố... (gọi chung là khu dân cư) có
*

nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. Cơ cấu của Ban Công tác Mặt
trận bao gồm một số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp xã cư trú ở khu dân cư; đại diện chi ủy;
người đứng đầu của Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu
chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn
Thanh niên, Chi hội Chữ Thập đỏ... Một số người tiêu biểu
trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, tôn
giáo...”. Theo đó, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là
do Mặt trận cấp xã thành lập, không phải là một cấp của
Mặt trận, là tổ chức tự quản, “là cánh tay nối dài” của
công tác Mặt trận tại các thôn, làng, ấp bản, buôn…
Tại mỗi khu dân cư đều có "hệ thống chính trị" bao
gồm tổ chức đảng (chi bộ, tổ đảng); tổ chức nối dài của
chính quyền (thôn, ấp, cụm, khu phố...); Ban Công tác

Thạc sĩ, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đồng chí Vương Văn Nam, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo Trung ương góp ý xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc,
ẢNH: KỲ ANH
tháng 4/2019.
Mặt trận; các tổ chức đoàn thể (phân, chi hội phụ nữ, cựu
chiến binh, thanh niên, nông dân...). Các tổ chức nói trên
đều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt
động thống nhất quy định bởi điều lệ theo hệ thống tổ
chức, thực hiện chế độ tự quản nhằm phát huy quyền làm
chủ của cộng đồng dân cư, không thoát ly, tách rời với sự
quản lý của nhà nước trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo của
chi ủy, nhằm phát huy vai trò tự quản của nhân dân theo
phương châm “lấy sức dân để chăm lo cuộc sống của dân”.
Ban Công tác Mặt trận có chức năng phối hợp và thống
nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với trưởng
thôn (làng, ấp, bản; tổ dân phố…) để thực hiện các
nhiệm vụ: 1) Trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết
định của Ủy ban nhân dân; chương trình hành động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; 2) Phản ánh ý kiến,
kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy
Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; 3)
Động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà
nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà

nước; 4) Phối hợp thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở
và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.
Trưởng Ban Công tác Mặt trận có nhiệm vụ triệu tập,
chủ trì các cuộc họp, thường kỳ mỗi tháng một lần, họp bất
thường khi cần thiết và việc tổ chức hội nghị của thôn, tổ
dân phố được vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình
thực tế ở cơ sở. Thành phần hội nghị cơ bản là cử tri đại
diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố. Những nội dung
chủ yếu được cử tri bàn và biểu quyết trong hội nghị thôn,
tổ dân phố, như: kế hoạch phát triển sản xuất, xây dựng
cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng, xóa đói, giảm
nghèo; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh
môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt
đẹp ở địa phương; xây dựng, giữ vững và phát huy danh
hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; phòng chống
tệ nạn xã hội và xóa bỏ hủ tục lạc hậu; xây dựng và thực
hiện quy chế, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố;
tham gia các cuộc vận động ở địa phương; bầu, miễn
nhiệm, bãi nhiệm, chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân
phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, thành viên
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng
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đồng... thực chất là những hoạt động tự quản nhằm phát
huy quyền làm chủ của nhân dân ở các khu dân cư. Các
nội dung tự quản không nằm ngoài những nhiệm vụ chính
trị, mục đích quản lý xã hội, xây dựng mối quan hệ gắn bó
giữa Đảng với nhân dân, thông qua vai trò “cầu nối” của
Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Theo thống kê, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội
đoàn thể ở các khu dân cư trên địa bàn cả nước đã xây
dựng được gần 900 nghìn mô hình với các tên gọi khác
nhau trong các lĩnh vực, như: “Khu dân cư bảo đảm trật
tự an toàn giao thông”; “Khu dân cư phòng, chống tội
phạm”; “Khu dân cư bảo vệ môi trường”; “Khu dân cư
lành mạnh không có tệ nạn xã hội và tội phạm”; “Khu
dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu”; “Sạch làng, đẹp ruộng”;
“Thắp sáng làng quê”; “Đường có hoa, nhà có số”; mô
hình “Quỹ tiết kiệm xây dựng nông thôn mới” và các mô
hình liên kết các hộ gia đình, như: “Tổ liên gia”; “Tổ tự
quản”; “Tổ hoà giải”; “Gia đình, dòng họ không có người
phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”; “Tổ an ninh nhân dân”;
“Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải”; mô hình “Xóa
1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”; mô hình “Hũ gạo vì người
nghèo”... Bằng nhiều cách làm sáng tạo, hệ thống Mặt
trận và các tổ chức đoàn thể các cấp đã triển khai các
phong trào, các cuộc vận động của mình đến các tầng
lớp nhân dân thông qua Ban Công tác Mặt trận và các chi
hội đoàn thể ở các khu dân cư. Thực hiện các nhiệm vụ
theo quy định trong điều lệ, trên cơ sở phối hợp với
Trưởng thôn, nhiều Ban Công tác Mặt trận đã xây dựng
được một số mô hình tự quản trong các lĩnh vực, thu hút,
tập hợp nhân dân tham gia, góp phần phát triển kinh tế
- xã hội, giữ vững an ninh ở địa phương. Đã khơi dậy
truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm,
quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất
và văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư, bảo đảm an
sinh xã hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu. Kịp thời đề xuất, xử
lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa
bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng trọng
điểm về an ninh quốc phòng đem lại cuộc sống bình yên
của nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong
việc tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các hoạt động
tự quản, các mô hình tự quản, hoạt động của Ban Công
tác Mặt trận còn một số tồn tại. Một số nơi, Ban Chấp
hành Đảng bộ cấp cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo, định
hướng công tác phối hợp chặt chẽ giữa Trưởng thôn và
Trưởng Ban Công tác Mặt trận trong việc vận động nhân
dân tham gia các hoạt động tự quản và các mô hình tự
quản. Tình trạng một số cấp ủy, chính quyền cơ sở hoạt
động theo kiểu hành chính nên chưa thật gần dân, sát
dân, coi khu dân cư là cấp hành chính dưới mình nên tạo
áp lực cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công
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tác Mặt trận ở khu dân cư. Vai trò phối hợp, thống nhất
hành động giữa Ban Công tác Mặt trận với các chi hội
đoàn thể và Trưởng thôn ở các khu dân cư để vận động,
phát huy tính tự nguyện, tự giác, tự quản, tự chịu trách
nhiệm của nhân dân ở cộng đồng dân cư chưa thống
nhất, trùng lắp về đối tượng, nội dung và nguồn lực,
thiếu sự chỉ đạo, lồng ghép thống nhất giữa các tổ chức
nên đã xảy ra tình trạng “mạnh ai nấy làm”, xây dựng
nhiều mô hình tự quản nhưng chưa phát huy hiệu quả,
chạy theo thành tích. Công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm
tra của hệ thống chính trị ở cơ sở trong triển khai thực
hiện các hoạt động tự quản và các mô hình tự quản còn
hạn chế. Một số Ban Công tác Mặt trận chưa xây dựng quy
chế hoạt động, chưa xây dựng bộ tiêu chí hay khung
chuẩn để đánh giá chất lượng hoạt động các mô hình tự
quản nhằm thu hút sự tự giác, tự nguyện, đồng thuận
của người dân để mô hình có sức sống lâu dài. Một số nơi
còn chưa rõ khái niệm về hoạt động tự quản ở khu dân cư
với mô hình tự quản nhằm thực hiện các phong trào, các
cuộc vận động thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ
chức đoàn thể phát động.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công
tác Mặt trận, phát huy vai trò tự quản, đồng thuận xã hội
ở khu dân cư, cần quan tâm thực hiện một số nội dung:

Một là, hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống
chính trị cấp cơ sở (11.159 xã) cần tăng cường công
tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lồng ghép các hoạt động
tự quản ở khu dân cư thông qua vai trò “nhạc trưởng”
của Ban Công tác Mặt trận để tập hợp, vận động nhân
dân tự nguyện, tự giác, tự quyết, tự chịu trách nhiệm,
tự chủ về kinh phí tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Về quy mô tổ chức, phạm vi và lĩnh vực hoạt động sẽ
linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và tình hình thực tế
ở từng địa phương; phát huy tính chủ động và sáng tạo
ở cơ sở.
Hai là, xác định rõ khái niệm và bản chất của hoạt
động tự quản ở khu dân cư với mô hình tự quản thực hiện
các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ
chức đoàn thể phát động. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và
đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức cộng đồng
dân cư (thôn, làng, ấp, bản) nhằm phát huy vai trò tự
quản trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.
Ba là, nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu gia
đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với việc bình xét
đánh giá các hoạt động tự quản, đánh giá hiệu quả thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương
ước của khu dân cư vào ngày 18/11 hằng năm nhằm góp
phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội ở
khu dân cư.v
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Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ với việc
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
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Tóm tắt: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Cần Thơ đã gắn kết việc thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ
do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành
phố lần thứ XIII đề ra. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
thành phố đạt được những kết quả quan trọng. Bài viết đưa ra một số giải pháp để
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Summary: In the past 5 years, implementing the Resolution of the 8th National
Congress, the Vietnam Fatherland Front of Can Tho City has linked the
implementation of the Resolutions with duties set by the Resolution of the 12th
Congress of the Party and Resolution of the 8th Congress of the City Party
Committee. The activities of the Vietnam Fatherland Front Committee at all city levels
have achieved important results. This article presents some solutions to successfully
implement the Resolution of the 9th National Congress of the Vietnam Fatherland
Front, term 2019 - 2024.
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Front of Can Tho City.
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hực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ VIII,
nhiệm kỳ 2014-2019, trong những năm qua, Mặt
trận Tổ quốc các cấp trong thành phố đã phát huy
vai trò, trách nhiệm to lớn trong hệ thống chính trị và đời
sống xã hội, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
đoàn kết, mở rộng tập hợp các thành phần, dân tộc, tôn
giáo, từ đó, làm phong phú về tổ chức và hoạt động, cơ cấu
và thành phần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

T

Các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước,
nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng,
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo,
hướng về khu dân cư, huy động tiềm năng, sức sáng tạo,
*

tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân. Thực hiện
Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 10/TTrMTTW-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố triển
khai và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bước đầu có 107
điểm chỉ đạo với 220 công trình. Năm 2017, tổ chức biểu
dương khen thưởng 87 điểm chỉ đạo cuộc vận động. Mặt
trận các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia
vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
bằng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả góp phần cùng
thành phố hoàn thành 33/36 xã nông thôn mới, 24/45
phường đạt đô thị văn minh và 2 huyện đạt chuẩn nông
thôn mới. Hoạt động an sinh xã hội được quan tâm triển
khai thực hiện có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
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của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của
toàn xã hội để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ
trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất, kinh doanh, góp phần
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động quỹ
an sinh xã hội được 474 tỷ 600 triệu đồng; quỹ cứu trợ 13
tỷ 190 triệu đồng; quỹ vì người nghèo 3 cấp được 110 tỷ
98 triệu đồng, đã xây dựng 3.325 căn nhà Đại đoàn kết,
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,95%( 2014) đến nay
còn 1,53%. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)
hàng năm được tổ chức rộng khắp với nhiều hoạt động
phong phú, thực sự là ngày hội của nhân dân, nhiều khu
dân cư vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí Ủy
viên Ban Thường vụ Thành ủy về tham dự Ngày hội Đại
đoàn kết ở 630 khu dân cư.
Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện tốt quyền, trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và góp phần vào thành công
cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2016-2021; các hội nghị tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng có nhiều tiến
bộ và đổi mới. Về giám sát và phản biện xã hội, việc thực
hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của
Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, công tác tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bước đầu đạt
hiệu quả tốt, được sự quan tâm của các ủy đảng, tạo điều
kiện của chính quyền các cấp, sự tích cực tham gia của Mặt
trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên. Trong nhiệm
kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã giám
sát 7.892 cuộc, trong đó thành phố giám sát 204 cuộc, các
quận, huyện tổ chức giám sát 508 cuộc và xã, phường, thị
trấn đã giám sát được 7.180 cuộc. Tổ chức phản biện 123
cuộc liên quan đến một số dự án Luật, dự thảo Nghị quyết
trình Hội đồng nhân dân thành phố.
Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu
tốt cho các cấp ủy về kiện toàn tổ chức cán bộ Mặt trận,
85/85 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2019 2024; 9 quận, huyện tổ chức Đại hội vào tháng 4 và
tháng 5/2019 và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố. Đây là dịp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp nhìn nhận, đánh giá lại quá trình hoạt động của
mình, với các nội dung chủ yếu về tập hợp, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân, về công tác tham gia xây
dựng Đảng và chính quyền, về đẩy mạnh các cuộc vận
động và phong trào thi đua yêu nước; quá trình đổi mới
tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với yêu cầu của giai đoạn
đổi mới đất nước.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ
2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng
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cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một là, tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng
và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng
lớp nhân dân, vận động nhân dân thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, các chương trình hành động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thành phố và của các tổ chức thành viên.
Đổi mới phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết đồng
bào các dân tộc, tôn giáo tham gia các phong trào thi đua
yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người nghèo,
đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc. Phát huy vai trò người
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức
sắc, chức việc các tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật và phù hợp truyền
thống văn hóa dân tộc.
Hai là, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,
chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực,
chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa;
phát huy truyền thống tương thân tương ái, thực hiện
công tác đền ơn, đáp nghĩa; tham gia các hoạt động đảm
bảo an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân
đạo từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp
thiên tai... vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo,
phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính
đáng, chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện các
mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
+ Vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi
trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống mới,
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng
cảnh quan môi trường sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành
pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao
thông, an toàn thực phẩm; tăng cường tự quản, đẩy lùi
tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội.
+ Đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục triển khai
phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, để
khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố phát
huy sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản
xuất và phục vụ đời sống gắn kết với các cuộc vận động,
phong trào thi đua với vận động phát triển hợp tác xã kiểu
mới, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa.
+ Tiếp tục phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo"
và các hoạt động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" mỗi năm
2 đợt vào dịp 19/5 và 18/11. Tiếp tục phối hợp với chính
quyền và các tổ chức, cơ quan, cá nhân… giúp đỡ, sửa
chữa và xây mới nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Đồng
thời, mở rộng các hình thức hỗ trợ các hộ nghèo về sản
xuất, khám chữa bệnh và học bổng, nhất là đồng bào dân
tộc thiểu số.

K I N H
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Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

+ Tăng cường hiệp thương, phối hợp giữa Mặt trận và
các tổ chức thành viên để gắn kết các phong trào thi đua
của các tổ chức thành viên với các cuộc vận động của Mặt
trận Tổ quốc.
+ Phối hợp thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới hàng năm; thường
xuyên tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an
ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố
và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong
trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống của các gia
đình chính sách, người có công với cách mạng; chính sách
hậu phương quân đội; phong trào “Toàn dân tham gia bảo
vệ an ninh Tổ quốc”.

Ba là, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước; đồng thời tạo môi trường để nhân dân phát huy
quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện
vọng với Đảng, Nhà nước.
+ Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật,
xây dựng văn bản quy phạm phát luật tại địa phương;
tham gia tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026, phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri và

T I ễ N

ẢNH: QUỐC TRUNG

tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố.
+ Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội;
tham gia công tác hòa giải, phát huy hiệu quả hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng.

Bốn là, phối hợp với các tổ chức thành viên thành phố
đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương
châm “Chủ động, sáng tạo, hiệu quả góp phần mở rộng
quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của
Nhà nước”. Thực hiện tốt chương trình công tác đối ngoại,
kiều bào hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường tuyên truyền
về chủ trương đối ngoại của Đảng về bảo vệ chủ quyền
biển đảo của Việt Nam.
Năm là, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan
chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có
hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm
vụ của Mặt trận trong tình hình mới, chuyên nghiệp, hoạt
động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu
cầu của công tác vận động quần chúng. Đồng thời, mở
rộng và phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng cộng tác
viên, bán chuyên trách. Đổi mới toàn diện các mặt công
tác, các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ việc xây dựng
và ban hành kế hoạch, hướng dẫn đến công tác kiểm tra,
thi đua, khen thưởng, tổ chức triển khai thực hiện, tăng
cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống.v
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Nâng cao hiệu quả hoạt động
đối ngoại nhân dân của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, hoạt động đối
ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã góp
phần quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, thực
hiện mục tiêu giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị,
hợp tác quốc tế. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: People-to-people relations are an important task of the Vietnam
Fatherland Front work. In the context of complicated world situation, people-topeople relations of the Vietnam Fatherland Front and mass organizations have
made important contributions to the foreign affairs of the Party and State
diplomacy, implementing the goal of maintaining a peaceful, stable environment,
expanding friendship and international cooperation. Renewing and improving the
efficiency of people-to-people relations is the task of the entire political system,
the core of which is the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Đối ngoại nhân dân; hội nhập quốc tế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: People-to-people relations, international integration, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/8/2019; Sửa chữa: 28/8/2019; Duyệt đăng: 9/9/2019.

ới vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân
dân, trong nhiệm kỳ qua, cùng với các hoạt động
đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên của Mặt trận đã chủ động triển khai các hoạt động đối
ngoại nhân dân. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới,
không chỉ mang tính chất thăm hữu nghị, mà còn ký kết
Chương trình hợp tác với những nội dung cụ thể, thiết
thực, hiệu quả; tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc

V
*

tế và nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới cho
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội
nhập quốc tế. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã góp phần cùng hệ thống chính trị
đưa quan hệ đối ngoại của nước ta mở rộng cả về bề rộng
và chiều sâu. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ với trên
185 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam là thành viên của
hầu hết các tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng, có vai
trò quan trọng trong cộng đồng ASEAN, đưa vị thế của
Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3, năm 2017.
ẢNH: THÀNH TRUNG

Kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân
nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam
đã xây dựng cơ chế, biện pháp và kết quả công tác phối hợp
hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua ký kết "Chương
trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác
đối với người Việt Nam ở nước ngoài" nhằm tăng cường tính
thống nhất, đồng thời phối hợp, hỗ trợ trong hoạt động đối
ngoại giữa các tổ chức thành viên; tăng cường công tác
thông tin, giáo dục quốc tế cho quần chúng nhân dân để
góp phần nâng cao bản lĩnh hội nhập, nâng cao nhận thức
cho nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội về các vấn đề
quốc tế và đối ngoại; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực
cho đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân; trao đổi thông tin,
kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên
truyền thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm, về đối
ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, như: Chỉ thị 04CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới
và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong
tình hình mới”, Kết luận 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của

Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí
thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại. Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
Bí thư và hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương về
công tác đối ngoại; tham gia xây dựng, củng cố và phát
triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với
nhân dân các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế
giới. Qua đó góp phần củng cố và mở rộng đối ngoại của
Đảng, hỗ trợ, thúc đẩy ngoại giao Nhà nước, tăng cường
đoàn kết quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện công
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mặt trận đã phát triển tốt mối quan hệ với 5 đối tác
truyền thống, gồm: Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Mặt
trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Chính hiệp
Toàn quốc Trung Quốc; Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba;
Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên. Đồng
thời, Mặt trận đã chủ động mở rộng quan hệ với các đối tác
mới, là các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng,
như: Hiệp hội nhân dân Singapore, Hội Liên hiệp Bình
đẳng Xã hội Cộng hòa liên bang Đức, Phòng xã hội Liên
bang Nga và Mặt trận nhân dân toàn Nga; Hội đồng Kinh
tế - Xã hội và Môi trường Pháp; duy trì quan hệ với các tổ
chức quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam.
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Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng
ẢNH: KỲ ANH
Cuba, tháng 8/2019.
Quan hệ với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Mặt trận
Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia: Hàng năm, ba bên
đều tổ chức trao đổi đoàn cấp cao sang thăm, làm việc và
trao đổi kinh nghiệm công tác. Trong thời gian qua, Mặt
trận ba nước đã tổ chức những hội nghị chính trị quan
trọng đạt kết quả tốt đẹp. Năm 2014, phối hợp tổ chức
Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình,
hữu nghị Việt Nam - Lào tại tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết
Phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế
xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình,
hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 4, tại thành
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngày 25/6/2017 tại Hà Nội,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp
cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc
Campuchia tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước
Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3. Trong năm 2017, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng
Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tổ
chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam
— Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển tại tỉnh
Quảng Bình; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phối hợp cùng Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát
triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế xây
dựng đường biên giới Campuchia — Việt Nam hòa bình, hữu
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nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 5 tại tỉnh Kampot,
Vương quốc Campuchia.

Quan hệ với Chính hiệp Toàn quốc Trung quốc: Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ mối quan hệ
thường xuyên với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, tiếp
tục thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2019
giữa hai tổ chức được ký kết năm 2014, hàng năm hai bên
tổ chức trao đổi các đoàn cấp cao đi thăm và học tập kinh
nghiệm; năm 2019, hai bên phối hợp tổ chức Giao lưu hữu
nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn
quốc Trung Quốc; Mặt trận của 7 tỉnh biên giới của Việt
Nam và 2 tỉnh (Quảng Tây, Vân Nam) của Trung Quốc tại
thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Qua đó,
làm sâu sắc thêm nhận thức chung quan trọng mà lãnh
đạo cấp cao hai nước đã đạt được, phát triển quan hệ đối
tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn
diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần
"láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", góp
phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn
định lâu dài, phù hợp lợi ích căn bản của hai Đảng, nhân
dân hai nước và phát triển của khu vực.
Quan hệ với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Mặt trận
Dân chủ Thống nhất Triều Tiên: Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Ủy
ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, cũng như Mặt trận Dân chủ
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Thống nhất Triều Tiên, hàng năm đều tổ chức các hoạt
động giao lưu, thăm hỏi chia sẻ thông tin về hoạt động
của mỗi bên và trao đổi đoàn, nhằm tăng cường mối quan
hệ hữu nghị hợp tác.

Với Hiệp hội Nhân dân Singapore: Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân
Singapore bắt đầu thiết lập quan hệ năm 2014. Hàng năm,
hai bên tổ chức trao đổi đoàn sang học tập kinh nghiệm
lẫn nhau. Năm 2018, hai bên ký Bản ghi nhớ chương trình
hợp tác giai đoạn 2018-2020.
Với Hội Liên hiệp Bình đẳng Xã hội Cộng hòa Liên bang
Đức: Năm 2015, Liên hiệp bình đẳng xã hội toàn Liên bang
Đức đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác xã hội
với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chuyến
thăm đã bước đầu thiết lập mối quan hệ giữa hai tổ chức.
Năm 2016, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã sang thăm và ký kết Bản ghi nhớ hoạt
động hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam với Hội Liên hiệp Bình đẳng Xã hội toàn Liên
bang Đức giai đoạn 2015 -2019.
Với Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Môi trường Pháp
(CESE): Hai bên đã thiết lập quan hệ từ năm 2018, theo
đó, hai bên tổ chức trao đổi đoàn hàng năm nhằm học
tập kinh nghiệm công tác quản lý xã hội, công tác tuyên
truyền, vận động người dân bảo về môi trường. Hai bên
đã ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018 2020 trong chuyến thăm Việt Nam của ngài Partrick
Bernasconi, Chủ tịch Hội đồng vào tháng 11/2018.
Với Phòng xã hội Liên bang và Mặt trận Nhân dân
toàn Nga: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Phòng Xã hội Liên bang và Mặt trận Nhân dân
toàn Nga đã thiết lập quan hệ từ năm 2016, theo đó
luân phiên hàng năm tổ chức trao đổi đoàn, nhằm học
tập kinh nghiệm công tác quản lý xã hội. Hai bên đã
ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018
— 2023 nhân chuyến thăm Liên bang Nga của đồng chí
Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào
tháng 9/2018.
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia
Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế Xã hội và Các tổ
chức tương đương (AICESIS) từ năm 2009. Thực hiện
trách nhiệm của thành viên, Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự các kỳ họp Đại hội
đồng AICESIS và có nhiều đóng góp thiết thực được Đại
hội đồng và nhiều nước thành viên tán thành, đánh giá
cao, nhất là chuyên đề về xóa đói giảm nghèo, góp phần
thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên
hợp quốc (MDG). Thông qua các diễn đàn AICESIS, các
đoàn đại biểu Việt Nam đã tranh thủ quảng bá hình ảnh
đất nước Việt Nam, tuyên truyền thành tựu đổi mới và
kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế đối
với nhân dân Việt Nam.

Một số giải pháp góp phần nâng cao hình
ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam
Một là, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của Đảng,
sự quản lý tập trung của Nhà nước trong việc phối hợp
thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, từ khâu xây dựng
và duyệt kế hoạch hàng năm; chỉ đạo đồng bộ việc thực
hiện đúng định hướng.
Hai là, tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến tinh thần
Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư về
"Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
nhân dân trong tình hình mới". Đồng thời, triển khai thực
hiện Nghị quyết Số 22/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội
nhập quốc tế. Nâng cao nhận thức và hành động của cán
bộ, các tầng lớp nhân dân về hội nhập quốc tế và đổi mới,
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với hội
nhập kinh tế là trọng tâm, thực hiện mở rộng các lĩnh
vực hợp tác quốc tế tạo thuận lợi góp phần tích cực vào
phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh
quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,
thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội. Giữ vững mục tiêu
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng
cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy
tín trên trường quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên
thế giới.
Ba là, tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác
có chiều sâu, ổn định, đồng thời, triển khai thực hiện có
hiệu quả các chương trình hợp tác với các đối tác truyền
thống. Thông qua Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Đại sứ quán
Việt Nam ở các nước nghiên cứu, tìm hiểu các tổ chức
tương đồng, nhằm mở rộng đối tác của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam theo phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa
trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập
quốc tế. Tham gia tích cực hoạt động chương trình của
Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế Xã hội và Các tổ
chức tương đương (AICESIS).
Bốn là, tiếp tục kiện toàn củng cố và phát triển bộ
máy, bổ sung đội ngũ cán bộ, lực lượng làm công tác đối
ngoại nhân dân. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách
có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối
ngoại, giỏi ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu của công tác đối
ngoại nhân dân trong giai đoạn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc các tỉnh, thành phố cần có Ban Công tác Đối ngoại
và Kiều bào, phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách
công tác đối ngoại và kiều bào.
Năm là, đổi mới hình thức phối hợp giữa Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
trong hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác thông tin
đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về
người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò cầu nối
của người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động đối
ngoại nhân dân ở các nước.v
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Tham nhũng trong lĩnh vực
xây dựng ảnh hưởng đến phát triển
kinh tế - xã hội
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Ngành Xây dựng là xương sống của tăng trưởng kinh tế và phát triển xã
hội ở nhiều quốc gia đang phát triển. Với mức độ phân bổ hàng năm từ các quỹ
vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn, phạm vi của hành vi tham nhũng và trục lợi trong
lĩnh vực xây dựng cũng tăng cao. Chính phủ các quốc gia cần có những công cụ
tốt hơn để kiểm soát và giám sát chi tiêu công, quản lý các quan hệ đối tác công –
tư trong lĩnh vực xây dựng.
Summary: The construction industry is the backbone of socio-economic growth in
many developing countries. Given the magnitude of funds that are funneled
annually into infrastructure projects, scope for corruption and profiteering are high.
Governments need greater tools to audit and monitor public spending and better
manage public-private partnerships in the construction industry.
Từ khóa: Tham nhũng; chống tham nhũng; lĩnh vực xây dựng; tăng trưởng kinh tế; quốc gia đang phát triển.
Keywords: Corruption; Anti-corruption; building sector; economic growth; developing countries.
Nhận bài: 26/8/2019; Sửa chữa: 28/8/2019; Duyệt đăng: 5/9/2019.
ham nhũng được định
nghĩa là lạm dụng quyền
lực vì lợi ích cá nhân với
nhiều hình thức khác
nhau. Tại các nước đang phát
triển, tham nhũng được coi là
một trong những lực ma sát cản
trở nghiêm trọng tốc độ tăng
trưởng kinh tế. Trên thực tế, Tổ
chức Hợp tác và Phát triển Kinh
tế (OECD) đã ước tính rằng mỗi
năm có khoảng 150 triệu USD
thâm hụt do các hành vi tham
nhũng và hoạt động kinh tế kém
hiệu quả chỉ riêng ở châu Phi. Các
chính sách nhằm tái phân bổ
nguồn lực, chống lại các tác nhân
tham nhũng sẽ là công cụ cải
thiện hiệu quả kinh tế nói chung
và ngành Xây dựng nói riêng.

T
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Xây dựng là một trong những ngành tham nhũng nghiêm trọng.
ẢNH: THE NATIONAL
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Ngành Xây dựng có những đặc thù có thể tạo cơ hội cho hành vi
ẢNH: THE REAL DEAL
tham nhũng.

Giảm tham nhũng trong ngành Xây dựng là thách thức về
ẢNH: INFRASTRUCTURE NEWS
quản trị.

Ngành Xây dựng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối
với các quốc gia đang phát triển, bởi nó cung cấp nền
tảng cơ sở hạ tầng, là xương sống cho tăng trưởng kinh
tế. Không thể thúc đẩy hoạt động giáo dục nếu như
không xây dựng trường học; không thể cung cấp dịch vụ
y tế chất lượng cao nếu thiếu đi bệnh viện, cơ sở y tế…
Theo ước tính sản lượng xây dựng toàn cầu dự kiến sẽ
tăng lên khoảng 17,5 nghìn tỷ USD mỗi năm cho đến năm
2030. Đồng thời, những tổn thất trong ngành này vẫn
tiếp tục tăng lên, ước tính chiếm 10-30% tổng giá trị toàn
ngành. Theo ước tính đến năm 2030, có hơn 6 nghìn tỷ
USD sẽ bị thâm hụt trên toàn thế giới do các hành vi tham
nhũng trong ngành Xây dựng.

Để khắc phục những thiếu sót này trong môi trường
pháp lý, chìa khóa là tăng tính minh bạch. Một trong
những công cụ phổ biến nhất được các chính phủ sử dụng
để giám sát chi tiêu công là kiểm toán ngẫu nhiên các
quỹ công. Trong một môi trường có mức độ thông tin bất
cân xứng cao, thì việc giám sát thường xuyên và áp dụng
các sáng kiến minh bạch, mang lại hiệu quả cho cả khu
vực tư nhân và khu vực công.

Tham nhũng trở nên phổ biến trong lĩnh vực xây dựng
bởi nhiều lí do, trong đó có vấn đề về quy mô và dòng
chảy của vốn trong các dự án xây dựng. Ví dụ, việc xây
dựng một tuyến đường sắt với trị giá có thể lên tới hàng
tỷ USD, sẽ có nhiều kẽ hở từ việc sử dụng nguồn vốn lớn
như vậy trong dự án. Nhiều khoản thêm, bớt, hối lộ, các
khoản thanh toán không rõ ràng rất dễ xảy ra. Hơn nữa,
thường rất khó để đánh giá chính xác chất lượng cuối
cùng của dự án, thường là rất lâu sau khi hợp đồng được
thanh lý hết. Điều này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực
xây dựng đường bộ, nơi mà không thiếu những công trình
có chất lượng dưới tiêu chuẩn, xuất hiện rạn nứt, ổ gà khi
vừa mới hoàn thành.
Một lý do khác dẫn đến hành vi tham nhũng trong
lĩnh vực xây dựng có thể do hệ quả của việc quan liêu
trong quá trình mua sắm. Đối với các dự án cơ sở hạ tầng,
các chính phủ đóng vai trò của cả khách hàng và cơ quan
quản lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp những cán
bộ nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý này lại là chủ sở
hữu của các công ty xây dựng. Mặc dù, quy định của
ngành là vô cùng cần thiết, nhưng việc thực thi lại khó
khăn và yếu kém.

Bên cạnh đó, ngành Xây dựng có những đặc thù riêng,
khiến cho hoạt động trong ngành này dễ xuất hiện những
hành vi tham nhũng. Thứ nhất, ngành Xây dựng có tính
duy nhất, có nghĩa là không có hai dự án xây dựng giống
hệt nhau, khiến cho việc so sánh trở nên khó khăn và tạo
cơ hội cho việc tăng các chi phí không cần thiết và che
giấu hành vi hối lộ. Thứ hai, chuỗi giao dịch trong lĩnh
vực này mang tính phức tạp, việc xây dựng cơ sở hạ tầng
phải thông qua nhiều mối quan hệ hợp đồng khác nhau
khiến các biện pháp kiểm soát khó thực hiện. Khó kiểm
soát được chất lượng và số lượng vật liệu xây dựng bởi cốt
thép được đúc bên trong bê tông, các khối xây dựng được
phủ bằng thạch cao hay các dây cáp, ống dẫn đặt trong
các ống dẫn dịch vụ.
Bên cạnh đó, có nhiều loại giấy phép do các cơ quan
chính phủ cấp ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình
thực hiện dự án, đây chính là cơ hội cho các hành vi hối
lộ hoành hành. Quy mô đầu tư các cơ sở hạ tầng lớn như
đập, sân bay, đường sắt có thể tiêu tốn hàng chục tỷ USD,
đây cũng là cơ hội cho hành vi che giấu các khoản hối lộ
và tham nhũng. Trong một số trường hợp, thủ tục mua
sắm trang thiết bị, máy móc hay vật liệu xây dựng cũng
khuyến khích hành vi tham nhũng.
Trong đấu thầu, thực tế cho thấy, đấu thầu giá thấp
nhất có nhiều khả năng dẫn đến chậm tiến độ, tăng chi
phí. Điều này là do đấu thầu giá thấp nhất, khuyến khích
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các nhà thầu đấu thầu hạng mục công việc ở mức thấp phi
thực tế. Sau đó, họ sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì
các tiêu chuẩn và tạo lợi nhuận, chất lượng công việc
giảm xuống, họ có nhiều khả năng đưa ra các yêu cầu
không chính đáng, trì hoãn thanh toán cho các nhà thầu
phụ và hành vi hối lộ, tham nhũng nhằm giảm tổn thất.
Trong xây dựng, bước chuẩn bị dự án đóng vai trò rất
quan trọng, bởi chuẩn bị kém, không đủ năng lực làm
tăng cơ hội tham nhũng sau này. Ví dụ, khi một dự án xây
dựng được thiết kế không hoàn chỉnh, ngân sách không
được tính toán kĩ lưỡng, có thể dẫn đến sự chậm tiến độ
hay sự thao túng, nhằm đem lại lợi ích cho một số cá
nhân hay tổ chức.
Để khắc phục tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực
xây dựng, ngay từ khâu chuẩn bị dự án cần có những biện
pháp cần thiết nhằm củng cố và giảm nguy cơ tham
nhũng hiệu quả. Do đó, mỗi dự án cần được sàng lọc ban
đầu, thẩm định một cách chính thức, thông qua sự đánh
giá độc lập. Quy trình này hiện đang còn yếu ở các nước
chậm phát triển và nước đang phát triển.
Giảm tham nhũng và hoạt động kém hiệu quả trong
lĩnh vực xây dựng là thách thức lớn về mặt quản trị. Cải
cách quản trị là yếu tố cần thiết trên mặt trận chống
tham nhũng. Cải cách về tính minh bạch, trách nhiệm và
tăng cường các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và quản lý chất
lượng cũng quan trọng không kém. Điều cần thiết là thể
chế thực tế kết hợp với các cải cách phù hợp đối với các
nền kinh tế khác nhau.
Để tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì đầu tư công phải
đi kèm với cải cách nhằm đảm bảo giá trị của dòng tiền.
Đây chủ yếu là thách thức đối với các chính phủ. Ngày
càng có nhiều minh chứng về những nỗ lực của chính
phủ, ngành Công nghiệp và xã hội dân sự cùng kết hợp
trong các sáng kiến đa bên, nhằm giải quyết các thách
thức quản trị phức tạp trong ngành Xây dựng. Hành động
phối hợp này có khả năng mang lại sự thay đổi từng bước
hiệu quả về đầu tư công.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tin rằng, tham nhũng
trong các dự án xây dựng chỉ có thể được loại bỏ, nếu tất
cả những cá nhân, tổ chức tham gia dự án cùng hợp tác
phát triển và thực hiện các hành động chống tham nhũng
hiệu quả, nhằm giải quyết cả hai mặt “cung” và “cầu” của
các hành vi tham nhũng. Những cá nhân, tổ chức tham
gia bao gồm: chính phủ, nhà tài trợ, chủ dự án, nhà thầu,
nhà tư vấn, nhà cung ứng, các hiệp hội kinh doanh và
chuyên gia đại diện cho các bên. TI thúc đẩy các biện
pháp chống tham nhũng bằng cách hợp tác chặt chẽ với
các tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực xây dựng trên toàn
thế giới.
Trung tâm chống tham nhũng cơ sở hạ tầng toàn cầu
(GIACC) cung cấp các tài nguyên trên mạng bằng cách cấp
quyền truy cập miễn phí các thông tin, tư vấn và công cụ
thiết kế nhằm giúp các bên liên quan hiểu, phòng ngừa
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Cần có những cải cách cần thiết nhằm chống tham nhũng trong
ngành Xây dựng.
ẢNH: PEPPER HAMILTON

và xác định các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực xây
dựng cơ sở hạ tầng và kỹ thuật. Các tài nguyên bao gồm:
thông tin về hành vi tham nhũng, chương trình chống
tham nhũng cho chính phủ, các nhà tài trợ, chủ dự án,
các công ty và các công cụ chống tham nhũng dành cho
cá nhân.
TI và GIACC cũng đã xây dựng một hệ thống tích hợp
PACS, nhằm hỗ trợ phòng, chống tham nhũng cho các dự
án xây dựng. PACS đưa ra nhiều biện pháp khác nhau, tác
động đến tất cả các giai đoạn của dự án, tất cả các đối
tượng tham gia dự án ở mỗi cấp độ hợp đồng. PACS
khuyến nghị các biện pháp phòng, chống tham nhũng
cần được sử dụng cho các dự án xây dựng; cung cấp các
công cụ; hướng dẫn đào tạo chống tham nhũng, đặc biệt
trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
TI còn cung cấp công cụ báo cáo nhằm hỗ trợ phòng,
chống tham nhũng trong các dự án xây dựng. Trong đó,
TI giải thích cách thức hành vi tham nhũng diễn ra và
những rủi ro sẽ xảy ra do tham nhũng đối với những tổ
chức, cá nhân tham gia dự án. Các báo cáo riêng biệt được
ban hành nhằm cung cấp hướng dẫn cho từng đối tượng
tham gia.
Đấu tranh chống tham nhũng trong ngành Xây dựng
tại Việt Nam luôn coi trọng giải pháp phòng ngừa là chính,
chủ động phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm minh những
hành vi cố tình vi phạm pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện
hệ thống pháp luật, kể cả pháp luật về quản lý đầu tư xây
dựng, như: Luật Xây dựng, Luật Ðấu thầu... và pháp luật
về hoạt động tư pháp như thông tư liên ngành. Xây dựng
cơ chế thực thi trong phối hợp giữa các ban, ngành, các
lực lượng liên quan trong phòng ngừa, đấu tranh chống
tham nhũng trong đầu tư xây dựng, trong đó, chú ý sự
phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh
nghiệp và giữa các cơ quan: công an - viện kiểm sát - tòa
án - thanh tra - kiểm toán - giám định...v
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ỨNG DụNG TRÍ TUệ NHÂN TạO

trong bảo vệ môi trường
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Những tiến bộ trong công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đóng vai trò
là giải pháp quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường. AI sẽ
tham gia vào việc khắc phục những vấn đề lớn từ biến đổi khí hậu đến ngăn chặn
dịch bệnh… góp phần bảo vệ môi trường sống trên toàn cầu.
Summary: Advances in artificial intelligence (AI) technologies could serve as an
important solution in addressing the environmental crisis. AI will be involved in
overcoming major issues from climate change to disease prevention, etc
contributing to protecting the global living environment.
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường; thế giới.
Keywords:Artificial intelligence; climate change; environmental protection; world.
Nhận bài: 19/8/2019; Sửa chữa: 28/8/2019; Duyệt đăng: 5/9/2019.

hi hành tinh đang tiếp tục ấm lên, các tác động
của biến đổi khí hậu cũng ngày càng trở nên xấu
đi. Trong những năm gần đây, số lượng sự kiện
thời tiết và thảm họa xảy ra mỗi năm đã tăng gấp
3 so với năm 1980. 20% số loài động vật hiện đang phải
đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và con số này có thể
tăng lên 50% vào năm 2100.

K

Ngay cả khi tất cả các quốc gia giữ cam kết trong Thỏa
thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, thì đến năm 2100,
nhiệt độ trung bình toàn cầu có khả năng sẽ cao hơn 3 độ
C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Tuy nhiên, chúng ta đã có một công cụ mới giúp quản
lý tốt hơn các tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm
môi trường, đó là trí tuệ nhân tạo (AI). Nói đến AI là nói
đến một hệ thống máy tính có thể cảm nhận được môi
trường, có thể suy nghĩ, học hỏi và hành động để đáp
ứng những mục tiêu đã được lập trình.
Theo một báo cáo trong năm 2018 của Intel, 74% trong
số 200 chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ được khảo sát
đã đồng ý rằng, AI sẽ giúp giải quyết các thách thức về môi
trường trong lâu dài. Tuy nhiên, hiện tại có những rào cản
lớn như vấn đề chi phí, vấn đề phê duyệt theo quy định.
AI đã xuất hiện từ cuối những năm 1950, ngày nay,
năng lực của AI được cải thiện nhanh chóng nhờ một số

Sử dụng công nghệ để theo dõi các hoạt động môi trường.
ẢNH: NATURE

yếu tố: một lượng lớn dữ liệu được thu thập bởi các cảm
biến, vệ tinh và Internet; các máy tính mạnh hơn và nhanh
hơn; sự sẵn có của phần mềm và dữ liệu nguồn mở; sự gia
tăng lưu trữ. Ngày nay, AI có thể nhanh chóng nhận ra các
mô hình mà con người không thể; đưa ra các dự đoán hiệu
quả hơn và đề xuất các chính sách tốt hơn. Hiện nay, nhiều
công ty công nghệ lớn như: Microsoft, Google và Tesla đã và
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Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bảo vệ môi trường.

Dùng AI để giám sát ô nhiễm môi trường.
ẢNH: GREENBIZ

ẢNH: IBM

đang có những nỗ lực đáng kể trong việc phát triển của hệ
thống AI thân thiện với môi trường. Chẳng hạn, DeepMind
AI của Google có chức năng hạn chế mức sử dụng năng
lượng của trung tâm dữ liệu tới 40%, giúp Google tiết kiệm
năng lượng hơn và giảm lượng khí thải GHG tổng thể.

như nhận diện giọng nói, tầm nhìn máy tính và xử lý
ngôn ngữ tự nhiên. Công nghệ này đã tạo ra các mô hình
sử dụng hình ảnh vệ tinh để nhận ra các hình thức che
phủ đất khác nhau trên toàn cầu, cho phép phát hiện đô
thị hóa và thay đổi hệ thực vật rừng, hệ thống sông hồ.

Các vấn đề về môi trường thường liên quan đến các
quá trình phức tạp mà các nhà khoa học chưa thể khám
phá đầy đủ. Với những tiến bộ trong Học máy (Machine
Learning), giờ đây chúng ta có thể khai thác sức mạnh dự
đoán của AI để tạo ra các mô hình xử lý các vấn đề môi
trường dựa trên dữ liệu tốt hơn, nhằm cải thiện khả năng
nghiên cứu các xu hướng hiện tại và tương lai, bao gồm
cả nguồn nước, hệ sinh thái và ô nhiễm.

Các nhà nghiên cứu ngày càng có khả năng giải phóng
tiềm năng của các vật liệu mới với sự trợ giúp của AI và cơ
sở dữ liệu, do đó giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các vật liệu
gây hại cho môi trường như nhựa. Các nhà nghiên cứu đã
khám phá ra một số vật liệu với sự trợ giúp của AI như các
oxit kim loại có thể cải thiện hiệu quả của pin mặt trời.

AI cũng có thể đóng vai trò quan trọng giúp tăng
cường việc ra quyết định về môi trường, công việc hoạch
định chính sách bằng cách đưa một hướng tiếp cận thuật
toán vào quy trình.
AI đã được áp dụng cho một số vấn đề môi trường như
việc sử dụng Công nghệ nhận dạng dấu chân để theo dõi các
loài có nguy cơ tuyệt chủng. Công cụ này phân tích hình ảnh
dấu chân của loài báo, tê giác và các loài có nguy cơ tuyệt
chủng khác để xác định chúng, theo dõi và dự báo những đe
dọa, đối với những loài này. AI được sử dụng để phát triển
các phương pháp tối ưu hóa cho quy hoạch bảo tồn động vật
hoang dã. Học máy và lý thuyết trò chơi được ứng dụng trong
việc hỗ trợ các khu bảo tồn chống lại sự săn trộm các loài
động vật đang bị đe dọa bao gồm cả voi và tê giác.
Sự bùng nổ Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT)
bao gồm các cảm biến từ máy ảnh đến vệ tinh không gian,
đã giúp các nhà khoa học sử dụng các kỹ thuật AI để trích
xuất thêm dữ liệu. Điển hình như AI và kỹ thuật thị giác
giúp các nhà sinh học phát hiện động vật trong các bức
ảnh chụp từ máy ảnh để nghiên cứu sự phân bố của
chúng. Công nghệ Deep Learning là một phạm trù nhỏ
của Học máy tập trung giải quyết các vấn đề liên quan
đến mạng thần kinh nhân tạo nhằm nâng cấp công nghệ
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AI có khả năng biến đổi hoàn toàn phương thức sản xuất
nông nghiệp truyền thống trở nên an toàn hơn cho trái đất
và sức khỏe của con người. Học máy kết hợp với robot có thể
thu thập dữ liệu tự động và ra quyết định để tối ưu hóa quy
trình canh tác. Các hệ thống này có thể tương tác trực tiếp
với cây trồng, phát hiện và hành động vào thời điểm tốt
nhất để trồng, phun và thu hoạch, giúp giảm nhu cầu sử
dụng phân bón và thuốc trừ sâu gây ô nhiễm đất. Điều này
sẽ làm cho việc canh tác không chỉ hiệu quả hơn, mà còn
phát triển các loại cây trồng hữu cơ thân thiện với trái đất
hơn. Tương tự như vậy, giám sát bằng AI có thể giúp bảo vệ
các khu vực đất rộng lớn hơn, các trang trại, hệ sinh thái và
môi trường sống trên toàn cầu. Các máy bay không người lái
sử dụng công nghệ AI đang cung cấp cơ hội mới cho việc
quan sát và bảo vệ các khu vực nguy cấp.
Tại ấn Độ, AI đã giúp nông dân thu được năng suất
cao hơn 30% trên mỗi ha bằng cách cung cấp thông tin về
việc chuẩn bị đất, bón phân và chọn ngày gieo hạt. Tại Na
Uy, AI giúp tạo ra một mạng lưới điện linh hoạt hơn, tích
hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn.
AI đã giúp các nhà nghiên cứu đạt tới độ chính xác 89-99%
trong việc xác định các cơn bão nhiệt đới, biến đổi thời tiết, khí
quyển… Bằng cách cải thiện chất lượng dự báo thời tiết, các
chương trình này có thể giúp bảo vệ sự an toàn cho con người.
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Sử dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp.

ẢNH: ZDNET

AI cũng có thể cung cấp các công cụ để giám sát ô nhiễm
tốt hơn và xác định các nguồn gây ra vấn đề về chất lượng
không khí một các nhanh chóng và chính xác hơn. Trong
trường hợp rò rỉ khí, các cảm biến thông minh được trang
bị công nghệ tự xác định và tự tổ chức cho phép khắc phục
mục tiêu hiệu quả hơn. Chính phủ, tổ chức không chỉ có thể
xử lý các vấn đề ô nhiễm không khí sớm hơn và hiệu quả
hơn, mà còn đạt được những hiểu biết lớn hơn nhằm thực
hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Liên minh Dữ liệu Đại dương đang hợp tác với Học máy
để cung cấp dữ liệu từ vệ tinh và thám hiểm đại dương để
những người ra quyết định có thể giám sát việc vận
chuyển, khai thác các nguồn tài nguyên từ đại dương…
Với dữ liệu gần như theo thời gian thực, những người ra
quyết định và chính quyền có thể đưa ra phản hồi nhanh
hơn. AI cũng có thể giúp dự đoán sự lây lan của các loài
xâm lấn, theo dõi tình trạng rác thải trên biển, theo dõi
dòng hải lưu, các vùng biển chết và đo mức độ ô nhiễm.

Ngoài việc theo dõi các vấn đề trong không khí, AI
cũng có thể giảm lượng khí thải độc hại. Điều này đặc
biệt cấp bách vì ô nhiễm không khí đã trở thành một cuộc
khủng hoảng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Sử dụng AI để dự đoán nơi cháy rừng có thể bùng phát,
AI giúp xác định các khu rừng dễ bị tổn thương do hỏa hoạn.
Bằng cách sử dụng dữ liệu khí tượng và mạng lưới thần kinh
nhân tạo, chúng ta có thể dự đoán nơi có điều kiện thời tiết
khắc nghiệt, dễ dẫn đến cháy rừng. Các thuật toán AI được
phát triển bao gồm ghi nhận thông tin thời tiết mở rộng để
xác định các khu vực có nguy cơ cao nhất.

AI hỗ trợ công nghệ năng lượng tái tạo như: các tấm
pin mặt trời, tua bin gió hoạt động hiệu quả hơn và tiết
kiệm chi phí hơn. Đưa năng lượng tái tạo vào sử dụng phổ
biến hơn và giảm việc phụ thuộc của con người vào nhiên
liệu hóa thạch gây ô nhiễm không khí.
Con người đã làm ô nhiễm đại dương đến mức nguy
hiểm với việc khoan dầu ngoài khơi, vận chuyển hàng hóa
và rác thải nhựa. Để khắc phục hậu quả này, công nghệ
AI đang được sử dụng để theo dõi hàng hải trong thời
gian thực, cho phép các phản ứng nhanh chóng, nhắm
đến các mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Công nghệ giám
sát và dự đoán có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu được
hành động của con người và các điều kiện thay đổi có thể
gây hại cho đại dương như: tẩy trắng san hô, đánh bắt cá
bất hợp pháp, dịch bệnh và các hoạt động công nghiệp.

Công nghệ AI và dữ liệu từ NASA giúp các nhà khoa
học xác định các mô hình và theo dõi các thay đổi xảy ra
trên bề mặt trái đất, nhằm xác định rủi ro tiềm ẩn. AI
cũng đang giúp các nhà nghiên cứu khám phá những cách
tiếp cận mới để giải quyết ô nhiễm và những đóng góp
khác cho việc khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu.
Trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển theo cấp số nhân
với những ứng dụng hữu ích trong mọi lĩnh vực. Những
tiến bộ của AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến
chống ô nhiễm môi trường toàn cầu, góp phần vào việc
bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta.v

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 193 (9/2019) 65

NHÂN VẬT - Sự KIỆN

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
Tháng Độc lập đầu tiên của dân tộc
NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc
đời Người đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc
của nhân dân. Ngay sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, Người đã đau đáu trước những khó khăn chồng chất của đất
nước khi đó: giặc đói, giặc dốt; giáo dục nhân dân thực hiện cần, kiệm, liêm,
chính; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; thực hiện tự do tín ngưỡng, đoàn kết
lương giáo, xây dựng được một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Summary: President Ho Chi Minh - The beloved leader of Vietnam had spent his
life to struggle tirelessly for independence and freedom of the Fatherland, and for
happiness of the people. Right after reading the Declaration of Independence
giving birth to the Democratic Republic of Vietnam, he concerned about the
mounting difficulties of the country at that time: famine and ignorance. He knew
that it was necessary to educate the people to carry out "hard-working, practicing
thrift, honesty, and righteousness"; eliminate body tax, market tax, and boat tax;
exercise freedom of belief; unite the religion; and build a rule-of-law state of the
people, by the people and for the people.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên ngôn Độc lập; nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; Việt Nam.
Keywords: President Ho Chi Minh; Declaration of Independence; a rule-of-law state of the people, by the people and
for the people, Vietnam.
Nhận bài: 8/8/2019; Sửa chữa: 26/8/2019; Duyệt đăng: 5/9/2019.

hắng lợi to lớn đầu tiên của cách mạng Việt Nam
dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc Cách mạng
Tháng Tám năm 1945. Cách mạng Tháng Tám năm
1945 diễn ra trong bối cảnh lực lượng cách mạng
Việt Nam còn non yếu cả về kinh nghiệm, trang bị và
không được bất kỳ sự giúp đỡ nào của bên ngoài. Sức
mạnh của Cách mạng Tháng Tám chính là sức mạnh của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam vì mục tiêu độc
lập dân tộc.

T

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội),
trước sự chứng kiến của hàng chục vạn đồng bào Thủ đô
và cả nước, cùng nhiều ngoại kiều, nhà báo nước ngoài,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập,

*

khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước
công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Người thay mặt Chính
phủ lâm thời trịnh trọng tuyên bố: "Nước Việt Nam có
quyền hưởng tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và
của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".
Để thực hiện quyền sống, quyền tự do và quyền mưu
cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, ngày 3/9/1945,
Người chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tại phiên họp, Người
nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách: phát động phong trào tăng
gia sản xuất để chống nạn đói, mở ngay cuộc lạc quyên
gạo để giúp đỡ người nghèo; mở chiến dịch chống nạn mù

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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chữ; tổ chức ngay càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử
với chế độ phổ thông đầu phiếu, soạn thảo Hiến pháp dân
chủ; mở chiến dịch giáo dục cần kiệm, liêm chính để bài
trừ những thói hư tật xấu do chế độ thực dân để lại; bỏ
ngay thuế thân, thuế đò, tuyệt đối cấm hút thuốc phiện;
ra tuyên bố tự do tín ngưỡng và đoàn kết lương giáo.

Vấn đề thứ nhất, nhân dân đang đói: Ngoài những kho
chứa thóc mà Pháp, Nhật vơ vét của nhân dân, bọn Nhật,
Pháp còn bắt đồng bào chúng ta giảm bớt diện tích cấy
lúa để trồng thầu dầu, đay và những thứ cây khác cần
thiết cho cuộc chiến tranh của chúng. Hơn nữa, chúng ta
còn tìm thấy hai kế hoạch của bọn cầm quyền Pháp với
mục đích gây nạn đói, để ngăn trở phong trào yêu nước
và bắt buộc đồng bào chúng ta phải làm việc như nô lệ.
Hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói vì chính sách
độc ác này. Vừa rồi nạn lụt đã phá hoại tám tỉnh sản xuất
lúa gạo. Điều đó càng làm cho tình hình trầm trọng hơn.
Những người thoát chết đói nay cũng bị đói. Chúng ta
phải làm thế nào cho họ sống. Tôi đề nghị với Chính phủ
là phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Trong khi
chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác,
phải ba bốn tháng mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc
quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn
ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho
người nghèo.
Vấn đề thứ hai, nạn dốt: Là một trong những phương
pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta.
Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ.
Nhưng chỉ cần ba tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng
nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân
tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống
nạn mù chữ.
Vấn đề thứ ba: Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ
chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém
phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân
dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta
phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ
chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ
phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám
tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu
nghèo, tôn giáo, dòng giống.
Vấn đề thứ tư: Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta với
rượu và thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn hòng hủ
hoá dân tộc chúng ta bằng những thói xấu, lười biếng,
gian giảo, tham ô và những thói xấu khác. Chúng ta có
nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta.
Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân
tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng
đáng với nước Việt Nam độc lập.
Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần
nhân dân bằng cách thực hiện: Cần, kiệm, liêm, chính.

Vấn đề thứ năm: Thuế thân, thuế chợ, thuế đò, là một
lối bóc lột vô nhân đạo. Tôi đề nghị bỏ ngay ba thứ thuế

V Ậ T

-

S ự

K I Ệ N

ấy. Cuối cùng tôi đề nghị tuyệt đối cấm hút thuốc phiện.

Vấn đề thứ sáu: Thực dân và phong kiến thi hành
chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để
dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín
ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết.
Hội đồng Chính phủ đã hoàn tất nhất trí với những đề
nghị sáng suốt của Hồ Chủ tịch.
Ngày 8/9/1945, Người thay mặt Đảng và Chính phủ
gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước bình tĩnh tuân theo mọi
mệnh lệnh của Chính phủ chuẩn bị thực lực về mọi mặt,
đoàn kết, nhất trí, sẵn sàng đối phó với tình hình mới.
Cùng ngày, Người ký Sắc lệnh số 17 lập Nha Bình dân Học
vụ để phụ trách việc chống nạn mù chữ trong cả nước. Vài
ngày sau, Người lại gửi thư cho học sinh cả nước nhân
ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Bức
thư có đoạn:
“Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy
trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu
trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau
mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến
khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng
sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi các em bắt
đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam...
Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc
nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang.
Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng
học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm
giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng
ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho
chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác
trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà
trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt
Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có
bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc
năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em”.
Những lời thư giản dị, xúc động thấm đẫm tình nhân ái,
lòng yêu nước, thương dân của người đứng đầu đất nước
cộng hòa non trẻ đã làm xúc động và lay động hàng triệu
con tim của cả phụ huynh và học sinh. Biết bao thế hệ
người Việt Nam yêu nước kề vai sát cánh đi suốt hành trình
đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Nhân dịp Chính phủ phát động "Tuần lễ vàng", ngày
17/9/1945, Người gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước: "Tôi
tin rằng, toàn thể đồng bào, nhất là các nhà giàu có,
trong sự quyên giúp này sẽ xứng đáng với sức hy sinh
phấn đấu của các chiến sĩ ái quốc trên các mặt trận".
Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh tụ kính yêu, trong một
thời gian ngắn các tầng lớp nhân dân đã quyên góp được
370 kg vàng, 40 triệu đồng quỹ Quốc phòng, 20 triệu đồng
quỹ Độc lập.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh
đọc bản Tuyên ngôn
Độc lập khai sinh nước
Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ngày
2/9/1945.
ẢNH: TƯ LIỆU

Ngày 20/9/1945, Người ký Sắc lệnh số 34 lập Uỷ ban
dự thảo và đệ trình Quốc hội bản dự thảo Hiến pháp của
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cùng ngày, Người gửi
thư kêu gọi các cụ phụ lão đoàn kết, gương mẫu, san sẻ
kinh nghiệm, phấn đấu làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp gây hấn trở lại Nam
Bộ. Ngày 25/9, Người triệu tập phiên họp Hội đồng Chính
phủ thảo luận vấn đề cứu tế, vấn đề kháng chiến ở Nam
Bộ và vấn đề quan hệ với Pháp. Ngày hôm sau, qua Đài
Tiếng nói Việt Nam, Người gửi thư cho đồng bào Nam Bộ
kêu gọi quân và dân Nam Bộ anh dũng đứng lên, kiên
quyết kháng chiến đập tan âm mưu xâm lược của thực
dân Pháp. Người căn dặn đồng bào Nam Bộ phải canh
phòng cẩn thận nhưng phải đối đãi khoan hồng với tù
binh Pháp làm cho nhân dân Pháp và thế giới biết rằng:
"Chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi
quyền độc lập tự do chứ chúng ta không vì tư thù tư oán,
làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn
minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước". Trong
thư có đoạn: “Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào
lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ. Tôi chắc và
đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ và toàn quốc
đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ những chiến sĩ và nhân dân
hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của
nước nhà”. Thư của Bác còn truyền đến cho nhân dân
Nam Bộ niềm tin vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến:
“Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng
đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi
vì cuộc đấu tranh của ta là chính đáng”. Cùng ngày, Chính
phủ lâm thời ra lời hiệu triệu kêu gọi đồng bào cả nước:
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“Hãy ủng hộ phong trào đấu tranh oanh liệt của đồng bào
Nam Bộ”. Đáp lời kêu gọi của Bác và Trung ương Đảng, cả
nước dấy lên phong trào ủng hộ nhân dân Nam bộ kháng
chiến chống Pháp. Khắp các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tổ
chức mít-tinh, biểu thị quyết tâm ủng hộ Nam Bộ kháng
chiến, bảo vệ độc lập dân tộc. Thanh niên nô nức tình
nguyện vào các đội quân “Nam tiến” lên đường giết giặc.
Chiến trường Nam Bộ thật sự quy tụ sức mạnh cả nước
đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược.
Ngày 28/9/1945, Báo Cứu quốc đăng thư của Người
kêu gọi đồng bào toàn quốc ra sức cứu đói. Trong thư
Người viết: Hỡi đồng bào yêu quý! Từ tháng giêng đến
tháng bảy năm nay, ở Bắc Bộ ta đã có hai triệu người chết
đói. Kế đó lại bị nước lụt, nạn đói càng tăng thêm, nhân
dân càng khốn khổ. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn,
nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy
tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành
trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa.
Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy,
thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa
lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói. Tôi chắc rằng đồng
bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái
hưởng ứng lời đề nghị nói trên. Tôi xin thay mặt dân
nghèo mà cảm ơn các đồng bào.
Trong sáng mà giản dị, hiệu quả mà thiết thực, tất cả
đều vì dân. Đó là một số việc mà Hồ Chí Minh - vị Chủ tịch
đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đã làm
trong "Tháng Độc lập đầu tiên" của đất nước, vì mục tiêu
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.v

N H Â N

V Ậ T

-

S ự

K I Ệ N

SÁCH VÀNG SÁNG TạO VIệT NAM NăM 2019:

Vinh danh 74 công trình,
giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu
NGUYỄN VĂN VẺ*

Tóm tắt: Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm hàng năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hưởng ứng phong trào
“Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.
Kể từ sau Lễ công bố lần thứ nhất vào năm 2016, đây là lần thứ tư Sách vàng
Sáng tạo Việt Nam được công bố, nhằm tiếp tục cổ vũ, tôn vinh và khẳng định sự
trân trọng đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt
động khoa học - công nghệ, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ, tinh thần đam mê lao
động sáng tạo của người Việt Nam.
Summary: Publication of the Vietnam Golden Book of Creativity is one of the
annual key tasks of the Vietnam Fatherland Front, in response to the movement
"Solidarity and creativity, productivity, quality, efficiency and international
integration”. Since the first announcement ceremony in 2016, this is the fourth
time the Vietnam Golden Book of Creativity is published, in order to continue
cheering, honoring, and confirming respect for typical organizations and individuals
who have contributed effectively in science - technology activities, arouse the pride
of the intellect, the passion of creative labor of Vietnamese people.
Từ khóa: Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội
nhập quốc tế”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Vietnam Golden Book of Creativity; the movement "Solidarity and creativity, productivity, quality,
efficiency and international integration”; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/8/2019; Sửa chữa: 26/8/2019; Duyệt đăng: 9/9/2019.
gày 23/8/2019, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ
Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp các bộ, ngành
và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng
Sáng tạo Việt Nam năm 2019, chào mừng kỷ niệm 74 năm
Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (2/9/19452/9/2019) và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 — 2024.

N
*

Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ,
sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã vinh danh, giới thiệu
nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại ý nghĩa thiết thực
đối với cộng đồng và xã hội; xứng đáng với niềm tin, hy
vọng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nền khoa
học, công nghệ nước nhà và đáp ứng nhu cầu thiết thực
trong đời sống xã hội hiện nay. Đảng, Nhà nước đã xác

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

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 193 (9/2019) 69

NHÂN VẬT - Sự KIỆN
định khoa học và công
nghệ là quốc sách hàng
đầu trong chính sách
phát triển quốc gia. Để đi
đúng lộ trình và xu thế
của thế giới, cần phải
nhận diện rõ những cơ
hội và thách thức của
toàn cầu hóa đối với lĩnh
vực khoa học - công
nghệ, trước hết là phải
ưu tiên, tập trung đầu tư
trước một bước cho khoa
học - công nghệ, đồng
thời đổi mới mạnh mẽ,
đồng bộ cơ chế quản lý,
nhất là cơ chế tài chính,
để thực sự phát huy năng
lực sáng tạo của các nhà
khoa học, đưa nhanh tiến
bộ khoa học vào sản xuất
và đời sống. Tăng cường
liên kết giữa các tổ chức
khoa học - công nghệ với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
doanh nghiệp; liên kết Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Giấy chứng nhận, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 cho
nhà nước, nhà khoa học, các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
ẢNH: KỲ ANH
nhà doanh nghiệp, nhà
nông. Cùng với đó là tăng
cường hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao
Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật quan trọng, cho nên việc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn,
ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm
thắng lợi”. Với trách nhiệm, niềm tự hào trí tuệ, niềm say 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học
mê nghiên cứu khoa học của người Việt Nam, các phong công nghệ tiêu biểu.
trào thi đua sáng tạo sẽ phát huy hơn nữa giá trị trong
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Sách vàng Sáng tạo Việt
các lĩnh vực của đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm có hàm Nam trong 4 năm qua, kể từ sau Lễ công bố lần thứ nhất
lượng trí tuệ, hiệu quả kinh tế cao, hoà nhập với sự phát vào năm 2016, công tác tuyển chọn, biên tập và công bố
triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ thế giới.
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ngày càng được triển khai
một
cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính công
Các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục
khai,
minh bạch, khách quan và thu hút được sự tham
hỗ trợ cùng với các chính sách đổi mới, quan tâm tích cực
gia
tích
cực của các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung
của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan,
ương
và
các địa phương trong cả nước. Các công trình
để các công trình giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt
được
ghi
nhận và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo
Nam có điều kiện triển khai ứng dụng vào thực tiễn, nâng
Việt
Nam
thuộc
nhiều lĩnh vực được Đảng, Nhà nước tập
cao năng suất lao động, cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc
trung
ưu
tiên
phát
triển, như: cơ khí tự động hóa, nông
sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo
nghiệp
công
nghệ
cao,
công nghệ sinh học, công nghệ
đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc
thông
tin,
y
tế,
giáo
dục,
tiết kiệm năng lượng và sử dụng
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu,
năng
lượng
mới,
thích
ứng
biến đổi khí hậu, quốc phòng,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
an ninh… Tác giả của các công trình này là những tập
thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư,
Khoa học và công nghệ - quốc sách hàng
tiến sỹ, có người là chủ doanh nghiệp, có người là những
đầu phát triển đất nước
công nhân, nông dân và cả những sinh viên, học sinh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại Qua đó cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học
buổi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019, luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội.
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Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để khoa học và công
nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò quan trọng
hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đề
nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học
và Công nghệ, các cơ quan bộ, ngành, địa phương tiếp tục
triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ; quan
tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ
chất lượng cao. Bên cạnh đó các bộ, ngành, địa phương cần
nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách đột phá về
khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích
động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh
nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi thế
của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, nghiên cứu, sáng
tạo để tạo ra các ý tưởng, các sản phẩm có tính ứng dụng
cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng
lực cạnh tranh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần chú trọng
nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong
các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện
nay, như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản,
tài nguyên môi trường, ứng phó và thích ứng với biến đổi
khí hậu, năng lượng sạch, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo…
nhất là các giải pháp nâng cao năng suất lao động. Từ thực
tiễn trong lao động sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc
thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước,
ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo khoa học
công nghệ Việt Nam để khuyến khích, động viên các tầng
lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài
hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê
tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải
pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao
chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát
triển của đất nước.

Vinh danh 74 công trình, giải pháp khoa
học - công nghệ tiêu biểu
Kế thừa và phát huy kết quả qua 3 lần công bố Sách
vàng Sáng tạo Việt Nam từ năm 2016, với tinh thần làm
việc khách quan, khoa học, từ 141 công trình do các ban,
bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố
giới thiệu, Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn đã tuyển
chọn ra 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công
nghệ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, như: có 17 công trình
về sinh học; 14 công trình về công nghệ thông tin, điện
tử, viễn thông; 12 công trình về y tế; 8 công trình về
năng lượng; 6 công trình về cơ khí, tự động hóa; 5 công
trình về công nghệ vật liệu; 5 công trình về công nghệ về
ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; 3 công
trình về giáo dục.
74 công trình công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt
Nam năm 2019 là những công trình, giải pháp sáng tạo

V Ậ T

-

S ự

K I Ệ N

khoa học, công nghệ có giá trị và được ứng dụng trong
sản xuất, đời sống, đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh. Tiêu biểu như: Nghiên cứu lắp
đặt hệ thống cứu hỏa tự động lên xe tăng thiết giáp;
Nghiên cứu ứng dụng khí cụ ngọc trai trong quá trình
điều trị lệch lạc khớp cắn răng hàm do thói quen đẩy lưỡi
ở trẻ; Nghiên cứu chế tạo test phát hiện độc tố hóa sinh
(BC) trong môi trường; Ứng dụng kỹ thuật can thiệp động
mạch vành qua da trong điều trị bệnh nhân đau thắt ngực
ổn định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình; Triển khai
ứng dụng hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo - IBM
watso for oncology trong hỗ trợ điều trị người bệnh ung
thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; Cột cảnh báo
nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu cảnh báo cho
các ngầm tràn đoạn đường ngập nước...
Đặc biệt, trong lĩnh vực quốc phòng có 6 công trình
được lựa chọn công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam
năm 2019, đó là: Công trình “Nghiên cứu thiết kế và chế
tạo bệ quay cho đài ra-đa cảnh giới tầm trung, sóng mét
RV” của nhóm tác giả: Phạm Quốc Hoàng, Lê Xuân Hùng,
Trần Đức Việt và các cộng sự thuộc Học viện Kỹ thuật
quân sự, Bộ Quốc phòng; công trình “Nghiên cứu lắp đặt
hệ thống cứu hỏa tự động lên xe tăng thiết giáp” của
nhóm tác giả: Lê Trường An, Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Duy
Tấn thuộc Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần
Đại Nghĩa), Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; công trình
“Nghiên cứu chế tạo test phát hiện độc tố BC trong môi
trường” của nhóm tác giả: Lâm Vĩnh Ánh, Nguyễn Quốc
Hùng, Ngô Ngọc Trung và các cộng sự thuộc Viện Hóa họcMôi trường quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc Phòng;
công trình “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xác định vi
khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp và phát hiện
gen kháng kháng sinh” của nhóm tác giả: Lê Hữu Song,
Ngô Tất Trung, Đào Thanh Quyên và các cộng sự thuộc
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; công trình “Phương
pháp cải hoàn xe bọc thép chở quân BTR-152 thành xe
bọc thép cứu thương” của nhóm tác giả: Trần Hữu Lý,
Nguyễn Huy Trưởng, Bùi Đức Nho thuộc đơn vị Viện Kỹ
thuật cơ giới quân sự, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng;
công trình “Hệ thống xả khói mù trên xe thiết giáp BTR
152” của tác giả Đỗ Đức Trung thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự
thành phố Cần Thơ.
Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với
các cơ quan có liên quan, Ban Chỉ đạo biên tập, công bố
và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tổ chức tuyển
chọn 75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công
nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo năm 2020 chào
mừng 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Đồng
thời, tiến hành sơ kết 5 năm, đánh giá hiệu quả các công
trình đã được công bố, xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi
mới việc tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng
tạo Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả.v
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CÔNG TY 36.30, TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP
Giám đốc: Nguyễn Xuân Phương,
Địa chỉ: 1075 đường Giải Phóng, Thịnh liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Trụ sở: 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 024 6292 7370 - Email: 3630@36corp.com - Website: http://36corp.com/
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Công ty Cổ phần TEXO
Tư vấn và Đầu tư
Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Lạc Hồng, số 85 Lê Văn Lương, Hà Nội
Điện thoại: (84-24)35742183; Fax: (84-24)35746200; Web: http://texo.com.vn
Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu
tư (TEXO), tiền thân là Công ty Cổ phần
CONINCO Tư vấn và Đầu tư (CONINCO INVEST), là một trong những công ty tư
vấn xây dựng có uy tín trên thị trường.
Xuất phát từ Xí nghiệp Xây dựng
công trình thuộc Công ty Tư vấn Công
nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng Bộ Xây dựng theo quyết định thành lập

số 161/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây
dựng ký ngày 10/2/1999, trải qua nhiều
giai đoạn phát triển và trưởng thành,
ngày 8/1/2008 Công ty Cổ phần
CONINCO Tư vấn và Đầu tư được thành
lập và là đơn vị tiên phong ký hợp đồng
nhượng quyền thương mại COCINCO.
Tháng 10/2012, thực hiện chủ trương
phát triển trong thời kỳ mới, Công ty
quyết định đổi tên thành Công ty Cổ
phần TEXO Tư vấn và Đầu tư .
Với uy tín về năng lực và kinh
nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng,
TEXO đã và đang thực hiện nhiều dự án
trọng điểm có yêu cầu kỹ thuật, mỹ
thuật cao trên các lĩnh vực: Tư vấn giám
sát, Quản lý dự án, Tư vấn lập hồ sơ mời
thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Tư vấn
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thiết kế, Tư vấn thẩm tra, Chứng nhận
sự phù hợp về chất lượng công trình xây
dựng, Kiểm định chất lượng...
Bên cạnh đội ngũ cán bộ, kỹ sư năng
động, giàu kinh nghiệm cùng với hệ
thống quản lý chất lượng sản phẩm tư
vấn của Công ty đã được Tổ chức TQCSI
(Australia) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2008, TEXO đã được lựa chọn tham
gia thực hiện nhiều công trình lớn trên
địa bàn Hà Nội và các địa phương trong
cả nước như khách sạn, chung cư và văn
phòng cao cấp, trung tâm thương mại,
nhà máy, công trình giao thông...
TEXO với phương châm "Uy tín Chất lượng - Phát triển bền vững", tự
hào đã và đang được các Chủ đầu tư
trong và ngoài nước ngày càng tin
tưởng, lựa chọn; từng bước khẳng định
vị trí một Công ty tư vấn hàng đầu trên
thị trường xây dựng Việt Nam và sẽ luôn
là người đồng hành đáng tin cậy của các
nhà đầu tư.
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THỜI TRANG CHƯƠNG
Chủ tịch HĐQT: Dương Văn Chương
Hotline: 0947 888888 - 092 55 888
Fax: 024.3736 7985
Email: chuong103@gmail.com
Website: chuongtailor.com.vn

CHƯƠNG TAILOR là thương hiệu hàng đầu
tại Việt Nam trong ngành may đo veston cao
cấp, cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt
Nam xuất khẩu thành công mặt hàng
comple, veston sang thị trường Pháp.
S1: 103 Giảng Võ, Ðống Ða, Hà Nội
Tel: 024.3736 8166
S2: 34A Trần Hưng Ðạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.3934 9999
S3: 105 Giảng Võ, Ðống Ða, Hà Nội
Tel: 024.3736 8166
S4: 119 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội
Tel: 024.3736 5672
S5: 111 Ðào Tấn, Ba Ðình, Hà Nội
Tel: 024.3766 8775
S6: 107 D11 Thái Thịnh, Ðống Ða, Hà Nội
Tel: 024.3562 0853
S7: 220 Trần Hưng Ðạo, Phan Cư Trinh,
Q1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 3838 8885
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TOYOTA GIảI 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 khả năng cung cấp các chủng loại xe
của Toyota với số lượng lớn (trên 50 xe),
cho các khách hàng lớn như: Taxi Mai
Linh; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ngân hàng Công
thương… và ký kết các “Hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo
dưỡng, sửa chữa ô tô” cho các cơ quan, doanh nghiệp có
đội xe lớn, như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Bộ Ngoại
giao; Văn phòng Bộ Xây dựng…

TGP

Hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình 3S, hiện
nay TGP gồm có hai cơ sở là Toyota Giải Phóng (TGP)
và Toyota Pháp Vân (TPV) đạt chứng chỉ công nhận là
“Trạm Dịch vụ tiêu chuẩn của Toyota” và “Trạm sửa
chữa thân vỏ và sơn tiêu chuẩn Toyota” do Toyota
Nhật Bản cấp.
Trụ sở chính tại 807 đường Giải Phóng, quận Hoàng
Mai, có diện tích mặt sàn xây dựng gần 2.000m2, trong đó
diện tích Phòng trưng bày rộng khoảng 339m2 và Khu vực
xưởng sửa chữa 1 tầng có diện tích khoảng 750m2 với 12
khoang chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và thay thế
phụ tùng xe ô tô.
Chi nhánh Toyota Pháp Vân có tổng diện tích sàn
gần 10.000m2, bao gồm showroom, 2 tầng xưởng và khu
văn phòng. Xưởng dịch vụ 2 tầng với diện tích trên
3.400m2 với 54 khoang sửa chữa theo tiêu chuẩn của
TMV, trong đó bao gồm 16 khoang sửa chữa chung và 34
khoang gò sơn.

Showroom tại 807 Giải Phóng,
Hà Nội.
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Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó TGĐ Công ty LD TOYOTA
Giải Phóng.
Hiện TGP đang xúc tiến thành lập chi nhánh tại tỉnh
Nam Định.
Áp dụng phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen” và
“Tiêu chuẩn hóa” trên mọi lĩnh vực hoạt động, quy trình
dịch vụ hoàn hảo, đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên
nghiệp, công nghệ đẳng cấp quốc tế, chất lượng Toyota
toàn cầu, TGP góp phần không nhỏ trong việc giúp Toyota
chiếm lĩnh thị trường Việt và khẳng định vị trí Đại lý số
1 trong lòng khách hàng.v

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

Khu xưởng Dịch vụ TOYOTA
Giải Phóng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Trụ sở: 471 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 024.3854 0401 Fax: 024.3854 5721
Email: cc18@hn.vnn.vn Web: licogi18.com.vn
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