BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 16, đường Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Điện thoại: 0220.3845.410 Fax: 0220.3845.410 Email: qldadtxdhd@gmail.com
BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải
Dương được thành lập ngày
25/9/2018 trên cơ sở sáp nhập Ban
Quản lý các dự án giao thông trực
thuộc Sở Giao thông vận tải, BQLDA
công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, một phần
BQLDA công trình thủy lợi nội đồng
thuộc Công ty TNHH một thành viên
Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.
BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải
Dương được thành lập với mục đich
giảm tối thiểu nhân lực làm nhiệm vụ
quản lý dự án, qua đó ết kiệm kinh phí
quản lý dự án và có điều kiện để nâng
cao trình độ, năng lực, nh chuyên
nghiệp trong công tác quản lý dự án.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm
ông Nguyễn Hoài Long giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
tỉnh Hải Dương

Trong thời gian tới, BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh sẽ tổ chức lại lực lượng, xác định cách làm,
hướng đi chính và thực hiện phương châm: làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả. Việc làm đầu
ên của BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh là tập trung quản trị nhân sự, quản lý công việc, giảm số
lượng trung gian; thực hiện chuyên môn hóa các bộ phận và huy động mọi người làm việc theo
nhóm để tăng hiệu quả, hiệu suất lao động. Về lâu dài, BQLDA đầu tư xây dựng sẽ xây dựng đội
ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và chuyên nghiệp; áp dụng ến bộ khoa học công nghệ vào quản
lý dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, ến độ và hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng.
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K

ỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) khắp các địa
phương trong cả nước tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về chung vui với bà con địa phương. Đây là dịp để ôn lại truyền thống của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động năm 2019 do Mặt trận
Tổ quốc các cấp phát động; đồng thời là dịp biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu
có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.
Nhân dịp này, Tạp chí Mặt trận số 195, trong mục Nghiên cứu - Lý luận có bài viết: “Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc - Ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó”. Bài viết phân tích, nhờ sự đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng,
nhân dân đã tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào
thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, qua đó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngoài ra, còn có các bài nghiên cứu về công
tác Mặt trận: “Phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác vận động nhân sĩ, trí thức”…
Ở mục mới Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tạp chí với bài viết “Đoàn kết, dân
chủ nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Bài viết đưa ra giải pháp nâng
cao chất lượng công tác giám sát, phản biện - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận những năm qua,
nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân.
Trong mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có bài “Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng trong công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ sở”. Bài viết phân tích vai trò của Ban Thanh tra nhân dân
và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thực hiện, phát huy quy chế dân chủ tại địa phương, qua đó củng
cố quyền làm chủ của nhân dân.
Trong các mục Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động, Kinh nghiệm
- Thực tiễn, quý độc giả sẽ được tiếp cận nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu về các khía cạnh của công tác Mặt trận,
như:“Tìm hiểu về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia hoạch định chính sách tôn giáo ở nước ta
hiện nay”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu
số”; “Kiến nghị sửa đổi một số quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”…
Bên cạnh đó là các bài viết tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác Mặt trận từ nhiều địa phương. Nhân vật
của mục Nhân vật - Sự kiện là Giáo sư Trần Đình Hượu trong bài viết: “Thầy tôi - Giáo sư Trần Đình Hượu”. Bài
viết ôn lại những ký ức về người thầy đáng kính của nhiều thế hệ học trò, khẳng định những đóng góp của ông với
tư cách là một học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua 89 năm ra đời và phát triển. Và hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc đang diễn ra ở nhiều địa phương, là cầu nối để nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau
xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng vững mạnh, từ đó góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.
Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 195 tới các nhà quản lý và đông đảo bạn đọc!

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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3.526 ý kiến, kiến nghị của cử tri và
Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội
BAN BIÊN TẬP

Ngày 21/10, tại phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV,
thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí
thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Tạp chí Mặt trận trân trọng đăng
toàn văn nội dung Báo cáo.
ừ sau kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV đến nay,
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phối hợp với ủy ban Thường vụ Quốc hội
đã tổng hợp được 3.526 ý kiến, kiến nghị của cử tri
và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc
hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các
tổ chức thành viên. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trình
bày trước Quốc hội các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân
dân gửi tới kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV như sau:

T

I. Về tâm tư, nguyện vọng chung của cử
tri và Nhân dân
Cử tri, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những
chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát
triển kinh tế, xã hội của đất nước thời gian qua. Kinh tế
vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức
cao, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, thu ngân sách
nhà nước tăng cao, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tốt,
số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh. An sinh xã
hội cơ bản được bảo đảm; đời sống Nhân dân tiếp tục được
nâng cao; việc chăm lo gia đình chính sách, người có công
với cách mạng được chú trọng; chương trình xây dựng
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt được kết quả
tích cực; công tác dân tộc được quan tâm hơn; chính trị
- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường;
khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; độc lập, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; công
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng; vị thế và
uy tín của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được
nâng cao. Những kết quả đó tạo động lực mới, khí thế
mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm
2019 và các năm tiếp theo.
Cử tri, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng và đánh giá cao
sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của
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hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả
đáng ghi nhận. Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới trong
công tác xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát, chất
vấn, giải trình có bước tiến rõ rệt, nâng cao tính dân chủ
và phản ánh sát thực hơn ý chí, nguyện vọng của cử tri
và Nhân dân. Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, điều hành sâu
sát và tập trung giải quyết nhiều vấn đề Nhân dân quan
tâm, bức xúc. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh
cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy. Cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị
- xã hội và Nhân dân đã có nhiều nỗ lực thực hiện các
nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề cử tri, Nhân dân
băn khoăn, lo lắng như: tác động của chiến tranh thương
mại giữa một số nước lớn; những diễn biến phức tạp ở
Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ
quyền và quyền tài phán của Việt Nam; quan liêu, tham
nhũng, lãng phí mới được ngăn chặn ở mức độ nhất định;
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa
triệt để gây bức xúc trong Nhân dân; biến đổi khí hậu,
nước biển dâng, xâm nhập mặn gây khó khăn cho sản
xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long; tình trạng
sạt, lở bờ sông, bờ biển ngày càng nghiêm trọng; đời sống
người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội ngày càng gia tăng…

II. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri và
Nhân dân
1. Về kinh tế - xã hội
Thời gian qua, mặc dù Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo
các bộ, ngành, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư
công, nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp; nhiều công trình,
dự án lớn đã được phê duyệt, nhưng nhiều năm chưa triển
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khai thực hiện hoặc chậm tiến độ, chất lượng chưa bảo
đảm, gây lãng phí, thất thoát và ảnh hưởng trực tiếp đến
người dân. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh
tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối
với những dự án trọng điểm, cấp bách, đồng thời bảo đảm
chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát; xử lý
nghiêm tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn
đối với người dân và doanh nghiệp; minh bạch hóa tối đa
các dự án đầu tư công; thực hiện phân cấp, giao quyền,
làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Đề nghị Quốc hội
tăng cường giám sát các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà
nước, các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án
hạ tầng giao thông.
Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, các bộ, ngành, địa phương triển
khai quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Tuy nhiên, bệnh dịch tả đã lan rộng và tiềm ẩn nguy cơ
bùng phát trở lại, số lượng lợn bị tiêu hủy lớn, làm thiệt
hại và gây khó khăn nguồn cung cho thị trường; một số
địa phương tiêu hủy không đúng quy định, gây ô nhiễm
môi trường; việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân
bị thiệt hại chưa đồng bộ, kịp thời. Đề nghị Chính phủ
tiếp tục chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
các địa phương tăng cường phòng, chống dịch, giám sát

chặt chẽ việc xử lý, tiêu hủy lợn bệnh; đồng thời, sớm
xem xét cơ cấu lại ngành chăn nuôi để đảm bảo nhu cầu
tiêu dùng của Nhân dân.
Công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu,
gian lận thương mại thời gian qua được tăng cường. Tuy
nhiên, cử tri, Nhân dân lo lắng trước tình trạng hàng giả,
hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi
phạm an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi, sức
khỏe, niềm tin của người tiêu dùng. Đề nghị Bộ Công
thương, các bộ, ngành có liên quan, các địa phương tăng
cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý
nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh vi phạm.
Cử tri, Nhân dân ghi nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
tăng cường công tác quản lý giáo dục tại các địa phương,
cơ sở; chấn chỉnh những lệch chuẩn về đạo đức, lối sống
của một bộ phận giáo viên, công chức, viên chức trong
ngành; phòng, chống bạo lực học đường. Việc tổ chức kỳ
thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 nhìn chung
đã bảo đảm nghiêm túc, khách quan, an toàn. Chuẩn bị
các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển
khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh
đó, cử tri, Nhân dân lo lắng, bức xúc trước một số vụ việc
do bất cẩn, thiếu trách nhiệm của giáo viên, quản lý, lãnh
đạo một số cơ sở giáo dục dẫn đến tai nạn, rủi ro cho học
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sinh; còn tồn tại những “lỗ hổng” trong việc quản lý các
cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đề
nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa
phương rà soát, bổ sung các quy định về quản lý, tăng
cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo
dục; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn
trường học.
Du lịch Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực,
lượng khách quốc tế tăng, nhiều điểm du lịch đã phát huy
được bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa,
tạo việc làm, phát triển kinh tế ở địa phương. Tuy nhiên,
cử tri, Nhân dân phản ánh về tình trạng ở một số nơi phát
triển du lịch chưa bền vững, ảnh hưởng đến cảnh quan,
môi trường và đời sống của người dân; tình trạng “chèo
kéo” khách du lịch vẫn diễn ra ở một số địa phương. Đề
nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
các địa phương có giải pháp kịp thời chấn chỉnh tình
trạng này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2. Về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Công tác bảo vệ môi trường trong thời gian vừa qua đã
được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương
cũng như toàn xã hội hết sức quan tâm và đạt được một
số kết quả nhất định. Tuy nhiên, cử tri, Nhân dân phản
ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc
phục. Mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn,
đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh gây nguy hại
đến sức khỏe Nhân dân. Tiến độ di dời các cơ sở gây ô
nhiễm môi trường tại các đô thị rất chậm; việc xử lý của
chính quyền địa phương đối với sự cố môi trường, nhất là
đối với các vụ cháy, nổ còn lúng túng. Đề nghị Chính phủ
chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn
trương di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra ngoài
trung tâm thành phố; ngăn chặn kịp thời các nguồn gây
ô nhiễm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành
vi xả chất thải trực tiếp ra môi trường; thông tin kịp thời
về tình hình, mức độ ô nhiễm môi trường để Nhân dân
chủ động phòng tránh.
Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và
Môi trường và các địa phương tăng cường quản lý nhà
nước về đất đai, xử lý và ngăn chặn tình trạng khai thác
cát, sỏi trái phép, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Tuy
nhiên, cử tri, Nhân dân phản ánh về một số quy định về
đất đai còn bất cập, thủ tục rườm rà; chậm giải quyết việc
chuyển đổi quyền sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra còn
chồng chéo, kéo dài; một số cán bộ bao che cho chủ đầu
tư thực hiện dự án sai quy định, không bảo đảm chất
lượng, một số “dự án treo” kéo dài nhiều năm. Tình trạng
khai thác cát, sỏi trái phép, không phép, chặt phá rừng
vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng việc xử lý trách nhiệm của
người đứng đầu địa phương, tổ chức, cá nhân buông lỏng
quản lý hoặc tiếp tay cho vi phạm chưa thực sự quyết liệt
và hiệu quả. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và
Môi trường, các cơ quan chức năng, các địa phương quản
lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý
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nghiêm các vi phạm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản
lý lĩnh vực đất đai; thực hiện công khai, minh bạch các dự
án đầu tư bất động sản, kịp thời rà soát, xử lý đối với các
dự án đã giao nhưng không thực hiện hoặc sử dụng
không đúng mục đích; sửa đổi, bổ sung những bất cập
trong Luật đất đai.
3. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội
Cử tri, Nhân dân ghi nhận việc lực lượng Công an đã
chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều
tra, xử lý kịp thời những vụ án, hành vi vi phạm pháp
luật gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tuy nhiên, tình
hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra
nhiều vụ giết người, cố ý gây thương tích, chống người
thi hành công vụ với hành động liều lĩnh, manh động.
Tình trạng bạo hành phụ nữ, xâm hại và lạm dụng tình
dục trẻ em vẫn xảy ra; tội phạm có tổ chức, tội phạm liên
quan đến “tín dụng đen”, cầm đồ, đòi nợ thuê, bắt giữ
người trái pháp luật gây lo lắng, bất an trong Nhân dân;
nhiều vụ việc lừa đảo thủ đoạn tinh vi với số lượng hàng
ngàn tỷ đồng, hàng ngàn người là nạn nhân; tội phạm sử
dụng công nghệ cao, đánh bạc, tội phạm về ma túy với số
lượng rất lớn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt có sự tham
gia của người nước ngoài và có dấu hiệu cấu kết của
đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Đề nghị Bộ Công an,
các ngành chức năng, các địa phương có biện pháp mạnh
mẽ, quyết liệt hơn trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp
tội phạm, tăng cường quản lý người nước ngoài tại Việt
Nam, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội.
Cử tri, Nhân dân ở một số nơi phản ánh về sự thiếu
trách nhiệm và năng lực quản lý yếu kém của cơ quan
chức năng, chính quyền một số địa phương dẫn đến tình
trạng sai phạm xảy ra trong triển khai các dự án khu đô
thị, chung cư; việc tranh chấp về quyền lợi giữa người
dân và chủ đầu tư tại nhiều khu đô thị, chung cư kéo dài,
ảnh hưởng đến trật tự xã hội và uy tín của cơ quan, chính
quyền các cấp. Đề nghị các cơ quan chức năng cần phải
làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ có liên quan đến
sai phạm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan
hành chính nhà nước, cơ quan chức năng nơi có công
trình, dự án sai phạm. Đề nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng
khẩn trương hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý
nhà chung cư, khắc phục những bất cập, bảo đảm công
bằng về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
dân, chủ đầu tư.
4. Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã và đang quyết liệt
lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xử lý
nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, được cử tri,
Nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa,
phát hiện tham nhũng, lãng phí chưa kịp thời, việc xử lý
tham nhũng, lãng phí ở một số nơi chuyển biến chưa
mạnh, nhất là ở địa phương, cơ sở; tình trạng nhũng
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nhiễu, “tham nhũng vặt” chưa được ngăn chặn có hiệu
quả; còn để xảy ra tình trạng người vi phạm trốn ra nước
ngoài trước khi áp dụng biện pháp ngăn chặn; việc xử lý,
thu hồi tài sản bị tham nhũng mặc dù đã được quan tâm
hơn nhưng hiệu quả chưa cao; công khai, minh bạch tài
sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức cần được
đẩy mạnh hơn nữa. Đề nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm
toán Nhà nước, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan chỉ
đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án
kinh tế, tham nhũng, nhất là những vụ án lớn mà Nhân
dân quan tâm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,
hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của
cán bộ, công chức, viên chức.
5. Một số vấn đề khác
Cùng với những vấn đề nêu trên, cử tri, Nhân dân còn
phản ánh và băn khoăn, lo lắng về: địa vị pháp lý của
người Việt Nam ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ còn gặp
nhiều khó khăn; công tác quản lý người nước ngoài nhập
cư, cư trú, làm việc ở Việt Nam và quản lý người Việt Nam
đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài chưa chặt chẽ;
giá dịch vụ y tế tăng cao, chất lượng khám, chữa bệnh ở
nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế;
chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số còn phân tán,
thiếu nguồn lực; giảm nghèo chưa thực sự bền vững; giải
quyết chính sách đối với người có công với cách mạng còn
tồn đọng; triển khai sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính
cấp huyện, cấp xã một số nơi còn khó khăn, vướng mắc;
tình trạng ngư dân hưởng ứng chủ trương đóng tầu vỏ sắt
theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ gặp
nhiều khó khăn thậm chí đối mặt với nguy cơ vỡ nợ; tiếp
công dân, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị,
địa phương với người dân ở một số nơi chưa được thực
hiện nghiêm túc…

III. Kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch
đã phản ánh, kiến nghị 12 vấn đề cử tri, Nhân dân quan
tâm và có 6 kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ
quan, tổ chức có liên quan, chính quyền các cấp. Đoàn
Chủ tịch ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
đã kịp thời chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương thực
hiện các giải pháp khắc phục những vướng mắc, hạn chế
thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Tuy nhiên, còn một số
nội dung cử tri, Nhân dân và Đoàn Chủ tịch đã kiến nghị
tại nhiều kỳ họp Quốc hội, nhưng đến nay vẫn chưa được
giải quyết, đề nghị các bộ, ngành, chính quyền địa
phương khẩn trương giải quyết.
Tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch kiến nghị 5 vấn đề sau:
Thứ nhất, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, địa phương
ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
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thiểu số, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên
tai, biến đổi khí hậu; triển khai kịp thời các chính sách
hỗ trợ người dân đã ban hành; gắn việc triển khai các dự
án trọng điểm quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển,
tạo việc làm và ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng
khi triển khai các dự án.
Thứ hai, đề nghị các bộ, ngành, các địa phương thực
hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong giải ngân vốn đầu
tư công; đẩy nhanh tiến độ, thực hiện minh bạch các dự án.
Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà
soát, hoàn thiện pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp
thời rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh
tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư
công; xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cá nhân sai phạm.
Thứ ba, đề nghị Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành,
địa phương đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường trấn áp các loại tội
phạm, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm
có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm
ma túy. Đề nghị chính quyền các địa phương đề cao hơn
nữa trách nhiệm trong việc quản lý người nước ngoài
nhập cư, cư trú bất hợp pháp, mua bán đất đai, nhà ở tại
những địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
Thứ tư, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và
Môi trường, các bộ, ngành có liên quan, các địa phương,
trước hết là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
khẩn trương có giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu
ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt; có kế
hoạch, lộ trình cụ thể và kiên quyết di dời các cơ sở trong
nội thành tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi
trường, dành quỹ đất xây dựng các công trình công cộng
để phục vụ đời sống của người dân, giảm tải giao thông
và bảo vệ môi trường.
Thứ năm, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo,
chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hơn nữa thể chế về quản lý,
giám sát cán bộ, đảng viên, chú trọng phát huy và tạo
điều kiện để Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên giám sát công tác cán bộ; tăng cường kiểm
soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức,
chạy quyền; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý
nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức vi phạm.
Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả
nước và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến kỳ họp thứ tám
Quốc hội khóa XIV. Trân trọng đề nghị Quốc hội, Chính
phủ và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, thực hiện
và thông báo cho Đoàn Chủ tịch, cử tri và Nhân dân cả
nước biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và
pháp luật.v
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NGÀY HộI ĐạI ĐOÀN KếT TOÀN DÂN TộC -

Ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH *

Tóm tắt: Truyền thống đoàn kết đã được dân tộc ta đúc kết trong lịch sử đấu tranh
dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết, muôn người như một, đồng sức
đồng lòng, dân tộc ta đã giành được những chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh
bảo vệ độc lập dân tộc và những thành tựu bước đầu trong công cuộc đổi mới đất
nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngày nay, tinh thần đoàn kết, nhất trí sẽ
tạo nên sức mạnh to lớn để đất nước ta phát triển vững vàng trong xu hướng toàn
cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có những hình thức đa dạng để tiếp tục củng cố và
phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên tinh thần quyết tâm vì
một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập. Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (18/11) là một hình thức sinh động nhằm khơi dậy trong các tầng
lớp nhân dân tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước, hướng đến thực
hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đổi mới đất nước.
Summary: The tradition of solidarity has been summarized in the history of the
struggle to build and defend the country. With the tradition of solidarity, all people as
one brought our unanimity and power together, our nation won great victories in the
struggle to protect national independence and initial achievements in the country's
renewal process led by the Communist Party of Vietnam. Today, the spirit of solidarity
and consensus will create great strength for our country to develop steadily in the
global trend. Therefore, it is required to have diversified forms to continue
strengthening and strongly promoting the great national unity, creating a spirit of a
peaceful, stable, developing, and integrated Vietnam. The Great National Unity
Festival is held every year on the occasion of the Vietnam Fatherland Front's
Traditional Day (November 18), which is in order to arouse in all classes of people the
solidarity and tradition of patriotic emulation, aiming to successfully implement the
cause of industrialization, modernization and national renewal.
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết, gắn bó, nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great national unity festival; solidarity; attachment; people; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/10/2019; Sửa chữa: 25/10/2019; Duyệt đăng: 5/11/2019.
hủ trương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
ở khu dân cư ra đời là một ý tưởng mới, sáng tạo,
phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đổi mới
trong công tác tuyên truyền, vận động của Đảng, Mặt

C
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Từ chủ trương trên,
hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (ngày 18/11) hàng năm đã trở thành Ngày hội đại đoàn
kết toàn dân tộc - Ngày hội của toàn dân.
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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chứng kiến
các khu dân cư xã Tả Giàng Phìn ký cam kết thi đua tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Sín Chải, xã Tả Giàng Phìn,
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tháng 11/2019.
ẢNH: ANH VŨ

Từ năm 2003, Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam có chủ trương nhân Ngày Truyền
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), hướng dẫn cho
bà con Nhân dân ở các cộng đồng dân cư tổ chức những
hoạt động để lập thành tích chào mừng Ngày truyền
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc tổ chức Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc những năm qua đã trở thành
nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng
đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.
Ngày hội là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; xây dựng, củng cố và
phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; hun đúc sức mạnh
khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của
Ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân, tôn vinh
sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm
vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi
thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư... được nhân
dân hưởng ứng.
Ở các địa bàn dân cư trong cả nước, hoạt động tổ chức
Ngày hội được diễn ra bắt đầu từ những ngày đầu tháng
11 đến hết ngày 18/11 hàng năm. Nhiều hoạt động nổi

bật, có ý nghĩa được tổ chức trong Ngày hội, như: tổ chức
các hoạt động phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc,
vùng miền; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tổ
chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân; đối thoại giữa
nhân dân với lãnh đạo cấp ủy và chính quyền về công tác
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện các hoạt
động tự quản tại cộng đồng; tôn vinh, biểu dương, khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua ở cơ sở,... phát huy tinh thần tự giác,
tự quản của nhân dân ở mỗi cộng đồng. Nhiều địa phương
có cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức Ngày hội, nhất là
việc mở rộng, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.
Có thể nói, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp
nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về
truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn
kết trong tình hình mới, về lịch sử vẻ vang và vai trò, vị
trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ nhận thức đúng,
nhân dân đồng thuận và tích cực thực hiện các phong
trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động do
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho địa bàn dân cư số 10 tại Ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, tháng 11/2019.
ẢNH: TIẾN ĐẠT

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc thực sự đã trở thành Ngày hội của toàn
dân, là hình thức tập hợp và biểu dương khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.

toàn dân tộc trong tình hình mới. Ngày hội đã trở thành
một nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và ngày
càng thể hiện sức sống bền vững trong đông đảo các tầng
lớp nhân dân.

Với sự hướng dẫn của Mặt trận để nhân dân các khu
dân cư tổ chức Ngày hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền
ngày càng quan tâm và tham dự cùng nhân dân các khu
dân cư. Những năm gần đây, hình ảnh các đồng chí lãnh
đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng tham dự
và chung niềm vui với nhân dân trong Ngày hội ngày càng
tăng thêm sự gắn bó mật thiết giữa các đồng chí lãnh đạo
với nhân dân và khẳng định hiệu quả công tác đoàn kết,
tập hợp nhân dân của Mặt trận.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định: "Ngày
18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc"1, đây là cơ sở pháp lý, là điều kiện quan trọng để
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận
ở khu dân cư thực hiện vai trò cầu nối, phối hợp với chính
quyền, các đoàn thể, hướng dẫn và tạo điều kiện để nhân
dân ở các khu dân cư trong cả nước được tham dự Ngày
hội Đại đoàn kết dân tộc hằng năm. Phải thường xuyên
đổi mới nội dung và hình thức tổ chức để Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc thực sự là cao điểm của tinh thần
đoàn kết, nhất trí đồng lòng của các tầng lớp nhân dân,
tích cực thi đua góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ổn
định, giàu mạnh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.v

Từ thực tiễn cho thấy, chủ trương đề ra và việc chỉ
đạo thực hiện Ngày hội là hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng
dân, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết

Chú thích:
1. Điều 11, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2015.
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Phát huy vai trò, nguồn lực của các
tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu
NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Thời gian qua, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi
trường với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động này đã góp phần tạo chuyển
biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi hành vi của các chức sắc, đồng bào
các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Summary: Recently, the implementation of the Program of coordination
between the Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front Central
Committee, the Ministry of Natural Resources and Environment, and religious
organizations on environmental protection and climate change response has
brought practical results. This activity has contributed to a dramatic change in
awareness and behavior of religious dignitaries and compatriots in
environmental protection and climate change response.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cộng đồng tôn giáo; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Environmental protection and climate change response; religious community; Ministry of Natural
Resources and Environment; the Vietnam Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 9/10/2019; Sửa chữa: 18/10/2019; Duyệt đăng: 5/11/2019.
iệt Nam là đất nước đa tôn giáo, đồng bào các tôn
giáo hiện nay chiếm 27% dân số, trên 90% có nhu
cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Là một bộ
phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, đồng bào các tôn giáo có tinh thần yêu nước, sống
gắn bó, đoàn kết, có nhiều đóng góp tích cực vào công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

V

Sau 4 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Ban
Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với 14 tôn giáo và 40
tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu (giai đoạn 2015 - 2020) đã đạt kết quả bước
đầu quan trọng. Việc tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm
đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên
nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp
thống nhất hành động trong thời gian tới nhằm phát huy
*

hơn nữa vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã
hội, đưa đất nước phát triển bền vững. Với nhiều nỗ lực,
sáng tạo trong tổ chức thực hiện, Chương trình đã đạt
được những kết quả quan trọng.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong
triển khai Chương trình
Sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, Ban
Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành
Hướng dẫn số 46/HD-MTTW-TNMT ngày 8/4/2016 hướng
dẫn việc thực hiện Chương trình phối hợp, cụ thể hóa
Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung,

Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong vận động, đoàn kết các tôn giáo; thành lập Ban Chỉ
đạo Chương trình phối hợp gồm: 1 đồng chí Phó Chủ tịch
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng
ban, 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
làm Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc tổ chức Bắc Âu trợ
giúp Việt Nam (NCA Việt Nam), lãnh đạo cấp cao của 14
tôn giáo và Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
của 5 tỉnh, thành phố thuộc 5 khu vực trong toàn quốc
tham gia. Các tôn giáo đều có thông điệp, thông bạch, lời
kêu gọi gửi các tổ chức cơ sở và các tín đồ để hưởng ứng
Chương trình của Mặt trận và có các văn bản triển khai
trong hệ thống tổ chức của từng tôn giáo.
Đã ký kết Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTQBTNMT ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên
và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường, giai đoạn 2017 - 2020; Chương
trình phối hợp số 25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT ngày
8/11/2017 giữa Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và
các đoàn thể chính trị - xã hội về việc giám sát thực hiện
chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017 2019. Các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai
nhiều hoạt động, thông qua các văn bản hướng dẫn, các
huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận
động nâng cao nhận thức của các tổ chức tôn giáo, các
chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo nắm
vững và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản
lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối
hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn,
đôn đốc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Tài
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố hoàn thành
việc ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức tôn
giáo địa phương. Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố
ký kết Chương trình hoặc Kế hoạch phối hợp giữa Ban
Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tài
nguyên và Môi trường với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh,
thành phố. Tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường, ứng
phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho
hàng ngàn lượt chức sắc của Phật giáo, Công giáo, Hồi
giáo, Tin Lành, tôn giáo Baha'i, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt
Nam, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao
Đài, Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jêsu Kitô
(Mặc Môn) và lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và phía Nam.
Thực hiện lồng ghép đưa Chương trình phát huy vai trò
các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với
biến đổi khí hậu vào Chương trình "Toàn dân tham gia
bảo vệ môi trường" của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và dành nguồn lực từ Chương trình này để
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hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm; cùng chuyên gia độc
lập tiến hành khảo sát, xây dựng báo cáo đánh giá nhu
cầu, khả năng đáp ứng của các tôn giáo trong việc tham
gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để
chia sẻ kinh nghiệm, kết hợp nguồn lực của Nhà nước với
nguồn lực xã hội hóa trong bảo vệ môi trường và ứng phó
với biện đổi khí hậu. Phối hợp với các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể các cấp trong “cứu trợ” người dân
phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tác hại.

Tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng
cao nhận thức và năng lực thực hiện
Chương trình cho đội ngũ cán bộ Mặt trận,
đoàn thể và cộng đồng tôn giáo
Tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, nâng
cao nhận thức cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể, cho các tổ
chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo
nắm được nội dung và mục tiêu của Chương trình để có
hành động cụ thể, qua đó thực hiện có hiệu quả chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu. Phối hợp hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng
tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử
lý tại chỗ những rủi ro bất thường do bão, lụt, lũ quét,
hạn hán, cháy rừng... xảy ra trước khi các cơ quan của
Nhà nước, các tổ chức can thiệp giải quyết; cộng đồng
chia sẻ, giúp đỡ những người bị rủi ro thiên tai, dịch bệnh
và những trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn trong cộng
đồng. Nghiên cứu, hỗ trợ các tôn giáo xây dựng và nhân
rộng các mô hình, các điển hình xuất sắc về bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở tôn
giáo; hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và
dân cư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và thân
thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất, tổ chức
cuộc sống như: sử dụng năng lượng tái tạo, ăn uống hợp
vệ sinh, trồng và bảo vệ cây xanh nơi ở, nơi công cộng,
cơ sở tôn giáo; không sử dụng những vật tư, phương tiện
tạo ra những sản phẩm độc hại, hay thực hiện quy trình
sản xuất gây ô nhiễm môi trường, làm tăng cường độ của
biến đổi khí hậu (chặt phá rừng, khai thác, sử dụng
nguồn nước ngầm quá mức, khai thác cát xây dựng bừa
bãi, sử dụng chất cấm, chất kích thích trong chăn nuôi,
chất bảo quản chế biến thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật
trong nuôi trồng, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe
con người.
Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp
với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức 2 hội nghị “Triển khai Chương trình phối
hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu” tại khu vực phía Bắc và phía Nam (tại tỉnh Quảng
Ninh và Sóc Trăng); năm 2018 tổ chức 3 hội nghị “Triển
khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu” tại khu vực phía Bắc, miền
Trung - Tây Nguyên và phía Nam (tại tỉnh Nam Định, Bình
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Đại biểu dự Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu, tháng 10/2019.
ẢNH: QUANG VINH

Định và Hậu Giang). Cơ quan ngành Tài nguyên - Môi
trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công
tác thực hiện các chương trình, các hoạt động về bảo vệ
môi trường, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ môi
trường, phát triển thành các phong trào về bảo vệ môi
trường. Triển khai các mô hình điểm bảo vệ môi trường,
lấy đó làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình
xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân
cư văn hóa” hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh. Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm
cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể, các chức sức, chức việc tôn
giáo và đông đảo các tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến cơ sở
về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường đối
với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời làm rõ hơn vai
trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên trong nâng cao vai trò, thay đổi nhận
thức của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bốn năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh,
thành phố đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế
hoạch phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường, các
tổ chức thành viên để tăng cường các hoạt động tuyên
tuyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán
bộ Mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ làm công tác tôn
giáo của Mặt trận và cộng đồng tôn giáo, vận động các
tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo tham gia bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư

với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các hoạt động
tiêu biểu từ năm 2016 đến nay, ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Sở Tài nguyên
và Môi trường tổ chức 4 lớp tập huấn với 292 lượt người
tham dự. Năm 2016 phát động cuộc thi "Bảo vệ môi
trường xanh trong tôn giáo"; Năm 2017 phát động Hội thi
"Tôn giáo với môi trường xanh"; Năm 2018 phát động thi
đua trong các tổ chức tôn giáo thông qua Hội thi "Tôn
giáo với môi trường xanh, gắn giảm nghèo bền vững", góp
phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên
truyền, cổ vũ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện
xây dựng và nhân rộng các mô hình, xây dựng các chuyên
trang, chuyên mục phát sóng và in trên ấn phẩm báo chí
về kết quả Hội thi "Tôn giáo với môi trường xanh" năm
2017. Tỉnh Bạc Liêu: tuyên truyền được 4.219 cuộc với
153.443 lượt người dự; tổ chức 21 hội nghị tập huấn cho
gần 2.000 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn
thể các cấp về công tác đảm bảo môi trường của người
dân ở khu dân cư; tổ chức 3 cuộc mít tinh tuyên truyền
ngày Môi trường thế giới, lồng ghép hưởng ứng Tuần lễ
Biển và Hải đảo Việt Nam. Ngày đa dạng sinh học có trên
11.708 người tham dự, hưởng ứng bằng nhiều hoạt động
thiết thực, như: treo trên 1.860 băng rôn, phát 20.000 tờ
rơi, dán 2.400 tờ áp phích, trồng 4.000 cây xanh trên các
tuyến đường huyện, thị xã, thành phố; tổ chức 4 lớp tập
huấn triển khai mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ thành
phân composit, trong đó có sự tham gia của các tôn giáo;
đăng 768 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông
tin đại chúng về bảo vệ môi trường. Tại thành phố Hà Nội:
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ
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chức tôn giáo tổ chức 197 hội nghị tuyên tuyền với
41.372 lượt người nghe. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các tỉnh, thành phố đã lồng ghép chương trình phát
huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình "Toàn dân
tham gia bảo vệ môi trường" gắn với thực hiện cuộc vận
động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh", tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"
nhằm đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường ở khu dân
cư. Phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền và in ấn,
phát hành nhiều tờ rơi về bảo vệ môi trường và ứng phó
với biến đổi khí hậu để phát đến các cơ sở thờ tự, Ban
Công tác Mặt trận và các huyện, thị xã, thành phố và xã,
phường, thị trấn.
Đưa nội dung của Chương trình phối hợp vào Hướng
dẫn công tác tôn giáo hàng năm, vào nội dung các Thư
Chúc mừng các tôn giáo nhân dịp lễ trọng. Đồng thời, trong
các dịp lễ trọng của các tôn giáo, trong hội nghị sơ, tổng
kết hoạt động hàng năm của các tôn giáo hoặc trong các
dịp thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, lãnh đạo ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tuyên truyền,
vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và đề nghị các chức
sắc tôn giáo tích cực vận động tín đồ các tôn giáo thực
hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu,
thực hiện giữ vệ sinh, bớt xả rác, an toàn thực phẩm ngay
trong các cơ sở tôn giáo và các lễ hội tôn giáo.

Hỗ trợ các tôn giáo xây dựng và phát huy
các mô hình điểm, nhân lên cách làm
sáng tạo
Từ xây dựng 3 mô hình điểm của Ban Chỉ đạo: Chùa
Pháp Bảo (Thành phố Hồ Chí Minh); chùa Pháp Vân (Hà
Nội); Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng Hải Đức (tỉnh Thừa
Thiên - Huế), ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh,
thành phố đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
tuyên truyền, vận động và giúp đỡ các tổ chức tôn giáo
xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đến nay đã có
1.014 mô hình trong toàn quốc. Nhiều tỉnh, các tôn giáo
đã có nhiều những mô hình hiệu quả, cách làm hay, tiêu
biểu như: tỉnh Bình Thuận với mô hình "Khu dân cư bảo
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu" vùng đồng
bào theo đạo Bàlamôn; tỉnh Quảng Nam với mô hình
tuyến đường tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu của các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã Cẩm
Thanh, xã Cẩm Kim, phường Minh An, phường Cẩm Châu,
phường Cửa Đại; mô hình "Tổ đoàn kết tôn giáo với công
tác bảo vệ môi trường" tại chùa Long Quang, thị trấn Núi
Thành; mô hình"Cơ sở tôn giáo cảnh tịnh, thanh nhã và
gương mẫu" của các tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Sơn;
mô hình khu dân cư "Bảo vệ môi trường và ứng phó với
biến đổi khí hậu" tại xã Bình lâm, huyện Hiệp Đức. Thành
phố Cần Thơ với mô hình “Xử lý rác thải, xây dựng lò đốt
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rác, trồng cây xanh, bình chữa cháy” ở Hảo Hòa Tự của
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Lộc,
quận Thốt Nốt; mô hình “Chủ động trong việc thu gom và
xử lý rác thải đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi
trường; trồng nhiều cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan
môi trường xanh, sạch, đẹp; hạn chế khói nhang khi Phật
tử lễ Phật; vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tự viện, nơi
ăn ở sinh hoạt để tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp”
tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Tỉnh Lâm Đồng với
mô hình "Giáo xứ An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp" của
Giáo xứ Thánh Mẫu, phường 7; mô hình "Khu dân cư đoàn
kết bảo vệ môi trường" ở thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện
Đơn Dương; thành phố Hà Nội với mô hình "Chùa Xanh"
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại chùa
Xuân Trạch, Đông Anh; mô hình xây dựng nếp sống văn
hóa văn minh, hạn chế đốt vàng mã trong các cơ sở thờ
tự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và huyện Sóc Sơn; mô
hình tác hại của việc đốt rơm rạ và các giải pháp hạn chế
đốt rơm rạ bằng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ làm phân
hữu cơ cung cấp chất dinh dưỡng cho đất đai tại các cơ
sở thờ tự trên địa bàn huyện Đông Anh, huyện Đan
Phượng. Tỉnh Đồng Tháp với mô hình "Câu lạc bộ Phật tử
thu gom rác thải, xây dựng hố rác gia đình, làm hàng rào,
cột cờ, trồng hoa kiểng” "trồng cây xanh, thắp sáng
đường quê, sử dụng nước hợp vệ sinh, xóa ao tù lắng
đọng, thu gom, xử lý rác thải"; mô hình "Phân loại và xử
lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, xây dựng tuyến
đường bê tông hóa gắn với đèn đường, cột cờ, tạo cảnh
quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp" của đạo Cao
Đài; mô hình "Câu lạc bộ Tín đồ Hội thánh tham gia xử lý
rác thải, đường thông, hè thoáng" của đạo Tin Lành; mô
hình "Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tham gia thực hiện thu
gom rác thải, không vứt rác bừa bãi, không vứt xác động
vật xuống sông, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường".

Phối hợp triển khai các hoạt động từ
thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, phát
triển cộng đồng của các tôn giáo liên
quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó
với biến đổi khí hậu
Trong những năm qua, các tôn giáo đã tích cực tham
gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát
động, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với những người
nghèo, người gặp khó khăn trong cộng đồng dân cư khi
gặp phải thiên tai; chia sẻ sự chăm sóc bằng vật chất cũng
như tinh thần đối với những cá nhân, cộng đồng bị tổn
thương. Công tác vận động và huy động các nguồn lực đa
dạng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong và ngoài
nước mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng, góp phần xã hội hóa
các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát huy những
giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong tham gia bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu trợ.

N G H I Ê N

Phối hợp giám sát việc thực hiện các
chính sách, pháp luật về bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Mặt trận Tổ quốc phối hợp cùng ngành Tài nguyên và
Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo
trực thuộc tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động
chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân ở cộng cồng tăng
cường giám sát, phát hiện những vấn đề nảy sinh trong
việc thực hiện các chính sách pháp luật về bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình được Mặt trận Tổ
quốc thực hiện tốt. Tỉnh Vĩnh Phúc: đã giám sát, phát
hiện và phản ánh và đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi
phạm hành chính đối với một số cơ sở vi phạm; di dời 3
cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh Sóc Trăng: phối hợp
với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc bảo vệ môi
trường tại Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng để cải
thiện mức độ ô nhiễm do chất thải từ nhà máy và mùi
hôi từ phế phẩm sản xuất đường. Tỉnh Đồng Nai: Ban
Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã
thành lập 4 đoàn giám sát, tổ chức 24 cuộc giám sát về
việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa
bàn xã, phường, thị trấn. Qua giám sát đã có 38 kiến nghị
trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, các
kiến nghị này được đoàn giám sát gửi đến chính quyền,
các cơ quan chức năng xem xét. Công tác quan trắc chất
lượng môi trường đất, không khí, nước mặt và nước ngầm
cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục ở một số
tỉnh, thành phố để theo dõi, giám sát diễn biến chất
lượng các thành phần môi trường, nhằm phục vụ cho
công tác quán lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Một số vấn đề đặt ra
Thứ nhất, công tác phối hợp giữa Mặt trận và ngành
Tài nguyên - Môi trường các cấp với các tổ chức tôn giáo
có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên, nhất là trong
công tác phối hợp kiểm tra, giám việc thực hiện các quy
định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá
nhân và các doanh nghiệp.
Thứ hai, việc biên soạn, phát hành các tài liệu liên
quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu phù hợp với các tôn giáo còn chậm và chưa đáp ứng
được yêu cầu, gây khó khăn cho việc tuyên truyền đến
cộng đồng các tôn giáo. Các hoạt động hội thảo, tập huấn,
bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm và
kỹ năng còn ít. Một số tổ chức tôn giáo mới chỉ dừng lại
ở công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của chức sắc,
chức việc và tín đồ trong phạm vi cơ sở thờ tự, trong tôn
giáo và khu dân cư nhất định, chưa phát động rộng rãi
phong trào về bảo vệ môi trường trong quần chúng nhân
dân; chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hành
động cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tôn giáo
mình để trở thành một trong trào rộng khắp.

C Ứ U

-

L Ý

L U Ậ N

Thứ ba, việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để
triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của các tôn giáo
còn quá ít và chưa kịp thời, nhất là cho việc xây dựng các
mô hình điểm và hoạt động truyền thông. Chưa có cơ chế
khuyến khích các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ phân loại rác tại nguồn cũng như chưa có hệ
thống thu gom, xử lý rác đã được phân loại tại nguồn thích
hợp, công tác xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển,
xử lý chất rắn chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát của các
cơ quan chức năng, của Mặt trận và các tổ chức tôn giáo đối
với các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh gây ô nhiễm môi
trường tuy đã được tăng cường, chỉ đạo quyết liệt, nhưng
vẫn chưa xử lý dứt điểm, vẫn để tình trạng ô nhiễm môi
trường kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.
Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải
pháp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
để đất nước phát triển bền vững, đưa ra thông điệp rõ
ràng: không đánh đổi môi trường để tăng trưởng kinh tế.
Đối với Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt được
kết quả bước đầu về bảo vệ môi trường, nhưng cũng đang
phải đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng ô
nhiễm, suy thoái môi trường ở một số khu vực thành thị,
nông thôn, khu công nghiệp và làng nghề; tài nguyên
thiên nhiên vẫn còn bị khai thác quá mức, thiếu bền vững,
việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình
đô thị hoá, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến
xấu về khí hậu toàn cầu tăng cao, gây áp lực lớn lên tài
nguyên và môi trường. Theo cảnh báo của các chuyên gia
môi trường quốc tế, trong 10 năm tới, GDP của Việt Nam
có thể tăng gấp đôi, nhưng nếu không quan tâm đúng mức
công tác bảo vệ môi trường, tính trung bình GDP cứ tăng
1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi
khoảng 3% GDP. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, Việt
Nam là một trong 5 nước đang và sẽ chịu ảnh hưởng nặng
nề nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Giải pháp phát huy vai trò, nguồn lực của
các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu
Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả 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 để Chương
trình tiếp tục được triển khai và thực hiện đồng bộ,
rộng khắp và có tính bền vững. Mặt trận Tổ quốc các
cấp phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức
tôn giáo tuyên truyền, phố biến các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đến
các tầng lớp nhân dân, vận động chức sắc, tín đồ các
tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi
đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể phát động, hưởng ứng các hoạt động bảo
vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình
và cộng đồng dân cư.
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Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào có sự quan tâm, chỉ
đạo thường xuyên, sâu sát của các cơ quan quản lý nhà
nước về môi trường, của lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của
các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn
giáo và quá trình tổ chức thực hiện, chương trình phối
hợp có nội dung cụ thể, phù hợp có sơ, tổng kết, kiểm
điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và có kiểm tra, giám sát
về hoạt động thì việc thực hiện Chương trình phối hợp
thu được nhiều kết quả tích cực. Vì vậy, cần phải rà soát
bổ sung nội dung mới, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra
thực hiện Chương trình.
Hai là, tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ
xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi
trường, làm tăng biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở tôn
giáo xanh, sạch, đẹp; tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng
cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu của các tôn giáo; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây
dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn
giáo và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó
với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ
thể của mỗi tôn giáo, nhằm nâng cao ý thức chủ động
phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phối hợp vận động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp các
nguồn lực vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân,
các doanh nghiệp hỗ trợ cho chương trình bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các tổ chức tôn giáo tiếp tục đưa nội dung bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào hiến chương,
điều lệ và chương trình hoạt động hàng năm, những khóa
bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tôn giáo để triển khai
tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn
giáo nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu 100% các chức
sắc, chức việc, nhà tu hành đều biết Chương trình. Tuyên
truyền trong các tôn giáo và nhân dân khai thác, sử dụng
hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên,
không sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt,
xây dựng và hình thành thói quen tiêu dùng sản phẩm
thân thiện môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận
thức, khuyến khích hỗ trợ thực hiện tăng trưởng xanh;
tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về lợi ích
của các sản phẩm dán nhãn sinh thái; các sản phẩm thân
thiện môi trường. Hưởng ứng các phong trào thi đua, các
cuộc thi, các sáng kiến về môi trường, tuyên dương và
khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác
bảo vệ môi trường.
Ba là, ngành Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối
hợp với Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp hỗ trợ các hoạt động thông tin, tuyên
truyền, biên soạn, cung cấp kiến thức, các tài liệu liên
quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu phù hợp với mỗi tôn giáo, để các tổ chức, cá nhân tôn
giáo triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
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chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo. Đề xuất bố trí
kinh phí từ nguồn ngân sách của Nhà nước, các nguồn tài
trợ quốc tế để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
của mỗi tổ chức tôn giáo theo nội dung đã cam kết. Tăng
cường hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động
thu gom, xử lý và tái chế góp phần ngăn chặn sự gia tăng
ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, đặc biệt là các làng
nghề tái chế. Thực hiện công khai các chỉ số về ô nhiễm,
kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường; hướng dẫn
thống nhất phân loại rác thải sinh hoạt.
Bốn là, gắn việc thực hiện 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 với việc thực hiện Chiến lược
Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030 của Chính phủ, với mục tiêu kiểm soát, hạn chế
về cơ bản vào năm 2020, ngăn chặn và đẩy lùi vào năm
2030 xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái,
cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, kết
hợp cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao khả
năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm bảo
đảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi
trường phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.
Với các định hướng lớn cho công tác bảo vệ môi trường
giai đoạn đến năm 2020 là phòng ngừa và kiểm soát các
nguồn ô nhiễm môi trường; cải tạo phục hồi môi trường
các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; đẩy mạnh cung cấp
nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường; khai thác, sử
dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên
nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xây dựng
năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát
thải khí nhà kính.
Năm là, hướng dẫn các tổ chức thành viên của Mặt
trận phối hợp với các tổ chức tôn giáo vận động đồng bào
có đạo và không có đạo đoàn kết, thi đua thực hiện bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cộng
đồng dân cư, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia
tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy
giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường
sống, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, góp
phần hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế
xanh, ít chất thải, cacbon thấp. Xây dựng các mô hình tự
quản về môi trường ở khu dân cư, thực hiện các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Sáu là, quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, phản
biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, góp ý xây dựng
hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách và các văn bản
pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường. Đề nghị Chính phủ có cơ
chế khuyến khích, chính sách ưu đãi đầu tư về vốn đối với
các tổ chức, cá nhân, nhất là tín đồ các tôn giáo tham gia
vào công tác thu gom và xử lý rác thải.v
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với
công tác vận động nhân sĩ, trí thức
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Từ khi thành lập đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thể hiện vai
trò quan trọng trong công tác vận động nhân sĩ, trí thức, cùng nhân dân đóng
góp trí tuệ vào công cuộc kiến thiết và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
chủ động đề xuất, cùng Đảng và Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi
trường và điều kiện việc làm thuận lợi cho trí thức, nhằm phát huy cao độ năng
lực sáng tạo của nhân sĩ, trí thức.
Summary: Since its establishment, the Vietnam Fatherland Front has always played
an important role in mobilizing soldiers, intellectuals, and the People to contribute
their intellect in building and defending the country. Especially, in the process of
industrialization and modernization of the country, the Vietnam Fatherland Front
proactively proposes, together with the Party and the State, to formulate mechanisms
and policies, creating favorable working environment and conditions for intellectuals,
in order to uphold the creative capacity of personnel and intellectuals.
Từ khóa: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trí tuệ; nhân sĩ, trí thức; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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ng cha ta đã từng tổng kết: “Hiền tài là nguyên
khí quốc gia”. Kế thừa và phát huy truyền thống
trọng sĩ của dân tộc, ngay sau khi Cách mạng
Tháng Tám thành công, Đảng Cộng sản Đông
Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua hoạt
động của Mặt trận Việt Minh, đã vận động nhân dân hăng
hái tham gia cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên của dân tộc. Kết
quả cuộc Tổng tuyển cử cho thấy: trên 60% các đại biểu
trúng cử là nhân sĩ, trí thức, trong đó có rất nhiều nhân vật
tiêu biểu, như các vị: Nguyễn Văn Tố, Hoàng Đạo Thúy,
Thái Văn Lung, Huỳnh Tấn Phát, Ngô Tấn Nhơn, Đặng Thai
Mai, Vũ Đình Hòe, Dương Đức Hiền, Nguyễn Huy Tưởng, Cù
Huy Cận, Đỗ Đức Dục, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Xiển, Trần
Huy Liệu, Đinh Gia Trinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng,
Trần Công Tường, Cao Triều Phát,...

Ô

Tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội để bầu ra
Ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa, gồm hầu hết là những nhân sĩ, trí thức như:
*

Trần Duy Hưng, Tôn Quang Phiệt, Đỗ Đức Dục, Cù Huy Cận,
Nguyễn Đình Thi, Huỳnh Bá Nhung, Trần Văn Thọ, Nguyễn
Cao Hách, Đào Hữu Dương, Nguyễn Thị Thục Viên,...
Khi chính quyền đã về tay nhân dân, công cuộc kiến
thiết quốc gia trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
của Chính phủ. ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, gồm những nhân sĩ, trí
thức uyên bác, như: Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Vũ Đình
Hòe, Hoàng Xuân Hãn, Bùi Bằng Đoàn, Trần Văn Giàu,
Đặng Thai Mai, Cù Huy Cận, Nguyễn Tường Long, Đào Duy
Anh, Phạm Thiều, Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Đạo Thúy.
Nhận thức vai trò quan trọng của nhân sĩ, trí thức
trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, tuyên bố của
Đảng Lao động Việt Nam khi mới thành lập đã nêu rõ:
“Đảng Lao động Việt Nam gồm có những công nhân, nông
dân, lao động trí óc yêu nước nhất, hy sinh nhất gồm
những người phụng sự nhân dân lao động, chí công vô tư,
gương mẫu trong công tác kháng chiến, kiến quốc”1.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh, nhiều nhân
sĩ, trí thức thuộc tầng lớp trên đã hăng hái tham gia
kháng chiến; một số trí thức nổi tiếng đang du học
hoặc làm việc ở nước ngoài đã từ bỏ cuộc sống sung
túc, trở về quê hương để cùng toàn dân đấu tranh bảo
vệ chủ quyền đất nước, như: kỹ sư Trần Đại Nghĩa, nhà
toán học Lê Văn Thiêm, thạc sĩ văn chương Hoàng Xuân
Nhị, tiến sĩ luật Trần Văn Khương, luật sư Phan Anh,
các giáo sư: Tạ Quang Bửu, Võ Quý Huân, Trần Hữu
Tước, Phạm Huy Thông,...
Trước sự đe dọa của kẻ thù, các trí thức yêu nước,
như: Lưu Văn Lang, Trịnh Đình Thảo, Michel Văn Vỹ,
Hoàng Quốc Tân, Nguyễn Xuân Bái,... đã không sợ chết,
bày tỏ quan điểm rõ ràng: Dứt khoát ủng hộ Chính phủ
kháng chiến, đòi thực dân Pháp phải thương lượng với
Chính phủ kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong số hơn 6 nghìn nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Chợ
Lớn ra bưng biền để sát cánh cùng nhân dân chống thực
dân Pháp xâm lược theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Mặt trận Việt Minh, có những nhân vật nổi tiếng,
như: Đốc phủ sứ Đô trưởng Phan Văn Chương, Đốc phủ
Viễn, Đốc phủ Xuân, Đốc phủ Tào... các chức sắc có uy tín
lớn trong các tôn giáo, như: cụ Cao Triều Phát, Giáo chủ
Nguyễn Ngọc Tương, Linh mục Nguyễn Bá Luật. Một số vị
đã xung phong tình nguyện xin được ra chiến khu làm
việc, như các vị: Hồ Thành Biên, Võ Thành Trinh, Trần
Quang Nghiêm, Nguyễn Hiến Lê, Phạm Ngọc Thuần,
Nguyễn Thành Vĩnh,...
Để thu hút, vận động đông đảo nhân sĩ, trí thức tham
gia kháng chiến, kiến quốc, đập tan âm mưu thực dân
Pháp định quay lại thống trị đất nước ta một lần nữa,
ngoài việc củng cố, mở rộng Việt Minh, thành lập Mặt trận
Liên Việt, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương vận
động, khuyến khích và tạo điều kiện cho số đảng viên
thuộc chi nhánh Đảng Xã hội Pháp là người Việt Nam do
ông Phan Tử Nghĩa làm Tổng Thư ký và là thành viên tích
cực của Mặt trận Việt Minh.
Sự ra đời của Đảng Xã hội Việt Nam nhằm đoàn kết
rộng rãi trí thức yêu nước, góp phần đập tan âm mưu của
thực dân Pháp và bè lũ tay sai định lặp lại chi nhánh Đảng
Xã hội Pháp tại Việt Nam để lôi kéo trí thức, công chức
chống lại Việt Minh.
Mặt trận Dân tộc thống nhất ở thời kì này, thời kì
mới giành được chính quyền, vận mệnh của đất nước
đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc, phải hoạt động
trong vòng vây thù trong giặc ngoài, với hai hình thức
tổ chức Việt Minh, Liên Việt song do một Đảng lãnh đạo,
đã liên kết rộng rãi nhiều lực lượng, kể cả những người
vô đảng, vô phái và đối lập là một nét độc đáo, sáng tạo
chưa từng có.
Với hai hình thức tổ chức Mặt trận, chẳng những ta
vẫn giữ được Việt Minh - một Mặt trận đã ăn sâu, bám rễ
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trong các giai cấp, tầng lớp, trong các tổ chức đảng phái
yêu nước, mà còn mở rộng lực lượng vào tầng lớp trí thức,
nhân sĩ tiêu biểu có địa vị, danh vọng trong xã hội; bao
gồm các quan lại, viên chức cao cấp, thủ lĩnh các dân tộc,
chức sắc cao cấp các tôn giáo chưa có điều kiện tham gia
hoặc còn “ngại” tham gia Việt Minh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập ngày
10/9/1955 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh
dự; cụ Tôn Đức Thắng được cử làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tuyên ngôn của Đại hội “Thiết tha kêu gọi các thành
phần xã hội, tầng lớp nhân dân, mọi người Việt Nam
không phân biệt trai gái, già trẻ, không phân biệt dân
tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, khuynh hướng chính trị, không
phân biệt trước đây đã đứng về phe nào nhưng ngày nay
tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ hãy
xiết chặt hàng ngũ trong Mặt trận để cùng nhau thực
hiện Cương lĩnh của Mặt trận”.
Tầng lớp trí thức giữ vai trò đặc biệt quan trọng
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với nhận thức:
“Không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội”, ngay
trong quá trình phục hồi kinh tế, Mặt trận đã ban hành
chính sách đoàn kết trí thức vùng tự do với vùng mới
giải phóng, trí thức cũ với trí thức mới; trí thức được
đào tạo dưới thời Pháp thuộc với trí thức được đào tạo
dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với
việc ban hành chính sách đoàn kết trí thức, Mặt trận
nghiên cứu, đề xuất với Nhà nước có chính sách bố trí
công việc và đãi ngộ thỏa đáng đối với trí thức tài năng,
tạo mọi điều kiện thuận lợi để trí thức cống hiến ngày
càng nhiều cho đất nước và gắn bó mật thiết với công,
nông trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ miền Bắc
xã hội chủ nghĩa.
Ở miền Nam, sau Hiệp định Giơnevơ, một yêu cầu
khách quan đặt ra cho cách mạng miền Nam là phải tập
hợp, huy động quần chúng đông đảo tiến công địch về
chính trị để bảo toàn lực lượng, tạo điều kiện để cách
mạng tiến lên. Đáp ứng yêu cầu của cách mạng và nguyện
vọng của các tầng lớp nhân dân, ngày 20/12/1960, Mặt
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với lời
kêu gọi: “Tất cả hãy đứng lên, tất cả hãy đoàn kết lại.
Hãy xiết chặt hàng ngũ để chiến đấu dưới ngọn cờ của
Mặt trận Dân tộc giải phóng, đánh đổ ách thống trị của
đế quốc Mỹ và Ngô Đình Diệm”2. Hưởng ứng lời kêu gọi
của Mặt trận, trên toàn miền Nam đã dấy lên khí thế
chống Mỹ sôi nổi với những khẩu hiệu “Tìm Mỹ mà đánh,
lùng Ngụy mà giết”, “Níu thắt lưng địch mà đánh, đạp lên
đầu thù mà diệt”.
Mặt trận động viên quân và dân kiên quyết bám trụ,
giữ vững quyền làm chủ xóm làng. Phong trào học sinh,
sinh viên, trí thức ở các đô thị ngày càng được mở rộng
về quy mô và càng mang rõ sắc thái dân tộc. Theo sự
hướng dẫn của Mặt trận, song song với phong trào đòi
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dân sinh, dân chủ,
xuất hiện ngày
càng nhiều các
phong trào đòi
“dân
tộc
tự
quyết”, phong trào
“bảo vệ nhân
phẩm”, “bảo vệ
văn hóa dân tộc”,
đòi Mỹ cút, đòi
Thiệu - Kỳ từ chức.
Liên minh các
lực lượng dân tộc
dân chủ và hòa
bình Việt Nam ra
đời là một biểu
hiện sinh động của
chính sách đại
đoàn kết nhân sĩ,
trí thức của Mặt
trận trong cuộc
kháng chiến chống
Mỹ cứu nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi thu hút các nhân sĩ, trí thức đóng góp trí tuệ xây dựng khối đại đoàn kết
Với
phương toàn dân tộc.
châm “hai chân ba
ẢNH: KỲ ANH
mũi, ba vùng
Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước
chiến lược”, phong trào đấu tranh ở các đô thị đã diễn
ra liên tục, sôi nổi, thu hút nhiều giai cấp, tầng lớp, chuyển sang một thời kỳ mới với đặc điểm nổi bật là: Từ
trong đó có nhiều nhân sĩ, trí thức, tư sản tham gia. Sự chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ tình trạng đất
kiện Tết Mậu Thân 1968 đã tạo điều kiện cho một số nước bị chia cắt sang cả nước độc lập, thống nhất, từ hai
nhân sĩ, trí thức rời các đô thị ra vùng giải phóng. Ngày miền thực hiện hai nhiệm vụ, chuyển sang cả nước cùng
20/4/1968, nhóm trí thức ra vùng giải phóng đã cùng thực hiện nhiệm vụ chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội
các nhân sĩ, trí thức yêu nước khắp miền Nam mở Đại hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là bước
thành lập “Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và chuyển biến to lớn nhất, sâu sắc nhất và triệt để nhất
hòa bình Việt Nam”. Với sự tham gia của đông đảo nhân của cách mạng Việt Nam. Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền
sĩ, trí thức, học giả, nhà báo, nhà văn, giáo sư, sinh tuyến, tất cả để chiến thắng” được thay bằng khẩu hiệu
viên, nhà công thương nổi tiếng ở miền Nam. Liên minh “Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã
ra đời đã đoàn kết và tranh thủ được một bộ phận trí hội. Tất cả vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, vì hạnh phúc
thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị và một số người của nhân dân”.
có xu hướng chính trị hòa bình trung lập, nhưng chưa
Để hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang
tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt
đó, Đại hội thống nhất các tổ chức Mặt trận của cả nước
Nam. Song song với việc tổ chức và phát động các phong
họp từ ngày 31/1 đến ngày 4/2/1977 đã quyết định:
trào trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, dưới dự lãnh đạo
“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên lực
của Đảng, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt
lượng to lớn của mọi giai cấp, mọi tầng lớp nhân dân,
Nam từ sau Tết Mậu Thân đã cho ra đời nhiều hình thức
đồng tâm nhất trí, tự nguyện, tự giác, đem hết tinh thần
tổ chức, phong trào Mặt trận thuộc lực lượng thứ ba,
và nghị lực, trí tuệ và tài năng, tích cực đóng góp vào sự
mở đầu bằng việc thành lập “Lực lượng quốc gia tiến bộ”
nghiệp chung, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị
do luật sư Trần Ngọc Liếng làm Chủ tịch, luật sư Ngô Bá
trong giai đoạn phát triển rực rỡ của dân tộc”.
Thành làm Phó Chủ tịch. Với chủ trương hòa hợp, hòa
giải dân tộc, đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh, “Lực
Được sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà
lượng quốc gia tiến bộ” nhanh chóng thu hút được nhiều nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phấn
trí thức, nhân sĩ yêu nước, yêu hòa bình, hình thành đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển và mở rộng
những phong trào công khai, tạo thành mũi đấu tranh “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành
chính trị có tiếng vang lớn, có sức tập hợp nhiều tầng một tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và
lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thứ ba.
công nghệ Việt Nam theo Chỉ thị số 45CT/TW ngày
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11/11/1998 tạo thành lực lượng nòng cốt trong công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Liên
hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Mặt trận của
các Hội Văn học nghệ thuật cả nước luôn kề vai sát cánh,
có mặt trong mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”.
Kinh nghiệm công tác vận động trí thức của Mặt trận
Dân tộc thống nhất Việt Nam, đặc biệt là từ khi đất nước
hòa bình và thống nhất cho thấy:
1. Để phát huy cao độ năng lực sáng tạo của nhân sĩ,
trí thức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng
là, chủ động đề xuất cùng Đảng, Nhà nước xây dựng cơ
chế, chính sách, tạo môi trường và điều kiện làm việc cho
trí thức.
2. Hiện nay trong trí thức có những băn khoăn, bức
xúc trước hàng loạt những vấn đề về kinh tế, chính trị,
đạo đức, phẩm chất, lối sống... như Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 5 (khóa X) về “công tác tư tưởng, lý luận và
báo chí trước yêu cầu mới” đã từng nhận định: “Trong
Đảng đã xuất hiện những ý kiến khác nhau về một số
vấn đề cơ bản có liên quan đến đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng tới sự
thống nhất trong Đảng. Trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân, ngay trong lực lượng nòng cốt, gắn bó với
Đảng, với chế độ đã phát sinh một số vấn đề tư tưởng,
tâm trạng bức xúc đáng lo ngại, ảnh hưởng tới tính
đồng thuận xã hội…”.
Trước những ý kiến khác nhau về những vấn đề cơ
bản, có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước, xã hội có nhiều ý kiến “trái chiều”.
Một bộ phận phản đối gay gắt, song không ít ý kiến lại
tán đồng. Để đảm bảo đoàn kết, đảm bảo dân chủ và chân
lý, Mặt trận đã nhiều lần kiến nghị với Đảng cần thận
trọng xem xét một cách toàn diện những ý kiến “trái
chiều”, vì đây là những ý kiến của các nhân sĩ, trí thức,
nhà khoa học có uy tín lớn trong giới trí thức và một bộ
phận nhân dân, những người đã từng giữ trọng trách
trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, từng một thời được
xã hội coi trọng và đánh giá cao. Báo cáo Chính trị giữa
nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)
đã nhận định: “Đổi mới là sự nghiệp khó khăn, chưa từng
có tiền lệ nhưng chúng ta đã mạnh dạn tìm tòi, dũng cảm
tiến hành và giành thắng lợi rất quan trọng”3… Dù sao

xây dựng chủ nghĩa xã hội còn là sự nghiệp mới mẻ, đòi
hỏi nhiều công phu, nghiên cứu, khám phá, tìm tòi.
Chúng ta phải không ngừng thông qua tổng kết thực tiễn
và nghiên cứu lý luận, mà từng bước hình dung ngày càng
sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở nước ta, làm rõ mô hình cụ thể trong từng
lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa”4.
Trong nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu
lý luận nói riêng, xuất hiện những ý kiến khác nhau,
thậm chí trái chiều là chuyện bình thường. Để khuyến
khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu nói
chung, nghiên cứu lý luận nói riêng vì lợi ích chung của
dân tộc, ngay từ Nghị quyết 07 ngày 17/11/1993 của Bộ
Chính trị “Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận
Dân tộc thống nhất” đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn
dân tộc chủ yếu phải lấy mục tiêu chung làm điểm tương
đồng, đồng thời chấp nhận những điểm khác nhau không
trái với lợi ích chung của dân tộc”.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của
Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ một số vấn đề về
Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những vấn đề nảy
sinh trong quá trình đổi mới; không ngừng phát triển
lý luận. Tạo môi trường dân chủ thảo luận, tranh luận
khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí
tuệ cá nhân và tập thể trong nghiên cứu lý luận, khẩn
trương ban hành Quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý
luận chính trị”5.
Những quan điểm chỉ đạo trên của Trung ương, của
Bộ Chính trị đã tạo không khí dân chủ trong nghiên cứu
lý luận chính trị; nhiều phát kiến mới được coi trọng;
nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được
công bố, góp phần củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý
luận của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch
định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, trong đó có đường lối, chính sách đại
đoàn kết dân tộc trong điều kiện hiện nay.
Những quan điểm đó cũng tạo ra sự đoàn kết và đồng
thuận cao trong đội ngũ những người làm nghiên cứu
khoa học và khẳng định việc xây dựng, ban hành và hoàn
thiện Quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị
là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đặc biệt là
giới trí thức. Đó cũng là mong muốn của những người làm
công tác Dân vận - Mặt trận.v
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
thực hiện chức năng phản biện
xã hội - hiện trạng và giải pháp
LÊ THỊ MINH HÀ*

Tóm tắt: Thực hiện chức năng phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp đã thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã
hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, thực tế một số
nơi còn lúng túng, thiếu chủ động thực hiện, đội ngũ nhân sự còn hạn chế về kinh
nghiệm và kỹ năng phản biện xã hội. Bài viết phân tích thực trạng việc thực hiện
chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đồng thời đề xuất một
số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt hơn chức năng này trong
giai đoạn hiện nay.
Summary: Performing the function of social criticism, the Vietnam Fatherland Front
at all levels have better implemented the function of representing and protecting the
legitimate rights and interests of the people, contributing to the implementation of
democracy, improving social consensus, and participating in building the Party and
the Government. However, in fact, some areas are still confused, lack of initiative in
implementation, the staff has limited experience and social criticism skills. This paper
analyzes the current situation of implementing function of social criticism of the
Vietnam Fatherland Front at all levels, and proposes some solutions for the Front at
all levels to better perform this function in current period.
Từ khóa: Phản biện xã hội, đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social criticism, social consensus, the Party building, the Government building, the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/7/2019; Sửa chữa: 10/7/2019; Duyệt đăng: 26/7/2019.

Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong
quá trình thực hiện chức năng phản biện
xã hội
Quá trình đổi mới, dân chủ hóa tạo ra những điều
kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
thực hiện phản biện xã hội
Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở tạo ra những
điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia
phản biện xã hội thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc
*

Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Nhân dân
tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để Đảng có
những quyết sách chính trị đúng đắn. Do đó, trong môi
trường dân chủ đang ngày càng được mở rộng thì Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện phản biện xã hội
càng gặp thuận lợi.
Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao vai trò của phản
biện xã hội và ban hành các quy định liên quan việc
thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp

Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta nêu
rõ yêu cầu: “Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và
các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và
phản biện xã hội”1. Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn
mạnh: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn
thể nhân dân tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành
chính hoá, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết
nhân dân xây dựng cơ sở chính trị của chính quyền nhân
dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội;
tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững
mạnh”2. Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về
việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội, quy định rõ ràng về mục đích, tính
chất, nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phạm vi, phương
pháp, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động
phản biện xã hội. Đây là cơ sở mang tính pháp lý quan
trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt
vai trò phản biện xã hội.
Năng lực làm chủ của nhân dân ngày càng được
nâng cao, nhân dân ngày càng tích cực tham gia phản
biện xã hội
Trong tiến trình đổi mới đất nước, trình độ dân trí
ngày càng được nâng cao, nhân dân ngày càng tỏ rõ khả
năng làm chủ, tích cực tham gia phản biện xã hội thông
qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Sự tham gia của
đông đảo các tầng lớp nhân dân trong hoạt động phản
biện xã hội góp phần nâng cao chất lượng phản biện xã
hội của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp hiện còn gặp
một số khó khăn.
Cơ chế thực hiện phản biện xã hội chưa được vận
hành trôi trảy, thông suốt
Mặc dù Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 đã
có chế định về phản biện xã hội, quy định quyền và trách
nhiệm pháp lý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
trong thực hiện phản biện xã hội, nhưng cụ thể mối quan
hệ giữa bên phản biện xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp) và bên nhận phản biện xã hội (tổ chức đảng, cơ
quan nhà nước) nhiều khi chưa được rõ ràng. Quá trình
vận hành cơ chế phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, vướng
mắc do những quy định về nội dung, hình thức phản biện
xã hội, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong hoạt
động phản biện xã hội còn nằm rải rác ở nhiều văn bản
của Đảng, của Nhà nước. Hiện chưa có quy định cụ thể về
hàng loạt vấn đề, như: điều kiện cần thiết cho hoạt động
phản biện xã hội; trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan
nhận phản biện xã hội trong việc giải quyết, trả lời những
nhận xét, đánh giá, kiến nghị của các tổ chức chính trị xã hội. Quá trình hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát
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và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
và các đoàn thể chính trị - xã hội còn chậm, thiếu thống
nhất, chưa cụ thể, chưa rõ ràng.
Năng lực thực hiện hoạt động phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn nhiều hạn chế
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn thiếu những
điều kiện cần thiết để tiến hành hoạt động phản biện xã
hội, nhất là điều kiện về kinh phí hoạt động và đội ngũ
cán bộ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chưa được tự
chủ về kinh phí hoạt động. Trình độ, năng lực của đội
ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn
nhiều mặt chưa ngang tầm với nhiệm vụ nhận xét, đánh
giá, kiến nghị đối với các dự thảo về đường lối, chủ
trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp thực hiện tốt chức năng phản
biện xã hội giai đoạn hiện nay
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy
đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng
lớp nhân dân đối với hoạt động phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Chú trọng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nhận
thức được phản biện xã hội là nhu cầu, đòi hỏi tất yếu,
là cơ chế cần thiết trong quá trình vận hành của thể chế
chính trị nhất nguyên ở nước ta. Hoạt động phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trở thành mắt
xích không thể thiếu trong cơ chế kiểm soát quyền lực đối
với Đảng cầm quyền và đối với Nhà nước. Phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhằm phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng và thực
hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện những sai sót,
khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các
chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân
tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch,
vững mạnh. Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội
dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong
các dự thảo văn kiện của các cơ quan Đảng, Nhà nước;
kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm
tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và
tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm
quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân
chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
Tuyên truyền, giáo dục nhận thức đúng về nội dung
của hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp cho các chủ thể có liên quan. Trong đó, cần
thiết giáo dục nhận thức đúng đắn về đối tượng, nội
dung, phạm vi, phương pháp, quyền và trách nhiệm của
các chủ thể tham gia phản biện xã hội. Tổ chức đảng, cơ
quan nhà nước, cán bộ, đảng viên phải nhận thức rằng
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việc tiếp nhận phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp là nhu cầu tự thân của công tác xây dựng
Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, là nhu cầu tất yếu
để thực hiện quyền lực của nhân dân, thực hiện kiểm soát
quyền lực. Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chức năng
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
là cơ sở quan trọng để hành động đúng, góp phần xây
dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, sẽ góp phần
thúc đẩy sự nghiệp đổi mới thành công.
Ban hành quy định có tính chất ràng buộc các tổ
chức, cơ quan, cá nhân có liên quan phải tiếp thu,
phản hồi những ý kiến phản biện của Mặt trận
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý về hoạt động
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là
cơ sở quan trọng để phát huy hiệu quả hoạt động phản biện
xã hội. Phải xác định rõ địa vị pháp lý của Mặt trận là tổ
chức đại diện lợi ích của các tầng lớp nhân dân trong mối
quan hệ với các tổ chức còn lại của hệ thống chính trị. Mặt
trận phải khắc phục triệt để tình trạng “nhà nước hóa”,
“hành chính hóa” để tạo được vị thế độc lập về tổ chức, cán
bộ và tài chính. Tạo những điều kiện thuận lợi, trao những
công cụ, phương tiện cần thiết, đủ mạnh để Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp thực hiện chức năng phản biện xã
hội. Phải có cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với các chủ
thể chịu sự phản biện, phải có các quy định pháp luật quy
định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ thể
phản biện cũng như của chủ thể chịu sự phản biện. Tuyệt
đối tránh tình trạng hình thức, tránh né của các cơ quan,
tổ chức trong tiếp nhận ý kiến phản biện.
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp nhằm nâng cao năng lực, chất
lượng, hiệu quả của hoạt động phản biện xã hội
“Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt
trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả,
thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”3.
Cần tiếp tục tổng kết thực tiễn nhằm làm rõ vị trí và
mối quan hệ giữa Đảng và Mặt trận. Quy định rõ chức
trách, nhiệm vụ của người đại diện tổ chức đảng trong
Mặt trận các cấp; xác định rõ trách nhiệm của Đảng đoàn
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tham mưu
cho cấp ủy cùng cấp về công tác phản biện xã hội. Quan
tâm lãnh đạo công tác sơ kết, tổng kết nội dung và
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nói chung và đối với hoạt động phản biện xã
hội nói riêng.
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Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Thực hiện sự phân cấp giữa Trung ương và địa phương
trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ
máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không
chồng chéo ở cấp trung ương, cấp tỉnh; tổ chức hợp lý bộ
máy cấp huyện; mở rộng thành phần cán bộ bán chuyên
trách cho cấp xã, phường, thị trấn. Tạo cơ chế cho Mặt
trận cấp địa phương tổ chức và hoạt động theo nguyên
tắc tuyến dọc nhằm đảm bảo tính độc lập tương đối so với
các cơ quan quyền lực cùng cấp. Xây dựng và thực hiện
tốt cơ chế phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong
hoạt động Phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc chủ động
phối hợp với các cơ quan nhà nước trong hoạt động phản
biện xã hội.
Mặt trận phải thiết lập hệ thống tiếp nhận và xử lý
thông tin một cách khoa học, nhanh nhạy, chính xác,
kịp thời… Bên cạnh đó, cần thông tin minh bạch về
chương trình, kế hoạch, kết quả phản biện xã hội; sự
tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của tổ chức đảng, cơ
quan nhà nước. Việc cung cấp đầy đủ thông tin là yếu tố
quan trọng để đảm bảo cho phản biện xã hội có hiệu
quả. Cơ chế công khai hóa về hoạt động phản biện xã hội
của Mặt trận vừa có tác dụng củng cố, tăng cường lòng
tin của nhân dân vừa lôi cuốn nhân dân hưởng ứng và
tích cực tham gia.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác
Mặt trận
Đảng cần tăng cường đổi mới công tác cán bộ, các cấp
ủy Đảng giới thiệu cán bộ để Mặt trận các cấp tự quyết
định theo nguyên tắc dân chủ và đồng thuận; Đảng cử
những cán bộ có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực
tiễn, nhạy bén, hết lòng vì nhân dân, không ngại va
chạm, có bản lĩnh và dũng khí vào công tác trong Mặt
trận và các tổ chức thành viên. Tăng cường công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận theo định hướng có phẩm
chất tốt, bản lĩnh vững vàng, năng lực công tác tốt... Cần
phát huy tiềm năng các thành viên: các cá nhân tiêu biểu,
các Hội đồng tư vấn, cộng tác viên, đoàn viên, hội viên là
chuyên gia trên các lĩnh vực. Xây dựng tiêu chuẩn chức
danh, cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ chuyên
trách công tác Mặt trận.v

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb CTQG, H. 2006, tr. 124.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb CTQG, H. 2011, tr. 246.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.87.
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Đoàn kết, dân chủ nâng cao chất lượng
giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TRẦN CÔNG HUYỀN*

Tóm tắt: Đảng ta đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là thời điểm quan trọng thực hiện việc giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong
quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách, lựa chọn những người ưu tú vào
các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, cần phát huy tinh
thần đoàn kết, dân chủ và nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội, sự chỉ đạo và phối hợp sát sao của các cấp ủy và chính
quyền các cấp.
Summary: Our Party has been conducting preparatory activities for the 13th
National Party Congress. This is an important time to carry out the social
supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front and socio-political
organizations in the process of planning guidelines, policies and selecting excellent
people into Party leadership organizations. To perform the above task well, it is
necessary to promote the solidarity, democracy and raise the responsibility of the
Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations, the close guidance and
coordination of the Party committees and authorities at all levels.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; dân chủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social monitoring; criticism; democracy; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/10/2019; Sửa chữa: 18/10/2019; Duyệt đăng: 5/10/2019.

Giám sát, phản biện xã hội góp phần xây
dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về
“xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và
nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương,
chính sách, quyết định lớn của Đảng…”, ngày
12/12/2013 Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217QĐ/TU kèm theo bản “Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra
những biện pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của nhân

*

dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị
- xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp
ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh ngăn
chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, tích cực thực
hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội đạt được nhiều
kết quả, như: Xây dựng 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; quy định chi tiết
Điều 27, Điều 34 của Luật về các hình thức giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp với

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng.
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Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII, tháng 10/2019.
ẢNH: KỲ ANH

Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam ban hành hướng dẫn quy trình giám sát và quy
trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã,
phường, thị trấn; phát hành cuốn sách “Sổ tay Công tác
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam” nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, khó
khăn, vướng mắc hiện nay, giúp cán bộ lãnh đạo các cấp
hiểu rõ hơn về công tác giám sát và phản biện xã hội, để
cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp nắm rõ hơn về quy
trình, cách thức giám sát và phản biện xã hội.

tăng cường phối hợp giám sát với các cơ quan tổ chức có
thẩm quyền, như: Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Viện
Kiểm sát nhân dân. Triển khai 10 chương trình phối hợp
giám sát, nội dung chủ yếu hướng tới những vấn đề mà
xã hội và người dân quan tâm. Ban Thường trực ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia với các
cơ quan hữu quan thực hiện chương trình phối hợp triển
khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Ba năm
gần đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ba cấp (tỉnh, huyện,
xã) chủ trì 56.689 nghìn cuộc giám sát tập trung vào
những việc thiết thực, liên quan đời sống, việc làm của
người dân, như: thực hiện chính sách, chế độ bồi thường,
giải phóng mặt bằng; bố trí tái định cư và tạm cư cho
người dân có nhà, đất bị thu hồi; thực hiện các quy định
về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; về công tác
tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công
dân... Bảo đảm các chính sách hỗ trợ, bồi thường của Nhà
nước đến với người dân đúng đối tượng, kịp thời và hiệu
quả; nhất là giám sát bồi thường cho người dân các tỉnh
miền Trung sau sự cố ô nhiễm môi trường do Công ty
trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà
Tĩnh gây ra.

Năm năm qua, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã triển khai 4 hình thức giám sát, trong đó

ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ
quan Trung ương của các tổ chức thành viên đã góp ý,

Thanh tra Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
và một số bộ, ngành để xây dựng, trình Chính phủ ban
hành một số nghị định như: quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân; quy định về giám sát và đánh
giá đầu tư, trong đó có những quy định về quyền giám sát
đầu tư công của nhân dân, các Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng; quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội.
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phản biện xã hội đối với hàng chục dự thảo các văn bản
quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan
có thẩm quyền khác; tập trung vào hoạt động tập hợp, lấy
ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII
của Đảng, vào Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và nhiều dự
án luật khác. Các kiến nghị phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam được dư luận đánh giá cao, nhiều nội
dung phản biện được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu
và có ý kiến phản hồi tích cực; trở thành một kênh thông
tin quan trọng, cần thiết giúp Đảng, Nhà nước, các cấp ủy,
chính quyền trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa
phương đã tổ chức chủ trì 30.661 cuộc phản biện xã hội
(cấp tỉnh 784 cuộc, cấp huyện 4.043 cuộc, cấp xã 25.834
cuộc) đối với 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 của nhân dân
như: 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…
Việc phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại của
người đứng đầu các cấp với nhân dân do Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thực hiện đã được quan tâm hơn. Các cấp ở địa
phương đã phối hợp tổ chức 90.841 hội nghị đối thoại.
Tập trung vào nội dung, lĩnh vực mà nhân dân, địa phương
quan tâm, bức xúc; người đứng đầu đã có trách nhiệm cao
trong việc tiếp thu giải trình, hầu hết các ý kiến được giải
quyết ngay tại các hội nghị, đối thoại đã góp phần tạo môi
trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội của đất
nước. Người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực
tiếp với lãnh đạo cao nhất của địa phương.

Một số vấn đề đặt ra
Tìm hiểu thực tế hoạt động giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở và các
cấp ở một số nơi đã tổ chức rút kinh nghiệm, thấy vẫn
còn nhiều hạn chế, nhất là đối với các tổ chức đoàn thể.
Việc xác định nội dung, hình thức giám sát còn lúng túng,
chất lượng giám sát và phản biện chưa đáp ứng được yêu
cầu và sự mong đợi của Đảng và của nhân dân. Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến hạn chế, trong đó có một số
nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất, do hệ thống cơ chế giám sát và phản biện xã
hội còn thiếu. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa quy
định rõ về nội dung giám sát, phạm vi giám sát, các cơ chế,
điều kiện đảm bảo hoạt động giám sát, nhất là việc xử lý
các kiến nghị sau giám sát. Ở một số văn bản pháp luật
khác, tuy có quy định trách nhiệm giám sát của Mặt trận
và các tổ chức đoàn thể, nhưng các điều luật này chỉ chung
chung. Còn nội dung, hình thức, cách thức thực hiện giám
sát như thế nào, pháp lý ra sao, đều chưa có văn bản pháp
luật điều chỉnh. Đối với các tổ chức đoàn thể thì vai trò
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giám sát được đề cập trong các văn bản pháp luật càng mờ
nhạt hơn, chủ yếu là một số quy định về trách nhiệm của
các tổ chức này trong việc động viên đoàn viên, hội viên
và nhân dân tham gia giám sát.
Thứ hai, hiệu quả hoạt động phản biện xã hội chưa cao,
do chưa có những văn bản luật cụ thể để định hướng các
chủ thể hoạt động. Nhận thức của một số cấp uỷ, chính
quyền và cơ quan nhà nước các cấp về vai trò, tác dụng
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chưa đầy đủ, đúng đắn. Cán bộ cơ quan có trách
nhiệm ở một số nơi chưa nhiệt tình vào cuộc, chưa tin vào
sự đóng góp của quần chúng nhân dân. Việc tiếp thu ý
kiến góp ý vào dự thảo chủ trương, chính sách, chương
trình, dự án của một số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
còn hình thức; không ít nơi, tổ chức và cá nhân chưa thực
sự cầu thị, tin tưởng, tiếp thu ý kiến phản biện đúng,
dũng cảm nhận khuyết điểm và sửa chữa sai lầm. Chủ thể
góp ý kiến còn tự ti, cho rằng những vấn đề lý luận đường
lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đã được các cơ quan
các nhà lý luận nghiên cứu kỹ lưỡng, không còn chỗ và
không cần thiết phải góp ý. Nhiều cán bộ chủ thể giám sát,
phản biện chưa ngang tầm với nhiệm vụ, tính chuyên sâu
không cao; năng lực nhìn nhận, phân tích vấn đề, đánh
giá và kết luận trong quá trình giám sát và phản biện còn
có mặt bất cập.
Thứ ba, sự phối hợp giữa các tổ chức đảng, chính
quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa chặt
chẽ, thống nhất, mặc dù đã có quy chế phối hợp công tác.
Chủ thể giám sát chưa được bám sát từ đầu quá trình dự
thảo các dự án luật, chủ trương, chính sách... Tiền đề của
việc giám sát là mọi việc phải được công khai. Chúng ta
có quy định kê khai, nhưng công khai thì còn nhiều hạn
chế. Quyền được biết của chủ thể giám sát và nhân dân
còn nhiều vướng mắc. Giám sát, phản biện theo kiểu “lựa
chiều”, phản biện theo ý của người lãnh đạo hay người có
thẩm quyền. Chưa xác định thật rõ ràng quyền và nghĩa
vụ của chủ thể phản biện, cũng như quyền và nghĩa vụ
của chủ thể nhận sự phản biện. Một số nơi chưa tạo điều
kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện chức
năng giám sát, phản biện; hoặc gửi dự thảo văn bản để lấy
ý kiến còn chậm, không phản hồi về việc tiếp thu từ phía
các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra.
Thứ tư, chưa có các chính sách, điều kiện làm việc về
hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể, hoặc chưa được quan tâm đúng mức.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt
động giám sát và phản biện xã hội góp phần
xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Sinh thời Bác Hồ đã nhắc nhở cán bộ và các cơ quan
Đảng và Nhà nước: “Có lực lượng dân chúng, việc to tát
mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có, thì việc gì
làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều
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vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những
người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không
ra”1. Thực hiện lời chỉ dẫn của Bác, để công tác giám sát,
phản biện xã hội đạt hiệu quả cao, chất lượng tốt, cần
thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao
nhận thức về vai trò trách nhiệm của nhân dân đối với
việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị
các cấp. Nhà nước ta do dân làm chủ. Tất cả quyền lực
thuộc về nhân dân. Mọi hoạt động của Nhà nước đều do
dân, vì dân. Nên việc giáo dục để nhân dân giác ngộ về vị
trí, vai trò và trách nhiệm của mình là việc rất quan trọng,
cần thiết. Việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước là quyền lợi và cũng là nghĩa
vụ, trách nhiệm của toàn dân, quyền giám sát và phản
biện của nhân dân thông qua hệ thống chính trị các cấp,
qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

thể. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.
Cần xây dựng quy chế, cơ chế thích hợp, vị trí độc lập
tương đối, nhằm phát huy vai trò của các tổ chức thành
viên, hội đồng tư vấn, nhân sĩ, trí thức vào hoạt động
phản biện xã hội. Đồng thời xác định trách nhiệm của cấp
ủy, chính quyền đối với những kiến nghị, phản ánh của
Mặt trận Tổ quốc và của nhân dân trong quá trình giám
sát, phản biện. Như vậy, Mặt trận Tổ quốc mới thể hiện
đúng và đầy đủ vai trò là tổ chức liên minh chính trị rộng
lớn, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân.
Năm là, xây dựng và ban hành luật về giám sát của
nhân dân. Thể hiện đầy đủ vai trò, chức năng của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong các quy định
pháp luật, để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể
thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội
trong thực tế.

Hai là, các tổ chức đảng, cơ quan công quyền cần quán
triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của Mặt trận
Tổ quốc trong điều kiện một Đảng cầm quyền với yêu cầu
xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chỉ đạo, phối
hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
ở địa phương tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát và
phản biện xã hội. Các tổ chức, cá nhân khi nhận sự phản
biện cần có thái độ cầu thị, tin tưởng, tiếp thu ý kiến
phản biện đúng, dũng cảm nhận khuyết điểm và sửa chữa
sai lầm nếu có. Chỉ khi nào các cấp ủy đảng và chính
quyền từ Trung ương đến địa phương thực sự xem Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là lực lượng giám
sát và phản biện tích cực, thì khi ấy tính chính xác và
khả năng thực thi đầy đủ những chính sách, chủ trương
của Đảng và Nhà nước vào trong đời sống xã hội mới được
đảm bảo.

Sáu là, với chủ trương thực hiện xã hội hóa hoạt động
xây dựng chính sách, pháp luật, quy trình về xây dựng và
ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải được thực
hiện một cách dân chủ, khoa học. Cần phải công bố công
khai quá trình hoạch định chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước để nhân dân, 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.
Đặc biệt là 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, tránh tình trạng nhiều dự án, dự thảo
chính sách, pháp luật sau khi được đưa ra các cơ quan
nhà nước có thẩm quyền thảo luận thì mới nhận được
phản ứng từ phía dư luận xã hội.

Ba là, các cấp ủy đảng cần quan tâm làm tốt công tác
quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác Mặt trận
và các đoàn thể. Chú trọng cán bộ trẻ, có tâm, có tầm, có
bản lĩnh, có năng lực, trình độ cả về chuyên môn nghiệp
vụ và lý luận chính trị, có năng lực nhìn nhận, phân tích,
đánh giá vấn đề. Chỉ có xác định đúng đắn nhu cầu cán
bộ, mới có thể chủ động tạo nguồn cán bộ, tránh được
tình trạng chắp vá hoặc điều động cán bộ một cách chủ
quan, tuỳ tiện. Đó là việc thiết thực để giám sát và phản
biện xã hội có chất lượng và hiệu quả.

Bảy là, có quy định cụ thể về việc biểu dương, khích
lệ những người làm tốt công tác giám sát, phản biện, bảo
vệ những người trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh
giám sát, phản biện.

Bốn là, cần làm cho mọi người hiểu rõ mối quan hệ
giữa Đảng và Mặt trận Tổ quốc. Đảng đặt trong mối quan
hệ vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, vừa là thành viên của
Mặt trận Tổ quốc, để thực hiện tốt mối quan hệ giữa tổ
chức đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

Hơn lúc nào hết, trong tiến trình chuẩn bị Đại hội
Đảng, phát huy dân chủ, thu hút tinh hoa trí tuệ, đoàn kết
tập hợp nhân tài của đất nước, việc sự giám sát và phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân, các tổ chức chính trị - xã hội là một kênh thể hiện ý
chí và nguyện vọng của nhân dân, là việc quan trọng và
rất cần thiết. Đảng và chính quyền các cấp cần tạo mọi
điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoàn
thành nhiệm vụ lịch sử: đưa giám sát và phản biện xã hội
vào cuộc sống, trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên
ở mọi nơi trong cả nước.v

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H2011, t5, tr. 29.
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Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát
đầu tư của cộng đồng trong công tác
phòng, chống tham nhũng ở cơ sở
QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Những năm qua, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường hoạt động giám sát thông qua Ban
Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có sự góp mặt của
Ban Công tác Mặt trận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng giám
sát ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
Summary: In the past few years, in implementing the fight against corruption,
the Vietnam Fatherland Front has strengthened its supervision through the
People's Inspection Board and Community Investment Supervision Board. The
activities of the People's Inspection Board and Community Investment Supervision
Board have the presence of the Front Working Committee, created favorable
conditions for the implementation of the supervisory function at the grassroots
level as prescribed by law.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Prevent, fight against corruption; the People’s Inspection Board and Community Investment Supervision
Board; supervision; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/10/2019; Sửa chữa: 18/10/2019; Duyệt đăng: 29/10/2019.

Thực trạng hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng trong công tác phòng, chống
tham nhũng ở cơ sở
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng trong thực hiện phòng, chống tham nhũng

chống tham nhũng. Trong quá trình thực thi công vụ,
phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện
tiêu cực, hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác quản
lý, đưa việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thành
nhiệm vụ thường xuyên của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp; gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí với việc “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp
luật có liên quan về phòng, chống tham nhũng, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tập trung đề ra các chủ trương, giải
pháp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong đấu tranh phòng,

Thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận và tăng
cường việc thực hiện giám sát ở cơ sở, Ban Thường trực
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan
tâm hướng dẫn hoạt động giám sát của địa phương. Mặt
trận các cấp chú trọng hoạt động giám sát của Ban Thanh

*

Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội thảo “Giải pháp tăng cường công
ẢNH: KỲ ANH
tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, tháng 5/2019.
tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hàng
năm, trong văn bản hướng dẫn xây dựng chính quyền,
Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đều quan tâm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở (Theo Pháp lệnh 34/2007/PLUBTVQH11 của ủy ban Thường vụ Quốc hội), trong đó
nhấn mạnh về tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Để đảm bảo cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám
sát đầu tư của cộng đồng hoạt động hiệu quả hơn, Ban
Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã ban hành nhiều hướng dẫn cụ thể về tổ chức và
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng như, thông tri hướng dẫn về tổ chức và
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Thông tri đã
hướng dẫn cụ thể về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện
thành viên Ban Thanh tra nhân dân, trình tự bầu và công
nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu thành viên thay thế
thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng. Đồng thời, thông tri đã quy định cụ thể
hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân,
đối tượng, nội dung và phạm vi giám sát của Ban Thanh
tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ban
hành; thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh
tra nhân dân. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban

hành thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát,
phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội.
Cùng với việc nâng cao vai trò giám sát và phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là chú
trọng công tác giám sát ở cơ sở, hằng năm, Ban Thường
trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều đề
nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố hướng
dẫn ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã giám sát
thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh
giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng ở địa phương. Đồng thời, có hướng dẫn
việc đánh giá hoạt động hàng năm của Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, định kỳ
báo cáo Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam để tổng hợp.
Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho cán bộ
Mặt trận các cấp, trong đó đều quan tâm hướng dẫn Mặt
trận Tổ quốc các địa phương thực hiện tốt Quy chế dân
chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; soạn bài
giảng thống nhất về Quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn
quốc để tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp ở địa
phương; biên soạn và phát hành cuốn “Sổ tay Hướng dẫn
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công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam” làm cẩm nang cho cán bộ trong hệ thống
Mặt trận thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội,
góp phần phát huy và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở,
tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận cơ sở thực hiện có hiệu
quả chức năng giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân
dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Phát huy vai trò của Mặt trận địa phương, vai trò của
Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở để phòng,
chống tham nhũng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp đã xây dựng và ban hành hướng dẫn về những nhiệm
vụ trọng tâm trong công tác tham gia phòng chống tham
nhũng, nhất là gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, đã có nhiều hình thức tham gia cùng với cấp ủy,
Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các tổ
chức thành viên và đặc biệt là phối hợp với các cơ quan
thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, truyền
hình... để đẩy mạnh công tác truyền thông về phát hiện,
xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công khai trên các
phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý
vụ việc, vụ án tham nhũng…
Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí được Đảng đoàn, Ban Thường trực ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt quan tâm. ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành
“Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
giai đoạn 2018 - 2020”; ban hành “Quy trình tiếp nhận và
xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng
phí, về suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên“; phối
hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung
ương, các ban của Đảng tham gia hội thảo giám sát quyền
lực, tạo cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân
dân giám sát người đứng đầu, cán bộ, công chức, đảng
viên; triển khai, hướng dẫn địa phương thực hiện theo
Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về ban hành “Hướng dẫn khung để các
cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát
huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ” và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người
đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”…
Những quy định này đã giúp cho Mặt trận các cấp có
cơ sở để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, đặc biệt
là nâng cao trách nhiệm của Mặt trận ở cơ sở, mà đại diện
là Ban Công tác Mặt trận trong việc cùng với nhân dân
phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh
phòng ngừa tham nhũng, phát hiện và bài trừ tham
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nhũng ở cơ sở. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức
của cấp ủy, chính quyền cơ sở về hoạt động giám sát của
nhân dân, tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt hơn vai
trò, trách nhiệm là đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền vững mạnh.
Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở trong công tác
phòng, chống tham nhũng
Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân
Thông qua hoạt động của mình, các Ban Thanh tra nhân
dân thực hiện quyền lực của nhân dân để giám sát mọi
hoạt động của cơ quan nhà nước và mọi cá nhân ở địa
phương trong việc thi hành chính sách, pháp luật và những
quy định của địa phương. Ban Thanh tra nhân dân không
chỉ là chủ thể để tiến hành giám sát, phát hiện, mà còn là
phương tiện để nhân dân tham gia cùng giám sát. Nhiệm
vụ hàng đầu của thanh tra nhân dân là giám sát thường
xuyên, tại chỗ việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giám sát việc
thực hiện quy chế dân chủ ở xã; giám sát việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo của nhân dân; đồng thời, động viên nhân
dân tham gia giám sát, phát hiện, nhằm xây dựng chính
quyền thực sự là của dân, do dân, vì dân; tôn trọng và phát
huy quyền dân chủ của nhân dân. Chính vì vậy, nhiệm vụ
của Ban Thanh tra nhân dân chính là góp phần vào việc xây
dựng chính quyền nhà nước và bảo vệ pháp luật, nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.
Qua hoạt động thực tế, Ban Thanh tra nhân dân tập
trung giám sát vào các lĩnh vực sau:
+ Giám sát việc thực hiện chính sách - pháp luật ở cơ sở.
Đây là một hoạt động trên nhiều lĩnh vực của đời sống
xã hội, song Ban Thanh tra nhân dân tập trung giám sát
việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền
và nghĩa vụ của công dân, như: giám sát thực hiện công
tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lao động công
ích; giám sát hoạt động của đại biểu dân cử; việc thu chi,
quản lý các loại quỹ từ nhân dân đóng góp; việc thực hiện
chính sách, pháp luật với người có công; việc quản lý đất
đai; trật tự đô thị; các công trình xây dựng, các chính
sách kinh tế, xã hội. Qua giám sát, Ban Thanh tra nhân
dân đã phát hiện và kiến nghị nhiều vụ việc vi phạm, giúp
chính quyền và các cơ quan chức năng xử lý nhiều cán bộ
vi phạm, thu về cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ
đồng, hàng trăm nghìn m2 đất... Đặc biệt, giúp chính
quyền cơ sở khắc phục được những thiếu sót trong công
tác quản lý nhà nước.
Thực hiện chức năng giám sát ở cơ sở, Ban Thanh tra
nhân dân của mỗi tỉnh đã tổ chức giám sát được hàng
ngàn cuộc, đã có hàng trăm kiến nghị gửi đến các cơ quan
có thẩm quyền. Theo báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết
luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa
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XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả
việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”,
trung bình mỗi năm, Ban Thanh tra nhân dân cả nước đã
tham gia khoảng hơn 52.000 cuộc giám sát; kiến nghị xử
lý hơn 12.000 các vụ việc, vấn đề cụ thể. Điển hình như ở
Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 năm qua, Ban Thanh tra
nhân dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 1.148 cuộc
giám sát, qua đó đã kiến nghị, phản ánh bằng văn bản 164
nội dung và được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
xem xét giải quyết kịp thời; thành phố Hải Phòng: Ban
Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã triển khai
390 cuộc giám sát định kỳ và 135 cuộc giám sát; Ban Giám
sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố đã giám
sát 225 công trình. Ban Thanh tra nhân dân tỉnh Quảng
Nam tổ chức giám sát được 578 vụ việc; Hà Nội tổ chức
9.119 cuộc; Bình Thuận tổ chức được 156 cuộc; Phú Yên tổ
chức được 973 cuộc; Nghệ An tổ chức được 1.186 cuộc
giám sát.
Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ngày
càng được chú trọng, các thành viên Ban Thanh tra nhân
dân đã có nhiều nỗ lực, tâm huyết trong hoạt động giám
sát, góp phẩn ổn định trật tự và xây dựng, phát triển kinh
tế - xã hội ở địa phương. Hiện nay, tổng số Ban Thanh tra
nhân dân ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước là 10.956
ban, trên tổng số 11.159 xã, phường, thị trấn với tổng số
ủy viên là 94.184 người, đã thực hiện 40.221 cuộc giám
sát, có kiến nghị đối với 7.773 vụ việc, các cơ quan có
thẩm quyền đã xem xét, giải quyết 4.453 vụ việc.
+ Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn.
Trong nhiều năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo ngày
càng phức tạp, có nơi, có lúc gia tăng trong sự phát triển
kinh tế, đô thị hóa và hình thành khu công nghiệp, tranh
chấp đất đai, đền bù đất đai, môi trường ô nhiễm, việc
điều hành và quản lý ở địa phương... đòi hỏi các cấp các
ngành phải nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo của nhân dân, trong đó việc giám sát của
thanh tra nhân dân đã góp phần tích cực vào việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng
đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. Thực tế cho
thấy, nơi nào thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng
này và có kiến nghị chính quyền kịp thời giải quyết thì
nơi đó rất ít đơn thư khiếu nại vượt cấp, tình hình xã hội
ổn định, kinh tế phát triển. Trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, thanh tra nhân dân đã phân công
cụ thể từng ủy viên phụ trách từng địa bàn để nắm bắt
thông tin, phản ánh của nhân dân, đặt hòm thư để nhân
dân phản ánh ý kiến, kiến nghị chính quyền và các ngành
chức năng giải quyết và trả lời đơn thư cho công dân
đúng thời hạn quy định, do vậy, việc giải quyết đơn thư
khiếu nại của công dân trên toàn quốc có nhiều chuyển
biến tích cực trong những năm gần đây. Nhiều nơi, chính
quyền đã mời thanh tra nhân dân tham gia cùng tiếp dân
và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

+ Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã,
phường, thị trấn.
Ban Thanh tra nhân dân đại diện nhân dân thực hiện
quyền kiểm tra, giám sát và động viên nhân dân cùng
giám sát hoạt động của chính quyền địa phương. Thời
gian vừa qua, Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành giám
sát và đạt kết quả ở một số nội dung như: Giám sát về
hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân,
việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và
quyết định của ủy ban nhân dân, giám sát hoạt động của
đại biểu Hội đồng nhân dân và cán bộ xã, giám sát việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền, việc nghiệm
thu và quyết toán các công trình do dân đóng góp, thu
chi các loại quỹ và lệ phí, các khoản đóng góp của nhân
dân, việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, giúp đỡ
thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người và gia
đình có công với nước. Ngoài ra, thanh tra nhân dân còn
giám sát việc bầu trưởng thôn, trưởng ấp và tham gia các
Ban Giám sát công trình thực hiện quyền giám sát đối với
những công trình hạ tầng cơ sở do dân tự đóng góp hoặc
nhân dân và Nhà nước cùng làm.
Ban Thanh tra nhân dân giám sát hoạt động của chính
quyền địa phương về việc thực hiện các nội dung cần phải
công khai, thông báo đến nhân dân được biết về những
chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước có liên
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân; giám
sát về công khai các thủ tục hành chính, các nguồn quỹ
do nhân dân đóng góp và việc sử dụng nguồn ngân sách
được cấp tại địa phương. Việc đẩy mạnh giám sát thực
hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo điều kiện cho Mặt trận và
nhân dân thực hiện tốt quyền giám sát hoạt động của cơ
quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức tại địa
phương, góp phần đẩy lùi tệ quan liêu, ngăn chặn những
hành vi nhũng nhiễu, hạn chế “tham nhũng vặt” tại một
số cơ quan hành chính nhà nước.
Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở còn thực hiện chức
năng giám sát việc công khai, minh bạch ngân sách địa
phương, các nguồn quỹ thu được và việc sử dụng các quỹ
đã giúp đẩy lùi tiêu cực, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp
luật, làm tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với
Nhà nước, với chính quyền địa phương. Qua giám sát việc
triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở cho thấy vai trò của
Ban Thanh tra nhân dân hết sức quan trọng, giúp chính
quyền địa phương khắc phục những thiếu sót trong công
tác quản lý, chấn chỉnh những vấn đề tiêu cực, góp phần
xây dựng chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Hoạt động giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng
Giám sát đầu tư của cộng đồng là hình thức giám sát
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện rõ tính chất về
giám sát của nhân dân, tức là nhân dân tự nguyện theo
dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các
đối tượng bị giám sát, sau đó phát hiện và kiến nghị lên
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ
chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.
ẢNH: QUANG VINH

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải quyết. Thực hiện
chức năng này, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã chủ
động giám sát các công trình, dự án, công trình đang triển
khai thực hiện ở địa phương, qua đó đã tích cực tham gia
kiến nghị với các cấp chính quyền kịp thời chấn chỉnh,
khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý.
Việc tuân thủ theo quy trình, kỹ thuật cũng được thực
hiện chặt chẽ hơn, lợi ích cộng đồng cơ bản được đảm bảo,
dân chủ cơ sở được phát huy, tăng tính minh bạch trong
thực hiện.
Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015,
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của hầu hết các tỉnh,
thành phố trên cả nước đã được củng cố, kiện toàn, Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng đã được thành lập ở hầu hết
các địa phương. Ở một số tỉnh, thành phố, xã Ban Giám sát
đầu tư của cộng đồng đã được kiện toàn triệt để như: Nghệ
An có 480/480 xã có Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng,
Lâm Đồng có 147/147, Thái Nguyên có 180/180 xã có Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng… Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng đã được thành lập ở hầu hết các địa phương. Hiện
nay, trên cả nước có 13.055 Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng trên tổng số 11.159 xã, phường, thị trấn với tổng số
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thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là 92.285
người, trong đó có 8.846 ban được cấp kinh phí (chiếm tỷ lệ
68%), số ban chưa được cấp kinh phí 4.209 ban; tổng số cuộc
giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện trong năm
2018 là 35.490 cuộc; số việc đã kiến nghị, xử lý là 6.481 vụ
việc, số việc được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư,
nhà thầu, chủ đầu tư xử lý, giải quyết là 5.809 vụ việc (số
liệu tính từ 1/1/2018 đến 30/10/2018).
Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
nhằm mục đích theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy
định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết
định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu
và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư. Phát
hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư
để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định,
gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, xâm
hại lợi ích của cộng đồng. Các Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng chủ yếu giám sát, phát hiện những thiếu sót,
sai phạm trong quá trình đầu tư, thi công công trình; vi
phạm về tiến độ, kế hoạch đầu tư; vi phạm quy trình, quy
phạm kỹ thuật, chủng loại; gây thất thoát tài sản, vốn;
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vi phạm về xử lý chất thải và vệ sinh môi trường... (kể cả
đối với các công trình do nhân dân đóng góp), kịp thời
phản ánh với đơn vị chịu trách nhiệm thi công để khắc
phục. Trong những năm qua, Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng nhiều nơi đã phát huy tốt vai trò của mình, tổ
chức giám sát được hàng trăm cuộc và có nhiều kiến nghị
được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao. Điển hình,
như: Hà Nội tổ chức được 3.219 cuộc giám sát và được cơ
quan có thẩm quyền xử lý 760 kiến nghị; Nghệ An tổ chức
được 1.621 cuộc giám sát và được các cơ quan có thẩm
quyền xử lý 177 kiến nghị; Phú Thọ tổ chức 1001 cuộc và
được xử lý 149 kiến nghị; Long An tổ chức 1.113 cuộc và
được xử lý 154 kiến nghị; Tiền Giang tổ chức được 515
cuộc và được xử lý 96 kiến nghị; Thành phố Hồ Chí Minh:
tổ chức được 739 cuộc giám sát các công trình trên địa
bàn, có 65 kiến nghị đã được cơ quan chức năng xem xét
giải quyết…
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng hoạt
động có hiệu quả, tích cực theo sát các công trình thi
công, dự án thực hiện ở địa phương, ghi nhận ý kiến của
nhân dân, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời phản ánh
với các cấp chính quyền kịp thời chấn chỉnh, khắc phục
những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, đề xuất
kiến nghị đơn vị thi công thực hiện đúng yêu cầu kỹ
thuật và khắc phục những thiếu sót để đảm bảo chất
lượng công trình, đảm bảo lợi ích cộng đồng và phát huy
dân chủ cơ sở. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực
sự là công cụ để nhân dân ở xã, phường, thị trấn thực
hiện quyền giám sát các công trình xây dựng tại địa
phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều
thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có trách
nhiệm rất cao khi được nhân dân giao nhiệm vụ giám sát,
kiểm tra, phát hiện những việc làm trái pháp luật của nhà
thầu, chủ đầu tư, đơn vị thi công…

Một số giải pháp tăng cường của Ban
Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng trong công tác phòng,
chống tham nhũng
Một là, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tiếp tục quán triệt trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc về
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về đấu tranh
phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả chức
năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đẩy mạnh giám sát
ở cơ sở qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân
dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm, chú trọng đến
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt hơn nữa
vai trò giám sát, phát hiện của Ban Thanh tra nhân dân
và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần đẩy lùi
tham nhũng tại địa phương.
Hai là, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục

đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thanh tra
nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm nâng
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức và nhân
dân về công tác này. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng
các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng
cường vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng
chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong
đó có các văn bản về thanh tra nhân dân và giám sát đầu
tư của cộng đồng.
Ba là, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động tham
mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ
đạo và tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân, Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động. Tăng cường
công tác chỉ đạo, hướng dẫn, chăm lo kiện toàn tổ chức,
định hướng hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hoàn thiện về tổ chức bộ
máy và tăng cường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Mặt trận ở cơ sở để nâng cao năng lực tham gia phát hiện,
kiến nghị xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
Bốn là, song song với việc củng cố, nâng cao chất
lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám
sát đầu tư của cộng đồng, cần tiếp tục củng cố và nâng
cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp, Ban Công tác Mặt trận, làm cơ sở nâng cao
công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.
Đồng thời, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa
phương để lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp và
đúng chức năng, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân
dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tiếp tục
nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, thực
hiện triển khai các hoạt động giám sát theo đúng quy
định của pháp luật, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhân
rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả, khắc phục
những hạn chế để thực hiện ngày càng có hiệu quả các
nội dung có liên quan.
Năm là, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
cần quy định rõ trách nhiệm của những người có thẩm
quyền duyệt quy hoạch, dự án; các chủ đầu tư; các đơn
vị thi công và cơ quan quản lý nhà nước... trong việc tạo
điều kiện để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt
động theo đúng thẩm quyền quy định trong pháp luật
(như chế độ công khai dự án, thông tin, tài liệu liên quan
đến dự án...).
Sáu là, cơ quan có thẩm quyền làm tốt công tác thi
đua khen thưởng để kịp thời động viên những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này, đồng
thời xem xét xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có vi
phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Xây
dựng, hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo các hành vi
tham nhũng, lãng phí, kịp thời biểu dương, khen thưởng
xứng đáng cho người tố cáo tham nhũng. Phát huy tốt vai
trò của nhân dân và toàn xã hội trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng.v
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Tìm hiểu về vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong tham gia hoạch định
chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay
NGUYỄN VĂN THANH*

Tóm tắt: Từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, việc nghiên cứu,
đề xuất lựa chọn và đưa ra các cách tiếp cận mới đối với vấn đề chính sách tôn
giáo đã được quan tâm hơn, trong đó có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong lĩnh này. Bài viết phân tích rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong tham gia hoạch định chính sách tôn giáo.
Summary: Since the Communist Party of Viet Nam has been reforming the
country, researching, proposing selection, and offering new approaches for
religious policy have been more concerned, including the positive contribution of
the Vietnam Fatherland Front in this field. This paper clearly analyzes the role of
the Vietnam Fatherland Front in participation in religious policy making.
Từ khóa: Chính sách tôn giáo; hoạch định; giám sát; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Religious policy; planning; monitoring; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/10/2019; Sửa chữa: 25/10/2019; Duyệt đăng: 5/11/2019.
ới tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp
tự nguyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
mình trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, trong đó có hàng chục triệu
đồng bào các tôn giáo, những năm qua, Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề xuất lựa chọn
nhiều vấn đề của chính sách tôn giáo, thông qua quá
trình tham gia cùng Đảng, Nhà nước xây dựng các chủ
trương, chính sách pháp luật về tôn giáo và công tác tôn
giáo; thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc
hội thảo, tọa đàm khoa học, các sách chuyên đề về công
tác tôn giáo của Mặt trận. Tiêu biểu như các đề tài khoa
học cấp bộ và các hội thảo khoa học, các kiến nghị... do
Mặt trận chủ trì nghiên cứu về công tác vận động, tập
hợp chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; việc thực hiện
chủ trương chính sách đối với đạo Tin Lành; tư tưởng Chủ
tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo; đoàn kết các tôn giáo trong
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác tôn giáo của
Mặt trận; các luận giải và kiến nghị của Mặt trận tham gia
xây dựng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo; các văn bản quy phạm pháp luật về tôn
giáo của Chính phủ, thành viên Chính phủ, hoặc những
kiến nghị, đề xuất ý kiến về một số vấn đề tôn giáo bức
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xúc cần quan tâm giải quyết; về chế độ chính sách và bộ
máy làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với quá trình
soạn thảo chính sách tôn giáo
Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Trung ương Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành
nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết về quan hệ dân
tộc, tôn giáo ở nước ta trong tình hình mới và đề xuất chủ
trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo cần sửa đổi, bổ
sung trong Cương lĩnh của Đảng (bổ sung năm 2011);
đóng góp và đề xuất nội dung chính sách về tôn giáo
trong Hiến pháp năm 2013; Uỷ ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã tham gia Ban soạn thảo và cử cơ
quan chuyên môn tham gia Tổ biên tập xây dựng nhiều
chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như: Tham
gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng, sửa đổi, bổ sung
Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92/NĐ-CP
của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia Ban soạn thảo,
Tổ biên tập xây dựng và tổ chức phản biện xã hội đối với

Thạc sĩ, Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định có liên quan
của Chính phủ; thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chủ
trì, phối hợp xây dựng đề án phát huy vai trò của những
người tiêu biểu trong các tôn giáo; phối hợp xây dựng,
sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách
với các đối tượng do Mặt trận phụ trách.

đến tôn giáo; vấn đề xuất nhập cảnh của chức sắc, nhà tu
hành tôn giáo Việt Nam với tư cách công dân khi đi du
lịch, tham quan, chữa bệnh... ở nước ngoài; những đề
xuất có tính sáng tạo và thực tiễn của Mặt trận trong việc
bổ sung các nội dung về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập
trung; đăng ký hoạt động của tổ chức và công nhận tổ
chức tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ động đề xuất với Chính phủ và chủ trì, phối hợp
với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương và Xã
hội, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức khảo
sát thực tế và tổ chức các hội nghị toàn quốc biểu dương,
phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia phát triển giáo
dục mầm non, khám chữa bệnh cho người nghèo, hoạt
động bảo trợ xã hội và dạy nghề; bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu... tạo được sự đồng tình,
ủng hộ tích cực của các tôn giáo và các cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Trên cơ sở
khảo sát, tổng kết toàn quốc các hoạt động an sinh xã
hội của tôn giáo, Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang chủ trì phối hợp với các
cơ quan chức năng của Nhà nước kiến nghị sửa đổi, bổ
sung, hoàn thiện một số chính sách, pháp luật nhằm phát
huy vai trò của các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội
hóa y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi
trường, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo...

Mặt trận chủ trì xây dựng, đề xuất chính
sách của Đảng, Nhà nước để tập hợp, đoàn
kết và xây dựng, phát huy vai trò của
những người tiêu biểu trong các tôn giáo

Với quyền và trách nhiệm của mình, trong những năm
qua, Mặt trận đã tích cực tham gia thẩm định nội dung
nhiều chính sách tôn giáo trước khi cơ quan có thẩm
quyền ban hành. Tham gia thẩm định các nội dung của dự
thảo Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; dự thảo Nghị định
số 22/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số
92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với
đạo Tin Lành; Chỉ thị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về nhà, đất có liên quan đến tôn giáo; dự thảo Luật
Tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định của Chính phủ
quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...
Những đóng góp đó thể hiện sâu sắc trong các quan
điểm, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được các
cơ quan tiếp thu sửa đổi từ đối tượng, phạm vi điều
chỉnh, đến các vấn đề về cơ chế thực hiện quyền tự do tín
ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của
nhân dân; khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo; vấn đề phong
chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc,
nhà tu hành tôn giáo; về trách nhiệm của các cơ quan,
cán bộ công chức nhà nước trong việc thực hiện chính
sách tôn giáo; vấn đề phân cấp quản lý trong công tác
tôn giáo; vấn đề sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài
làm ăn, sinh sống và học tập hợp pháp tại Việt Nam; việc
tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về tín
ngưỡng, tôn giáo; việc giải quyết nhà, đất có liên quan

Năm 2012, theo đề xuất của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, thực hiện sự phân công của Ban Bí thư Trung ương
Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì
xây dựng Đề án về xây dựng và phát huy vai trò của
những người tiêu biểu trong các tôn giáo. Đảng đoàn Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Ban Bí
thư thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án.
Căn cứ Quyết định của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung
ương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng ở
Trung ương triển khai nghiên cứu 9 Tiểu đề án chuyên
sâu và một số chuyên đề khoa học, phục vụ cho việc xây
dựng Đề án. Ban Chỉ đạo Trung ương đã xây dựng và ban
hành 11 văn bản gửi Ban Thường vụ 63 tỉnh ủy, thành ủy;
6 Đảng đoàn, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Cán sự Đảng
Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ triển khai Đề
án của Ban Bí thư. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đã ban hành 2 văn bản gửi Đảng đoàn ủy ban Mặt trận Tổ
quốc các tỉnh, thành phố về việc báo cáo, đánh giá thực
trạng và đề xuất, kiến nghị xây dựng và phát huy vai trò
người tiêu biểu trong các tôn giáo. Ban Chỉ đạo Trung
ương đã tổ chức 6 đoàn công tác liên ngành do Mặt trận
Trung ương chủ trì đi khảo sát và làm việc với các tỉnh,
thành phố ở 6 khu vực có đông đồng bào tôn giáo trong
cả nước và một đoàn đi khảo sát, làm việc với các Đảng
đoàn, Ban Cán sự đảng ở Trung ương. Ngoài ra, Ban Chủ
nhiệm của các Tiểu đề án đã chủ động tổ chức các đoàn
đi khảo sát, nghiên cứu thực tế, tọa đàm chuyên đề liên
quan đến các nhóm đối tượng cốt cán phong trào trong
tôn giáo ở Trung ương và các địa phương.
Trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, thành ủy, các đảng
đoàn ở Trung ương, ban đảng, ban cán sự đảng, ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và kết quả của các
đoàn đi khảo sát, nghiên cứu thực tế ở các địa phương, cơ
quan Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương đã dự thảo Báo
cáo Tổng quan Đề án, dự thảo Tờ trình, Kết luận của Ban
Bí thư và tổ chức lấy ý kiến các ban, bộ, ngành có liên
quan ở Trung ương. Tiếp thu các ý kiến của các cơ quan,
tổ chức, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành những nội dung
quan trọng về việc xây dựng và phát huy vai trò của người
tiêu biểu trong các tôn giáo.
Từ năm 2015 - 2017, căn cứ Chương trình làm việc của
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Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã đề xuất và được Ban Bí thư giao chủ trì xây dựng
Đề án của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết
các tôn giáo ở nước ta hiện nay". Đảng đoàn Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã đề xuất Ban Bí thư Quyết định thành lập
Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án "Tăng cường vận
động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay". Căn cứ
Quyết định của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương đã
phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng ở Trung ương
triển khai nghiên cứu 13 Tiểu đề án chuyên sâu và một số
chuyên đề khoa học phục vụ việc xây dựng Đề án "Tăng
cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện
nay". Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành văn bản gửi
Ban Thường vụ 63 tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn trực
thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá
công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, kết quả công
tác xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong
các tôn giáo phục vụ việc xây dựng Đề án của Bộ Chính
trị; tổ chức 3 đoàn công tác liên ngành khảo sát, nghiên
cứu và làm việc với nhiều tỉnh ủy, thành ủy ở khu vực có
đông đồng bào tôn giáo trong cả nước và 2 đoàn khảo sát,
làm việc với đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội; tổ
chức 2 hội thảo chuyên đề chuyên sâu liên quan đến công
tác vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay và
việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tôn giáo của
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đánh giá việc
xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong
tôn giáo ở Trung ương và các địa phương.
Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu thực
tế, Ban Chỉ đạo Trung ương dự thảo Đề án, Tờ trình, Kết
luận của Bộ Chính trị và tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo các
ban, bộ, ngành có liên quan ở Trung ương là thành viên
Ban Chỉ đạo; lấy ý kiến của một số tổ chức đảng, các đoàn
thể chính trị - xã hội. Tiếp thu ý kiến bằng văn bản của
các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương sau khi
Văn phòng Trung ương Đảng xin ý kiến và ý kiến chỉ đạo
của đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phụ trách Đề án, Ban Chỉ
đạo Trung ương bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình và
dự thảo Kết luận về “Tăng cường vận động, đoàn kết các
tôn giáo ở nước ta hiện nay” trình Bộ Chính trị. Bộ Chính
trị đã thông qua các nội dung Đề án và giao trách nhiệm
cho Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có kế hoạch cụ
thể hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án đối với các
cơ quan, tổ chức đảng liên quan ở Trung ương và các địa
phương; đồng thời định kỳ giúp Bộ Chính trị đôn đốc,
kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

Tổ chức phản biện xã hội các dự thảo
chính sách tôn giáo
Trong năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức
nhiều hội nghị với các tổ chức thành viên, Mặt trận các
địa phương và với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo
trực thuộc để đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật. Trên cơ
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sở đó, Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối
với dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do ủy ban Thường
vụ Quốc hội gửi đến trước khi ủy ban Thường vụ Quốc hội
trình Quốc hội thảo luận và thông qua. Thông qua hội
nghị, Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp thành văn bản có 19
kiến nghị gửi ủy ban Thường vụ Quốc hội. ủy ban Thường
vụ Quốc hội đã tiếp thu 12 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch
đưa vào sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật để trình Quốc hội
thông qua. Năm 2017, 2018, Ban Thường trực ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham
gia phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định của Chính
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều
của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nhiều kiến nghị trong
văn bản góp ý được Bộ Nội vụ và Thường trực Chính phủ
tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh dự thảo Nghị định.

Tập hợp tâm tư nguyện vọng, tổ chức lấy
ý kiến các tổ chức cá nhân tôn giáo đóng
góp xây dựng các chính sách tôn giáo;
đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện
chính sách tôn giáo
Để tránh nguy cơ tha hoá, biến dạng của quyền lực
nhà nước và thực hiện quyền làm chủ của mình, nhân
dân phải có quyền sử dụng các cơ quan khác nhau trong
hệ thống chính trị để giám sát, kiểm soát quyền lực nhà
nước, trong đó có việc thông qua chức năng giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hiến pháp năm 2013 quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính
quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn
kết toàn dân... cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích
chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện
quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp
luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu
dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước.
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 cũng quy
định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... giám sát hoạt động
của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước. Chức năng giám sát của Mặt
trận còn được quy định trong nhiều Bộ luật, luật, pháp
lệnh khác, như: trong Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tổ
chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội;
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật Tổ chức Chính
phủ; Luật Tổ chức Toà án nhân dân; Luật Tổ chức Viện
kiểm sát nhân dân...
Thực hiện nhiệm vụ đó, trong thời gian qua, Mặt trận
các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động
giám sát hoặc phối hợp giám sát hoạt động của các cơ
quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, viên
chức nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo trên tinh thần chọn việc giám sát từ
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dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp,
vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa
giám sát trên văn bản vừa giám sát
trên thực địa, không cầu toàn.

Tiếp tục thúc đẩy và nâng
cao chất lượng hoạt động
của Mặt trận trong việc
tham gia hoạch định chính
sách tôn giáo ở nước ta
Một là, tiếp tục khẳng định và
thực hiện tốt các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn
giáo và công tác tôn giáo, như: coi
tôn giáo là nhu cầu tinh thần của
một bộ phận nhân dân; đạo đức, văn
hoá tôn giáo có nhiều điểm phù hợp Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
với công cuộc xây dựng xã hội mới; Việt Nam phát biểu tại Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò của các
phát huy nguồn lực của các tôn giáo tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lần thứ hai,
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. tháng 10/2019.
Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên
ẢNH: QUANG VINH
cứu sâu hơn về vai trò, đóng góp tích
cực của tôn giáo đối với nhiều mặt đời sống xã hội, cũng ngoài đang làm ăn sinh sống tại Việt Nam; vấn đề sinh
như vai trò của tôn giáo đối với đại đoàn kết dân tộc, hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt Nam đang định cư
đoàn kết quốc tế... Đây là những nội dung mới mà chưa và làm ăn, sinh sống ở nước ngoài; việc xử phạt hành
có đề tài hay công trình khoa học nào trong nước trực chính đối với các hoạt động vi phạm pháp luật về tôn
giáo; vấn đề truyền đạo của các tôn giáo trong điều kiện
tiếp đề cập đến.
mới và việc sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự.
Hai là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công
Bốn là, nghiên cứu cơ chế, chính sách và mô hình phù
tác vận động quần chúng. Trong công tác tôn giáo thì
hợp
để phát huy vai trò của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo
công tác vận động, tập hợp chức sắc, nhà tu hành và tổ
Việt
Nam, nhất là ở cấp tỉnh, thành phố trong việc đoàn
chức giáo hội các tôn giáo của Mặt trận có vai trò rất quan
kết,
tập hợp đồng bào Công giáo và thúc đẩy sự gắn bó
trọng. Do vậy, Mặt trận đã đề xuất việc tập trung nghiên
đồng
hành cùng dân tộc, "kính Chúa yêu nước" của Giáo
cứu làm rõ hơn về tổ chức và bộ máy làm công tác tôn
hội
Công
giáo Việt Nam.
giáo của hệ thống chính trị trong tình hình mới theo tinh
thần Nghị quyết của Đảng, nhất là công tác vận động,
Nghiên cứu và có giải pháp cụ thể để hỗ trợ, phát huy
tranh thủ chức sắc, tổ chức tôn giáo của Mặt trận; đồng vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ở các tỉnh Tây
thời kiến nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách quy Nam bộ, nhằm đoàn kết, tập hợp sư sãi Phật giáo Nam
định về chế độ kinh phí đặc thù dành cho Ban Thường tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer trong khối đại
trực Mặt trận các cấp trong công tác này. Tổ chức bộ máy đoàn kết toàn dân tộc.
làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cũng nên gắn
Nghiên cứu, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc
và là một bộ phận trong cơ quan quản lý nhà nước về văn
trong
việc hướng dẫn, giúp đỡ và phát huy vai trò của các
hoá để vừa đảm bảo chức năng quản lý, vừa phát huy
hội
đoàn
tôn giáo được thành lập hợp pháp, thông qua
được các giá trị đạo đức, văn hoá vật thể và phi vật thể
những
hình
thức hội đoàn này, tập hợp, đoàn kết chức
của các tôn giáo trong đời sống xã hội.
sắc và đồng bào có đạo trong khối đại đoàn kết dân tộc,
Ba là, phối hợp và tham gia cùng các cơ quan chức như: hoạt động của các Dòng tu trong Công giáo, tổ chức
năng của Nhà nước để nghiên cứu, thể chế hoá các chủ Gia đình phật tử trong Phật giáo.
trương, chính sách tôn giáo của Đảng thành các văn bản
Năm là, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tăng
quy phạm pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý để
cường
hoạt động giám sát của Mặt trận đối với việc thực
giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tôn
hiện
chính
sách tôn giáo của các cơ quan, đại biểu dân cử
giáo, như: vấn đề phát huy vai trò của các tổ chức tôn
và
cán
bộ
công
chức nhà nước ở địa phương, đảm bảo
giáo hợp pháp tham gia thực hiện chủ trương của Đảng,
quyền
tự
do
tín
ngưỡng,
tôn giáo hợp pháp của chức sắc,
Nhà nước, xã hội hoá các hoạt động y tế, giáo dục, từ
nhà
tu
hành
tôn
giáo
và
đồng bào các tôn giáo...v
thiện nhân đạo; vấn đề sinh hoạt tôn giáo của người nước
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Thực hiện các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng
cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận
động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
về quốc phòng, an ninh. Bài viết đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Summary: In implementing national defense and security tasks in ethnic minority
areas, the Vietnam Fatherland Front at all levels of ethnic minority areas has
strengthened the coordination with the authorities and mass organizations to
propagate and mobilize people to implement the Party's guidelines, the State's policies
and laws on national defense and security. This paper proposes a number of solutions
to promote the role of the Vietnam Fatherland Front in performing national defense
and security tasks, contributing to strengthening the great national unity bloc.
Từ khóa: Quốc phòng; an ninh; đồng bào dân tộc thiểu số; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: National defense; security; ethnic minorities; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/10/2019; Sửa chữa: 25/10/2019; Duyệt đăng: 6/11/2019.
rong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ chính trị
đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, Mặt trận các cấp 27 tỉnh vùng đồng
bào dân tộc thiểu số đã phối hợp với lực lượng Công
an, Bộ đội Biên phòng xây dựng hơn 34 nghìn người có uy
tín trong các dân tộc thiểu số làm nòng cốt trong vận động
cộng đồng thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc, xây dựng các mô hình quần chúng tự quản đường
biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh quốc gia.

T

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số
qua lực lượng người có uy tín, tiêu biểu, các vị ủy viên ủy
ban; tuyên truyền, vận động thông qua các ngày lễ hội
của các dân tộc. Tuyên truyền thông qua “Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” được tổ chức hàng
năm với các nội dung tuyên truyền, vận động như: 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 tốt
đẹp của từng 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... Thông qua công tác
tuyên truyền, vận động của Mặt trận đã tạo mối quan hệ
tốt giữa cán bộ Mặt trận với đồng bào các dân tộc thiểu
số ở các địa phương, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa.
Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các nhiệm
vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương,
không tham gia các tổ chức bất hợp pháp, như: “Tin lành
Vàng Chứ” ở địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc; tổ chức
bất hợp pháp Dương Văn Mình ở Hà Giang, Tuyên Quang,
Cao Bằng, Thái Nguyên; “Tin lành Đề Ga”, “Hà Mòn” ở các
tỉnh vùng Tây Nguyên; tuyên truyền lịch sử vùng đất Tây
Nam bộ để chống lại những âm mưu phản động của tổ
chức Khmer Krôm…

Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2019.
ẢNH: QUANG VINH

Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ an ninh,
quốc phòng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong
nhiệm kỳ qua ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là công
tác phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tuyên
truyền, vận động đồng bào các dân tộc tích cực thực hiện
các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ
chủ quyền biên giới quốc gia, đường biên, mốc giới... Cụ
thể như:
Thực hiện Chương trình số 09/Ctr-BCA-MTTW của Bộ
Công an và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong tình hình mới” và Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Mặt trận các cấp ở các tỉnh
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã lập danh sách được
hơn 34 nghìn người có uy tín trong các dân tộc thiểu số;
tích cực, chủ động phối hợp với Công an cùng cấp thực
hiện công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của
người có uy tín làm nòng cốt trong công tác vận động
cộng đồng thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc” gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác
ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh
sống. Thông qua công tác phối hợp, Mặt trận và Công an
các cấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát
hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với nhiều đối
tượng phạm tội, nhiều vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến
an ninh, trật tự. Điển hình như: Mặt trận các cấp tỉnh
Quảng Ninh đã phối hợp với Công an các cấp xây dựng

được 637 người có uy tín, trong đó có 460 người do lực
lượng công an trực tiếp vận động, giữ vai trò nòng cốt
trong hoạt động ở 920 tổ nhân dân tự quản an ninh trật
tự. Thông qua nguồn tin của người có uy tín, lực lượng
công an đã thu trên 700 kg pháo nổ, 33 khẩu súng săn tự
chế, tham gia vận động 25 trường hợp người dân tộc
thiểu số đi cai nghiện bắt buộc, phối hợp với chính quyền
địa phương tuyên truyền, vận động, ngăn chặn hàng trăm
người có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao
động, làm thuê, cung cấp trên 300 tin liên quan đến an
ninh trật tự, trong đó có nhiều tin có giá trị liên quan
đến tình hình khu vực biên giới, tranh chấp trong nội bộ
nhân dân, hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng
dân tộc. Tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an các cấp
xây dựng được 1.327 người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số, có 580 người tham gia các tổ tự quản về an
ninh, trật tự. Thông qua công tác vận động của người có
uy tín đã giải quyết 98 vụ việc liên quan đến an ninh trật
tự, người uy tín đã cung cấp 76 nguồn tin có giá trị cho
lực lượng công an. Tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Công an
xây dựng được 2.473 người uy tín trong 27 dân tộc thiểu
số, người uy tín đã phát hiện 33 nghìn lượt người xuất
cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, phát hiện 113
vụ nhập cảnh trái phép với 817 người…
Thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Thường trực
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Tư
lệnh Bộ đội Biên phòng về triển khai thực hiện phong
trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia”, Mặt trận 25 tỉnh có đường biên

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 195 (11/2019) 41

DIễN ĐÀN ĐạI ĐOÀN KếT TOÀN DÂN TộC

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức 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” khu vực biên giới tuyến Việt Nam
ẢNH: HẠNH NGUYÊN
- Trung Quốc và Việt Nam - Lào giai đoạn 2009-2018.

giới trên đất liền đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận
động đồng bào các dân tộc quản lý và bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thông qua các mô
hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới,
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực
biên giới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như:
“Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; “Tổ tự quản an
ninh trật tự thôn, bản”; “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh
trật tự”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”... đã
xây dựng được 3.519 tổ tự quản đường biên, mốc quốc
giới; đồng bào các tuyến biên giới tại 25 tỉnh đã ký kết
nhận tự quản 3.262 km đường biên giới, 2.345 mốc quốc
giới… Điển hình là: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã
phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh xây
dựng các mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại các
thôn, bản ở các xã biên giới. Đến nay, 100% các xã biên
giới đã triển khai thực hiện nội dung tự quản đường
biên, cột mốc với 125 tập thể (thôn, bản) đăng ký tự
quản 365,861 km/400,861 km đường biên; 2.789
hộ/3.816 người đăng ký tự quản 173/187 cột mốc và 4
công trình biên giới... Hiện nay, các tổ tự quản đang
hoạt động có hiệu quả, các thành viên trong tổ đều nêu
cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nắm chắc tình
hình, kịp thời thông báo cho Đồn Biên phòng và chính
quyền địa phương những vụ việc, vấn đề phức tạp về an
ninh trật tự và vi phạm pháp luật, góp phần đấu tranh
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ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn.
Tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và
Công an tỉnh trong triển khai thực hiện công tác phối
hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng
cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia
phong trào tự quản an ninh trật tự ở địa phương; xây
dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế
trận quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân vững
chắc, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã
hội. Kết quả, có 516 hộ gia đình có đất sản xuất dọc biên
giới nhận và bảo vệ 234 km đường biên giới, 81/100 cột
mốc và 52/52 ấp giáp biên đăng ký tự quản, từ đó góp
phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới
quốc gia; giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương và Bộ
đội Biên phòng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống
xảy ra trên địa bàn. Tỉnh An Giang đã phối hợp với Bộ
đội Biên phòng tổ chức phong trào “Quần chúng tham
gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật
tự khóm, ấp khu vực biên giới” với các mô hình, như:
“Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Kết nghĩa cụm
dân cư hai bên biên giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự
khóm, ấp”, “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”; đã
thường xuyên duy trì được 98 tổ/73 khóm, ấp giáp biên
về tự quản đường biên, cột mốc và 855/855 hộ dân có
đất sản xuất giáp biên giới tham gia bảo vệ đường biên,
cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực
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biên giới. Qua đó, các đồn Biên phòng đã thu được 1.646
nguồn tin có giá trị, thu 198 đĩa CD, VCD, 3.012 trang tài
liệu, 209 bức ảnh hoạt động của các tổ chức, đối tượng
nhen nhóm phản động; góp phần bảo vệ vững chắc chủ
quyền, an ninh biên giới.
Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong thực hiện các nhiệm vụ về an ninh, quốc
phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng
cường khối đại đoàn kết các dân tộc, trong thời gian tới,
hệ thống Mặt trận các cấp cần chủ động tham mưu cho
cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành Công an, Bộ
đội Biên phòng và các tổ chức thành viên tập trung thực
hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
1. Tăng cường, kiên trì tiếp tục làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc
phòng vùng dân tộc thiểu số với các hình thức đa dạng,
phong phú.
Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền,
kết hợp các hình thức tuyên truyền thông qua báo chí,
phát thanh, truyền hình với việc trang bị tài liệu, tờ rơi,
đội thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa, thể thao,
các hội thi, đối thoại tiếp xúc của cán bộ Mặt trận với
đồng bào… Đặc biệt coi trọng hình thức phát thanh,
truyền hình bằng tiếng dân tộc, công tác tuyên truyền
miệng thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu và đội
ngũ ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở vùng dân
tộc thiểu số, thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc ở khu dân cư “ dịp 18/11 hàng năm và các lễ, hội của
đồng bào các dân tộc thiểu số. Thực hiện công tác phối
hợp đồng bộ trong cả hệ thống chính trị các cấp để vận
động, thuyết phục đồng bào hiểu và tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực
hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận
và các tổ chức đoàn thể phát động; không dùng các biện
pháp cứng nhắc, cưỡng bức thô bạo, tạo kẽ hở cho các
thế lực thù địch lợi dụng. Đảm bảo các điều kiện để đồng
bào xây dựng mối quan hệ gắn bó với cộng đồng các dân
tộc cùng sinh sống ở khu dân cư, tham gia ngày càng tốt
hơn các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần
tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi
mới công tác vận động quần chúng theo hướng thiết
thực, hiệu quả, gắn với việc phát triển kinh tế, xã hội,
thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; xây dựng môi
trường văn hoá - xã hội ở khu dân cư; đồng thời làm tốt
công tác quản lý nhà nước và xử lý nghiêm theo pháp
luật đối với mọi hoạt động vi phạm pháp luật. Việc đổi
mới phương thức công tác vận động đồng bào dân tộc
thiểu số, cần quán triệt tốt phương châm: chân thành,
tôn trọng, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững
chắc; sử dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù
của từng dân tộc, từng địa phương.
2. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu tiên phát triển
kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống, trình độ dân trí của
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đồng bào dân tộc với những chương trình, dự án cụ thể,
phù hợp với từng vùng, từng tiểu vùng.
Thực tế trong những năm qua, các đối tượng tuyên
truyền phát triển đạo trái phép ở vùng dân tộc thiểu số
đã lợi dụng tình trạng nghèo đói, dân trí thấp của đồng
bào để tuyên truyền, lôi kéo. Bởi vậy, cần tăng cường hơn
nữa đầu tư phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng
cao đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần cho đồng bào,
làm mất cơ sở nền tảng cho các thế lực thù địch thâm
nhập và kích động phá hoại khối đại đoàn kết. Do đó,
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào thiểu
số là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao nhận thức chính
trị, văn hoá, xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số,
đồng thời xoá bỏ được tư tưởng kỳ thị dân tộc, dân tộc
hẹp hòi mà các thế lực thù địch lợi dụng kích động chống
phá. Việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng cơ
sở, xoá đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục… phải
đi cùng với việc quy hoạch, sắp xếp lại các khu dân cư,
từng bước tổ chức hợp lý cuộc sống của đồng bào ở các
bản, làng, nhất là ở các địa bàn biên giới.
3. Chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
kích động chủ nghĩa ly khai, tư tưởng dân tộc cực đoan,
chia rẽ dân tộc, tôn giáo.
Xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu
tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng
vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng ly khai,
lôi kéo đồng bào, chia rẽ dân tộc, chống phá cách mạng.
Biện pháp đấu tranh chủ yếu là phải dựa vào quần chúng
có đạo và chức sắc tôn giáo, kết hợp vận dụng pháp luật
và giáo luật để ngăn ngừa và xử lý các trường hợp sai trái.
Thực sự coi công tác vận động quần chúng là cốt lõi giải
quyết vấn đề, là nền tảng, điều kiện đảm bảo cho việc
củng cố vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền
các cấp. Cần khắc phục tình trạng dùng biện pháp hành
chính đơn thuần.
4. Tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở
cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh về mọi
mặt, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh, ngăn chặn
các hoạt động vi phạm pháp luật, truyền đạo trái phép.
Đảng và Nhà nước cần có chiến lược đào tạo đội ngũ
cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với tổ chức
cơ sở đảng: phải xoá thôn, bản, buôn "trắng" không có
đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân
dân, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của
Đảng và chính sách của Nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn
giáo. Kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân
của một số cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và luân chuyển cán bộ. Quan tâm
chỉ đạo để có cơ cấu hợp lý cán bộ các dân tộc, các bản
trong bộ máy của xã. Phấn đấu các bản, trường học có chi
bộ, xã có đảng bộ, khắc phục tình trạng cơ sở không có
tổ chức đảng và đảng viên.v
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Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
đồng bào dân tộc Khmer của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới
CAO THỊ NGỌC THỦY*

Tóm tắt: Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer
trong tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Trà Vinh đã tích cực tuyên truyền, vận
động nhân dân phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, phát huy khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, đời sống các hộ dân trong tỉnh được nâng lên, hộ
nghèo giảm, giữ vững an ninh trật tự trong khóm, ấp, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng, Nhà nước. Bài viết đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer cùng đoàn kết chung tay
xây dựng quê hương.
Summary: In order to improve the material and spiritual life of the Khmer people
in the area, the Vietnam Fatherland Front of Tra Vinh province has actively
propagandized and mobilized people to develop their economy and build up
cultural life, and promote the great national unity bloc. Up to now, the life of
households in this province has been raised, the number of poor households has
been decreased, the security and order in clusters and hamlets has been
maintained, and local people believe in the leadership of the Party and the State.
This article offers solutions to improve the effectiveness of propaganda and
mobilization of the Khmer people to work together to build their homeland.
Từ khóa: Tuyên tuyền, vận động, đồng bào dân tộc Khmer, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
Keywords: Propaganda, mobilize, Khmer people, the Vietnam Fatherland Front Committee of Tra Vinh province.
Nhận bài: 21/10/2019; Sửa chữa: 25/10/2019; Duyệt đăng: 29/10/2019.
rà Vinh nằm ở phía Đông Nam vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu, có
65 km bờ biển, diện tích tự nhiên 2.341 km2, dân
số trên 1,1 triệu người với 3 dân tộc chính là: Kinh,
Khmer, Hoa, tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển nông
nghiệp. Đây cũng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, nhiều
tôn giáo khác nhau, tỉnh có gần 328.000 người là dân tộc
Khmer (chiếm 31,5% dân số trong tỉnh). Toàn tỉnh có 143
chùa Phật giáo Nam tông Khmer với hơn 3.000 vị chư
tăng. Trà Vinh có 24 xã đặc biệt khó khăn và 52 ấp đặc
biệt khó khăn thuộc 21 xã khu vực II nằm trong diện đầu
tư của Chương trình 135.

T

Năm 2018, từ nguồn vốn được Trung ương phân bổ,
tỉnh Trà Vinh đã đầu tư xây dựng 76 công trình hạ tầng
*
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tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135;
hỗ trợ gần 800 hộ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Tỉnh cũng đang
giải ngân nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ
Ireland xây dựng 10 công trình hạ tầng, dự kiến cuối năm
2019 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng; Ngoài ra, tỉnh Trà
Vinh còn tranh thủ các nguồn lực từ những dự án triển
khai trên địa bàn để hỗ trợ đồng bào Khmer cải thiện kinh
tế gia đình. Nhờ vậy, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn
hơn 16.000 hộ nghèo (giảm 2,46% so với cuối năm 2017);
trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer
giảm 4,4%/năm (vượt 1,4% so với chỉ tiêu đề ra). Đồng
bào Khmer tỉnh Trà Vinh sống tập trung, ổn định, xây
dựng chùa, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng để người
dân thực hiện nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước
tỉnh Trà Vinh, tháng 4/2019.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP
Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ban Dân tộc
tỉnh, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật nâng cao nhận thức cho người dân về tình
trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào các dân tộc thiểu số; vận động bà con chấp hành
tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, tham gia các cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu, các chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; giảm
nghèo bền vững và các phong trào thi đua do địa phương
phát động. Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Ban Dân
tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc
Khmer, Chăm, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo,
đồng bào dân tộc Khmer. Ở các huyện, xã tổ chức tuyên
truyền tới đồng bào dân tộc thiểu số về cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền
công tác bầu cử; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An toàn
giao thông, các chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số…
Tuyên truyền đa dạng thông qua các loại hình: hệ thống
báo chí; trang bị tài liệu, tờ rơi, đội thông tin lưu động,

các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, đối thoại, tiếp
xúc của cán bộ; đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu, các vị
chức sắc tôn giáo, sư sãi, Achar; qua “Ngày hội Đại đoàn
kết dân tộc ở khu dân cư” dịp 18/11 hàng năm; qua các
lễ hội của đồng bào Khmer.
Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sen Đôn Ta của
đồng bào dân tộc Khmer, Ban Thường trực ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và
chúc mừng các vị chức sắc trụ trì chùa Nam tông Khmer,
người có uy tín, các vị ủy viên ủy ban Mặt trận tỉnh là
người dân tộc Khmer, qua đó tìm hiểu tâm tư nguyện
vọng của đồng bào dân tộc và động viên, vận động đồng
bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết trong
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức
thực hiện nhiều hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan nghệ
thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống
Khmer; liên hoan văn hóa ẩm thực truyền thống; triển
lãm ảnh và trưng bày hiện vật. Các hoạt động thể thao và
trò chơi dân gian như: bóng chuyền, bóng đá mini, đẩy
gậy, kéo co… với sự tham gia đông đảo người dân cùng
du khách thập phương. Việc tổ chức thường xuyên Ngày
hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer góp phần
vào công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền
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thống của đồng bào dân tộc Khmer và góp phần xây dựng
mối quan hệ đoàn kết dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ
văn hóa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi
trong đồng bào dân tộc Khmer, động viên đồng bào đoàn
kết, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Có thể thấy rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh đã luôn quan tâm
chăm lo tốt an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số nói chung, đời sống vật chất, tinh thần của bà
con dân tộc Khmer nói riêng. Đến nay, các xã có đông
đồng bào dân tộc Khmer đều có trường mẫu giáo, đạt tỷ
lệ 96,8% số trẻ em đến trường, 56 trong số 59 xã trong
tỉnh đều có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng
điện đạt 95,86% và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%.
Ngoài việc hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế, Trà
Vinh còn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình
độ cho cán bộ, công chức, viên chức là người Khmer ở các
cấp. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người
Khmer chiếm 18,52%, trong đó, tỷ lệ ở cấp xã chiếm
14,26% và cấp huyện, tỉnh chiếm 18,79%.
Bên cạnh những thuận lợi, việc tiếp thu khoa học kỹ
thuật để áp dụng trong sản xuất của bà con Khmer còn
hạn chế, hiệu quả mang lại chưa cao; đời sống một bộ
phận bà con đồng bào Khmer còn gặp nhiều khó khăn.
Cán bộ làm công tác dân tộc còn thiếu và chưa được tập
huấn chuyên sâu, còn hạn chế về tiếng nói và chữ viết.
Công tác tuyên truyền của Mặt trận cấp tỉnh chỉ làm điểm,
còn lại các huyện, xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền
rộng rãi trong dân, nhưng địa phương hiện nay thiếu kinh
phí nên công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn.
Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng
bào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cần thực
hiện một số giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động đồng bào dân tộc Khmer.
Thứ nhất, cần tăng cường tuyên truyền tới đồng bào
bằng nhiều kênh khác nhau. Ban Thường trực ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Đài
Phát thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh, mỗi tháng nên có 2
đến 4 kỳ về nội dung chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc;
phối hợp với các báo trong tỉnh thường xuyên đưa tin, viết
bài về các mô hình, cách làm hay để nhân rộng. Tăng cường
tuyên truyền thông qua các hình thức: trang bị tài liệu, tờ
rơi, đội thông tin lưu động; các hội thi, đối thoại, tiếp xúc
cán bộ, các hoạt động văn hóa, thể thao. Ban Thường trực
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban
Dân vận, Ban Dân tộc tỉnh biên soạn các tài liệu tuyên
truyền bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Khmer). Phối
hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, địa phương, với các vị
chức sắc, trụ trì các chùa Nam tông Khmer tuyên truyền
những nội dung như: nâng cao hiểu biết về tệ nạn xã hội;
ý thức bảo vệ môi trường; nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang; hiểu biết về an toàn thực phẩm và phòng,
chống buôn lậu, an toàn giao thông…
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Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua người có
uy tín, tiêu biểu, các vị chức sắc tôn giáo, sư sãi, Achar
trong tỉnh. Việc thăm hỏi các cá nhân uy tín, tiêu biểu,
nòng cốt trong đồng bào dân tộc khmer nhân dịp Tết cổ
truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen Đôn Ta của đồng bào
Khmer… nhằm gắn chặt mối quan hệ giữa Đảng, Mặt
trận, đoàn thể với đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh,
góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận
động đồng bào tham gia tích cực phát triển sản xuất, nỗ
lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, cùng nhau
tham gia đóng góp vào công tác an sinh xã hội, thực
hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”. Ngoài ra, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
cũng tăng cường phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức
các đoàn thăm quan, học hỏi kinh nghiệm, mô hình
điểm ở các địa phương, các di tích lịch sử cách mạng các
tỉnh phía Bắc cho các vị chức sắc, chức việc, người có uy
tín trong đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh, nhằm tạo
điều kiện cho các chức sắc, chức việc, các vị sư sãi,
Achar, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer
trong tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm;
tìm hiểu các di tích lịch sử nâng cao tinh thần yêu nước,
đồng thời góp phần tuyên truyền về truyền thống cách
mạng của nhân dân ta.
Thứ ba, tăng cường tuyên truyền về “Ngày hội Đại
đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” dịp 18/11 hàng năm; các
lễ, hội của đồng bào Khmer: hàng năm, ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận huyện, thị xã,
thành phố tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
tại khu dân cư với nhiều hình thức hoạt động, nhằm nâng
cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc;
về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong
tình hình mới; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy
truyền thống đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm trong
thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đánh giá kết
quả triển khai, thực hiện của Ban Công tác Mặt trận cơ sở,
nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào
thi đua yêu nước ở khóm, ấp. Kịp thời biểu dương, khen
thưởng những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu có
nhiều thành tích, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.
Thứ tư, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần phối hợp
chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành,
đoàn thể quan tâm tới công tác dân tộc, tôn giáo. Cần
quan tâm giải quyết tốt các vấn đề kinh tế - xã hội, không
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống, các di tích lịch sử; quan tâm chăm lo đời sống đồng
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người nghèo,
người có công với cách mạng.v
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Phát huy vai trò của tổ chức Hội và
giai cấp nông dân trong xây dựng
nông thôn mới ở Hà Tĩnh
BÙI NHÂN SÂM*

Tóm tắt: Phát huy vai trò của tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong xây dựng nông
thôn mới, Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào xây dựng nông
thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Thông qua xây dựng nông thôn
mới, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Hội và phong trào
nông dân trong toàn tỉnh; vai trò, vị trí của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định. Chức
năng đại diện của Hội trong việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của
hội viên, nông dân được phát huy; niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền
ngày càng được nâng lên.
Summary:In promoting the role of the Association and farmer class in building newstyle rural areas, Ha Tinh province has become a national bright spot in the movement
to build new-style rural areas with many creative and effective ways. Building new-style
rural areas has contributed to improving the quality of activities of the Association and
the farmer movement in the whole province; the role and position of the Association
continues to be affirmed. The representative function of the Association in taking care
of improving the material and spiritual life of its members and farmers has been
promoted; People's faith in the Party and the Government has been increasingly raised.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh; cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Keywords: Building new-style rural areas; building the Vietnamese peasantry; Farmer Association of Ha Tinh
province; the campaign “All people unite to build new rural areas and civilized cities”.
Nhận bài: 21/10/2019; Sửa chữa: 23/10/2019; Duyệt đăng: 28/10/2019.
ội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tích cực phối hợp triển
khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện có hiệu quả
Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của
Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm
của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp,
xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt
Nam giai đoạn 2010 - 2020” và 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; khơi dậy
sức dân, phát huy tốt vai trò chủ thể, nòng cốt của người
nông dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

H
*

Xác định mục đích của việc thực hiện Chương trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là huy động sức dân
để đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Hội
Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai phối hợp thực hiện
bằng các việc cụ thể, như: tuyên truyền, vận động để hội
viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng
nông thôn mới gắn với vai trò chủ thể của người nông dân.
Phát động các cấp Hội và hội viên, nông dân tích cực tham
gia bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả với phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân thực hiện và dân hưởng lợi”.
Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, như: tham
gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, xây

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh.
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dân cư kiểu mẫu; tổ chức
được 7.515 buổi truyền
thông về nước sạch, vệ sinh
môi trường, phòng chống
tội phạm, tệ nạn xã hội, an
toàn giao thông, bình đẳng
giới và phòng, chống bạo
lực gia đình... với 487.863
lượt người tham gia; vận
động 13.640 người tham gia
bảo hiểm xã hội tự nguyện
và 140.577 người tham gia
bảo hiểm y tế hộ gia đình,
góp phần nâng tỷ lệ tham
gia bảo hiểm y tế toàn dân
lên trên 86%.
Thực hiện Đề án đào tạo
nghề theo Quyết định
1956/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, các cấp Hội đã
trực tiếp đào tạo 234 lớp và
cấp chứng chỉ cho 2.496 học
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tặng
viên,
phối hợp đào tạo nghề
quà cho bà con đồng bào dân tộc Chứt tại Ngày hội Đại đoàn kết bản Rào Tre, xã Hương Liên,
cho
7.195
học viên; giới
ẢNH: PV
huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
thiệu việc làm cho 2.473 lao
động. Bằng phương pháp
dựng các mô hình kinh tế, các hợp tác xã, tổ hợp tác; hiến giảng dạy “cầm tay chỉ việc”, gắn lý thuyết với thực hành,
đất, tài sản, kinh phí, ngày công và huy động các nguồn lực sau học nghề các học viên có việc làm, tăng thu nhập từ
khác để xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa cơ nghề đã học. Đội ngũ nông dân qua đào tạo nghề còn là các
sở, xây dựng nhà ở, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn tuyên truyền viên tích cực giúp đỡ nhiều nông dân trong
mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
thôn, xóm cùng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ đó hình thành các vùng
Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 28.830 buổi
sản xuất tập trung.
cho 2.072.000 lượt người tham dự về các chủ trương, chính
sách của Trung ương và của tỉnh về xây dựng nông thôn
Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tín chấp với Ngân hàng
mới. Về hình thức tuyên truyền, thông qua sinh hoạt chi Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội thi nông thôn với tổng doanh số cho vay gần 10.750 tỷ đồng,
sân khấu hóa, như: Nhà nông đua tài, showgame truyền cho 410.670 hộ vay vốn; Quỹ Hỗ trợ nông dân 45,5 tỷ đồng
hình “Nông thôn ngày mới” tạo không khí sôi động, giúp cho 221 tổ hợp tác và 2.310 thành viên vay; phối hợp với
cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, vai các doanh nghiệp, cung ứng 90.138 tấn phân bón, 22 vạn
trò và các nội dung xây dựng nông thôn mới và xác định cây giống, 1.114 máy nông nghiệp trả chậm. Thông qua đó,
được trách nhiệm chủ thể của mình trong việc triển khai đã vận động thành lập được 698 mô hình Tổ hợp tác, 128
thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hóa các nội dung hợp tác xã. Tiêu biểu như mô hình Tổ hợp tác bò chất lượng
tham gia xây dựng nông thôn mới bằng việc đăng ký những cao ở xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tổ hợp tác chăn nuôi lợn
nội dung, phần việc, tiêu chí theo lộ trình, thời gian và mức ở Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tổ hợp tác trồng cam ở Vũ Quang;
khoán cụ thể; phát động hội viên nông dân phát huy vai trò Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ Sơn Hàm...
chủ thể, nòng cốt tích cực tham gia và huy động sức mạnh
Phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền, vận động nông
tổng hợp toàn xã hội cùng thực hiện.
dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;
Trong 10 năm, các cấp Hội đã vận động 52.140 hộ nông tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; an toàn vệ
dân hiến 276,3 ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng sinh thực phẩm; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư
triệu ngày công để làm mới, sửa chữa 1.342 km đường giao văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
thông nông thôn, kiên cố hóa 2.267 km kênh mương. Vận tang, lễ hội; thực hiện chính sách dân số, gia đình, trẻ em;
động, giúp đỡ xây dựng 4.803 mô hình kinh tế tập thể; xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa văn nghệ,
hướng dẫn chỉnh trang, cải tạo trên 107.000 vườn tạp, xây thể dục thể thao; vận động nông dân mua Bảo hiểm y tế,
dựng mới 4.716 vườn mẫu, tham gia tích cực xây dựng khu Bảo hiểm xã hội tự nguyện...
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Thực hiện chủ trương đỡ đầu nông thôn mới, Hội đã
nhận giúp đỡ 5 xã xây dựng nông thôn mới với nhiều hình
thức, như: hỗ trợ cây giống, ngày công, xây dựng vườn
mẫu; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề;
tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, tư
vấn giới thiệu việc làm; hướng dẫn thành lập các Tổ hợp
tác, hỗ trợ vay vốn và các thiết chế văn hóa khu dân cư.
Tổng kinh phí đã hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng. Đến nay, đã có 3
xã về đích, còn 2 xã dự kiến về đích cuối năm 2019.
Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới gắn với các phong
trào của Hội, đã góp phần làm thay đổi nhận thức, tư duy và
hành động cũng như phát huy tốt vai trò chủ thể, nòng cốt của
hội viên, nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới; đời
sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng lên;
diện mạo mới ở các miền quê ngày càng khởi sắc.
Từ kinh nghiệm thực tiễn 10 năm qua trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, coi trọng việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền vận động, làm cho nông dân thay đổi tư duy, nhận
thức về vai trò làm chủ trong trong xây dựng nông thôn
mới; nắm được các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách
của Nhà nước, giúp nông dân tiếp cận các chính sách, mạnh
dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia
đình và cho xã hội.
Hai là, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng các mô hình
sản suất, kinh doanh có hiệu quả, từ đó nhân ra diện rộng.
Tổ chức cho nông dân thăm quan học tập kinh nghiệm các
mô hình hay, những cách làm hiệu quả trong và ngoài địa
phương để nông dân mạnh dạn áp dụng. Tăng cường các
hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ
thuật, kỹ năng tiếp cận thị trường, kiến thức quản lý, điều
hành sản xuất; đáp ứng nhu cầu về vốn, vật tư nông
nghiệp, kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư liên doanh,
liên kết với nông dân xây dựng các chuỗi giá trị trong sản
xuất nông nghiệp đảm bảo sản xuất bền vững, ổn định.
Ba là, quan tâm các hoạt động giám sát và phản biện các
chu trình chính sách, không ngừng củng cố tổ chức, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tích cực bồi dưỡng cán bộ
cả về năng lực và tâm huyết, đủ khả năng tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền các cơ chế, chính sách, cũng như các
giải pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh
doanh giỏi một cách sâu, rộng và hiệu quả.
Hà Tĩnh đang phải đối diện với các khó khăn thách thức
hiện nay, tình hình thiên tai, hạn hán, bão lụt, biến đổi khí
hậu, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường;
đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn (việc làm
bấp bênh, thu nhập thấp, chịu nhiều rủi ro; sản phẩm nông
nghiệp làm ra khó tiêu thụ, giá thành thấp; việc liên doanh
- liên kết trong phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản
phẩm còn lỏng lẻo, lúng túng, hiệu quả thấp...).
Phát huy kết quả và bài học kinh nghiệm trong 10 năm
qua, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy kết

quả, khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục tuyên truyền, vận
động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể, nòng
cốt, khơi dậy sức dân nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng
nông thôn mới đạt nhiều thành tích nổi bật, thiết thực,
hiệu quả hơn, phấn đấu sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh
nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện tốt
các giải pháp trọng tâm sau:
Thứ nhất, tập trung tuyên truyền có chiều sâu về mục
đích, ý nghĩa của việc xây dựng Nông thôn mới, gắn với vai
trò chủ thể của người nông dân; quan tâm đầu tư chuyển
giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới gắn với nâng cao
chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người nông dân
tiếp cận các cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển sản
xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu
nhập. Vận động hội viên, nông dân xây dựng vườn mẫu,
khu dân cư kiểu mẫu thiết thực, hiệu quả; khuyến khích
xây dựng hàng rào xanh, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản
xuất, kinh doanh, đảm bảo vừa có hiệu quả kinh tế, vừa có
mỹ quan, sinh cảnh đẹp, tạo thành phong trào rộng khắp,
lan tỏa về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
Thứ hai, Nhà nước các cấp cần có chính sách hỗ trợ thúc
đẩy liên doanh, liên kết; đầu tư, thu hút các doanh nghiệp
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để làm đầu
kéo giúp nông dân phát triển sản xuất, đồng thời cần có cơ
chế ràng buộc để doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách
phải có trách nhiệm pháp lý hỗ trợ nông dân. Quan tâm đầu
tư xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông
nghiệp tiêu biểu của Hà Tĩnh để đủ sức cạnh tranh trên thị
trường trong nước và hội nhập thị trường quốc tế.
Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác dạy nghề và đào
tạo kỹ năng, phương pháp cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác
và lấy vai trò Hợp tác xã, Tổ hợp tác làm chủ thể trong việc
sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP). Tăng cường hiệu quả công tác phối
hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoạt động của Quỹ
hỗ trợ nông dân, nhằm cung ứng vốn vay ưu đãi cho hội
viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội các nhiệm
vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; tăng cường
công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách và kết quả
đạt được trong xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó tạo
niềm tin và sức mạnh của quần chúng nhân dân; tạo đồng
thuận xã hội trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Thứ năm, trong xây dựng nông thôn mới cùng với việc
đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, cần quan tâm
nhiều hơn đến việc đầu tư cho lĩnh vực tinh thần; khôi phục
và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đấu
tranh xóa bỏ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu đang xâm
nhập vào nông thôn hiện nay, xây dựng hình ảnh người
nông dân văn minh, tiến bộ trong nông thôn mới trên quê
hương Hà Tĩnh.v

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 195 (11/2019) 49

KINH NGHIệM - THựC TIễN

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Nam Định với công tác tôn giáo
HỒ QUANG*

Tóm tắt: Là tỉnh đa dạng về tôn giáo, số lượng chức sắc, tín đồ đông, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều hoạt động phát huy vai trò của các
tôn giáo trong tham gia các phong trào yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Mặt trận Tổ quốc tỉnh thật sự là cầu nối giữa các tôn giáo với cấp ủy Đảng,
chính quyền và nhân dân ở địa phương.
Summary: As a province with a diverse religious background, a large number of
dignitaries and followers, the Fatherland Front Committee of Nam Dinh province has
implemented a lot of activities to promote the role of religions in participating in
patriotic movements and socio-economic development. The provincial Front is really
a bridge between religions and Party committees, local authorities, and people.
Từ khóa: Tôn giáo; chức sắc, tín đồ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định.
Keywords: Religion; dignitaries and followers; the Vietnam Fatherland Front of Nam Dinh province.
Nhận bài: 21/10/2019; Sửa chữa: 23/10/2019; Duyệt đăng: 6/10/2019.
am Định là một tỉnh nằm phía Nam đồng bằng
châu thổ sông Hồng, có diện tích tự nhiên
1.650,14 km2 với 72 km bờ biển; có 10 đơn vị hành
chính với dân số gần 2 triệu người. Là một tỉnh
đất chật, người đông, thuần nhất về dân tộc nhưng lại đa
dạng về tôn giáo, số lượng, chức sắc, tín đồ đông; hiện có
3 tôn giáo chính, Phật giáo, Công giáo và Tin Lành.

N

Côi, Thăm Viếng, Trinh Vương, Mến Thánh Giá (Giáo phận
Bùi Chu) và dòng Mến Thánh Giá (Giáo phận Hà Nội) với
hơn 35 cơ sở dòng, trên 800 nữ tu, có trên 47 vạn giáo dân
chiếm 25% dân số; cư trú ở 199/229 xã, phường, thị trấn
(trong đó có 83 xã, thị trấn có trên 30% dân số là tín đồ
Công giáo). Có 1 giám mục, 227 linh mục (trong đó 8 vị là
tiến sĩ, 16 vị thạc sĩ).

Phật giáo có 798 vị tăng ni, trên 800 chùa và trên 30
vạn phật tử đã quy y tam bảo (nếu kể cả những người
chịu ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo, số lượng khoảng
60% dân số tỉnh), 9 cơ sở hạ và khu Trung tâm Phật giáo
Trúc Lâm Thiên Trường, 1 trường trung cấp Phật học đã
đào tạo được 5 khóa với trên 1.000 tăng ni; có 3 tăng ni
là tiến sĩ, 6 tăng ni là thạc sĩ; 11 tăng ni đang theo học
thạc sĩ, 42 vị cử nhân Phật học.

Đạo Tin lành có 2 Hội Thánh thuộc Tổng Hội Thánh
Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là Hoành Nhị, Giao Hà, Giao
Thuỷ và thành phố Nam Định với 2 nhà thờ, 3 mục sư, 2
truyền đạo với 2 ban Chấp sự, khoảng gần 800 tín đồ.

Công giáo Nam Định gồm toàn bộ Giáo phận Bùi Chu và
một phần Giáo phận Hà Nội (Giáo hạt Nam Định) với 172
nhà thờ xứ, 490 nhà thờ họ. Có Đại Chủng viện Đức mẹ Vô
nhiễm Bùi Chu (từ năm 2009 đến nay đã đào tạo được 6
khóa với 150 linh mục, hiện có 145 chủng sinh và 243
chủng sinh dự bị). Có 6 dòng tu nữ là dòng Đa Minh, Mân
*

Công tác tôn giáo cần thực hiện tốt từ
cơ sở
Thực hiện Kết luận số 2 của Đoàn Chủ tịch ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong công tác tôn giáo, trong những năm qua, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai
trò của chức sắc các tôn giáo và người uy tín trong cộng
đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền

Ủy viên Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định.
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Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc thôn Nội, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, tháng 11/2019.
ẢNH: PV

vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Thường
trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo,
thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ tạo mọi điều kiện
thuận lợi để chức sắc, đồng bào các tôn giáo sinh hoạt,
hoạt động và tổ chức tốt các sự kiện tôn giáo quan trọng.
Tham mưu tổ chức các đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo
Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp đi thăm, chúc
mừng các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo, các
cơ sở tôn giáo và chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tiêu
biểu nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng của
các tôn giáo. Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật
giáo tỉnh, Tòa Giám mục Bùi Chu, 2 Hội Thánh Tin lành
thành phố, Hoành Nhị và ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh
tổ chức 3 “Giải thể thao chức sắc các tôn giáo”, mỗi lần
có hơn 100 vận động viên là chức sắc tôn giáo tham dự.
Đặc biệt, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh đã tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa Câu lạc
bộ bóng đá Tỉnh ủy với đội bóng đá của Tòa Giám mục Bùi
Chu là các vị linh mục và chủng sinh đang học tại Đại
chủng viện Bùi Chu. Đồng thời, phối hợp với Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo tỉnh, Tòa Giám mục Bùi Chu, 2 Hội
Thánh Tin lành và ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức
“Chương trình giao lưu văn nghệ các tôn giáo tỉnh Nam
Định” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh do chức sắc, nhà tu
hành các tôn giáo trực tiếp công diễn. Qua các buổi giao
lưu văn nghệ, thể thao chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo
trong tỉnh càng hiểu nhau hơn, mối quan hệ giữa các tôn
giáo và giữa các tôn giáo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh ngày càng gần gũi, trong các dịp lễ trọng của các tôn
giáo, chức sắc, nhà tu hành của tôn giáo bạn luôn đến
chúc mừng, chia vui. Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa
được các cấp, các ngành đánh giá cao.
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã
hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo (Phật giáo, Tin
Lành), tổ chức xã hội - tôn giáo (ủy ban Đoàn kết Công
giáo) tổ chức Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2017 -
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2022 thành công tốt đẹp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 128 thành viên. Ban
Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:
43 vị, trong đó có 19 vị trong Ban Thường trực; có 3 Hòa
thượng trong Ban Chứng minh tỉnh. Ban Chấp sự Hội
Thánh Tin Lành thành phố Nam Định có 4 vị, trong đó có
1 mục sư; Ban Chấp sự Hội Thánh Tin lành Hoành Nhị có
8 vị trong đó có 2 Mục sư. Ban Đoàn kết Công giáo cấp
huyện nhiệm kỳ 2017 -2022 có 131 vị trong đó có 8 linh
mục và 1 nữ tu. ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ
2017 - 2022 có 63 ủy viên, trong đó có 14 linh mục và 6
nữ tu, qua đó, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa lãnh đạo
cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Điểm nổi bật trong những năm qua là Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp đã phối hợp vận động và đoàn kết các tôn
giáo, tăng cường công tác tuyên truyền để đồng bào có
đạo nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa các cuộc vận
động, các phong trào thi đua, về tình hình phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, về cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,
về phong trào xây dựng ”Khu dân cư 5 không” gắn với
phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức triển khai nâng cao
chất lượng hai phong trào “Chùa tinh tiến”, “Xứ họ tiên
tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; tham gia bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền và
triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới chức sắc, nhà tu
hành, tín đồ các tôn giáo. Phong trào “Xây dựng xứ, họ
tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu” và Phong trào
xây dựng “Chùa tinh tiến”, đã có 394/858 chùa đạt danh
hiệu chùa tinh tiến, 847 lượt xứ, họ đạt danh hiệu xứ, họ
tiên tiến; 90.550 lượt gia đình Công giáo gương mẫu.
Hưởng ứng “Chương trình xây dựng Nông thôn mới” người
dân Nam Định đã hiến, tặng 32.361m2 đất thổ cư, thổ
canh, hơn 400 tỷ đồng để làm đường giao thông nông
thôn và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm.
Trong đó, đồng bào Công giáo đã hiến trên 20.000m2, hơn
200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây
dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm. ủy ban
Đoàn kết Công giáo tỉnh đã triển khai phong trào “Đẹp
xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng” và tổ
chức Hội nghị biểu dương người Công giáo Nam Định trong
phong trào xây dựng nông thôn mới, kịp thời động viên,
tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào công cuộc đổi mới
quê hương, đất nước của đồng bào có đạo. Ban Trị sự Giáo
hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ xây dựng một số trạm y tế,
trường mầm non xã đạt chuẩn quốc gia và hàng chục Nhà
văn hóa xóm góp phần đẩy nhanh phong trào xây dựng
nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Nam Định đã có 209/209
xã, thị trấn và 9/9 huyện được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới, thành phố Nam Định được công nhận hoàn
thành xây dựng nông thôn mới. Nam Định là tỉnh thứ hai
toàn quốc đạt và hoàn thành các tiêu chí “Tỉnh nông thôn
mới”, vượt mốc thời gian Nghị quyết của Ban Chấp hành
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Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra một năm rưỡi. Hưởng ứng
cuộc vận động “Vì người nghèo”, các vị chức sắc tôn giáo
đã quyên góp được trên 30 tỷ đồng, xây mới 376 nhà Đại
đoàn kết, nhà tình thương tặng cho người nghèo không
phân biệt tôn giáo. Trong đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh xây
mới và hỗ trợ sửa chữa hơn 200 nhà. Đến nay chương trình
làm nhà Đại đoàn kết cơ bản được hoàn thành, giúp các hộ
nghèo an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cùng với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các hoạt
động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội được coi trọng.
Các tổ chức tôn giáo đã ủng hộ trên 4,5 tỷ đồng vào các
quỹ từ thiện, tặng trên 1.000 xe lăn cho người tàn tật,
ủng hộ hàng tỷ đồng xây đền thờ liệt sỹ, tặng hơn 1.000
sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ và người nghèo cô đơn.
Nhân dịp 27/7 hàng năm, tại các huyện, thành phố, chức
sắc Phật giáo, Công giáo đều xin phép chính quyền tổ chức
Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ.
Thực hiện Chương trình Phối hợp giữa Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi
trường và các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó
biến đổi khí hậu, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, Ban Trị sự Phật giáo và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo
tỉnh Nam Định xây dựng Chương trình phối hợp và tổ
chức Hội nghị ký kết triển khai thực hiện. Sở Tài nguyên
và Môi trường đã chủ động hỗ trợ cung cấp tài liệu liên
quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu để Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Uỷ ban Đoàn
kết Công giáo tỉnh triển khai việc tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của chức sắc và tín đồ, cũng như cộng đồng
dân cư. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và ủy ban Đoàn kết Công
giáo tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo, ủy ban
Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố phối hợp chặt
chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Đoàn kết Công
giáo cùng cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp, trong
đó phát huy vai trò các cơ sở tôn giáo và tín đồ tại địa
phương. Hướng dẫn, vận động chức sắc và tín đồ nắm
bắt, cập nhật thường xuyên những kiến thức về bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng kỹ
năng tự ứng phó, giúp nhau giải quyết những rủi ro thiên
tai và tổ chức cuộc sống thân thiện với môi trường, không
gây ra những tác nhân làm gia tăng biến đổi khí hậu, lồng
ghép công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc và tín
đồ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi
khí hậu với các hoạt động của Hội Phật giáo. Hướng dẫn,
tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo, bác ái, giữ gìn
và thân thiện với môi trường của chức sắc, tín đồ và người
dân; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với những người
nghèo khó, người gặp khó khăn tại cộng đồng dân cư khi
gặp phải thiên tai, bão, lũ...; chia sẻ sự chăm sóc bằng hỗ
trợ vật chất hay tinh thần đối với các cá nhân, cộng đồng
bị tổn thất ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào mà tổ chức
tôn giáo có thể thực hiện được.
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Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tôn giáo thực
hiện các hoạt động từ thiện, do vậy, chức sắc, tín đồ các
tôn giáo đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính
quyền, các tổ chức xã hội ở trong và ngoài tỉnh thực hiện
các hoạt động từ thiện nhân đạo. Hàng năm, tổ chức khám,
chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, không phân biệt tôn
giáo, điển hình là Giáo phận Bùi Chu, Tu viện Nữ tu Đa
Minh Phú Nhai, Giáo xứ Văn Lý, Giáo xứ Nam Phương. Giáo
hội Phật giáo tỉnh Nam Định, chùa Vọng Cung, chùa Phi
Lai, Hội Thánh Tin Lành thành phố Nam Định. Phòng khám
của dòng nữ tu Mân Côi Trung Linh tổ chức khám bệnh
miễn phí cho trên 1.000 lượt người/năm, hỗ trợ cho bệnh
nhân nghèo nằm điều trị 5-6 triệu đồng/tháng. Một số cơ
sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt, như: mồ côi, khuyết tật, bỏ rơi, người già
neo đơn, không nơi nương tựa… Đến nay, có 28 cơ sở tôn
giáo đang nuôi dưỡng, chăm sóc trên 300 người, 14 cơ sở
Công giáo mở các lớp mẫu giáo bán trú với gần 700 cháu
theo học; giáo viên chủ yếu là nữ tu.

Thứ hai, thông qua các tổ chức tôn giáo (Ban Trị sự
Phật giáo, Tòa Giám mục Giáo phận, Hội Thánh Tin lành),
ủy ban Đoàn kết Công giáo tổ chức triển khai thực hiện
các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước,
nhằm phát huy mọi nguồn lực của các tôn giáo, sức mạnh
tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân. Thực tế cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” ở Nam Định là minh chứng rất cụ thể. Sự vào
cuộc của các tôn giáo ở Nam Định đã góp phần quan
trọng để tỉnh Nam Định sớm hoàn thành xây dựng nông
thôn mới.

Một số bài học kinh nghiệm của công tác
tôn giáo ở tỉnh Nam Định

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân kịp
thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng
bào có đạo, trên cơ sở chính sách, pháp luật của Nhà nước
và thực tế địa phương. Phối hợp chặt chẽ trong tham mưu
và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo niềm
tin với các chức sắc và tín đồ các tôn giáo. Mặt trận Tổ
quốc phải thực sự là “cầu nối giữa các tôn giáo với cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương”.

Thứ nhất, công tác tôn giáo của Mặt trận là công tác có
tính đặc thù. Bởi vậy, khi triển khai, thực hiện phải linh
hoạt, không khép kín, kết hợp hài hòa các quy định trong
giáo luật của các tôn giáo với truyền thống, bản sắc văn
hóa, tập quán của địa phương, trên cơ sở thượng tôn pháp
luật. Định kỳ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công
tác tôn giáo, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán
bộ. Cấp ủy đảng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát
sao đối với công tác tôn giáo. Triển khai, thực hiện tốt
công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp chức sắc, nhà
tu hành các tôn giáo, đặc biệt đối với các vị chức sắc có
uy tín, các gương điển hình trong các phong trào do Mặt
trận Tổ quốc phát động và các phong trào thi đua yêu
nước ở địa phương. Qua đó, xây dựng mối quan hệ gần
gũi, thân thiết với các vị chức sắc, các tổ chức tôn giáo
nhất là người đứng đầu các tôn giáo.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở các
cấp cần nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp, luật của Nhà nước đối với công tác tôn
giáo; đồng thời có sự hiểu biết về tôn giáo, có nhận thức
đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác vận động quần
chúng, tín đồ các tôn giáo. Thường xuyên cập nhật các
chủ trương, chính sách mới, các quy định đối với công
tác tôn giáo.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về
tôn giáo, trước hết làm tốt công tác tuyên truyền các quy
định Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Các cơ quan, cán bộ công
chức, nhất là các đơn vị làm công tác tôn giáo, các đồng
chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải hiểu và
nắm thật vững các quy định này. Các cấp ủy đảng, chính
quyền tăng cường công tác đối thoại với các vị chức sắc
và đồng bào các tôn giáo, trên cơ sở đó lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng và kiến nghị, kịp thời giải quyết các vấn đề
trong quy định của pháp luật.v
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Kiến nghị sửa đổi một số quy định
của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015
ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII,
kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22/6/2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Đây là
văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao
chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Việt
Nam. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất,
đồng bộ, minh bạch, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Summary: The Law on Promulgation of Legal Documents was passed by the
13th National Assembly, 9th Session, on June 22, 2015, came into effect from July
1, 2016. This legal document plays an important role directly in contributing to
improving the quality of the building and promulgation of legal documents in
Vietnam. Thereby, it aims to build a unified, synchronous, and transparent legal
system, effectively serving the cause of national development.
Từ khóa: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi; giám sát văn bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Law on promulgation of legal documents; amend; document monitoring; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/10/2019; Sửa chữa: 25/10/2019; Duyệt đăng: 6/11/2019.

Một số nội dung của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2015
Kể từ khi được ban hành đến nay, Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã góp phần hoàn
thiện hơn hành lang pháp lý cho hoạt động xây dựng,
ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, góp phần
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng, ban
hành văn bản quy phạm pháp luật của nước ta, chất lượng
văn bản quy phạm pháp luật đã có chuyển biến tích cực,
nhiều văn bản được đề xuất ban hành để kịp thời đáp ứng
yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần quan trọng vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, trong thực tiễn việc thực hiện các quy định
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bên cạnh
những điểm tích cực, còn có những hạn chế, vướng mắc
*

nhất định. Trong đó, có những nội dung quy định liên
quan đến sự phân công, phối hợp trong hoạt động lập
pháp; quy định về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác góp
ý, phản biện xã hội và xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật còn chung chung, chưa đủ cụ thể để thực hiện,
quy định chưa thống nhất với các quy định của các luật
có liên quan, hoặc thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện.
Các quy định của Luật về phân công, phối hợp
trong hoạt động lập pháp
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 74 và Khoản 3 Điều 75
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, các dự án Luật sau lần trình thứ nhất (đối với dự án
Luật thông qua tại một kỳ họp) và lần trình thứ hai (đối
với dự án Luật thông qua tại hai kỳ họp) thì dự án luật
chuyển sang "sân" Quốc hội và việc chỉnh lý, sửa đổi, bổ

Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc triển khai thực hiện
Hiến pháp năm 2013.
ẢNH: KỲ ANH

sung dự án Luật hoàn toàn thuộc trách nhiệm của các cơ
quan của Quốc hội.
Thực tế đó cho thấy, sự phân công, phối hợp như vậy
là chưa hợp lý, bởi Hiến pháp năm 2013 đã xác định rõ
Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp;
Chính phủ thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân
dân thực hiện quyền tư pháp.
Như vậy, sau khi trình dự án Luật ra các kỳ họp của
Quốc hội, việc các cơ quan của Quốc hội chủ trì việc sửa
đổi, bổ sung nội dung của dự án Luật là sự phối hợp
không hợp lý, dẫn đến trách nhiệm trong hoạt động lập
pháp không rõ ràng, làm cho chính cơ quan soạn thảo,
trình dự án Luật không phát huy đầy đủ thế mạnh của cơ
quan trực tiếp quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Đây
là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến việc chất
lượng của một số dự án Luật được Quốc hội thông qua
không bảo đảm, như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2015,
Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Vì vậy, cần phải sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật theo hướng cơ quan soạn thảo phải chịu
trách nhiệm đến cùng đối với dự án Luật trình Quốc hội.

Về ủy quyền lập pháp
Lập pháp là một trong những chức năng cơ bản của
Quốc hội nước ta. Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền
lập hiến và lập pháp. Trên thực tế, trong một số
trường hợp, Quốc hội không thực hiện quyền lập pháp
của mình mà ủy quyền cho ủy ban Thường vụ Quốc hội
ban hành pháp lệnh, Chính phủ ban hành nghị định
độc lập (theo Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015). Tuy nhiên, việc ủy quyền
lập pháp trong việc ban hành văn bản quy định chi
tiết còn lỏng lẻo, chưa được thực hiện nghiêm túc. Cụ
thể là trong một số luật, pháp lệnh, việc ủy quyền ban
hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn chung chung,
không giới hạn phạm vi, như: quy định "Chính phủ
hướng dẫn", "Chính phủ quy định"... vì vậy khó kiểm
soát chất lượng văn bản quy định chi tiết. Việc ủy
quyền lập pháp như quy định hiện hành hầu như
không giới hạn về phạm vi vấn đề ủy quyền và ủy
quyền quá rộng cho nhiều chủ thể, điều này chưa tuân
thủ nguyên tắc hiến định: Quốc hội là cơ quan duy
nhất có quyền lập pháp.
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KINH NGHIệM - THựC TIễN
Về thể thức văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước.
Tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015, chỉ quy định hình thức nghị quyết liên tịch
hai bên giữa ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ
tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoặc
nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Khoản 3,
Khoản 5, Điều 4). Trong khi đó, tại Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam năm 2015 cũng được ban hành đồng thời với
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật lại quy định
việc ban hành nghị quyết liên tịch ba bên, giữa ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Như vậy, quy định về thể thức văn bản quy phạm pháp
luật liên tịch giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan
nhà nước trong các văn bản này là xung đột nhau, không
bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Quy
định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 là chưa phù hợp với thực tế, chưa kế thừa được quy
định trong các Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật trước đó, về thể thức nghị quyết liên tịch nhiều bên
đã được thực hiện có hiệu quả thiết thực trong thực tế1.
Về thẩm quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật
Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên quy định chức năng,
nhiệm vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Quy định này cũng đã được cụ thể hóa thành một chương
riêng trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
Tuy nhiên, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 lại không có bất cứ một quy định nào về
thẩm quyền và trách nhiệm phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Trên thực tế, hạn chế này cũng đã gây ra bất lợi đến
việc thực hiện chức năng phản biện xã hội đối với các dự
án văn bản quy phạm pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong những năm qua.
Về quy trình, thủ tục Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tham gia xây dựng pháp luật
Xuất phát từ chỗ không thể hiện được chức năng,
nhiệm vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
theo quy định của Hiến pháp, nên Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2015 cũng không có một quy
định nào về quy trình phản biện xã hội đối với các dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Việc này đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện
quy định của Hiến pháp về quyền và trách nhiệm phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội. Để khắc phục hạn chế này, trong những
năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ thực hiện chức
năng, nhiệm vụ này căn cứ theo quy định về quy trình
phản biện xã hội chung được quy định tại Luật Mặt trận
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Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và Nghị quyết liên tịch số
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày
15/6/2017 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn.
Về các bảo đảm cho việc tham gia xây dựng pháp
luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặc dù trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 đã có quy định về một số bảo đảm cho việc
thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng pháp
luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng những quy
định này mới chỉ dừng ở mức nguyên tắc, chưa đủ cụ thể
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hoặc việc thực
hiện lại phụ thuộc rất lớn vào ý chí của các cơ quan, tổ
chức hữu quan khác mà không có tính bắt buộc đối với
các cơ quan này.
+ Tại Điều 6, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan
trong việc tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức thành viên của Mặt trận và nhân dân tham gia
góp ý kiến, nhưng cụ thể của trách nhiệm “tạo điều kiện"
đó như thế nào thì không rõ và không có điều khoản nào
trong Luật này cụ thể hóa.
+ Tại Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 quy định việc lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ
Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có
liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đối với đề
nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nhưng lại bỏ qua, không
quy định về việc lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên có liên quan. Tại Điều 37 Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về hồ sơ đề
nghị xây dựng luật, pháp lệnh, văn bản kiến nghị về luật,
pháp lệnh có quy định bắt buộc phải có bản tổng hợp,
giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ
Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức khác, nhưng
lại không quy định bắt buộc có bản tổng hợp, giải trình
ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên có liên quan.
+ Tại các Điều 74, 75, 76, 77 của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật quy định về việc trình tự xem
xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
tại Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội không có quy
định về việc đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được
mời tham dự) có quyền được phát biểu, góp ý về dự án,
dự thảo đối với những vấn đề liên quan đến nhân dân,
quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên.
Những quy định bất hợp lý này của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã mâu thuẫn với quy
định về quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến xây dựng
pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Điều 6 của
Luật. Do vậy, đã khiến cho các cơ quan soạn thảo, ban
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hành văn bản quy phạm pháp luật có thể bỏ qua việc lấy
ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên của Mặt trận trên thực tế những năm qua.

Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015
Một là, trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật (sửa đổi) phải thể hiện rõ Chính phủ chịu trách
nhiệm chính về chính sách đề ra trong dự thảo Luật trình
Quốc hội. Trong trường hợp chính sách trong dự án Luật
qua thẩm tra và thảo luận tại Quốc hội không được các đại
biểu đồng tình, thì Chính phủ phải giải trình, thuyết phục
và bảo vệ chính sách thể hiện trong dự án trước ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Nếu cuối cùng, Quốc hội
vẫn không đồng tình thì Chính phủ và Quốc hội phải
nghiên cứu, phân tích, phản biện và giải trình để tìm ra
một phương án chính sách mới phù hợp nhất có thể để
đưa trình Quốc hội tại các kỳ họp sau.
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chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Quốc hội có quyền yêu
cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo về tiến độ và những
khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng văn bản quy
định chi tiết. Khi ủy quyền cho nhiều chủ thể có thẩm
quyền ban hành văn bản quy định chi tiết như: các bộ, cơ
quan ngang bộ, chính quyền địa phương, thì cơ quan chủ
trì soạn thảo cần kèm theo hướng dẫn chi tiết về nội
dung, phạm vi quy định chi tiết để tránh sự thiếu thống
nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.
Ba là, trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật cần bổ sung hình thức nghị quyết liên tịch ba bên
giữa Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam với ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Đồng thời, Quốc hội phải chịu trách nhiệm xem xét,
thông qua hay chưa thông qua các dự án Luật do cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền trình với tư cách là một phương
thức kiểm soát quyền lực nhà nước trong việc thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Bốn là, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật các quy định về phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, về giám sát văn bản (nghiên cứu, xem
xét văn bản) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phù hợp
với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam năm 2015. Đối với những dự án Luật có
tác động lớn đến quyền và lợi ích cơ bản của nhân dân và
xã hội, mà còn nhiều ý kiến khác nhau, thì bắt buộc phải
lấy ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hoặc các tổ chức chính trị - xã hội trước khi thông qua.
Cần quy định rõ quy trình, thời gian, hồ sơ gửi lấy ý kiến
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai là, Đề nghị cần quy định cơ chế kiểm soát chặt
chẽ trong ủy quyền lập pháp tại Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật (sửa đổi) theo hướng: Quốc hội, ủy
ban Thường vụ Quốc hội khi ủy quyền ban hành văn bản
quy định chi tiết cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc
ban hành văn bản quy định chi tiết, tiến độ xây dựng văn
bản quy định chi tiết, chất lượng của văn bản quy định

Năm là, sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật tại các quy định về trách nhiệm của các
cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có
liên quan trong việc tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và nhân dân
tham gia góp ý kiến; quy định cần rất cụ thể trong từng
lĩnh vực, từng vấn đề để bảo đảm có thể thực hiện được.v

Chú thích:
1.

So với quy định trước kia và với thực tiễn hiện nay, còn thiếu hình thức nghị quyết liên tịch nhiều bên giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao; hình thức nghị quyết liên tịch giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ trưởng, thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Điển hình gần đây là các nghị quyết liên tịch: Nghị quyết liên tịch số
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; Nghị quyết liên tịch số: 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 1/2/2016 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020;…).
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Ứng dụng công nghệ thông minh
trong nông nghiệp
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thông minh (đặc biệt là IoT - Mạng lưới vạn vật kết
nối Internet) ngày càng gia tăng trên thế giới, các thiết bị được kết nối đã thâm
nhập vào mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng
công nghệ thông minh giúp cải thiện năng suất, chất lượng và tính bền vững.
Summary: Application of smart technologies (especially the IoT - the Internet of
Things) has been increasing in the world where connected devices have penetrated
every aspect of social life. In the agricultural sector, the application of smart
technology helps to improve productivity, quality, and sustainability.
Từ khóa: Mạng lưới vạn vật kết nối Internet; công nghệ thông minh; nông nghiệp.
Keywords: Internet of things; smart technology; agriculture.
Nhận bài: 25/10/2019; Sửa chữa: 26/10/2019; Duyệt đăng: 6/11/2019.
heo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp
quốc (FAO), dân số toàn cầu dự kiến sẽ vượt con số
9 tỷ vào năm 2050. Để sản xuất đủ lương thực cho
dân số, sản lượng nông nghiệp phải tăng 50%. Vì
nguồn lực cho các hoạt động nông nghiệp còn hạn chế,
hầu hết các vùng đất thích hợp cho canh tác đều đã được
sử dụng, cách duy nhất để tăng khối lượng lương thực là
nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc áp
dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp, thì
chúng ta khó có giải pháp nào khác để giải quyết thách
thức này.

T

gia này có diện tích nhỏ, thiếu nguồn nước tự nhiên,
lượng mưa khan hiếm đồng thời, có 2/3 diện tích là bán
khô cằn và khô cằn, thiếu lao động nông nghiệp và môi
trường địa chính trị phức tạp. Tuy nhiên, Israel lại dẫn
đầu thế giới về công nghệ nông nghiệp. Bởi, nông nghiệp
Israel được xây dựng dựa trên công nghệ đổi mới và tiến
bộ, không dựa trên lợi thế so sánh về tự nhiên. Tại Israel,
một số công ty cung ứng công nghệ nông nghiệp chính
xác theo hướng giải pháp toàn diện nên tất cả các trang
trại, hay nhà lưới của Israel, đều trang bị hệ thống điều
khiển kỹ thuật số với cảm biến và điều khiển tự động.

Nông nghiệp đã chứng kiến sự biến đổi về
công nghệ mạnh mẽ trong những thập kỷ qua.
Bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh khác
nhau, nông dân đã có thể kiểm soát tốt hơn quá
trình chăn nuôi, trồng trọt và nâng cao năng
suất. Nông nghiệp thông minh là cụm từ biểu thị
việc áp dụng các giải pháp IoT trong nông
nghiệp, Theo ước tính, số lượng các thiết bị IoT
trong nông nghiệp sẽ đạt con số 75 triệu vào năm
2020, tăng 20% mỗi năm. Đồng thời, quy mô thị
trường nông nghiệp thông minh trên toàn cầu
dự kiến sự tăng gấp 3 lần vào năm 2025, đạt 15,3
tỷ USD. Thị trường vẫn đang mở rộng, do đó vẫn
còn nhiểu cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ
tham gia xây dựng các sản phẩm IoT cho ngành
nông nghiệp trong những năm tới.
Điển hình về ứng dụng công nghệ thông
minh trong nông nghiệp phải nói tới Israel. Quốc
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Nông nghiệp cần được ứng dụng công nghệ thông minh.
ẢNH: DZONE
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Israel rất thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp.
ẢNH: ISRAEL21C

Công nghệ thông minh, đặc biệt là IoT, có tiềm năng
biến đổi ngành nông nghiệp ở nhiều khía cạnh. Dữ liệu
được thu thập bởi các cảm biến thông minh về điều kiện
thời tiết, chất lượng đất, tiến độ tăng trưởng của vụ mùa,
hay sức khỏe của gia súc, có thể được sử dụng để theo dõi
tình trạng sản xuất nông nghiệp. Nhờ việc kiểm soát tốt
hơn các quy trình nội bộ, rủi ro xảy ra cũng sẽ thấp hơn.
Khả năng dự đoán được sản lượng nông nghiệp sản xuất
ra, cũng cho phép việc lập kế hoạch phân phối sản phẩm
nhanh chóng và chính xác hơn.
Ngoài ra, nhờ ứng dụng công nghệ thông minh trong
nông nghiệp, mà việc quản lý chi phí và giảm lượng chất
thải cũng hiệu quả hơn. Khi phát hiện bất kỳ sự bất
thường nào trong tăng trưởng của cây trồng hay sức khỏe
của vật nuôi, người nông dân có thể giảm thiểu rủi ro mất
năng suất.
Quá trình tự động hóa làm tăng hiệu quả kinh doanh.
Bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh, nông dân có
thể tự động hóa nhiều quy trình trong chu kỳ sản xuất
nông nghiệp, như: tưới tiêu, bón phân hay kiểm soát
sâu bệnh.
Chất lượng và khối lượng sản phẩm nông nghiệp được
nâng cao, nhờ được kiểm soát tốt hơn trong quá trình sản
xuất và duy trì tiêu chuẩn cao về chất lượng cây trồng,
khả năng tăng trưởng của cây thông qua tự động hóa. Tất
cả các yếu tố này đến hiệu quả tăng doanh thu cho người
làm nông nghiệp.

IoT có khả năng giám sát điều kiện khí hậu, điều này
vô cùng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Thiết bị
nông nghiệp thông minh phổ biến nhất là trạm thời tiết
có kết hợp các cảm biến canh tác thông minh khác nhau,
được đặt trên các cánh đồng, giúp thu thập dữ liệu từ môi
trường và gửi lên điện toán đám mây. Các phép đo này
cung cấp dữ liệu để lập bản đồ điều kiện khí hậu, giúp cho
việc chọn các loại cây trồng phù hợp và lựa chọn các biện
pháp cần thiết để cải thiện năng lực canh tác.
Ngoài việc thu thập dữ liệu môi trường, các trạm thời
tiết có thể tự điều chỉnh điều kiện phù hợp với những
thông số đã cho. Hệ thống tự động hóa nhà kính cũng sử
dụng nguyên tắc tương tự như vậy.
Một thiết bị thông minh khác sử dụng trong nông
nghiệp, đó là thiết bị quản lý cây trồng. Cũng giống như
các trạm thời tiết, thiết bị quản lý cây trồng được đặt trên
các cánh đồng để thu thập dữ liệu cụ thể từ nhiệt độ,
lượng mưa, đến sức khỏe của cây trồng nói chung.
Người nông dân có thể theo dõi sự tăng trưởng của
cây trồng và phát hiện bất kỳ bất thường nào để ngăn
chặn sâu bệnh có thể gây hại cho năng suất cây trồng.
Cũng giống như việc giám sát cây trồng, các cảm biến IoT
còn được gắn lên động vật trong trang trại để theo dõi sức
khỏe, hoạt động và dinh dưỡng của chúng. Các cảm biến
có thể theo dõi nhiệt độ cơ thể động vật và gửi tín hiệu
đến bác sĩ thú y, giúp nhanh chóng phát hiện nếu vật
nuôi bị bệnh, cần cách ly khỏi đàn để tránh lây nhiễm.
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Các cảm biến thông minh theo dõi tình trạng cây trồng.

Nắm bắt công nghệ là điều vô cùng cần thiết.

ẢNH: THE TIMES OF ISRAEL

ẢNH: ENTERPRISESG

Một hệ thống quản lý năng suất trang trại bao gồm:
một số thiết bị và cảm biến IoT được cài đặt tại cơ sở có
khả năng phân tích và có tính năng báo cáo hiện đại. Điều
này cung cấp khả năng giám sát trang trại từ xa, cho phép
người làm nông nghiệp hợp lý hóa hầu hết các hoạt động
kinh doanh.

thống bất hợp pháp, ăn cắp dữ liệu, hay thậm chí kiểm
soát hệ thống.

Có thể thấy, ứng dụng công nghệ thông minh, đặc biệt
là IoT trong nông nghiệp là vô tận. Bằng nhiều cách khác
nhau, các thiết bị thông minh có thể giúp nông dân nâng
cao năng suất và doanh thu cho trang trại của mình. Tuy
nhiên, phát triển ứng dụng thông minh cho nông nghiệp
không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Bởi, để xây dựng giải
pháp IoT cho nông nghiệp, cần lựa chọn các cảm biến
hoặc một giải pháp tùy chỉnh. Sự lựa chọn này phụ thuộc
vào loại thông tin cần thu thập và mục đích của giải pháp
nói chung. Trong mọi trường hợp, chất lượng cảm biến
rất quan trọng đối với sự thành công của sản phẩm, nó
phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu được thu thập và
độ tin cậy của nó.
Phân tích dữ liệu chính là điều cốt lõi cho mọi giải
pháp nông nghiệp thông minh. Các dữ liệu được thu thập
sẽ không thể giúp ích được nhiều, nếu người sử dụng
không hiểu ý nghĩa của nó. Do đó, người làm nông nghiệp
hay nông dân cần có khả năng phân tích dữ liệu và áp
dụng các thuật toán dự đoán, học máy để có được các
thông tin chi tiết, đưa ra các hành động dựa trên dữ liệu
được thu thập.
Việc bảo trì phần cứng cũng là một thách thức quan
trọng hàng đầu đối với các ứng dụng IoT trong nông
nghiệp, vì các cảm biến dùng trong lĩnh vực này thường
dễ bị hỏng do các điều kiện môi trường. Cần đảm bảo rằng,
phần cứng có độ bền cao và được bảo trì thường xuyên.
Để đảm bảo các ứng dụng canh tác thông minh hoạt
động tốt, cần có một cơ sở hạ tầng nội bộ vững chắc.
Hơn nữa, hệ thống nội bộ phải đảm bảo sự an toàn. Do
đó, rất cần bảo mật đúng cách, chống lại sự xâm nhập hệ
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Thực tế sản xuất nông nghiệp ở nước ta phụ thuộc
vào vùng sinh thái; loại cây trồng, vật nuôi; quy mô sản
xuất, do đó chủ trang trại không nhất thiết phải ứng
dụng toàn bộ sang công nghệ; có thể kết hợp phát triển
song song giữa truyền thống và hiện đại, để tìm những
giải pháp tối ưu nhất qua lại trước khi áp dụng toàn bộ
công nghệ vào phát triển nông nghiệp. Việc ứng dụng IoT
là công nghệ cốt lõi cần trong tương lai gần, đó là phát
triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí
hậu và đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp.
Trong thời gian qua, ứng dụng Cách mạng Công nghiệp
4.0 vào nông nghiệp tại Việt Nam đã có những điểm sáng,
một số doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân ứng dụng
công nghệ thông minh trong các khâu, công đoạn khác
nhau, mang lại nhiều kết quả tích cực, như: công nghệ
thuỷ canh hồi lưu; nuôi trồng không sử dụng đất, không
tưới nước, môi trường sống được kiểm soát bởi hệ thống
máy tính và các thiết bị IoT nhằm đảm bảo môi trường tốt
cho cây.
Tuy nhiên, sự tham gia ứng dụng công nghệ thông
minh vào nông nghiệp chưa nhiều; tập trung chủ yếu vào
một số khâu, công đoạn và còn manh mún, tự phát. Công
nghệ sản xuất nông nghiệp ở tất cả các cấp độ từ đơn
giản, thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dựa vào thời tiết và kinh
nghiệm chiếm tỷ lệ lớn; sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết
giữa các chủ thể, thiếu vốn đầu tư, nguồn lực tài chính
và năng lực hạn chế. Do đó, phải lựa chọn công nghệ phù
hợp, sản phẩm phù hợp gắn với mỗi vùng miền và thị
trường. Thực hiện ưu tiên phát triển nông nghiệp thông
minh ở các vùng có điều kiện, nhưng không loại trừ các
hình thái sản xuất nông nghiệp truyền thống. Đặc biệt,
lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ứng dụng và chuyển
giao công nghệ tiên tiến, hình thành các chuỗi giá trị
nông sản thực phẩm bền vững, an toàn, cạnh tranh.v

NHỮNG VấN Đề QUốC Tế VÀ ĐốI NGOạI NHÂN DÂN

Những thách thức về giáo dục
ở khu vực Đông Nam Á
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Giáo dục gắn liền với sự phát triển của mỗi con người. Trong hai thập
kỷ qua, những đổi mới trong hệ thống giáo dục đã diễn ra nhanh chóng ở khu
vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt
Nam. Tuy nhiên, để hướng tới một nền giáo dục chất lượng, toàn diện thì các
quốc gia trong khu vực phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.
Summary: Education is associated with the development of every human being.
Over the past two decades, innovations in the education system have occurred
rapidly in Southeast Asia, especially in Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand,
and Vietnam. However, towards a quality and comprehensive education, the
countries in the region have been facing significant challenges.
Từ khóa: Giáo dục; chất lượng; toàn diện; thách thức; Đông Nam Á.
Keywords: Education; quality; overview; challenge; Southeast Asia.
Nhận bài: 19/10/2019; Sửa chữa: 25/10/2019; Duyệt đăng: 6/11/2019.
hính phủ các nước
Đông Nam Á đã xác
định các ưu tiên hàng
đầu trong việc cải thiện
giáo dục trên trong khu vực,
bao gồm tăng cường bản sắc
ASEAN thông qua giáo dục;
phát triển nguồn nhân lực
ASEAN trong lĩnh vực giáo dục
và tăng cường mạng lưới các
trường đại học. Chất lượng
giáo dục hàng đầu khu vực là
cách đưa Thái Lan trở thành
quốc gia phát triển vào năm
2036. Chính phủ Campuchia và
Lào đều xác định phải cải
thiện tiêu chuẩn giáo dục nếu
muốn cải thiện nền kinh tế.
Trong khi đó, Chính phủ Indonesia khẳng định sẽ xây
dựng một hệ thống giáo dục
đạt tiêu chuẩn thế giới vào
năm 2025.

C

Trường học thiếu thốn cơ sở vật chất ở Campuchia.

Mặc dù, chính phủ các quốc gia trong khu vực đã đặt
ra các mục tiêu phát triển giáo dục trong thời gian tới,
nhưng để đạt được những điều này, họ phải đối mặt với

ẢNH: ASA

nhiều vấn đề lớn. Nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế (OECD) tiến hành năm 2015 cho thấy, 42%
học sinh Indonesia không đạt tiêu chuẩn về khoa học,
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Một phòng học tại Lào.
ẢNH: ELIC

toán học và đọc hiểu. Trong khi các bài kiểm tra của
Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2018
xếp hạng Singapore đứng đầu trong số 72 quốc gia được
khảo sát. Về kỹ năng đọc, quốc gia Đông Nam Á tiếp theo
trong danh sách là Việt Nam (xếp thứ 32) và sau đó là
Malaysia ở vị trí 49, Thái Lan đứng ở vị trí 20 trong số
những quốc gia xếp cuối về cả 3 tiêu chuẩn này.
Năm 2017, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên
Hiệp Quốc (UNESCO) đã khẳng định, Chính phủ Thái Lan
trong quá khứ và hiện tại không cung cấp quyền tiếp cận
giáo dục phổ quát cho người dân, đây là nghĩa vụ cơ bản
mà các chính phủ phải thực hiện.
Chỉ có 67% người dân Campuchia và 77% người dân Lào
hoàn thành phổ thông trung học, đây là thông tin từ
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc. Trong đó, nam giới
ở Campuchia trung bình học 12,2 năm so với nam giới Thái
Lan là 14,5 năm và nam giới Singapore trung bình theo học
16 năm. Ngay cả tại quốc gia nghèo nhất khu vực là Đông
Timor thì nam giới quốc gia này theo học trung bình 13,2
năm, nhiều hơn nam giới Lào 1,7 năm và hơn nam giới
Philippine 0,9 năm. Trung bình, nam giới Myanmar chỉ đi
học 9,8 năm, thấp hơn cả con số của nam giới ở Cộng hòa
Dân chủ Congo trong thời gian bị chiến tranh tàn phá.
Những con số này nói lên điều gì? Có thể thấy một
nguyên nhân lớn đó là chính phủ của một số quốc gia
Đông Nam Á chi cho giáo dục chưa hợp lý. Chẳng hạn,
trên bảng xếp hạng Chỉ số phát triển con người (HDI),
quốc gia nghèo ở châu Phi — Eswatini còn xếp trên
Campuchia về chi phí dành cho giáo dục, Eswatini chi
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7,1% GDP cho giáo dục từ năm 2012-2017, trong khi con
số này ở Campuchia chỉ là 1,9%. Chính phủ Malaysia chi
4,8% GDP cho giáo dục, Chính phủ Việt Nam chi 5,7% và
con số này ở Indonesia là 3,6%.
Các quốc gia Đông Nam Á cần dành nhiều ngân sách
hơn cho giáo dục, đặc biệt khi những khoản tiền này
được sử dụng để tăng lương cho giáo viên, điều này sẽ
khiến việc dạy học trở thành một nghề nghiệp hấp dẫn,
sinh lợi cho tầng lớp trung lưu có học thức. Ở
Philippine, mức lương trung bình của giáo viên là 400
USD/tháng và ở Campuchia là khoảng 200 USD/tháng.
Chính vì đồng lương ít ỏi khiến số lượng giáo viên ở
Campuchia rất hạn chế, tỉ lệ học sinh/giáo viên ở quốc
gia này là 43 học sinh/giáo viên, đây là tỉ lệ tồi tệ nhất
trong khu vực châu Á — Thái Bình Dương. Ở hầu hết các
quốc gia Đông Nam Á khác, tỉ lệ này là khoảng 21 học
sinh/giáo viên và ở các nước phương Tây, tỉ lệ này chỉ
khoảng 12 học sinh/giáo viên. Ngoài ra, tình trạng
tham ô, hối lộ trong ngành giáo dục ở Campuchia cũng
là một vấn đề lớn. Việc thiếu trường học, thiếu giáo
viên là một thách thức ở Đông Nam Á. Điển hình như
khoảng 4.000 ngôi làng ở Lào đang thiếu tới 12.000
trường tiểu học. Hầu hết các trường công đều miễn phí,
nhưng vẫn có nhiều khoản tiền cần thu, điều này khiến
người nghèo khó có cơ hội đến trường hay không thể
hoàn thành việc học.
Các quốc gia kém phát triển trong khu vực Đông Nam Á
cần đến nhiều quỹ công hơn dành cho giáo dục. Chính phủ
Indonesia dành 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục; Chính
phủ Malaysia và Thái Lan cùng dành một khoản chi tương tự,
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3-4 lần so với những hộ gia đình mà
chủ hộ không có trình độ học vấn hay
tay nghề thấp. Báo cáo được ghi nhận
ở Thái Lan cho thấy sự bất bình đẳng
đang xảy ra giữa các trường học trong
nước đã trở nên một vấn đề nghiêm
trọng. Bởi, càng nhiều bất bình đẳng
trong hệ thống giáo dục, thì việc tăng
chất lượng giáo dục trở nên phức tạp
hơn rất nhiều.
Nâng cao chất lượng giáo dục là
một trong những thách thức cho khu
vực Đông Nam Á. Trong đó, giáo viên là
yếu tố thiết yếu để thúc đẩy chất
lượng giáo dục. Giáo viên được đào tạo
tốt, có động lực làm việc, tận tâm và
chuyên nghiệp là những yêu cầu được
đặt ra. Điều này liên quan chặt chẽ đến
lương và phúc lợi xã hội mà họ được
nhận từ nghề giáo. Điều quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng giáo
Trẻ em Thái Lan ở trường.
ẢNH: CHIANG MAI CITY LIFE
dục không chỉ là đủ số lượng giáo viên
trong trường, lớp mà còn đủ số lượng
giáo viên chất lượng tốt. Tại Đông Nam
Á, khoảng cách chất lượng giáo viên
nhưng họ gặp phải nhiều vấn đề hơn. Chính phủ Indonesia
giữa khu vực đô thị và nông thôn khá lớn. Khoảng một
có kế hoạch xây dựng một hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn
nửa số giáo viên tiểu học chưa được đào tạo chuyên
thế giới vào năm 2025, đây là một chặng đường dài cho quốc
nghiệp, trình độ thấp. Trong quá trình giảng dạy và học
gia này để giải quyết những vấn đề về chính trị và quyền lực.
tập, học sinh cần phải giữ vai trò chủ động, không chỉ
Mặc dù, Đông Timor là quốc gia nghèo nhất Đông Nam tiếp thu các vấn đề được giảng dạy, mà còn phải học cách
Á, nhưng các tiêu chuẩn giáo dục còn vượt xa các quốc học. Giáo viên nên đóng vai trò mới trong việc chuẩn bị
gia, như: Campuchia và Lào, một số chỉ tiêu còn ngang với cho học sinh hướng đến một nền kinh tế dựa trên tri
Việt Nam hay Indonesia. Khoảng 96% học sinh Đông Timor thức và công nghệ.
tốt nghiệp trung học phổ thông, cao hơn gấp 3 lần so với
Ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, chương trình
Campuchia và nhiều hơn một chút so với Thái Lan và
giảng dạy đang quá tải và cần được cải cách. Sự không
Malaysia. Nữ giới Đông Timor trung bình theo học 12,3
phù hợp giữa những gì học sinh được học ở trường và
năm, nhiều hơn ở Campuchia, Lào và Myanmar; chỉ thấp
những gì họ được đòi hỏi khi làm việc cũng là một vấn đề
hơn 0,5 năm so với nữ giới ở Indonesia và Việt Nam.
lớn phải đối mặt.
Đó là sự không đồng đều giữa các quốc gia Đông Nam
Ở hầu hết các quốc gia, vẫn thiếu các phương tiện học
Á trong lĩnh vực giáo dục. Biểu hiện rõ nhất của sự cách
tập như: sách giáo khoa, thư viện, phòng thí nghiệm và
biệt đó là chi phí theo học các trường tư và trường công
các tài liệu học tập khác cả về số lượng và chất lượng. Ở
ngày càng tăng trong khu vực. Theo báo cáo gần đây, có
Việt Nam, hầu hết các trường học ở khu vực nông thôn
khoảng 60 tỷ USD được chi cho việc học tại các trường tư
còn thiếu các thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo
thục mỗi năm ở Đông Nam Á, gấp đôi so với khu vực Nam
dục và Đào tạo. Thư viện lỗi thời, nhiều trường vẫn chưa
Á và nhiều hơn 10 tỷ USD so với cả châu Phi và Trung
có phòng thí nghiệm khoa học. Bức tranh tương tự cũng
Đông gộp lại. Trên thực tế, người dân Đông Nam Á đã chi
được thấy ở các quốc gia, như: Campuchia, Lào, Myanmar
khoảng 2/5 số tiền mà người châu Âu và Trung Á trả cho
và thậm chí cả Indonesia.
việc học ở trường tư. Kết quả là các gia đình có thu nhập
Có thể nói, không nhiều trường học, lớp học, hệ thống
cao có đủ khả năng cho con cái của họ theo học các
trường tư thục chất lượng cao. Trong khi đó, nhiều người giáo dục trong khu vực Đông Nam Á đủ mạnh và đủ thuận
nghèo bị bỏ lại ở các trường công lập thiếu thốn cơ sở vật lợi để thúc đẩy sự đổi mới, hướng tới chất lượng cao.
chất, hạ tầng, giáo viên và hoạt động kém, đặc biệt ở Chính phủ các quốc gia trong khu vực cần quản trị tốt
vùng sâu, vùng xa. Báo cáo năm 2018, tại Malaysia, các hộ hơn nữa, tăng tính minh bạch, trách nhiệm và tính linh
gia đình mà chủ hộ có trình độ học vấn cao, trình độ tay hoạt để có thể đáp ứng hiệu quả với nhu cầu đa dạng và
nghề cao thì thu nhập của hộ gia đình đó thường cao gấp liên tục thay đổi của người học và cộng đồng.v
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Thầy tôi Giáo sư Trần Đình Hượu
NGUYỄN TUẤN ANH*
ột buổi chiều cuối thu năm
1982, tôi phục viên, trở về
học Khoa Văn - Đại học
Tổng hợp Hà Nội, ngang
qua "Giảng đường 46" khu Mễ Trì, tôi
được chứng kiến cảnh sinh viên các
khoa đứng ngoài cửa sổ hành lang
nghe giảng bài. Một thầy giáo già với
mái tóc trắng như cước, đôi mắt
sáng, giọng nói ấm áp, đôn hậu,
nhiệt tình của người miền Trung
đang giảng bài cho lớp sinh viên
khoa Văn năm cuối về tư tưởng Nho
giáo. Cũng như nhiều sinh viên khác,
bên ngoài hành lang, tôi bị hút vào
bài giảng của thầy. Vâng! giờ học đầu
tiên của tôi sau khi từ quân ngũ trở
về là bài giảng nghe bên ngoài cửa sổ
và người thầy đầu tiên ấy chính là
Giáo sư Trần Đình Hượu.

M

chịu nằm nghỉ. Hai thầy trò ngồi
bên bếp củi vừa cời lửa, vừa trò
chuyện. Cũng vào buổi chiều cuối
Đông ấy, tôi may mắn được nghe
thầy kể về một thời trai trẻ, đi
học, giác ngộ cách mạng, theo
Đảng... ấn tượng đẹp và niềm kiêu
hãnh về một người thầy giáo mẫu
mực thật sâu đậm.

Thầy tôi - Giáo sư Trần Đình
Hượu sinh năm 1927 tại làng Võ
Liệt - huyện Thanh Chương, Nghệ
An trong một gia đình nhà nho
nghèo. Sinh ra và lớn lên trong gia
đình và quê hương có truyền thống
hiếu học và yêu nước, Trần Đình
Hượu được giác ngộ cách mạng từ
khi còn là học sinh. Trong những
ngày Cách mạng Tháng Tám, ông
tham gia cướp chính quyền ở xã,
Giáo sư Trần Đình Hượu.
Thế hệ những người lính chúng
rồi làm Bí thư Thanh niên xã. Khi
tôi qua chiến tranh trở về giảng
toàn quốc kháng chiến, ông làm
đường đại học khi nhiều "giáo sư đầu đàn" chúng tôi chỉ việc ở Ban Tuyên huấn tỉnh, đến năm 1949, ông được kết
được biết qua những tập giáo trình các thầy để lại. Trong nạp Đảng. Do nhu cầu cuộc kháng chiến kiến quốc, năm
thâm tâm chúng tôi không khỏi có những nuối tiếc. Vì 1951, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành
vậy, đến khi được học chuyên đề của Giáo sư Trần Đình lập trường Đại học ở Cầu Kè - Thọ Xuân - Thanh Hoá. Tại
Hượu, nghe thầy trực tiếp giảng bài, tôi vô cùng xúc trường Đại học kháng chiến, Trần Đình Hượu được học
động. Mỗi lời giảng khúc triết của thầy chính xác đến Giáo sư Trần Văn Giàu - một học giả lớn đã trực tiếp đào
từng câu, từng chữ, như thể thầy đang đọc từ một cuốn tạo nhiều thế hệ sinh viên mà nhiều người trong số họ đã
giáo trình. Thực tế khi ấy, những bài giảng của thầy chưa trở thành những nhà khoa học nổi tiếng. Năm 1959, Trần
hề được in thành sách và trong mỗi giờ học đều luôn có Đình Hượu được sang Liên Xô làm luận án Phó Tiến sĩ Triết
những vấn đề mới, được bổ sung. Thầy luôn yêu cầu học. Tại Mátxcơva, ông được làm việc dưới sự hướng dẫn
chúng tôi tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt "cái ngày hôm nay của Giáo sư A.SiMít, một chuyên gia bậc thầy về triết học
của khoa học". Dù vậy, những lúc được trò chuyện cùng Đức và Mỹ học. Giáo sư Trần Văn Giàu và Giáo sư A.SiMít
thầy, nghe thầy kể chuyện lại thấy thật gần gũi, thân là tấm gương mẫu mực về nhân cách của người trí thức
mật như tình cảm cha con. Khi đó, vào một chiều cuối "làm khoa học để chiến đấu cho lý tưởng cộng sản". Tài
Đông mưa dầm, gió bấc, tôi đến nhà thầy ở Sài Đồng (Gia năng và nhân cách của hai người thầy có ý nghĩa quyết
Lâm) xin ý kiến về một vài công việc của lớp. Khi ấy, định đến cuộc đời và sự nghiệp của Trần Đình Hượu. Ông
thầy vừa bị tai nạn giao thông với những vết trầy xước vốn được đào tạo "Tây học" một cách căn bản và đầy đủ,
trên người, đầu quấn băng trắng, nhưng thầy vẫn không còn "Hán học" đến với ông lại khá tình cờ. Nhờ trí thông
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Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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minh, ham học và
đức tính kiên trì,
chỉ trong khoảng
một tháng nghỉ hè
tại quê nhà, ông học
chữ Hán với cha và
đọc được "Tam quốc
chí'', "Đông chu liệt
quốc" bằng chữ Hán
từ khi ấy là học sinh
trung học.
Là người hết sức
nghiêm túc trong
nghiên cứu và giảng
dạy, Giáo sư Trần
Đình Hượu bao giờ
cũng đòì hỏi rất cao
ở bản thân. Ông
không bao giờ chấp
nhận thái độ thiếu
trách nhiệm hay cẩu
thả trong công việc.
Mỗi bài viết, mỗi
công trình nghiên
cứu của ông dù lớn
hay nhỏ bao giờ
cũng được thực hiện
với một sự thận
trọng nghiêm túc, Khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội.
chính xác, chặt chẽ
và mới mẻ. Trong
những bài giảng của thầy, chúng tôi luôn nhận được
những thông tin mới. Phàm đã là sinh viên ít ai không
một đôi lần trốn học, vắng giờ vì những lý do "rất chính
đáng". Tuy vậy, những bài giảng của thầy hầu như không
bao giờ có người bỏ học. Năm ấy, một anh bạn cùng lớp
tôi bị ốm nặng phải nằm Bệnh viện Đống Đa, nhưng anh
đã trốn viện để về nghe thầy giảng. Anh tâm sự, ngày
nhập ngũ, tiếc nhất là đang học dở chuyên đề của thầy,
nên bây giờ trở về không thể bỏ vì ốm được. Thậm chí
sinh viên các lớp khác, khoa khác, thường đến "nghe
nhờ" bài giảng của thầy bên ngoài hành lang một cách
say sưa. Tôi đã nhiều lần chứng kiến sinh viên các khoa
khác không hề được học thầy, nhưng vẫn tự hào kể rằng
đã nghe thầy giảng bài... Giáo sư Trần Đình Hượu là thầy
của họ. Có bạn sinh viên năm cuối vì ốm nặng không được
nghe hết "chuyên đề Nho giáo" của thầy, sau mấy năm ra
trường công tác ở tỉnh xa anh ấy xin nghỉ phép về Hà Nội
để được nghe lại bài giảng của thầy cho những khoá sau...
Hơn 40 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Giáo
sư Trần Đình Hượu đã dạy dỗ, đào tạo nhiều thế hệ học
trò trưởng thành. Nhiều người hiện nay là cán bộ cao cấp,
là các chuyên gia đầu ngành có nhiều cống hiến cho khoa
học. Trong nhiều năm "Thầy tôi" giảng dạy và nghiên cứu
cùng một lúc hai ngành khoa học là Văn học và Triết học

và đều đạt tới những giá trị cao. Giáo sư Trần Đình Hượu
được đông đảo học giả có uy tín đánh giá là chuyên gia
hàng đầu về "Nho giáo" ở Việt Nam đương đại. Ông là
người đầu tiên luận chứng về hạt nhân của học thuyết
nho giáo một cách thuyết phục, là người cắt nghĩa một
cách chi tiết những vận động trong học thuyết và sự biến
thái của nó qua các giai đoạn lịch sử. Ông cũng là người
đầu tiên đề xuất luận điểm 3 mẫu nhà nho và khái niệm
"nhà nho tài tử" với hai đặc tính "thị tài và đa tình". Càng
ngày, luận điểm đó càng có sức thuyết phục trong giới
nghiên cứu, lý luận phê bình cũng như đồng nghiệp, vì
nó giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trong nghiên
cứu và đánh giá tác giả, tác phẩm văn học...
Ngày 11/2/1995, Giáo sư Trần Đình Hượu tạ thế với
nhiều dự định còn dang dở. Nhưng con đường ông chọn
đã có sự tiếp nối của bao học trò và con đường đó được
các học giả nước ngoài nói đến là “trường phái Trần Đình
Hượu”. Trong tâm khảm tôi luôn nghĩ rằng: nếu có một
chút gì có thể tự hào về thái độ nghiêm túc, về trách
nhiệm, về chữ “Tâm” trong công việc của bản thân cho
đến ngày hôm nay thì đó là phần ít ỏi quý báu mà tôi đã
học được ở "Thầy tôi" - Giáo sư Trần Đình Hượu. Những
bài "học làm người" mà đến suốt cuộc đời tôi không thể
nào quên.v
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Vận dụng “dân vận khéo”

theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong điều kiện hiện nay
NGUYỄN THỊ TÂM*

Tóm tắt: Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Dân vận” đăng trên
báo Sự thật, số 120, trong đó Người lưu ý, đây là vấn đề “nói đã nhiều, bàn đã kỹ
nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho
nên cần phải nhắc lại”1.
Soi rọi trong thực tế công tác dân vận hiện nay, việc nhắc lại, quán triệt sâu sắc
và thực hành được yêu cầu “dân vận khéo” chắc chắn sẽ là nội dung góp phần
củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng
- Nhà nước với Nhân dân, thúc đẩy phát triển đất nước theo hướng bền vững.
Summary: 70 years ago, President Ho Chi Minh wrote the article "Mass
mobilization" published in the Truth, No. 120, in which he noted, this is a matter
of "talk a lot, discuss carefully; however many localities and many officials do not
understand, do not do right, it needs to be repeated”.
In the current situation of mass mobilization, the reiteration, thorough
understanding, and practice required to be "clever in mass mobilization" will
certainly contribute to strengthening and perfecting the political system, building
the relationship between the Party, the State, and the people, promoting the
country's development in a sustainable way.
Từ khoá: Dân vận khéo; tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị.
Keywords: Clever mass mobilization, Ho Chi Minh ideology, political system.
Nhận bài: 21/10/2019; Sửa chữa: 23/10/2019; Duyệt đăng: 6/11/2019.

Nhân dân vừa là mục tiêu vừa là lực lượng
của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng
Ở thế kỷ XV, Nguyễn Trãi bằng khảo cứu lịch sử và trải
nghiệm thực tế đã khái quát: Vận nước thịnh hay suy, mất
hay còn là do sức mạnh của dân quyết định. Dân như nước,
nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Trong lịch sử cũng như hiện tại, nhận thức đầy đủ về
vai trò của dân, mặc dù không phải ai, lực lượng chính trị
*

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

66 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 195 (11/2019)

nào cũng đạt được, nhưng dẫu sao đó chỉ là bước khởi
đầu, quan trọng hơn đối với nhà nước là tìm kiếm được
những giải pháp để dưỡng dân, huy động sức dân, làm
cho sức dân thực sự là “sức nước” - động lực của mọi tiến
trình - từ dựng nước đến giữ nước; từ việc bảo vệ nền độc
lập dân tộc đến dựng xây, phát triển đất nước.
Công tác vận động Nhân dân thường được gọi là công
tác dân vận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân vận là
vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không
để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân,
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc
với Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
ẢNH: KỲ ANH
Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn.
để thực hành những công việc nên làm, những công việc
Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”1.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhờ kế
thừa những giá trị tinh hoa trong truyền thống tư tưởng
của dân tộc và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa
Mác - Lênin, Đảng ta luôn khẳng định và thực hành những
chính sách để phát huy vai trò của nhân dân. Ngay trong
giai đoạn kháng chiến, kiến quốc, trong câu kết của bài
“Dân vận”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành công”2. Thấm nhuần tinh thần
đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác
định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược
đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện
quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng
cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân
dân. Đặc biệt, từ khi đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng ta
đã ban hành nhiều quyết sách, nhờ đó công tác dân vận
đã được triển khai thường xuyên, sâu rộng và đạt được
nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là nội dung, phương
thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công
tác vận động nhân dân được đổi mới; nhiều chủ trương,
chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa
đói, giảm nghèo đã được thực hiện góp phần nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân; hệ
thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt
động; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn

kết toàn dân tộc, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Đã
có nhiều hình thức vận động nhân dân, tích cực tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững
mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc
đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận
động người Việt Nam ở nước ngoài. Quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên các tổ chức hội,
đoàn được chăm lo, bảo vệ; công tác tập hợp, phát triển
đoàn viên, hội viên được chú trọng; công tác giáo dục thế
hệ trẻ được quan tâm…
Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản
của Đảng ta, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách
mạng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, gắn liền
với từng bước trưởng thành của Đảng, dân vận và gắn bó
với Nhân dân trở thành một truyền thống tốt đẹp của
Đảng ta. Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI đã nêu rõ các
quan điểm của công tác dân vận:
+ Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân,
vì Nhân dân; Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ.
+ Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy
quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân;
kết hợp hài hoà các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa
vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân;
huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; việc
gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì
hết sức tránh.
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Các đồng chí chủ trì Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của
Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tháng 2/2019.
ẢNH: QUANG VINH

+ Phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng
phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong
sạch, vững mạnh. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi
ích của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Mỗi cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để Nhân
dân tin tưởng, noi theo.
+ Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến
sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính
quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham
mưu và nòng cốt.
Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự
đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Mặc dù phương châm “gần dân, trọng dân” luôn được
Bác Hồ khẳng định và nêu gương thực hành và tất cả điều
này đã thể hiện rõ trong nội dung các chuyên đề “Học
tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
nhưng vẫn có không ít cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công
chức chỉ coi đó như là khẩu hiệu. Vẫn có tình trạng các
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quyết sách, những dự án, những chương trình của bộ,
ban ngành, địa phương liên quan đến quốc kế, dân sinh…
mà dân chưa được biết, bàn thảo, hiến kế; thậm chí khi
kết thúc một công trình, một dự án, dân không biết
nguồn quỹ do mình đóng góp đã được sử dụng ra sao.
Từ việc “không coi trọng ý kiến của những người bình
thường” (cách nói của Bác Hồ) trong cách xây dựng, ban
hành, triển khai thực hiện chính sách công, tất yếu quan
liêu, xa dân. Đánh giá tình trạng này, trong các Văn kiện
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ XII, Đảng
đã chỉ ra các biểu hiện. Từ phương diện vận hành của tổ
chức bộ máy quyền lực, đáng quan tâm là: “Cơ chế kiểm
soát quyền lực hiệu quả chưa cao, việc công khai, minh
bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế. Cải cách hành
chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến
chậm, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu”3; còn từ
phương diện phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ thì:
“…Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, uy
tín thấp, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng
vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”4. Có
thể nói, đó là dấu hiệu cho thấy sự “tha hoá quyền lực”
đã xuất hiện. Bởi thế, ngăn ngừa và khắc phục những sai
lệch, những căn bệnh nói trên là yêu cầu cấp thiết đối
với các cấp lãnh đạo, quản lý, trong đó đặc biệt là đội ngũ
cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị hiện nay.

N H Â N

Thực hiện “Dân vận khéo” theo tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống
chính trị hiện nay
Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, kịp
thời khắc phục, ngăn chặn những biểu hiện của bệnh
quan liêu, xa dân và những khuyết tật nảy sinh từ “căn
bệnh” đó, về nhận thức, tất cả mọi cá nhân dù ở cương
vị nào trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với
những người nắm giữ các trọng trách cần thấu triệt
những điều Bác nhắc nhở: “… bất cứ việc gì đều phải bàn
bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với
dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa
phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”5.
“Dân vận khéo” là phải tránh bệnh chủ quan, phải phát
huy dân chủ. Bởi lẽ, có dân chủ mới làm cho cán bộ và
quần chúng đề ra sáng kiến và có phát huy dân chủ đến
cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân
dân đưa cách mạng tiến lên.
Đó cũng là mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong công tác dân
vận mà Đảng ta đã xác định: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao
hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết
giữa Đảng với nhân dân. Củng cố vững chắc niềm tin của
nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân;
tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy
sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách
mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ... Đội ngũ cán
bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu
dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”6.
Theo đó, giải pháp góp phần hiện thực hoá mục tiêu,
yêu cầu của công tác dân vận và cũng là cách thức để
vươn tới, chạm tới “dân vận khéo” theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là:
Thứ nhất, tăng cường quán triệt, triển khai các chỉ thị,
nghị quyết, quy chế, quy định về công tác dân vận nhằm
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng,
chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối
với công tác dân vận. Xác định rõ công tác dân vận là
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của đoàn viên, hội
viên, đoàn viên lực lượng vũ trang, thực hiện tốt cơ chế
lãnh đạo công tác dân vận: Đảng lãnh đạo, chính quyền
tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội
làm tham mưu và nòng cốt.

V Ậ T

-

S ự

K I ệ N

Thứ hai, xây dựng, cụ thể hoá bởi các định chế, phản
ánh mức độ “trọng dân, gần dân” của các cấp độ chủ thể
lãnh đạo, quản lý. Nội dung các định chế này cần phản
ánh tương đối toàn diện năng lực nắm bắt nhu cầu chính
đáng của các tầng lớp nhân dân. Bàn luận dân chủ, kỹ
lưỡng với dân trong quá trình xác lập những chủ trương
và giải pháp triển khai thực hiện các chính sách phát
triển đó. Tính đúng đắn, hiệu lực, khả thi và có hiệu quả
của các quyết sách liên quan đến quốc kế dân sinh là bộ
tiêu chí không chỉ phản ánh năng lực hoạch định, cụ
thể hoá chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước của
mọi cấp độ chủ thể có thẩm quyền, mà còn phản ánh
việc “gần dân, trọng dân” của đội ngũ cán bộ, đặc biệt
là phản ánh tài và đức của người có trọng trách, người
đứng đầu.
Thứ ba, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết giữa các
dân tộc, tôn giáo. Lấy đoàn kết trong đảng bộ, chính quyền
làm hạt nhân, cơ sở quan trọng để xây dựng và củng cố
vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt Quy
chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đề cao trách
nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc đối
thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng
mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao
tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán
bộ, công chức, mở rộng dân chủ, cải thiện mạnh mẽ môi
trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn
trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề
phát sinh ở cơ sở. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội,
tạo môi trường ổn định, sự đồng thuận trong xã hội để đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ tư, hệ thống cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung tham mưu
cho cấp ủy lãnh đạo, chủ động phối hợp với chính quyền
quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các quyết
sách của Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị-xã hội tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức,
nâng cao chất lượng sinh hoạt, kết quả hoạt động, hiệu
quả tổ chức các phong trào thi đua; dự báo, nắm chắc
tình hình nhân dân, phát hiện kịp thời những vấn đề bức
xúc trong xã hội, các kiến nghị, đề xuất của nhân dân để
tham mưu giải quyết khi mới phát sinh ngay tại cơ sở,
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà
Nghị quyết của Đảng bộ các cấp đã đề ra.v
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“Con đường gốm sứ” được ghi tên vào
kỷ lục Guiness thế giới.

Cận cảnh sự xuống cấp của
con đường gốm sứ ven sông Hồng
KỲ ANH
on đường gốm sứ” Hà Nội được tài trợ bởi Ford
Foundation, khởi công năm 2008 với chiều dài
gần 3.950m và diện tích khoảng 7000 mét
vuông, là một bức tranh gốm ghép gồm 21
trường đoạn chạy từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn
Kiếp. Tác phẩm nghệ thuật truyền tải nhiều chủ đề, như:
giới thiệu các họa tiết hoa văn trong dòng chảy lịch sử từ
thời kỳ Đông Sơn qua đến các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn,
bởi các hoa văn đặc trưng tiêu biểu, các tranh vẽ của thiếu

“C

nhi Việt Nam và Quốc tế, hướng về Hà Nội — Thành phố vì
hòa bình. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm
Thăng Long — Hà Nội và chính thức ghi tên vào kỷ lục
Guiness thế giới. Tuy nhiên cho đến nay, con đường này đã
xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng vỡ, bong tróc xuất
hiện khiến công trình trở nên nham nhở. Tạp chí Mặt trận
ghi lại hình ảnh và mong các cơ quan chức năng sớm khắc
phục tình trạng trên mang lại vẻ đẹp ban đầu của con đường
vốn được ghi danh vào kỷ lục thế giới.

Nhiều mảng gốm sứ đã bị bong tróc đến vài mét vuông.

Đoạn gần dốc Bác Cổ, những mảng tường bị bong tróc nhiều và
người dân vứt phế liệu ngổn ngang.
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Do thiếu ý thức, nhiều người dân đốt
lửa gần sát đoạn tranh gốm này làm
hỏng tác phẩm.
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Những mảnh gốm bị cháy và hỏng nặng.

Nhiều mảng gốm đã bong ra và có thể rơi
bất kỳ lúc nào.

Một mảng gốm bong tróc khá rộng gần
cửa khẩu An Dương.

Những tác phẩm đã mất đi giá trị nghệ
thuật.

Nhiều mảng tường bong tróc khá rộng có
thể luồn được tay vào.

Đoạn gần nhà máy nước Yên Phụ có nhiều bức
bị nứt toác ngang, dọc.

Nhiều đoạn bong tróc còn trơ cả gạch làm mất mỹ quan thành phố.
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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 XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

T R A N G I A CO N S T R U C T I O N J O I N S TO C K CO M PA N Y
Giá
Giám
á đốc:
đốc: Trần
Trầ Văn
Vă Hảo
Hảo
Đ/c:
Tòa
Đ/cc:: 1605
Đ/
1605 T
òa nhà
hà Tecco
Teccco
co Tower
Towerr A - Lô
Lô CC2
CC2 - P.
P. Đông
Đô g Vệ
Vệ - TP.
TP.
P. Thanh
Thanh
h Hóa
Hóa
óa
ĐT: 0948 90 22 82 - Email: tranvanhao568@gmail.com
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

HÀ PHÁT
HA PHAT TRADING IMPORT - EXPORT SERVICES Co.,Ltd
ĐỊA CHỈ: Lô đất NV-C1, Khu ĐTM Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội; ĐIỆN THOẠI: 024 6285 8888 - 024 3556 6234
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.
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Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3972.1999
Email: hiephoitaxihanoivn@gmail.com

Hiệp hội Taxi Hà Nội được thành lập năm 1998 trên tinh thần phát triển hình thức liên kết, hợp tác giữa các
doanh nghiệp Nhà nước với các HTX, hộ gia đình trong lĩnh vực vận tải. Đến nay, Hiệp hội có 78 hội viên là
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải ô tô hành khách bằng taxi tại TP. Hà Nội.
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Công ty Cổ phần Chiếu sáng LED và Thiết bị Công nghệ (LEDTEK) được thành lập ngày 23/5/2008 .
Đội ngũ cán bộ và nhân viên của Công ty có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong công tác tư vấn lập dự án,
thiết kế, giám sát, quản lý dự án, cung cấp thiết bị và xây dựng cho nhiều dự án và nhận được đánh giá cao từ
phía khách hàng.
LEDTEK là đối tác tin cậy của nhiều công ty lớn như: U-vision, 4U, E-Kom, LedLitek, SET, MIT, Cabletek…
LEDTEK luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng, các dịch vụ đi kèm như
hướng dẫn lắp đặt, bảo hành, bảo trì sau bán hàng hoàn chỉnh để từ đó tạo được sự tin cậy của khách hàng.
Lĩnh vực hoạt động chính:
- Sản xuất và cung cấp các thiết bị chiếu sáng công nghệ LED, màn hình điện tử LED, Module LED cho ngành
quảng cáo và sự kiện, hệ thống điều khiển và đèn tín hiệu Giao thông, camera quan sát giao thông, thiết bị an
toàn và kiểm soát giao thông.
- Thiết kế điện chiếu sáng, điều khiển tín hiệu giao thông.
- Kinh doanh thiết bị cho hệ thống pin năng lượng mặt trời, năng lượng gió, vật liệu xây dựng sử dụng công
nghệ tiên tiến, các thiết bị điện, điện tử, tin học và tự động hóa.
- Dịch vụ nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ tự động hóa, đo lượng, tin học, viễn thông và công
nghệ vật liệu mới trong xây dựng, vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách...
- Xây lắp các công trình chiếu sáng, màn hình – bảng thông tin điện tử, bảng hiệu quảng cáo, hệ thống điều
khiển và quan sát giao thông...
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐỊA ỐC C&T
Địa chỉ: 68 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3556.2470 - Fax: 024.3556.2471
Website: www.diaoc180.com.vn

Đ

ược thành lập ngày 12/8/2009, đến nay Công ty Cổ
phần Địa ốc C&T đã có những bước phát triển vượt
bậc về quy mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Từ số vốn
ban đầu 6 tỷ đồng, hiện nay công ty đã phát triển số vốn lên
đến 300 tỷ đồng; mở rộng thêm hai chi nhánh giao dịch Hà
Đông và Từ Liêm nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch bất động
sản của khách hàng; thành lập công ty thành viên: Công ty
Cổ phần Đầu tư C&T hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu
tư, xây dựng; Góp vốn vào công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đại
Việt hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Hướng đến mục tiêu trở thành một tập đoàn bất động
sản lớn, một thương hiệu uy tín, tầm cỡ trong nước và khu
vực, C&T tự hào là nơi hội tụ đông đảo những chuyên gia có
trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm lâu năm trong
lĩnh vực tư vấn, đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động
sản, đã được cấp chứng chỉ hành nghề… Trong mọi hoạt
động của mình, C&T luôn chú trọng đến lợi ích của khách
hàng, đối tác, chính điều này đã góp phần tạo nên vị thế,
thương hiệu của C&T - thương hiệu bền vững trong lòng tin
của đối tác và khách hàng.
C&T đã tham gia nhiều dự án đầy tiềm năng như: Dự án
Quốc lộ 5, đoạn K19 –Km24 tỉnh Hưng Yên, Khu đô thị mới
Nghĩa Đô, Dự án Khu đô thị Thanh Hà A –Cienco 5, Thanh Hà
B – Cienco 5, Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần
Châu Hà Nội, Dự án toà nhà CT01 khu chung cư Bắc Thành
Công – Ba Đình – Hà Nội, và gần đây nhất là Dự án KCN
Thuận Thành III Bắc Ninh.
C&T đang ngày một hoàn thiện và trưởng thành hơn từ
những khó khăn thử thách của thị trường để phát triển bền
vững, dần trở thành một trong những doanh nghiệp lớn
mạnh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản tại
Việt Nam.

“Creating Your Values”- “Nơi bạn khẳng định giá trị!”
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THỜI TRANG CHƯƠNG
Chủ tịch HĐQT: Dương Văn Chương
Hotline: 0947 888888 - 092 55 88888
Fax: 024.3736 7985
Email: chuong103@gmail.com
Website: chuongtailor.com.vn

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

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 195 (11/2019)

