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au 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi
mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ
2019-2024 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 20/9/2019.

Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX,
cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và cử các chức danh
trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, Tạp chí Mặt trận số 194 dành phần lớn dung lượng đăng tải
các nội dung quan trọng tại Đại hội : Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bài
phát biểu của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Danh
sách Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX…
Như thường lệ, mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục là sự góp mặt của các bài viết về chủ
đề nóng, được đông đảo độc giả mong đợi: Góp bàn đẩy lùi “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ.
Ở các mục Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động, Kinh
nghiệm - Thực tiễn, là những nghiên cứu mới, mang tính tổng kết thực tiễn về công tác Mặt trận, cung cấp
cho độc giả thêm luận cứ khoa học có giá trị trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một
trong những nhiệm vụ trọng yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Mục Những vấn đề quốc tế và đối ngoại nhân dân, với các bài dịch mang tính thời sự: Đô thị bền vững
- Giải pháp xanh cho tương lai châu Á; Vai trò của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi…
Với những thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã mở
ra một nhiệm kỳ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những kỳ vọng mới xứng đáng với vai trò, vị thế
của một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Cùng với đó là kỳ vọng Mặt trận tiếp tục
làm tốt nhiệm vụ, chức năng giám sát và phản biện xã hội, tạo sự đoàn kết, phát huy hơn nữa sức mạnh
của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 194 tới các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và đông đảo
quý bạn đọc!
Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Mặt trận cần tăng cường mối quan hệ
gắn bó máu thịt giữa Nhân dân
với Đảng và chính quyền*
BBT: Sáng 19/9/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đã dự và thay mặt Bộ Chính trị phát biểu tại Lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mặt
trận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa toàn thể các cụ, các đồng chí, các vị đại biểu
Đại hội,
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-một sự
kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân cả
nước ta. Xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi
nhiệt liệt chào mừng Đại hội, chào mừng các vị khách
quý, chào mừng 999 đại biểu từ khắp mọi miền của Tổ
quốc và ở nước ngoài đã hội tụ về Thủ đô ngàn năm văn
hiến để tham dự Đại hội. Qua các vị đại biểu, các cụ và các
đồng chí, tôi xin gửi đến đồng bào cả nước và kiều bào ta
ở nước ngoài những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng
thân thiết nhất.
Trong niềm vui của ngày hội lớn hôm nay, và vào thời
khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của
Bác Hồ, cũng là 50 năm Người về cõi vĩnh hằng, chúng ta
xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính
yêu với lòng biết ơn vô hạn. Người đã kế thừa và phát
huy truyền thống đoàn kết - nguồn sức mạnh to lớn của
dân tộc ta. Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến
lược thiên tài, nhà tổ chức vĩ đại, Người sáng lập và là
linh hồn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Kính thưa Đại hội,
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đoàn kết là
một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta.
Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ
gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi
của mắt mình"; "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục
tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu,
nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc". Đó là tư tưởng xuyên
suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt
*

Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.
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động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành
chiến lược cách mạng của Đảng ta, là động lực to lớn tạo
nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
Trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, do
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập
và lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng
được củng cố và lớn mạnh. Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết
các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn
đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác;
từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước; mở
ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho
Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc hiện nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội có vai trò ngày càng quan trọng với nhiều hoạt
động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố,
mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng
cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân
dân; động viên nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo,
hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực
hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân
Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Kính thưa Đại hội,
Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống vẻ vang
và những kinh nghiệm quý báu, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ VIII; góp phần củng cố, mở rộng khối đại
đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và là sức
mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển của đất nước.
Chúng ta vui mừng nhận thấy mặc dù phải đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp
tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các
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lĩnh vực, với đà thuận lợi từ những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử của đất nước qua hơn 30 năm
đổi mới.
Điểm nổi bật là kinh tế ổn định
và liên tục tăng trưởng. Sức cạnh
tranh, tiềm lực và quy mô của nền
kinh tế được nâng cao. Phát triển
văn hoá, thực hiện tiến bộ, công
bằng xã hội đạt những kết quả tích
cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo
đảm. Phúc lợi và đời sống nhân dân
tiếp tục được cải thiện. Cải cách
hành chính có bước tiến bộ. Công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực được đẩy mạnh quyết liệt hơn
bao giờ hết và đạt được nhiều kết
quả cụ thể, tích cực. Quốc phòng, an
ninh được tăng cường. Công tác đối
ngoại và hội nhập quốc tế được mở Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai
rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX,
được củng cố. Độc lập, chủ quyền nhiệm kỳ 2019-2024.
quốc gia được giữ vững. Chính trị ẢNH: KỲ ANH
xã hội ổn định. Vị thế và uy tín của
trận Tổ quốc Việt Nam thông qua việc triển khai 5 chương
nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. trình hành động, hầu hết các nội dung công tác của Mặt
Những kết quả quan trọng đó đã để lại những ấn
tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh
nghiệm quý, trong đó có bài học về phát huy sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc và phối hợp
nhịp nhàng, đồng bộ của cả hệ thống chính trị dưới sự
lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng tình, ủng hộ, cổ
vũ, động viên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân
dân, các cơ quan thông tin, báo chí,... tạo nên sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.
Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp
quan trọng, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng.
Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều cố gắng
trong đổi mới tổ chức và hoạt động; phát huy ngày càng
tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân, cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động, tích
cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng,
Nhà nước và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã có nhiều
đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền
làm chủ của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, thực
hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào xoá đói,
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hoá…
Những nỗ lực và kết quả đáng tự hào phấn khởi nêu
trên đã được thể hiện sinh động trong Báo cáo Chính trị
trình Đại hội. Xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi
trân trọng và đánh giá cao những kết quả công tác của Mặt

trận đều có bước chuyển biến về chất, có sức lan toả.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng bước phát huy đầy
đủ vai trò của mình được khẳng định trong Cương lĩnh
của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đổi
mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng hướng mạnh về cơ sở,
theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe
ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời
phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động thực hiện đầy
đủ, có trách nhiệm quyền, nhiệm vụ của mình trong tình
hình mới. Những kết quả đạt được đã góp phần không
ngừng tăng cường, tạo động lực, sinh lực mới cho khối đại
đoàn kết toàn dân.

Thưa các vị và các đồng chí,
Với những thành tích đạt được trong thời gian qua,
Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên
minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của
chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt
trong hệ thống chính trị ở nước ta.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng
cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Mặt
trận Tổ quốc các cấp đã đạt được; trân trọng cảm ơn tất
cả các tầng lớp nhân dân cả nước đã nêu cao tinh thần
yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
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góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của đất
nước ta trong những năm qua.
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, công
tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập, cần có các giải
pháp để khắc phục. Đó là: Nội dung và phương thức vận
động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân vẫn chưa đáp
ứng kịp thời trước những biến đổi nhanh chóng của đời
sống xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu
nước có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện,
bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế. Hoạt động của Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc ở một số nơi chậm đổi mới, kém hiệu
quả; chưa khắc phục được tình trạng hành chính hoá.

Thưa các vị và các đồng chí,
Hiện nay và trong thời gian tới, tình hình thế giới
biến đổi rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhưng hoà
bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn
là những xu thế lớn. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
tiếp tục được đẩy mạnh. Khoa học, công nghệ có nhiều
tiến bộ đột phá, trong đó cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư sẽ tác động mạnh mẽ đến lực lượng sản xuất, năng
suất lao động, hiệu quả kinh tế, cơ cấu kinh tế - xã hội,
lối sống và sinh hoạt xã hội.
Ở trong nước, sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của
đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều.
Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh
tế thế giới. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra
vẫn còn tồn tại và tiếp tục là những thách thức không
nhỏ, tuyệt đối không được chủ quan, xem nhẹ. Tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của một bộ
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham
nhũng, lãng phí chưa được khắc phục.
Những diễn biến mới, phức tạp của tình hình thế giới
và khu vực, tình hình căng thẳng trên Biển Đông, đe dọa
hoà bình, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; sự chống phá
của các thế lực thù địch; thiên tai, dịch bệnh và những
tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu,… là những nguy
cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân
và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước bối cảnh tình
hình quốc tế và trong nước, đòi hỏi chúng ta phải quyết
tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

Thưa các vị và các đồng chí,
Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc những tư
tưởng, quan điểm nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII
của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Hiến pháp năm
2013 và bám sát thực tiễn để đề ra các phương hướng,
nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tôi nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội
xem xét, thảo luận, quyết định.
1. Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống
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chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng
cốt. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc
là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ rõ: "Đại đoàn
kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng
Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp
nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo". Chính vì
lẽ đó, bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, với nhiều
hình thức vận động phong phú, đa dạng thông qua các tổ
chức thành viên, Mặt trận phải thường xuyên làm tốt công
tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập
hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống
nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện
có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ
vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính
trị - xã hội, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh,
văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Mặt trận cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố,
tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân;
phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của giai cấp công
nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí
thức và doanh nhân. Phát huy vai trò của các cá nhân
tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận cần phát huy dân
chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn
trọng, thông cảm lẫn nhau; tôn trọng những điểm khác
biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc;
làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn
kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể
nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí
tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Trong những năm tới, đất nước ta tiếp tục thực hiện
mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới,
phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Mặt trận cần thực
hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp
thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức
thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong
trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước,
ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của
các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong
thời kỳ mới. Tiếp tục tổ chức tốt 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", phong trào
thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", bảo đảm tính thiết
thực, hiệu quả, lan toả, sát hợp với thực tế.
3. Mặt trận Tổ quốc phải làm tốt hơn vai trò tập hợp,
lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan
Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương.

N G H I Ê N

Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu
quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần
bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết
kiến nghị, phản ánh của nhân dân, góp phần nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng
bào các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới,
hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến cũ, các vùng chiến lược,
vùng có đông đồng bào tôn giáo.
Các cấp uỷ Đảng và chính quyền phải thường xuyên
đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết
khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân
dân; tin dân và tôn trọng dân; đồng thời hoàn thiện hệ
thống pháp luật để bảo đảm nhân dân thực sự làm chủ,
được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình
thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
4. Mặt trận cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của
nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã
hội, tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do Đảng
lãnh đạo. Cần làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân
công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện
giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát
các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức,
viên chức, cơ quan Nhà nước các cấp, góp phần làm cho tổ
chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong
sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.
Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch
định cơ chế, chính sách; làm người phản biện sắc sảo, chân
tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn
thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn các nội
dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của
người dân, những vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm;
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục chủ động tham
gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân
dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp,
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phát huy vai trò
tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để
quản lý xã hội công khai, minh bạch; phát huy vai trò
giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận.
Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ảnh,
tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác
những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng
nhiễu nhân dân.
5. Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với
nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, tập
trung hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường vai trò chủ trì
hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Mặt
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trận với các tổ chức thành viên. Chú trọng việc phối hợp
với chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế
hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung.
Cần nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết
Trung ương 7 khoá XII. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt
động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tập trung
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết,
trách nhiệm với công việc; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt
động chuyên trách ở các cấp. Phát huy tối đa vai trò các
nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong
các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và
người Việt Nam ở nước ngoài.

Thưa các vị và các đồng chí,
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là
thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã có nhiều cố
gắng trong lãnh đạo Mặt trận thực hiện nhiệm vụ của
Đảng và dân tộc. Tuy nhiên, ở một số nơi, cấp uỷ, cán bộ,
đảng viên chưa nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc về vai trò
của Mặt trận Tổ quốc, về tầm quan trọng của công tác Mặt
trận, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,
vì vậy chưa quan tâm đúng mức đến công tác Mặt trận.
Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng tiếp tục
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ quan chính quyền
cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận; tiếp tục hoàn
thiện cơ chế hoạt động và chính sách đối với công tác Mặt
trận nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng
cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.
Đảng và Nhà nước cũng mong muốn nhận được nhiều
hơn những ý kiến đề xuất, góp ý xuất phát từ nguyện
vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân thông qua Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam để Đảng, Nhà nước tiếp thu và
hoàn thiện chủ trương, đường lối và phương thức lãnh
đạo của mình.
Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta
tin tưởng rằng trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc
các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng
tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả nhiều
hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng
lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường
mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và
chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công!
Xin kính chúc các vị và các đồng chí sức khoẻ, đoàn
kết và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!v
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Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển nhanh,
bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc*
BBT: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ
2019 - 2024 đã trọng thể khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ đánh
giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, đề ra các chương trình hành động thiết
thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài
phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân
Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ
tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam,
Kính thưa các các đồng chí lãnh
đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các vị khách quý, thưa
toàn thể Đại hội!
Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, “Trái
tim của cả nước - Thành phố vì hòa
bình”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
long trọng tổ chức Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Thay mặt Đại hội và Đoàn Chủ
tịch, tôi nồng nhiệt chào mừng các
đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
ẢNH: KỲ ANH
Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
ban, bộ, ngành, các tổ chức thành
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo
các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bạn bè quốc
hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng
tế, các vị khách quý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là nguồn
Lao động; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ
động viên, cổ vũ to lớn đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Đặc biệt, tôi
góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.
xin nhiệt liệt chào mừng gần 1.000 đại biểu, đại diện các
tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ
Tôi gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất tới toàn thể đồng
trang, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đã về dự bào, đồng chí ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở
Đại hội hôm nay.
nước ngoài, tới đội ngũ cán bộ và nguyên cán bộ Mặt trận
*

Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.
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Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.
các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở các địa bàn dân cư trong
cả nước. Tôi cũng cảm ơn phóng viên các cơ quan thông
tấn, báo chí đến dự, đưa tin tuyên truyền về Đại hội.

Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội!
Trong những ngày qua, chúng ta trào dâng niềm xúc
động, tự hào, trong lòng mỗi người như được trong sáng
hơn khi ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và di nguyện thiêng
liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Bác đã đi xa 50
năm nhưng cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và bản Di chúc
của Người mãi mãi là di sản vô giá, đồng hành cùng dân
tộc, soi đường, chỉ lối cho Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
Trong giờ phút trọng thể của Đại hội, xin bày tỏ lòng
thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại, Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt
Nam, Người sáng lập, dẫn dắt hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân
ta và non sông đất nước ta.
Đại hội xin tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các
thế hệ cách mạng tiền bối, tri ân các anh hùng, liệt sỹ,
đồng bào, đồng chí đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống
nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân
dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng cảm ơn
sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sắc của Đảng, sự
phối hợp của Nhà nước và cả hệ thống chính trị, sự ủng
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hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân để Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò, làm tròn sứ mệnh
lịch sử vẻ vang trong suốt chặng đường gần 90 năm qua.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chân thành cảm ơn các nước
anh em, bạn bè trên thế giới đã ủng hộ nhân dân Việt
Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội!
Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ
đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các
tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 Chương trình hành
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm
kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ
2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát
triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu
rộng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các
tầng lớp nhân dân. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra Uỷ
ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm
kỳ 2019-2024.
Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được tiến
hành từ cơ sở. Việc thảo luận, góp ý vào các nội dung văn
kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội của 11.158 đơn
vị cấp xã, 712 đơn vị cấp huyện và 63 tỉnh, thành phố đã
thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của
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Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.
cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tạo khí
thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát
triển đất nước. Trong quá trình chuẩn bị đại hội các cấp,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm,
lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng,
sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước, của các tỉnh,
thành phố, các tổ chức thành viên; sự quan tâm, góp ý
sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; của đông đảo các tầng
lớp Nhân dân. Đại hội xin trân trọng cảm ơn về những
tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm quý báu đó.

Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội!
Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh
chóng, phức tạp và khó lường; cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng,
đa chiều đến nhiều mặt của thế giới; khoa học, công
nghệ; đổi mới, sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố
quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Cạnh
tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt và ngày càng
phức tạp; xung đột thương mại; tranh chấp biển, đảo,
khủng bố, bạo loạn, "diễn biến hòa bình” là những thách
thức lớn đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Đất nước ta sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực đã lớn
mạnh hơn nhiều và đang trên đà chuyển biến tích cực.
Xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh
và đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kinh tế - xã
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hội đất nước dù có bước phát triển, nhưng còn nhiều khó
khăn, hạn chế, còn những vấn đề Nhân dân chưa hài lòng;
diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch
bệnh đã và đang tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống
Nhân dân và sự phát triển của đất nước. Các thế lực thù
địch không ngừng tiến hành các thủ đoạn thâm độc
chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
Trước bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần
nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn,
thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ
trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn
lực, nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước; tăng cường
sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; tạo sự đồng thuận xã hội,
tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh; củng cố, phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hơn nữa đời sống vật
chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; góp phần
tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”
thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần
thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn
quý đại biểu!v
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Lời kêu gọi của Đại hội Đại biểu

toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
HÀ NộI, NGÀY 20 THÁNG 9 NăM 2019
Thưa đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở
nước ngoài!
Từ Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, Đại hội đại
biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2019-2024 trân trọng gửi tới đồng bào, cán bộ,
chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài những tình
cảm thân thiết nhất. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất
nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử
trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và hội nhập
quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu
nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ
XII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt Nam vào năm 2020.

Năm năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực
tiếp tục diễn biến phức tạp, đất nước gặp không ít khó
khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn
của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; sự quyết
tâm của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí
tự lực, tự cường, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân;
cùng với sự ủng hộ của quốc tế, đất nước ta đã đạt được
nhiều thành tựu rất quan trọng: Kinh tế phát triển; đời
sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị ổn
định; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia và toàn
vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại đạt nhiều kết quả
nổi bật; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí có hiệu quả rõ rệt hơn; công tác xây dựng Đảng,
Nhà nước, hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện,

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX.
ẢNH: KỲ ANH
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Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất (khóa IX).
đạt được nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của Nhân
dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường.
Đại hội biểu dương những đóng góp to lớn của các tầng
lớp nhân dân; đồng thời cũng ghi nhận những băn khoăn,
lo lắng, những vấn đề Nhân dân còn chưa hài lòng, cần
phải quan tâm giải quyết.
Trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì
tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể
đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước
ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết
tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng
lòng xây dựng đất nước hùng cường và bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tiếp tục
thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát
triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo; xây
dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; giữ
gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của
dân tộc; ứng xử văn minh, lan toả những nghĩa cử cao
đẹp, nhân văn; xây dựng cộng đồng dân cư sáng - xanh sạch - đẹp; đồng tâm, hiệp lực, cống hiến trí tuệ, sáng
tạo, hiến kế, hiến công, góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính
sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hành dân chủ gắn
liền với kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa hiệu quả
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ẢNH: KỲ ANH

giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng,
Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tham gia có hiệu quả vào quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại
hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thống
nhất ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thưa đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở
nước ngoài!
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện
Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta
nguyện tiếp tục thấm nhuần lý tưởng cao đẹp của Người,
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại
hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ
IX tin tưởng sâu sắc rằng: với sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng
dân của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ
thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của
các tầng lớp nhân dân; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế,
nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử
thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền
vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”.v
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Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày 20/9/2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết số 01/NQ-MTTW-UB, Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 20192024. Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
ại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ
chức trọng thể từ ngày 18 đến ngày 20 tháng
9 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội
có 975 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp
nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài;
hơn 200 đại biểu khách mời là các vị lãnh đạo và
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng
Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ
đổi mới; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung
ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy; các cơ quan ngoại
giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn
Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu
tại Đại hội; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thay mặt Chính phủ phát biểu về tình
hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sau ba ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm,
dân chủ và chân thành, Đại hội đã hoàn thành chương
trình và nội dung đề ra. Đại hội nhất trí:

QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ
2014 - 2019 trình Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức
mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và mục tiêu
chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019
- 2024 là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và
củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản
biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng
thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo,
phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ
vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.
Thống nhất 5 Chương trình hành động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 - 2024:
Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp
các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao
động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng,
an ninh của đất nước.
Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;
giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch vững mạnh.
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Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
ẢNH: KỲ ANH

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở
rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.
Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi
mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy
ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII,
nhiệm kỳ 2014 - 2019.
3. Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa
đổi, bổ sung.
4. Thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm
385 vị và kết quả hiệp thương cử tại Đại hội là 374 vị.
5. Thống nhất ra Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm
kỳ 2019 - 2024.
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6. Đại hội giao Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch
và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp thu
các ý kiến phát biểu của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà
nước và các đại biểu tại Đại hội để hoàn chỉnh và công
bố các Văn kiện của Đại hội.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên của Mặt trận các cấp có trách nhiệm tuyên
truyền và tổ chức thực hiện thành công Chương trình
hành động do Đại hội đề ra.
Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 20192024 nhất trí thông qua.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn

(Đã ký)
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Danh sách Ủy viên Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX,
nhiệm kỳ 2019 - 2024
I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
- Ông Lê Vũ Anh; Sinh năm: 1953; Chủ tịch Hội Y tế
công cộng Việt Nam.
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo; Sinh năm: 1963; Chủ tịch Liên
minh Hợp tác xã Việt Nam.
- Ông Nguyễn Phú Bình; Sinh năm: 1948; Chủ tịch Hội
Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài.
- Bà Phạm Thị Hải Chuyền; Sinh năm: 1952; Chủ tịch
Hội Người cao tuổi Việt Nam.
- Ông Lương Phan Cừ; Sinh năm: 1950, Chủ tịch Hội
Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam.
- Ông Lưu Duy Dần; Sinh năm: 1939; Chủ tịch Hiệp Hội
Làng nghề Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Đệ; Sinh năm: 1953; Chủ tịch Hiệp
Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Doan; Sinh năm: 1951; Nguyên Phó
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ
tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
- Ông Lê Ngọc Dũng; Sinh năm: 1950; Chủ tịch Hội Mỹ
nghệ - Kim hoàn - Đá quý Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Được; Sinh năm: 1946; Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh Việt Nam.
- Ông Nguyễn Bá Duyệt; Sinh năm: 1939; Phó Chủ tịch
kiêm Tổng Thư ký Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà; Sinh năm: 1970; Ủy viên BCH
Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Ông Hoàng Phong Hà; Sinh năm: 1956; Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam.
- Ông Nguyễn Xuân Hồng; Sinh năm: 1956; Phó Chủ
tịch Hội làm Vườn Việt Nam.
- Ông Nguyễn Đình Khang; Sinh năm: 1967; Ủy viên
BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam.
- Ông Vũ Trọng Kim; Sinh năm: 1953; Nguyên Phó Chủ
tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

- Ông Nguyễn Tường Lâm; Sinh năm: 1984, Phó Chủ
tịch Thường trực Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên
Việt Nam.
- Ông Vũ Tiến Lộc; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- Ông Lê Mã Lương; Sinh năm: 1950; Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hiệp
Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật
Việt Nam.
- Mục sư Nguyễn Hữu Mạc; Sinh năm: 1969, Hội
trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
- Linh mục Trần Xuân Mạnh; Sinh năm: 1948; Chủ tịch
Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
- Bà Trương Thị Mai; Sinh năm: 1958; Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận
Trung ương.
- Ông Đặng Vũ Minh; Sinh năm: 1946; Chủ tịch Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
- Bà Nguyễn Phương Nga; Sinh năm: 1963; Chủ tịch
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.
- Ông Phạm Bá Nhất; Sinh năm: 1948; Phó Chủ tịch
Hội Kế hoạch hoá Gia đình Việt Nam.
- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn; Sinh năm: 1950, Chủ
tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Ông Lê Quốc Phong; Sinh năm: 1978, Bí thư Thứ nhất
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Ông Trần Quang Phương; Sinh năm: 1961, Ủy viên
BCH Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Ông Trần Hồng Quân; Sinh năm: 1937; Chủ tịch Hiệp
Hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam.
- Ông Dương Trung Quốc; Sinh năm: 1947; Phó Chủ
tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Quyền; Sinh năm: SN 1953; Chủ tịch
Hội Luật gia Việt Nam.
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- Ông Nguyễn Văn Rinh; Sinh năm: 1942; Chủ tịch Hội
nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam.

- Ông Đỗ Ngọc Thịnh; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Liên
đoàn Luật sư Việt Nam.

- Ông Võ Sở; Sinh năm: 1929; Thiếu tướng, Chủ tịch Hội
Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu; Sinh năm: 1961; Chủ tịch
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Ông Thào Xuân Sùng; Sinh năm: 1958; Ủy viên BCH
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam.

- Ông Phạm Viết Thu; Sinh năm: 1956; Chủ tịch Hội
Người mù Việt Nam.

- Ông Nguyễn Văn Thân; Sinh năm: 1955; Chủ tịch
Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

- Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu); Sinh năm:
1958; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo
Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ
tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

- Ông Nguyễn Việt Thắng; Sinh năm: 1948; Chủ tịch
Hội Nghề cá Việt Nam.

- Ông Nguyễn Hữu Vạn; Sinh năm: 1956; Chủ tịch Hội
Sinh vật cảnh Việt Nam.

- Ông Nguyễn Hữu Thỉnh; Sinh năm: 1942; Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

- Bà Nguyễn Thị Xuyên; Sinh năm: 1956; Chủ tịch Tổng
Hội Y học Việt Nam.

II. CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
- Ông Đỗ Việt Anh; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

- Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông; Sinh năm: 1964; Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

- Bà H'Kim Hoa Byă; Sinh năm: 1970; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

- Ông Nguyễn Văn Dừa; Sinh năm: 1965; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

- Ông Võ Xuân Ca; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

- Ông Phan Hữu Đức; Sinh năm: 1962; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Ninh Thuận.

- Ông Nông Lương Chấn; Sinh năm: 1965; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn.

- Ông Lê Dũng; Sinh năm: 1961; Ủy viên Ban Thường
vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

- Bà Tô Thị Bích Châu; Sinh năm: 1969; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Đặng Thanh Giang; Sinh năm: 1967; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Thái Bình.

- Ông Vàng Seo Cón; Sinh năm: 1967; Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

- Ông Nguyễn Hải; Sinh năm: 1973; Tỉnh ủy viên, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

- Ông Lê Thành Công; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

- Ông Nguyễn Trung Hải; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Kon Tum.

- Ông Đoàn Văn Đảnh; Sinh năm: 1966, Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre.

- Bà Phạm Thị Hân; Sinh năm: 1973; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Quảng Bình.

- Ông Lê Quang Đạo; Sinh năm: 1960; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Vĩnh Long.
- Ông Hồ Văn Điềm; Sinh năm: 1968; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Gia Lai.
- Ông Ma Từ Đông Điền; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.
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- Ông Phạm Thái Hanh; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Thái Nguyên.
- Ông Sùng A Hồ; Sinh năm: 1976; Tỉnh ủy viên, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu.
- Ông Nguyễn Văn Hòa; Sinh năm: 1963; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

N G H I Ê N

C Ứ U

-

L Ý

L U ậ N

- Ông Nguyễn Quốc Hoàn; Sinh năm: 1974; Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên.

- Ông Lò Văn Mừng; Sinh năm: 1965; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

- Ông Nguyễn Văn Hợp; Sinh năm: 1967; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

- Ông Trương Văn Nọ; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Long An.

- Ông Hà Văn Hùng; Sinh năm: SN 1974; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Hà Tĩnh.

- Bà Nguyễn Thị Oanh; Sinh năm: 1968; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

- Ông Đoàn Văn Hùng; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Nam Định.

- Ông Nguyễn Cao Phúc; Sinh năm: 1970; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Điểu Xuân Hùng; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Đắk Nông.

- Ông Nguyễn Quang Phúc; Sinh năm: 1972; Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Hải Dương.

- Ông Nguyễn Tiếc Hùng; Sinh năm: 1965; Tỉnh ủy
viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
An Giang.

- Ông Đào Văn Phước; Sinh năm: 1965; Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

- Bà Nguyễn Lan Hương; Sinh năm: 1968; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Hà Nội.
- Bà Lê Thị Lan Hương; Sinh năm: 1968; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
- Ông Nguyễn Văn Hưởng; Sinh năm: 1962; Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
- Ông Dương Sà Kha; Sinh năm: 1972; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Sóc Trăng.

- Bà Võ Thị Minh Sinh; Sinh năm: 1970; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Nghệ An.
- Bà Hà Thị Minh Tâm; Sinh năm: 1968; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Hà Nam.
- Ông Nguyễn Thành Tâm; Sinh năm: 1963; Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
- Ông Nguyễn Ngọc Tâm; Sinh năm: 1978; Thành ủy
viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
phố Cần Thơ.

- Ông Nguyễn Tuấn Khanh; Sinh năm: 1965; Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ông Trần Công Thắng; Sinh năm: 1965; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Bắc Giang.

- Bà Đặng Thị Kim Liên; Sinh năm: 1966; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

- Ông Trần Ngọc Thanh; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Khánh Hòa.

- Ông Cao Xuân Liên; Sinh năm: 1963; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

- Ông Bùi Chí Thành; Sinh năm: 1974; Ủy viên Dự
khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Bà Rịa -Vũng Tàu.

- Bà Bố Thị Xuân Linh; Sinh năm: 1970; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Bình Thuận.

- Ông Vi Đức Thọ; Sinh năm: 1976; Tỉnh ủy viên, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.

- Ông Nguyễn Văn Lộc; Sinh năm: 1966; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương.

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy; Sinh năm: 1974; Tỉnh ủy
viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Thanh Hóa.

- Ông Nguyễn Đình Lợi; Sinh năm: 1971; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Bắc Ninh.

- Ông Nguyễn Nam Tiến; Sinh năm: 1964; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế.
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- Ông Giàng A Tông; Sinh năm: 1974; Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.
- Bà Lê Thị Xuân Trang; Sinh năm: 1969; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước.
- Ông Nguyễn Chí Trung; Sinh năm: 1965; Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
- Bà Phạm Thị Tuyến; Sinh năm: 1966; Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
- Ông Giàng Seo Vần; Sinh năm: 1971; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Lào Cai.

- Bà Lê Thị Vệ; Sinh năm: 1969; Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Kiên Giang.
- Bà Nguyễn Thị Phong Vũ; Sinh năm: 1976; Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định.
- Ông Nguyễn Hưng Vượng; Sinh năm: 1976; Tỉnh ủy
viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Tuyên Quang.
- Bà Thái Thu Xương; Sinh năm: 1975; Tỉnh ủy viên, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

III. CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, chuyên gia
trên các lĩnh vực
- Ông Trần Đông A; Sinh năm: 1941; Anh hùng Lao
động, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành
phố Hồ Chí Minh.
- Ông Y Tru Alio; Sinh năm: 1959; Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Tây Nguyên.
- Bà Phan Thị Thục Anh; Sinh năm: 1970; Giảng viên
Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
- Ông Nguyễn Viết Chức; Sinh năm: 1950; Phó Chủ
nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyên Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh thiếu niên của Quốc hội.
- Bà Nguyễn Thị Kim Cương; Sinh năm: 1937; Nghệ sỹ
nhân dân, Thường vụ Hội Bảo trợ người Tàn tật và Trẻ mồ
côi Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông Phạm Xuân Đà; Sinh năm: 1970; Cục Trưởng Cục
công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Ông Bùi Xuân Đức; Sinh năm: 1954; nguyên Phó Giám
đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Nghiên cứu khoa học
Mặt trận, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
- Ông YA Đuck; Sinh năm: 1940; nguyên Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
- Ông Nguyễn Đăng Dung; Sinh năm: 1952; Giảng viên
khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Ông Nguyễn Lân Dũng; Sinh năm: 1938; Phó Chủ
nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục và Môi
trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam.
- Ông Trần Trung Dũng; Sinh năm: 1976; Phó Giám đốc
Bệnh viện Saint Paul Hà Nội.
- Ông Trần Ngọc Đường; Sinh năm: 1945, Chủ nhiệm
Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Nguyễn Đình Dàng; Sinh năm: 1978; Họa sĩ tiêu
biểu tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Ông Đinh Ngọc Giang; Sinh năm: 1968; Phó Viện
Trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Ngọc Đào; Sinh năm: 1954, nguyên Phó
Trưởng khoa Đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia.

- Ông Đỗ Trọng Hải; Sinh năm: 1970; Ủy viên Hội đồng
Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Ông Nguyễn Tiến Dĩnh; Sinh năm: 1954; Phó Chủ
nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ông Lê Hồng Hạnh; Sinh năm: 1953; Viện Trưởng
Viện nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế Asean.

- Ông Nguyễn Tài Đông; Sinh năm: 1974; Viện trưởng
Viện triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Ông Trần Hậu; Sinh năm: 1938; Nguyên Tổng Biên
tập Tạp chí Mặt trận, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Thạch Dư; Sinh năm: 1957; Nguyên Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

- Ông Nguyễn Văn Hậu; Sinh năm: 1957; Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ
tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
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- Ông Lê Minh Hiền; Sinh năm: 1947; Nguyên Ủy viên
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Lương Thu Hiền; Sinh năm: 1973; Giám đốc Trung
tâm nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh.
- Ông Phan Hòa; Sinh năm: 1948; Nhà giáo Nhân dân.
- Bà Khuất Thu Hồng; Sinh năm: 1960; Viện trưởng
Viện Nghiên cứu phát triển Xã hội.
- Ông Quách Sĩ Hùng; Sinh năm: 1950; Phó Chủ nhiệm
Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp Luật, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Viện Trưởng, Viện
Kinh tế pháp luật và quản lý, Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam.
- Ông Đỗ Quang Hưng; Sinh năm: 1946; Chủ nhiệm Hội
đồng tư vấn về Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
- Bà Lê Thị Thu Hương; Sinh năm: 1970; Chuyên viên
cao cấp, nguyên Trưởng Bộ phận địa phương tại Thành
phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương.
- Ông Nguyễn Xuân Khang; Sinh năm: 1949; Hiệu
trưởng Trường Dân lập Marie Curie, Hà Nội.
- Ông Trần Viết Khanh; Sinh năm: 1962; Phó Giám đốc
Đại học Thái Nguyên.
- Bà Hà Thị Khiết; Sinh năm: 1950; Nguyên Bí thư
Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận
Trung ương.
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- Bà Đặng Huỳnh Mai; Sinh năm: 1952; Nguyên Thứ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội về
Người khuyết tật Việt Nam.
- Ông Hà Phúc Mịch; Sinh năm: 1954; Nguyên Phó Chủ
tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hiệp Hội Nông
nghiệp hữu cơ Việt Nam.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh; Sinh năm: 1939; Nhà giáo
Nhân dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng.
- Ông Trương Hán Minh; Sinh năm: 1951; Ủy viên Ban
Chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông Phạm Quang Minh; Sinh năm: 1962; Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Ông Phan Anh Minh; Sinh năm: 1959; Nguyên Phó
Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà; Sinh năm: 1958; Nguyên Ủy
viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
- Ông Nguyễn Văn Nhật; Sinh năm: 1954; Nguyên
Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội
Việt Nam.
- Ông Hà Văn Núi; Sinh năm: 1952; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Châu Tấn Phát; Sinh năm: 1980; Nghiên cứu
viên, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Ông Đặng Văn Khoa; Sinh năm: 1959; Chủ tịch Hội
Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Văn Phúc; Sinh năm: 1955; Nguyên Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

- Bà Lê Thị Lan; Sinh năm: 1967; Nghiên cứu viên
cao cấp, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
Việt Nam.

- Ông Trần Đình Phùng; Sinh năm: 1950; Nguyên Ủy
viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Nguyễn Thanh Liêm; Sinh năm: 1950; Nghệ sĩ
Nhân dân, Hội viên Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Hà Thị Liên; Sinh năm: 1954; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Lý Vân Linh Niê Kđăm; Sinh năm: 1980; Trưởng
khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh Đắk Lắk.
- Ông Trần Đắc Lợi; Sinh năm: 1958; Nguyên Phó
Trưởng Ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.
- Ông Trần Đình Long; Sinh năm: 1941; Viện sĩ - Chủ
tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam.
- Ông Võ Đại Lược; Sinh năm: 1939; Nguyên Viện
Trưởng Viện Kinh tế Trung ương.
- Ông Phan Trung Lý; Sinh năm: 1954; Nguyên Ủy viên
Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban
Pháp luật Quốc hội.

- Ông Nguyễn Văn Phương; Sinh năm: 1970; Trưởng
Trung tâm Đào tạo Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông Lù Văn Que; Sinh năm: 1939; Nguyên Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương.
- Ông Phan Xuân Sơn; Sinh năm: 1954; Nguyên Phó
Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh.
- Thượng tọa Thích Tuệ Tâm; Sinh năm: 1956; Phó Chủ
tịch Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên - Huế, Giám đốc điều
hành Trung tâm kế thừa Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh.
- Ông Trần Hoàng Thám; Sinh năm: 1953; Nguyên Phó
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Bùi Thị Thanh; Sinh năm: 1958; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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- Ông Bế Trường Thành; Sinh năm: 1951; Nguyên Phó
Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc.
- Ông Lê Mạnh Thát; Sinh năm: 1944; Phó Viện trưởng
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông Trần Đình Thiên; Sinh năm: 1958; Nguyên Viện
Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư
vấn về Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam khóa VIII.
- Ông Diệp Cẩm Thu; Sinh năm: 1951; Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai.
- Ông Trần Văn Thuấn; Sinh năm: 1970; Chủ tịch Hội
Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện K, Viện
trưởng Viện Ung thư Quốc gia, Phó Chủ tịch kiêm Giám
đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.
- Ông Đỗ Duy Thường; Sinh năm: 1943; Nguyên Phó
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Lê Bá Trình; Sinh năm: 1957; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Lê Truyền; Sinh năm: 1943; Nguyên Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ
nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hoá - Xã hội, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.
- Ông Nguyễn Hữu Tú; Sinh năm: 1968; Phó Hiệu
trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.
- Ông Võ Sĩ Tuấn; Sinh năm: 1959; Nguyên Viện Trưởng
Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam.
- Ông Nguyễn Túc; Sinh năm: 1937; Nguyên Ủy viên
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Phan Thị Tươi; Sinh năm: 1953; Nguyên Hiệu
trưởng Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Lương Bạch Vân; Sinh năm: 1946; Chủ tịch Hội
Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố
Hồ Chí Minh.
- Ông Nguyễn Văn Vĩnh; Sinh năm: 1950; Nguyên Uỷ
viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.

2. Cá nhân tiêu biểu là Công nhân, Nông dân, Lực
lượng vũ trang, Huyện Đảo
- Bà Hà Thị Phương Anh; Sinh năm: 1983; Công nhân
tiêu biểu, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Công ty May liên doanh
Plummy, Hà Nội.
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- Ông Lương Quốc Anh; Sinh năm: 1974; Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trường Sa, tỉnh
Khánh Hòa; Phó Tham mưu Trưởng Lữ đoàn 146.
- Bà Phạm Thị Ngọc Bích; Sinh năm: 1979; Chủ tịch
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dinh dưỡng 3A,
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Vũ Thị Chen; Sinh năm: 1986; Phó Chủ tịch Công
đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sumindenso Việt
Nam tại Hải Dương.
- Bà Ngô Thị Chiến; Sinh năm: 1968; Nông dân tiêu
biểu xã Định Hóa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
- Bà Nguyễn Thị Hằng; Sinh năm: 1969; Nông dân tiêu
biểu xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- Bà Nguyễn Thị Hiền; Sinh năm: 1980; Quản đốc Xí
nghiệp I, Công ty May mặc xuất khẩu, Khu công nghiệp
Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
- Ông Nguyễn Minh Hoàng; Sinh năm: 1981; Công
nhân tiêu biểu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shyang
Hung Cheng tại Bình Dương.
- Ông Vũ Văn Lợi; Sinh năm: 1957; Nông dân tiêu biểu
xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
- Ông Trần Xuân Lưỡng; Sinh năm: 1963; Nông dân
tiêu biểu, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Cao mại, xã Quang
Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Ông Phạm Văn Luyện; Sinh năm: 1964; Chuẩn Đô
đốc, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính
trị Quân chủng Hải quân.
- Ông Sơn Thanh Phong; Sinh năm: 1960;
Nông dân tiêu biểu xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh
Sóc Trăng.
- Ông Đinh Sỹ Phúc; Sinh năm: 1974; Công nhân tiêu
biểu; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần
TaeKwang Vina, tỉnh Đồng Nai.
- Bà Đào Thị Thiện; Sinh năm: 1961; Nông dân tiêu
biểu xã Quảng Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- Ông Phạm Trí Thức; Sinh năm: 1955; Nông dân
tiêu biểu xã Tịnh Kỳ; thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi.
- Ông Trương Thiên Tô; Sinh năm: 1970; Đại tá,
Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị
Quân khu 5.
- Ông Hoàng Văn Toàn; Sinh năm: 1965; Đại tá, Phó
Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ
quốc, Bộ Công an.
- Ông Phùng Quốc Tuấn; Sinh năm: 1964; Thiếu tướng,
Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
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- Bà Trần Thị Bảy; Sinh năm: 1977; Cá nhân tiêu biểu
xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ông Hàng Dờng K'Chiến; Sinh năm: 1977; Phó Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng.

- Bà Lò Thị Bình; Sinh năm: 1988; Chi hội Trưởng chi
hội Phụ nữ xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Ông Lò Văn Khuyên; Sinh năm: 1990; Cá nhân tiêu
biểu xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Ông Hù Chà Bó; Sinh năm: 1987; Cá nhân tiêu biểu
xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Bà Moong Thị Lâm; Sinh năm: 1989; Cá nhân tiêu
biểu xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Ông Thao Brắt; Sinh năm: 1990; Cá nhân tiêu biểu xã
Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Ông Lý Xuân Lẻng; Sinh năm: 1998); Cá nhân tiêu
biểu xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

- Bà Vì Thị Chiểu; Sinh năm: 1993; Cá nhân tiêu biểu
xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

- Bà Lò Thị Loan; Sinh năm: 1996; Cá nhân tiêu biểu
xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Ông Phan Văn Chinh; Sinh năm: 1988; Cá nhân tiêu
biểu xã Hoàng Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

- Ông Nguyễn Văn Lượng; Sinh năm: 1974; Cá nhân tiêu
biểu xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Bà Lò Thị Chương; Sinh năm: 1988; Cán bộ Phòng
Dân tộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

- Bà Hồ Thị Họa Mi; Sinh năm: 1987; Giáo viên Trường
Trung học phổ thông Trà Bồng, huyện Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi.

3. Cá nhân tiêu biểu đại diện các dân tộc thiểu số

- Bà Hờ Thị Dê; Sinh năm: 1987; Cá nhân tiêu biểu xã
La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
- Ông Hồ Văn Ta Dóc; Sinh năm: 1959; Già làng thôn
Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
- Ông Lò Văn Đức; Sinh năm: 1983; Cá nhân tiêu biểu
xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
- Ông Lương Hùng Đức; Sinh năm: 1958; Trưởng Ban
Kiểm tra Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Lục Thị Hải Dương; Sinh năm: 1986; cá nhân tiêu
biểu xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Bà Thị Dương; Sinh năm: 1975; Cá nhân tiêu biểu xã
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Bà Trương Thị Giang; Sinh năm: 1981; Giáo viên
trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn,
tỉnh Nghệ An.

- Ông A Minh; Sinh năm: 1986; Phó Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum.
- Bà Lộc Thúy Ngân; Sinh năm: 1991; Phó Trưởng khoa
xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa khu vực, huyện Hoàng Su
phì, tỉnh Hà Giang.
- Bà Pơ Loong Thị Những; Sinh năm: 1975;
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Giang, tỉnh
Quảng Nam.
- Ông Đinh Xuân Nhường; Sinh năm: 1985; Cá nhân tiêu
biểu xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
- Ông Lò Giàng Páo; Sinh năm: 1956; Ủy viên Thường
vụ Hội Văn học các Dân tộc thiểu số Việt Nam, nguyên
Phó Viện Trưởng Viện Dân tộc học.

- Bà Rơ Chăm H’Yeo; Sinh năm: 1950; Chủ tịch Hội
Người cao tuổi tỉnh Gia Lai.

- Ông Phạm Văn Phành; Sinh năm: 1988; Giáo viên
Trường Trung học phổ thông Phạm Kiệt, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi.

- Bà Đinh Thị Hảo; Sinh năm: 1974; Cá nhân tiêu biểu
phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bà Lò Thị Phương; Sinh năm: 1991; Cá nhân tiêu biểu
xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

- Bà Sity Hara; Sinh năm: 1983; Nhân viên Văn phòng
Ban đại diện Hồi giáo tỉnh An Giang.

- Bà Phù Thị Quy; Sinh năm: 1991; Cá nhân tiêu biểu
xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Bà Ka Him; Sinh năm: 1986; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam xã Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh
Lâm Đồng.

- Ông Điểu-MB Râng; Sinh năm: 1961; Trưởng ban Công
tác Mặt trận bon Đắk R'Moan, xã Đắk R'Moan, thị xã Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Bà Ngô Thị Hóa; Sinh năm: 1986; Cá nhân tiêu biểu
xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Bà Lồ Lài Sửu; Sinh năm: 1963; Cá nhân tiêu biểu xã
Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Ông Bo Bo Huệ; Sinh năm: 1971; Cá nhân tiêu biểu
xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

- Ông Hồ Nhật Tân; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Hội
Khuyến học xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Bà Trần Thị Huyền; Sinh năm: 1974; Cá nhân tiêu
biểu xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Ông Điểu Thăng; Sinh năm: 1960; Cá nhân tiêu biểu
xã Thuận Lơn, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
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- Ông Rơ Chăm Y Thêm; Sinh năm: 1983; Cá nhân tiêu
biểu xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên.

- Ông Nguyễn Tấn Đạt; Sinh năm: 1949; Trưởng Ban
Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo.

- Ông Ya Thi; Sinh năm: 1949; Cá nhân tiêu biểu xã
Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

- Linh mục Đỗ Mạnh Dũng; Sinh năm: 1967; Phó Chủ
tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai.

- Ông Thẩm Dịch Thọ; Sinh năm: 1960; Cá nhân tiêu
biểu xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Ông Bùi Văn Đương; Sinh năm: 1944; Phó ban Trị sự
Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo.

- Ông Lương La Thuấn; Sinh năm: 1993; Cá nhân tiêu
biểu xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh; Sinh năm: 1966; Ủy viên Đoàn
Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

- Bà Y Tiệp; Sinh năm: 1986; Cá nhân tiêu biểu xã Đắk
Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

- Ông Phùng Kỳ Hiệp; Sinh năm: 1955; Hội đồng Hội
thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu.

- Bà Lý Thị Tím; Sinh năm: 1984; Cá nhân tiêu biểu xã
Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Linh mục Trần Đức Hoàn; Sinh năm: 1968; Chánh xứ
Liêu Ngạn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Ông Lô Xuân Tình; Sinh năm: 1961; Cá nhân tiêu biểu
xã Kim Đa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Linh mục Nguyễn Hùng; Sinh năm: 1961; Phó Chủ
tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ
tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng.

- Ông Pờ Go Tư; Sinh năm: 1995; Cá nhân tiêu biểu xã
Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
- Ông Vi A Tuấn; Sinh năm: 1985; Cá nhân tiêu biểu xã
Đồng Tuyến, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Nữ tu Nguyễn Thị Hương (Nguyễn Thị Khuyến); Sinh
năm: 1961; Phụ trách bệnh xá, dòng tu Mân côi, Giáo
phận Bùi Chu, Xuân Trường, Nam Định.

- Ông Uêp; Sinh năm: 1955; Trưởng Ban Công tác Mặt
trận làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Chánh Phối sư Trần Văn Huynh; Sinh năm: 1952;
Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y.

- Ông Lò Văn Uôn; Sinh năm: 1989; Cá nhân tiêu biểu
xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Linh mục Trần Quang Liêm; Sinh năm: 1976; Giám
đốc Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Phước Lộc, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ông Thổ Út; Sinh năm: 1970; Phó Trưởng Ban phụ
trách Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.
- Ông Lý Văn Vinh; Sinh năm: 1996; Cá nhân tiêu biểu
xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

4. Cá nhân tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo
- Giảng sư Nguyễn Ngọc Ánh; Sinh năm: 1955; Phó
Chánh Hội Trưởng Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo
hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

- Ni sư Thích Nữ Tín Liên; Sinh năm: 1951; Ủy viên Hội
đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Ông Lê Lơn; Sinh năm: 1936; Trưởng ban Trị sự đạo
Bửu Sơn Kỳ Hương, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thái Đầu sư Lê Văn Long; Sinh năm: 1942; Trưởng
ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội Thánh Cao
Đài Chơn lý.

- Cả sư Đổng Bạ; Sinh năm: 1951; Phó Chủ tịch Hội
đồng Sư cả Chăm Balamon, tỉnh Ninh Thuận.

- Hòa thượng Danh Lung; Sinh năm: 1964; Ủy viên Thư
ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn
phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Mục sư Y Ky Ê Ban; Sinh năm: 1944; Mục sư quản nhiệm
Chi hội Tin Lành Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

- Ông Nguyễn Hiền Lương; Sinh năm: 1964; Trưởng Hội
đồng Trung ương Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn.

- Hiến pháp Lữ Văn Châu (Lữ Minh Châu); Sinh năm:
1946; Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng cơ quan Hiệp
Thiên đài Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo.

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm; Sinh năm: 1956; Phó
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam,
Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

- Linh mục Hoàng Văn Chính; Sinh năm: 1954; Chánh
Văn phòng, Chưởng ấn Tòa giám mục giáo phận Đà Lạt, Ủy
viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo
Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
tỉnh Lâm Đồng.
- Lão sư Nguyễn Văn Dần; Sinh năm: 1950; Trưởng Ban
Trị sự Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo.
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- Thượng tọa Thích Đức Nguyên; Sinh năm: 1973; Ủy
viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình.
- Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; Sinh năm: 1952; Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lai Châu.

N G H I Ê N

- Hòa thượng Đào Như; Sinh năm: 1955; Phó Chủ
tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
thành phố Cần Thơ.
- Hòa thượng Tăng Nô; Sinh năm: 1942; Trưởng Ban Trị
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
- Linh mục Dương Phú Oanh; Sinh năm: 1941; Phó Chủ
tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ
tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội.
- Hòa thượng Thích Thiện Pháp; Sinh năm: 1947; Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam; Trưởng ban Tăng sự Trung ương.
- Chánh Phối sư Thượng Thanh Phong (Huỳnh Thanh
Phong); Sinh năm: 1967; Phó Ban Thường trực Hội Thánh
Cao Đài Tiên Thiên.

C Ứ U

-

L Ý

L U ậ N

- Ni sư Thích Minh Thịnh; Sinh năm: 1968; Giảng viên
thỉnh giảng Khoa Tôn giáo học, Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn.
- Ông Nguyễn Đình Thỏa; Sinh năm: 1948; Tổng Thư ký
Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam.
- Mục sư Nguyễn Thông; Sinh năm: 1943; Cố vấn Giáo
hội Báp Tít Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Thuận; Sinh năm: 1947; Phó Trưởng
Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Trưởng
Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp.
- Mục sư Triệu Phúc Tiến; Sinh năm: 1982; Ủy viên Ban
Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).
- Hòa thượng Thích Giác Toàn; Sinh năm: 1949; Phó
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện
trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam.

- Hòa thượng Thích Trí Quảng; Sinh năm: 1940; Phó
Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt
Nam; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành
phố Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Ngọc Trác; Sinh năm: 1966; Trưởng Ban
đại diện, Trưởng gánh Đạo hội Tứ ân Hiếu Nghĩa.

- Thượng tọa Thích Thanh Quyết; Sinh năm: 1962; Phó
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện
trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

- Linh mục Phan Khắc Từ; Sinh năm: 1941; Phó Chủ
tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

- Ông Haji Mach Dares Samael; Sinh năm: 1948; Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Linh mục Phan Đình Sơn; Sinh năm: 1951; Phó Chủ
tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ
tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ.

- Mục sư Trần Thanh Truyện; Sinh năm: 1957; Giáo hội
Trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

- Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Sinh năm: 1917;
Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo
Việt Nam.
- Ông Hoàng Văn Tùng; Sinh năm: 1975; Trưởng Ban
đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su
Ky tô Việt Nam.

- Hòa thượng Thích Thiện Tâm; Sinh năm: 1950; Phó
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Hòa Thượng Thích Quảng Xả; Sinh năm: 1946; Phó Chủ
tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum.

- Thái Đầu sư Trần Đức Tăng; Sinh năm: 1934; Trưởng
Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo.

- Hòa thượng Thạch Sok Xane; Sinh năm: 1950; Phó Pháp
chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Hòa thượng Thích Đức Thanh; Sinh năm: 1943; Ủy
viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Thừa Thiên - Huế.

5. Cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế

- Đầu sư Thượng Tám Thanh; Sinh năm: 1936; Chưởng
quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.
- Giáo sư Thượng Thứ Thanh; Sinh năm: 1947; Chưởng
quản Cơ quan Hành chính Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài.
- Phối sư Ngọc Soi Thanh; Sinh năm: 1944; Phó Chưởng
quản Thường trực Hội đồng Lưỡng đài Hội thánh Cao Đài
Cầu kho Tam Quan.
- Thượng tọa Thích Đức Thiện; Sinh năm: 1966; Phó
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật
giáo Việt Nam, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế.

- Ông Trần Việt Anh; Sinh năm: 1962; Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nam
Thái Sơn.
- Ông Đặng Hồng Anh; Sinh năm: 1980; Chủ tịch Hội
Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập,
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
- Bà Đồng Thị Ánh; Sinh năm: 1956; Chủ tịch HĐTV
kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ánh
Vy, Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định.
- Ông Hồ Hải Bằng; Sinh năm: 1975; Chủ tịch Hội đồng
Quản trị Trường Quốc tế Gis, tỉnh An Giang.
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- Ông Nguyễn Văn Bình; Sinh năm: 1957; Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật, Chủ tịch
Tập Đoàn thép Việt Nhật.

- Ông Lý Ngọc Minh; Sinh năm: 1953; Anh hùng Lao
động, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh
Long, tỉnh Bình Dương.

- Ông Phạm Đức Bình; Sinh năm: 1966; Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình,
tỉnh Đồng Nai.

- Ông Huỳnh Văn Minh; Sinh năm: 1948; Chủ tịch Hội
đồng quản lý quỹ "Doanh nhân Vì cộng đồng" Thành phố
Hồ Chí Minh.

- Ông Lý Xương Căn; Sinh năm: 1958; Doanh nhân,
Thân nhân kiều bào tại Hàn Quốc.

- Ông Huỳnh Hữu Nghĩa; Sinh năm: 1958; Chủ nhiệm
Hợp tác xã gốm sứ Thái Dương, tỉnh Đồng Nai.

- Ông Lê Hải Châu; Sinh năm: 1969; Tổng Giám đốc
Công ty Tài chính Đầu tư Xây dựng Chu Việt.
- Ông Phạm Văn Du; Sinh năm: 1960; Chủ nhiệm Hợp
tác xã Duy Sơn 2, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
- Ông Trần Hữu Đức; Sinh năm: 1973, Giám đốc Hợp
tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Dũng
Linh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
- Ông Nguyễn Trí Dũng; Sinh năm: 1948, Giám đốc
Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trân.
- Ông Lương Xuân Hà; Sinh năm: 1961, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark.
- Ông Đinh Xuân Hải; Sinh năm: 1967, Phó Chủ tịch
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp
trẻ tỉnh Thái Nguyên.
- Bà Lê Thị Hằng; Sinh năm: 1984, Giám đốc Hợp tác
xã sản xuất kinh doanh rượu thảo dược Thái Hưng, tỉnh
Thái Bình.
- Ông Đỗ Quang Hiển; Sinh năm: 1962; Chủ tịch Hiệp
hội Doanh nhiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
- Ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng); Sinh năm:
1960; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân
người Việt Nam ở nước Ngoài, Việt kiều Úc.
- Ông Nguyễn Quang Huân; Sinh năm: 1964; Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam, Phó Chủ
tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam.

- Ông Nguyễn Văn Nhựt; Sinh năm: 1971; Giám đốc
Công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật, huyện Thới Lai, thành
phố Cần Thơ.
- Ông Nguyễn Hữu Phải; Sinh năm: 1957; Chủ tịch Hội
đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May
Bắc Giang.
- Bà Vũ Thị Phi; Sinh năm: 1956; Nguyên Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ Chợ Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội.
- Ông Nguyễn Tài Phương; Sinh năm: 1950; Việt kiều
Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và
phát triển Việt Anh.
- Ông Ngô Trung Quân; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Đại Việt Hương, Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
- Ông Bùi Văn Quân; Sinh năm: 1969; Chủ tịch Tập
đoàn Anh Quân.
- Ông Lê Vinh Quang; Sinh năm: 1970; Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Phú
Hoàng, thành phố Đà Nẵng.
- Ông Võ Quốc Thắng; Sinh năm: 1967; Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm.
- Ông Trần Kim Thành; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Hội
đồng Quản trị Tập đoàn KIDO.

- Bà Phạm Thị Hương; Sinh năm: 1967; Giám đốc Công
ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng và thương mại
Thanh Tâm tỉnh Phú Thọ.

- Ông Trần Văn Thành; Sinh năm: 1974; Chủ tịch
Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần
DIPLOMAT.

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường; Sinh năm: 1970; Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG
Holdings Việt Nam.

- Ông Vưu Khải Thành; Sinh năm: 1950; Tổng Giám đốc
Công ty Bình Tiên (Bitis).

- Ông Nguyễn Ngọc Khôi; Sinh năm: 1953; Chủ tịch Tập
đoàn thương mại Hà Nội KAT.

- Ông Đào Lê Thảo; Sinh năm: 1970; Giám đốc Công ty
TNHH Dịch vụ Công nghệ Mạng, Hà Nội.

- Ông Trịnh Duy Khuê; Sinh năm: 1965; Giám đốc Công
ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh, tỉnh Thanh Hóa.

- Ông Hoàng Đức Thảo; Sinh năm: 1960; Anh hùng Lao
động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoa
học Việt Nam.

- Ông Đỗ Long; Sinh năm: 1960; Tổng Giám đốc
Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân, Thành phố
Hồ Chí Minh.

- Ông Phan Thanh Thiên; Sinh năm: 1975; Phó Chủ tịch
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp
trẻ tỉnh Gia Lai.
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- Ông Nguyễn Hữu Thủy; Sinh năm: 1968; Trưởng Ban
kiểm tra hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng
tư vấn Công ty đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất,
tỉnh Quảng Ninh.

- Ông Đỗ Xuân Hoàng; Sinh năm: 1968; Chủ tịch Hội
Người Việt Nam tại Liên bang Nga.

- Ông Nguyễn Văn Tiếp; Sinh năm: 1954; Nghệ nhân ưu
tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Giám đốc
Công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc mỹ nghệ.

- Ông Lê Văn Mùi; Sinh năm: 1955; Phó Chủ tịch Tổng
hội Người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Hội Người Việt Nam
tại Viên Chăn.

- Ông Trương Ty; Sinh năm: 1952; Chủ tịch Hội đồng
thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nệm Vạn Thành.

- Ông Nguyễn Thanh Mỹ; Sinh năm: 1956; Chủ tịch Hội
Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Kiều bào Canada.

- Bà Hà Thị Vinh; Sinh năm: 1954; Nghệ nhân, chuyên
gia sản xuất gốm sứ Mỹ nghệ xuất khẩu.

- Ông Trần Bá Phúc; Sinh năm: 1955; Luật sư - Chủ
tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia.

6. Cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài
- Ông Trần Ngọc Anh; Sinh năm: 1973; Giáo sư, Tiến sĩ
Trường O'Neili, Đại học Indiana Bloomington, Mỹ; Trưởng
nhóm sáng kiến Việt Nam.
- Ông Châu Văn Chi; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Hội
Khmer - Việt Nam tại Campuchia.
- Ông Phan Kế Đạt; Sinh năm: 1956; Chủ tịch Hội đồng
Quản trị Công ty PKD Holding Đan Mạch, Chủ tịch Hội Golf
Bắc Âu.
- Ông Lương Xuân Hòa; Sinh năm: 1959; Phó Chủ tịch
Tổng Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội
Người Việt Nam tại Udon Thani.

- Ông Trần Hải Linh; Sinh năm: 1980; Chủ tịch Hiệp
Hội doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.

- Ông Hoàng Đình Thắng; Sinh năm: 1959; Chủ tịch
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu.
- Ông Trần Đình Thắng; Sinh năm: 1970; Chủ tịch Viện
giáo dục và văn hóa Việt Nam tại Mỹ.
- Bà Phan Bích Thiện; Sinh năm: 1968; Chủ tịch Hội
Phụ nữ Việt Nam tại Hungary.
- Ông Nguyễn Văn Tính; Sinh năm: 1956; Doanh nhân,
Việt Kiều ở Đức.
- Sư cô Thích Tâm Trí (bà Nguyễn Thị Dư); Sinh năm:
1978; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật
Bản; Trụ trì chùa Nishinkutsu, Tokyo, Nhật Bản.
- Ông Trần Anh Tuấn; Sinh năm: 1964; Chủ tịch Hội
Người Việt Nam tại Ba Lan.

IV. CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CƠ QUAN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
- Bà Trương Thị Ngọc Ánh; Sinh năm: 1966; Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hữu Dũng; Sinh năm: 1964; Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Từ Thành Huế; Sinh năm: 1975; Trưởng Ban Đối
ngoại và Kiều bào, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Hầu A Lềnh; Sinh năm: 1973; Ủy viên BCH Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Trần Thanh Mẫn; Sinh năm: 1962; Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
- Ông Nguyễn Quang Minh; Sinh năm: 1967; Trưởng
Ban Dân chủ - Pháp luật, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Đặng Hồng Quang (Hồng Thanh Quang); Sinh
năm: 1962; Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Cơ quan Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Trần Văn Sinh; Sinh năm: 1965; Trưởng Ban
Phong trào, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
- Ông Phùng Khánh Tài; Sinh năm: 1971; Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Thanh; Sinh năm: 1973; Trưởng Ban
Tôn giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
- Ông Võ Văn Thiện; Sinh năm: 1967; Trưởng Ban Công
tác phía Nam, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
- Ông Ngô Sách Thực; Sinh năm: 1962; Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Vũ Văn Tiến; Sinh năm: 1982; Trưởng Ban Tuyên
giáo, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Cơ quan Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.v
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ
tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hầu A Lềnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trương Thị Ngọc Ánh.

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

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

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

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Bà Tô Thị Bích Châu; Sinh năm: 1969; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bà Nguyễn Thị Doan; Sinh năm: 1951; Nguyên Phó
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ
tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
- Bà Nguyễn Lan Hương; Sinh năm: 1968; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Hà Nội.
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- Bà Hà Thị Khiết; Sinh năm: 1950; Nguyên Bí thư Trung
ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
- Linh mục Trần Xuân Mạnh; Sinh năm: 1948; Chủ tịch
Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn; Sinh năm: 1950; Chủ
tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
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TIỂU SỬ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRẦN THANH MẪN
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX), đồng chí Trần Thanh Mẫn,
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã được hiệp thương
tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Biên
tập Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu Tiểu sử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Họ và tên: TRẦN THANH MẪN
- Sinh ngày: 12/8/1962
- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh
Hậu Giang.
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
- Ngày vào Đảng: 25/8/1982; Ngày chính thức:
25/8/1983.
- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa X.
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; XII.
- Đại biểu Quốc Hội khóa XIII; XIV.
- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất,
Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ.
- Kỷ luật: Không.
- Tóm tắt quá trình công tác:
+ Tháng 7/1979 - 11/1981: Cán bộ Huyện đoàn, Ủy
viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Chánh Văn phòng
Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;
+ Tháng 12/1981 - 10/1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó
Bí thư thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;
+ Tháng 11/1984 - 12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư
Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;
+ Tháng 1/1988 - 7/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang;
+ Tháng 8/1992 - 6/1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989 - 1994;
+ Tháng 7/1994 - 11/1999: Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ;
+ Tháng 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban
cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Cần Thơ;
+ Tháng 1/2004 -12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy lâm thời; Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009;
+ Tháng 1/2006 - 25/2/2008: Ủy viên dự khuyết Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban thường
vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy;
+ Từ 26/2/2008 - 18/3/2008: Ủy viên dự khuyết Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy,

Bí thư Quận ủy Bình Thủy;
+ Từ 19/3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
+ Tháng 1/2011 - 8/2/2011: Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
+ Tháng 9/2/2011 - 14/4/2011: Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
+ Từ 15/4/2011 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn
Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ;
+ Tháng 10/2015 - 12/2015: Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố
Cần Thơ;
+ Tháng 1/2016 - 13/4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị Cần Thơ;
+ Từ 14/4/2016 - tháng 9/2016: Ủy viên BCH Trung
ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ;
+ Từ tháng 10/2016 - tháng 6/2017: Ủy viên BCH
Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó
Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa
XIV, đơn vị Cần Thơ.
+ Tháng 6/2017 - 8/5/2018: Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ
2014 - 2019, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.
+ Từ ngày 9/5/2018: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư
Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, Đại biểu Quốc hội khóa
XIV, đơn vị Cần Thơ.
Ngày 20/9/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã
hiệp thương cử đồng chí vào Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX đã
hiệp thương cử đồng chí giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.v
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
I. CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo; Sinh năm: 1963; Chủ tịch Liên
minh Hợp tác xã Việt Nam.

- Bà Nguyễn Phương Nga; Sinh năm: 1963; Chủ tịch
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

- Ông Nguyễn Phú Bình; Sinh năm: 1948; Chủ tịch Hội
Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài.

- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn; Sinh năm: 1950; Chủ
tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Bà Phạm Thị Hải Chuyền; Sinh năm: 1952; Chủ tịch
Hội Người cao tuổi Việt Nam.

- Ông Lê Quốc Phong; Sinh năm: 1978; Ủy viên dự
khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Bà Nguyễn Thị Doan; Sinh năm: 1951; Nguyên Phó
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ
tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Được; Sinh năm: 1946; Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà; Sinh năm: 1970; Ủy viên Trung
ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Ông Nguyễn Đình Khang; Sinh năm: 1967; Ủy viên
Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam.
- Ông Vũ Trọng Kim; Sinh năm: 1953; Nguyên Phó
Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung
phong Việt Nam.
- Ông Vũ Tiến Lộc; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- Bà Trương Thị Mai; Sinh năm: 1958; Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
- Linh mục Trần Xuân Mạnh; Sinh năm: 1948; Chủ tịch
Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
- Ông Đặng Vũ Minh; Sinh năm: 1946; Chủ tịch Liên
hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam.

- Ông Trần Quang Phương; Sinh năm: 1961; Ủy viên
Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Quyền; Sinh năm: 1953; Chủ tịch
Hội Luật gia Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Rinh; Sinh năm: 1942; Chủ tịch Hội
nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam.
- Ông Thào Xuân Sùng; Sinh năm: 1958; Ủy viên Trung
ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Thân; Sinh năm: 1955; Chủ tịch
Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hữu Thỉnh; Sinh năm: 1942; Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
- Ông Đỗ Ngọc Thịnh; Sinh năm: 1960; Chủ tịch Liên
đoàn Luật sư Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu; Sinh năm: 1961; Chủ tịch
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu); Sinh năm:
1958; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân
dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch
Hội Nhà báo Việt Nam.

II. CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRÊN CÁC LĨNH VỰC
- Ông Thạch Dư; Sinh năm: 1957; Nguyên Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

- Linh Mục Nguyễn Hùng; Sinh năm: 1961; Phó Chủ
tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ
tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Lân Dũng; Sinh năm: 1938; Chủ tịch Hội
các ngành Sinh học Việt Nam, Phó Chủ nhiệm HĐTV về
Khoa học - Giáo dục và Môi trường Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Đỗ Quang Hưng; Sinh năm: 1946; Chủ nhiệm Hội
đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Trần Ngọc Đường; Sinh năm: 1945; Chủ nhiệm
Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường; Sinh năm: 1970; Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG
Holdings Việt Nam.
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- Bà Hà Thị Khiết; Sinh năm: 1950; Nguyên Bí thư Trung
ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương.

- Ông Lù Văn Que; Sinh năm: 1940; Nguyên Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương.

- Bà Hà Thị Liên; Sinh năm: 1954; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Trần Hoàng Thám; Sinh năm: 1953; Nguyên Phó
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Trần Đắc Lợi; Sinh năm: 1958; Nguyên Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

- Ông Hoàng Đình Thắng; Sinh năm: 1959; Chủ tịch
Hội người Việt Nam toàn Châu Âu.

- Ông Lê Mã Lương; Sinh năm: 1950; Thiếu tướng - Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh
nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

- Bà Bùi Thị Thanh; Sinh năm: 1958; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bà Đặng Huỳnh Mai; Sinh năm: 1952; Nguyên Thứ
trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội về
Người khuyết tật Việt Nam.
- Ông Hà Phúc Mịch; Sinh năm: 1954; Nguyên Phó Chủ
tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Nông
nghiệp hữu cơ Việt Nam.
- Ông Lý Ngọc Minh; Sinh năm: 1953; Anh hùng Lao
động, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long, tỉnh
Bình Dương.
- Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu; Sinh năm: 1952; Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam.
- Hòa Thượng Đào Như; Sinh năm: 1955; Phó Chủ tịch
Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
- Ông Hà Văn Núi; Sinh năm: 1952; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Trần Đình Thiên; Sinh năm: 1958; Nguyên Viện
Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
- Ông Đỗ Duy Thường; Sinh năm: 1943; Nguyên Phó
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Lê Bá Trình; Sinh năm: 1957; Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Lê Truyền; Sinh năm: 1943; Nguyên Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ
nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hoá - Xã hội, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hữu Tú; Sinh năm: 1968; Phó Hiệu
trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.
- Ông Nguyễn Túc; Sinh năm: 1937; Nguyên Ủy viên
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa Xã hội Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Phan Thị Tươi; Sinh năm: 1953; Nguyên Hiệu
trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.

III. CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH
- Bà Trương Thị Ngọc Ánh; Sinh năm: 1966; Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Tô Thị Bích Châu; Sinh năm: 1969; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
- Ông Nguyễn Hữu Dũng; Sinh năm: 1964; Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Nguyễn Lan Hương; Sinh năm: 1968; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Hà Nội.
- Ông Hầu A Lềnh; Sinh năm: 1973; Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bà Đặng Thị Kim Liên; Sinh năm: 1966; Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

- Ông Cao Xuân Liên; Sinh năm: 1963; Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Hải Phòng.
- Ông Trần Thanh Mẫn; Sinh năm: 1962; Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
- Ông Phùng Khánh Tài; Sinh năm: 1971; Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ông Nguyễn Ngọc Tâm; Sinh năm: 1978; Thành ủy
viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
phố Cần Thơ.
- Ông Ngô Sách Thực; Sinh năm: 1962; Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Góp bàn đẩy lùi “lợi ích nhóm”
trong công tác cán bộ
NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Giám sát, phản biện xã hội trong công tác cán bộ sẽ giúp đẩy lùi nạn “lợi
ích nhóm” hiện nay. Bài viết đề xuất một số giải pháp để Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “lợi
ích nhóm” trong công tác cán bộ.
Summary: Social supervision and criticism in cadre work will help to repel the
current "group interests". This paper proposes a number of solutions for the Vietnam
Fatherland Front and socio-political organizations to improve the effectiveness in the
struggle to prevent and push back "group interests" in cadre work.
Từ khóa: Công tác cán bộ; giám sát; phản biện xã hội; “lợi ích nhóm”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Cadre work; monitoring; social criticism; "group interests"; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/9/2019; Sửa chữa: 26/9/2019; Duyệt đăng: 2/10/2019.
ợi ích nhóm” trong công tác cán bộ cũng là một
dạng tham nhũng. Những hành vi “chạy chức”,
“chạy quyền”,... đang gây bất bình trong xã hội,
làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được pháp
luật của Nhà nước quy định hiện nay để ngăn chặn, đẩy
lùi “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ.

L

Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được quy định
trong nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước: Điều 9 Hiến
pháp năm 2013 khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân
dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội;
giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà
nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc”; Quy chế giám sát và phản biện xã hội
(Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày
12/12/2013); Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng dẫn khung để
các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục
*

Thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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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 Về việc 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; Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết của Hội nghị Trung
ương 6, 7, 8 khóa XII đã yêu cầu phải phát huy vai trò
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và nhân
dân về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, giám sát
công tác cán bộ, giám sát việc thực hiện các quy định về
trách nhiệm nêu gương.
Công tác cán bộ là “công việc gốc” của Đảng, “Đảng
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ
cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát
huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các
tổ chức trong hệ thống chính trị”1. Để công tác cán bộ
thực hiện được hiệu quả, khách quan cần phát huy vai
trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
trong giám sát, phản biện xã hội ở các khâu, quy trình
trong công tác cán bộ. Biểu hiện “lợi ích nhóm” trong
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Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và
thi hành Điều lệ Đảng.
ẢNH: PV

công tác cán bộ rất đa dạng, phức tạp. “Lợi ích nhóm”
thường khó phát hiện, ít bị tố cáo vì những người liên
quan đều có lợi ích, dễ liên kết để mưu cầu lợi ích cá nhân
bất chính, ngoan cố bám lấy lợi ích đó đến cùng. Muốn
chống “chạy chức”, “chạy quyền” thì phải làm cho người
muốn “chạy” không có đường “chạy”, người “chạy” không
có kẻ dẫn lối để “chạy”. Cần tập trung làm rõ nguyên
nhân, trách nhiệm và có những giải pháp đấu tranh ngăn
chặn tình trạng này vì sự trong sạch, vững mạnh của bộ
máy nhà nước và thanh danh, uy tín của Đảng cầm quyền.
Nếu không có giải pháp đột phá thì việc đấu tranh chống
các hành vi “chạy chức”, “chạy quyền”; “lợi ích nhóm”
và tham nhũng, tiêu cực vẫn chỉ dừng lại ở việc hô hào,
hình thức và niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo
của Đảng sẽ càng suy giảm.

Cần phát huy vai trò giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội
Thứ nhất, giám sát và phản biện đối với tổ chức, cá
nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành chủ

trương, chính sách về công tác cán bộ: biểu hiện của “lợi
ích nhóm” thường xuất hiện như việc một bộ phận cán bộ
khi tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính
sách có liên quan đến công tác cán bộ thì không vì lợi ích
chung mà tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành
những chính sách có lợi cho họ, như: việc nới lỏng hơn
các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện bổ nhiệm, đề bạt, nâng
lương, chuyển ngạch, nâng ngạch...; ban hành chính sách
cán bộ “dưới tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản” như: điều kiện
tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt... để
người thân của họ, cán bộ lãnh đạo có đủ điều kiện đáp
ứng tiêu chuẩn, điều kiện đó; ban hành chính sách, quyết
định mang tính “nội bộ” có tính đặc quyền, đặc lợi cho
một số ít cán bộ, trái với quy định hoặc theo quy định
nhưng không minh bạch để trục lợi.

Thứ hai, giám sát và phản biện đối với tổ chức, cá
nhân có liên quan trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính
sách của cấp trên về công tác cán bộ thành các quy định,
quy chế cụ thể của cấp dưới: vận dụng ban hành chế độ,
chính sách đối với cán bộ vì lợi ích nhóm của số ít dẫn đến
việc thực hiện trái quy định của cấp trên; vận dụng thay
đổi để cho “vừa” với những tiêu chuẩn, điều kiện cá biệt
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của một số ít cán bộ để trục lợi cho bản thân, hoặc cho
người thân của mình theo kiểu “trên có chính sách, dưới
có đối sách”; vận dụng ban hành trái quy định nhằm “lách
luật” để có lợi cho bản thân hoặc người thân trong việc
tuyển dụng, đề bạt, thực hiện các chính sách cán bộ khác.

Thứ ba, giám sát và phản biện đối với tổ chức, cá nhân
có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chủ trương,
chính sách về công tác cán bộ: việc xây dựng chính sách
lương, chính sách thu nhập dẫn đến chính sách lương của
một số cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực
ngành, nghề; ban hành, thực hiện những chính sách cho
cán bộ lãnh đạo, quản lý, hằng năm đi nghiên cứu, tham
quan, học tập ở nước ngoài quá nhiều lần, gây tốn kém,
lãng phí, thất thoát kinh phí của cơ quan; việc cán bộ cấp
trên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, tuy biết cán bộ cấp dưới
thuộc “cánh hẩu” của mình trình độ, năng lực hạn chế,
nhưng vẫn bổ nhiệm, bao che để tạo thành một “ê-kíp”
làm việc, vì “lợi ích nhóm” để trục lợi. Vì lẽ đó, cán bộ có
đủ năng lực, trình độ thì không được quy hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đúng khả năng, sở trường,
khiến họ “bất bình”, thậm chí đi tìm cơ hội làm việc ở
những nơi khác.

Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả
tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
“lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ
Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp
về vai trò, nhiệm vụ giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến
nội dung Quyết định 217/QĐ-TW, Quyết định 218/QĐ-TW
và các văn bản có liên quan trong đội ngũ cán bộ, công
chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự thống
nhất trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện
công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền. Trong điều kiện hiện nay cần phải:
“Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận
và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng đường lối,
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước,
thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”2. Bên cạnh
các hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản phản ánh, kiến
nghị thường xuyên, đột xuất, định kỳ của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, nên quy định
cho người đứng đầu các tổ chức này có các hình thức tiếp
nhận thông tin điện tử, kịp thời chia sẻ, bày tỏ quan
điểm, tương tác với các ý kiến của đảng viên và nhân dân.
Cơ quan có trách nhiệm cần thông tin công khai những
kết quả xem xét, giải quyết vấn đề mà dư luận và nhiều
người dân quan tâm đến đạo đức, lối sống, trách nhiệm
của người đứng đầu các cấp. Đồng thời, phát huy vai trò
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giám sát của nhân dân và các phương tiện thông tin đại
chúng nhằm ngăn chặn sự hình thành “lợi ích nhóm”, để
không còn những “ngoại lệ” trong công tác cán bộ. Sử
dụng những công cụ, biện pháp giám sát của cộng đồng,
của nhân dân và xã hội để phát hiện những dấu hiệu bất
thường, bất minh nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn
“lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ.
Tiếp tục đổi mới về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ
cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
đủ trình độ, năng lực đáp ứng điều kiện mới
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng yêu cầu
cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho
cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, từng bước khắc
phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán
bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức
có liên quan; tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất
lượng giám sát, phản biện xã hội. Bố trí đội ngũ cán bộ
có năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để
làm công tác giám sát. Đồng thời, phải thường xuyên tổ
chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn sâu theo từng chuyên
đề về công tác giám sát và phản biện xã hội với nội dung
phù hợp. Tranh thủ và phát huy tốt vai trò, trí tuệ của các
vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nhân sĩ,
trí thức thuộc các giới, các nhà khoa học, các chuyên gia,
đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong triển
khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc
biệt trong công tác cán bộ. Quan tâm hướng dẫn, kiểm
tra nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp dưới. Hướng
dẫn cách làm cụ thể giám sát cá nhân người đứng đầu,
cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng
cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên, các cơ quan, tổ chức khác
Tăng cường phối hợp, kết hợp hoạt động giám sát của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với
hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động giám
sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy
vai trò chủ trì phối hợp với các thành viên lắng nghe ý
kiến nhân dân, dư luận, báo chí để góp ý kiến kịp thời với
người đứng đầu với Đảng, Nhà nước. Có chính kiến, quan
điểm rõ ràng, có phương pháp phù hợp đấu tranh với
hành vi sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ cái đúng, bảo vệ uy
tín và sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phối hợp với chính
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quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát
và phản biện xã hội hằng năm liên quan đến công tác cán
bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, cần chú
ý chọn những vấn đề mà người dân, dư luận xã hội đang
quan tâm. Đảng ta yêu cầu: “Các cấp ủy đảng, chính
quyền có chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân
dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của Mặt trận và các
đoàn thể nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước những
vấn đề mà nhân dân quan tâm, tham gia xây dựng chủ
trương, chính sách, pháp luật...”3. Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia ngay từ đầu để
phản biện đối với các dự thảo nghị quyết quan trọng của
cấp ủy địa phương về công tác cán bộ; đồng thời theo dõi,
đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các kiến
nghị sau giám sát và phản biện
Cần nghiên cứu và ban hành quy định về tự chủ tài
chính đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội, kết hợp việc Nhà nước giao kinh phí căn cứ vào
nhiệm vụ thực hiện
Điều 9 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước tạo
điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành
viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động”.
Điều 38 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định:
“1. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm theo
quy định của pháp luật.
2. Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán
kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật ngân
sách nhà nước.
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quản lý và sử dụng
tài sản Nhà nước giao, tài sản và các nguồn tài trợ của tổ
chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tặng, cho theo quy
định của pháp luật”.
Vì vậy, sẽ nảy sinh vấn đề “tạo điều kiện ở mức nào”,
cho nên cần nghiên cứu, ban hành cơ chế chủ động, tự
chủ về tài chính sẽ giúp cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể chính trị - xã hội không bị lệ thuộc quá nhiều vào
Nhà nước.
Cho nên, có thể sửa đổi theo hướng như: “Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là thành
viên thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí hoạt động: “1.
Nhà nước có cấp kinh phí theo nhiệm vụ được giao; 2.
Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh
phí ngân sách nhà nước được giao căn cứ vào nhiệm vụ
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 3.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội được quản lý và sử dụng tài sản do Nhà nước giao theo
nhiệm vụ, tài sản và các nguồn tài trợ của tổ chức, cá
nhân trong nước, nước ngoài tặng, cho theo quy định của
pháp luật”.
Cần ban hành Luật về giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Phân định phạm vi phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với các tổ chức xã
hội, xã hội nghề nghiệp. Các văn bản của Đảng, Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam quy định, chỉ có Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội mới có trách nhiệm thực
hiện phản biện xã hội, trên thực tế nhiều tổ chức xã hội,
xã hội nghề nghiệp, báo chí đã thực hiện phản ánh, góp
ý mang tính phản biện xã hội cao. Liên hiệp các Hội Khoa
học - Kỹ thuật Việt Nam cũng đã thực hiện phản biện xã
hội từ năm 2002 theo văn bản của Chính phủ. Thách thức
đối với phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc là nếu Mặt
trận né tránh thì các tổ chức xã hội khác sẽ làm; nếu
nhận thức không đúng về phản biện xã hội thì không
tăng đồng thuận, mà còn gây hoài nghi. Vấn đề đặt ra là
cần phải phân định rõ hơn phạm vi Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện phản biện xã hội,
phát huy sự tham gia của các tổ chức xã hội, xã hội nghề
nghiệp và người dân vào phản biện xã hội. Phản biện xã
hội phải bám sát vào mục đích, nguyên tắc được quy định
trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.v
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Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ
phát huy vai trò là tổ chức thành viên
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
LÝ HÙNG*

Tóm tắt: Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ là một tổ chức xã
hội, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Sau gần 6 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đã cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa
bàn khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Summary: The Patriotic Monks Solidarity Association of Can Tho City is a
social organization, and a member of the Vietnam Fatherland Front Committee
of Can Tho City. After nearly 6 terms of operation, the Association and the
ethnic minorities in the area have overcome difficulties together, contributing
to the successful implementation of socio-economic development goals,
maintaining security and order in the city.
Từ khóa: Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ; đồng bào Khmer; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố Cần Thơ.
Keywords: The Patriotic Monks Solidarity Association of Can Tho City; Khmer people; the Vietnam Fatherland
Front Committee of Can Tho city.
Nhận bài: 25/9/2019; Sửa chữa: 26/9/2019; Duyệt đăng: 2/10/2019.

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1964, Khu ủy Tây Nam bộ chủ trương thành lập
“Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước” ở 3 cấp (huyện, tỉnh và
khu); Hòa thượng Thạch Som - Phó Chủ tịch Mặt trận Dân
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam khu Tây Nam bộ được
tín nhiệm cử làm Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước
khu Tây Nam bộ; Hòa thượng Sơn Vọng - Phó chủ tịch Mặt
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam làm Chủ tịch
danh dự. Từ năm 1965, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (Hội
ĐKSSYN) ở các địa phương lần lượt được thành lập nhằm
tập hợp, đoàn kết Chư tăng và Phật tử Khmer đấu tranh
chố ng lại chính quyền tay sai, phản động ở miền Nam Việt Nam.
Giai đoạn 1964 - 1975, Hội ĐKSSYN được xem là tổ
chức chính trị - xã hội của giới Chư tăng Khmer và Phật
tử Khmer; hoạt động như một tổ chức đoàn thể trong hệ
thống chính trị; nội dung và phương thức hoạt động chủ
yếu là tuyên truyền, vận động Chư tăng và Phật tử Khmer
tham gia, ủng hộ phong trào cách mạng giải phóng dân
*

tộc. Năm 1981, các vị cao tăng Khmer đại diện cho Hội
ĐKSSYN vùng Tây Nam bộ tham gia ủng hộ thống nhất
Phật giáo Việt Nam; từ đó, Phật giáo Nam tông Khmer
(PGNTK) trở thành một trong chín tổ chức, hội, hệ phái
Phật giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ngày
càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong ngôi nhà
chung, cùng thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh” với phương châm: “Đạo
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
Tỉnh Ba Xuyên gồm: Sóc Trăng, Cần Thơ và Hậu Giang
ngày nay; Hội ĐKSSYN được thành lập vào năm 1963. Sau
năm 1975, Hội ĐKSSYN tỉnh Ba Xuyên vẫn duy trì hoạt
động nhằm tiếp tục vận động Chư tăng và Phật tử Khmer
khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Đến ngày 1/1/1971, Hội ĐKSSYN tỉnh Bạc Liêu mới
được tách ra từ Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng; Hòa Thượng
Thạch Som, Hội trưởng Hội ĐKSSYN khu Tây Nam bộ đã
công bố và phân công Đại đức Sơn Thal (Phó Trụ trì chùa
Prey Chóp, xã Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) làm Hội
trưởng lâm thời và 6 thành viên trong Ban Chấp hành lâm

Ủy viên Hội đồng Trị sự, kiêm Phó Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

36 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 194 (10/2019)

D I ễ N

Đ ÀN

ĐạI

Đ O ÀN

K ế T

TO ÀN

DÂN

Tộ C

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu và chúc tết các thành viên Hội Đoàn kết sư
ẢNH: PV
sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, tháng 4/2018.

thời. Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 68-CT/TW ngày
18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về
công tác ở vùng đồng bào Khơ-me và sau khi tách tỉnh
Cần Thơ (thành phố Cần Thơ và Hậu Giang), Hội ĐKSSYN
thành phố Cần Thơ được củng cố, kiên toàn nhằm phát
huy truyền thống yêu nước và động viên các vị Chư tăng
và Phật tử Khmer ủng hộ, tham gia các phong trào xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; đến nay, Hội ĐKSSYN thành phố
Cần Thơ đã tổ chức được 6 kỳ Đại hội (lần thứ VI, nhiệm
kỳ 2016-2021); tại Đại hội đã biểu quyết bầu được 28 vị
thành viên Ban Chấp hành Hội.

Một số kết quả hoạt động
Phát huy truyền thống yêu nước theo phương châm
“Đạo pháp, Dân chủ và xã hội chủ nghĩa”, Hội đã luôn nỗ
lực dấn thân đồng hành gắn bó cùng dân tộc, đoàn kết,
năng động và có nhiều sáng tạo trong các hoạt động thi
đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời
đẹp đạo” gắn với việc xây dựng “nông thôn mới”, “đô thị
văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”;
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Học tập
và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí
Minh”… góp phần vào sự phát triển chung trên các

phương diện của đời sống xã hội; đồng thời nâng cao vị
thế của người Khmer trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ luôn đẩy mạnh công
tác tuyên truyền vận động Chư tăng và Phật tử Khmer
thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách,
pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước
của dân tộc và xóa dần những tập quán lạc hậu; tích cực
phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác
tăng sự, cũng như cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của
các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hội phối
hợp với Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Nam tông
Khmer tổ chức khai giảng được 6 khóa đào tạo có hàng
trăm tăng sinh tốt nghiệp, đồng thời tổ chức tốt các lớp
sơ cấp Phật học Pali, lớp Khmer ngữ tại 12 điểm chùa cho
Chư tăng và Phật tử Khmer. Đồng thời, luôn tạo điều kiện
tốt cho các vị Chư tăng được hành đạo theo đúng Giới
luật, Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của Nhà
nước. Qua hoạt động trong nhiệm kỳ gần nhất của Hội
ĐKSSYN thành phố Cần Thơ đã thể hiện rõ phương châm:
“Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam; thể hiện rõ trách nhiệm là tổ chức thành
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Hoạt động phổ biến tuyên truyền chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN
thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ V (2011-2016). thường trực
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ đã thực
hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; vận động các chùa và đồng bào dân tộc Khmer phát
triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, gìn giữ bảo tồn
các giá trị văn hóa truyền thống, sinh hoạt tốt tín
ngưỡng, tôn giáo. Các cuộc lễ hội của Phật giáo Nam tông
Khmer và các lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer đều
được đăng ký hoạt động thường niên…
Phối, kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức
triển khai, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước đối với dân tộc Khmer theo tinh thần Thông
báo số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68/CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ở vùng đồng
bào Khmer, phối hợp kiểm tra, giám sát triển khai thực
hiện các chương trình, dự án và các chính sách liên quan.
Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ cũng đã thực hiện tốt
6 nội dung Nghị quyết hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam
tông Khmer của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VI,
VII; đồng thời cùng với các cấp chính quyền địa phương
tham gia tuyên truyền và thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm đoàn kết
giúp nhau cùng nhau phát triển, giữ gìn và phát huy giá
trị bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự để
đồng bào an tâm sản xuất.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp đã tổ
chức hơn 600 cuộc họp triển khai học tập các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác
dân tộc cho đoàn viên, hội viên, thành viên Mặt trận và
đồng bào dân tộc thiểu số với các hình thức rất đa dạng,
phong phú, có hơn 17.000 lượt người tham dự.
Về hoạt động vận động phát triển kinh tế
Các chùa ở nông thôn đều có ruộng vườn tăng gia sản
xuất cải thiện đời sống trong giới sư sãi, làm giảm bớt đi
sự đóng góp của gia đình Phật tử; ngoài ra theo truyền
thống Phật giáo Nam tông Khmer còn phải đi khất thực
hằng ngày theo phum sóc, để cải đời sống của sư sãi trong
việc tu học. Nhằm phát huy sáng tạo lao động sản xuất,
hiện 12/12 điểm chùa trong thành phố Cần Thơ có diện
tích sản xuất nông nghiệp trồng hoa màu cải thiện đời
sống, trồng cây lấy gỗ, trồng cây cảnh làm đẹp khuôn
viên chùa. Riêng đất trồng lúa có ở 9/12 chùa như: chùa
Sanvor có 0,3 ha ruộng và 1,3 ha đất vườn, chùa Somrôn
có 4 ha ruộng và 0,8 ha đất vườn, chùa Rạch Tra 0,2 ha
ruộng và 2 ha đất vườn, chùa NeryVone 1,2 ha ruộng và
3 ha đất vườn, chùa Seray Vongsa 1,5 ha đất vườn, chùa
Amper Vone có 5 công đất vườn, chùa PrumMany Vongsa
có 1,5 công đất vườn, chùa Muniudomranggray khoảng
01 ha đất ruộng và vườn, chùa Serodor có 5 ha đất ruộng
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và 1,5 công đất vườn… Áp dụng thành tựu khoa học kỹ
thuật vào sản xuất làm tăng năng suất, giúp ổn định đời
sống sư sãi tại bổn tự và tạo nguồn tích lũy trong việc
trùng tu sửa chữa cơ sở thờ tự, làm giảm đi sự đóng góp
không cần thiết của gia đình Phật tử.
Thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện công tác xóa
đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
nhiều hoạt động thiết thực giúp đồng bào dân tộc nghèo
định hướng phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn, khuyến nông.
Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh
thành phố Cần Thơ đã cho 1.038 hộ Khmer vay với số vốn
là 5 tỷ 889 triệu đồng (lãi suất ưu đãi); Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ xóa đói giảm nghèo
và nhiều nguồn vốn khác của các đoàn thể cho vay tín
chấp để phát triển sản xuất; đào tạo nghề cho 662 lao
động người Khmer (như: chế biến thủy sản, thú y, may
mặc, điện gia dụng…) giới thiệu hơn 1.200 lao động vào
làm việc ở các công ty, xí nghiệp tại địa phương.
Hoạt động văn hóa - xã hội
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ,
Ban Dân tộc, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội
ĐKSSYN thành phố Cần Thơ kết hợp tổ chức Ngày hội Văn
hóa, thể thao và du lịch cho đồng bào Khmer mừng Chôl
Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.
Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,
bảo tàng thành phố sưu tầm và trưng bày hơn 309 hiện
vật và 206 hình ảnh dân gian dân tộc Khmer Nam bộ;
phục dựng lễ hội Ok Om Bok, Dù kê, tổ chức các lớp dạy
múa A day, lớp sử dụng nhạc cụ ngũ âm tại Chùa Pôthi
Somrôn, quận Ô Môn và chùa Serodor huyện Cờ Đỏ; 11/12
chùa Khmer được trùng tu, sửa chữa khang trang; các lễ
hội dân tộc được duy trì tổ chức hàng năm. Nhân dịp Chôl
Chnăm Thmây, lễ Sene Đônlta, thành phố tổ chức họp mặt
với các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa, cán bộ đương
chức, cán bộ hưu trí, gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu,
đồng thời tổ chức đoàn đến thăm tặng quà chúc mừng
các chùa Khmer, gia đình chính sách, người có uy tín; các
sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện tổ chức
họp mặt, hoạt động văn nghệ, khám bệnh, cấp thuốc,
tặng quà cho hộ nghèo; tổng trị giá trung bình mỗi năm
hơn 600 triệu đồng; lễ hội Ók Om Bók chùa Serodor,
huyện Cờ Đỏ đại diện thành phố Cần Thơ tham dự giải
đua ghe ngo truyền thống dân tộc Khmer tại Trà Vinh.
Hội kết hợp với Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức
trưng bày và triển lãm các hiện vật và dụng cụ lao động
của người Khmer Nam bộ nhân dịp những ngày hội Văn
hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam bộ tại An Giang năm
2012, Hậu Giang năm 2015 có hàng chục ngàn lượt người
đến xem; Hội phối hợp với Thư viện thành phố tổ chức
tặng tủ sách pháp luật, hàng ngàn đầu sách cho 12 chùa
Phật giáo Nam tông Khmer thành phố.
Bảo tàng thành phố kết hợp với Hội thực hiện 2 dự án
văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một “Phục dựng dự
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án Dù kê”, “Truyền dạy kỹ thuật cắt, may trang phục tu
sĩ truyền thống dân tộc Khmer”, “Khôi phục và truyền
dạy nghi thức dẫn dắt linh hồn của Achar Yuki trong lễ
tang truyền thống dân tộc Khmer”.
Hội cũng đã kết hợp với Trường Phổ thông Dân tộc
nội trú thành phố Cần Thơ vận động tuyên truyền con
em đồng bào dân tộc Khmer đúng độ tuổi đến trường;
bồi dưỡng và đào tạo giáo viên có trình độ Khmer ngữ
phụ trách giảng dạy theo các chương trình của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, đảm bảo khi tốt nghiệp phổ thông phải
được công nhận trình độ Khmer ngữ, đồng thời cấp
chứng chỉ Khmer ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.
Trong ba tháng hè, Hội phối hợp với các chùa tổ chức
dạy chữ Khmer cho các em học sinh, sinh viên, các sư trẻ
học tập, đây là việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ cho các
em gìn giữ chữ viết, tiếng nói, còn là phương tiện ngôn
ngữ để phát huy các loại hình văn hóa văn nghệ, đồng
thời, giữ gìn các giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa dân
tộc trong cộng đồng dân cư.
Hoạt động của Học viện và công tác chăm lo hội viên
và phật tử Khmer
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam, Công văn số 499/HĐTS Hội đồng Trị sự
ngày 30/12/2016, tổ chức lễ khởi công và vận động xã
hội hóa công đức xây dựng Học viện (gần 18 tỷ đồng), các
nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu xây dựng,… Tổng diện tích
xây dựng Học viện là 6,74 ha, gồm 19 hạng mục công
trình. Giai đoạn một gồm 5 hạng mục công trình, dự toán
155 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2019 khánh thành đưa
vào sử dụng giai đoạn một.
Hiện nay, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer khai
giảng khóa 1 đến khóa 4 gồm có 153 tăng sinh, viên theo
học. Đặc biệt năm 2016, Học viện cũng đã thực hiện quy
chế liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp
chuyên ngành Tôn giáo học có 86 học viên theo học.
Hội giới thiệu 60 tăng sinh tham gia xét tuyển Trường
Bổ túc văn hóa Trung cấp Pali Nam bộ tại Sóc Trăng, đến
nay đã tốt nghiệp 46 vị, còn 4 vị đang theo học; Hội giới
thiệu 2 tăng sinh du học nước ngoài (Myanmar và Thái
Land), đến nay đã tốt nghiệp thạc sĩ Phật học; Hội và Học
viện giới thiệu 1 vị đang Nghiên cứu sinh chuyên ngành
Tôn giáo học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Hội tiếp tục quan tâm và hỗ trợ và làm tốt
công tác khuyến học, khuyến tài đến công tác đào tạo
tăng sinh trẻ có nguyện vọng du học để nâng cao trình độ
Phật học và thế học các trường Đại học Phật giáo Nam
tông quốc tế tại Myanmar, Thái Lan.
Hoạt động tham gia xây dựng chính quyền
Hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số
nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 37 đại biểu là dân tộc Khmer.
Cán bộ, công chức, viên chức là dân tộc thiểu số của các
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sở, ban, ngành thành phố có 100 người dân tộc Khmer;
cấp quận, huyện và cơ sở có 291 người dân tộc Khmer;
bầu chọn Trưởng ấp (khu vực) nhiệm kỳ 2014 - 2016, có
người 11 người Khmer. Tham gia tổ chức chính quyền có
2 vị là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện. Ngoài
ra còn tham gia thành viên của các cơ quan ban, ngành
như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp
Thanh niên thành phố Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam
Campuchia, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học.
Hoạt động tham gia nghiên cứu khoa học
Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ đã phối hợp với
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và Ban Tôn giáo - Sở Nội
vụ Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài “Vai trò
của Phật giáo Nam tông đối với quá trình tu học của
thanh thiếu niên Khmer thành phố Cần Thơ”, cùng đó,
Hội còn tham gia viết nhiều chuyên đề, các bài tham luận
tham gia các hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề góp
phần đem tiếng nói của dân tộc Khmer đến các nhà khoa
học, cơ quan hoạch định chính sách, như: 1) Tham luận:
“Kiến nghị Chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hóa Phật giáo Nam tông Khmer khu vực đồng bằng sông
Cửu Long”, thuộc Đề án nhánh “Chính sách bảo tồn và
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam bộ”;
2) Tham luận: “Phát huy vai của Hội Đoàn kết sư sãi yêu
nước trong Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam bộ
trên con đường hội nhập và phát triển hiện nay”; 3) Tham
luận: “Đặc điểm của nguồn nhân lực đồng bào Khmer
vùng Tây Nam bộ” thuộc Đề án nhánh “Chính sách cán
bộ, cốt cán, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và
đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào Tây Nam bộ”; 4)
Tham luận: “Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với Hội
Đoàn kết sư sãi yêu nước vùng Tây Nam bộ ”; 5) Tham
luận: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đối với
các loại hình nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer
Nam bộ - Thực trạng và giải pháp”, thuộc Đề án nhánh
“Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đồng bào Khmer vùng
Tây Nam Bộ xây dựng đời sống văn hóa mới”; 6) Chuyên
đề “Thực trạng mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông
Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ với Phật giáo Nam
tông Khmer ở Campuchia”, thuộc Đề án nhánh “Chính
sách đối với tổ chức, hội đoàn, chức sắc, nhà tu hành, cơ
sở thờ tự của Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam
bộ”; 7) Chuyên đề: “Phật giáo Nam tông Khmer trong mối
quan hệ với Phật giáo Nam tông các nước Đông Nam Á”,
cho đề tài cấp Bộ “Chính sách đối ngoại về tôn giáo, dân
tộc vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ”…
Hoạt động từ thiện - xã hội
Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ với tinh thần “lá lành
đùm lá rách” vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ đến các
chùa ở vùng Tây Nam bộ với kinh phí trên 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hội vận động xây dựng được 3 km đường giao
thông nông thôn và 7 cây cầu bê tông nông thôn lớn nhỏ
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Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer, tại thành phố Cần Thơ.
ẢNH: PV

ở các phum, srok có đông đồng bào Khmer sinh sống; xây
dựng 1 trường học gồm 4 phòng ở tỉnh Kom Pong Chnang,
Campuchia; hỗ trợ và xây dựng 4 căn nhà tình thương
cho gia đình nghèo; xây dựng 2 ký túc xá cho sinh viên
nghèo, 2 tăng xá cho tăng sinh, viên các tỉnh đồng bằng
sông Cửu Long tá túc, giúp đỡ cho khoảng 300 sinh viên
Khmer nghèo đã tốt nghiệp cử nhân có việc làm ổn định,
50 sinh viên đang học; chùa Sanvor xây dựng 1 lò hỏa
táng, giúp đỡ cho hàng trăm tang chế nghèo mỗi năm,
với kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiệm kỳ
qua, đối với công tác nhân đạo và từ thiện xã hội do Hội
vận động với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.
Phối hợp trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Ban Chấp hành Hội thường xuyên phổ biến, tuyên
truyền vận động các giới sư sãi, Ban Quản trị, Achar và
Phật tử học tập và quán triệt các đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Hiến chương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm tạo được sự chuyển biến
tích cực hòa hợp, đoàn kết trong nội bộ và dân tộc. Hội
phối, kết hợp với Phòng PV28 Công an thành phố tổ chức
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm
bảo an ninh trật tự trong dân tộc Khmer trên địa bàn thành
phố Cần Thơ năm 2012-2014; Bộ Chỉ huy Quân sự thành
phố Cần Thơ và Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều tổ
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chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho
600 vị sư sãi và Achar, Ban Quản trị chùa, người có uy tín
và các em sinh viên Khmer. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh
giác trước những hoạt động của các thế lực thù địch.
Với những kết quả đạt được, Hội ĐKSSYN thành phố
Cần Thơ được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng
Ba; 5 Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; 19
Kỷ niệm chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.
Hội ĐKSSYN có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự
phát triển của cộng đồng người Khmer. Đây là cánh tay
nối dài của chính quyền địa phương với đồng bào người
Khmer, nên việc giúp cho Hội ĐKSSYN tiếp tục phát huy
tinh thần yêu nước, khẳng định vị trí, vai trò của mình
trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, nhằm
góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Việt
Nam là vấn đề rất thiết thực. Do vậy, để tiếp tục phát huy
truyền thống đoàn kết đấu tranh giải phóng dân tộc, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân; các cấp ủy đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả
6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần của Chỉ thị số 19CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khóa XII), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho đồng bào người Khmer.v
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Vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư
NGUYỄN THỊ TUYẾT* - NGUYỄN TIẾN MẠNH**

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên
thế giới và ngày càng tác động mạnh mẽ đến nước ta, trong bối cảnh đó, vai trò
của đội ngũ trí thức thể hiện ở nhiều lĩnh vực hoạt động. Cụ thể là: cung cấp luận
cứ khoa học và tư vấn, phản biện để góp phần xây dựng đường lối lãnh đạo của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp nâng cao dân trí và giáo
dục, đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam.
Summary: The fourth industrial revolution has been taking place strongly in the
world and increasingly strongly influences on our country. In this context, the role
of the contingent of intellectuals manifests itself in many areas of activity,
specifically providing scientific arguments, advices, and criticism to contribute to
building the Party's leadership; the State's policies and laws; directly raising
people's knowledge, educating, and training human resources for the fourth
industrial revolution in Vietnam.
Từ khóa: Trí thức Việt Nam; vai trò của trí thức; cách mạng công nghiệp 4.0.
Keywords: Vietnamese intellectuals; role of intellectuals; industrial revolution 4.0.
Nhận bài: 26/9/2019; Sửa chữa: 30/9/2019; Duyệt đăng: 2/10/2019.

hững năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn
nhấn mạnh: “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao
động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc. Xây dựng
đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ
của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực
lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống
chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho
phát triển bền vững”1.

N

Đội ngũ trí thức góp phần xây dựng
đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Thực tiễn đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua đã chứng
minh rằng, muốn cách mạng thành công, muốn đất nước
phát triển nhanh và bền vững cần có đường lối lãnh đạo
đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách,
pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát

* Tiến sĩ, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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triển. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước trong bối
cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chỉ đạt được
thành công khi có một hệ thống lý luận đúng đắn, khoa
học và cách mạng soi sáng. Đây không phải là công việc
dễ dàng, các nhà lãnh đạo, các nhà làm chính sách không
thể tự mình làm được nếu chỉ dựa vào tri thức và kinh
nghiệm của bản thân. Do đó, họ phải tham khảo ý kiến và
sử dụng sự hiểu biết về Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư của đội ngũ trí thức Việt Nam trong quá trình xây dựng
đường lối và chính sách. Tham gia vào quá xây dựng
đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của
Nhà nước về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò
của đội ngũ trí thức Việt Nam thể hiện rõ nét ở những
nội dung sau:

Thứ nhất, đội ngũ trí thức Việt Nam giữ vai trò nòng
cốt trong việc cung cấp luận cứ khoa học góp phần xây
dựng đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có
đúng đắn, phù hợp với đất nước hay không phụ thuộc rất
nhiều vào cơ sở khoa học của đường lối, chính sách, pháp
luật đó. Là những người có hiểu biết sâu rộng, thông thạo
nhất về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đội ngũ trí
thức thông qua những nghiên cứu của mình, cung cấp
những luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để cung cấp được
những luận cứ khoa học góp phần xây dựng đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước ta về Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, đội ngũ trí thức Việt Nam cần tăng
cường công tác nghiên cứu khoa học, phát hiện những
vấn đề có tính quy luật của cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư, đồng thời phải đẩy mạnh nghiên cứu, tổng
kết thực tiễn vận động của Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư trên thế giới, cũng như ở Việt Nam.

Thứ hai, đội ngũ trí thức Việt Nam tham gia công tác tư
vấn, phản biện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về
cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam. Đây là một
nhiệm vụ rất quan trọng, xuất phát từ đặc điểm nghề
nghiệp của đội ngũ trí thức. Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư đang là một hiện thực trên thế giới, là một quá trình
phát triển không thể đảo ngược trong lịch sử phát triển
của xã hội loài người. Cuộc cách mạng tác động trên nhiều
lĩnh vực với nhiều công nghệ nền tảng mang tính chất
bước ngoặt, cách mạng. Những công nghệ mới, kỹ thuật
mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nước đang tìm kiếm con
đường phát triển của mình, đặc biệt là các nước đang phát
triển như Việt Nam đang tiếp cận và tiếp thu, vận dụng
những thành tựu của cuộc cách mạng để phát triển đất
nước. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được những cơ hội, hệ
thống chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc vận
dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư phải đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới
và phù hợp với thực tiễn phát triển của Việt Nam.
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Để có được chính sách như vậy, rất cần vai trò tư vấn,
phản biện chính sách của đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí
thức Việt Nam, với vốn hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm
phong phú, tư duy độc lập và luôn có chính kiến trong
việc luận giải mọi vấn đề của đời sống xã hội, sẽ là lực
lượng quan trọng tham gia tư vấn, phản biện các chính
sách, pháp luật cụ thể của Nhà nước về Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư.
Nội dung phản biện mà đội ngũ trí thức thực hiện bao
gồm việc xem xét, đánh giá, khuyến nghị đối với đường
lối, chính sách mà Đảng và Nhà nước nêu ra về Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư; đồng thời, bao gồm cả việc phản
biện về các giải pháp, tổ chức thực hiện đường lối, chính
sách, pháp luật liên quan đến Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư. Phản biện đem lại những luận chứng đánh giá về
tính đúng, sai, nên hay không nên, cần hay chưa cần,
triển vọng kết quả có thể nhìn thấy hoặc những hệ lụy,
hậu quả phát sinh cần phải chủ động phòng tránh hoặc
khắc phục trong các quyết sách liên quan tới Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư.
Vai trò tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức Việt Nam
mang tính dân chủ, công khai, tự giác và có hàm lượng
khoa học cao. Vì vậy, đây là cơ sở quan trọng giúp Đảng,
Nhà nước xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật về
cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, thực tiễn
cũng cho thấy, tư vấn, phản biện đường lối, chính sách
cho Đảng và Nhà nước là công việc vô cùng phức tạp, khó
khăn, đòi hỏi đội ngũ trí thức Việt Nam phải có đủ tri
thức, bản lĩnh, trách nhiệm và dũng khí.

Nâng cao dân trí và giáo dục, đào tạo
nhân lực cho Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư ở Việt Nam
Cùng với việc cung cấp luận cứ, phản biện góp phần
xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật phù hợp Việt
Nam, đội ngũ trí thức Việt Nam còn có vai trò to lớn trong
việc nâng cao dân trí và đào tạo nhân lực cho cách mạng
công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam.
Xã hội phát triển càng đòi hỏi mặt bằng dân trí cao
để có thể tiếp cận được những dịch vụ mà xã hội cung
cấp, đồng thời giúp cho người dân dễ dàng hơn trong
việc thích ứng với những yêu cầu của thị trường lao
động trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trí thức
chính là lực lượng nòng cốt trong việc truyền bá tri
thức, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao nhận thức của
xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đây được xem là nhiệm
vụ thường xuyên, lâu dài gắn với thiên chức của đội ngũ
trí thức. Đội ngũ trí thức thông qua nhiều cách khác
nhau để trao truyền tri thức đến các thành viên của xã
hội. Quá trình truyền bá tri thức có sứ mệnh kép: một
mặt, phổ biến tri thức nhằm nâng cao dân trí; mặt khác,
cung cấp nguồn dữ liệu bồi dưỡng các phẩm chất của
con người, tạo ra những thế hệ công dân thích ứng được
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với môi trường xã hội trong bối cảnh Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư.
Với những phẩm chất riêng có, trí thức Việt Nam là
những người trực tiếp tiếp thu, sáng tạo ra tri thức, công
nghệ và họ cũng là những người trực tiếp truyền bá, đào
tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong giai đoạn phát
triển mới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ dần xóa
bỏ lao động giản đơn, đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực
chất lượng cao, đó là những người lao động có trình độ
chuyên môn nghề nghiệp cao, có hiểu biết sâu, rộng về
lĩnh vực nghề nghiệp của mình, có khả năng tương tác
không chỉ với con người mà còn phải có khả năng tương
tác với các hệ thống máy móc và trí tuệ nhân tạo, kỹ năng
sử dụng công nghệ thông minh trên nền tảng internet.
Đội ngũ trí thức, với vai trò là lực lượng chính trong tiếp
thu khoa học công nghệ trên thế giới, nghiên cứu, sáng
tạo giá trị mới về khoa học và công nghệ; vừa là những
người thầy thực hiện hoạt động đào tạo nguồn lực con
người chất lượng cao, tạo ra lực lượng lao động đáp ứng
những đòi hỏi, yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư.
Các tác giả cuốn Cách mạng công nghiệp 4.0: vấn đề
đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
của Việt Nam đã lưu ý rằng: “Cách mạng công nghiệp lần

thứ tư thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở nhiều quốc
gia, nhiều công việc vốn được thực hiện bởi người, nay có
thể do máy móc đảm nhận. Con người có xu hướng
chuyển sang những công việc mang tính sáng tạo và định
hướng dịch vụ nhiều hơn”2. Yêu cầu về lao động, đặc biệt
là lao động có năng lực thay đổi căn bản.
Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2015 đã nêu mười kỹ
năng cần thiết mà người lao động cần phải có để thích
ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư: kỹ năng giải
quyết vấn đề phức tạp; kỹ năng tư duy phản biện; kỹ
năng sáng tạo; kỹ năng quản lý con người; kỹ năng hợp
tác với người khác; kỹ năng trí tuệ cảm xúc; kỹ năng phán
đoán và ra quyết định; kỹ năng định hướng dịch vụ; kỹ
năng đàm phán; kỹ năng linh hoạt trong nhận thức3. Như
vậy, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những
yêu cầu mới cho nguồn nhân lực. Điều đó, đòi hỏi đội ngũ
trí thức cũng phải tự nâng cao trình độ mọi mặt, vận
dụng thành thạo những nền tảng, những hình thức đào
tạo mới trên nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng những
đòi hỏi trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
là một nhiệm vụ bức thiết. Trong Văn kiện Đại hội XI,
Đảng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đào
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tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: “Phát triển và nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực
chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết
định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công
nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm
cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”4. Không lực
lượng nào ngoài đội ngũ trí thức có thể đảm nhận được
nhiệm vụ trang bị tri thức, nâng cao trình độ chuyên
môn, nghề nghiệp cho lực lượng lao động đáp ứng yêu
cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sáng tạo khoa học - công nghệ phù hợp
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở
Việt Nam
Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới trở
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra nhiều cơ hội,
cũng như đang tạo ra những thách thức cho quá trình
phát triển của đất nước. Để tận dụng được cơ hội, vượt
lên thách thức, chúng ta phải tiếp thu, làm chủ và sáng
tạo khoa học - công nghệ. Đội ngũ trí thức Việt Nam là lực
lượng chủ yếu tiếp thu, làm chủ khoa học - công nghệ,
đồng thời sáng tạo khoa học - công nghệ phù hợp với
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Việt Nam là nước đang phát triển, có nền khoa học công nghệ đi sau thế giới, vì vậy, đội ngũ trí thức Việt
Nam trước hết phải đóng vai trò nòng cốt trong tiếp thu,
làm chủ khoa học và công nghệ trên thế giới, đặc biệt
những công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghệ lần
thứ tư được chuyển giao vào Việt Nam. Quá trình toàn cầu
hóa, hội nhập quốc tế, hoạt động hợp tác trong nghiên
cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ cũng diễn ra
mạnh mẽ. Quá trình này là cơ hội để đội ngũ trí thức Việt
Nam trưởng thành, phát triển và thể hiện vai trò của
mình. Những công nghệ cốt lõi của Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư mà đội ngũ trí thức Việt Nam cần tiếp
thu, làm chủ, bao gồm: robot tự hành; dữ liệu lớn (big
data) và các thuật toán để phân tích, sử dụng chúng; thực
tế ảo; in 3D; điện toán đám mây; internet kết nối vạn vật
(IoT); công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới.
Trong quá trình tiếp thu những thành tựu, khoa học
công nghệ mới của nước ngoài, đội ngũ trí thức Việt Nam
phát phát huy trí tuệ của mình, chọn lọc và làm chủ
những công nghệ mới nhất, phù hợp nhất với điều kiện
phát triển của đất nước, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao
nhất. Quá trình tiếp thu khoa học công nghệ thế giới, đội
ngũ trí thức phải hướng đến mục tiêu nắm vững công
nghệ, làm chủ công nghệ, tức là phải hiểu được bản chất
của công nghệ, phương pháp, trình tự thực hiện công
nghệ, bí quyết công nghệ. Trong quá trình này, đội ngũ
trí thức trong nước cần phải biết kết hợp với đội ngũ trí
thức Việt Nam ở nước ngoài, tận dụng sự hiểu biết về
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khoa học và công nghệ của họ để rút ngắn thời gian tiếp
cận khoa học - công nghệ mới của thế giới.
Cùng với tiếp thu, làm chủ những thành tựu khoa học
- công nghệ mới của nước ngoài, đội ngũ trí thức Việt
Nam còn đóng vai trò quyết định trong nghiên cứu, phát
triển và sáng tạo khoa học - công nghệ, ứng dụng khoa
học - công nghệ vào sản xuất đáp ứng yêu cầu của Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là nhiệm vụ vô cùng
quan trọng của đội ngũ trí thức nhằm góp phần vào sự
phát triển liên tục, bền vững của đất nước. Bởi vì, trong
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chỉ quốc gia nào vươn
lên trong nghiên cứu, phát triển và sáng tạo khoa học công nghệ mới nắm bắt được cơ hội phát triển. Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu cho đội ngũ trí thức
trong phát triển một số lĩnh vực khoa học - công nghệ
như: công nghệ thông tin; phân tích, quản lý và xử lý dữ
liệu lớn; trí tuệ nhân tạo; Internet kết nối vạn vật; robot
tự hành; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; in
3D; thực tế ảo.

Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam
phù hợp với Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư
Xây dựng và phát triển văn hóa là một nhiệm vụ có
tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng của
nước ta trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bởi vì, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Không
có một nền văn hóa phù hợp với Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư, con người dễ bị tha hóa, trở thành “máy móc”
biết nói. Văn hóa giữ vai trò quan trọng bồi đắp con người
Việt Nam về nhân cách, tâm hồn và trí tuệ, nhờ đó, con
người dễ thích ứng với những tác động từ Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư. Đội ngũ trí thức, với những phẩm
chất vốn có của mình, là lực lượng quan trọng trong xây
dựng và phát triển văn hóa nền văn hóa Việt Nam trong
giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đội ngũ trí thức Việt Nam là lực lượng xung kích đấu
tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ra đời và phát triển
trước hết ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất
trên thế giới, phản ánh một giai đoạn phát triển mới của
lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lịch sử các cuộc
cách mạng trên thế giới đã chứng minh sự ảnh hưởng về
mặt chính trị của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với
đời sống chính trị thế giới và đời sống chính trị của từng
quốc gia dân tộc. Thêm vào đó, các nước tư bản đế quốc
cũng muốn lợi dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
lợi dụng ưu thế của Internet, các mạng xã hội, thực hiện
diễn biến hòa bình thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ trí thức Việt Nam là lực lượng
xung kích trong việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn
của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác những quan
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điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng
với việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch,
đội ngũ trí thức Việt Nam cũng là lực lượng quan trọng
trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Là lực lượng
chủ chốt trong nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối cách
mạng của Đảng.
Đội ngũ trí thức Việt Nam tham gia giữ gìn, phát huy
giá trị văn hóa dân tộc phù hợp với Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư
Việt Nam sở hữu một nền văn hóa đa dạng, phong
phú, phát triển với những giá trị bền vững. Các giá trị đó
phản ánh đậm nét tinh thần nhân văn, nhân đạo vì con
người của dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả được hình
thành, kết tinh trong lịch sử đấu tranh để bảo tồn, giữ
gìn và sáng tạo của nhân dân ta trong quá trình dựng
nước và giữ nước.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác
động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã
hội. Nền văn hóa Việt Nam cũng chịu sự tác động mạnh
mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh cơ
hội học hỏi, tiếp thu những giá trị văn hóa đa dạng trên
thế giới, nền văn hóa Việt Nam cũng đứng trước nhiều
thách thức. Dựa trên nền tảng kết nối Internet và công
nghệ thông tin, đã mở rộng sự kết nối, giao tiếp giữa các
nền văn hóa trên thế giới, có xu hướng làm mờ đi ranh
giới giữa các dân tộc về văn hóa. Quá trình quốc tế hóa và
toàn cầu hóa cũng được đẩy nhanh trong thời đại Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhờ đó, các nước lớn cũng
gia tăng ảnh hưởng về chính trị và văn hóa lên mọi quốc
gia, dân tộc nhỏ. Trong bối cảnh đó, giữ gìn và phát huy
những giá trị văn hóa Việt Nam là một nhiệm vụ sống còn,
giúp đất nước tiếp tục phát triển, mà không bị hòa tan
vào các nền văn hóa lớn của thế giới.
Trí thức Việt Nam với những phẩm chất và chức năng
vốn có của mình sẽ là lực lượng quan trọng cùng với toàn
thể nhân dân lao động giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đội ngũ
trí thức Việt Nam được thực hiện bằng nhiều hoạt động
như: đấu tranh, ngăn chặn, loại bỏ những hiện tượng
“văn hóa” ngoại lai không phù hợp, những hiện tượng
“phản văn hóa”; phổ biến, giáo dục và bảo vệ những giá
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trị văn hóa của dân tộc; khôi phục các giá trị văn hóa
đang bị mai một; …
Tiếp thu những giá trị văn hóa trên thế giới, làm
phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam
Tiếp thu những giá trị văn hóa trên thế giới, làm giàu
thêm, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc là một
tất yếu khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào
thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư. Đội ngũ trí thức Việt Nam, với những phẩm
chất trí tuệ riêng có của mình, có khả năng nhận biết
được “chân, thiện, mỹ”, thực hiện có hiệu quả nhất sự
kiểm duyệt, phân biệt được những giá trị văn hóa đích
thực phù hợp với nền văn hóa Việt Nam đóng vai trò quan
trọng trong tiếp thu những giá trị văn hóa từ bên ngoài.
Quá trình tiếp thu những giá trị văn hóa thế giới, đội ngũ
trí thức Việt Nam cũng thể hiện vai trò quan trọng trong
đấu tranh, ngăn chặn, loại bỏ các hiện tượng “phản văn
hóa”, những yếu tố không phù hợp với bản sắc văn hóa
Việt Nam. Việc tiếp nhận những giá trị văn hóa thế giới
sẽ góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam, nâng
tầm văn hóa Việt Nam theo hướng hiện đại, phù hợp với
yêu cầu phát triển của đất nước trong Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư.
Đội ngũ trí thức tham gia phổ biến các giá trị văn hóa
Việt Nam trên thế giới, khẳng định sức sống của nền văn
hóa dân tộc trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc
tế, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát huy “sức
mạnh mềm” của văn hóa dân tộc, khẳng định hình ảnh và
sức mạnh Việt Nam trên trường quốc tế, dẫn dắt thành
công quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam là một
nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Đội ngũ trí thức
Việt Nam với những thế mạnh riêng có của mình là lực
lượng quan trọng tham gia tuyên truyền, phổ biến những
giá trị văn hóa Việt Nam đến với các nền văn hóa khác
trên thế giới, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa
chung của nhân loại. Vai trò này của trí thức Việt Nam
thể hiện ở nhiều lĩnh vực hoạt động: thông qua những
công trình nghiên cứu, giới thiệu những nét đặc sắc của
nền văn hóa Việt Nam; hoạt động của cộng đồng trí thức
Việt Nam ở nước ngoài; tham gia các hoạt động ngoại giao
văn hóa với sự trợ giúp của Chính phủ; dịch thuật các tác
phẩm văn học, nghệ thuật của Việt Nam.v
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Phát huy vai trò của phụ nữ
trong thực hiện cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”
ĐỖ THỊ THU THẢO*

Tóm tắt: Sau 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, đã thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, Mặt trận và
các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp, doanh
nhân. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành
vi của người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu
dùng hàng hóa thương hiệu Việt có chất lượng.
Summary: After 10 years of implementing the campaign "Vietnamese people give
priority to using Vietnamese goods", it has attracted the participation of all levels,
sectors, fronts, and mass organizations from the central to local levels as well as
business community and entrepreneurs. The campaign has created a positive change
in awareness and behaviors of consumers, especially women in prioritizing shopping
and consumption of high quality Vietnamese brands.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; người tiêu dùng; hàng hóa; phụ nữ; Việt Nam.
Keywords: The campaign "Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods"; consumers; goods; women;
Vietnam.
Nhận bài: 9/9/2019; Sửa chữa: 12/9/2019; Duyệt đăng: 30/9/2019.
hụ nữ với vai trò là người tiêu dùng có trách
nhiệm định hướng tạo ra một thị trường xanh,
sạch, an toàn, bởi phụ nữ quyết định trên 2/3
tổng cầu của nền kinh tế. Với hơn 19 triệu hội
viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giữ
vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và vận động
chị em tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động. Hội xác
định, để thực hiện cuộc vận động thành công cần thu hút
sự tham gia của phụ nữ trên cả 3 phương diện: sản xuất,
kinh doanh và tiêu dùng. Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ
nữ toàn quốc lần thứ XII đã nêu rõ: Vận động, hỗ trợ phụ
nữ thay đổi nhận thức, hành vi để thực hiện “sản xuất
sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”, là hạt nhân tích cực
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Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
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vận động xã hội thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Nhiều năm qua, bằng các hoạt động thiết thực, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chủ động, sáng tạo triển khai
thực hiện tốt cuộc vận động.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu
quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ
nữ, người tiêu dùng và người sản xuất về người Việt tiêu
dùng hàng Việt, khơi gợi lòng yêu nước, xây dựng ý thức,
nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng và thói quen tiêu dùng
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Các đồng chí chủ trì Hội nghị tổng kết toàn quốc 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,
ẢNH: QUANG VINH
tháng 8/2019.
hàng Việt. Khuyến khích, động viên các cấp Hội thực hiện
phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và
phong trào “Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú,
đa dạng, như: lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chi, tổ
Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, đăng tải bài trên trang web của
Hội, internet, đài truyền hình, đài phát thanh, các tạp
chí, tờ thông tin phụ nữ, tài liệu sinh hoạt hội viên… Nội
dung tuyên truyền về lợi ích, chất lượng, giá cả sản phẩm,
hàng hóa của Việt Nam với từng sản phẩm cụ thể, hình
thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt trong tiêu
dùng, đồng thời hướng dẫn lựa chọn các sản phẩm hàng
Việt chất lượng cao, phù hợp với thu nhập của người dân.
Trung ương Hội đã biên soạn, phát hành miễn phí
hàng nghìn tờ Thông tin Phụ nữ, số chuyên đề về lợi ích
của việc sử dụng hàng Việt Nam trong sinh hoạt và đời
sống hàng ngày, phụ nữ và vai trò của phụ nữ trong sản
xuất, tiêu dùng, an toàn thực phẩm tới hơn 800 xã vùng
biên, vùng giáp biên của 52 tỉnh, thành phố. Xây dựng và
phát sóng 24 nội dung chương trình trên các đài truyền
hình, truyền thanh quốc gia1. Báo Phụ nữ Việt Nam mở

chuyên mục, diễn đàn, tọa đàm, mở đường dây nóng giám
sát an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo trang fanpage,
youtube hướng dẫn chọn lựa sản phẩm, thực phẩm Việt
an toàn. Xây dựng mô hình điểm “Chi hội phụ nữ tuyên
truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực
phẩm an toàn”2 và mô hình điểm về vệ sinh an toàn thực
phẩm gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhằm góp
phần xóa bỏ tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”
trong trồng trọt và chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp3.
Xây dựng các mô hình truyền thông, như: nhóm “Người
tiêu dùng thông thái”; thành lập câu lạc bộ, tổ tuyên
truyền “Phụ nữ Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
(Bình Dương); mô hình đồng hành cùng tiểu thương chợ
truyền thống (Hà Nội); mô hình sản xuất sạch, tiêu dùng
sạch (Thanh Hóa); xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cửa
hàng kinh doanh bán sản phẩm do phụ nữ sản xuất (Thừa
Thiên - Huế)...

Tổ chức mạng lưới liên kết tiêu thụ sản
phẩm, hỗ trợ thiết lập kênh phân phối,
đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng
Bên cạnh các hoạt động truyền thông, “Ngày Phụ nữ
khởi nghiệp” được Trung ương và các tỉnh, thành Hội Phụ
nữ tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển
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kinh doanh, xúc tiến thương mại, kết nối
tiêu thụ sản phẩm Việt của phụ nữ khởi
nghiệp trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ
phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 2025”. Nhiều sản phẩm chất lượng cao do
phụ nữ sản xuất đã được tôn vinh, được
người tiêu dùng lựa chọn sử dụng, như:
gạo hữu cơ của Hợp tác xã Đồng Phú (Hà
Nội); nước mắm truyền thống của Hợp tác
xã Phú Khương (Hà Tĩnh); rau an toàn sản
xuất theo công nghệ cao của Hợp tác xã
nông nghiệp hữu cơ Trung Thành (Yên
Bái); quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh (Đồng
Tháp)... Các hoạt động này góp phần thực
hiện Chương trình mỗi xã, phường một
sản phẩm (OCOP), đang được các tỉnh,
thành hưởng ứng mạnh mẽ.
Thông qua hệ thống mạng lưới doanh
nhân nữ của Hội (538 hội, hiệp hội, câu Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần phục vụ
ẢNH: PV
lạc bộ doanh nhân nữ trên toàn quốc, tốt cho nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.
trong đó có 24 hiệp hội, hội doanh nhân
nữ) và trên 5.000 câu lạc bộ, tổ, nhóm
bản, vùng sâu, vùng xa thông qua ký kết với các doanh
phụ nữ kinh doanh “ưu tiên dùng hàng Việt” đã kết nối nghiệp, qua đó giúp tổ chức Hội phát triển hội viên, đồng
sản xuất với tiêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em, cũng như
giúp người dân được dùng hàng Việt, nhất là vùng sâu, tạo thêm được nguồn thu nhập cho cán bộ chi, tổ Hội.
vùng xa. Tiêu biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà
Có được kết quả trên, ngoài nhận thức của người dân
Nội đã làm tốt khâu kết nối, xây dựng mạng lưới 55 câu
về
tầm
quan trọng và ý nghĩa của việc tiêu dùng hàng
lạc bộ phụ nữ từ thành phố tới cơ sở, thu hút 2.175 phụ
Việt,
các
sản phẩm của Việt Nam đã từng bước khẳng định
nữ tham gia sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng, giá
vị
trí
trên
thị trường. Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao
trị hàng Việt. Hỗ trợ trên 300 nữ doanh nghiệp tham gia
hơn,
Hội
Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất với Ban Chỉ
xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, phát triển các
đạo
Cuộc
vận
động Trung ương, các ngành chức năng:
hợp đồng tiêu thụ hàng Việt trị giá hàng tỷ đồng tại thị
Nâng
cao
chất
lượng công tác quản lý thị trường, giám
trường Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc. Mở rộng kết nối giữa
định
hàng
hóa,
có chế tài xử lý nghiêm đối với các hành
doanh nhân nữ Hà Nội với các Trung tâm, Hội Liên hiệp
vi
gian
lận,
hàng
hóa không rõ nguồn gốc, hàng cấm,
Phụ nữ các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Cạn, nhằm hỗ
hàng
kém
chất
lượng,
dán mác hàng Việt Nam để lừa dối
trợ doanh nhân nữ tiêu thụ sản phẩm Việt.
khách hàng, nếu làm không tốt sẽ dần đánh mất niềm
Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiều tỉnh, thành phố đã phối tin, đánh mất thành quả 10 năm chúng ta đã tạo dựng.
hợp với ngành công thương, các hiệp hội, Hội doanh nhân
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết khuyến khích,
nữ, Hội doanh nghiệp nữ vừa và nhỏ tổ chức hơn 5.000
thúc
đẩy hội viên, doanh nhân nữ nâng cao nhận thức, áp
đợt bán hàng lưu động đưa “Hàng Việt về nông thôn”, đưa
dụng
các quy trình sản xuất và công nghệ thân thiện với
“Hàng Việt về vùng sâu, vùng xa”. Hội Liên hiệp Phụ nữ
môi
trường,
tạo dựng một nền sản xuất, tiêu dùng sạch,
Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đầu liên kết với các doanh
nâng
cao
chất
lượng cuộc sống. Mỗi người phụ nữ Việt
nghiệp, tập đoàn, siêu thị trong địa bàn, tích hợp ưu đãi
Nam
dù
ở
vai
trò
người sản xuất hay người tiêu dùng hãy
trong Thẻ hội viên nhằm gia tăng quyền lợi cho hội viên;
cùng
nhau
lan
tỏa
tinh thần: Xanh hóa sản xuất, xanh
phối hợp thành lập các điểm bán hàng tại khu dân cư, mở
hóa
tiêu
dùng
và
lối
sống, xây dựng một xã hội văn minh,
các điểm bán hàng bình ổn giá. Nhiều tỉnh tổ chức điểm
v
phát
triển
bền
vững.
phân phối hàng Việt phù hợp, chất lượng tới chị em thôn

Chú thích:
1. 7 chương trình, phóng sự tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm
trên Đài truyền hình Việt Nam; 5 phóng sự trên truyền hình Thông tấn; 6 chương trình phát thanh trên VOV2, 6 chương trình
chuyên đề trên VOV Sức khỏe.
1. Tại 2 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh.
3. Tại tỉnh Nam Định, Bắc Giang và thành phố Hà Nội.
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tham gia thực hiện mục tiêu
giảm nghèo bền vững
NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG*

Tóm tắt: Hàng năm, hoạt động giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người
nghèo” và chương trình an sinh xã hội, với tinh thần “Cả nước chung tay vì
người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động,
không những thu hút sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
của các tầng lớp nhân dân trong cả nước, mà còn được nhiều tổ chức, cá
nhân, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam và các tổ
chức quốc tế theo dõi, hưởng ứng. Chương trình cả nước chung tay vì người
nghèo góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân
tộc Việt Nam trong thời kì mới.
Summary: Every year, the activity of helping the poor through the fund for the
poor and the social security program, with the spirit of "The whole country
joins hands for the poor" launched by the Vietnam Fatherland Front Central
Committee. This activity has not only attracted the attention of the leaders of
the Party, the State and people of all strata throughout the country, but also
many organizations, individuals and overseas Vietnamese, foreigners in
Vietnam, and international organizations. The program “the whole country joins
hands for the poor” contributes to show the traditional solidarity of the
Vietnamese people in the new era.
Từ khóa: Cả nước chung tay vì người nghèo; Quỹ “Vì người nghèo”; chương trình an sinh xã hội; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: The whole country joins hands for the poor; Fund for the poor; social security program; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 26/9/2019; Sửa chữa: 30/9/2019; Duyệt đăng: 3/10/2019.
ể thiết thực giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát
nghèo, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
do Thủ tướng Chính phủ đề ra, hướng đến Tháng
hành động cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 18/11/2019), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục

Đ
*

tiêu quốc gia tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì
người nghèo” năm 2019 và các hoạt động
Ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người
nghèo” Trung ương và địa phương, qua Cổng Thông tin
điện tử nhân đạo quốc gia (cách nhắn tin: VNN n gửi
1408; n là số lần ủng hộ 20.000đ); trực tiếp thực hiện an
sinh xã hội ở cộng đồng dân cư.

Thạc sỹ, Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà và hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ
nghèo tỉnh Bắc Kạn, tháng 7/2019.
ẢNH: QUANG VINH

Qua 3 năm (2017 - 2019) triển khai chương trình “Cả
nước chung tay vì người nghèo” đã có đông đảo các doanh
nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo”
4 cấp và chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 9.573
tỷ đồng, trong đó ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung
ương trên 89 tỷ đồng (ủng hộ người nghèo bằng nhắn tin
qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 trên
10 tỷ đồng), qua Quỹ “Vì người nghèo” địa phương trên
2.880 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên
6.603 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền đã tiếp nhận qua Quỹ "Vì người nghèo"
các cấp được sử dụng làm nhà Đại đoàn kết và chăm lo Tết
cho người nghèo. Riêng Quỹ của Trung ương được triển
khai hỗ trợ làm mới 1.000 căn nhà Đại đoàn kết cho người
nghèo, trong đó ưu tiên làm nhà cho các hộ nghèo thuộc
thôn bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo có
thành viên là người có công với cách mạng.
Những thành tựu trong công tác xóa đói, giảm nghèo
của cả hệ thống chính trị các cấp trong nhiều năm qua,
trong đó có sự đóng góp nỗ lực của Mặt trận các cấp có ý
nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội và truyền thống
nhân văn của người Việt Nam, góp phần phát triển khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng
thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, bão lũ; bị ảnh
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hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm
nhập mặn, mỗi cơn bão, lũ đi qua là nhiều nhà cửa, tài
sản bị cuốn trôi, số hộ nghèo đã khó khăn nay lại càng
khó khăn hơn, nhiều hộ thoát nghèo nay có nguy cơ tái
nghèo và cần đến sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội.
Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018, cả nước
còn 1,3 triệu hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,23%, giảm 1,47% so
với cuối năm 2017; 1,2 triệu hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ
4,95%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 33,63%,
giảm 5,93%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số là 22,84%,
giảm 4,72% so với cuối năm 2017 (tập trung chủ yếu ở
các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Duyên hải miền
Trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Trong đó còn hàng vạn
hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm cần được giúp đỡ.
Vì vậy, các cấp, các ngành; đồng bào, chiến sĩ cả nước,
người Việt Nam ở nước ngoài; các tập đoàn kinh tế, các
doanh nghiệp; doanh nhân, nhà hảo tâm; các tổ chức
quốc tế ở Việt Nam cần tiếp tục giúp đỡ người nghèo, cộng
đồng nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và chương
trình an sinh xã hội với tinh thần “Cả nước chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng các
hoạt động phong phú và hình thức phù hợp. Đặc biệt cần
ưu tiên dành sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người
nghèo trong Chương trình truyền hình, phát thanh trực
tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” tổ chức vào ngày
17/10/2019 tại Thủ đô Hà Nội.
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Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo tại Chương trình gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân
ẢNH: QUANG VINH
tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm (2017 - 2019).
Hoạt động giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì
người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với tinh
thần “Cả nước chung tay vì người nghèo” đạt được một số
kết quả tiêu biểu:

Một là, công tác tuyên truyền thông qua chương trình
đã tạo ra sự quan tâm của toàn xã hội đối với người
nghèo. Đây cũng là đợt cao điểm quy tụ sự quan tâm ủng
hộ giúp đỡ người nghèo, của hàng vạn cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự và cùng phát biểu
tại nhiều chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, hoặc ý kiến phát biểu của các đồng chí đã được
ghi hình là sự cổ vũ lớn lao cho hoạt động chương trình.
Hai là, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” là một
nội dung quan trọng, vì mục tiêu thiết thực là vận động
được nhiều người, nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia
ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Những năm qua,
Ban vận động Trung uong đã nhận được sự đăng ký và
ủng hộ trực tiếp hàng chục tỷ đồng cho người nghèo. Sau
khi tổ chức chương trình, những cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp đều liên hệ với Ban Thường trực Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ số tiền và đăng
ký. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân còn đăng ký ủng hộ
những địa chỉ cụ thể gắn với quê hương mình, gắn với
những nơi đã từng gắn bó với đồng bào trong chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc.
Ba là, công tác vận động hỗ trợ người nghèo vươn lên
thoát nghèo đã được các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo

chính quyền thực hiện và phối hợp với Mặt trận tổ chức
thực hiện đã tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị.
Mặt trận đã phát huy được sức mạnh cộng đồng, vai trò
của chính người nghèo khi vươn lên thoát nghèo, thực
hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo
an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Quá
trình thực hiện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động của Mặt trận các cấp, làm cho hoạt động Mặt trận
ngày càng năng động, sáng tạo và hiệu quả, gắn bó mật
thiết với nhân dân. Công tác vận động hỗ trợ người nghèo
của Mặt trận được toàn xã hội ghi nhận, vai trò vị trí của
Mặt trận tiếp tục được nâng cao.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ
tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người
nghèo” (17/10 - 18/11), trong những năm qua, phát huy
truyền thống đoàn kết, nhân ái, các doanh nghiệp, cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực
giúp đỡ người nghèo, cộng đồng nghèo thông qua ủng hộ
Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.
Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã
được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự hỗ trợ của
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là doanh
nghiệp, doanh nhân có ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu
sắc, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo
bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.v
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HẢI DƯƠNG:

Mảnh đất và con người
ngàn năm văn hiến
NGUYỄN TUẤN ANH*
ất Hải Dương đời Trần là Hồng lộ, rồi Hải Dương
lộ; đời Lê gọi là Nam Sách Thừa Tuyên, là một
trong tứ trấn của Kinh thành Thăng Long gồm:
Kinh Bắc, Sơn Nam, Hải Đông, Sơn Tây. Suốt
trường kỳ lịch sử Đại Việt, Hải Dương là nơi trọng yếu
trấn giữ, bao bọc, bảo vệ Kinh kỳ về mặt bể Đông. Đời
Nguyễn lập tỉnh Hải Dương với diện tích gần như ngày
nay và thêm 3 huyện: Nghi Dương, An Dương, An Lão nay thuộc thành phố Hải Phòng.

Đ

Hải Dương là một tỉnh đồng bằng với những cánh
đồng mầu mỡ, bát ngát, thẳng cánh cò bay, là bình
nguyên được bồi đắp bởi hai hệ thống sông Hồng và sông
Thái Bình. Phía Đông tỉnh vùng Kinh Môn có núi đá vôi
Yên Phụ, có động Kính Chủ ven sông Kinh thày và đất Chí
Linh có chung dãy Yên Tử với Bắc Giang và Quảng Ninh,
cùng với Lục Đầu Giang, sông Thái Bình, sông Kinh Thày
tạo nên thế sơn thuỷ hữu tình nổi tiếng về phong cảnh
đẹp từ ngàn xưa. Các vị danh nhân, anh hùng dân tộc
như: Trần Quốc Tuấn, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Nguyễn
Trãi đã có nhiều năm gắn bó với vùng đất này, xây chùa
Quỳnh Lâm, dựng bảy miếu Phả Lại, lập trại Côn Sơn, núi
Phượng Hoàng. Đây cũng là nơi Trúc Lâm tam tổ: Trần
Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang sáng lập ra Thiền phái
Trúc Lâm nổi tiếng của Việt Nam. Mảnh đất, con người
Hải Dương cũng đóng góp rất nhiều chiến công trong các
cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp, cả nước lại biết đến Mạc Thị
Bưởi bên sông Kinh Thày, anh hùng đường 5 Nguyễn Văn
Thỏa, Đông Phương Sóc dùng mìn diệt hàng trăm tên
địch... Nhiều lần giặc càn quét Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kim Thành,
Kinh Môn, Bình Giang, Kẻ Sặt, nhưng quân ta vẫn kiên
cường bám đất, bám dân mở rộng khu du kích, khu giải
phóng, đánh sở chỉ huy Pháp ở Cẩm Giàng, dìm tàu giặc
trên sông Phả Lại, đánh Vân Trì, diệt Du Nghĩa... Trong
cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, quân và
dân Hải Dương đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho
chiến trường miền Nam và hạ nhiều "thần sấm", "con ma"
Mỹ trên những cánh đồng 5 tấn. Bài thơ nổi tiếng về "Hạt
gạo làng ta" trong thơ cậu bé Trần Đăng Khoa và "Chuyện
cô du kích xóm Lai Vu. Rắn quấn bên chân vẫn diệt thù"
*

(thơ Tố Hữu) cũng xuất phát từ mảnh đất Hải Dương rực
lửa chiến công này.
Trên hành trình từ Hà Nội ra thành phố cảng biển Hải
Phòng, bằng đường xe hoả hay theo quốc lộ số 5 đến km
57 bạn đều gặp một thị xã đẹp, nơi giao lưu giữa hai
thành phố lớn Hà Nội - Hải Phòng. Đó là thành phố Hải
Dương, gần 30 năm qua là thị xã của tỉnh Hải Hưng và
ngày nay là thành phố của tỉnh Hải Dương. Lỵ sở Hải
Dương nằm bên sông thái Bình. Thành cũ xây năm 1804
dưới triều Nguyễn có 6 góc theo kiểu thành vô-băng ở
thành phố Bắc Ninh. Thời thuộc Pháp, thị xã Hải Dương
là đô thị lớn thứ 4 ở Bắc Kỳ sau thành phố Hà Nội, Hải
Phòng và Nam Định. Sau hơn 30 năm đổi mới, tỉnh Hải
Dương đã phát triển nhanh chóng. Từ lâu nhân dân cả
nước đã biết đến đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đông đó là
bánh đậu xanh Hải Dương. Những bát sứ, đĩa sứ Hải
Dương có mặt trong mỗi gia đình, trong các chợ lớn, nhỏ
không chỉ ở trong nước, mà còn có mặt trên cả thị trường
quốc tế. Theo đường sông, từ thành phố Hải Dương có
thể dễ dàng ngược dòng đến Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang,
hay xuôi Hải Phòng, Quảng Ninh ra bể Đông.
Cách thành phố Hải Dương 17 cây số là Mao Điền, nơi
đặt lỵ sở của Hải Dương từ thời Lê, gần đó là làng Bạch
Sam quê hương của Tán tương quân vụ Nguyễn Thiện
Thuật thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy nổi tiếng trong
lịch sử. Cách thành phố Hải Dương khoảng 10km là quê
hương Tuệ Tĩnh, tác giả Nam Dược thần hiệu. Gần đó là
làng Yên Bài, chiến trường xưa nơi quân tướng nhà Trần
đã chém đầu tướng giặc Nguyên là Phạm Nhan. Qua thành
phố Hải Dương mươi cây, bạn gặp huyện Thanh Hà với
giống vải thiều ngon nổi tiếng. Câu ca xưa: "Nước ta đất
rộng người nhiều. Đố ai đếm được vải thiều Hà Đông" đã
làm nhiều người nhầm tưởng vải thiều của tỉnh Hà Đông,
thực ra Hà Đông này chỉ là vùng đất mấy xã phía đông
huyện Thanh Hà, nơi có giống vải thiều quý giá. Thanh Hà
cũng có ngôi chùa Minh Khánh làm từ thời Lý có bức
tượng Trần Nhân Tông được nhiều người biết tiếng. Phía
Nam thành phố Hải Dương là huyện Gia Lộc, quê hương
của các tướng: Yết Kiêu, Nguyễn Chế Nghĩa bộ tướng xuất
sắc của Trần Hưng Đạo và Nguyễn Dữ tác giả bộ sách
Truyền kỳ mạn lục còn lưu truyền đến ngày nay. Xuôi

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
ẢNH: QUANG VINH
đường 5 qua cầu Phú Lương, cầu Lai Vu êm xuôi trên
đường cao tốc mới hoàn thành đến Phú Thái nhìn sang
bên kia sông Kinh Thày, bạn sẽ gặp núi An Phụ vươn lên
đột ngột điểm tô cho đồng bằng thoáng đãng một nét
chấm phá như tranh thuỷ mạc. Trên núi An Phụ có chùa
cổ Tường Vân, có động Kính Chủ khắc thơ Phạm Sư Mạnh
một tiến sỹ - nhà thơ nổi tiếng thời Trần. Vùng đất này
cũng là chiến trường xưa Vua Trần Nhân Tông đóng quân
đánh giặc Nguyên - Mông.
Ngày nay, nhà máy xi măng Hoàng Thạch hàng năm
cung cấp hàng triệu tấn xi măng chất lượng cao góp phần
xây dựng nhiều công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Hiện, toàn tỉnh có khoảng 13.000 doanh nghiệp, với tổng
vốn đăng ký 138.678 tỷ đồng. Về tổng thể, các doanh
nghiệp trên địa bàn đang hoạt động ổn định, hiệu quả.
Nhiều dự án liên tục tăng quy mô hoạt động, nhất là
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Điều đó
cho thấy, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Hải Dương
được cải thiện rất tích cực. Năm 2018, giá trị sản xuất
nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 18.348 tỷ đồng, vượt
1,5% kế hoạch năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên mỗi
héc-ta đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 145,3 triệu
đồng, tăng gần 6 triệu đồng. Năng suất lúa tăng cao, đạt
60,5 tạ/ha, tăng 4,8 tạ/ha so với năm 2017. Rau màu, cây
ăn quả tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các
loại cây cho hiệu quả kinh tế cao. Các vùng sản xuất
chuyên canh theo sản phẩm đặc thù của từng địa phương

như rau vụ đông (Gia Lộc), cà rốt (Cẩm Giàng), hành tỏi
(Kinh Môn), vải thiều (Thanh Hà)... được đầu tư phát
triển. Đặc biệt, đây cũng là năm sản lượng vải (nông sản
đặc sản của tỉnh) đạt hơn 66.000 tấn cao nhất từ trước
đến nay. Năng suất tăng cao, tiêu thụ thuận lợi đã đem
lại nguồn thu lớn cho người trồng vải. Những thuận lợi
trong sản xuất đã góp phần làm gia tăng giá trị kinh tế
của lĩnh vực trồng trọt, với mức tăng trưởng 8,8%, cao
nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các lĩnh vực trồng trọt,
chăn nuôi, thủy sản đều thu được kết quả khả quan. Có
thể nói, bức tranh nông nghiệp với sự tăng trưởng vượt
bậc là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của
ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương.
Là một tỉnh tách ra từ tỉnh Hải Hưng năm 1997, sau
hơn 22 năm tái lập tỉnh, Hải Dương ngày nay có nhiều cơ
sở sản xuất công nông - nghiệp dịch vụ phát triển lại có
lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, trên
hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng
Ninh và kề sát vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ. Đây
là nơi có lợi thế vô cùng lớn trong việc giao lưu, trao đổi
thương mại với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và
các tỉnh lân cận, như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình,
Hưng Yên. Lại nằm trong khu vực tam giác kinh tế phát
triển Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng, chắc chắn trong
một tương lai gần, Hải Dương sẽ là một tỉnh mạnh trong
cả nước, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn
hiến.v
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Vai trò của Mặt trận với cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
- khảo sát thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc
NGUYỄN THU THẢO* - ĐỖ MINH HIỀN**

Tóm tắt: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là cuộc vận động mang tính toàn
dân, toàn diện và lâu dài, với phương châm lấy sức dân để xây dựng cuộc sống
cho dân, lấy sức mạnh đoàn kết làm động lực phát triển. Cuộc vận động này
không chỉ tác động trở lại, góp phần làm đổi mới công tác Mặt trận, mà còn thể
hiện một phương pháp vận động quần chúng mới, hiệu quả trong giai đoạn hiện
nay, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết ghi
nhận thực tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Summary: The campaign of “All people unite to build new-style rural and
civilized urban areas” launched by the Vietnam Fatherland Front is a universal,
comprehensive, and long-lasting campaign with the motto of taking People's
strength to build their own lives and using united strength as a driving force for
development. This movement not only has an impact on the Front, but also
presents a new and effective method of mass mobilization in the current period,
contributing to the industrialization and modernization of the country. This article
acknowledges the reality in Vinh Phuc province.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giám sát; công khai; Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.
Keywords: The campaign “All people unite to build new-style rural and civilized cities"; monitoring; publicity; the
Vietnam Fatherland Front of Vinh Phuc province.
Nhận bài: 25/9/2019; Sửa chữa: 26/9/2019; Duyệt đăng: 3/10/2019.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh
Phúc vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển
kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững và nâng
cao đời sống người dân. Thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư” giai đoạn 2010 - 2015, nay là cuộc vận động
* Thạc sỹ, Tạp chí Mặt trận.
** Thạc sỹ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, với 5 nội dung cuộc vận động đã thực hiện có hiệu
quả, tạo nên nhiều khởi sắc ở địa bàn dân cư. Qua việc tổ
chức thực hiện, nhận thấy nội dung của các cuộc vận
động có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó nội dung
đoàn kết giúp đỡ nhau để phát triển sản xuất, nâng cao
đời sống, thực hiện xóa đói giảm nghèo và phát triển làm
giàu chính đáng là nội dung quan trọng, tạo động lực,
tiền đề để thực hiện có hiệu quả các nội dung khác của
cuộc vận động.

K I N H

Một góc thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).
Căn cứ vào đặc điểm của mỗi địa phương và cơ sở, Mặt
trận các cấp đã vận dụng các hình thức linh hoạt để vận
động phát triển kinh tế khác nhau, như: đưa các tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, huy động các
nguồn lực đầu tư giống vốn, đầu tư xây dựng giao thông
nông thôn, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát
triển trang trại, kinh tế đồi rừng. Ở miền núi, các Ban
Công tác Mặt trận đã vận động nhân dân cải tạo vườn tạp,
lập trang trại, phát triển mô hình kinh tế VACR… Khu
vực đồng bằng, các Ban Công tác Mặt trận giúp nhau vay
vốn quay vòng, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi mùa vụ, mở rộng
ngành nghề sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người
dân ở các khu dân cư… Vì vậy, toàn tỉnh đã giảm được hộ
đói, nghèo và có hàng nghìn hộ gia đình sản xuất, kinh
doanh giỏi trở nên giàu có.
Các mô hình liên kết phát triển kinh tế tiêu biểu, như:
huyện Vĩnh Tường có 59 mô hình; huyện Bình Xuyên có
5 mô hình, huyện Tam Đảo có 15 mô hình (trong đó xã
Hương Sơn có mô hình trang trại nuôi gà thịt, chim bồ
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câu, dê sạch…); huyện Sông Lô có mô hình thôn Tân Lập
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, cà
chua (xã Bạch Lưu), dưa leo (Hải Lựu), cây ổi (Đôn Nhân),
nuôi lợn, gà với quy mô vừa và lớn tại các xã: Đồng Thịnh,
Đôn Nhân, Nhạo Sơn, Đồng Quế... Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã
xuất khẩu thanh long ruột đỏ sang thị trường Malaysia;
đến nay, mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại huyện Lập
Thạch đang được nhân rộng và phát triển trên địa bàn
toàn huyện, mở hướng phát triển sản xuất kinh doanh
xuất khẩu vươn tới thị trường quốc tế, góp phần tăng
trưởng kinh tế của mỗi hộ gia đình, và đưa thanh long
ruột đỏ trở thành loại cây có thương hiệu của Vĩnh Phúc.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào
Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp căn cứ tình hình thực tế của địa
phương. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, Mặt trận
vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực
tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã
đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã chưa đạt chuẩn,
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KINH NGHIệM - THựC TIễN
Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên
phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo,
tích cực đóng góp sức người, sức của, góp phần hoàn
thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đặc biệt,
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã có sáng kiến
thành lập mô hình nhóm nòng cốt với nhiệm vụ tuyên
truyền vận động nhân dân tại khu dân cư tích cực tham
gia thực hiện để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới,
đồng thời sau khi xã đã được công nhận hoàn thành tiêu
chí nông thôn mới thì nhóm nòng cốt tiếp tục tuyên
truyền, vận động nhân dân gìn giữ, duy trì có hiệu quả
các tiêu chí đó. Từ 81 mô hình điểm nhóm nòng cốt do Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành lập, đến nay mô hình
này đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng triển khai
trên địa bàn toàn tỉnh.
Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp trong
phong trào xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình
thức, như: hiến đất, hiến kế, hiến công, vật tư xây dựng
đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây
dựng nghĩa trang, nhà văn hoá thôn, các khu vui chơi
giải trí, các công trình công cộng. Tiêu biểu như: huyện
Vĩnh Tường hiến 400.000m đất, đóng góp 5.678 ngày
công; huyện Bình Xuyên ủng hộ, đóng góp 95,069 tỷ
đồng, 34.351 công, hiến 63.6124m2 đất; huyện Tam
Dương hiến 58.983m2 đất, đóng góp 65.000 ngày công;
huyện Sông Lô hiến 286.218m2 đất, đóng góp 138.885
ngày công. Việc huy động sức dân đã đóng góp tích cực
vào kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới của
tỉnh, đến nay toàn tỉnh có huyện Bình Xuyên, huyện Yên
Lạc và thành phố Vĩnh Yên có 104/112 xã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới.
Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp, tích cực triển
khai nội dung xây dựng đô thị văn minh, gắn với phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để
vận động nhân dân tham gia, như: xây dựng khu dân cư,
tuyến đường, tuyến phố văn hóa; các mô hình tự quản
trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy
định; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng
xử; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh… Tiêu biểu là thành phố Vĩnh Yên
đã triển khai đề án Xây dựng văn hóa, văn minh đô thị
giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu phấn đấu 80% xã,
phường không có quảng cáo rác, 100% hộ gia đình đảm
bảo giữ vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định,
60% tuyến phố đạt tuyến phố văn minh…
Các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai chương
trình phối hợp lồng ghép các phong trào thi đua của mỗi
cấp hội, trong đó, Liên đoàn Lao động đã có nhiều đổi
mới trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động trong công nhân, viên chức, lao động.
Trọng tâm là phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động
sáng tạo”... Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, vận động
hội viên nông dân thi đua thực hiện phong trào sản xuất
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kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội
Cựu Chiến binh đã tích cực gương mẫu vận động các hộ
gia đình triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương
mẫu”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế
giỏi”, toàn hội có 239 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 56 hợp
tác xã và nhiều trang trại do hội viên cựu chiến binh làm
chủ, hoạt động có hiệu quả; Đoàn Thanh niên đã tổ chức
cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”; tham gia đóng góp ngày công tu sửa, làm đẹp
các công trình, di tích lịch sử văn hóa của địa phương; Hội
Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ
làm kinh tế giỏi”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5
không, 3 sạch”; xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”
thông qua hoạt động của 195 mô hình câu lạc bộ, 267 tổ
phụ nữ.
Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp tục được
quan tâm triển khai thực hiện ngày càng đạt hiệu quả và
tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng,
sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và sự hưởng ứng
tham gia ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc
biệt là các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
Trong 10 năm, Ban Chỉ đạo Quỹ “Vì người nghèo” các cấp
trong tỉnh đã vận động, huy động ủng hộ được 92,9 tỷ
đồng. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 6.771 nhà Đại đoàn
kết với tổng số tiền gần 149,7 tỷ (trong đó: 33,7 tỷ đồng
ngân sách Trung ương; 50,5 tỷ đồng ngân sách tỉnh; 65,5
tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo các cấp”).
Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự tích cực vào
cuộc của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
ngành liên quan và sự tham gia đóng góp ủng hộ của các
doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên
địa bàn toàn tỉnh, trong những năm qua, công tác giảm
nghèo bền vững của tỉnh đạt được nhiều kết quả, các hộ
nghèo đã được quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cả về xây dựng,
sửa chữa nhà ở, giống, vốn để phát triển sản xuất… công
tác từ thiện vì người nghèo của tỉnh đã góp phần giảm tỷ
lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2,11% (năm 2018).
Thực tiễn 10 năm qua, ở khu dân cư của tỉnh Vĩnh
Phúc đã là nơi quy tụ lực lượng đoàn kết tương trợ lẫn
nhau, giải quyết được nhiều việc tốt trong cuộc sống
của nhân dân. Vậy, nguyên nhân nào đã đem lại thành
công đó? Đó là, nơi nào nhận thức đúng và đầy đủ ý
nghĩa to lớn của cuộc vận động; lại có sự lãnh đạo sát
sao, cụ thể, thường xuyên của các tổ chức Đảng; có sự
phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận; biết
lồng ghép các nội dung vào chương trình hành động
một cách hợp lý; có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu
quả thì nguồn nhân lực của nhân dân được phát huy,
truyền thống yêu nước và phong trào cách mạng của
quần chúng được phát triển sinh động, đói, nghèo, tiêu
cực xã hội được đẩy lùi, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và
nguồn hạnh phúc trong cuộc sống của nhân dân ngày
càng được nâng cao.

K I N H

Giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”
Hiện nay cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn không ít
khó khăn, cần phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ
quốc các cấp để tăng cường phối hợp hơn nữa với Ban
Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận
động nhân dân phát huy nguồn lực tại chỗ, tích cực
tham gia xây dựng nông thôn mới. Để sớm khắc phục
những khó khăn, đưa cuộc vận động phát triển cả bề
rộng, lẫn chiều sâu và từng bước phát triển bền vững,
phấn đấu đến hết năm 2020 Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông
thôn mới cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề cơ
bản sau đây:

Một là, có giải pháp hữu hiệu để nâng cao dân trí, tạo
tiền đề để từng bước phát huy tiềm năng của con người
và cộng đồng từng khu dân cư trong quá trình phát triển
kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng yêu cầu cuộc
sống ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân. Tiếp
tục thực hiện Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày
18/2/2012 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp tập
trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Chương
trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc giai đoạn 2011 - 2020.
Hai là, phát huy dân chủ, tạo động lực thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực: chính trị,
tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, trật tự an ninh… góp
phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong
sạch, vững mạnh. Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương phép
nước; quyền lợi phải gắn với nghĩa vụ công dân được giải
quyết hài hòa trong đời sống xã hội thường ngày.
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Ba là, phát triển điều kiện dân sinh trên cơ sở nguồn lực
của cộng đồng là chính, để thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, phát triển ngành, nghề, giải quyết việc làm, từng
bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm
hàng hóa, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhằm không
ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các
cấp hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với
các dự án, các nguồn đầu tư, tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm
của nhân dân trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới, để tăng hiệu quả,
chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn
lực, các nguồn vốn của công trình. Phát huy vai trò hoạt
động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền
giám sát, tham gia đóng góp ý kiến vào việc đầu tư, triển
khai các chương trình dự án ở địa phương.
Bốn là, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trước
mắt tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề về tư
tưởng, đạo đức, lối sống của con người và mối quan hệ
cộng đồng, thể hiện được tinh thần đoàn kết tương thân,
tương ái trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tổ chức, bộ máy,
đội ngũ cán bộ Mặt trận phải luôn được củng cố; năng lực
thực tiễn không ngừng được nâng lên, nhiệt tình công
tác, tâm huyết với phong trào, năng nổ, tận tụy với công
việc là những đức tính không thể thiếu của người cán bộ
làm công tác Mặt trận.
Năm là, xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Ban
Công tác Mặt trận thống nhất với khu dân cư của chính
quyền, tổ chức chi bộ Đảng và các chi hội đoàn thể nhân
dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho cuộc vận động ở
khu dân cư. Xây dựng bộ máy hợp lý, đội ngũ cán bộ đảm
bảo cả số lượng và chất lượng, cũng như chế độ đãi ngộ,
nhất là cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải đủ mạnh để đảm
đương trực tiếp tổ chức thực hiện cuộc vận động.v
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nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
6. Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/12/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt
trận Tổ quốc Việt Nam về “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
7. Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 15/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
8. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT, ngày 18/2/2012 chỉ đạo
hệ thống Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc gia đoạn 2011 - 2020.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 194 (10/2019) 57

NHỮNG VẤN đỀ QUốC Tế VÀ đốI NGOạI NHÂN DÂN

Đô thị bền vững - Giải pháp xanh
cho tương lai châu Á
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Đến năm 2050, 70% dân số thế giới được dự đoán sẽ sinh sống ở khu
vực thành thị, điều này tạo áp lực lớn đối với tài nguyên thiên nhiên và môi
trường. Đối mặt với thách thức này, hiện nay các quốc gia châu Á đang tích cực
xây dựng các đô thị xanh, bền vững. Các đô thị này được thiết kế, quản lý và vận
hành một cách hiệu quả nhằm giảm nhu cầu về năng lượng và giảm tác động môi
trường không mong muốn.
Summary: By 2050, 70% of the world's population is expected to live in urban
areas, putting enormous pressure on natural resources and the environment.
Facing this challenge, Asian countries are now actively building sustainable and
green cities. These cities are designed, managed, and operated effectively to
reduce energy demand and reduce unwanted environmental impacts.
Từ khóa: Đô thị xanh, bền vững; tài nguyên thiên nhiên và môi trường; châu Á.
Keywords: Green city, sustainable; natural resources and environment; Asia.
Nhận bài: 16/9/2019; Sửa chữa: 18/9/2019; Duyệt đăng: 2/10/2019.

hông có một mô
hình duy nhất cho
các thành phố bền
vững trên thế giới.
Thay vào đó mỗi quốc gia
lựa chọn các giải pháp khác
nhau được thiết kế để hỗ trợ
cân bằng sinh thái lâu dài.
Có 5 nguyên tắc cơ bản rất
quan trọng trong việc phân
loại các đô thị bền vững.

K

Thứ nhất là khả năng
truy cập vào các tài nguyên
công cộng. An sinh của
người dân là yếu tố quan
trọng đối với các đô thị bền
vững. Điều này có nghĩa là
cần đảm bảo việc tiếp cận
với giáo dục chất lượng,
trung tâm y tế an toàn, dễ
dàng sử dụng các phương
tiện giao thông công cộng,
dịch vụ vệ sinh đảm bảo,
chất lượng không khí tốt…
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Đô thị bền vững là giải pháp cho tương lai khu vực.
ẢNH: ASLA
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Seoul - thành phố lớn nhất Hàn Quốc.
ẢNH: PROPERTY LISTINGS

Khi dân số tăng, các đô thị gặp phải thách thức về sự thay
đổi, do đó, cần phải có các giải pháp thích ứng với các
nguồn lực.

Yếu tố thứ hai là cần phải có các hành động đổi mới
đô thị. Trong đó, việc cải tạo không gian công cộng là đặc
điểm cơ bản của đô thị bền vững, bao gồm đường phố,
quảng trường, công viên… cũng như các hoạt động quản
lý chất thải, điện, nước. Đô thị bền vững cần bảo tồn được
các di sản văn hóa và bản sắc của thành phố thông qua
cải tạo và phục hồi.
Một yếu tố khác cũng rất quan trọng đó là giảm lượng
khí thải CO2 và các loại khí thải khác có hại cho tầng
ozone. Giảm mức CO2 thông qua sự thay đổi trong dài
hạn, sử dụng năng lượng tái tạo, xây dựng vườn thẳng
đứng và hệ thống giao thông thay thế hiệu quả. Một
thành phố dẫn đầu về các yếu tố thay thế này là Thâm
Quyến, Trung Quốc với hệ thống dịch vụ tàu không khí
thải lớn nhất thế giới.
Tiêu thụ quá mức dẫn đến cạn kiệt các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, tạo ra lượng chất thải lớn và các sản
phẩm phụ có hại cho môi trường. Do đó, điều quan trọng
là các đô thị bền vững phải khuyến khích người dân tiêu
thụ các sản phẩm một cách thông minh, thân thiện với
môi trường.
Yếu tố cuối cùng là các nhà quản lý đô thị cần nâng
cao nhận thức và tầm quan trọng của việc tái chế và tiêu
thụ có trách nhiệm. Những thay đổi này có thể chỉ diễn
ra trong một thời gian ngắn nếu như các thành phố thực
hiện triệt để và hiệu quả.
Châu Á chính là châu lục đông dân nhất thế giới, khu
vực này trải qua quá trình đô thị hóa nhanh và phải đối
mặt với nhiều thách thức không nhỏ về biến động kinh
tế, văn hóa, xã hội, thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí
hậu và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ở khu vực này có
những thành phố phát triển thành công và trở thành
những đô thị bền vững nhất thế giới như: Seoul,
Hongkong và Singapore.

Hongkong là một trong những đô thị xanh của châu Á.
ẢNH: HSBC

Hơn 60 năm qua, Hàn Quốc đã phát triển từ một quốc
gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề thành một cường quốc
thế giới với nền kinh tế lớn thứ 13 (về GDP). Seoul - Thủ
đô cũng là thành phố lớn nhất Hàn Quốc là minh chứng
cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của quốc gia
này. Với hơn 25,6 triệu dân sống ở khu vực đô thị, Seoul
gặp phải những vấn đề tương tự như các thành phố lớn
khác trên thế giới, bao gồm cả tác động bất lợi đến môi
trường. Chính quyền và người dân Seoul đã lựa chọn việc
cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời cải thiện chất
lượng môi trường. Những người có tư tưởng đi trước thời
đại tìm đến khái niệm lý tưởng hóa, nỗ lực phát triển
thành phố bền vững hơn. Chìa khóa cho khái niệm đô thị
bền vững chính là công nghệ. Seoul là thành phố đứng
đầu thế giới về quản trị kỹ thuật số và dữ liệu mở. Điều
này bao gồm một mạng lưới Internet tốc độ cao, phủ sóng
rộng khắp. Nguồn dữ liệu miễn phí có mặt khắp mọi nơi
cho phép người dân truy cập để hiểu được các tác động
của con người lên môi trường, cũng như các bước mà
người dân có thể thực hiện nhằm giảm các tác động tiêu
cực đó. Bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ, cư
dân đô thị ở Seoul có thể định hình lối sống của họ theo
một cách thân thiện với môi trường. Hệ thống này cung
cấp thông tin về mạng lưới giao thông công cộng theo
thời gian thực. Nó cho phép người dùng truy cập thông
tin về lượng khí thải carbon và các lựa chọn phương tiện
giao thông xanh.
Hàn Quốc đã tiến thêm một bước khi khởi xướng một
dự án có quy mô khổng lồ với mục đích xây dựng thành
phố thông minh Songdo. Thành phố này nằm gần sân bay
Seoul có dân cư dự kiến trong tương lai là 2 triệu người.
Songdo nằm trên một ngọn đồi, được quản trị bằng công
nghệ hiện đại. Thành phố này sẽ được trang bị một hệ
thống ống ngầm để xử lý chất thải, hệ thống băng thông
rộng, mạng cảm biến tích hợp và các tòa nhà xanh.
Hongkong - một trong những trung tâm tài chính lớn
nhất thế giới, GDP và chất lượng sống luôn ở mức cao.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng, đi đôi với quá
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trình đô thị hóa là ô nhiễm
và suy thoái môi trường.
Chính quyền Hongkong
xây dựng Hội đồng Phát
triển Bền vững điều hành
Quỹ Phát triển Bền vững
có trị giá 100 triệu USD
đóng vai trò hỗ trợ tài
chính cho những sáng
kiến bền vững. Thông qua
các tổ chức phi lợi nhuận
và các tổ chức giáo dục,
người dân Hongkong cũng
tích cực tham gia vào việc
phát triển những sáng
kiến này.
Công nghệ cũng đóng
vai trò quan trọng trong sự
phát triển bền vững của
Hongkong. Người dân ở
đây sử dụng các phương
tiện giao thông không
Singapore chú trọng bảo tồn không gian xanh.
động cơ và giao thông
ẢNH: ASIA GREEN BUILDINGS
công cộng một cách rộng
rãi. Những chiếc thẻ thông
minh giúp người dùng dễ dàng thanh toán cho dịch vụ phát triển mạnh mẽ; Tăng trưởng kinh tế cao; GDP bình
giao thông công cộng và đỗ xe. Thẻ thông minh cũng có quân đầu người cao; Sử dụng công nghệ tiên tiến và
thể được sử dụng cho các cửa hàng tạp hóa và máy bán không gian giới hạn.
hàng tự động. Sự thuận tiện và khả năng sử dụng rộng rãi
Giới hạn về không gian có thể là động lực cho các
của công nghệ đã giúp giao thông công cộng trở thành
thành
phố tiên tiến châu Á có những đổi mới thân thiện
một lựa chọn hấp dẫn ở Hongkong.
với môi trường. Singapore, Hongkong và Seoul đều là
Một trong những đô thị xanh, bền vững nhất châu Á những thành phố có giới hạn về không gian. Những hạn
nằm ở khu vực Đông Nam Á đó là Singapore. Quốc đảo chế về diện tích khiến tình trạng ô nhiễm sẽ tồi tệ hơn;
này đã đạt được những tiến bộ to lớn kể từ khi giành không gian xanh sẽ ít hơn và nhu cầu tài nguyên cao hơn.
được độc lập năm 1965. Vượt qua nhiều nước phát triển
Mỗi thành phố đều có những giải pháp giải quyết các vấn
về hệ thống giao thông xanh và hiệu quả, Singapore nổi
đề trên như sử dụng công nghệ để cải thiện cơ sở hạ tầng;
tiếng với những sáng kiến thân thiện với môi trường được
thi hành thông qua hệ thống pháp luật chặt chẽ, nghiêm nỗ lực tái chế, xử lý chất thải và quản lý khí thải tốt hơn;
ngặt. Singapore đã xây dựng Kế hoạch chi tiết về giao thông công cộng rộng khắp và giao tiếp với người
Singapore bền vững, trong đó phác thảo một kế hoạch dân hiệu quả hơn.
hành động gắn kết mọi công dân nhằm tạo ra một thành
phố bền vững hơn. Kế hoạch này hướng đến mục tiêu
không gian xanh, giao thông, tài nguyên môi trường bền
vững, chất lượng không khí đảm bảo, hệ thống thoát
nước và quản lý cộng đồng hiệu quả. Giống như Seoul và
Hongkong, Singapore sở hữu công nghệ tiên tiến và mạng
lưới giao thông công cộng mạnh mẽ.
Singapore không chỉ dựa vào công nghệ mà còn dựa
vào chính ý thức của công dân. Kế hoạch chi tiết về
Singapore bền vững nhấn mạnh vào sự tham gia của cộng
đồng trong việc bảo tồn tài nguyên và bảo tồn không gian
xanh của thành phố.
Có thể thấy đặc điểm chung của các đô thị bền vững
bao gồm: Hệ thống giao thông công cộng thuận tiện và
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Có thể nói, đô thị Việt Nam được quy hoạch xây dựng
mang tính chất đô thị hành chính, tự cung tự cấp. Các đô
thị tại Việt Nam được quy hoạch những năm trước đây
không theo một hệ thống, một xu hướng nào cả dẫn đến
các đô thị Việt Nam tại các thành phố mang tính chất
chắp vá, manh mún, hỗn độn. Việt Nam phải đối mặt với
các thách thức phổ biến nhất hiện nay là các hệ lụy từ
biến đổi khí hậu. Bởi vậy, phát triển đô thị theo hướng
tăng trưởng xanh, bền vững là những yếu tố rất quan
trọng và cần thiết. Việt Nam sẽ tập trung vào các vấn đề
như: chiến lược phát triển đô thị; thiết kế và quản lý đô
thị phù hợp với điều kiện thực tiễn; xây dựng thành phố
vì con người; phát triển công trình công cộng và kiến trúc
không gian xanh.v

NHỮNG VấN Đề QUốC Tế VÀ ĐốI NGOạI NHÂN DÂN

Vai trò của phụ nữ
trong một thế giới đang thay đổi
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Quyền Phụ nữ và bình đẳng giới là nguyên tắc cơ bản trong Hiến
chương Liên hợp quốc, được các nhà lãnh đạo trên thế giới thông qua vào năm
1945. Theo đó, phụ nữ có quyền được sống tự do, không phải chịu bất kỳ hành vi
bạo lực, nô lệ và phân biệt đối xử nào; phụ nữ cũng có quyền được giáo dục, sở
hữu tài sản, bỏ phiếu, hưởng mức lương công bằng và bình đẳng. Ngày nay, sống
trong một thế giới đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng, vai trò của phụ nữ cũng
cần có sự thay đổi để thích nghi và tăng cường quyền làm chủ.
Summary: Women's rights and gender equality are the basic principles of the
Charter of the United Nations, adopted by world leaders in 1945. Accordingly,
women the right to live free from violence, slavery, and discrimination, to be
educated, to own property, to vote, and to earn a fair and equal wage. Today,
living in a changing world with a fast speed, the role of women also needs to
change to adapt and enhance ownership.
Từ khóa: Phụ nữ; vai trò của phụ nữ; bình đẳng giới; quyền làm chủ; thế giới.
Keywords: Women; the role of women; gender equality; ownership; world.
Nhận bài: 26/9/2019; Sửa chữa: 30/9/2019; Duyệt đăng: 3/10/2019.

rên khắp thế giới, còn quá
nhiều phụ nữ và trẻ em gái
dành nhiều giờ mỗi ngày cho
những công việc gia đình,
thông thường nhiều hơn gấp đôi số
giờ nam giới làm việc nhà. Họ chăm
sóc con cái, anh chị em, các thành
viên lớn tuổi trong gia đình, đối phó
với bệnh tật mà người thân có thể
gặp phải và quản lý ngôi nhà. Trong
nhiều trường hợp, sự phân chia công
việc không đồng đều này là do bất lợi
tương đối trong xã hội, nơi mà phụ
nữ và nam giới được định vị trong
nền kinh tế về những kỹ năng họ có
để làm việc và nơi họ sẽ làm việc.

T

Vào tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cần tăng cường quyền làm chủ của phụ nữ.
ẢNH: SECURITY INDUSTRY
Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và
trao quyền cho phụ nữ đã công bố
cụ thể, báo cáo đã vẽ ra một bức tranh về sự đa dạng của
Báo cáo “Tiến bộ của Phụ nữ thế giới 2019-2020: Các gia các gia đình trên toàn cầu và đưa ra các khuyến nghị để hỗ
đình trong một thế giới đang thay đổi”. Được gắn vào các trợ luật pháp và chính sách đáp ứng nhu cầu của tất cả các
dữ liệu toàn cầu, phân tích và nghiên cứu các trường hợp thành viên gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.
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Phụ nữ thể hiện nhiều vai trò hơn trong xã hội.
Báo cáo cho thấy, tuổi kết hôn trung bình đã tăng ở
tất cả các khu vực và tỷ lệ sinh giảm. Phụ nữ nói chung
đã nâng cao được quyền tự chủ về kinh tế. Trên toàn cầu
có 38% hộ gia đình là các cặp vợ chồng và con cái; 27%
khác là gia đình mở rộng bao gồm những người thân
khác. Các gia đình có mẹ đơn thân chiếm 8% số hộ gia
đình, trong đó phụ nữ làm các công việc được trả lương,
nuôi con và làm việc nhà. Các gia đình đồng giới ngày
càng xuất hiện nhiều hơn ở tất cả các khu vực. Nghiên
cứu lưu ý rằng, phụ nữ tiếp tục tham gia vào thị trường
lao động với số lượng lớn, nhưng việc kết hôn và làm mẹ
làm giảm tỷ lệ này, nó cũng đi kèm với việc giảm thu
nhập và các lợi ích đi kèm.
Một nửa số phụ nữ đã kết hôn (25-54 tuổi) và 2/3 số
phụ nữ độc thân đang tham gia vào lực lượng lao động,
trong khi có đến 96% đàn ông đã kết hôn tham gia vào lực
lượng lao động. Thực tế cho thấy, phụ nữ tiếp tục làm
công việc chăm sóc gia đình và làm việc tại nhà nhiều gấp
3 lần so với nam giới.
Nếu như thế giới không vận động thì việc phân chia
công việc không đồng đều dường như không có hồi kết.
Một khung cảnh tương lai quen thuộc trên thế giới có thể
tưởng tượng ra đó là vai trò của nữ giới trong nền kinh
tế và xã hội sẽ vô cùng “yếu ớt”.
Trong một thế giới thay đổi, vai trò của phụ nữ cũng
thay đổi. Họ có thể được tiếp xúc với nhiều ngành nghề
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khác nhau, được khuyến khích đưa ra những lựa chọn
vượt ra khỏi những lựa chọn truyền thống, như: công việc
trong ngành công nghiệp, nghệ thuật, dịch vụ công cộng,
khoa học - kỹ thuật và nông nghiệp hiện đại. Chúng ta
cần thay đổi ngay từ những ngày đầu trẻ em gái được đến
trường, để chúng thấy ước mơ về tương lai của con gái
không hề chịu sự thiệt thòi so với con trai. Điều này cần
được điều chỉnh trong việc nuôi dạy con cái, các chương
trình giảng dạy, hệ thống giáo dục - đào tạo, các kênh
truyền thông mà trẻ em tiếp xúc hàng ngày như TV,
quảng cáo, giải trí.
Để thay đổi vai trò của mình trong môi trường lao
động, phụ nữ và trẻ em gái phải sẵn sàng là một phần
của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Mặc dù hiện nay, chỉ có
18% bằng cấp về khoa học máy tính được trao cho nữ giới,
nhưng chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi đáng kể
ở phụ nữ trên toàn thế giới tham gia vào các môn khoa
học STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).
Nếu phụ nữ muốn cạnh tranh thành công với nam giới
trong những công việc đòi hỏi kỹ năng và kỹ thuật cao thì
họ cần tham gia học tập, nghiên cứu trong những lĩnh
vực trên. Hiện nay mới chỉ có 25% lực lượng lao động kỹ
thuật số là lao động nữ.
Để vai trò của phụ nữ tại nơi làm việc được nâng cao,
đòi hỏi những nỗ lực có mục tiêu của các chính phủ nhằm
thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào đời sống kinh tế, sự
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Vai trò của phụ nữ tại nơi làm việc cần được nâng cao.

Thế giới biến động, vai trò của phụ nữ cần thay đổi.
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hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Công
đoàn và Hội phụ nữ. Theo ước tính của Liên hợp quốc,
những tiến bộ của phụ nữ trong bình đẳng giới có thể thúc
đẩy GDP toàn cầu thêm 12 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Để
phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong xã hội
đòi hỏi một sự tập trung vào việc loại bỏ nạn phân biệt đối
xử đối với phụ nữ, khuyết tật, tuổi già và chủng tộc. Bất
bình đẳng về thu nhập theo giới tính trung bình ở mức
23%, nhưng con số này đã tăng lên 40% đối với phụ nữ Mỹ
gốc Phi, tại châu Âu, phụ nữ cao tuổi có khả năng sống
trong nghèo đói cao hơn 37% so với đàn ông cao tuổi.
Những đóng góp của phụ nữ làm việc trong các khu vực
phi chính thức cũng cần được ghi nhận và bảo vệ.

thách thức dài hạn. Đây là một phẩm chất xuất phát từ
khả năng tự nhiên của nữ giới.

Mặc dù còn có những trở ngại đáng kể, nhưng phụ nữ
làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ ở các cộng đồng
đang phát triển không chỉ là huyết mạch gia đình, mà
còn có thể tạo thành một nền tảng kinh tế cho thế hệ
tương lai. Vai trò của phụ nữ trong lực lượng lao động ở
thành thị và nông thôn đã mở rộng theo cấp số nhân
trong những thập kỷ gần đây.
Trong hơn 60 năm qua, chúng ta đã chứng kiến một sự
thay đổi rõ rệt trong nhu cầu và nguyện vọng của phụ
nữ. Phụ nữ mong muốn ngày càng ít tham gia vào công
việc nội trợ và chăm sóc trẻ em và ngày càng mở rộng sự
tham gia của họ vào các lĩnh vực khác trong xã hội.
Đồng thời, thế giới đang hướng tới sự bình đẳng lớn hơn,
ngày càng nhiều phụ nữ đảm nhận vai trò và trách nhiệm
trước đây chỉ dành cho đàn ông. Công nghệ cũng đóng một
vai trò quan trọng trong việc giúp giải phóng thời gian cho
phụ nữ. Giống như tã lót và sữa bột trẻ em là những sáng
kiến hỗ trợ to lớn cho các bà mẹ, các giải pháp trí tuệ nhân
tạo mới nổi sẽ giảm gánh nặng về công việc nội trợ.
Không có gì lạ khi phụ nữ hòa nhập hoàn toàn vào
thế giới siêu kết nối. Khi thế giới trở nên phụ thuộc lẫn
nhau hơn, đòi hỏi sự can thiệp của phụ nữ. Phụ nữ có
khả năng tiếp thu nhiều thay đổi và đương đầu với những

Đàn ông và phụ nữ cũng khác nhau về thái độ đối với
thất bại trong cuộc sống. Sự hoàn thiện lẫn nhau về phẩm
chất của 2 giới chính là chìa khóa để xây dựng một xã
hội lành mạnh trong kỷ nguyên mới.
Sự hòa nhập của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo xã hội
và các hệ thống khác trong đời sống đang trở nên cần
thiết. Các phẩm chất của phụ nữ đang mở rộng từ gia đình
đến xã hội. Những biến đổi cần thiết này giúp tăng cường
vai trò của phụ nữ trong một thế giới đầy biến động.
Tại Việt Nam, nhận thức về địa vị phụ nữ trong xã hội,
gia đình, cơ quan và nhà trường còn chuyển biến chậm.
Định kiến xã hội, đề cao vai trò của nam giới và chính
tâm lý e ngại, tự ti của phụ nữ vẫn khiến họ chịu nhiều
thiệt thòi. Chưa kể đến phần lớn đội ngũ lao động nữ hiện
nay là lao động đơn giản, trình độ tay nghề thấp, lương
thấp, việc làm không ổn định.
Để thích nghi với tình hình mới, các chính sách dành
cho phụ nữ phải được xây dựng trên nền tảng bình đẳng,
tạo cơ hội bình đẳng về việc làm, quy hoạch, thăng tiến,
tuổi nghỉ hưu, tạo cơ hội cho phụ nữ được lựa chọn và
quyết định những vấn đề liên quan đến chính mình. Ngoài
ra, cần phải tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, như: giáo
dục chuyển đổi nhận thức, ứng dụng công nghệ thông tin,
truyền thông hiện đại vào công tác chống bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái, chú trọng giáo dục, dạy nghề, đào tạo
kỹ năng chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ…
Bên cạnh đó, cần tích cực nắm bắt, tận dụng xu thế,
các cơ hội mới của hợp tác, liên kết quốc tế, cũng như
việc thực hiện các cam kết quốc tế liên quan của nước ta,
nhằm tạo thêm động lực cho thực hiện bình đẳng giới
trong nước, gắn phong trào, hoạt động của phụ nữ, hội
phụ nữ với công tác hội nhập, phát triển bền vững của
Việt Nam.v
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NHÂN VẬT - Sự KIệN

đồNG CHÍ LươNG KHÁNH THIệN Một trong những người chiến sỹ cộng sản
đầu tiên của thành phố Hải Phòng
PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Đồng chí Lương Khánh Thiện là nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, có vai
trò tích cực trong việc thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở
nước ta chuyển sang khuynh hướng mới trong những năm nửa sau thập niên thứ
hai, thế kỷ XX, góp phần to lớn vào tiến trình vận động thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Bài viết góp phần làm sáng
rõ những hoạt động yêu nước đầu tiên sôi nổi, đầy ấn tượng và những đóng góp
của người thanh niên yêu nước, một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên của
thành phố Hải Phòng - đồng chí Lương Khánh Thiện, trong những năm 1925-1930.
Summary: Comrade Luong Khanh Thien was the senior leader of the Party, playing
an active role in promoting the patriotic movement and the labor movement in our
country to turn into a new trend in the second half of the decade in the twentieth
century, greatly contributing to the campaign of establishing the Communist Party
of Vietnam under the leadership of leader Nguyen Ai Quoc. This article contributes
to clarify the early patriotic activities that were exciting and impressive, and the
contributions of the patriotic young man, one of the first communist soldiers of Hai
Phong city - Comrade Luong Khanh Thien, in the years 1925-1930.
Từ khóa: Đồng chí Lương Khánh Thiện; chiến sĩ cộng sản; hoạt động yêu nước; thành phố Hải Phòng.
Keywords: Comrade Luong Khanh Thien; communist soldiers; patriotic activities; Hai Phong city.
Nhận bài: 9/9/2019; Sửa chữa: 10/9/2019; Duyệt đăng: 30/9/2019.

Những hoạt động yêu nước đầu tiên
Lương Khánh Thiện (còn gọi là Trần Xuân Thành), sinh
năm 1904 trong một gia đình nhà nho nghèo ở thôn Mễ
Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm (nay thuộc
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Lương Khánh Thiện đi
học từ lúc 5 tuổi, học hết lớp nhì trường tiểu học thì phải
bỏ học đi làm kiếm sống. Năm 1923, Lương Khánh Thiện
xin được vào học ở trường Kỹ nghệ thực hành Hải Phòng1.
Hải Phòng, một nhượng địa được Pháp chú trọng xây
dựng thành một thành phố công nghiệp - hải cảng để
phục vụ cho hai đợt khai thác thuộc địa nên đã sớm hình
thành đội ngũ công nhân đông đảo, tập trung, với tỷ lệ
công nhân kỹ thuật tương đối cao, có điều kiện giao thiệp
quốc tế, tiếp thu tư tưởng cách mạng trên thế giới thông
qua con đường vận tải hàng hải2, tạo điều kiện cho sự
phát triển nhanh phong trào công nhân ở đây.
*

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Năm 1923, công nhân nhà máy xi măng đấu tranh
phản đối chống đánh đập. Cũng trong năm này, tiếng
vang của sự kiện Phạm Hồng Thái đánh bom ở Sa Điện đã
nhanh chóng dội tới Hải Phòng càng thúc đẩy phong trào
yêu nước ở thành phố phát triển. Năm 1925, Hải Phòng
cũng là địa phương có phong trào mạnh mẽ đòi thả Phan
Bội Châu và từ phong trào này lại sản sinh ra nhiều chiến
sĩ cách mạng kiên trung cho Hải Phòng và cả nước.
Tình hình trên của phong trào công nhân và phong
trào yêu nước ở Hải Phòng đã tác động, ảnh hưởng mạnh
mẽ tới các tầng lớp nhân dân, thanh niên và học sinh các
trường kỹ nghệ trong đó có Trường Kỹ thuật thực hành
Hải Phòng. Bởi vậy, tháng 12/1925, nhân Toàn quyền
Đông Dương Varenne đi nghỉ ở Đồ Sơn trở về, đông đảo
nhân dân Hải Phòng, phần lớn là thanh niên, học sinh, trí
thức, công nhân đã tập hợp thành hàng ngũ đi biểu tình

N H Â N

với khẩu hiệu đòi ân xá Phan Bội
Châu. Đoàn học sinh Trường Kỹ
nghệ thực hành, đi đầu là Lương
Khánh Thiện và những học sinh
khác, như: Nguyễn Khắc Khang, Vũ
Thiện Tấn, Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc
Việt), Vũ Thiện Chân, đã chặn xe
Toàn quyền Varenne từ Đồ Sơn về
Cầu Rào, đưa đơn đòi trả tự do cho
Phan Bội Châu, đã gây tiếng vang
lớn trong dư luận xã hội3. Trước áp
lực của quần chúng, Varenne hứa sẽ
giải quyết. Nhưng bọn mật thám
theo dõi, khi về đến trường, Lương
Khánh Thiện và một số học sinh
khác bị giám thị người Pháp đuổi
học, ba học sinh khác bị bắt. Tháng
1/1926, không chịu khuất phục,
Lương Khánh Thiện bàn với học
sinh của Trường như: Nguyễn Khắc
Khang, Hạ Bá Cang, Vũ Thiện Chân
bãi khóa, đòi trả tự do cho những
người bị bắt, đòi giám thị xin lỗi.

V ậ T

-

S ự

K I ệ N

Từ người yêu nước trở
thành chiến sĩ cộng sản
kiên cường
Bị buộc phải thôi việc, mất cơ sở
hoạt động ở Nam Định, nhưng
không nản chí, Lương Khánh Thiện
tạm lánh về quê nhà Mễ Tràng và
tiếp tục vận động, tuyên truyền
cách mạng cho nhiều cơ sở ở Phủ
Lý.

Đầu năm 1928, Lương Khánh
Thiện quyết định trở lại Hải Phòng
tìm việc làm ở nhà máy sợi Hải
Phòng để hoạt động cách mạng.
Đồng chí thuê nhà ở tại Ngõ Chùa
Đô và bắt đầu tìm cách bắt mối liên
lạc với Hội Việt Nam Cách mạng
Thanh niên Hải Phòng để tiếp tục
hoạt động. Sau một thời gian ngắn,
Nhà cách mạng Lương Khánh Thiện.
thông qua giới thiệu của một công
ẢNH TƯ LIỆU
nhân nhà máy điện Cửa Cấm là
Hoàng Văn Đoài, phụ trách tổ thanh
niên ở các nhà máy khu vực phía
Từ năm 1925 - 1927, các Hội viên
của Việt Nam Cách mạng Thanh niên qua huấn luyện ở đông thành phố Hải Phòng, đồng chí Lương Khánh Thiện
Quảng Châu lần lượt trở về nước bắt đầu tuyên truyền và tổ đã liên lạc và tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Bí
chức hoạt động cách mạng, nhất là ở Hải Phòng. Đầu năm thư Tỉnh bộ Hội Cách mạng Thanh niên Hải Phòng. Được
1927, Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hải đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trực tiếp giáo dục, huấn luyện
Phòng ra đời và tập trung vào tuyên truyền vận động vào và chỉ dẫn các phương pháp hoạt động cách mạng, đồng
đối tượng là thanh niên, học sinh. Phong trào yêu nước ở chí Lương Khánh Thiện nhanh chóng tiếp thu những vấn
Hải Phòng và các tỉnh lân cận từng bước chuyển sang đề cơ bản về cách mạng, về chủ nghĩa cộng sản, cũng như
công tác vận động cách mạng, đồng chí đã khẩn trương
khuynh hướng vô sản.
đi vào hoạt động phát triển lực lượng của Hội Cách mạng
Để sống và hoạt động thực hiện hoài bão của mình, Thanh niên. Sau một thời gian ngắn, đồng chí Lương
năm 1926, Lương Khánh Thiện về Nam Định và xin làm Khánh Thiện đã nhanh chóng thành lập được tổ chức Việt
thợ nguội ở nhà máy dệt. Tại đây, trước tình hình khó Nam Cách mạng Thanh niên tại nhà máy sợi Hải Phòng,
khăn, túng thiếu của công nhân, đồng chí đã cùng một góp phần thúc đẩy phong trào công nhân ở Hải Phòng
số công nhân lập ra “Hội Tương tế” để giúp đỡ lẫn nhau phát triển. Bằng hoạt động tổ chức được một bộ phận của
và trên cơ sở đó tạo điều kiện về tổ chức để gần gũi Hội Cách mạng Thanh niên trong đội ngũ công nhân công
công nhân nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động họ nghiệp trong một nhà máy ở Hải Phòng đã biểu thị rõ rệt
đấu tranh đòi quyền lợi và được đội ngũ công nhân định hướng tư tưởng cách mạng, năng lực tổ chức, vận
trong nhà máy dệt Nam Định rất hưởng ứng. Với những động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện, đóng
hoạt động đó, năm 1927, Lương Khánh Thiện được kết góp vào việc thúc đẩy tiến trình vận động thành lập một
nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam chính đảng vô sản ở nước ta. Sự kiện này cũng đánh dấu
Định. Nắm được những hoạt động của Lương Khánh một bước chuyển quan trọng của đồng chí trên con đường
Thiện, bọn mật thám đã ép bọn chủ nhà máy dệt đuổi trở thành nhà cách mạng trong công cuộc cách mạng đấu
đồng chí khỏi nhà máy.
tranh giải phóng dân tộc.
Có thể nói, với hoạt động chính trị đầu tiên từ phong
Thực hiện chủ trương vô sản hóa của Hội nghị Kỳ bộ
trào yêu nước của toàn dân tộc, Lương Khánh Thiện bắt Hội Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ (28/8/1928), hàng loạt
đầu cuộc đời cách mạng và nhanh chóng bước theo con cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hải Phòng
đường đấu tranh giải phóng dân tộc dưới ánh sáng của tư đều đi vào nhà máy, bến cảng… để lao động tự cải tạo
tưởng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Từ chủ nghĩa yêu mình và tuyên truyền, giáo dục cách mạng trong đội ngũ
nước, Lương Khánh Thiện đã từng bước, nhanh chóng đi công nhân của thành phố, đồng chí Lương Khánh Thiện
theo con đường Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cho cách mạng cũng đi vào nhà máy chai thực hiện vô sản hóa.
Việt Nam.
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Bước sang năm 1929, trước sự phát triển của phong
trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta, yêu
cầu cấp thiết đặt ra về tổ chức là phải thành lập chính
đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Tháng 3/1929,
những thành viên tích cực của Kỳ bộ Bắc kỳ đã họp tại số
5 phố Hàm Long (Hà Nội) tiến hành thành lập Chi bộ Cộng
sản. Từ thực tiễn của Hải Phòng, với sự phát triển mạnh
mẽ về số lượng và chất lượng của đội ngũ công nhân sau
phong trào vô sản hóa của Việt Nam Cách mạng Thanh
niên, cũng đặt ra yêu cầu trực tiếp xây dựng tổ chức cộng
sản ở thành phố. Đầu tháng 4/1929, tổ chức cộng sản đầu
tiên của Hải Phòng ra đời, gồm 3 đồng chí: Hoàng Văn
Đoài, Nguyễn Hữu Căn, Nguyễn Đức Cảnh. Sự ra đời của tổ
chức cộng sản đầu tiên ở Hải Phòng đánh dấu bước phát
triển cơ bản của phong trào cách mạng của Hải Phòng,
trên mọi phương diện. Tình hình đó tác động mạnh mẽ
đến những hội viên khác của Hội Cách mạng Thanh niên.
Với những đóng góp của mình trong phong trào công
nhân của thành phố cảng, cuối tháng 4/1929, Lương
Khánh Thiện là người đầu tiên được kết nạp vào chi bộ
cộng sản của Hải Phòng. Sự kiện này đánh dấu bước
chuyển căn bản của Lương Khánh Thiện, từ người yêu
nước trở thành người chiến sỹ cộng sản. Bước chuyển này
có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời hoạt động của đồng
chí. Có thể nói, hoạt động trong phong trào yêu nước và
công nhân, được tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin được
Nguyễn Ái Quốc hóa, người cộng sản Lương Khánh Thiện
là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp nhuần nhuyễn
ba yếu tố này.
Tháng 8/1929, Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng
thành lập, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được chỉ định làm
Bí thư, đồng chí Lương Khánh Thiện được chỉ định phụ
trách phong trào nhà máy chai. Tại đây, trong vai trò mới,
đồng chí tích cực tiến hành tổ chức, lãnh đạo nhiều cuộc
đấu tranh đòi cải thiện đời sống, tăng lương, giảm giờ
làm, đòi chủ phải chữa chạy cho một công nhân đốt lò bị
ngạt trong quá trình làm việc. Đặc biệt, ngày 23/4/1929,
đồng chí Lương Khánh Thiện đã lãnh đạo chi bộ tổ chức
cuộc đấu tranh bãi công đòi thả hai công nhân bị đuổi
việc, đòi chủ phải nhận lại và được tăng lương, chủ nhà
máy phải nhượng bộ một phần. Ngày 1/5/1929, chi bộ lại
tổ chức bãi công kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động và đòi

tăng lương. Đảng bộ Hải Phòng, trước sự phát triển đó đã
chủ trương tổ chức một cuộc đấu tranh lôi kéo công nhân
toàn thành phố tham gia. Cuộc bãi công này kéo dài đến
ngày 7/6/1929.
Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy chai được công
nhân nhà máy tơ, máy điện Hải Phòng hưởng ứng. Chính
quyền thực dân lo ngại sự bùng phát hơn nữa của cuộc bãi
công đã phải phái binh lính tới đàn áp và lùng bắt những
người lãnh đạo, trong đó có Lương Khánh Thiện. Cuộc bãi
công của công nhân nhà máy chai được sự hưởng ứng của
công nhân các nhà máy khác, lại chuyển thành cuộc biểu
tình kéo lên Sở mật thám Hải Phòng đòi thả những người
bị bắt. Từ cuộc đấu tranh đòi cải thiện điều kiện làm việc
và kinh tế, đã chuyển thành đấu tranh chính trị.
Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy chai Hải
Phòng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lương Khánh Thiện,
với sự tham gia của công nhân các nhà máy khác ở thành
phố diễn ra vào đúng lúc Đại hội Việt Nam cách mạng
Thanh niên được tổ chức ở Hồng Kông (Trung Quốc) là cơ
sở thực tế cho Đại biểu Kỳ bộ Bắc kỳ của Hội Việt Nam
cách mạng Thanh niên giữ vững quan điểm phải thành
lập Đảng Cộng sản cho giai cấp công nhân Việt Nam và
trở về thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng vào ngày
17/6/1929 ở Hà Nội.
Sau cuộc lãnh đạo công nhân nhà máy chai đấu tranh,
Lương Khánh Thiện bị địch bắt tháng 5/1930. Tòa án sơ
thẩm Hải Phòng kết án đồng chí 2 năm tù giam và 5 năm
đày biệt xứ. Sau 7 tháng giam giữ, cuối năm 1930, biết rõ
đồng chí Lương Khánh Thiện là người lãnh đạo các cuộc
đình công đấu tranh của công nhân nhà máy chai, tòa án
thực dân ở Kiến An đã tiến hành xử lại và kết án đồng chí
phải tù chung thân và đày đi Côn Đảo.
Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi bước vào tham gia
phong trào yêu nước và phong trào công nhân, đồng chí
Lương Khánh Thiện đã có những cống hiến to lớn cho
cách mạng nước ta, với tiến trình vận động để thành lập
chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và cùng với
những cống hiến đó đã làm sáng tỏ ý chí cứu nước, cứu
dân kiên cường của một lớp thanh niên thời dựng Đảng,
dưới sự dẫn dắt của tư tưởng và sự lãnh đạo của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc.v

Chú thích:
1. Trường Kỹ nghệ thực hành (Ecole Partique D’Indusstruie - EPI) Hải Phòng được thành lập năm 1913 đào tạo công nhân kỹ thuật
thuộc các ngành tiện, nguội, đúc, lái xe, sửa chữa ôtô, mỗi khóa khoảng 50 học sinh.
2. Với vị trí của nó, thông qua các thủy thủ, mà tiếng vang của cách mạng Tháng Mười, của phong trào cách mạng và công nhân thế
giới đã tới Hải Phòng. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi ở Pháp cũng rất quan tâm đến việc tuyên truyền tư tưởng cách mạng về Việt
Nam thông qua các thủy thủ về Hải Phóng và Sài Gòn. Từ năm 1922, đồng chí Bùi Lâm là người đứng đầu đường dây đưa tài liệu
sách, báo như Le Paria, Việt Nam hồn, Nhân đạo, Đời sống thợ thuyền... về hai hải cảng này. Cuối năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái
Quốc cử đồng chí Hồ Tùng Mậu về Hải Phòng lập Hội quần thư điếm, tạo điểm liên lạc đưa thanh niên yêu nước đi Quảng Châu.
Năm 1926, Nguyễn Ái Quốc và đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã về Hải Phòng lập đường dây liên lạc Hải Phòng - Hương Cảng Thượng Hải để đưa đón cán bộ, đưa tài liệu cách mạng (báo Thanh niên và sách Đường Cách mệnh) về nước...
3. Có tài liệu khẳng định rằng, đồng chí Lương Khánh Thiện cùng với các đồng chí: Hoàng Quốc Việt, Lưu Bá Kỳ đã viết đơn và trực
tiếp đưa cho Toàn quyền Varenne đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu.
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Kết hợp giáo dục lý luận với giáo dục
lý tưởng, đạo đức cho học viên
trong nhà trường quân đội hiện nay
NGUYỄN THÀNH CHUNG*

Tóm tắt: Công tác giáo dục, đào tạo học viên trong nhà trường quân đội cần
theo một phương hướng cơ bản là thực sự coi trọng giáo dục đạo đức cách
mạng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục lý luận với giáo dục lý tưởng, đạo đức cho
học viên. Xác định đạo đức là “gốc” của người cách mạng, đó không chỉ là nền
tảng nhân cách trong sự thống nhất với tri thức, mà còn là điều kiện tiên quyết
để trau dồi tri thức nói chung, nâng cao trình độ lý luận nói riêng.
Summary: The education and training of students in military schools should
follow a basic direction, appreciating highly the revolutionary moral education
and combining theoretical education with ideal and moral education for students.
Defining morality as the root of revolutionaries, that is not only a basis for
personality in unity with knowledge, but also a prerequisite for cultivating
knowledge in general, improving the theoretical levels in particular.
Từ khóa: Học viên; nhà trường quân đội; giáo dục lý luận; giáo dục lý tưởng; lý tưởng, đạo đức.
Keywords: Students; military schools; theoretical education; ideal education; moral ideal.
Nhận bài: 25/9/2019; Sửa chữa: 26/9/2019; Duyệt đăng: 3/10/2019.
ọc viên trong nhà trường quân đội là những
thanh niên, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân
chuyên nghiệp, sĩ quan có nhiệm vụ học tập, rèn
luyện để phát triển phẩm chất và năng lực, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo mục tiêu đào tạo xác định cho
từng đối tượng. Việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh của người học viên chỉ thực sự có kết
quả với động cơ học tập đúng đắn, đồng thời, còn phụ
thuộc vào người dạy, điều kiện học tập, công tác tổ chức
và quản lý huấn luyện của nhà trường... Mặc dù vậy, phẩm
chất đạo đức của người học viên vẫn là điều kiện tiên quyết
để học tập lý luận có kết quả. Việc coi trọng giáo dục đạo
đức, xây dựng đạo đức trong giáo dục lý luận cho học viên
trong nhà trường quân đội không chỉ là đòi hỏi cho nhiệm
vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại, mà còn là đòi hỏi bức thiết của công
tác giáo dục lý luận trong quân đội nói chung và trong các
trường quân đội nói riêng hiện nay.

H

*

Công tác giáo dục lý luận, coi giáo dục đạo đức là tiền
đề của việc nâng cao trình độ lý luận, V.I.Lênin cho rằng,
phải làm cho toàn bộ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thanh niên
trở thành nhiệm vụ giáo dục đạo đức cộng sản. Nói về mục
đích học tập lý luận của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh
chỉ rõ, trước hết phải là “học để làm việc, làm người” rồi mới
“làm cán bộ”. Học viên trong nhà trường quân đội có vai trò
quan trọng đối với sự phát triển của quân đội, của đất nước.
Họ có những phẩm chất quý báu, như: có học thức, có khát
vọng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm theo cái
mới... Trong xã hội hiện đại, để những tiềm năng đó trở
thành hiện thực, trở thành động lực trong sự nghiệp xây
dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng
bước hiện đại, họ cần phải được định hướng một cách toàn
diện, đặc biệt là lý tưởng, đạo đức trong sáng.
Đảng ta luôn quan tâm đối với công tác giáo dục lý
tưởng cách mạng cho thế thệ trẻ, Chỉ thị số 42-CT/TW,
ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ:

Hệ sau Đại học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
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Nâng cao lý tưởng cách mạng cho học viên các học viện, nhà trường quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong
thời kỳ mới.
ẢNH: KỲ ANH
“Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà
trường và toàn xã hội quan tâm. Những năm qua, nhiều
nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và
giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả.
Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh
thiếu nhi ngày càng được hoàn thiện. Giáo dục về chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống
cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới.
Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động,
phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh
để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình
thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa
tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.
Nhìn chung, thế hệ trẻ Việt Nam được giáo dục, chăm sóc,
nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát
triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia
đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng,
sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin,
dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong
sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
… Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống cho thế hệ trẻ phải được tiếp tục tăng cường và nâng
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cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ
Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định
lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức
trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản
lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ
năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực
tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa”.
Lý tưởng, đạo đức là một bộ phận của lý tưởng xã hội,
thống nhất với lý tưởng xã hội. Lý tưởng của xã hội ta
hiện nay chính là “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”
mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, lý tưởng, đạo
đức mà cũng phản ánh nội dung lý tưởng “Độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội”. Lý tưởng đó luôn hướng đến mục
tiêu cao cả: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh”. Bởi vì, bản thân “Độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội” đã bao hàm nội dung đó.
Với vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng quân
đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
học viên trong nhà trường quân đội là một trong những
nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp. Do đó, giáo
dục nhân cách nói chung và giáo dục lý tưởng, đạo đức cho
học viên nhà trường quân đội nói riêng là một trong những
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nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng quân đội, phát
triển quốc phòng - an ninh. Nội dung lý tưởng, đạo đức
đặt ra những đòi hỏi, những yêu cầu mà người học viên
nhà trường quân đội phải phấn đấu rèn luyện trong quá
trình hiện thực hóa lý tưởng. Từ những nỗ lực phấn đấu
vươn lên, người học viên tự khẳng định mình và góp phần
vào sự phát triển và lớn mạnh của quân đội.

tế sâu rộng hiện nay thì “trung” và “hiếu” phải được coi
là giá trị nổi bật trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức
cho học viên. Có thể nói, giáo dục tình cảm yêu nước là
nội lực quan trọng để tạo cho người học viên trong nhà
trường quân đội - những cán bộ quân đội tương lai - ý
chí tự lực tự cường, say mê sáng tạo trong học tập, rèn
luyện và nghiên cứu khoa học.

Nhưng khi nói tới việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cho
học viên trong nhà trường quân đội trong điều kiện hiện
nay, không thể không nói tới những tác động từ kinh tế
thị trường, từ Cách mạng công nghiệp 4.0, từ sự chống
phá của các thế lực thù địch... Công tác giáo dục lý luận
nói chung, giáo dục lý tưởng, đạo đức cho học viên trong
nhà trường quân đội nói riêng là vấn đề có ý nghĩa cấp
thiết hiện nay. Thông qua đó, làm cho mỗi học viên có
bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối,
chính sách của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc
lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội

Thứ ba, quân đội là lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp xã
hội có tính đặc thù - cường độ cao, mức độ căng thẳng lớn,
có trường hợp phải hy sinh cả tính mạng. Do đó, giáo dục
đạo đức nghề nghiệp phải được coi là nội dung cơ bản trong
giáo dục lý tưởng, đạo đức cho học viên trong nhà trường
quân đội. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp là giúp cho người
học viên có trách nhiệm cao đối với lĩnh vực nghề nghiệp
mà mình đã lựa chọn, từ đó khơi dậy lòng nhiệt tình, yêu
nghề để họ có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Do đó, giáo dục lý tưởng, đạo đức cho học viên trong nhà
trường quân đội hiện nay cần quan tâm đến các vấn đề sau:

Thứ nhất, phải củng cố sâu sắc niềm tin cho học viên
vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào chế độ
xã hội chủ nghĩa, vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới
do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vào sự thành công của
sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại, sự vững mạnh của nền quốc
phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân dưới sự lãnh
đạo của Đảng... Khi họ đã có niềm tin vững chắc thì sẽ
quyết định khuynh hướng, mục đích và hiệu quả hoạt động
của mình, sẽ hoạt động hăng say, tích cực trong học tập,
rèn luyện và công tác, góp phần thiết thực xây dựng đơn
vị, xây dựng nhà trường, xây dựng quân đội.
Thứ hai, tăng cường giáo dục cho học viên tình cảm
yêu nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến
đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã
hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc

Thứ tư, kết hợp giữa giáo dục những phẩm chất
truyền thống, như: yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, trung
hiếu, cần, kiệm... với các giá trị đạo đức mới như chủ
động, sáng tạo, tự lập, tự chủ, vượt khó,... với giáo dục
ý thức cộng đồng, tinh thần đồng chí, đồng đội, những
phầm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”... Có như vậy, mới
giúp mỗi học viên trong nhà trường quân đội khẳng định
bản thân, hòa nhập với môi trường quân sự, chủ động
vươn lên làm chủ tri thức, làm chủ khoa học và làm chủ
bản thân.
Kết hợp giữa giáo dục lý luận với giáo dục lý tưởng,
đạo đức cho học viên trong nhà trường quân đội, với mục
đích là làm thế nào để có thể đào tạo được đội ngũ cán bộ
quân đội “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội hiện nay. Đây
không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ giảng viên lý luận
trong các nhà trường quân đội, mà quan trọng hơn là sự
tự ý thức của mỗi học viên; cùng sự kết hợp của các nhà
trường trong toàn quân và toàn xã hội, góp phần hình
thành, củng cố và phát triển lý tưởng sống đúng đắn cho
học viên trong sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng.v
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Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -

Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới,
phát triển”
KỲ ANH

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
được tổ chức trọng thể từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ
chương trình, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra. Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội
được phóng viên Tạp chí Mặt trận ghi lại và gửi đến bạn đọc cả nước.

Sáng 18/9, trước phiên khai
mạc Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần
thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024,
Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí
thư Trung ương Đảng, Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Trần
Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn
đã đến đặt vòng hoa và vào
Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí
Minh; đặt vòng hoa và dâng
hương tưởng niệm các Anh
hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng
niệm Bắc Sơn.

Chiều 18/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Triển lãm
trưng bày các hình ảnh nổi bật về hoạt động của Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban
Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Trần Thanh Mẫn thăm Triển lãm ảnh.
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trương Thị Ngọc Ánh và Trưởng
Ban Tuyên giáo Vũ Văn Tiến cùng
các đại biểu thăm Triển lãm ảnh.

Đại biểu các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng
xa về dự Đại hội.

Nhân dân Thủ đô Hà Nội hân hoan chào
đón các đại biểu về dự Đại hội.

Nhân dân Thủ đô Hà Nội thay
mặt nhân dân cả nước tặng lẵng
hoa tới Đại hội.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội
tham dự Đại hội.

Thiết thực hưởng ứng chương trình “Cả nước
chung tay vì người nghèo” năm 2019, trước
khi tiến hành các nội dung của Đại hội, thay
mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã phát động và
kêu gọi toàn thể Đại hội tham gia chương
trình nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Đại hội đại biểu toàn
quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ IX
diễn ra đúng vào dịp kỷ
niệm 50 năm thực hiện
Di chúc thiêng liêng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh,
nguyện tiếp tục thấm
nhuần lý tưởng cao đẹp
của Người, học tập và
làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Chủ tịch
Hồ Chí Minh.
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO

Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3828 2595 - 024 3825 4375 Fax: 024 3826 1480
Mail: mail.ctp.cp@gmail.com Website: http://ctp.com.vn

Công ty Cổ phần Tu tạo & Phát

triển nhà - thành viên trực thuộc
Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển
nhà Hà Nội, là doanh nghiệp kinh
tế mạnh của Nhà nước tại Hà Nội.
Trải qua gần 60 năm xây dựng
và trưởng thành, Công ty đã xây
dựng được đội ngũ lao động có kỹ thuật lành nghề nhiều kinh nghiệm, hệ thống máy móc thiết bị
thi công hiện đại trong tổ chức thực hiện và làm chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị
mới, tổ chức thi công xây lắp, tổ chức quản lý khu dân cư… trên địa bàn Thủ đô và tại nhiều tỉnh,
thành trong cả nước.
Công ty đã từng bước thực hiện đa sở hữu vốn, hoạt động đa ngành nghề, hòa nhập vững vàng
vào ngành xây dựng trong nền kinh tế thị trường,vươn lên tầm cao mới.
Công ty CP Tu tạo & Phát triển nhà đã nhiều lần được Nhà Nước và Chính phủ khen thưởng:
+ 1 Huân chương Đọc lập hạng Ba
+ 1 Huân chương Lao động hạng Nhất
+ 2 Huân chương Lao động hạng Hai
+ 4 Huân chương Lao động hạng Ba
+ 1 Huân chương Chiến công hạng Ba
+ 1 Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 Bằng khen của Chính phủ
+ Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu chất lượng vàng… của Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội...
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
Thai Hung Trading Joint-stock Company

C

Trụ sở: Tổ 14, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3855 276 - 0208 3759 988
Fax: 0208 3858 404; Website: thaihung.com.vn

ông ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng được thành lập năm 1993, là
doanh nghiệp đi tiên phong trong ngành luyện kim của Việt Nam,
chiếm khoảng 13% thị phần thép hàng năm của Việt Nam.
Hiện nay, Thái Hưng là đơn vị sản xuất, kinh doanh đa
ngành nghề: Kinh doanh thép xây dựng, phôi thép, phế
liệu kim loại, sách - văn hóa phẩm, dịch vụ logistics,
khách sạn; đầu tư vào giáo dục, bất động sản. Với số
vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, doanh thu bình quân
hàng năm của Công ty từ 15.000-18.000 tỷ
đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 150200 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước
450-650 tỷ đồng.
Sản phẩm thép do Thái Hưng cung cấp đã có
mặt ở nhiều công trình trọng điểm của quốc gia
như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tòa nhà Keangnam,
Nhà ga T1 - Sân bay quốc tế Nội Bài, Nhà máy Lọc hóa dầu
Dung Quất, Tập đoàn Sam Sung Electronics, nhiều khu đô
thị trong cả nước...
Thái Hưng vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và
phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì,
hạng Ba; 9 Cờ thi đua của Chính phủ, TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam, TOP 20 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt Nam, TOP 500
doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam…
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TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP IRIS
Địa chỉ: 586 Đường CMT8, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3370 8999
Email: tuyensinh@irisschool.edu.vn
Website: www.irisschool.edu.vn

Thư ngỏ
Kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến!
ọa lạc tại Khu đô thị Crown Villas, đường Cách
Mạng Tháng Tám, phường Gia Sàng, thành phố
Thái Nguyên, Trường Mầm non IRIS, Trường Tiểu
học, THCS, THPT IRIS (IRIS SCHOOL) với diện tích
gần 1,3 ha, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm
tạo ra một môi trường học tập thân thiện, an toàn, sáng
tạo và hiện đại, nơi mà mỗi học sinh đều có những trải
nghiệm thú vị, có cơ hội thể hiện tình yêu thương, sự tôn
trọng, được khích lệ một cách tích cực để thể hiện tối đa
khả năng thiên phú của mình.

T

Tên trường IRIS được bắt nguồn từ các chữ cái tiếng
Anh: Independence - Respect - Integrity - Service (Tự chủ
- Tôn trọng - Chính trực - Cống hiến), là những tính cách
mà mỗi học sinh IRIS được bồi dưỡng và rèn luyện để trở
thành những người con đất thép, xứ trà có Tâm sáng, Chí
bền, có khả năng Sáng tạo, Hợp tác và sẵn sàng Hội nhập.
Chương trình giáo dục của IRIS SCHOOL được xây dựng
dựa trên nền tảng chuẩn năng lực và phẩm chất của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính liên thông với hệ thống
giáo dục Việt Nam từ Mầm non đến Đại học. Đồng thời,
chương trình tích hợp Tiếng Anh và Kỹ năng sống theo

tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu hội nhập và xu
hướng phát triển của thời đại.
Đội ngũ giáo viên tại IRIS SCHOOL thấm nhuần triết lý
giáo dục nhân văn theo thuyết “Đa trí thông minh” của
Giáo sư Howard Gardner (Đại học Harvard) và được đào
tạo về các phương pháp dạy học tiên tiến nhất, nhằm tạo
ra môi trường học tập thuận lợi cho học sinh được chủ
động, tự tin và sáng tạo. Bên cạnh đó, các hoạt động trải
nghiệm là cơ hội để các con được thực hành các kỹ năng
giao tiếp, kỹ năng hợp tác và tính tự chủ.
Được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Thương mại Thái
Hưng, với tầm nhìn chiến lược và uy tín, chúng tôi tin
rằng, quãng thời gian học tại IRIS SCHOOL sẽ là khoảng
thời gian đẹp nhất thời học sinh của các em. Đó chính là
mục tiêu và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ,
nhân viên nhà trường.
Trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh và các em học sinh
đã tin tưởng và lựa chọn IRIS SCHOOL là ngôi nhà thứ hai!

Trường Iris được xây dựng và thiết kế trong không gian xanh thoáng
đãng, và an toàn, nằm trong khuôn viên Khu đô thị Crown Villas.
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Tầm nhìn
IRIS SCHOOL được định hướng trở thành ngôi trường
tư thục theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thái Nguyên.

Sứ mệnh
Nhà trường cam kết xây dựng môi trường giáo dục
nhân văn để mỗi cá nhân được phát triển toàn diện về trí
tuệ, thể chất và tinh thần.

Giá trị cốt lõi
Những thế hệ Iriser sẽ phát triển toàn diện cả về kiến
thức, thể chất và tinh thần theo các giá trị: Tâm sáng,
Chí bền, Sáng tạo, Hợp tác và Hội nhập. Đây chính là năm
trụ cột của giáo dục do UNESCO đề xuất, với sự xác định:
“Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự
khẳng định mình và học tập để chuyển hóa bản thân và
thay đổi xã hội”.

Những người thầy tâm huyết luôn truyền cảm hứng cho
các thế hệ IRISER
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Cơ sở vật chất

Khu phòng học được thiết kế rộng rãi, chan hòa ánh sáng, lưu thông không khí tự nhiên, đảm bảo tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm,
cách âm và an toàn cháy nổ.

Lớp vẽ Iris School
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Sân bóng Iris School - nơi nuôi dưỡng đam mê môn thể
thao vua của các Iriser
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Khối phòng thể chất đa năng là nơi lý tưởng để học sinh rèn luyện và phát triển thể chất.

Hệ thống Thư viện Iris School được kỳ vọng sẽ trở thành
một không gian tri thức, khơi gợi sự sáng tạo.

Nhà vệ sinh thiết kế phù hợp với chiều cao của
từng lứa tuổi.

Không gian nhà ăn được thiết kế rộng, thoáng, theo tiêu chuẩn an
toàn vệ sinh bếp ăn trường học.

Hệ thống xe bus đưa đón học sinh trong phạm vi 30km, giúp phụ huynh bỏ
qua nỗi lo địa lý hay thời tiết mỗi lần đón đưa con đi học.
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP LỰC

T

Địa chỉ: 595 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 023 737 111 66 - 023 737 569 50

ổng công ty cổ phần Hợp Lực tiền
thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực
được thành lập năm 1996.
Trải qua 23 năm xây dựng và phát
triển, Tổng công ty cổ phần Hợp Lực
không ngừng phát triển về quy mô cũng
như chất lượng hoạt động sản xuất kinh
doanh và phục vụ khám chữa bệnh:
Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Công ty
dược vật tư y tế, Công ty Xây dựng Hợp
Lực, Trường trung cấp Y dược Hợp Lực...
Và mới đây nhất là Bệnh viện đa khoa
quốc tế Hợp Lực rộng 4ha tại huyện
Tĩnh Gia, Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư
gần 700 tỷ đồng, quy mô 500 giường
bệnh đạt chuẩn quốc tế.
Hằng năm Tổng công ty luôn ủng hộ
tích cực cho các quỹ xoá đói giảm
nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ
đồng bào lũ lụt, các gia đình thương
binh liệt sỹ khó khăn, tặng quà cho
đồng bào vùng sâu, vùng xa nhân dịp
Tết Nguyên đán, tổ chức khám miễn phí
cho những gia đình chính sách, hộ
nghèo trên địa bàn toàn tỉnh...
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Ông Nguyễn Văn Đệ
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực

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

