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Thành lập từ năm 2013, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ Việt Nhật hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thoát nước
và xử lý nước thải. Với mong muốn áp dụng những công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường của Nhật Bản
trong xử lý môi trường, Công ty đã áp dụng 2 Phát minh của Nhật Bản đó là “Công nghệ thiên nhiên Bioreactor” và
“Công nghệ sục khí nano”. Đây là 2 phát minh quan trọng của Nhật Bản được Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên
hợp quốc (UNIDO) công nhận và đã triển khai trên 300 dự án tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ,
Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Lào. Công nghệ Nano Bioreactor là công nghệ tổng hợp từ 2 phát minh này, nó
không kén môi trường mà có thể ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm cải thiện môi trường sinh
thái bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 196 (12/2019)

N I DUNG
S

196 (12/2019)

TỔNG BIÊN TẬP
VŨ VĂN TIẾN
THƯ KÝ TÒA SOẠN
NGUYỄN THU THẢO

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

TÒA SOẠN:

[6]

59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024. 6270 1754
Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0979 107 108
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
Tạp chí điện tử Mặt trận:
http://tapchimattran.vn
Tài khoản: 0011001262860, Sở Giao dịch
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

[10] Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí,
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay
Đỗ DUY THườNG

Giấy phép xuất bản số: 459/GP-BTTTT
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
ngày 06/10/2016.

Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh vô địch
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc
NGUYễN HữU DũNG

[17] Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng
cộng tác viên của hệ thống Mặt trận, đáp ứng yêu cầu
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Tạ VăN Sỹ

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
CỦA ĐẢNG
[22] Cán bộ Mặt trận phải năng động, sáng tạo, đáp ứng được
yêu cầu của Đại hội Đảng bộ các cấp
TRầN Mỹ HươNG DIệP
[26] Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về phát huy vai trò
của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị
- xã hội trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
LÊ THị CHIÊN

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
[30] Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Mặt trận và các
tổ chức thành viên, các cơ quan Đảng, Nhà nước trong
công tác phòng, chống tham nhũng
PHAN VăN VượNG

DIỄN ĐÀN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt
động Cụm thi đua khối Mặt trận 5 thành
phố trực thuộc Trung ương năm 2019.
ẢNH: QUỐC TRUNG.

Mỹ thuật: STARBOOKS
In tại: Cty CP In Công đoàn Việt Nam

GI : 20.000 Đ NG

[36]

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - Một nội dung quan
trọng trong công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
NGUYễN TÚC

[39] Lòng dân Tây Bắc - Lòng hồ sông Đà
LÙ VăN QUE

MẶT TRẬN VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG
[42] Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào
dân tộc Khmer, cơ sở đảm bảo an ninh vùng
Tây Nam bộ
NGUYễN MạNH QUANG
[46] Một số giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay
NGUYễN DUY DũNG

[8]

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
[50] Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
NGUYễN VăN Vẻ
[53] Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu
khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
ĐINH HảI ÂU

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

[25]

[58] Những phong tục đón Giáng sinh trên thế giới
HồNG NHUNG biên dịch
[61] Thực trạng xóa đói, giảm nghèo ở khu vực
Đông Nam Á
THU ANH biên dịch

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
[64] Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội
nhân dân Việt Nam
CAO VăN TRọNG

[28]

[67] Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong chiến
lược phòng, chống tội phạm
PHạM THÙY DUNG
[70] Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên sẵn sàng đón Tết
Kỳ ANH

CONTENT
NO.196 (DECEMBER, 2019)

EDITOR-IN-CHIEF:
VU VAN TIEN
MANAGING EDITOR:
NGUYEN THU THAO

RESEARCH - THEORY

OFFICE ADDRESS:

[6]

No.59 Trang Thi street, Hoan Kiem dist,
Hanoi
Tel: 024 6270 1754; Fax: 024. 6270 1758
Hotline: 0979 107 108
Email: tapchimattrantoquoc@gmail.com
E-zine: http://tapchimattran.vn
Bank Account: 0011001262860,
Vietcombank Main Operation Center

[10] Socialist democracy in relation to the position, role,
functions, and tasks of the Vietnam Fatherland Front in
the current period
DO DUY THUONG

License No.459/GP-BTTTT issued by
Ministry of Communication and
Information on 6th, October, 2016.

The great national unity bloc - the unrivaled power to
defend the nation's territorial sovereignty
NGUYEN HUU DUNG

[17] Building a contingent of specialized officials and
collaborators of the Front system to meet the
requirements of streamlining and effectiveness
TA VAN SY

TOWARSS THE 13TH NATIONAL PARTY CONGRESS
[22] The Vietnam Fatherland Front officials must be active,
creative to meet the requirements of the Party Congress
at all levels
TRAN MY HUONG DIEP
[26] The Resolution of 4th Plenum of the 12th Central Party
Committee on promoting the role of the people, the
Vietnam Fatherland Front, and socio-political
organizations in strengthening the building and
regulating the Party
LE THI CHIEN

PREVENTING AND FIGHTING AGAINST CORRUPTION AND WASTE

Delegates attend the Conference on
summarizing the activities of the emulation
cluster of the Front blocks in 5
municipalities in 2019.
PHOTO: QUOC TRUNG.

Graphic Designer: STARBOOKS
Printed at: Vietnam Trade Union
Printing JSC

PRICE: 20.000 VND

[30] Strengthening the coordination between the Vietnam
Fatherland Front and its member organizations, the Party
and the State agencies in fighting against corruption
PHAN VAN VUONG

NATIONAL SOLIDARITY FORUM
[36] Implementation of the Regulation on grassroots
democracy - An important content in the supervision of
the Vietnam Fatherland Front
NGUYEN TUC
[39] Northwestern hearts - Da river lake bed

LU VAN QUE

THE VIETNAM FATHERLAND FRONT WITH MOVEMENTS AND CAMPAIGNS
[42] Improving the material and spiritual life of the
Khmer ethnic minority group, the basis for ensuring
security in the Southwestern region
NGUYEN MANH QUANG
[46] Some solutions to implement gender equality in
ethnic minority and mountainous areas today
NGUYEN DUY DUNG

[55]

EXPERIENCE - PRACTICE
[50] Renewing information and propaganda work of the
Vietnam Fatherland Front
NGUYEN VAN VE
[53] Improve the applicability of scientific research
results of the Vietnam Fatherland Front Central
Committee
DINH HAI AU

INTERNATIONAL ISSUES AND PEOPLE'S EXTERNAL AFFAIRS

[65]

[58] Christmas customs in over the world
HONG NHUNG translation
[61] The reality of hunger eradication and poverty
reduction in Southeast Asia
THU ANH translation

CHARACTERS - EVENTS
[64] President Ho Chi Minh's thoughts on the People's
Army of Vietnam
CAO VAN TRONG

[69]

[67] Building the People's security posture in the crime
prevention and fighting strategy
PHAM THUY DUNG
[70] Nhat Tan peach tree and Tu Lien kumquat tree
gardens are ready to welcome the Lunar New Year
KY ANH

LờI TÒA SOạN
ăm 2019 sắp đi qua.

N

Một năm, 12 tháng, 12 số tạp chí (trong đó có 2 số gộp) với nhiều trăn trở, tìm tòi và trách nhiệm,
những người thực hiện xuất bản Tạp chí Mặt trận vẫn đều đặn cho ra đời các số Tạp chí theo định
kỳ, đã phần nào đáp ứng được mục tiêu tuyên truyền và nhu cầu thông tin của độc giả trong hệ thống Mặt trận
các cấp. Tạp chí cũng dần quy tụ được đội ngũ tác giả, các nhà quản lý, nhà khoa học có kinh nghiệm, tâm huyết
trong và ngoài hệ thống Mặt trận tham gia viết bài cho Tạp chí.
Trong số Tạp chí cuối cùng của năm 2019, Quý độc giả tiếp tục được tiếp cận với các bài nghiên cứu chuyên
sâu về công tác Mặt trận, trong mục Nghiên cứu - Lý luận: “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh vô địch
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc”; “Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí, vai trò, chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên
trách và lực lượng cộng tác viên của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”…
Ở mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bài viết “Nghị quyết Trung ương
4 khóa XII về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, tác giả phân tích những quy định mới của Trung ương và việc phát huy vai
trò giám sát, góp ý kiến trực tiếp của người dân với Đảng, Nhà nước, thông qua các hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, nhằm thúc đẩy xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Một trong những mục “đinh” của Tạp chí trong năm qua là Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, số này có
bài “Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, các cơ quan Đảng, Nhà nước trong
công tác phòng, chống tham nhũng”. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm tăng
cường và phát huy vai trò, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay.
Ở các mục tiếp theo: Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động,
Kinh nghiệm - Thực tiễn, có nhiều bài viết tổng kết kinh nghiệm công tác Mặt trận như: “Thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở - Một nội dung quan trọng trong công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, “Một số
giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay”, “Đổi mới công
tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”…
Có thể nói những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Tạp chí Mặt trận đã nhận được rất nhiều phản hồi tích
cực từ phía độc giả. Những sự động viên đó, cùng thành quả đã đạt được là nền tảng, sự tự tin đối với đội ngũ
cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong năm 2020 và các năm tiếp theo, để xuất
bản những số Tạp chí đạt chất lượng cao, đáp ứng được sự mong mỏi của Quý độc giả.
Xin chân thành cảm ơn các nhà quản lý, các nhà khoa học và đông đảo Quý độc giả đã ủng hộ trong thời
gian qua, và trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 196!
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KHốI ĐạI ĐOÀN KếT TOÀN DÂN TộC

Sức mạnh vô địch bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ của Tổ quốc
NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, tinh thần đoàn kết, yêu
nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân
tộc ta vượt lên mọi khó khăn thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, vận
động tập hợp đồng bào trong và ngoài nước kiên trì thực hiện mục tiêu đại đoàn
kết toàn dân tộc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiếp tục sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước.
Summary:In the history of building and defending the country, the spirit of
solidarity and patriotism of community of Vietnamese ethnic groups has united into
an unrivaledpower, bringing our nation to overcome all difficulties and challenges,
win many victories. In the current period, the Vietnam Fatherland Front continues to
propagate and mobilize compatriots at home and abroad to persistently implement
the goal of the great national unity bloc according to President Ho Chi Minh's
thought, in order to continue the cause of building and defending the integrity of
the nation's sovereignty.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh; sức mạnh vô địch; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The great national unity bloc; Ho Chi Minh's thought; unrivaled power; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/11/2019; Sửa chữa: 21/11/2019; Duyệt đăng: 5/12/2019.

ừ thuở bình minh của lịch sử dựng nước, cộng
đồng các dân tộc Việt Nam đã ý thức rằng, mình
sinh ra trong cùng một bọc trăm trứng của mẹ Âu
Cơ, gắn bó với nhau bởi nghĩa "đồng bào", nên
ngày nay, người Việt Nam dù sống ở đâu cũng đều có
chung một cội nguồn, chung một ngày giỗ Tổ Hùng
Vương. Chính vì vậy, trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng
nước và giữ nước, tinh thần đoàn kết, yêu nước của cộng
đồng các dân tộc Việt Nam đã kết thành nguồn sức mạnh
vô địch, đưa dân tộc ta vượt mọi khó khăn, thử thách,
giành thắng lợi.

T
*

Kế thừa bài học lịch sử dựng nước, giữ nước của dân
tộc, ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã
xác định đúng lực lượng cách mạng và quan tâm chăm lo
xây dựng Mặt trận nhân dân thống nhất trên cơ sở khối
liên minh công - nông - trí. Đảng luôn nhận thức rõ việc
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở đồng
thuận xã hội là đường lối chiến lược của cách mạng Việt
Nam; là nguồn sức mạnh tổng hợp, là động lực chủ yếu và
là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền
vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong
công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, kể từ Đại hội VI đến

Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
ẢNH: KỲ ANH

Đại hội XII của Đảng, Đảng ta luôn khẳng định tư tưởng
chủ đạo là: “Khơi dậy và phát huy đến mức cao nhất sức
mạnh dân tộc, đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước
và của con người lên hàng đầu, lấy đó làm cơ sở đồng thuận
xã hội để xây dựng các chủ trương, chính sách kinh tế - xã
hội”. Nếu trước đây, Đảng xác định sức mạnh của khối đại
đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh để chiến thắng kẻ thù
xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, hiện nay trong công
cuộc đổi mới đất nước, sức mạnh đó được Đảng xác định là
sức mạnh để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, thực hiện
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh. Đồng thời, Đảng cũng nhấn mạnh tư tưởng đoàn kết
phải xuất phát từ lợi ích dân tộc mà mở rộng quan hệ hợp
tác quốc tế, tranh thủ mọi khả năng để xây dựng, phát
triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh
thổ của Tổ quốc.
Trải qua gần 90 năm từ ngày thành lập đến nay, Mặt
trận đã tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo
của Đảng để đấu tranh cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của
nhân dân; ở từng giai đoạn lịch sử khác nhau, với phương
châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, với 12 lần thay đổi hình
thức tổ chức và tên gọi khác nhau như: Hội Phản đế Đồng

minh (18/11/1930); Phản đế Liên minh (3/1935); Mặt trận
Thống nhất nhân dân phản đế (10/1936); Mặt trận Dân
chủ Đông Dương (6/1938); Mặt trận Thống nhất Dân tộc
Phản đế Đông Dương (11/1939); Việt Nam Độc lập Đồng
minh Hội, gọi tắt là Việt Minh (19/5/1941); Hội Liên hiệp
quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt (29/5/1946);
Mặt trận Liên Việt (3/3/1951); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(10/9/1955); Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt
Nam (20/12/1960); Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân
chủ và Hòa bình Việt Nam (20/4/1968) và Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam (4/2/1977); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn
tập hợp, đoàn kết các giai tầng xã hội theo nguyên tắc tự
nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất
hành động trên cơ sở tất cả các vấn đề của Mặt trận đều
được tất cả các tổ chức thành viên bàn bạc công khai để
đi đến thống nhất, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội,
nên đã tập hợp, đoàn kết được đồng bào cả trong nước và
người Việt Nam ở nước ngoài theo Đảng làm cách mạng.
Nguyên tắc hiệp thương dân chủ, được coi là “chìa khóa
vạn năng” để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, đoàn
kết cả dân tộc, làm nên những thắng lợi vĩ đại, đưa nhân
dân ta từ thân phận nô lệ, mất nước trở thành chủ nhân
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Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
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của đất nước; mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập,
thống nhất đất nước, cả nước cùng thực hiện hai nhiệm
vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay,
để tập hợp, đoàn kết hơn 96 triệu người Việt Nam ở trong
nước và hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở ngoài nước cùng
đoàn kết xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường “sánh
vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã không ngừng củng cố,
kiện toàn tổ chức, đổi mới cả nội dung và phương thức
hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp,
đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các
thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự
thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh của Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp đã tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các tổ
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chức thành viên, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận
động nhân dân tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người
nghèo”, để hỗ trợ, tiếp sức cho người nghèo ổn định cuộc
sống, vươn lên thoát nghèo.
Nhằm tăng cường phát huy dân chủ, tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia
giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ
Chính trị; lựa chọn vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp và
tổ chức huy động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát,
phản biện xã hội nhằm đáp ứng được những nguyện vọng
chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai
trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát
đầu tư của cộng đồng, nhằm phát huy quyền làm chủ của
nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần tích cực
vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong hơn 30
năm qua, đem lại những giá trị tích cực về cả vật chất, tinh
thần cho đồng bào cả nước, tạo niềm tin tưởng của nhân
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước;
kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của cả dân tộc.

N G H I Ê N

Tuy nhiên, trên con đường đổi mới, hội nhập khu
vực và quốc tế, chúng ta còn phải vượt qua nhiều khó
khăn, thử thách lớn, như: Đất nước chưa thoát khỏi
ngưỡng nghèo nàn, lạc hậu, tăng trưởng kinh tế chưa
ổn định và thiếu bền vững, tỷ lệ thất nghiệp còn cao;
chính sách đổi mới và mở cửa, bên cạnh những tích cực
cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, như: phân
tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội và
chưa đẩy lùi được nạn tham nhũng, lãng phí; lối sống
ích kỷ cùng với những thói hư, tật xấu đang có nguy
cơ lây lan trong xã hội. Trong khi đó, nhiều chính sách
phát triển kinh tế - xã hội còn có những bất cập, việc
triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc, hệ thống
pháp luật chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ, cơ chế quản
lý còn nhiều hạn chế cần khắc phục, sửa đổi... Những
khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, phát sinh những mâu thuẫn ở một số
nơi trên địa bàn cả nước, như: các vấn đề liên quan đến
thu hồi đất đai, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh
thực phẩm… nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời
và đúng đắn sẽ có khả năng gây ra những hậu quả khó
lường. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết các dân
tộc, các tôn giáo. Các vấn đề về lãnh thổ, biển đảo cũng
là những thách thức đối với cả dân tộc trong hiện tại
và tương lai.
Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước
của dân tộc nhằm xây dựng, giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn hiện
nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp
tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào ở trong và
ngoài nước kiên trì thực hiện tư tưởng đại đoàn kết dân
tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các nội dung chủ đạo:
Một là, quán triệt sâu sắc trong tư tưởng và thực
hiện nhất quán trong hành động của cả hệ thống
chính trị và từng cán bộ, đảng viên quan điểm: Cách
mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì
nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ; đại
đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết
hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã
hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều sống
trong môi trường an toàn, an ninh và được thụ hưởng
những thành quả của công cuộc đổi mới. Nhiệm vụ bao
trùm, xuyên suốt của hệ thống chính trị các cấp là tập
hợp, động viên được mọi tầng lớp nhân dân ở trong
nước và đồng bào ta ở nước ngoài không ngừng đoàn
kết, nỗ lực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển đất
nước; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả nạn quan liêu,
tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân
với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong toàn
xã hội thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

C Ứ U

-

L Ý

L U Ậ N

Hai là, tăng cường vai trò phối hợp giữa Mặt trận và
chính quyền các cấp trong việc phát huy quyền làm chủ
của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “gần dân, hiểu dân,
học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, gương
mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, thực sự là
công bộc của nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật
trong Đảng và trong bộ máy công quyền trên cơ sở làm rõ
trách nhiệm cá nhân đối với những hành vi coi thường và
làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân,
xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, củng cố
lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Ba là, tiếp tục thể chế hóa phương châm “dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành những chính sách, quy
chế, quy định cụ thể, để nhân dân phát huy quyền làm
chủ trên thực tế và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ
đối với Nhà nước và xã hội. Xây dựng cơ chế, chính sách
và các hình thức tổ chức tự quản để nhân dân được phát
huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,
phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh
doanh làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích cho mình và
cho đất nước. Thông qua công tác vận động nhân dân tích
cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố mối
quan hệ đoàn kết toàn dân tộc; tạo ra cơ chế để mọi người
đồng thuận với nhau và đồng thuận với chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng tích cực phấn
đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bốn là, tăng cường phối hợp với hệ thống chính trị từ
Trung ương đến cơ sở thực hiện tốt chính sách dân tộc,
chính sách tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp
của đồng bào các dân tộc, giá trị đạo đức của các tôn giáo;
phát huy vai trò của người tiêu biểu trong công tác vận
động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng,
Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực
thù địch nhằm chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc và
các tôn giáo hòng chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Năm là, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức và đổi mới
phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn
thể, nâng cao chất lượng hiệp thương dân chủ, sự phối
hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên tổ chức
và các thành viên cá nhân trong Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Thông qua các hội nghị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp, tổ chức các diễn đàn theo nhóm
cơ cấu thành phần của Ủy ban Mặt trận, để tất cả các vị
Ủy viên Ủy ban được tham gia trao đổi nhằm thống nhất
về tư tưởng và hành động trên cơ sở lợi ích của quốc gia,
dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.v
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Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ
với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
ĐỖ DUY THƯỜNG*
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Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu,
vừa là động lực của công cuộc đổi mới
hế độ dân chủ bắt nguồn từ chính bản chất chế độ xã
hội chủ nghĩa. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
là điều kiện cơ bản để thực hiện dân chủ xã hội chủ
nghĩa. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu,
vừa là động lực của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Sự sáng tạo của nhân dân, quyền lực của nhân dân và sự bình
đẳng, tự do cá nhân là cơ sở lý luận và thực tiễn của nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa. Trên quan điểm quyền lực nhân dân
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, đặt ra nhiệm vụ phấn đấu để
mọi thành viên trong xã hội đều tham gia vào việc hoạch
định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

C

Nhà nước xã hội chủ nghĩa tạo cho công dân những khả năng
rộng rãi để bày tỏ nguyện vọng và trình bày ý kiến của mình
về những vấn đề của đời sống xã hội.
Việc xác lập nền dân chủ ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, là phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội.
Để có dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện một Đảng
cầm quyền, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa dân chủ ở
cấp Trung ương với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; trong
đó dân chủ ở cơ sở có tính chất nền tảng, dân chủ ở cấp
Trung ương có tính chất quyết định.

Chế độ xã hội chủ nghĩa tạo nên những hình thức
dân chủ hoàn toàn mới, phù hợp với điều kiện kinh tế
của xã hội, làm cho nền dân chủ đó ngày càng phong phú,
đa dạng. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, bên cạnh nền dân
chủ có tính chất dân cử, những hình thức dân chủ trực
tiếp khác nhau cũng được phát triển hài hòa, thể hiện
trong các hoạt động của những tổ chức xã hội, tổ chức
dân lập, trong hệ thống kiểm soát của nhân dân.

Dân chủ ở nước ta, trước hết và chủ yếu được thực hiện
bằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm
chủ. Hệ thống chính trị đã động viên sự tham gia của công
dân vào công việc của Nhà nước ở cơ sở, trong các hoạt động
đa dạng, nhằm thực hiện Quy chế chế dân chủ ở cơ sở, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh
quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Bài học lớn về dân chủ là
phát huy tối đa và nội lực và ý thức tự lực, tự cường của
nhân dân; vai trò quan trọng của nhân dân trong việc kiểm
tra, giám sát hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước;
dân chủ đi đôi với chấp hành pháp luật, kỷ cương xã hội.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa ghi nhận toàn bộ những quyền
tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, đi lại,
tự do tín ngưỡng, quyền bất khả xâm phạm thân thể và nhà
ở, quyền nghỉ ngơi, học hành. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
bảo đảm cho tất cả công dân được hưởng những quyền đó.

Dân chủ Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì
“Dân chủ có nghĩa là “Dân là chủ, Dân làm chủ”, “toàn bộ
quyền lực thuộc về nhân dân”; “Thực hành dân chủ là cái
chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” và
“Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”.

*

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
(Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động giám sát, phản biện tại địa
phương, tháng 2/2019.
ẢNH: QUANG VINH

Thực hành dân chủ trực tiếp, dân chủ đại
diện trong mối quan hệ với vị trí, vai trò,
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa
Trong các Nghị quyết Đại hội XI của Đảng năm 2011 và
Đại hội XII của Đảng năm 2016, Đảng ta tiếp tục cụ thể hóa
chủ trương, đường lối trong Cương lĩnh 2011 về phát huy
dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết trong
giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân,
Đảng ta đề ra nhiều nội dung phát huy dân chủ xã hội chủ
nghĩa: Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; nhân
dân có quyền tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà
nước; Cán bộ công chức phải hoàn thành tốt chức trách,
nhiệm vụ được giao. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ
nhân dân; Nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công
dân, năng lực làm chủ tham gia quản lý xã hội; Phát huy
dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương
xã hội; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp
lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quan tâm
hơn nữa việc chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do
toàn diện của con người; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của con người.

Điều kiện quan trọng để phát huy dân chủ là xây
dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng cường pháp
chế xã hội chủ nghĩa; nâng cao trình độ dân trí, trình độ
hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân
dân; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân, vì dân ngày càng trong sạch, vững
mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và nâng
cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Về hình thức dân chủ, có dân chủ trực tiếp và dân chủ
đại diện. Dân chủ trực tiếp do nhân dân thực hiện, còn
dân chủ đại diện là người dân thực hiện dân chủ thông
qua đại diện là các cơ quan quyền lực Nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân mà mình là hội viên.
Muốn thực hiện dân chủ trực tiếp, Đảng, Nhà nước
phải có cơ chế, chính sách, pháp luật để nhân dân thực
hiện trong thực tế trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã
hội, thực hiện dân chủ trực tiếp của nhân dân; đó là:
Thứ nhất, thực hiện dân chủ tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền.
Cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định
số 218 ngày 12/12/2013 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
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các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền, nhằm mục đích phát huy dân
chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham
gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,
hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.
Trong đó quy định các hình thức nhân dân trực tiếp
góp ý như: Nhân dân trực tiếp góp ý với chi ủy, chi bộ,
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thông qua hội
nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền mỗi năm một lần ở địa phương; nhân dân ở
thôn, bản, tổ dân phố góp ý nhận xét đối với cán bộ, đảng
viên mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức
đảng, đảng viên; góp ý thường xuyên thông qua hòm thư
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đặt tại trụ
sở các cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; góp ý
thông qua trực tiếp tiếp xúc với cán bộ, công chức, viên
chức, đảng viên.
Nhân dân không chỉ trực tiếp tham gia xây dựng bộ
máy nhà nước mà còn thông qua hội nghị cử tri, nhận xét
và biểu thị sự tín nhiệm đối với những người ứng cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong các kỳ
bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Nhân
dân vừa trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, vừa thông qua
các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, thực hiện dân chủ trong xây dựng chính sách,
pháp luật.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân dưới chế độ xã
hội chủ nghĩa đặt ra nhiệm vụ phấn đấu để mọi thành
viên trong xã hội đều tham gia vào việc hoạch định chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.
Nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật
thông qua việc trực tiếp góp ý kiến dự thảo Hiến pháp
khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân
dân, hoặc trưng cầu dân ý về những vấn đề quan trọng
của đất nước. Nhân dân trực tiếp góp ý kiến các dự thảo
luật, pháp lệnh thông qua Cổng Thông tin điện tử của
Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.
Thứ ba, thực hiện dân chủ trực tiếp giám sát hoạt
động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức,
đảng viên.
Giám sát thông qua việc thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước mà phát hiện những
hành vi vi phạm chính sách, pháp luật, vi phạm phẩm chất,
đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức; phát hiện, kiến nghị, tố cáo
với cơ quan của Đảng, Nhà nước xem xét, xử lý.
Giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Đầu tư công.
Thông qua 2 hình thức tổ chức của nhân dân ở địa bàn
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thôn, làng, ấp, bản, nhân dân thực hiện quyền dân chủ
trực tiếp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật,
giám sát thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, giám
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí của chính quyền cơ
sở và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.
Thứ tư, thực hiện dân chủ trong kinh tế.
Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, dân chủ trong kinh
tế ngày càng được mở rộng, với các chủ trương, chính
sách trong đầu tư phát triển, trong sản xuất - kinh doanh,
xuất nhập khẩu, chính sách tài chính, tiền tệ, cải cách
hành chính… đã thu hút các nhà đầu tư, các thành phần
kinh tế và người dân đầu tư, sản xuất kinh doanh ngày
càng phát triển. Số doanh nghiệp do người dân đăng ký
thành lập năm sau cao hơn năm trước, chỉ số tăng trưởng
kinh tế mấy năm qua và cả hiện nay đang có chiều hướng
tăng mạnh. GDP năm 2016 đạt 6, 21%, GDP năm 2017 tăng
6,81% và 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất
trong 7 năm qua kể từ năm 2011 trở lại đây.
Mở rộng dân chủ trong kinh tế là động lực quan trọng
để phát triển kinh tế, là phát huy sức mạnh toàn dân tộc,
động viên đến cao độ sức mạnh của mọi tầng lớp nhân
dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của đồng bào
trong và ngoài nước; giải phóng mọi tiềm năng, phát huy
mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế, phát huy sức
mạnh của truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và ý chí
của người Việt Nam để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ năm, thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Phương châm làm chủ theo cơ chế dân biết, dân bàn,
dân làm, dân giám sát ở cơ sở là thực hiện dân chủ trực
tiếp của nhân dân theo chủ trương của Đảng đã được Nhà
nước thể chế hóa thành pháp luật.
Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là
nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút
nhân dân tham gia quản lý nhà nước, tham gia kiểm kê,
kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan
liêu, mất dân chủ, tham nhũng, trong đó khâu quan trọng
và cấp bách là phát huy quyền dân chủ trực tiếp ở cơ sở,
là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, là nơi thực hiện quyền dân
chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.
Thấm nhuần sự cần thiết và quan trọng của việc thực
hiện dân chủ ở cơ sở, ở xã, phường, thị trấn, chúng ta cần
nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về dân
chủ ở cơ sở, đó là:
Một là, dân chủ phải tạo ra động lực phát triển kinh tế
- xã hội, ổn định chính trị, xã hội, tăng cường đoàn kết
nông thôn, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. Hai là,
dân chủ phải gắn liền với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ. Coi trọng cả 3 mặt nêu trên,
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không vì một mặt mà coi nhẹ, hạ thấp mặt khác. Ba là,
dân chủ trực tiếp gắn liền với phát huy dân chủ đại diện,
xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn
và khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng.
Bốn là, dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự trong khuôn
khổ Hiến pháp, pháp luật. Chống quan liêu, mệnh lệnh,
đồng thời cũng chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng
dân chủ vi phạm pháp luật. Năm là, gắn thực hiện Quy chế
dân chủ với cải cách hành chính, sửa đổi cơ chế, chính sách
và thủ tục hành chính không phù hợp với dân chủ.
Phát huy dân chủ ở cơ sở là một khâu trọng yếu nhằm
động viên sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vượt qua
khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ cách
mạng trong giai đoạn hiện nay.
Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát là cốt lõi của
dân chủ, đồng thời là biện pháp để thực hiện dân chủ,
công khai.
Thực hiện dân chủ trực tiếp ở xã, phường, thị trấn,
mở rộng quyền làm chủ của nhân dân phát triển kinh tế,
xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý kinh tế,
quản lý xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
theo chủ trương xã hội hóa Nhà nước và nhân dân cùng
làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chủ
trương vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Để thực hiện dân chủ ở cơ sở, ở xã, phường, thị trấn,
Đảng, Nhà nước ban hành nhiều cơ chế, chính sách, pháp
luật, đó là Chỉ thị số 30CT-Tư ngày 18/2/1998 của Bộ
Chính trị về Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường,
thị trấn. Từ việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở, Pháp lệnh 34 quy định rõ cơ chế thực hiện
dân chủ ở xã, phường, thị trấn với 4 khâu quan trọng
nhất, đây là nội dung cốt lõi của Quy chế dân chủ, đó là:
Những nội dung công khai để dân biết; những nội dung
dân bàn và quyết định; những nội dung mà nhân dân
tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết
định; những nội dung nhân dân giám sát. Ở mỗi khâu nội
dung, Pháp lệnh quy định các hình thức thực hiện, trách
nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức cấp xã, cấp
thôn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân
thực hiện.
Qua hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị 30 - CT của Bộ Chính
trị, 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, ngày 16/7/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát
biểu quan trọng. Tổng Bí thư đánh giá: “Trong những năm
gần đây, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có
nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực
hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công
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chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên.
Thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục
hành chính có nhiều chuyển biến. Công tác đối thoại, tiếp
công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến
nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân,
doanh nghiệp được quan tâm hơn trước. Tinh thần, thái
độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức có tiến bộ. Ban Thanh tra nhân
dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ
sở nhiều nơi hoạt động khá, hiệu quả, phát huy được dân
chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn dân cư. Hoạt động
giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính
quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội đạt nhiều kết quả, một số nơi đã tổ chức được các
hoạt động phản biện xã hội ở cấp huyện và cơ sở. Nhân
dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, xây dựng chính quyền. Quyền làm chủ của
nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực
tiếp được mở rộng; phương châm “dân biết, dân bàn, dân
kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời
sống xã hội.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần
phát huy vai trò, tiềm năng sức sáng tạo của nhân dân
trong tham gia bàn bạc những công việc của địa phương,
đất nước, góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật,
hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền,
tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng
viên ở khu dân cư. Bầu không khí dân chủ trong Đảng,
trong xã hội được mở rộng. Nhiều khó khăn trong quá
trình phát triển được dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có
hiệu quả”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư đã chỉ
ra những hạn chế, yếu kém như: “Công tác tuyên truyền,
phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật
về quy chế dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị
chưa kịp thời, nhiều nơi còn mang tính hình thức, đối
phó. Việc công khai các nội dung liên quan ở nhiều địa
phương, cơ sở chưa đầy đủ, chưa tạo cho người dân tiếp
cận thông tin. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của
người dân tham gia bàn bạc, quyết định các vấn đề của
địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
ở một số nơi còn hạn chế. Lâu nay cứ nói là thực hiện
quy chế dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu đơn
vị đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức
hóa những quy định, ý chí chủ quan của cá nhân mình.
(Báo Hà Nội Mới, 17/7/2018).
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đối
với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng
trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa. Theo quan
điểm của Đảng ta, “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 dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường
lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức
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mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết
định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc”1.

trận, nhưng Mặt trận có vai trò quan trọng tập hợp, xây
dựng, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kêt toàn dân tộc, vận động nhân
dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng
thời là một nội dung của dân chủ đại diện, thể hiện quyền
làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc cũng là góp phần xây dựng và từng bước
hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc,
Mặt trận Tổ quốc cần nắm vững vai trò của mình trong
việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, với vị trí là cơ sở chính trị
của chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có
vai trò, nhiệm vụ quan trọng được chỉ ra trong các Nghị
quyết của Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, song để
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hành
dân chủ xã hội chủ nghĩa, Mặt trận cần tập trung thực
hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: Tập hợp, phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây
dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã
hội; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Mặt trận Tổ quốc có nhiều phương thức để tập hợp
nhân dân về tổ chức như kết nạp các tổ chức xã hội, xã
hội nghề nghiệp làm thành viên của Mặt trận; đoàn kết,
ủng hộ hoạt động của các tổ chức tham gia các hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc, nhưng chưa tham gia vào tổ chức
của Mặt trận; phát huy tính tích cực của những cá nhân
tiêu biểu trong xã hội để thực hiện chương trình của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua các cuộc vận động,
các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động khác của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tập hợp các tổ chức và cá
nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Thứ nhất, thực hiện dân chủ tập hợp, xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Mặt trận
Tổ quốc đã tiến hành đổi mới phương thức, nội dung hoạt
động, đã tập hợp được đông đảo các tổ chức, cá nhân gia
nhập Mặt trận Tổ quốc. Đại hội nhiệm kỳ V năm 1999 ở
Trung ương mới có 21 tổ chức thành viên, đến nay, nhiệm
kỳ Đại hội IX Mặt trận đã có 47 tổ chức thành viên, cùng
với cá nhân tiêu biểu hợp thành một tổ chức liên minh
chính trị rộng lớn từ Trung ương đến cơ sở, địa bàn dân
cư, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết
toàn dân tộc thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội.

Tư tưởng về tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc là, Mặt trận phải phát triển đa dạng các hình thức
tổ chức và hoạt động để tập hợp hết thảy mọi người Việt
Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành
phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng,
quá khứ, nhằm động viên mọi nguồn lực, góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là mở rộng dân chủ tập hợp
mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước trên mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội để xây dựng một nước Việt Nam:
Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội còn tồn tại lâu dài các giai cấp, các tầng lớp xã
hội, các dân tộc, các tôn giáo. Với nền kinh tế nhiều
thành phần, nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất,
nhưng cơ cấu, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã
hội đã và sẽ thay đổi nhiều cùng với những biến đổi về
kinh tế, xã hội. Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng
lớp xã hội là quan hệ đoàn kết, hợp tác lâu dài trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tổ chức xã hội
nghề nghiệp ra đời. Sự phát triển của khoa học và công
nghệ, sự giao lưu văn hoá không ngừng tác động đến lối
sống và nếp nghĩ của mọi tầng lớp, mọi người trong xã
hội. Mặt khác, các thế lực thù địch đang thực hiện chiến
lược "diễn biến hoà bình" với nhiều âm mưu nhằm chia rẽ
khối đại đoàn kết dân tộc, hòng phá hoại sự nghiệp cách
mạng của nhân dân ta. Tình hình tham nhũng, tiêu cực
là nỗi bức xúc trong nhân dân. Do vậy, sự nghiệp đại đoàn
kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có vai trò hết
sức quan trọng. Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và
toàn xã hội, không chỉ là trách nhiệm duy nhất của Mặt
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Thứ hai, thực hiện dân chủ trong việc đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Vai trò và nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vừa là quyền và
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới được quy
định trong Hiến pháp 2013 và được thể chế hóa trong
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015. Đây là chủ trương,
chính sách, pháp luật mới, mở rộng dân chủ xã hội chủ
nghĩa về vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung của vai trò và nhiệm vụ này bao gồm: Mặt
trận có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Hội
đồng nhân dân trong các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân
dân; Mặt trận phối hợp với chính quyền tổ chức các cuộc
họp cử tri để tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội
đồng nhân dân. Thông qua các cuộc họp này, cử tri nắm
được hoạt động của Quốc hội, những chính sách, pháp
luật được Quốc hội thông qua và ban hành trong đời sống
xã hội, đồng thời cũng là hoạt động để nhân dân giám sát
hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, giám sát
hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân
dân; Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
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quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật; Mặt trận
phối hợp với chính quyền cấp xã, tổ chức vận động nhân
dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, xã, phường, thị trấn, xây
dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở địa bàn dân cư.
Mặt trận Tổ quốc xã phường, thị trấn chỉ đạo hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của
cộng đồng, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp công
dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc xá.
Những hoạt động trên, thể hiện vai trò đại diện cho
nhân dân tham gia với cơ quan nhà nước có liên quan để
thực hiện các quy định của pháp luật về quyền dân chủ
trực tiếp của nhân dân và quyền dân chủ của nhân dân
thông qua đại diện là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước khi
có Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015, pháp luật chỉ quy
định Mặt trận cùng Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân, nên việc thực hiện chức
năng đại diện là chưa có, do vậy các hoạt động chăm lo
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân còn ở chừng
mực nhất định. Từ sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(2015) được ban hành, chức năng đại diện quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân mới được triển khai
thực hiện. Tuy nhiên, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy
định các quyền đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân còn mang tính chất khung, chưa
có đầy đủ cơ chế, chính sách để Mặt trận Tổ quốc thực hiện
trên thực tế. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện dân chủ
và đổi mới, với cơ chế đại diện là Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, đồng thời trước những yêu cầu, kiến nghị của cử tri
và nhân dân, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc phải nâng cao vai trò
của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân, coi đây là một trong
những nhiệm vụ chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay, với tư cách là chủ thể thực hiện
chứ không chỉ là tham gia thực hiện như trước đây.
Thứ ba, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng,
Nhà nước.
Dân chủ ở nước ta, trước hết và chủ yếu được thực hiện
bằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do nhân dân
làm chủ. Trên quan điểm quyền lực của nhân dân dưới chế độ
xã hội chủ nghĩa, đặt ra nhiệm vụ phấn đấu để mọi thành
viên trong xã hội đều tham gia vào việc hoạch định chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tham gia xây dựng
Đảng, Nhà nước theo chủ trương, đường lối của Đảng trong
giai đoạn hiện nay, thực chất là mở rộng dân chủ theo hướng
từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện dân chủ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước
là quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
được Bộ Chính trị ban hành cơ chế thông qua Quyết định
218 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính
trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền, cùng với nhiều nhiệm vụ được quy
định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các luật
khác. Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trên lĩnh vực này, việc thực hiện dân chủ xã hội chủ
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nghĩa trong phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước cần tập trung thực
hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
Về tham gia xây dựng Đảng: Xây dựng Đảng là nhiệm
vụ then chốt, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng
và tổ chức để đảm đương vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã
hội. Xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và
đảng viên, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính
trị, của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nước ta là nước dân chủ, việc mở rộng phạm vi tham gia
xây dựng Đảng như trên là thể hiện quan điểm nhân dân
là chủ thể quyền lực nhà nước, phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng thực chất là phát
huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.
Quan hệ giữa Đảng và nhân dân như cá với nước. Mặt trận
Tổ quốc là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, trước hết và quan
trọng là tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng
có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân, liên quan đến vai trò, nhiệm vụ của
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Phạm vi
góp ý bao gồm: Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị
của cấp ủy, tổ chức Đảng trước mỗi kỳ đại hội; góp ý việc
thực hiện các quy định Đảng, mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ
chức Đảng và đảng viên với nhân dân; góp ý với đảng viên
trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; góp ý về phẩm chất, đạo đức, lối
sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng
viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng.
Về tham gia xây dựng Nhà nước: Thể chế Cương lĩnh
2011 của Đảng, Nhà nước ban hành Hiến pháp năm 2013,
đến năm 2015 ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
trong đó quy định nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc tham gia xây
dựng và củng cố chính quyền bao gồm: Tham gia xây dựng
bộ máy nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật; tham gia
tố tụng, tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, giới thiệu
người để Hội đồng nhân bầu làm Hội thẩm nhân dân.
Để hình thành bộ máy Nhà nước, bao gồm cơ quan lập
pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, trước hết phải
tổ chức bầu cử để nhân dân bầu ra các đại biểu dân cử - là
người đại diện cho nhân dân lập nên bộ máy các cơ quan
Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Với nhiệm vụ trong bầu
cử đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng
tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử.
Công tác hiệp thương dân chủ vừa là thực hiện dân chủ
đại diện là Mặt trận Tổ quốc, vừa là thực hiện dân chủ trực
tiếp của cử tri để thực hiện các bước của công tác hiệp
thương dân chủ, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử.
Thứ tư, thực hiện dân chủ trong giám sát và phản biện
xã hội.
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
được thực hiện theo các quy định của Hiến pháp năm
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1992, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999, đến Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 các cơ chế, chính
sách để thực hiện giám sát đã được pháp luật quy định
khá đầy đủ. Trên thực tế, quyền giám sát của Mặt trận Tổ
quốc đã và đang đi vào đời sống xã hội, đang tiếp cận vào
những lĩnh vực trọng tâm, bức xúc trong từng thời gian,
trên phạm vi toàn quốc cũng như ở từng địa phương, cơ
sở. Hoạt động giám sát đã bám sát yêu cầu của nhiệm vụ
chính trị và những đòi hỏi, bức xúc trong nhân dân ngày
càng thiết thực và hiệu quả, được Đảng, Nhà nước quan
tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, được xã hội theo dõi, động
viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng theo công tác
vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tuy nhiên có thể nói, giám sát và hoạt động giám sát
của Mặt trận Tổ quốc vẫn còn là một khâu yếu và khó, do
nhận thức trong nhân dân, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ
và sâu sắc về chủ trương, chính sách, pháp luật về giám
sát, về hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc; do cơ chế
chính sách có những vấn đề chưa đầy đủ; do kiến thức,
năng lực và tổ chức thực hiện còn hạn chế của cán bộ Mặt
trận, đoàn thể và do các điều kiện bảo đảm để thực hiện
còn những bất cập.
Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động giám sát phải tiếp
tục đẩy mạnh, tập trung giám sát vào những ngành, lĩnh
vực mà việc thực hiện pháp luật Nhà nước còn nhiều yếu
kém như: tài nguyên và môi trường, đầu tư công, chăm
sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, phòng chống
tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân...
Hoạt động phản biện xã hội là một bước mở rộng dân
chủ theo chủ trương của Đảng từ Đại lần thứ X đến nay,
đã được Nhà nước thể chế hóa trong Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn gần đây. Hai
năm qua, hoạt động phản biện được triển khai ở cấp tỉnh,
nhiều địa phương đã triển khai thực hiện đến cấp huyện
và cấp xã. Hoạt động phản biện mới đi vào phản biện
những dự thảo văn bản pháp luật, kế hoạch, chương
trình, dự án liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích của
nhân dân, đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc
thông qua hình thức hội nghị phản biện.
Hoạt động phản biện xã hội cùng với hoạt động tham
gia xây dựng pháp luật là xu hướng chủ đạo của công tác
Mặt trận tham gia xây dựng pháp luật Nhà nước theo chủ
trương cải cách hành chính, cải cách tư pháp với phương
châm mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia xây dựng và
hoạch định chính sách, pháp luật phù hợp với chủ trương,
đường lối của Đảng, phù hợp với thực tế cuộc sống, có
tính khả thi và theo yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân,
đem lại lợi ích cho nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của nhân dân.

Thứ năm, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận đối với việc thực hiện
dân chủ ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo
Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ 3 vai trò của
Mặt trận Tổ quốc, đó là: Một là, tuyên truyền rộng rãi
trong nhân dân về chủ trương của Đảng về thực hiện dân
chủ ở cấp xã để nhân dân nhận thức đầy đủ quyền và
trách nhiệm công dân trong thực hiện dân chủ ở địa
phương. Hai là, cùng với chính quyền tổ chức để nhân
dân thực hiện quyền dân chủ theo 4 khâu được quy định
của pháp luật. Ba là, thực hiện quyền giám sát việc thực
hiện dân chủ ở cấp xã.
Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong mỗi vai trò được
quy định cụ thể trong Pháp lệnh số 34. Ở mỗi khâu thực
hiện dân chủ, Mặt trận Tổ quốc phối hợp chính quyền
cùng cấp tổ chức để nhân dân thực hiện quyền được
thông tin về chính sách của Đảng, chủ trương pháp luật
của Nhà nước quy định các nội dung thực hiện dân chủ ở
cấp xã; phối hợp với chính quyền tổ chức các cuộc họp
nhân dân để thực hiện các khâu thực hiện dân chủ và
nhiệm vụ cuối cùng là Mặt trận Tổ quốc thực hiện quyền
giám sát, trong đó có việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các
chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu ra.
Thực hiện dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong
việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là một
trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả
hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc cấp xã đóng vai trò chủ chốt. Thực hiện dân
chủ ở cấp xã tốt hay không, phần rất quan trọng là ở vai
trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp
lệnh 34 đến nay đã được hơn 10 năm, những kết quả đạt
được cùng những hạn chế đã được Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị toàn quốc do Ban Chỉ đạo
Trung ương xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở. Chúng ta có quyền hy vọng về việc thực hiện dân chủ
ở cấp xã sẽ được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo
và thực hiện, để dân chủ xã hội chủ nghĩa ở cơ sở thực
sự là nền tảng của dân chủ, góp phần từng bước hoàn
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Từng bước mở rộng quyền, trách nhiệm của Mặt trận
Tổ quốc thực hiện dân chủ trong 5 lĩnh vực công tác trọng
tâm nêu trên, theo hướng thực hành dân chủ xã hội chủ
nghĩa ngày càng được mở rộng, là xu thế đúng đắn của
Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, góp phần từng
bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.v

Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, tr.116.
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Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và
lực lượng cộng tác viên của hệ thống Mặt trận,
đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên theo hướng tinh gọn,
hiệu quả cần đổi mới từ công tác tuyển chọn, đánh giá và sử dụng cán bộ; tăng
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt chế độ chính sách. Bài viết đề
xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực
lượng cộng tác viên của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.
Summary: In order to improve the operational quality of the Vietnam Fatherland
Front system, and build a contingent of full-time officials and collaborators in the
direction of streamlining and efficiency, which needs to be renewedfrom recruitment
to evaluation and staffing; strengthening the training and retraining, well
implementing the regimes and policies. This paper proposes solutions to improve
the quality of the contingent of cadres and collaborators of the Vietnam Fatherland
Front system in the new situation.
Từ khóa: Cán bộ chuyên trách; cộng tác viên; nâng cao chất lượng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Specialized officials; collaborators; quality improvement; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/11/2019; Sửa chữa: 26/11/2019; Duyệt đăng: 29/11/2019.

ặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu
thành hệ thống chính trị của nước ta. Từ khi
được thành lập đến nay, bằng nhiều hình thức
tổ chức khác nhau, Mặt trận luôn có vị trí, vai
trò rất đặc biệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu
tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

M

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, trên cơ sở quy định
của Hiến pháp năm 2013, Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm
2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy truyền
thống, 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.
*

Những yêu cầu mới ngày càng cao đòi hỏi hệ thống
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải không ngừng đổi
mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt
động. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đổi mới, nâng cao
chất lượng công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là xây
dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác
viên của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng
yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận
trong tình hình mới, góp phần thực hiện chủ trương xây
dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách
và lực lượng cộng tác viên của hệ thống
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo vị trí, chức năng,
nhiệm vụ được xác định là rất quan trọng, tuy nhiên, tổ
chức bộ máy và cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận các cấp

Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ công tác Mặt trận và khai trương hệ
thống hội nghị trực tuyến toàn quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/2019.
ẢNH: KỲ ANH

lại chưa được quan tâm thỏa đáng. Số lượng biên chế ở cơ
quan Trung ương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo rà
soát bước đầu về vị trí chức danh, nhất là để bảo đảm thực
hiện những chức năng, nhiệm vụ mới được bổ sung theo
Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp
mới 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Số
lượng biên chế ở cơ quan Mặt trận các cấp cũng thấp so với
mặt bằng chung của các tổ chức chính trị - xã hội.
Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy chưa có sự thống nhất,
đồng bộ trong hệ thống Mặt trận, do sự phối hợp trong
tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận các cấp chưa tốt (giữa
Đảng đoàn, Ban Thường trực Mặt trận Trung ương với các
tỉnh, thành ủy…). Việc thi tuyển công chức vào làm việc
ở Mặt trận cấp tỉnh, huyện không do Mặt trận chủ động
tổ chức, nên chất lượng, sự phù hợp trong tuyển chọn
cán bộ chưa tốt, rất bị động, may rủi. Tổ chức bộ máy cơ
quan Mặt trận các cấp vẫn đang trong quá trình bố trí, sắp
xếp để hợp lý, chuyên sâu hơn, phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và yêu cầu công tác của tình hình mới. Ngoài ra,
việc quy hoạch, tạo nguồn, luân chuyển… còn rất hạn
chế, khép kín, dẫn tới lúng túng, khó khăn trong công tác
tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm, nhất là chuẩn bị nhân sự
trước các kỳ Đại hội.
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Cán bộ về công tác ở cơ quan Mặt trận được tiếp
nhận từ nhiều nguồn khác nhau, được đào tạo qua các
chuyên ngành rất đa dạng. Đa số đều không được đào
tạo bài bản về công tác vận động quần chúng nói
chung, công tác Mặt trận nói riêng. Công tác bồi dưỡng
cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp còn hạn chế, chủ
yếu vẫn là tập huấn mang tính chất phổ biến các văn
bản mới, chưa đi sâu vào bồi dưỡng kiến thức, nghiệp
vụ kỹ năng công tác Mặt trận. Hiện nay chưa có bộ tài
liệu bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận chuyên trách theo
ngạch, bậc và vị trí việc làm (tài liệu bội dưỡng cán sự,
tài liệu bồi dưỡng cho chuyên viên, tài liệu bồi dưỡng
cán bộ cấp phòng, tài liệu bồi dưỡng cấp vụ). Lực lượng
cán bộ những năm trước đây có nhiều người lớn tuổi,
nay đã được trẻ hóa hơn, song theo đó cán bộ cũng ít
kinh nghiệm hơn, ít trải qua môi trường thực tiễn từ cơ
sở, vì thế khả năng tham mưu còn hạn chế; khả năng
tiếp cận, tham mưu, đề xuất của không ít cán bộ trong
một số lĩnh vực mới, như: giám sát và phản biện xã hội,
đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền… còn nhiều
lúng túng, hạn chế; cán bộ còn thiếu kiến thức về quản
lý nhà nước.

N G H I Ê N

Về lực lượng cộng tác viên, gồm: Tổ chức tư vấn của
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cá nhân tiêu
biểu, trong đó, các Hội đồng, Ban Tư vấn của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có vai trò ngày càng quan
trọng, góp phần bổ sung lực lượng chuyên gia giỏi, giàu
kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực công tác Mặt trận và
mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện ít
biên chế của hệ thống Mặt trận, nhiệm vụ ngày càng
nhiều, trong đó nhiều nhiệm vụ mới phức tạp, có phạm
vi rộng, tác động đến các tổ chức, cơ quan và đời sống của
các tầng lớp nhân dân.
Các Hội đồng, Ban tư vấn có chức năng tham mưu, tư
vấn và phản biện, giúp cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp về lĩnh vực hoạt động do Hội đồng, Ban tư
vấn phụ trách.
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam khoá VIII thành lập 7 Hội đồng tư vấn gồm: Hội
đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường; Hội
đồng tư vấn về Dân tộc; Hội đồng tư vấn về Tôn giáo; Hội
đồng tư vấn về Kinh tế; Hội đồng tư vấn về Văn hoá và
Xã hội; Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật; Hội
đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào.
Trong nhiệm kỳ VIII, Hội đồng, Ban tư vấn các cấp của
Mặt trận đã có nhiều hoạt động tích cực, chủ động, sáng
tạo đóp góp trí tuệ vào việc tổ chức triển khai các chương
trình hành động đề ra, tham gia giám sát, phản biện xã
hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt
trận, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước…
Tuy nhiên, việc tổ chức thành các loại Hội đồng, Ban
tư vấn chưa có sự thống nhất trong hệ thống. Việc chia
làm quá nhiều hội đồng đáp ứng trên nhiều lĩnh vực công
tác Mặt trận, song lại bị phân tán, thiếu sức mạnh tổng
hợp, không phát huy hết tiềm năng của lực lượng chuyên
gia; có những nội dung tư vấn liên quan đến nhiều lĩnh
vực mà một hội đồng thì không đáp ứng được. Hiệu quả
tư vấn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với nhiệm vụ
của Mặt trận.
Trước yêu cầu mới về nhiệm vụ giám sát và phản biện
xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền… thì việc
tổ chức các hội đồng như hiện nay là chưa đáp ứng được
về tính chuyên môn sâu, cũng như khả năng tổ chức, huy
động lực lượng chuyên gia một cách mềm dẻo, hiệu quả
theo từng chương trình, nội dung giám sát và phản biện.
Việc mời đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu
ngành, đại diện các giới, các lĩnh vực… tham gia các hội
đồng còn hạn chế. Các cơ chế, chính sách, điều kiện bảo
đảm cho hoạt động của hội đồng, ban tư vấn còn rất
nhiều khó khăn.

C Ứ U

-

L Ý

L U Ậ N

Về thành phần cá nhân tiêu biểu, là trí thức, văn nghệ
sỹ, chuyên gia; các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, các đại
diện thành phần kinh tế, người Việt Nam ở nước ngoài:
Số lượng Uỷ viên là cá nhân tiêu biểu tham gia Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp khoá mới đều tăng so với
khoá trước: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam khóa IX có 385 ủy viên, trong đó có 262 người là cá
nhân tiêu biểu, chiếm 68% (khóa VII chiếm 55,8%). Đối
với cấp tỉnh, số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
là 5.556 người, trong đó thành viên là cá nhân tiêu biểu
2.322 người, bằng 41,8% tổng số Ủy viên Ủy ban (khóa
VII chiếm 40,5%).
Trong các nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cá nhân tiêu biểu
trong Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát
huy vai trò trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng
rãi các tầng lớp nhân dân trên mọi vùng miền, trong từng
lĩnh vực, từng tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam ở nước
ngoài… thực hiện chương trình phối hợp thống nhất
hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Tuy nhiên, Mặt trận vẫn cần phải đổi mới phương thức
để phát huy hết vai trò, ảnh hưởng, cũng như tính chủ
động của các cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt trận
các cấp.

Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ
chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp
Xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp phù hợp để thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
tình hình mới
Xây dựng bộ máy tổ chức cơ quan Mặt trận các cấp
theo phương châm phù hợp, hiệu quả, không bỏ sót
nhiệm vụ, không trùng lắp, chồng chéo, bảo đảm đồng
bộ. Trong đó, chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý,
đúng người, đúng việc, đủ mạnh và cán bộ giỏi để thực
hiện chủ trương đổi mới được đề ra trong mục tiêu,
Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, như: nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện
các phong trào, cuộc vận động; triển khai thực hiện giám
sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân, “lắng nghe nhân
dân nói” để phản ánh và tham gia giải quyết những
nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời tăng
cường tuyên truyền, phổ biến để nhân dân hiểu, đồng
thuận trong thực hiện mục tiêu chung của đất nước; tăng
cường phối hợp thống nhất hành động, tránh chồng
chéo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành
viên trong Mặt trận; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền, hình thành cơ chế đánh giá sự hài lòng của
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người dân đối với sự phục vụ của chính quyền cơ sở; tăng
cường đoàn kết, hợp tác quốc tế và đấu tranh bảo vệ chủ
quyền biển đảo...
Cơ quan Mặt trận Trung ương gồm 16 ban, đơn vị
chuyên môn giúp việc và đơn vị sự nghiệp. Không thành
lập các phòng ở các đơn vị chuyên môn, nâng cao trách
nhiệm cá nhân của các chuyên viên, giảm 10% chỉ tiêu
biên chế đến năm 2021 theo quy định. Tăng cường cải cách
thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi
mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng rõ
người, đúng việc, không chồng chéo với các tổ chức khác.
Ở cấp tỉnh, cơ quan Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức theo
định hướng về tinh giảm biên chế, đảm bảo hiệu lực, hiệu
quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW; thu gọn đầu mối, theo
hướng một người làm nhiều việc, một việc có một người
chịu trách nhiệm chính; thực hiện Trưởng Ban Dân vận
đồng thời là Chủ tịch Mặt trận. Nơi nào có điều kiện thì
thực hiện thí điểm cơ quan chuyên trách giúp việc chung
của khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.
Đối với cấp huyện: thực hiện cơ chế Trưởng Ban Dân
vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận. Cần nghiên cứu thí
điểm để đổi mới căn bản tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận
và đoàn thể theo hướng: Xây dựng cơ quan Mặt trận và
các đoàn thể thành một khối chung gọi là: “Khối cơ quan
Mặt trận và đoàn thể huyện” do Chủ tịch Mặt trận làm
trưởng khối, các đoàn thể vẫn có Ban Chấp hành và người
đứng đầu làm phó khối. Mục tiêu nhằm: Giảm biên chế,
tăng sức mạnh tổng hợp, tránh phân tán nguồn lực,
chồng chéo trong chỉ đạo và triển khai các nội dung công
việc xuống cơ sở, tránh quá tải cho cơ sở và xa dân.
Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ phù hợp với yêu cầu
của công tác Mặt trận trong tình hình mới
Sớm hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ (về
phẩm chất, năng lực) cho từng vị trí chức danh (theo tinh
thần Kết luận 24 của Bộ Chính trị), bảo đảm tính chuyên
sâu, làm cơ sở đề xuất về số lượng biên chế ở từng cấp cho
phù hợp.
Đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận, ngoài những tiêu
chuẩn chung theo quy định (về trình độ chuyên môn, lý
luận chính trị, đạo đức, lối sống…) cần có những tiêu
chuẩn cụ thể, đó là: có lòng nhiệt tình, có uy tín, gắn bó
với nhân dân, khéo léo trong công tác vận động quần
chúng, sáng tạo, có năng lực tổ chức công việc thực tiễn,
cảm thông chia sẻ khó khăn của nhân dân, nhạy bén phát
hiện những vấn đề mới từ thực tiễn, biết lắng nghe, gợi
mở và luôn “gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm
với dân. Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”…
Chủ động tham mưu cho cấp ủy để quy hoạch, tạo
nguồn, luân chuyển cán bộ Mặt trận các cấp

20 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 196 (12/2019)

Khắc phục tư tưởng khép kín trong công tác cán bộ
của Mặt trận, coi cán bộ Mặt trận hầu hết là người lớn
tuổi, không nhất thiết phải làm quy hoạch. Tránh tình
trạng cán bộ lớn tuổi, cán bộ không sắp xếp được vào đâu
thì bố trí làm công tác Mặt trận.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động tham
mưu cho cấp uỷ, phối hợp với các tổ chức thành viên và
các cơ quan chính quyền để quy hoạch, tạo nguồn cán
bộ. Trong quy hoạch cần tạo nguồn từ nhiều hướng,
nhiều đối tượng, quan tâm bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, luân
chuyển ngang từ các cơ quan và các tổ chức thành viên,
luân chuyển dọc trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc giữa
Trung ương và địa phương... Cần tăng cường sự liên thông
về công tác cán bộ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và Mặt
trận các cấp (thực tế chỉ có cán bộ Mặt trận chuyển sang
cơ quan Đảng, chính quyền, song rất ít cán bộ luân
chuyển từ cơ quan Đảng, chính quyền sang Mặt trận, trừ
các vị trí chủ chốt).
Có thực hiện tốt quy hoạch, có luân chuyển mới bảo
đảm nguồn cán bộ và góp phần nâng cao chất lượng cán
bộ Mặt trận. Lưu ý quan tâm luân chuyển về địa phương
để đào tạo, rèn luyện cán bộ nguồn quy hoạch ở cấp trên.
Đổi mới công tác tuyển chọn, đánh giá và sử dụng
cán bộ Mặt trận
Nguồn cán bộ Mặt trận rất đa dạng: thông qua hình
thức tiếp nhận từ nơi khác về hoặc thông qua thi tuyển
theo quy định. Trong đó, cần tăng quyền chủ động cho
Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện trong việc đề ra các tiêu
chuẩn, tiêu chí tuyển chọn và trực tiếp tham gia lựa chọn
được những cán bộ phù hợp. Đồng thời, rà soát, chấn
chỉnh việc đánh giá cán bộ thường xuyên và định kỳ hằng
năm trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, trong đó coi trọng các
tiêu chí mang tính đặc thù, riêng có của cán bộ Mặt trận.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt
trận các cấp
Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam (đã được đưa vào hoạt động từ đầu
năm 2013), từng bước hình thành lực lượng giảng viên,
báo cáo viên giỏi, hệ thống chương trình tài liệu gồm 3
phần: kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp và kỹ năng
công tác Mặt trận. Đồng thời, phải xây dựng riêng chương
trình, tài liệu theo các đối tượng cụ thể như: Tài liệu bồi
dưỡng cán bộ cấp vụ và tương đương; tài liệu bồi dưỡng
cán bộ cấp phòng và tương đương, tài liệu bồi dưỡng cấp
chuyên viên, tài liệu bồi dưỡng Trưởng Ban Công tác Mặt
trận ở khu dân cư. Ngoài ra cần xây dựng các cuốn sách
hỏi, đáp về công tác Mặt trận trong từng lĩnh vực công tác
cụ thể.
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Phối hợp với hệ thống trường chính trị tỉnh, trung
tâm chính trị huyện để đa dạng hoá các hình thức, đổi
mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp. Coi trọng đào
tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch, theo chức danh, vị trí
việc làm.

3-5 hội đồng, trong đó có các hội đồng: Kinh tế, Văn hóa
- Xã hội, Dân tộc - Tôn giáo. Cần hình thành cơ chế đặc
thù đủ mạnh trong thực hiện các nhiệm vụ giám sát, phản
biện xã hội. Ở cấp tỉnh, thành lập 1-3 hội đồng để bảo
đảm tập trung lực lượng chuyên gia giỏi, tư vấn hiệu quả.
Cấp huyện thành lập 1-2 ban tư vấn.

Đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khác
đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Mặt trận.

Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của
các Hội đồng tư vấn, nhất là kinh phí hoạt động, chế độ
cung cấp thông tin, nơi làm việc.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ
Mặt trận
Cần quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán
bộ Mặt trận, như: chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo
hiểm xã hội, chăm lo sức khỏe, giúp đỡ cán bộ giải quyết
chỗ ở... để yên tâm công tác. Tránh tư tưởng so sánh giữa
cán bộ Đảng, đoàn thể với cán bộ các cơ quan chính
quyền, nhất là vấn đề luân chuyển cán bộ.
Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện
đại cho hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Các giải pháp xây dựng lực lượng
cộng tác viên
Đổi mới, nâng cao chất lượng, tính thiết thực của tổ
chức tư vấn và hoạt động tư vấn
Đây là yêu cầu quan trọng nhằm phát huy được trí tuệ
của nhiều chuyên gia giỏi, mở rộng và nâng cao chất
lượng công tác Mặt trận, nhất là trong việc tham gia xây
dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, giám sát
và phản biện xã hội, đủ năng lực để đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức các Hội đồng tư vấn hiện
nay, bổ sung thêm các thành viên là những chuyên gia
giỏi trên các lĩnh vực, trong các tổ chức thành viên, các
giới. Cần nghiên cứu sắp xếp, bố trí lại các Hội đồng tư
vấn của Mặt trận các cấp theo hướng tinh gọn, rõ chức
năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, nhất là cơ chế, cách
thức tổ chức để giám sát, phản biện, tư vấn có hiệu quả...
Ở Trung ương, giảm số lượng từ 7 hội đồng xuống khoảng

Đối với cá nhân tiêu biểu, cộng tác viên
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn và quy
trình lựa chọn các cá nhân tiêu biểu tham gia Uỷ ban Mặt
trận các cấp, bảo đảm hài hòa giữa tính đại diện và chất
lượng tổ chức công việc của Ủy ban Mặt trận các cấp.
Chú trọng cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức,
nhất là công tác Mặt trận cho các cá nhân tiêu biểu và
cộng tác viên ở các cấp.
Thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm
2011), Hiến pháp năm 2013; trước yêu cầu nhiệm vụ mới
đang đặt ra ngày càng cao đối với công tác Mặt trận và sự
nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện
dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
vững mạnh... đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải
không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức, nâng
cao hiệu quả và chất lượng hoạt động. Trong đó, việc xây
dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác
viên của hệ thống Mặt trận các cấp đủ về số lượng, đảm
bảo chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc,
giỏi về kỹ năng, nghiệp vụ vận động quần chúng, chia sẻ
và gắn bó mật thiết với nhân dân... là nhân tố có ý nghĩa
quyết định hàng đầu, là đòi hỏi khách quan đặt ra đối với
hệ thống Mặt trận các cấp. Với những phân tích, đánh giá
đúng đắn về thực trạng, thực hiện tốt những giải pháp đề
ra, sẽ xây dựng một đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên
trách, cũng như cộng tác viên có năng lực và phẩm chất
tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận
trong tình hình mới.v
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trị quốc gia, Hà Nội, 1997.
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5. Quy định số 282-QĐ/TW ngày 1/4/5015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan
chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
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Cán bộ Mặt trận phải năng động,
sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu
của Đại hội Đảng bộ các cấp
TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP*

gày 9/12, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị
Tổng kết hoạt động Cụm thi đua khối Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc
Trung ương năm 2019.

N

Đa dạng hoá các hình thức vận động, tập
hợp các tầng lớp nhân dân
Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2019 của Cụm
thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Cần Thơ Tống Văn Nhịn cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 5 thành phố thường xuyên đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận
động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và cá nhân tiêu biểu;
kết nạp thêm nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng
nòng cốt trong sinh hoạt chính trị - xã hội, tạo nên sự
phong phú về tổ chức và hoạt động.
Năm 2019, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung
ương (bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,
Cần Thơ, Hải Phòng) đã triển khai công tác thông tin,
tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến
các tầng lớp nhân dân. Việc nắm bắt và phản ánh dư luận
xã hội của Mặt trận bước đầu có nhiều chuyển biến, góp
phần hạn chế các điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong xã
hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào
thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ
trì với nhiều hoạt động hướng về cơ sở tiếp tục đi vào cuộc
sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, có
tác dụng thiết thực, tạo sự gắn kết cộng đồng. Từng địa
phương có nhiều sáng tạo nổi bật trong việc triển khai
thực hiện các phong trào, cuộc vận động, công tác an sinh
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Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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xã hội… Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền ngày càng được phát huy qua các hoạt động giám
sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức đối thoại giữa
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Tại thành phố Hà Nội, nhân dịp Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan báo chí đã đăng tải
hơn 250 tin bài trên báo giấy và báo điện tử; Thành phố
Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Thành phố - Dấu ấn một nhiệm kỳ”, Bản
tin Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh phát hành 43.300
cuốn, trang thông tin điện tử Mặt trận Thành phố cập
nhật bình quân 550 tin, bài/tháng…; Trang Thông tin
điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà
Nẵng đã đăng tải 1.462 tin, bài viết, 1.687 hình ảnh…
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận
phát động và chủ trì với nhiều hoạt động hướng về cơ sở,
địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và gắn bó với
nhân dân, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng,
có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng.
Hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục được tăng
cường. Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"
đạt kết quả tích cực, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội vận
động hơn 63,9 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Mặt
trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh vận động ủng hộ hơn
293,9 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức hoạt động xã
hội từ thiện với tổng kinh phí trên 900 tỷ đồng, hỗ trợ các
tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên 8,6 tỷ đồng; Mặt trận
Tổ quốc thành phố Đà Nẵng vận động hơn 29,5 tỷ đồng; Mặt
trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng vận động trên 11 tỷ đồng
và tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao tặng nhà với
nhiều hoạt động thiết thực; Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần
Thơ vận động trên 17 tỷ đồng; chăm lo cho các hộ nghèo, hộ
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị Tổng kết
hoạt động Cụm thi đua khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.
ẢNH: QUỐC TRUNG

cận nghèo 94.779 phần quà và 314,7 tấn gạo, tổng trị giá
trên 38,4 tỷ đồng.
Vai trò Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng Chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm
dân chủ, khoa học; thực hiện giám sát, phản biện xã hội
và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài
bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức
năng tiếp thu giải quyết. Cùng với các chương trình giám
sát, phản biện ở Trung ương, các địa phương ở 5 thành
phố, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiến hành hơn 1.200
cuộc giám sát, gần 1.000 nội dung phản biện.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Cần
Thơ đã tổ chức giám sát 218 nội dung, trong đó thành
phố giám sát 6 nội dung; tổ chức 116 cuộc phản biện xã
hội; Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, xã, phường, thị
trấn thành phố Hải Phòng phản biện 12 cuộc, tham gia
ý kiến vào 549 văn bản dự thảo, tổ chức 428 cuộc đối
thoại theo định kỳ, thu hút 25.133 lượt người tham dự
với 3.389 ý kiến…
Đặc biệt, 5 thành phố đã tổ chức thành công Đại hội
đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019

- 2024 cùng nhiều công trình, phần việc được thực hiện
lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm
kỳ 2019-2024.
Tại Hội nghị, đại biểu 5 thành phố trong Cụm thi đua
đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay,
những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào,
các cuộc vận động do Mặt trận phát động, từ đó tạo sức
lan tỏa trong triển khai 5 chương trình hành động do Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, trong
đó, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với
những cách làm sáng tạo là điểm nhấn của công tác Mặt
trận được đại diện 5 thành phố chia sẻ tại Hội nghị.
Là người đứng đầu của thành phố Cần Thơ - Cụm
trưởng Cụm thi thua 5 thành phố trực thuộc Trung ương,
ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết,
trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát
huy tốt các tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, tổ
chức thực hiện các mặt công tác đạt được những kết quả
quan trọng và tương đối toàn diện. Trong thành tựu chung
đó, có phần đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi
đua khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.
ẢNH: QUỐC TRUNG

các cấp thành phố. Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan đơn vị, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công
tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp
hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; đồng thời, lắng nghe, tập hợp ý
kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh
kịp thời đến các cấp ủy đảng, chính quyền để xử lý có hiệu
quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở; tạo sự đồng
thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Quan tâm tới hậu kiểm sau giám sát
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 thành phố trong năm
2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Mặt trận Tổ quốc 5
thành phố luôn thể hiện trách nhiệm là đầu tàu trong cả
nước khi luôn quyết tâm, quyết liệt và có nhiều cách làm
sáng tạo, mô hình hiệu quả, kiểu mẫu để các địa phương
khác trong cả nước vận dụng, học tập, nhân rộng. Từ đó
góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc
phòng tại địa phương cũng như cả nước trong năm 2019.
Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, là 5 thành phố đầu tàu của
cả nước với thu ngân sách ước đạt trên 720 ngàn tỷ, chiếm
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trên 40% tổng thu ngân sách của cả nước. Đây chính là tiền
để để Mặt trận các cấp tại 5 thành phố hoàn thành xuất sắc
nội dung chương trình hành động đã đề ra.
Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hiện
nay ở một số nơi, các phong trào thi đua, các cuộc vận
động vẫn còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa cao;
chưa quan tâm tới việc bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng với
sở trường, nhiệm vụ của mình. Công tác giám sát và phản
biện xã hội ở một số địa phương chưa phát huy được vai
trò của đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình phản
biện xã hội; việc theo dõi tiến độ và kết quả xử lý các
kiến nghị giám sát còn hạn chế.
Để tiếp tục phát huy trách nhiệm là đầu tàu trong hệ
thống Mặt trận Tổ quốc cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn
đề nghị, trong năm 2020, Mặt trận các cấp trong 5 thành
phố cần quyết liệt triển khai Nghị quyết, Chương trình hành
động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ
2019-2024 đã đề ra. Từ đó, phối hợp với các tổ chức thành
viên đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được nhiều
điểm sáng trong triển khai các cuộc vận động, các phong
trào thi đua. Đề ra chương trình giám sát cụ thể, sát với
yêu cầu thực tế tại địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao cờ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành
phố Hồ Chí Minh được chọn là Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.
ẢNH: QUỐC TRUNG

vọng của nhân dân, có những kiến nghị kịp thời với cấp
ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết những điểm nóng phát
sinh trên địa bàn. “Các chương trình giám sát, phản biện
phải được triển khai bằng nhiều giải pháp và luôn quan tâm
tới hậu kiểm sau giám sát để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ
vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Mặt trận”,
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.
Năm 2020 là năm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90
năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trọng tâm là Lễ kỷ niệm quốc
gia 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp
cần chủ động, tích cực và có nhiều hoạt động thiết thực
hơn nữa chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, từ đó
góp phần hoàn thành nội dung các chương trình hành
động đã đề ra và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại
địa phương.
Khẳng định, công tác Mặt trận có thành công hay không
là nhờ vào sự năng động, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ Mặt

trận các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, mỗi cán bộ
cần phát huy khả năng sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ;
chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia tích cực, hiệu quả
trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu các cấp,
tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Việc
xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt phải theo đúng tinh thần
Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng để Chủ
tịch Mặt trận các cấp xứng đáng được lựa chọn vào Thường
vụ cấp ủy và được tiến cử vào những vị trí quan trọng hơn
tại địa phương”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.
Trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, Hội
nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen
thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét,
quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất và suy tôn Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là
Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung
ương năm 2020.v
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Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội
trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
LÊ THỊ CHIÊN*

Tóm tắt: Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là
một nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng ở
Việt Nam hiện nay. Trong Nghị quyết, Đảng ta đã nhấn mạnh đến vai trò của nhân
dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Summary: On October 30, 2016, on behalf of the Party Central Committee,
General Secretary Nguyen Phu Trong signed the Resolution No. 04-NQ / TW on
strengthening the building and regulating the Party; preventing and reversing the
decline of political ideology, morality, lifestyle, and the expression "self-evolution",
"self-transformation" internally. This is an important resolution, having great
significance for the work of building the Party in Vietnam today. In the Resolution,
our Party emphasized the role of the people, the Vietnam Fatherland Front, and
socio-political organizations in strengthening the building and regulating the Party.
Từ khóa: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhân dân; các đoàn thể chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Building and regulating the Party; people; socio-political organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/11/2019; Sửa chữa: 11/11/2019; Duyệt đăng: 29/11/2019.

Những đánh giá của Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giữ vững bản lĩnh chính
trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định với chủ
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó, Đảng
ta đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi to
lớn, cả trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và
trong thời kỳ đất nước đổi mới.
*

Tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
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Đảng ta khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) đã tạo nên một bước đột phá về xây
dựng Đảng, như: “Quá trình tự phê bình và phê bình đã
góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai
trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn
chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án tham
nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập
trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các
cá nhân sai phạm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được một số
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kết quả; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch”1.
Trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta
cũng thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm trong
công tác xây dựng Đảng hiện nay. Bên cạnh những hạn
chế về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ
chức cán bộ và quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám
sát, kỷ luật Đảng,… Đảng ta cũng nhấn mạnh đến sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; “Tình trạng suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có
bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào
một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”2.
Đảng ta khẳng định, đây là một trong những hạn chế rất
nghiêm trọng làm suy giảm niềm tin của nhân dân với
Đảng và là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và
của chế độ: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một
bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có
thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù
địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của
Đảng và của dân tộc”. Trước những hạn chế đó, chủ đề
của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa
XII, ngoài việc nhấn mạnh đến nhiệm vụ tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta còn chỉ rõ thêm cần phải
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" trong nội bộ. Đó là những thay đổi quan trọng về
nhận thức và phương châm hành động của Đảng trước
những diễn biến ngày càng phức tạp của công tác xây
dựng Đảng, nhất là tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.
Không chỉ chỉ ra những khuyết điểm, Đảng ta còn
phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Trong những nguyên nhân khách quan, có một nguyên
nhân quan trọng, đó là: “Các thế lực thù địch, phản động
đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi
dụng các vấn đề “dân chủ”, nhân quyền”, dân tộc, tôn
giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để
xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ súy cho lối sống hưởng
thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; đồng thời,
cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt
động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng nguy hiểm
hơn”3. Đây là những đánh giá rất khách quan về tác động
của những yếu tố bên ngoài đối với tình hình chính trị,
tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nước ta
trong thời gian qua. Ngoài ra, Nghị quyết Trung ương 4
cũng chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, trong đó có
những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên; một số nghị quyết về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng còn có nội dung chưa sát với thực

tiễn; những hạn chế do công tác tổ chức, kiểm tra, đánh
giá cán bộ, xử lý cán bộ khi vi phạm…; những hạn chế
xuất phát từ bản thân những cán bộ, đảng viên do thiếu
tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững
vàng, dao động trước những tác động từ bên ngoài nên dễ
bị lôi kéo, mua chuộc… Bên cạnh những yếu tố chủ quan
kể trên, Đảng ta còn nhấn mạnh đến những hạn chế trong
việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Đảng ta
khẳng định: “Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan
truyền thông và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ,
đảng viên còn hạn chế, hiệu quả chưa cao”4. Những nhận
định, đánh giá về các nguyên nhân khách quan và chủ
quan dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm trong công
tác xây dựng Đảng, cũng như sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã cho
thấy tinh thần thẳng thắn, khách quan của Đảng ta. Điều
đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nét về
thực trạng của công tác xây dựng Đảng ở nước ta trong
thời gian qua. Những đánh giá về nguyên nhân xuất phát
từ những hạn chế của việc phát huy vai trò của Mặt trận,
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cũng đã cho
thấy, Đảng ta xác định công tác xây dựng Đảng không
phải là việc riêng của Đảng, mà là công việc chung của
toàn xã hội.

Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII)
Một trong những điểm mới của Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) là khi đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải
pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh
ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
trong nội bộ; Đảng ta không chỉ đưa ra giải pháp về công
tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; giải pháp
về cơ chế, chính sách; giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ
luật Đảng mà còn đưa ra riêng giải pháp thứ tư về phát
huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể chính trị - xã hội. Điều đó cho thấy, Đảng ta ngày
càng chú ý tới vai trò của nhân dân và các tổ chức chính
trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng.
Nội dung của giải pháp này cũng được cụ thể hóa
như sau:
Thứ nhất, Đảng ta khẳng định cần phải tăng cường
nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và thực hiện
nghiêm túc việc quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW về
quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật các vị đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, nghe báo cáo tình tình công tác Mặt trận năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tâm tư, nguyện vọng của
các tầng lớp nhân dân đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
ẢNH: KỲ ANH
số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy
định về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây là
một giải pháp rất quan trọng, được Đảng ta đặt lên hàng
đầu vì nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình
theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể chính trị - xã hội và nhân dân mới có thể làm tốt
công tác xây dựng Đảng.
Thứ hai, Đảng ta nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò
giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã
hội và của nhân dân. Nếu như trong các Nghị quyết trước
đây, Đảng ta chỉ đơn thuần nhắc đến ba chủ thể: Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong
xây dựng Đảng và chính quyền, thì gần đây, Đảng ta đã
gắn ba chủ thể này với các phương tiện thông tin đại
chúng: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - Báo chí, công
luận - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); bởi những
phương tiện thông tin đại chúng, hay báo chí và công
luận chính là công cụ sắc bén có thể trợ giúp, tiếp sức
cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và
nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng
viên hiện nay. Ngoài ra, để phát huy vai trò của Mặt trận
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Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong
xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Đảng ta cũng nhấn mạnh
đến việc phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương
châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, trong đó
“trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những
vấn đề bức xúc của nhân dân”5. Đó chính là một trong
những cơ chế quan trọng để tạo động lực cho nhân dân
tích cực tham gia vai trò giám sát và phản biện xã hội.
Thứ ba, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng
còn khẳng định cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đề
cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật khi thực hiện các
chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cũng phải
xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích
hợp pháp của nhân dân. Nguyên tắc này góp phần khắc
phục những sai phạm trong đạo đức, lối sống của một bộ
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay,
nhất là những người có chức, có quyền lợi dụng chức vụ,
quyền hạn của mình để làm trái những quy định của Nhà
nước, bè phái, trục lợi làm tổn hại nghiệm trọng đến lợi
ích quốc gia.
Thứ tư, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đặc biệt chú
ý đến việc phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc
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tiếp xúc với dân, lắng nghe, đối thoại và xử lý những
phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Nghị quyết khẳng
định: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải
thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất
để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và
xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là
những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong cán bộ, đảng viên”6. Đây là một trong những
giải pháp quan trọng nhằm góp phần khắc phục bệnh
quan liêu, cửa quyền, hách dịch của không ít cán bộ, đảng
viên khi tiếp xúc và làm việc với dân; đồng thời góp phần
bồi đắp niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, tăng cường
trách nhiệm của nhân dân đối với việc giúp cho Đảng phát
hiện ra những sai phạm của cán bộ, đảng viên… Một
trong những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) là để phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công
tác xây dựng Đảng, Đảng ta đã đưa ra giải pháp: “Xây
dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá
sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công
chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và
doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức,
cá nhân có chỉ số hài lòng thấp”7. Giải pháp này góp phần
tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc của đội
ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của công tác xây dựng Đảng. Lấy sự hài lòng của người
dân là thước đo đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ,
công chức được coi là một trong những bước đột phá
trong công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, góp phần xây
dựng “Chính phủ kiến tạo”, “Nhà nước kiến tạo” trong
tương lai.
Thứ năm, để phát huy tối đa vai trò của Mặt trận, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong Nghị quyết Trung ương

4 (khóa XII), Đảng ta đã đưa ra giải pháp: “Xây dựng và
thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản
ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”8 là giải pháp quan
trọng nhằm bảo vệ, khuyến khích nhân dân tham gia xây
dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là một trong những
điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thể
hiện quyết tâm của Đảng trong việc huy động tất cả mọi
lực lượng xã hội trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Như vậy có thể khẳng định, Nghị quyết Trung ương
khóa XII của Đảng tiếp tục là một bước đột phá của Đảng
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đó không
chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng
Đảng trong thời kỳ mới, vừa kiên quyết đấu tranh chống
lại sự chống phá của các thế lực thù địch; vừa ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để
bảo vệ Đảng. Việc xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng
không chỉ là trách nhiệm của Đảng, nhất là của các cán
bộ, đảng viên, mà còn là trách nhiệm của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân, đã
thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc huy động tất cả
mọi lực lượng xã hội vào công tác xây dựng Đảng.
Để quán triệt tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng
và chỉnh đốn Đảng, cần tăng cường hơn nữa công tác
tuyên truyền, giáo dục nội dung các văn kiện, nghị quyết
của Đảng để nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội
có thể hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng Đảng ngày
càng lớn mạnh, có sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của thời kỳ mới.v
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Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Mặt trận và các
tổ chức thành viên, các cơ quan Đảng, Nhà nước
trong công tác phòng, chống tham nhũng
PHAN VĂN VƯỢNG*

Tóm tắt: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, một trong
các giải pháp quan trọng là tăng cường quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan Đảng, Nhà nước. Bài
viết đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quan hệ phối hợp, đó là, tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận; tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở
pháp lý, hoàn thiện phương thức hoạt động và tăng cường sự phối hợp với các
cơ quan, tổ chức thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng.
Summary: To improve the effectiveness of anti-corruption work, one of the
important solutions is to strengthen the cooperation between the Vietnam
Fatherland Front Committee, its member organizations and the Party and the State
agencies. This paper proposes solutions to strengthen coordination relations, that is,
strengthen the Party's leadership on the Front work. And continuing to review and
completing the legal basis; continuing to improve the mode of operation, and
strengthening the coordination with agencies and organizations to supervise the
implementation of the legislation on anti-corruption.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; quan hệ phối hợp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Anti-corruption; coordination relationship; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/11/2019; Sửa chữa: 25/11/2019; Duyệt đăng: 5/12/2019.

Thực trạng quan hệ phối hợp giữa Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên, các cơ quan Đảng, Nhà nước
trong công tác phòng, chống tham nhũng
Phối hợp trong việc tuyên tuyền, tập hợp nhân dân
tham gia phòng, chống tham nhũng

Bộ Thông tin và Truyền thông... Để phát huy vai trò và
trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong hoạt động này cần
xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cùng cơ quan
Nhà nước tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng cho các thành viên, hội viên,
đoàn viên và nhân dân.

Việc tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và
nhân dân thực hiện các quy định pháp luật nói chung và
pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng là trách
nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức
thành viên. Đồng thời, cũng là trách nhiệm chủ yếu của
các cơ quan Nhà nước có liên quan, như: Bộ Tư pháp,
Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch,

Cơ quan Nhà nước tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức
việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng cho nhân dân; động viên hội viên,
đoàn viên, nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng. Kinh nghiệm cho thấy, nhiều nơi cơ quan
Nhà nước chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

*

Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về
ẢNH: KỲ ANH
tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì đề nghị Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
cùng cấp có liên quan tham gia phối hợp rất có hiệu quả.
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị
trấn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng
cấp chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng
Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng,
chống tham nhũng cho nhân dân trong địa phương.
Phối hợp trong hoạt động giám sát việc thực hiện
pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công
chức được thực hiện bởi nhiều cơ chế, do nhiều cơ quan,
tổ chức thực hiện, trong đó có hoạt động giám sát của Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động giám sát của Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát với ba hình
thức: Động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát; Tham
gia hoạt động giám sát với cơ quan quyền lực Nhà nước và
giám sát thông qua các hoạt động thường xuyên của các
cấp Mặt trận. Luật quy định trách nhiệm của các cơ quan,
tổ chức là phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thực hiện nhiệm vụ giám sát và phải xem xét trả lời trong
thời hạn theo quy định của pháp luật những kiến nghị của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mục đích giám sát của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân

dân nhằm góp phần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp
luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, xã hội, văn
hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; trong đó giám sát
việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
không chỉ phát hiện, kiến nghị về những hành vi tham
nhũng, người tham nhũng, mà còn kiến nghị khắc phục
những sai sót, yếu kém và sửa đổi, bổ sung những quy định
không còn phù hợp; phát hiện những nhân tố mới, những
mặt tích cực; phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích
cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh đó, nhằm tăng cường trật tự kỷ cương, kịp
thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp
luật trong các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức còn có
hoạt động của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra.
Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan
chức năng, cũng như hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cần có sự phối hợp
chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức này.
Thông qua hoạt động giám sát, Mặt trận thể hiện tiếng
nói của nhân dân, nhân dân thực hiện quyền giám sát
trực tiếp hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên
chức Nhà nước, thông qua Mặt trận và các đoàn thể để
thực hiện quyền giám sát của mình. Trong hoạt động
giám sát, phải bảo đảm những nguyên tắc về sự lãnh đạo
của Đảng trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách,
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tuân theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật, cùng
hướng tới mục đích của giám sát là hỗ trợ cho công tác
giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước và của Đảng,
nhằm góp phần tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Người
đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện
để Mặt trận thực hiện nhiệm vụ giám sát, sau khi nhận
được kiến nghị của Mặt trận thì người đứng đầu cơ quan,
tổ chức có trách nhiệm xem xét, trả lời trong thời hạn
theo quy định của pháp luật.
Chính từ ý nghĩa đó, khi thực hiện nhiệm vụ giám sát,
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng,
chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở, cơ quan Nhà nước
có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp thu kiến nghị
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên cùng cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám
sát đầu tư của cộng đồng và ý kiến của nhân dân phản
ánh thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội
đồng nhân dân các cấp khi thực hiện nhiệm vụ giám sát
việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng có
trách nhiệm mời đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia xây dựng kế
hoạch giám sát, tham gia giám sát việc thực hiện pháp
luật về phòng, chống tham nhũng của Hội đồng nhân
dân. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm
phối hợp, tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp giám sát việc
thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đối
với người đứng đầu cơ quan Nhà nước, có trách nhiệm
cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến hoạt
động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng. Cử đại diện tham gia hoạt động giám sát của
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên khi được đề nghị. Xem xét, giải quyết và trả lời yêu
cầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa
tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người
có hành vi tham nhũng; xem xét, giải quyết kiến nghị
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên về việc biểu dương, khen thưởng người tốt,
việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xem
xét, giải quyết kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc sửa đổi, bổ
sung, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các văn bản pháp luật không
phù hợp, làm nảy sinh tham nhũng.
Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, thực hiện các
biện pháp phòng, chống tham nhũng, xác minh, xử lý
người có hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng
Về cơ chế phối hợp, cần được quy định rõ về cơ chế
theo quy trình hợp lý. Trong quá trình giám sát việc thực
hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có
quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về
hoạt động của mình. Khi nhận được yêu cầu cung cấp
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thông tin của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên về hoạt động của mình, cơ quan nhà
nước phải cung cấp thông tin cho Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Việc yêu cầu
cung cấp thông tin của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên về vụ việc tham nhũng, trách
nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thông qua hoạt
động giám sát, nếu phát hiện cơ quan nhà nước không áp
dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, không xử lý
người có hành vi tham nhũng thì Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu
cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước áp dụng biện pháp
theo thẩm quyền để phòng ngừa hoặc xử lý người có
hành vi tham nhũng.
Khi nhận được yêu cầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc áp dụng biện
pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham
nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng thì trong thời
hạn luật định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách
nhiệm xem xét, trả lời Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên về việc xem xét, xử lý đó. Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
khi nhận được tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
về hành vi tham nhũng, sau khi xem xét, nếu có căn cứ
cho rằng có hành vi tham nhũng thì có trách nhiệm
chuyển tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xem xét, giải quyết và giám sát việc giải
quyết đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được
tố cáo về vụ việc tham nhũng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên chuyển đến thì có
trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của Luật
Khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên
quan. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày vụ việc được
giải quyết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông
báo bằng văn bản cho tổ chức đã chuyển đến biết kết quả.
Trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng,
người có hành vi tham nhũng, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên cung cấp các thông tin, tài liệu liên
quan đến vụ việc tham nhũng, người có hành vi tham
nhũng để làm cơ sở xem xét, giải quyết. Khi cần thiết, cơ
quan nhà nước đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên cử đại diện của tổ chức mình
tham gia xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng.
Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được
đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách
nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ
việc tham nhũng, người có hành vi tham nhũng.
Phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật về phòng, chống tham nhũng
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Công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua,
đã góp phần quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý để kịp
thời điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến việc
tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực
hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận
trong xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân, của hội viên, đoàn viên và nâng cao hiệu quả các
phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên chủ trì, phối hợp thực hiện, trong đó có pháp
luật về phòng, chống tham nhũng.
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng là đạo luật quan
trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công
dân, đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, nên được các cơ quan chủ trì soạn thảo
mời đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và một số tổ chức thành viên tham gia ban soạn
thảo, tổ biên tập. Trong quá trình tham gia, Mặt trận và
một số tổ chức thành viên đã có nhiều đề xuất cơ bản về
cơ sở pháp lý nhằm góp phần vào việc hoàn thiện hệ
thống pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập
kinh tế quốc tế và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.
Ở địa phương, đối với dự thảo nghị quyết, quyết định,
chỉ thị có liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong
phòng, chống tham nhũng thì cơ quan chủ trì soạn thảo
có trách nhiệm gửi dự thảo để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp
có liên quan tham gia ý kiến.
Chính vì lẽ đó, cần tăng cường việc ban hành văn bản
quy phạm pháp luật liên tịch về phòng, chống tham
nhũng giữa cơ quan Nhà nước với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo giai
đoạn, với trọng tâm, trọng điểm cần được xác định rõ.
Theo đó Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch
hướng dẫn thi hành những quy định liên quan đến trách
nhiệm tham gia phòng, chống tham nhũng của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban lãnh đạo các
tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Quy chế, Chương trình
phối hợp triển khai thực hiện nội dung và trách nhiệm
tham gia phòng, chống tham nhũng.
Phối hợp thông qua hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyển chọn thẩm phán,
kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân
Trong quá trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyển chọn thẩm phán, kiểm
sát viên, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân, Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan nhà

nước có thẩm quyền xem xét, làm rõ những người có
hành vi tham nhũng. Pháp luật hiện hành quy định về
vai trò Mặt trận tham gia bầu cử chưa được đầy đủ; một
số chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận vẫn chưa rõ ràng. Cụ
thể như: việc quy định trách nhiệm xác minh hồ sơ của
những người tự ứng cử hay trách nhiệm xác minh các vụ
việc do cử tri nêu lên đối với người ứng cử... không rõ
đây là trách nhiệm của Uỷ ban Bầu cử hay của Ban
Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; do đó, ở
nhiều địa phương trước khi tổ chức các hội nghị hiệp
thương lần thứ ba, vẫn còn tình trạng chưa xác minh
xong các vấn đề nêu trên. Chính điều này đã gây khó
khăn cho Mặt trận các địa phương khi tiến hành các bước
hiệp thương. Hướng khắc phục tới đây, pháp luật cần
được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm xác minh
hồ sơ của những người tự ứng cử hay trách nhiệm xác
minh các vụ việc do cử tri nêu lên đối với người ứng cử.

Một số giải pháp tăng cường quan hệ
phối hợp
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
Mặt trận
Là tổ chức đại diện, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân và là một bộ phận trong hệ
thống chính trị, thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cho thấy Đảng ta luôn coi trọng vai trò của Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố
chính quyền, đề cao vai trò giám sát và tham gia góp ý kiến
và phản biện xã hội của các tổ chức này. Mặt trận là một tổ
chức duy nhất có thể tập hợp rộng rãi nhất mọi tầng lớp
trong xã hội và các đoàn thể nhân dân, có lợi thế để làm tốt
vai trò tham chính và phản biện xã hội, nhằm góp phần xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh,
hoạt động có hiệu quả, hiệu lực. Chính vì thế, phát huy vai
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
để Mặt trận thực sự trở thành tổ chức liên minh chính trị
luôn được nhân dân tin cậy, làm chỗ dựa và làm cầu nối
giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước là rất cần thiết.
Trong giai đoạn cách mạng mới, để tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp
tục đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, Đảng cần quan tâm lãnh đạo đề cao vai trò, vị trí của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ
quốc trong việc tăng cường chức năng giám sát và phản
biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại
biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước. Tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, để Đảng quan
tâm chỉ đạo khắc phục những quan điểm, tư tưởng không
đúng, nhất là tư tưởng coi nhẹ vai trò, vị trí của Mặt trận
và công tác Mặt trận, trong bố trí cán bộ Mặt trận; để tạo
điều kiện thuận lợi cho Mặt trận tham gia đóng góp xây
dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, đảng
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả công tác phòng,
chống tham nhũng năm 2019.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP
viên và các tổ chức đảng trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật
và những quy định của Điều lệ Đảng; giáo dục cán bộ, đảng
viên gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách và pháp
luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tự phê
bình và phê bình; có ý thức lắng nghe ý kiến phê bình của
nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI,
XII của Đảng ghi nhận một nhiệm vụ cơ bản của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và nhân dân
trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhà
nước các cấp là thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối
với hoạt động Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý về Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam theo chủ trương của Đảng và
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 9 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định vai trò,
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai
cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam
định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở
chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập
hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực
hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội tham gia
xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân
góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để phát huy dân chủ hơn nữa, Nhà nước cần nghiên
cứu và ban hành Luật về hoạt động giám sát của nhân
dân, trong đó có quy định về hoạt động giám sát của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Trong Luật này cần quy định đầy
đủ và rõ ràng về nội dung, hình thức, cơ chế và hiệu quả
pháp lý của hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc.
Đồng thời, Luật cũng quy định rõ về trách nhiệm của các
cơ quan nhà nước trước các yêu cầu, kiến nghị giám sát
của Mặt trận, cũng như bảo đảm những điều kiện cần thiết
cho việc thực hiện quyền và trách nhiệm giám sát của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là những cơ sở pháp lý quan
trọng để thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng giám sát
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của cơ
quan nhà nước, các đại biểu dân cử và cán bộ, công chức
nhà nước, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là đối với cuộc
đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.
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Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết
định số 217-QĐ/TW ban hành “Quy chế giám sát và phản
biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội”. Quy chế này đã thể hiện khá cụ thể các quan
điểm, chủ trương của Đảng về chức năng, nhiệm vụ,
phương thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
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Tuy nhiên, Hiến pháp và các văn bản của Đảng nêu
trên mới quy định những vấn đề có tính nguyên tắc về
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Vì vậy, để Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo
yêu cầu tại quy chế, quy định trên, Nhà nước cần thể chế
các quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của Hiến
pháp thành các quy định pháp luật về giám sát và phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội một cách cụ thể và toàn diện. Trong đó,
quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, cơ chế cụ thể
và điều kiện đảm bảo thực hiện…
Công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và việc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phòng, chống tham
nhũng nói riêng đều là những công việc khó. Qua thực
hiện một số hoạt động của Mặt trận và tham gia phối hợp
với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các nội dung công
tác cho thấy, để thực hiện tốt nội dung này trong thời
gian tới cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nhất là cơ chế
phát hiện, kiến nghị và giám sát việc giải quyết kiến nghị
của Mặt trận, việc xử lý người có hành vi tham nhũng của
cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để hoạt động của
Mặt trận thực sự là thiết thực, đem lại hiệu quả, đáp ứng
lòng mong mỏi và niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu
tranh phòng, chống tham nhũng. Muốn làm được điều đó,
về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần bố
trí cán bộ chuyên trách hoặc bộ phận chuyên trách của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp làm công tác
phòng, chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phải thường xuyên hướng dẫn chi tiết, sát thực tiễn các
nội dung công tác tham gia phòng, chống tham nhũng
cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các nội dung phải
bảo đảm tính khả thi hơn, sát với các nhiệm vụ công tác
của Mặt trận.
Tiếp tục hoàn thiện phương thức hoạt động và tăng
cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức khác trong
quá trình giám sát
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều
đóng góp quan trọng trong giám sát quá trình thực thi
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên,
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Để đáp ứng yêu
cầu trong giai đoạn mới, trước mắt cần tiếp tục hoàn thiện
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(trong đó có hoạt động giám sát) theo hướng đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát
các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó mở rộng dân chủ,
phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp quần chúng của Mặt
trận và các đoàn thể, tăng cường sự đồng thuận xã hội và
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ gắn
bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Cần tiến tới luật hóa cụ thể hơn nữa mối quan hệ giữa
Mặt trận với các tổ chức thành viên và giữa các tổ chức
thành viên với nhau trong việc hiệp thương, phối hợp
hành động để thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, trong đó có việc phối hợp thực hiện nhiệm
vụ giám sát. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường
phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan
có chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra để thực hiện
quyền giám sát của mình. Đồng thời, cán bộ Mặt trận, các
tổ chức chính trị - xã hội cần phải sâu sát hơn với các
tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng nghe ý
kiến phản ánh của nhân dân, của hội viên, đoàn viên đối
với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và
cán bộ, công chức nhà nước.
Trong việc phối hợp giám sát của Mặt trận và các tổ
chức thành viên, những vấn đề lớn liên quan đến quyền
và nghĩa vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, thì Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giữ vai trò chủ trì, các
tổ chức thành viên hữu quan cùng tham gia. Các vấn đề
cụ thể liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức
chính trị - xã hội nào thì tổ chức đó tiến hành giám sát,
hoặc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên khác cùng tham gia trên cơ sở xác định
được trọng tâm, trọng điểm, tránh thực hiện tràn lan,
không hiệu quả.
Những quy định về việc phối hợp giữa Mặt trận và các
cơ quan, tổ chức khác trong quá trình giám sát được
nhiều văn bản quy định, nhưng còn chung chung, chưa
có chế tài nhằm ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan,
tổ chức với Mặt trận trong quá trình giám sát. Trong thời
gian tới, những vấn đề này cần phải được cụ thể hóa. Bên
cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội cũng cần chủ động
xây dựng và đề xuất cơ chế phối hợp trong giám sát với
các cơ quan, tổ chức liên quan.
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ
có thể phát huy hiệu quả tốt khi có sự phối hợp và thực
hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát, thanh
tra, kiểm tra, kiểm sát của các cơ quan, tổ chức khác trong
hệ thống chính trị. Vì vậy, cần tăng cường sự phối hợp,
kết hợp giữa hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên với hoạt động thanh tra của
các cơ quan Nhà nước, hoạt động kiểm tra của Đảng và hoạt
động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...
Đặc biệt, cần chú trọng việc phối hợp giữa hoạt động giám
sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với hoạt động giám sát
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Bởi vì, hoạt động
giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân là hoạt động
giám sát mang tính quyền lực nhà nước, do vậy, khi được
kết hợp với hoạt động giám sát mang tính xã hội của nhân
dân sẽ tạo ra một cơ chế bảo đảm cho hoạt động giám sát
của nhân dân được tiến hành có hiệu quả hơn trên thực tế.
Có như vậy, sẽ góp phần làm cho hoạt động giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng hiệu quả, đáp ứng
những yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.v
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Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Một nội dung quan trọng trong công tác
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ yếu và trực
tiếp ở cơ sở xã, phường, thị trấn, góp phần quan trọng vào việc phát huy quyền
làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động giám sát thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở vẫn là khâu yếu, do chưa có cơ chế cụ thể đối với từng lĩnh vực cần
giám sát. Bài viết đưa ra những gợi mở để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ
sở, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được các quy định của pháp
luật và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
Summary: The supervision of the Vietnam Fatherland Front mainly and directly
at the grassroots, ward, and town facilities contributes significantly to promoting
the people's ownership. However, the monitoring of the implementation of the
Regulation on grassroots democracy is still a weak step, because there is no
specific mechanism for each field to be monitored. This article provides
suggestions for good implementation of the Regulation on grassroots democracy.
It is necessary to promote propaganda so that people understand the law and
improve the quality of grassroots officials.
Từ khóa: Giám sát; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Monitoring; the Regulation on grassroots democracy; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/11/2019; Sửa chữa: 25/11/2019; Duyệt đăng: 5/12/2019.

hủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân
dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đã xác định ngay từ
những ngày đầu lập nước, tính chất của Nhà nước
ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân và do Đảng của giai
cấp công nhân lãnh đạo.

C

Người thường xuyên căn dặn cán bộ, đảng viên
phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là chủ”, cán bộ
là công bộc của dân, phải hết lòng, hết sức phục vụ

*

nhân dân. Nhà nước phải thực hiện dân chủ với nhân
dân và chuyên chính với kẻ phản lại quyền lợi của
nhân dân.
Có thể khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử hàng
nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí
Minh, bằng những cuộc chiến đấu lâu dài, đầy gian khổ
và hy sinh, hai từ “dân chủ” - ước mơ ngàn đời của mọi
người con dân đất Việt yêu nước, thương nòi đã thành

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

36 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 196 (12/2019)

D I ễ N

Đ ÀN

hiện thực và trở thành chính thể của Nhà nước ta - chính
thể Dân chủ Cộng hòa.
Với quan điểm “dân là chủ” được thể hiện trong mọi
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên mọi
lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng,
giáo dục - đào tạo..., những năm qua, Đảng Cộng sản Việt
Nam đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ
quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, đã chiến thắng mọi
thế lực xâm lược, thống nhất đất nước.
Bước sang thời kỳ mới, khi toàn Đảng, toàn dân đang
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện lời dạy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII) đã
ban hành Nghị quyết “Phát huy quyền làm chủ của nhân
dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”.
Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, điều quan
trọng hàng đầu mà Nghị quyết đề ra là: Phải thu hút được
nhân dân, đặc biệt là công nhân, nông dân, trí thức, lực
lượng vũ trang tham gia quản lý Nhà nước, sử dụng trên
thực tế quyền lực của người làm chủ giám sát Nhà nước
đó để Nhà nước mãi mãi là của dân, do dân và vì dân.
Cùng với việc từng bước áp dụng các hình thức dân
chủ trực tiếp, cần phát huy hơn nữa vai trò các hình thức
dân chủ đại diện thông qua bộ máy do nhân dân trực tiếp
bầu ra và chịu sự giám sát của nhân dân; tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước, đi đôi với
việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của nhân
dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải trên cơ sở giữ vững và
tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, có
chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi cán bộ thuộc mọi
giai cấp, mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp xã hội,
xây dựng và thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài.
Thực hiện Nghị quyết lần thứ ba Ban Chấp hành Trung
ương (khóa VIII) và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nhà
nước đã ban hành nhiều chính sách về đổi mới kinh tế,
chính trị, xã hội, nhằm phát huy một bước quyền làm chủ
của nhân dân. Nhờ đó, nhân dân ta đã đạt được những
thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, cũng cần nêu lên một thực tế
là quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm ở một số
nơi, trên nhiều lĩnh vực, nhất là ở cơ sở; tệ quan liêu,
mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây
phiền hà cho dân vẫn còn. Phương châm “dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa được thể chế hóa và
chậm đi vào cuộc sống.
Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để đó thật
sự là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm cho sự
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thắng lợi của công cuộc đổi mới, ngày 18/2/1998, Bộ
Chính trị ra Chỉ thị số 30-CT/TW “Về xây dựng và thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Ngoài 5 quan điểm chỉ
đạo, 6 nội dung cần quan triệt khi triển khai, chỉ thị còn
nêu rõ phương châm, phương pháp thực hiện. Chỉ thị yêu
cầu: “Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền,
giáo dục rộng rãi trong hội viên, đoàn viên và nhân dân
chỉ thị này và Quy chế dân chủ cơ sở, làm cho mọi người
hiểu và sử dụng đúng các quyền của mình đã được quy
định trong Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời chấp hành
đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Mặt trận và các
đoàn thể phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện
và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.
Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn và trách nhiệm nặng nề
của mình trong việc góp phần thực hiện nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân
với Đảng và Nhà nước nói chung, như: Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã quy định và trong việc triển khai thực
hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng,
ngày 26/5/1998 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông tri hướng dẫn Ủy ban Mặt
trận các cấp tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,
xã, phường, thị trấn với 3 nội dung chủ yếu sau:
a- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp
nhân dân, nhất là ở khu dân cư những chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở.
b- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn phối
hợp chặt chẽ với chính quyền cung cấp, triển khai những
việc cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân
thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình theo những
nội dung được nêu trong Quy chế dân chủ ở cơ sở.
c- Củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban
Công tác Mặt trận ở khu dân cư; củng cố Ban Thanh tra
nhân dân để thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của nhân
dân đối với những điều được quy định trong Quy chế.
Qua 20 năm triển khai Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính
trị và Nghị định 29/1998NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính
phủ, thực hiện 3 nội dung trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt sau:
1. Hầu hết cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến xã,
phường, thị trấn và các Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở
các khu dân cư, thôn, làng, ấp, bản được học tập Chỉ thị
30-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 29/CP của Chính
phủ; không ít cán bộ được học tập, nghiên cứu nhiều lần,
vì ngoài những lớp do Mặt trận tổ chức, các đồng chí đó
còn được tập huấn tại các Trung tâm Giáo dục Chính trị
thường xuyên ở các quận, huyện, các lớp đào tạo tại các
trường đào tạo cán bộ của tỉnh, thành.
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Các tổ chức thành viên, như: Hội Nông dân, Hội Liên
hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh ở nhiều địa phương đã tổ chức cho đoàn
viên, hội viên học tập theo từng cụm dân cư.
Ở các thôn, làng, ấp, bản qua mỗi kỳ Đại hội cấp xã,
phường, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với
trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tổ chức phổ biến nội
dung Chỉ thị 30-CT/TW và Nghị định 29/CP trong các cuộc
họp nhân dân, trong các hội nghị triển khai các phong
trào, các cuộc vân động do Mặt trận chủ trì và tuyên
truyền thông qua hệ thống truyền thanh của xã, thôn...
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận ở nhiều địa phương
được Ban chỉ đạo phân công, đặc trách việc tuyên truyền,
phổ biến Quy chế dân chủ ở cơ sở cho các chức sắc tôn
giáo, các già làng, trưởng bản, các trưởng dòng họ, những
người có uy tín và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, để
họ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho các tầng lớp nhân
dân mà họ có ảnh hưởng.
Cùng với việc đưa nhiệm vụ vận động nhân dân thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành một nội dung quan
trọng trong chương trình phối hợp và thống nhất hành
động hàng năm của Ủy ban Mặt trận các cấp, Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận các cấp còn đưa việc thực hiện
nhiệm vụ đó thành một chỉ tiêu thi đua và hàng năm được
xem xét, bình bầu và khen thưởng.
Nhìn chung, việc tổ chức học tập cho cán bộ Mặt trận các
cấp được tiến hành đều đặn hàng năm, đặc biệt là đối với
cán bộ cơ sở sau mỗi kỳ Đại hội. Riêng việc tổ chức học tập
trong cán bộ chính quyền và trong thời gian đầu khi triển
khai Chỉ thị và Quy chế khá rầm rộ, sôi nổi và đều khắp,
nhưng về sau, tình hình học tập ở một số nơi còn hạn chế,
có tình trạng cán bộ chính quyền, thậm chí cả cán bộ Mặt
trận cấp quận, huyện không nắm rõ Chỉ thị, Nghị định trên.
2. Cho đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường,
thị trấn ở hầu hết các địa phương đã phối hợp với chính
quyền cung cấp cụ thể hóa các nội dung của Quy chế dân
chủ ở cơ sở và đề ra phương thức thực hiện cho phù hợp
với đặc điểm của địa phương, bao gồm: Những việc chính
quyền địa phương có trách nhiệm thông tin kịp thời và
công khai để dân biết; Những việc phải đưa ra để nhân
dân bàn và quyết định trực tiếp; Những việc phải lấy ý
kiến của dân trước khi chính quyền quyết định; Những
việc mà nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát; Xây dựng
cộng đồng dân cư.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp cơ sở
tiến hành giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở theo ba phương thức: Vận động nhân dân trực tiếp
giám sát; Giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; Giám sát
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.
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Trong ba phương thức nêu trên, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam chú trọng chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân đi sâu
giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân; giám sát của từng đại biểu Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; giám sát việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thu,
chi các khoản đóng góp của dân để xây dựng cơ sở hạ
tầng trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết “xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Từ khi có Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát
của Ban Thanh tra nhân dân và sau đó là Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn có nội dung cụ
thể và mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là một cơ
sở quan trọng để các cơ quan tham mưu giúp Bộ Chính trị
xây dựng và ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW ngày
12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.
Hoạt động giám sát trực tiếp của nhân dân là hình
thức giám sát sôi động nhất và mang lại hiệu quả rất thiết
thực. Nội dung giám sát thường tập trung vào: việc quản
lý sử dụng đất đai; việc đền bù giải phóng mặt bằng; việc
xây dựng các công trình do dân đóng góp, những công
trình do Nhà nước đầu tư trực tiếp cho xã; giám sát giải
quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán
bộ xã, thôn.
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, mà trực tiếp
và chủ yếu là ở cơ sở xã, phường, thị trấn đã góp phần
quan trọng vào việc phát huy quyền và trách nhiệm làm
chủ của nhân dân. Thông qua Mặt trận, nhân dân phát
hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà
nước, quản lý xã hội, trong việc thực hiện các quy định
trong Quy chế dân chủ ở cơ sở và kiến nghị những giải
pháp khắc phục.
Tuy nhiên, hoạt động giám sát nói chung và giám sát
việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nói riêng, vẫn
đang là khâu yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về
khách quan, Nhà nước chưa có những cơ chế cụ thể đối
với từng lĩnh vực cần giám sát; việc tổ chức, tuyên
truyền, phổ biến pháp luật làm chưa tốt, nên nhiều người
dân chưa nắm được pháp luật.
Về chủ quan, công tác tổ chức cán bộ và hoạt động
của Mặt trận cơ sở ở một số nơi vừa yếu, vừa thiếu nên
“lực bất tòng tâm”. Mặt khác, không ít cán bộ Mặt trận,
cán bộ thanh tra còn nặng tâm lý “đấu tranh, tránh đâu”,
nhất là những người mắc sai lầm, khuyết điểm lại là
những người “có chức, có quyền”, trong nhân dân nhiều
nơi còn muốn giữ cho quan hệ họ hàng, quan hệ xóm làng
tốt đẹp để “tối lửa, tắt đèn có nhau”.v
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Lòng dân Tây Bắc Lòng hồ sông Đà
LÙ VĂN QUE*
iệc di dân tái định cư, giải phóng lòng hồ sông
Đà, xây dựng các nhà máy thủy điện lớn (Hòa
Bình, Sơn La, Lai Châu) trên sông Đà là việc làm
“ích nước, lợi nhà” đang tác động đến người dân
Tây Bắc. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải hiểu rõ lòng dân,
lòng hồ; giai đoạn ổn định và phát triển tiếp theo cần tìm
ra “chìa khóa” thật sự làm lòng dân yên.

V

Hồ phẳng lặng, dân chưa yên
Sau khi đắp đập ngăn sông, dòng sông Đà đã trở thành
lòng hồ sông Đà rộng lớn, hồ chứa khoảng 20 tỷ mét khối
nước, là thế mạnh mới của Tây Bắc. Đồng bào các dân tộc
ở dọc ven hồ sông Đà vẫn luôn gắn cuộc sống của mình
với lòng hồ này. Bên dòng sông Đà, cuộc sống của dân có
khá hơn, có nhà văn hóa và trường học, nuôi thêm cá

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp xúc các tầng lớp nhân
dân và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại khu dân cư xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP

*

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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lồng, người dân đánh bắt tôm cá, phát triển thuyền máy
chở hàng và người đi lại trên hồ sông Đà,…
Hồ sông Đà đang thực hiện chức năng phát điện được
hơn 20 tỷ kWh/năm, chống lũ và chống hạn cho đồng
bằng Bắc bộ; còn chức năng khác đã có dự án cụ thể như:
giao thông thủy, văn hóa - du lịch, phát triển nông - lâm
- thủy sản trên hồ, nhưng chậm được triển khai. Đến nay
hồ sông Đà vẫn nghèo, rừng cây ở dọc hai bên hồ, đồi núi
trọc nhiều, đất xói mòn sẽ bồi lắng lòng hồ, dẫn đến bảo
vệ hành lang hồ sông Đà có bất cập, phát huy thế mạnh
hồ sông Đà ở Tây Bắc còn khó khăn.
Số dân ở các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
có gần 3 triệu người, với hơn 20 dân tộc cùng chung sống.
Lòng người dân ở ven hồ và ở Tây Bắc nói chung là tốt. Việc
di dân tái định cư, giải phóng lòng hồ sông Đà ở nước ta có
quy mô lớn nhất, đồng bào đã thực hiện việc chuyển dần ra
khỏi lòng hồ sông Đà, chính quyền đón dân đến tái định cư
ở nơi mới theo tiến độ. Việc di dân tái định cư, giải phóng
lòng hồ sông Đà có nhiều khó khăn, nhưng đồng bào đã
vượt qua, vì Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện
giúp đỡ xây dựng cuộc sống mới. Để tiếp tục ổn định đời
sống và sản xuất cho người dân vùng chuyển dân sông Đà,
thủy điện Hoà Bình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/1/2015 phê duyệt Đề án
ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân
sông Đà thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 20092020 (tổng vốn đầu tư 4.053 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư
hỗ trợ sản xuất là 392 tỷ đồng); Quyết định số 401/QĐ-TTg
ngày 27/3/2015 phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển
kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy
điện Hòa Bình, tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2017 (tổng vốn
đầu tư 1.396,636 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư hỗ trợ sản
xuất là 120,4 tỷ đồng), với mục tiêu ổn định nơi ở của các
hộ dân, không còn hộ thiếu đất sản xuất và hộ đói, giảm hộ
nghèo xuống bằng mức bình quân chung của tỉnh; có nền
kinh tế phát triển toàn diện, địa bàn dân cư ổn định, có
điều kiện phát triển bền vững, đời sống của người dân được
bảo đảm và ngày càng được nâng cao.
Việc di dân tái định cư, giải phóng lòng hồ sông Đà,
các địa phương đã vận dụng cơ chế chính sách, tập trung
di chuyển dân đến điểm tái định cư mới, cơ bản ổn định
được đời sống dân, đang hình thành những mô hình sản
xuất mới. Nhưng những việc đã làm cho thấy, mảng sáng,
mảng tối vẫn còn đan xen, chưa được như mong muốn. Do
đó, đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc đang có phân tâm có vui mừng, có buồn lo về: dân cư, dân sinh, dân trí, dân
chủ, dân an, bình đẳng, đoàn kết,…
Mặt hồ sông Đà từ Hòa Bình đến Lai Châu phẳng lặng,
nhưng lòng dân chưa yên và đồng bào “lo lắng nhất là
dân không giàu”. Thực tiễn của việc di dân tái định cư,
giải phóng lòng hồ sông Đà của Thủy điện Hòa Bình cho
thấy, khởi động từ năm 1976 và đến nay đã hơn 40 năm
rồi, nhưng dân đến tái định cư ở nơi mới cuộc sống vẫn
còn nhiều khó khăn.
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Dân mong yên, hồ mong giàu
Cuộc di dân tái định cư, giải phóng lòng hồ sông Đà để
xây dựng các nhà máy thủy điện lớn trên sông Đà là một cuộc
cách mạng làm thay đổi nếp sống cũ, xây dựng nếp sống mới
trong lòng dân Tây Bắc, việc thực thi cuộc cách mạng đó
không dễ dàng, cũng không chỉ là thách thức mà thật sự là
cơ hội phát triển. Hiện nay, đúng là “dân mong yên, hồ mong
giàu”,... Đồng bào nghĩ, nếu ai đó phá rừng đầu nguồn, làm
bồi lắng và cạn kiệt lòng hồ, không có nước, không có điện,...
là làm cho hồ sông Đà nghèo thì Tây Bắc sẽ tiếp tục nghèo.
Ngược lại, chỉ có các dân tộc ở Tây Bắc được bảo vệ và phát
triển rừng đầu nguồn mới có hồ sông Đà, mới có điện, có vận
tải, có du lịch,… là làm cho lòng hồ sông Đà giàu đẹp, sẽ làm
dân giàu, lòng dân Tây Bắc mới yên. Dân luôn mong các cấp
có trách nhiệm cùng với dân thực hiện tốt chủ trương, chính
sách, quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức di dân tái
định cư, giải phóng lòng hồ sông Đà một cách thật sự dân
chủ, công bằng, công khai, minh bạch. Sớm giải quyết dứt
điểm, thanh toán đúng và đủ những việc tồn lại ở dưới cốt
và trên cốt nước ngập, không làm khó dân; khi cần phải phúc
tra hoặc thanh tra lại. Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP
ngày 20/10/2008 của Chính phủ, có quy định cụ thể để dân
ở ven hồ tận dụng đất bán ngập sản xuất cây, con ngắn ngày,
không làm ảnh hưởng đến bảo vệ lòng hồ sông Đà. Tháng
7/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã xây dựng Đề án
khai thác tiềm năng lòng hồ thủy điện, đây là cơ hội mới mở
hướng làm ăn cho bà con.
Chúng ta không nên nghĩ đơn giản rằng, đồng bào đã
có nhà, có đất, có nước, có điện,… là mọi chuyện sẽ xong;
cũng không nên ỷ lại vào tinh thần cao cả và hy sinh của
đồng bào các dân tộc mà quên nghĩa vụ đối với họ.

Kiến nghị về giải pháp
Đề nghị ở vùng các tỉnh Tây Bắc tổng kết lại, rút bài
học kinh nghiệm, đồng thời, xác định rõ việc người dân
Tây Bắc cần làm, là ưu tiên các cây, con có thế mạnh; tạo
mô hình liên kết - liên doanh phù hợp; có chính sách thúc
đẩy nông dân, doanh nghiệp cụ thể, sử dụng công nghệ
cao,… hợp với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong thời
kỳ mới, cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế để dân giàu,
không tụt hậu so với vùng khác; không làm trái quy
hoạch và kế hoạch đã được duyệt, cần chú trọng làm
những việc mang tính đột phá, như:
1. Hỗ trợ đồng bào Tây Bắc trồng rừng, bảo vệ rừng
đầu nguồn hồ sông Đà, chuyển đổi nương rẫy sang trồng
rừng và bảo vệ rừng, giảm sản xuất lương thực trên đất
dốc, tăng diện tích trồng rừng và phát triển kinh tế rừng,
để đồng bào sống bằng nghề rừng.
2. Xây dựng cho từng dân tộc có một số cán bộ cốt
cán có tâm, có tầm làm “đày tớ” của dân, do dân, vì dân.
Thu hút người có đức, có tài, vì dân ở Tây Bắc là việc có
ý nghĩa quyết định mọi việc làm ở đây.
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Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Trưởng Ban Cứu trợ Trung ương nắm tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc trên địa bàn
tỉnh Lai Châu, tháng 6/2018.
ẢNH: PV
3. Xây dựng hệ thống vận tải đường thủy và du lịch
trên hồ sông Đà, có đường cao tốc, nghiên cứu làm đường
sắt từ Hà Nội lên Tây Bắc,… Được như vậy, Tây Bắc mới
giàu mạnh góp phần vào giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Đà, nhằm thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, để ổn định và phát
triển bền vững kinh tế - xã hội cả vùng Tây Bắc, có bước
đi và lộ trình phù hợp, với tinh thần và trách nhiệm cao,
làm quyết liệt và hiệu quả, để đồng bào tin,...

4. Có chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân ở trong
và ngoài nước đến liên doanh, đầu tư xây dựng; có các dự
án cụ thể về phát triển nông - lâm - thủy sản ở hai bên
hồ; xây dựng các điểm văn hóa - du lịch - thể thao, các
bến cảng vận tải, mua bán hàng hóa trên hồ,… mà không
làm ảnh hưởng tới lòng hồ.

Nhu cầu vốn để thực hiện Dự án rất lớn trong điều
kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, nhưng so đo cắt gọt
Dự án hoặc dễ dãi trong sử dụng nguồn vốn đều không
phù hợp. Việc xây dựng Dự án ở đây cần sự nhìn nhận
thấu đáo, chia sẻ sâu sắc, có nghĩa có tình, một thái độ
nghiêm túc, cẩn trọng và trách nhiệm, phải xác định đúng
mục tiêu đạt tới, tính đúng và tính đủ vốn, không chỉ
đơn giản là những con số vốn lớn hay nhỏ, nhằm hỗ trợ
hiệu quả cũng như chăm lo thật sự với người dân tái định
cư cả 3 công trình thủy điện trên sông Đà và cho cả vùng
Tây Bắc.

5. Đảng và Nhà nước có chính sách hậu di dân tái định
cư thủy điện sông Đà. Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh trong
vùng Dự án phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn xây dưng Dự án “Ổn định dân cư, phát triển
kinh tế-xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”. Đề án
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
666-QĐ/TTg ngày 31/5/2018, đề nghị Chính phủ chỉ đạo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn,... xây dựng lại Dự án ổn định và phát triển chung
cho cả 3 vùng hồ sông Đà từ Hòa Bình đến Lai Châu; không
nên có Dự án riêng cho vùng hồ thủy điện Sơn La; nhất
thiết phải bao gồm cả vùng hồ thủy điện Hòa Bình, vùng
hồ thủy điện Lai Châu. Trong Dự án chung này, cần có hai
hợp phần là Dự án đa mục tiêu vùng lòng hồ sông Đà, và
Dự án đa mục tiêu vùng còn lại liên quan đến lòng hồ sông

6. Ở Tây Bắc dân còn nghèo, nguồn lực, nghị lực tại
chỗ rất thấp. Do đó, hàng năm Nhà nước cần trích một
phần tiền thuế tài nguyên thu được từ điện sông Đà đầu
tư lại cho lòng hồ và xây dựng đời sống nhân dân.
7. Về cách làm, ý Đảng phải hợp lòng dân. Việc gì giữa
Đảng và dân chưa thống nhất thì cần đối thoại cho “thấu
tình, đạt lý ”, không áp đặt, không làm thay, không để
kẻ xấu kích động. Chính phủ phải kiểm soát thấy việc làm
không hợp lòng dân thì sửa ngay. Biết dùng người tốt
trong cộng đồng dân tộc để quản lý, giáo dục tại chỗ.v
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Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của đồng bào dân tộc Khmer, cơ sở
đảm bảo an ninh vùng Tây Nam bộ
NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm và
đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc Khmer. Những thành tựu đạt được có ý nghĩa quan trọng không
chỉ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer, mà còn
có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng Tây Nam bộ.
Summary: In recent years, our Party and State have paid much attention and
issued many guidelines and policies to prioritize socio-economic development of the
Khmer ethnic minority areas. These achievements have important implications not
only in improving the material and spiritual life of the Khmer people, but also have
an important role in ensuring security and order in the Southwest region.
Từ khóa: Đồng bào dân tộc Khmer; nâng cao đời sống; đảm bảo an ninh; Tây Nam bộ.
Keywords: Khmer people; improve life; security; Southwest.
Nhận bài: 16/11/2019; Sửa chữa: 21/11/2019; Duyệt đăng: 29/11/2019.
ồng bào dân tộc Khmer ở nước ta sinh sống lâu
đời trên vùng đất Tây Nam bộ. Theo số liệu tổng
điều tra chính sách tổng thể vùng dân tộc của
Ủy ban Dân tộc năm 2017, dân tộc Khmer có
1.249,199 người, với khoảng 330 nghìn hộ gia đình,
sinh sống tập trung chủ yếu ở 488/691 xã, phường, thị
trấn vùng Tây Nam bộ (trong đó có 207 xã đặc biệt khó
khăn thuộc Chương trình 135). Đồng bào Khmer sinh
sống chủ yếu ở các tỉnh: Sóc Trăng có hơn 404 nghìn
người, với khoảng hơn 100 nghìn hộ; Trà Vinh có 328
nghìn người, với khoảng trên 88 nghìn hộ; Kiên Giang
có 238 nghìn người, với khoảng hơn 56 nghìn hộ; An
Giang có khoảng hơn 93 nghìn người, với khoảng 37
nghìn hộ; Bạc Liêu có khoảng hơn 68 nghìn người, với
khoảng hơn 15 nghìn hộ; Cà Mau có khoảng 42 nghìn
người, với khoảng 10 nghìn hộ; Vĩnh Long có khoảng 26
nghìn người, với gần 7 nghìn hộ; Cần Thơ có 22.705
người, với gần 6 nghìn hộ...

Đ

CT/TW ngày 14/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khóa VI) và Thông báo số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về công tác ở vùng
đồng bào dân tộc Khmer”. Nghị quyết số 21/NQ - TW của
Bộ Chính trị “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông
Cửu Long đến năm 2010” và Kết luận số 28 - KL/TW ngày
14/8/2012 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm
vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an
ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ
2011 - 2020” nhằm xây dựng tổng thể các chính sách ưu
đãi riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng bằng sông
Cửu Long, trọng tâm là đối với đồng bào Khmer giai đoạn
2014 - 2020 và Chiến lược phát triển toàn diện đối với
đồng bào dân tộc Khmer đến năm 2030, định hướng đến
năm 2050; Chỉ thị số 19 - CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban
Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc
Khmer trong tình hình mới...

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành
nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer, như: Chỉ thị 68-

Việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã
được Chính phủ, các ban, bộ, ngành và các địa phương có
đông đồng bào dân tộc Khmer thực hiện nghiêm túc, cụ

*

Phó Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết, tặng quà và
trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tháng 4/2019.
ẢNH: PV

thể, phù hợp với sự phát triển chung của cả vùng và từng
địa phương. Chính phủ ban hành 100 văn bản thực hiện
các chủ trương, đường lối của Đảng đang triển khai trên
địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 58
chính sách chung liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu
số vùng dân tộc thiểu số và 42 chính sách riêng đối với
đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách chủ yếu là các
quyết định phê duyệt các chính sách, dự án quan trọng,
toàn diện đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói
chung và đồng bào Khmer nói riêng. Triển khai thực hiện
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương có đông đồng
bào dân tộc Khmer sinh sống đã ban hành các văn bản
chỉ đạo thực hiện, như: tỉnh Trà Vinh ban hành 8 văn bản;
tỉnh Kiên Giang xây dựng và ban hành 6 văn bản; các tỉnh
An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và
Cần Thơ ban hành từ 1 đến 2 văn bản về đồng bào dân tộc
Khmer. Thông qua việc triển khai thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer
từng bước đã có bước phát triển.
Về kinh tế, đời sống, vùng dân tộc Khmer được đầu tư
hàng trăm tỷ đồng để triển khai các hạng mục, công
trình, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo cán bộ và cộng

đồng; đã xây dựng 90 nghìn nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất,
đất ở cho 30.025 hộ; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngành
nghề, giải quyết việc làm cho 18.609 lao động và 5.139
hộ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc
Khmer còn khoảng 25% (mỗi năm giảm 3%). Trong đó,
nhiều địa phương có số hộ nghèo giảm mạnh như: tỉnh
Sóc Trăng, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc Khmer giảm từ 3
- 4%/năm. Trong toàn vùng có nhiều trang trại, doanh
nghiệp do chính đồng bào Khmer làm chủ. Tốc độ tăng
trưởng kinh tế (GDP) bình quân ở các tỉnh, thành phố có
đông đồng bào Khmer sinh sống từ năm 2007 - 2016 đã
tăng từ 9% đến 11,7%/năm. Kinh tế vùng đồng bào dân
tộc Khmer có sự phát triển, nên đời sống vật chất, tinh
thần của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Về giáo dục, đào tạo, công tác chăm lo sự nghiệp giáo
dục, đào tạo nhằm nâng cao dân trí, duy trì và phát triển
triển tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer luôn được
Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương
đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách ưu đãi đối với học
sinh, sinh viên dân tộc Khmer, như: cử tuyển, dự bị đại
học, học bổng, hỗ trợ tiền, gạo, miễn giảm học phí; chính
sách thu hút đối với giáo viên, cán bộ giáo dục công tác
trong vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của đồng bào
được thực hiện có hiệu quả. Hệ thống trường phổ thông,
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trường dân tộc nội trú, trường dạy nghề cho con em đồng
bào Khmer đã phát triển đến 100% các huyện có đông
đồng bào Khmer; tỷ lệ huy động trẻ em Khmer trong độ
tuổi đến trường đạt trên 90%. Tính đến cuối năm 2018,
toàn vùng đã có 30 trường phổ thông nội trú ở cấp huyện
và tỉnh được xây dựng với tổng số vốn đầu tư hàng trăm
tỷ đồng. Bình quân hằng năm có trên 500 em người dân
tộc Khmer được tuyển sinh theo hình thức cử tuyển. Việc
dạy song ngữ ở các trường tiểu học, trung học cơ sở vùng
đồng bào dân tộc Khmer từng bước được mở rộng (Các
tỉnh có đông đồng bào Khmer hiện đã có hàng trăm
trường dạy song ngữ, riêng tỉnh Sóc Trăng có 158 trường,
với 1.672 lớp và 42.988 học sinh). Đa số địa phương đã
quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách cho giáo viên
và các vị sư tham gia giảng dạy chữ Khmer tại các điểm
chùa, trường học trong dịp hè. Cơ sở vật chất, trang thiết
bị phục vụ dạy và học ở hầu hết các trường có đông đồng
bào Khmer sinh sống được tăng cường đầu tư, cơ bản đáp
ứng yêu cầu. Đội ngũ giáo viên là người Khmer được quan
tâm, đào tạo, bồi dưỡng; số giáo viên đạt chuẩn tăng cả
về số lượng và chất lượng, nhiều cán bộ quản lý và giảng
dạy người dân tộc Khmer đạt được những thành tích xuất
sắc, được phong tặng danh hiệu cao quý trong những năm
đổi mới.
Về công tác y tế, công tác chăm lo sức khỏe cho đồng
bào Khmer luôn được cấp ủy, chính quyền chú trọng.
Mạng lưới y tế cơ sở thường xuyên được đầu tư, củng cố.
Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên;
công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, vệ
sinh an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, rộng
khắp. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn dưới 30%.
Mỗi năm, có trên 70 nghìn lượt người được khám, chữa
bệnh miễn phí.
Công tác văn hóa, thông tin và việc bảo tồn, khai thác
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer những năm
qua được triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả. Đài phát
thanh của các địa phương đã tăng thời lượng phát sóng
các chương trình bằng tiếng Khmer. Các địa phương có
đông đồng bào dân tộc Khmer phát hành báo chữ Khmer,
báo ảnh Thông tấn xã Việt Nam đã phát hành song ngữ
Việt - Khmer. Một số tỉnh đã xây dựng Nhà truyền thống
dân tộc Khmer. Tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng xây dựng được
Nhà Bảo tàng dân tộc Khmer, đồng thời, sưu tầm được
nhiều hiện vật văn hóa vật thể, phi vật thể có giá trị. Một
số nơi đã xây dựng Trung tâm văn hóa tiêu biểu của đồng
bào Khmer. Các di tích lịch sử văn hóa của đồng bào
Khmer cơ bản được đầu tư tu bổ với số vốn lên tới hàng
trăm tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Các
lễ hội truyền thống được duy trì và tổ chức tốt. Các đội
văn nghệ chuyên nghiệp và quần chúng được khuyến
khích đầu tư phát triển. Việc giao lưu văn hóa, họp mặt
hữu nghị với các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân
tộc Việt Nam và các nước láng giềng tiếp tục được tăng
cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
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nhân dân của Đảng và Nhà nước ta. Mạng lưới truyền
thanh đến nay đã tới 100% thôn, ấp; Internet đã được
phát triển ở nhiều nơi, tạo điều kiện để đồng bào tiếp cận
với nhiều thông tin của cả nước và thế giới. Tỷ lệ hộ đồng
bào dân tộc Khmer có phương tiện nghe, nhìn tăng cao,
đạt bình quân 98% như Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long;
nhiều địa phương đạt 100%, như Kiên Giang, Cần Thơ.
Về công tác tôn giáo, cấp ủy đảng các cấp ở các địa
phương trong vùng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo
công tác tôn giáo nói chung, Phật giáo Nam tông Khmer
nói riêng, qua đó đã giúp cho hoạt động của Phật giáo
Nam tông Khmer ổn định, đúng hướng, tạo niềm tin của
sư sãi và tín đồ đối với Đảng, Nhà nước. Theo báo cáo từ
các địa phương, Phật giáo Nam tông Khmer hiện có
khoảng 10 nghìn sư sãi, chiếm ¼ số tăng, ni Phật giáo ở
Việt Nam. Vùng đồng bào dân tộc Khmer có 453 chùa,
trong đó 14 chùa được công nhận di tích lịch sử - văn hóa
cấp quốc gia; 29 chùa được công nhận di tích cấp tỉnh; ghi
công, khen thưởng 150 chùa có công với cách mạng trong
các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước được xây dựng ở cả 3
cấp từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động của các cấp hội cơ bản
ổn định, đi vào nền nếp và hiệu quả. Năm 2006, với sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước, Học viện Phật giáo Nam
tông Khmer được thành lập tại thành phố Cần Thơ. Trong
những năm qua, Học viện đã trực tiếp đào tạo hàng nghìn
chức sắc, đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống chùa
chiền, tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer. Ngoài
ra, các trường trung cấp Phật giáo cũng được thành lập ở
một số địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer như
ở Sóc Trăng, Nhà nước đầu tư xây dựng trường Bổ túc văn
hóa Pàli Nam bộ có quy mô lớn, đã đào tạo được 17 khóa,
với trên 1.500 tăng sinh. Do thực hiện tốt chính sách về
tín ngưỡng, tôn giáo, từ năm 1991 đến nay, đã có nhiều
vị tiêu biểu trong đồng bào Khmer đại diện tham gia Hội
đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp; hiện nay có 2 vị là Phó pháp chủ, 2 vị là Phó Chủ
tịch Hội đồng trị sự, 48 vị tham gia các Ban, Viện trực
thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công tác tu sửa, xây
dựng, trùng tu chùa và di tích lịch sử văn hóa của đồng
bào Khmer được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, hỗ
trợ, đã có trên 200 ngôi chùa được tu bổ khang trang, đáp
ứng yêu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào. Ở Cần
Thơ, Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Cần Thơ
thường xuyên phổ biến, tuyên truyền vận động 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 cũng đã phối 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 20122014; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Ban Chỉ
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huy Quân sự quận Ninh Kiều tổ 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.
Những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực nêu trên
có ý nghĩa quan trọng không chỉ nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của đồng bào Khmer, mà còn hỗ trợ tích
cực đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng dân tộc
Khmer và tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại,
phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù
địch về chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tăng
cường sự tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, sư sãi và
đồng bào Khmer vào các chính sách của Đảng, Nhà nước,
chủ động, tích cực đấu tranh với những âm mưu của các
tổ chức phản động người Khmer, ngăn chặn được 13 vụ
kích động gây rối, biểu tình tạo “điểm nóng” kích động
tư tưởng ly khai, tự trị. Qua các vụ việc xảy ra trên địa
bàn các tỉnh trong vùng, sư sãi và đồng bào Khmer đã
nhận rõ bộ mặt của các thế lực thù địch, đồng thuận với
chính quyền trong việc xử lý theo pháp luật 39 đối tượng
chống đối chính quyền; tác động Giáo hội xử lý buộc xuất
tu 19 đối tượng đội lốt sư sãi, xử lý các đối tượng lợi
dụng vấn đề dân tộc Khmer để chống phá chế độ, nên đã
ổn định được tình hình an ninh, trật tự trong vùng.
Tuy nhiên, hiện nay các tổ chức phản động người
Khmer trong và ngoài nước đang lợi dụng triệt để những
tồn tại, yếu kém trong quản lý điều hành của một số
chính quyền địa phương và lợi dụng sự nghèo khó của
một bộ phận đồng bào Khmer ở vùng sâu, vùng xa để
kích động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết giữa các
dân tộc. Hiện tại, vẫn còn một bộ phận cán bộ, trí thức,
sinh viên, sư sãi người Khmer có tư tưởng và nhận thức
sai lệch về vấn đề quốc gia, dân tộc, lịch sử vùng đất
Tây Nam bộ; ủng hộ hoạt động của các phần tử phản
động. Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều
tăng sinh, sư sãi Khmer lợi dụng mạng xã hội để lập
nhóm liên lạc kín trên các trang mạng; trả lời phỏng vấn
báo, đài bên ngoài; đăng tải những nội dung xuyên tạc
lịch sử vùng đất Nam bộ.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh vùng dân tộc Khmer, cần
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như sau:
Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền vùng đồng bào
dân tộc Khmer phải nhận thức và kịp thời cụ thể hóa các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ thành chính
sách, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ
thể, phù hợp với điều kiện thực tế nơi đồng bào Khmer
sinh sống. Trong quá trình thực hiện cần có sự phân
công, phân cấp rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính
quyền, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể nhân dân.

Hai là, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên phải thường xuyên làm tốt công
tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào, đồng
thời, thực hiện tốt phong cách công tác dân vận “Trọng
dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với
Dân”; kiên trì thực hiện quan điểm “Dân là chủ”, “Dân
làm chủ”; nắm chắc diễn biến tâm tư, tình cảm của đồng
bào, phát huy và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Ba là, đưa các nội dung tuyên truyền, vận động của
chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể để phổ biến đường
lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các
chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa
phương; tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn, bảo
tồn các giá trị văn hóa dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ,
loại bỏ các luồng văn hoá độc hại, phản động, biệt dị với
những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần mở các lớp chuyên
đề tại các điểm chùa cho các vị sư sãi và tín đồ hiểu biết
sâu sắc về lịch sử truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các
dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lồng
ghép công tác tuyên truyền gắn với sinh hoạt các loại
hình văn hoá, nghệ thuật truyền thống như: Sân khấu,
âm nhạc, hội hoạ... để làm nòng cốt cho công tác vận
động thu hút đồng bào Khmer vào các cuộc vận động.
Bốn là, tập trung mọi nguồn lực chăm lo phát triển kinh
tế, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đồng
bào là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin với Đảng.
Trong giải quyết vấn đề Phật giáo Nam tông Khmer và
thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết
dân tộc nơi đây cần phải đặt trọng tâm vào đội ngũ sư sãi.
Sư sãi có vai trò quan trọng, do vậy khi hoạch định và
thực thi các chính sách đối với đồng bào Khmer Tây Nam
Bộ và Phật giáo Nam tông Khmer Tây Nam bộ không chỉ
ban tôn giáo các cấp, mà các ngành, các cấp phải nhận
thức đầy đủ vai trò của sư sãi. Nhận thức được như vậy
thì Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị mới phát huy cao
nhất vai trò của sư sãi Phật giáo Nam tông trong chiến
lược đại đoàn kết dân tộc của mình. Sư sãi Phật giáo Nam
tông Khmer hiện rất đông, khoảng hơn 9.000 vị song
trình độ nhiều mặt, kể cả Phật học khá thấp. Vì vậy, trong
những năm tới rất cần đầu tư mạnh vào việc đào tạo sư
sãi và có chính sách hỗ trợ cho hệ thống trường lớp của
Phật giáo Nam tông Khmer trong đó có: Trường chùa,
trường sơ cấp Pàli (sơ cấp Phật học), trường trung cấp
Pàli (trung cấp Phật học) và kể cả trường cao cấp Pàli (Học
viện Phật giáo Nam tông).
Năm là, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng
hệ thống chính trị, chăm lo cho đội ngũ cán bộ người dân
tộc Khmer, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố
trí cán bộ một cách hợp lý để từng bước nâng cao vai trò
lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
nhà nước của chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển
toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer.v
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Một số giải pháp thực hiện bình đẳng
giới trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi hiện nay
NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Trong thời đại ngày nay, bình đẳng giới đã trở thành một trong những
vấn đề của phát triển mang tính toàn cầu. Nói đến bình đẳng giới, về cơ bản là
nói đến sự bình đẳng về vị thế, cơ hội và các quyền của phụ nữ với nam giới.
Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đến cuối thế kỷ
XX, các quốc gia đều đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển con
người, nhưng vẫn còn có sự khác biệt trong các chỉ số phát triển giữa nam và nữ.
Trong đó, sự phát triển năng lực của phụ nữ ở tất cả các quốc gia còn thấp hơn
nam giới, đặc biệt ở những quốc gia chậm phát triển.
Summary: In modern times, gender equality has become one of the problems of
global development. Talking about gender equality, basically it is about equality of
position, opportunity and the rights of women to men. According to the report of
the United Nations Development Program (UNDP), by the end of the twentieth
century, all countries achieved important achievements in human development,
but there were still differences in development indicators between men and
women. In particular, the capacity development of women in all countries is lower
than men, especially in less developed countries.
Từ khóa: Bình đẳng giới; phụ nữ; nam giới; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển con người.
Keywords: Gender equality; women; men; ethnic minorities and mountainous areas; human development.
Nhận bài: 15/11/2019; Sửa chữa: 19/11/2019; Duyệt đăng: 5/12/2019.

ua thực trạng bình đẳng giới cũng như sự phát
triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia, Chương trình
phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cũng thấy rằng,
bất bình đẳng giới thực sự vừa là một trong
những nguyên nhân cơ bản của tình trạng đói nghèo, vừa
là rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững và tác động
tiêu cực không chỉ đến phụ nữ mà đến tất cả các thành
viên trong xã hội.

Q

Sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở Việt Nam đã được Đảng
và Nhà nước ta quan tâm ngay từ buổi đầu cách mạng.

*

Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.
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Khẩu hiệu “nam nữ bình quyền” được khẳng định từ Hiến
pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946).
Cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người vừa
là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Việc chăm
lo phát triển nguồn lực con người là một nhân tố quyết
định thành công của công cuộc đổi mới, trong đó, các tiêu
chí phát triển được hướng vào cả nam giới và nữ giới.
Trong khi đó, việc định kiến giới là một trong những
nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng về giới, đặc biệt
trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng
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bào các dân tộc thiểu số thường tập trung cư trú ở những
vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn đặc biệt khó khăn, đại
bộ phận đời sống của các gia đình dân tộc thiểu số vẫn
còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sự tồn tại của những
phong tục tập quán, tín ngưỡng, hủ tục lâu đời trong đời
sống đồng bào các dân tộc cũng làm cho phụ nữ trở thành
nhóm xã hội cực khổ nhất. Họ là một lực lượng xã hội
quan trọng có ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của
vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Để góp phần cải thiện
đời sống, nâng cao trình độ, dân trí, đảm bảo trật tự an
ninh xã hội và chủ quyền quốc gia, việc thực hiện bình
đẳng giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số là công tác
xã hội quan trọng cần ưu tiên, đặt lên hàng đầu. Vấn đề
bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề
cần đặc biệt quan tâm cả trong mục tiêu phát triển và cả
trong quá trình hoạch định chính sách quan hệ tộc người
ở nước ta trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế
toàn cầu.

đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và
thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và
xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững
của đất nước và các mục tiêu cụ thể, gồm: Tăng cường sự
tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo,
nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh
vực chính trị; Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh
tế, lao động, việc làm; Tăng cường sự tiếp cận của phụ
nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối
với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự
tham gia bình đẳng nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và
đào tạo; Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ
hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Bảo đảm bình đẳng
giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; Bảo đảm bình
đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo
lực trên cơ sở giới; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước
về bình đẳng;…

Trong những năm qua, đã có nhiều văn bản (Nghị
định, Thông tư) cụ thể, thể chế hóa, hướng dẫn Luật Bình
đẳng giới gồm: Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày
4/6/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý
nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản
lý nhà nước về bình đẳng giới, với 4 chương, 18 điều. Nghị
định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về
các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới với 6 chương, 23
điều. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của
Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
với 5 chương, 29 điều.

Tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới
và một số kết quả đạt được trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chương trình hành động của chính phủ đến năm 2020
thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của
Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Ban hành kèm theo
Nghị định số 57/NQ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ)
với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu
quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung
ương và địa phương đối với công tác phụ nữ, thực hiện
bình đẳng giới nhằm phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ
được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn,
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc
làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa,
tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc
xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng
lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là
một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến
bộ nhất khu vực.
Trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn
2011-2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 2351/QĐTtg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ) với mục
tiêu tổng quát là đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ,
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc
trong phạm vi cả nước. Trong quá trình triển khai nhiệm
vụ thực hiện Luật Bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp Trung
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, ngành có liên
quan triển khai thực hiện tốt công tác bình đẳng giới.
Sau khi Luật Bình đẳng giới được ban hành, Uỷ ban
Dân tộc đã chủ động trong việc tuyên truyền đến toàn
thể cán bộ, công chức. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới
công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến Luật Hôn
nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới cho đồng bào dân
tộc thiểu số. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong
quá trình xây dựng chính sách, chương trình, dự án phát
triển kinh tế - xã hội tạo tiền đề để thực thi bình đẳng
giới. Chú trọng lồng ghép trong các chương trình, chính
sách, dự án, đề án lớn do Ủy ban Dân tộc đề xuất xây
dựng và triển khai thực hiện. Trong đó, Chương trình
phát triển kinh tế - xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn
(Chương trình 135); Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ là người dân tộc thiểu số (Quyết định 34/2006/QĐTTg); Chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ
đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (Quyết định
32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Chính sách
này dựa trên thực trạng đời sống của hộ gia đình người
dân tộc thiểu số, trong đó có cả chủ hộ gia đình là nam
và nữ đều được bình đẳng như nhau. Kết quả thực hiện
chính sách này đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế
hộ gia đình và góp phần tích cực trong việc thực hiện
quyền bình đẳng trong hộ gia đình dân tộc thiểu số.
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Trong những năm qua, Ủy ban Dân tộc cũng đã phối
hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban
Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, địa phương có liên
quan tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Mô
hình 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng
giới với nội dung: mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ
trợ về bình đẳng giới tại 30 xã, phường, thị trấn ở miền
núi, vùng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số. Khảo sát
đánh giá về thực trạng bình đẳng giới tại các xã miền núi,
vùng cao. Xây dựng thí điểm một số dịch vụ thông tin, tư
vấn (tại các điểm bưu điện văn hóa xã, tại nhà người có
uy tín tại thôn, bản) nhằm nâng cao nhận thức về thực
hiện bình đẳng giới tại một số dân tộc có phong tục, tập
quán ảnh hưởng trực tiếp đến bất bình đẳng giới (tình
trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống). Xây dựng các
sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm dân tộc
để tuyên truyền thay đổi dần các phong tục, tập quán
ảnh hưởng tới bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động
thăm quan học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo, tọa
đàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình.
Cùng với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã
hội trong những năm qua, thực hiện mục tiêu bình đẳng
giới và công tác phụ nữ, cán bộ nữ đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào và được cộng đồng
quốc tế ghi nhận. Xếp hạng năm 2012 của Liên hợp quốc
về chỉ số bất bình đẳng giới Việt Nam xếp thứ 47/187
quốc gia, so với vị trí 58/136 quốc gia năm 2010 (thứ
hạng càng gần 0 càng thể hiện sự bình đẳng cao). Việt
Nam cũng được Liên hợp quốc đánh giá là nước có nhiều
tiến bộ trong cải thiện công bằng giới. Đạt được kết quả
như trên, bên cạnh những thành quả chung của cả nước,
công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số góp phần
quan trọng trong thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu
quốc gia về bình đẳng giới.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ta có dân
số chiếm 14,3% dân số cả nước, trong những năm qua,
công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số có nhiều
chuyển biến tích cực: Tỷ lệ cán bộ, công chức nữ trong đó
có cán bộ, công chức nữ là người dân tộc thiểu số tham
gia trong khu vực công ngày càng tăng, như: tỉnh Điện
Biên tỷ lệ cán bộ, công chức trong khu vực công chiếm
36%, trong đó cán bộ, công chức nữ dân tộc thiểu số
chiếm 18,7%. Tỉnh Lào Cai, tỷ lệ này là 62,2% và 15%;
Tỉnh Kom Tum tỷ lệ này là 56,84% và 12,50%. Điều đó
cho thấy, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần phụ nữ
dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi, công tác bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ còn
hạn chế. Tỷ lệ phụ nữ tham gia giữ vị trí lãnh đạo chủ
chốt còn khiêm tốn. Ở một số tỉnh cán bộ, công chức nữ
chiếm tỷ lệ trên 50%, nhưng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh
đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Phó Giám đốc sở,
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ngành và tương đương trở lên) còn chưa tương xứng với
lực lượng cán bộ công chức nữ, như: Lai Châu: 25,94%;
Lào Cai: 23,26%, Hòa Bình: 39,83%, Điện Biên: 28,05%.
Trong lao động, việc làm thì phụ nữ dân tộc thiểu số có
thời gian làm việc nhiều hơn nam giới, ngoài lao động
kiếm sống hàng ngày, còn phải làm việc nhà và chăm sóc
con cái. Mặc dù pháp luật quy định trong gia đình vợ
chồng đều bình đẳng với nhau về mọi mặt, cùng nhau bàn
bạc, quyết định mọi vấn đề chung, cùng chia sẻ mọi công
việc cũng như chăm lo cho con cái, cha mẹ... nhưng trên
thực tế, nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền
quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng
đồng. Vì vậy, phụ nữ dân tộc thiểu số ít có cơ hội để học
tập nâng cao trình độ, nghỉ ngơi giải trí hay tham gia các
hoạt động xã hội. Ở một số vùng theo chế độ mẫu hệ, phụ
nữ không chỉ gánh vác mọi công việc, chăm sóc con cái,
mà đồng thời còn là lao động chính trong gia đình.

Một số vấn đề mới về bình đẳng giới và
quan hệ tộc người trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi
Đến nay, mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số và dân
tộc Kinh được coi là mối quan hệ lớn nhất, chủ đạo nhất
trong quan hệ dân tộc. Mối quan hệ này ngày càng trở
nên gần gũi và gắn bó hơn, sự gắn bó đó thể hiện trong
quan hệ hôn nhân giữa các dân tộc thiểu số với người
Kinh. Trước đây theo quan niệm, tư duy và phong tục tập
quán, người dân tộc thiểu số chủ yếu kết hôn trong tộc
người của mình, nhưng đến nay đã có những quan hệ hôn
nhân được thiết lập giữa người dân tộc thiểu số và người
Kinh, tạo nên những gia đình hỗn hợp dân tộc.
Theo ông Lưu Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc
thiểu số (Ủy ban Dân tộc) cho biết, với những chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước ta quan tâm đến vùng
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi cùng với
thực hiện Luật Bình đẳng giới, phần nào đã đem đến
những quyền lợi và cơ hội mới cho người phụ nữ DTTS,
Phụ nữ DTTS được đi học, đã hiểu biết, mở mang nhận
thức và mối quan hệ xã hội, nâng cao vị thế, chuyển biến
từ hôn nhân mang tính chất gả ép họ nhận thức được tự
do hôn nhân, từ đó có một phần các phụ nữ DTTS kết hôn
với nam giới người Kinh, đồng thời cũng có một bộ phận
phụ nữ người Kinh kết hôn với nam giới người DTTS.
Không chỉ giữa người Kinh và các dân tộc thiểu số khác,
sự giao thoa trong lĩnh vực hôn nhân còn diễn ra giữa các
dân tộc thiểu số với nhau, như ở khu vực miền núi Quảng
Bình hôn nhân khác tộc ngày càng diễn ra phổ biến, như
chồng người Sách, Rục, Mã Liềng, Arem, vợ người Nguồn
hoặc người Việt… Điều đó tạo nên mối quan hệ giữa các
dân tộc biểu hiện trong quan hệ hôn nhân - quan hệ được
coi là tổng hợp vì nó bao hàm cả văn hóa, tình cảm,
nguồn gốc... Xu thế tích cực từ giao thoa hôn nhân giữa
các tộc người góp phần hòa hợp dân tộc tốt hơn, dẫn tới
đại đoàn kết dân tộc.
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Khả năng tiếp cận thị trường giúp phụ nữ DTTS đóng
góp vào kinh tế gia đình cũng là một trong những yếu tố
tác động tích cực đến việc nâng cao vị thế của người phụ
nữ DTTS trong gia đình và xã hội. Thực tế này đang dần
thay đổi nếp nghĩ về người phụ nữ. Về một phương diện
nào đó có thể kết luận rằng, vị thế của người phụ nữ DTTS
có sự liên hệ mật thiết với mức độ phát triển kinh tế, cơ
sở hạ tầng, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản và tiếp
cận thị trường ở từng địa phương cụ thể. Việc đáp ứng
những nhu cầu thực tế của phụ nữ là cần thiết để làm
nền tảng cho việc đáp ứng những nhu cầu chiến lược và
vị thế của người phụ nữ DTTS. Những cộng đồng nào có
điều kiện cơ sở hạ tầng tốt hơn cũng có nghĩa người phụ
nữ có điều kiện được quan tâm đầy đủ hơn cả về vật chất
và tinh thần. Vì vậy, cần làm tốt mục tiêu bình đẳng giới
để góp phần thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các dân
tộc là vấn đề hết sức cần thiết hiện nay.
Bên cạnh đó, thực hiện bình đẳng giới trong cộng
đồng người DTTS cũng còn những tồn. Các nhóm dân tộc
vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không những
bị tách biệt về không gian địa lý, mà còn bị tách biệt về
không gian xã hội. Chính sự tách biệt này đã và đang ảnh
hưởng đến khả năng ứng phó với những thay đổi không
lường trước trong môi trường sống của họ. Điều đó cho
thấy, có rất nhiều đặc điểm chung trong bất bình đẳng
giới nói chung và bất bình đẳng giới trong các nhóm DTTS
nói riêng.

Một số giải pháp đối với thực hiện
bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc
thiểu số
Thứ nhất, trong công tác giáo dục, vấn đề dạy chữ
viết cho phụ nữ DTTS là ưu tiên hàng đầu. Đối với
nhóm đối tượng này, những chương trình dạy chữ cần
thiết thực, kết hợp phát triển kinh tế và học chữ, để
khuyến khích phụ nữ tham gia. Đối với những nhóm
đối tượng như học sinh tiểu học và trung học, cần đầu
tư thêm để các em có thể theo đến hết bậc trung học
và học cao lên và tránh không bị rơi vào vòng tái mù
như các thế hệ phụ nữ đi trước. Thực hiện nghiên cứu
toàn diện hơn về tỷ lệ mù chữ trong phụ nữ DTTS để có
thể đưa ra những giải pháp xóa mù phù hợp và tăng

cường sự tham gia của phụ nữ DTTS trong việc tiếp cận
các cơ hội cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực
hiện nghiên cứu tổng thể hơn về bối cảnh dễ bị tổn
thương của phụ nữ DTTS để có thể đưa ra những
khuyến nghị và thiết kế những chính sách phù hợp với
nhu cầu của phụ nữ DTTS, tăng cường khả năng chống
đỡ của họ trước các vấn đề toàn cầu hóa, biến đổi khí
hậu, những hiện tượng xã hội như nạn buôn bán phụ
nữ và trẻ em... Đây là những vấn đề hết sức cấp thiết
hiện nay, cần có giải pháp cơ bản đồng bộ trong bối
cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay.
Thứ hai, tăng cường mở các lớp tập huấn giảng dạy về
kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về chăm sóc sức khoẻ,
nuôi dạy con, dân số và có từ đó và kế hoạch hoá gia
đình, kỹ năng sống và tổ chức cuộc sống gia đình hạnh
phúc. Đồng thời, xây dựng hình tượng người phụ nữ Việt
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước và hội nhập quốc tế “có sức khoẻ, tri thức,
kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống
văn hoá, có lòng nhân hậu, tích cực lao động sản xuất,
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Thứ ba, hiện nay lao động nữ thanh niên DTTS vẫn bị
tụt hậu so với mặt bằng chung của xã hội do rào cản ngôn
ngữ và hạn chế về trình độ học vấn. Các lớp đào tạo dạy
nghề cho phụ nữ DTTS cần quan tâm đến những đặc thù
này và khả năng tham gia vào thị trường lao động cụ thể.
Trong công tác đào tạo nghề thì cần có sự hài hòa về vai
trò sản xuất và tái sản xuất của người phụ nữ.
Thứ tư, cần tiếp tục đầu tư và củng cố cơ sở hạ tầng ở
một số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để giúp
phụ nữ DTTS tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ giáo dục và
y tế. Đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
giữa các ngành, tạo điều kiện cho phụ nữ và nam giới
vùng DTTS có việc làm tại chỗ, có điều kiện phát triển
kinh tế gia đình không phải đi làm ăn xa, có điều kiện
chia sẻ lẫn nhau trong thực hiện vai trò sản xuất, sinh sản
nuôi dưỡng, cộng đồng.
Bình đẳng giới, bình đẳng các dân tộc trở thành mục
tiêu phát triển của Việt Nam nói riêng, của cộng đồng
quốc tế nói chung. Để đạt được mục tiêu này cần sự vào
cuộc của chính quyền, sự tham gia của toàn dân.v
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Đổi mới công tác thông tin,
tuyên truyền của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
NGUYỄN VĂN VẺ*

Tóm tắt: Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động này đã góp phần nâng cao
nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự
đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Summary: Recently, the information and propaganda work of the Vietnam
Fatherland Front has made many positive changes. This activity has contributed
to raising awareness, strengthening trust, enhancing the great national unity
bloc, and creating consensus among the strata of the people in implementing the
Party's guidelines and the State’s policies and laws.
Từ khóa: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thông tin, tuyên truyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The great national unity bloc; information, propaganda; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/11/2019; Sửa chữa: 8/11/2019; Duyệt đăng: 29/11/2019.

Thực trạng công tác thông tin, tuyên
truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thời gian qua
Từ năm 2015 đến nay, thực hiện Đề án 01 “Đổi mới
công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam”1, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực. Qua đó,
góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và
tinh thần trong nhân dân, tuyên truyền, động viên nhân
dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
Về công tác thông tin, tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trực
tiếp tổ chức và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí
cung cấp thông tin về tình hình đất nước và quốc tế, các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ

*

quốc Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân. Phương thức
thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thông qua kênh thông tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên.
Đến tháng 12/2018, có 62/63 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các tỉnh, thành phố thành lập Trang thông tin
điện tử, chiếm tỷ lệ 98,4%; có 43/63 tỉnh, thành phố xuất
bản, phát hành Bản tin Công tác Mặt trận, chiếm 68,25%;
Công đoàn Việt Nam các cấp hiện có 5 tờ báo, 70 tạp chí,
bản tin, 40 trang thông tin điện tử; Hội Cựu Chiến binh
Việt Nam các cấp có 3 tờ báo và 58 ấn phẩm; Hội Nông dân
Việt Nam có 4 cơ quan báo chí và 3 trang thông tin điện
tử; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 9 cơ quan
báo chí...; 63/63 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành
phố có chương trình ký kết phối hợp với tổ chức chính trị
- xã hội, chiếm tỷ lệ 100%; có 60/63 Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh, thành phố có chương trình ký kết phối hợp
với các cơ quan báo chí, chiếm tỷ lệ 95,2%2. Ngoài ra, việc
thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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còn được thực hiện thông qua các chương trình bồi
dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức
thành viên, qua công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ
báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cuộc họp, sinh hoạt
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở
cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; phối hợp với
các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí ở Trung ương
và địa phương.
Về việc tập hợp nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của
nhân dân3: Về nội dung thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện
vọng của nhân dân bao gồm các lĩnh vực của đời sống xã
hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Phương thức thực hiện nắm tình hình nhân dân: Thông
qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ
chức thành viên; các hội nghị tiếp xúc cử tri của Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các cấp; cộng tác viên dư luận xã
hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các Hội
đồng tư vấn, Ban tư vấn; lực lượng cốt cán phong trào
của Mặt trận các cấp; thông tin qua báo chí và hệ thống
thông tin đại chúng, mạng xã hội.
Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt
trận ở Trung ương, các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh,
thành phố báo cáo về ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân
dân gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, phản ánh tình hình nhân dân
và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà
nước. Trong đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp lần thứ 9, 10, 11
Quốc hội (khóa XIII) và các kỳ họp thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Quốc hội (khóa XIV) với tổng số 28.401 ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị của nhân
dân do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội đã được
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao các
bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương có liên quan
tiếp thu, giải quyết và thông báo cho Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân
biết để giám sát. Đây là nguồn thông tin có vai trò rất
quan trọng đối với quá trình ban hành, tổ chức thực hiện,
bổ sung, sửa đổi các quyết định lãnh đạo, quản lý xã hội,
góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước có được những
quyết định đúng đắn, phù hợp với quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân về các chủ trương, đường
lối, chính sách, những vấn đề quốc kế dân sinh...
Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực.
Việc phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp với các tổ chức thành viên, các cơ quan
truyền thông, báo chí đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu
quả. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ
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thống Mặt trận bước đầu được củng cố, kiện toàn. Công
tác nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận các
cấp từng bước đi vào nền nếp, kịp thời tập hợp, báo cáo
phản ánh những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của
các tầng lớp nhân dân gửi tới các cơ quan đảng, chính
quyền. Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố
niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo
sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong thực
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.
Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam ở một số địa phương, cơ sở còn thụ
động; nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền còn
nghèo nàn, chưa thật hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác
thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đang có sự thay đổi, biến động sát nhập về tổ chức
bộ máy và cán bộ kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác nên
thiếu chuyên sâu, không có điều kiện tập trung đầu tư
thời gian, công sức, trí tuệ cho công tác tuyên giáo. Công
tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành
phố với các cơ quan tuyên truyền (ban tuyên giáo, ngành
thông tin và truyền thông, ngành văn hóa, thể thao, du
lịch), các tổ chức thành viên cùng cấp, các cơ quan thông
tin, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền có
việc, có lúc chưa được chặt chẽ. Việc báo cáo phản ánh
tình hình nhân dân còn chậm, chất lượng còn rất hạn
chế. Việc đầu tư các trang thiết bị, thiết lập các kênh
thông tin (mạng xã hội) bố trí kinh phí phục vụ công tác
thông tin, tuyên truyền ở một số địa phương vẫn còn hạn
chế, thiếu kinh phí để thực hiện.
Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp
nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và phương thức
hoạt động thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam chưa đầy đủ, nên chưa quan tâm, tạo điều kiện
thỏa đáng cho công tác này, về cả cơ chế, thiết bị, kinh
phí, tổ chức và cán bộ. Vai trò chủ trì phối hợp của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, các tổ chức
thành viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể. Đội
ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam còn thiếu về số lượng, trình độ,
năng lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thông
tin, tuyên truyền trong thời gian tới
Một là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên các cấp cần chủ động tham mưu, đề xuất
với cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin,
tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp
chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng, các tổ chức
thành viên Mặt trận cùng cấp, các cơ quan báo chí tổ chức
thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận
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Tổ quốc Việt Nam đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ
thống chính trị và trong nhân dân.
Hai là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên các cấp cần chủ động hướng dẫn, định
hướng nội dung thông tin, phương thức tuyên truyền phù
hợp với từng đối tượng, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy
đủ, chính xác. Kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị
của nhân dân báo cáo với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính
quyền cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất, nhất là những
vụ việc nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm.
Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp với Ban Tuyên giáo cấp ủy và bộ phận tuyên
truyền của các tổ chức thành viên trong việc cung cấp
thông tin, nắm bắt dư luận xã hội; định kỳ tổ chức giao
ban về công tác thông tin, tuyên truyền, vừa tập hợp ý
kiến, nguyện vọng của nhân dân, vừa thống nhất nội
dung định hướng tuyên truyền. Trong bối cảnh hiện nay,
công tác thông tin, tuyên truyền phải bám sát thực tiễn
đời sống xã hội, kịp thời thông tin định hướng về những
vấn đề thời sự trong nước, quốc tế và địa phương mà nhân
dân quan tâm, về các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; về chủ quyền lãnh
thổ, sản xuất, đời sống của nhân dân. Kịp thời đấu tranh
bác bỏ các quan điểm sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại
đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân.
Ba là, chú trọng kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ
làm công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đảm
bảo đủ số lượng, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ trong tình
hình mới. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo
(bộ phận Tuyên giáo) của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên cần thống nhất từ Trung
ương đến địa phương để đảm bảo đồng bộ trong công tác
phối hợp, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thông
tin, tuyên truyền theo phương châm ”tuyên truyền tập
thể”, ”cổ vũ tập thể”.
Bốn là, định kỳ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo,
tọa đàm, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho
cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp. Xây dựng và duy trì, nâng cao
hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp, nhất là đội ngũ các già làng,
trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, các chức

sắc tôn giáo và các nhóm nòng cốt tham gia tuyên truyền,
vận động các tầng lớp nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn
giáo trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình
hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Năm là, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,
kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển
mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư, nhưng
cơ sở vật chất, trang thiết bị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp còn thiếu, lạc
hậu, rất cần được đầu tư (từ ngân sách nhà nước hoặc xã
hội hóa), nâng cấp trang thiết bị để ứng dụng khoa học
công nghệ hiện đại phục vụ công tác thông tin, tuyên
truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hiện nay, mạng internet, mạng xã hội đã thể hiện tính
vượt trội trong việc truyền tải thông tin, tương tác giữa
các đối tượng và tác động rất nhanh, đa chiều, đa lĩnh vực
tới công chúng. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên các cấp cần thiết lập kênh thông
tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, Facebook…) để phục vụ
công tác thông tin, tuyên truyền ở địa phương, cơ sở.
Sáu là, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tiễn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm làm rõ và đề
xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề mới, phức tạp
nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ
nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho cán bộ Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, trong đó có cán bộ làm công tác thông
tin, tuyên truyền.
Bảy là, tổ chức nghiên cứu, học tập, tổ chức thực hiện
Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị
quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm
kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn
với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
“xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, đấu tranh, lên án những
hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên
truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; Đại hội
Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020
- 2025; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc
hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.v

Chú thích:
1. Nghị quyết 03/NQ-MTTW ngày 25/1/2015, Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã thông
qua Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 5/5/2015 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
2. Báo cáo số 689/BC-MTTW-BTT ngày 15/1/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sơ kết 3 năm
thực hiện Đề án 01 “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
3. Báo cáo 786/BC-MTTW-BTT ngày 27/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sơ kết 5 năm
thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công
tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.
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Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
ĐINH HẢI ÂU*

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ bản bắt nguồn từ nhiệm vụ chính trị của công tác
Mặt trận. Do vậy, nội dung nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hầu hết đều gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của
công tác Mặt trận, có tính ứng dụng cao.
Summary: The scientific research activities of the Vietnam Fatherland Front
Central Committee are fundamentally derived from the political task of the Front.
Therefore, the scientific research content of the Vietnam Fatherland Front Central
Committee is mostly associated with the functions and tasks of the Vietnam
Fatherland Front, which is highly applicable.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Scientific research; apply scientific research results; the Vietnam Fatherland Front Central Committee.
Nhận bài: 19/11/2019; Sửa chữa: 25/11/2019; Duyệt đăng: 5/12/2019.

Thực trạng triển khai ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học
Thứ nhất, các ý tưởng nghiên cứu khi được các cá
nhân, các ban, đơn vị đề xuất thành nội dung nghiên
cứu hàng năm đã phản ánh được những vấn đề đang
đặt ra trong công tác chuyên môn cần được quan tâm
giải quyết. Vì vậy, tính ứng dụng đã thể hiện ngay
trong các nội dung được đề xuất nghiên cứu và thực tế
lâu nay các đề xuất nghiên cứu thường tập trung vào
các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận hoặc các
nội dung hoạt động chuyên môn đang được triển khai
thực hiện tại các ban, đơn vị. Các đề xuất nghiên cứu
trên khi được chuyển thành đặt hàng của Ban Thường
trực hoặc được Hội đồng khoa học cơ quan chấp nhận
nội dung và cấp kinh phí sẽ là những nghiên cứu thiết
thực, có tính ứng dụng tốt, phục vụ ngay cho công tác
chuyên môn của các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ
nghiên cứu.

*

Thứ hai, một số nghiên cứu trong thời gian qua được
triển khai thực hiện xuất phát từ những chương trình,
nội dung nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác Mặt trận trong
giai đoạn hiện nay nên có tính ứng dụng tốt. Trước những
thay đổi của đời sống chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam ngày càng được giao thêm nhiều quyền và trách
nhiệm quan trọng, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong thực hiện
nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng,
xây dựng Nhà nước. Những nghiên cứu về các nhiệm vụ
mới của Mặt trận là rất cần thiết, tính ứng dụng thể hiện
trong việc góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận, cơ sở thực
tiễn của nhiệm vụ và là căn cứ quan trọng để cán bộ Mặt
trận tiếp cận, nâng cao nhận thức, tự tin hơn trong tham
mưu thực hiện nhiệm vụ.
Thứ ba, nhiều nội dung, lĩnh vực được nghiên cứu
trong thời gian qua xuất phát từ việc cơ quan Trung ương
Mặt trận triển khai thực hiện mới hoặc đánh giá sơ kết,
tổng kết các chương trình, đề án, dự án, các phong trào,

Thạc sĩ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó
có những vấn đề còn chưa được làm rõ về mặt lý luận
hoặc qua thực tiễn thực hiện cần được nghiên cứu để tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức, cách làm, nâng cao
hơn nữa hiệu quả thực hiện hoặc nhằm tạo ra những nét
mới, nét đột phá trong triển khai thực hiện.
Thứ tư, một số nghiên cứu chuyên sâu góp phần giải
thích hoặc làm rõ các quy định của pháp luật, của Điều lệ
về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc thực hiện các quyền
và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong giai
đoạn hiện nay trong khi chưa có các văn bản quy phạm
pháp luật hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật cũng
như chưa thể hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy
định trong Điều lệ Mặt trận.
Thứ năm, một số đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng
cao trong việc giáo dục truyền thống; bồi dưỡng, cung
cấp, nâng cao kiến thức về Mặt trận cho cán bộ Mặt trận
các cấp cũng như cho cộng đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng kết
quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động của
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời
gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định: Các sản
phẩm nghiên cứu và được nghiệm thu chưa quan tâm tốt
việc xã hội hóa sản phẩm bằng các hình thức hiệu quả.
Một số Ban Chủ nhiệm chưa đầu tư thời gian thích đáng
cho việc triển khai ứng dụng, nên chất lượng các sản
phẩm nghiên cứu chưa cao, làm giảm tính ứng dụng của
kết quả nghiên cứu. Chưa thực hiện được hiệu quả cơ chế
đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học theo quy định
của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 cũng là một
yếu tố làm giảm khả năng ứng dụng của các kết quả
nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác.

Một số giải pháp nâng cao khả năng ứng
dụng kết quả nghiên cứu khoa học
Một là, chú trọng việc định hướng các nội dung
nghiên cứu và đề xuất nghiên cứu khoa học hàng năm.
Việc định hướng nghiên cứu và đề xuất các nội dung
nghiên cứu hàng năm là giai đoạn quan trọng góp phần
nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của
nhiệm vụ khoa học vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ
quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vào
quý I hàng năm, trên cơ sở các chủ trương, đường lối của
Đảng và pháp luật của Nhà nước về Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, nhất là các chủ trương, chính sách mới; căn cứ
Chương trình công tác trọng tâm trong năm và thực tế
tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan,
cùng với việc ban hành văn bản đề nghị các tổ chức, cá
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nhân đề xuất nội dung nghiên cứu khoa học của năm tới,
đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học cơ quan (Trung tâm
Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam) phát hành văn bản gợi ý các nội dung
nghiên cứu khoa học gửi kèm theo để các tổ chức, cá
nhân có căn cứ nghiên cứu, cân nhắc đề xuất nội dung
nghiên cứu. Cụ thể, một số nội dung nghiên cứu khoa học
chính như sau:
1) Các vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác vận
động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay; vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong hiệp thương, phối hợp và
thống nhất hành động giữa các thành viên trong Mặt
trận, nhằm tạo sự nhất trí, đồng thuận về chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội trong nhân dân để cùng với Đảng và
Nhà nước phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh.
2) Nghiên cứu các nội dung, giải pháp nâng cao hiệu
quả tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền
làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần yêu
nước, lòng tự hào dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các cuộc
vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao
động sáng tạo, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
3) Tiếp tục nghiên cứu làm rõ chức năng, nhiệm vụ
của Mặt trận theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, đồng thời
nghiên cứu tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả
việc thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội” (ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW)
và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (ban hành kèm
theo Quyết định số 218-QĐ/TW) ngày 12/12/2013 của
Bộ Chính trị.
4) Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất
các giải pháp trong hoạt động của Mặt trận nhằm phát
huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện giám
sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của tổ chức
đảng, cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công
chức, đảng viên.
5) Các vấn đề lý luận, thực tiễn và các giải pháp nhằm
mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân
dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.
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Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề án cấp Bộ nghiên cứu, biên soạn các công trình: Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc Thống nhất
Việt Nam từ năm 2004 - 2014; Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ năm 2000 - 2014; Lịch sử
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ năm 2004 - 2014.
ẢNH: KỲ ANH

6) Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện tổ chức và cơ chế
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới nâng
cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
7) Nghiên cứu tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp phù hợp với yêu cầu đặt ra của công tác Mặt trận
trong giai đoạn hiện nay.
Ngoài các gợi ý trên, các tổ chức, cá nhân còn có thể
đề xuất thêm các nội dung nghiên cứu khác phù hợp với
yêu cầu nhiệm vụ và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay.
Với những gợi ý nội dung nghiên cứu và đề xuất
nghiên cứu phù hợp, sát thực tiễn sẽ góp phần quan trọng
nâng cao khả năng ứng dụng của các nhiệm vụ nghiên
cứu sau này nếu được triển khai thực hiện.
Hai là, chọn vấn đề nghiên cứu và cá nhân, đơn vị
thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Làm tốt ngay từ khâu chọn vấn đề nghiên cứu. Căn cứ
vào định hướng nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu dài
hạn, hàng năm được Ban Thường trực phê duyệt, đơn vị
quản lý khoa học cần làm tốt khâu tham mưu lựa chọn
vấn đề nghiên cứu thật sự cấp thiết để giải đáp những
vướng mắc đang diễn ra của công tác Mặt trận.
Chất lượng nghiên cứu phụ thuộc vào năng lực, vào
phương thức tổ chức và tri thức về lĩnh vực nghiên cứu
của người thực hiện việc nghiên cứu. Vì vậy, quá trình
chọn chủ nhiệm đề tài, đề án, dự án khoa học cần chặt
chẽ trong khâu xét chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ cho các
cá nhân, đơn vị chủ trì thực hiện, như: tham mưu thành
lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh có chất lượng cao; tổ
chức xét chọn, giao trực tiếp các cá nhân, chủ trì thực
hiện nhiệm vụ khoa học - là những người, những đơn vị
có đủ năng lực, có trách nhiệm, có thời gian đảm bảo cho
hoạt động nghiên cứu khoa học.
Để chọn trúng và đúng chủ nhiệm đề tài, đề án, dự
án có năng lực tốt, cần dựa vào đánh giá của Hội đồng
tư vấn xét chọn chủ nhiệm bản thuyết minh nhiệm vụ
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khoa học và lý lịch khoa học của người đăng ký thực
hiện. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học càng chất lượng,
năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm càng cao thì kết quả
nghiên cứu sẽ càng có nhiều giá trị khoa học, giá trị
thực tiễn phục vụ cho công tác chuyên môn. Đây được
xem là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng nghiên
cứu khoa học.
Ba là, đảm bảo việc tổ chức triển khai nghiên cứu
theo kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt.
Quá trình triển khai nghiên cứu đề tài, đề án, dự án
cần đảm bảo bám sát thuyết minh đã được phê duyệt
cả về nội dung, kinh phí và tiến độ mới đảm bảo được
chất lượng kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, thực tế còn
xảy ra tình trạng các chủ nhiệm đề tài, ưu tiên thời
gian cho giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, dẫn đến
tình trạng không đảm bảo thời gian nghiên cứu, tổ
chức nghiệm thu vội vàng, chất lượng nghiên cứu vì
thế cũng bị hạn chế.
Chính vì vậy, cần nâng cao trách nhiệm của chủ
nhiệm nhiệm vụ khoa học trong hoạt động nghiên cứu
đối với việc phân bổ quỹ thời gian, chất xám cho công
tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Các đơn vị chủ
trì thực hiện cũng cần có sự quan tâm, ủng hộ cho các
chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học của đơn vị mình trong
phân công công tác.
Ngoài ra, đơn vị quản lý khoa học cần thường xuyên
bám sát tiến độ trong thuyết minh khoa học đã được phê
duyệt để đôn đốc, giám sát, hướng dẫn các chủ nhiệm
thực hiện đúng thời gian, nội dung, kinh phí nghiên cứu
khoa học. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định
kỳ và kiểm tra tiến độ đối với các chủ nhiệm và đơn vị
thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Qua đó, giúp
các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học có sự điều chỉnh, phân
bố thời gian phù hợp dành cho nghiên cứu và công tác
chuyên môn.
Bốn là, công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên
cứu.
Nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu là hoạt động
để nhận biết được chất lượng của quá trình nghiên cứu
thông qua các sản phẩm khoa học được các nhà nghiên cứu
trình bày. Kết quả nghiên cứu phản ánh năng lực và trình
độ của nhóm nghiên cứu. Sự phân loại, đánh giá kết quả
nghiên cứu thông qua công tác nghiệm thu sẽ sàng lọc ra
được những giá trị khoa học với mức độ cao thấp khác
nhau, hiệu quả sử dụng cũng do vậy mà không giống nhau.
Giá trị khoa học của sản phẩm nghiên cứu phụ thuộc
vào khâu đánh giá trong hoạt động nghiệm thu nhiệm vụ
khoa học. Để xác định được chính xác chất lượng kết quả
nghiên cứu cần làm tốt quy trình tổ chức nghiệm thu.
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Cần đảm bảo nhiệm vụ khoa học đã thực hiện đúng các
hoạt động triển khai nghiên cứu theo thuyết minh được
phê duyệt, có được các sản phẩm khoa học đáp ứng yêu
cầu trong hợp đồng nghiên cứu mới làm thủ tục trình Ban
Thường trực thành lập Hội đồng và tổ chức hội nghị
nghiệm thu. Cần hướng dẫn và làm tốt khâu tự đánh giá
kết quả nghiên cứu, coi đây cũng là một hoạt động
nghiệm thu sơ bộ kết quả nghiên cứu, giúp chủ nhiệm và
nhóm nghiên cứu có được cái nhìn khách quan với quá
trình nghiên cứu, góp phần hoàn chỉnh hơn kết quả
nghiên cứu.
Hội đồng nghiệm thu là một yếu tố rất quan trọng để
đánh giá đúng chất lượng nghiên cứu. Khi thành lập Hội
đồng nghiệm thu cần tôn trọng yêu cầu về năng lực, trình
độ, vị trí công tác của các thành viên nhằm đảm bảo tính
chất lượng và khách quan khi đánh giá. Ngoài ra, thời
gian tổ chức nghiệm thu cũng cần đảm bảo để các thành
viên Hội đồng đủ thời gian tiếp cận với sản phẩm khoa
học được đánh giá theo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa
học, để có thể đọc kỹ và đưa ra những nhận xét xác đáng,
những góp ý chất lượng giúp ban Chủ nhiệm nhiệm vụ
khoa học tiếp thu, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng cho
sản phẩm của đề tài.
Năm là, cần xây dựng quy trình triển khai ứng dụng
kết quả nghiên cứu khoa học để thống nhất thực hiện
trong cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.
Hiện nay, quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của cơ
quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa
quy định rõ và chưa có quy trình cho hoạt động triển khai
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Do vậy, chưa có
đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện, không có sự phối hợp,
hỗ trợ của các ban, đơn vị có liên quan, không có nguồn
lực để hỗ trợ cho hoạt động triển khai ứng dụng. Những
ứng dụng kết quả nghiên cứu trong cơ quan Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trước đến nay chưa
mang tính hiệu quả thường xuyên, được tổ chức và quản
lý thống nhất theo những quy chuẩn nhất định, mà
thường chỉ mang tính vụ việc.
Quy trình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu
khoa học sẽ bao hàm trách nhiệm đề xuất ứng dụng của
người nghiên cứu, trách nhiệm phối hợp của các ban, đơn
vị liên quan đến kết quả nghiên cứu và nguồn lực, cùng
trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng. Quy
trình này cần được đưa vào trong Quy chế quản lý nhiệm
vụ khoa học của cơ quan để thống nhất thực hiện, được
coi là một phần tất yếu sau khi kết thúc nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học của cơ quan.
Chỉ khi có quy chế quy định hoạt động ứng dụng là
một phần của hoạt động nghiên cứu và có quy trình cụ
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thể hướng dẫn, tổ chức thực hiện thì hoạt động ứng dụng
kết quả nghiên cứu vào thực tiễn mới được các chủ nhiệm
nhiệm vụ khoa học và các đơn vị liên quan quan tâm thỏa
đáng. Vì vậy, để nâng cao được khả năng ứng dụng kết
quả nghiên cứu khoa học thì yêu cầu về việc xây dựng
quy trình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa
học vào thực tiễn là rất cần thiết.
Sáu là, Ban Thường trực cần quan tâm có cơ chế tiếp
thu các kiến nghị, đề xuất và các báo cáo chắt lọc kết
quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học sau khi
nghiệm thu.
Sáu tháng hoặc mỗi năm một lần, trên cơ sở các kiến
nghị, đề xuất của các đề tài, nhiệm vụ khoa học đã được
nghiệm thu xếp loại từ đạt trở lên, Ban Thường trực cần
quan tâm bố trí thời gian để nghe báo cáo tổng hợp các
kiến nghị, đề xuất từ các nghiên cứu khoa học để có
hướng chỉ đạo phù hợp đối với những đề xuất khả thi, có
căn cứ khoa học và thực tiễn trong từng lĩnh vực công tác
Mặt trận.
Đối với các cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa
học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đã được nghiệm
thu, cần căn cứ vào kết quả nghiên cứu thu được để chủ
động tham mưu ban hành các văn bản có tính chỉ đạo,
hướng dẫn về chuyên môn nếu cần thiết, bởi đó là con
đường ngắn nhất, nhanh nhất để đưa kết quả nghiên cứu
khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn.
Bảy là, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc xã hội
hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.
Để góp phần nâng cao khả năng ứng dụng của các sản
phẩm nghiên cứu sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên
cứu, cùng với việc tiến hành đăng tải kết quả nghiên cứu
trên các phương tiện thông tin chính thống của Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của
Quy chế quản lý khoa học, các sản phẩm nghiên cứu có
chất lượng tốt (xếp loại xuất sắc khi nghiệm thu) cần
được quan tâm và có cơ chế xuất bản thành sách để sử
dụng làm tài liệu tham khảo hoặc tra cứu, sử dụng khi cần
thiết. Sau khi đã được xuất bản, cần quan tâm tổ chức
việc phát hành các sản phẩm này, tránh tình trạng sách
in xong lại cất vào ngăn kéo gây lãng phí vì không đến
được tay người cần sử dụng.
Đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học của cơ quan Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cần thường xuyên theo dõi, đôn
đốc, yêu cầu các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học thực hiện
việc xã hội hóa các nghiên cứu khoa học, công bố kết quả
nghiên cứu khoa học trên các phương tiện thông tin
truyền thông, nhất là các phương tiện thông tin đã được
quy định trong Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và
công nghệ của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; kịp thời báo cáo Ban Thường trực và Hội
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đồng khoa học cơ quan về những trường hợp vi phạm Quy
chế để xin chỉ đạo hướng xử lý.
Tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của việc xã hội hóa
kết quả nghiên cứu khoa học; hướng dẫn các hình thức
và phương pháp xã hội hóa kết quả nghiên cứu trong hệ
thống cán bộ, công chức, viên chức Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm về hoạt động
xã hội hóa kết quả nghiên cứu khoa học với những người
tham gia nghiên cứu, giúp họ có được những hình thức
xã hội hóa nghiên cứu khoa học phù hợp, tránh lãng phí
chất xám được chắt lọc, góp phần nâng cao sự hiểu biết
chuyên môn, kỹ năng cho các đồng nghiệp.
Cần xây dựng cơ chế xã hội hóa những đề tài, đề án
nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, được Hội
đồng nghiệm thu đánh giá “xuất sắc” của cơ quan Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua việc
biên tập, chỉnh sửa, in thành sách hoặc tập tài liệu
nghiên cứu cho cán bộ Mặt trận các cấp.
Tám là, về nguồn nhân lực, chính sách khuyến
khích.
Nguồn nhân lực để triển khai hoạt động ứng dụng kết
quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, trước hết là đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ban, đơn vị liên
quan đến kết quả nghiên cứu (nơi được xác định là đơn
vị áp dụng, hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu ở thuyết
minh nhiệm vụ khoa học). Điều này cũng yêu cầu lãnh
đạo các ban, đơn vị khi đăng ký chủ trì thì thực hiện ký
xác nhận vào Thuyết minh nhiệm vụ khoa học phải xác
định được vai trò, trách nhiệm của mình đối với hoạt
động nghiên cứu đó và nghiêm túc, sát sao thực hiện
trách nhiệm của mình trong toàn bộ quá trình tổ chức
triển khai nghiên cứu, lên phương án tiếp nhận kết quả
nghiên cứu có giá trị thực tiễn với chức năng, nhiệm vụ
của đơn vị mình để áp dụng vào công tác chuyên môn.
Cần có chính sách khuyến khích để đẩy mạnh hoạt
động ứng dụng nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn, trong
Quy chế Thi đua khen thưởng của cơ quan sẽ đưa hoạt
động ứng dụng, xã hội hóa các kết quả nghiên cứu khoa
học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là một sáng kiến được Ban Thường trực (Thủ trưởng
cơ quan) khen thưởng; hoặc coi đây là một nhiệm vụ bắt
buộc, là tiêu chí để đăng ký tham gia nghiên cứu nhiệm
vụ khoa học của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan;
hoặc tính điểm cộng trong tiêu chuẩn xét tăng lương
trước thời hạn, bổ nhiệm cán bộ...
Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học có ý nghĩa
quan trọng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu của công tác
nghiên cứu. Chỉ thông qua hoạt động ứng dụng thì những
giá trị khoa học mới trở nên có giá trị hơn trong thực
tiễn, trở thành động lực và là lực lượng tiên phong trong
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Những phong tục

đón Giáng sinh trên thế giới
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Giáng sinh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm đối với phần
lớn người dân trên toàn thế giới. Phong tục đón Giáng sinh tại các quốc gia
cũng vô cùng đa dạng, mang màu sắc văn hóa riêng độc đáo.
Summary: Christmas is the best time of the year for most people around the
world. The customs of Christmas in other countries are also extremely diverse,
bringing unique cultural colors.
Từ khóa: Giáng sinh; Chúa Giêsu; phong tục; văn hóa; thế giới.
Keywords: Christmas; Jesus; customs; cultural; world.
Nhận bài: 25/11/2019; Sửa chữa: 26/11/2019; Duyệt đăng: 5/12/2019.
ặc dù nhiều người nghĩ nghi thức đón Giáng
sinh trên thế giới đều giống nhau như hát các
bài hát mừng, trang trí cây Giáng sinh hay ăn
các món ăn truyền thống thì nhiều phong tục
truyền thống của một số quốc gia sẽ khiến chúng ta ngạc
nhiên. Từ việc khoai tây thối được các chú quỷ lùn tinh
nghịch để trong những chiếc giày hay việc ăn gà rán KFC
cho bữa tối Giáng sinh, tất cả đều làm nên nét độc đáo
trong truyền thống đón Giáng sinh trên khắp thế giới. Từ
món hải sản tươi sống trên các bãi biển New Zealand, đến
món cháo nóng giữ nhiệt cho gia đình trong mùa đông
lạnh lẽo ở Phần Lan, đều là những điểm thú vị riêng biệt
của mỗi quốc gia.

M

Tại quốc gia Đông Nam Á, Philippines, lễ hội đèn
lồng khổng lồ thường được tổ chức hàng năm vào ngày
thứ Bảy trước Giáng sinh ở thành phố San Fernando. Lễ
hội này thu hút người xem trên khắp đất nước và toàn
thế giới. Mười một làng tham dự lễ hội sẽ cùng thi tài
thiết kế và chế tạo chiếc đèn lồng độc đáo nhất. Ban
đầu, những chiếc đèn lồng này có đường kính khoảng
nửa mét được làm bằng giấy origami của Nhật Bản và
được thắp sáng bằng nến. Ngày nay, những chiếc đèn
lồng được làm từ nhiều loại vật liệu với kích thước đa
dạng, có chiếc dài tới 6m. Và chúng được chiếu sáng
bằng những bóng đèn điện tỏa ánh sáng lấp lánh như
hoa văn kính vạn hoa.

Những chiếc đèn lồng rực rỡ màu sắc ở Philippines.

Chú dê Yule bằng rơm cao 13m ở Thụy Điển.

ẢNH: MOMONDO
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Tại một quốc gia khác ở châu Á là Nhật Bản, người dân
ở đây đón Giáng sinh với một truyền thống kỳ lạ. Bên
cạnh những truyền thống quen thuộc như trang trí nhà
cửa, tặng quà Giáng sinh, thì người Nhật lại cùng nhau
trải nghiệm những điều mới mẻ, có phần kì quặc. Điển
hình như thực đơn lễ hội sẽ không thể thiếu những món
ăn của KFC (Chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh của Mỹ chuyên
về các sản phẩm gà rán). Ngay cả khi bạn không hiểu
tiếng Nhật thì những bức ảnh về thực đơn Giáng sinh
được quảng cáo trên trang web của KFC Nhật Bản sẽ hấp
dẫn bạn. Một bữa tiệc gà rán cao cấp đêm Giáng sinh là
một điểm thú vị trên đất nước mặt trời mọc.
Tại Thụy Điển, từ năm 1966, mỗi năm tượng một con
dê Yule cao 13m đã được xây dựng ở trung tâm quảng
trường lâu đài Gävle dành cho Mùa Vọng. Đây là khoảng
thời gian đặc biệt thường kéo dài từ 22 đến 28 ngày và
có 4 ngày Chủ nhật tính từ trước ngày Lễ Giáng sinh và
chấm dứt vào Đêm vọng Lễ Giáng sinh. Chủ đề chính
của Mùa Vọng là chuẩn bị để kỷ niệm sự Giáng sinh của
Chúa Giêsu.
Dê Yule là một nhân vật cổ xưa có nguồn gốc từ
truyền thống ngoại giáo từ hàng ngàn năm trước. Cho
đến năm 1966, hình tượng Dê Yule thường được vinh
danh trong các bài hát và hình ảnh được sử dụng làm vật
trang trí. Con dê Yule tại thành phố Gävle được làm từ
vật liệu rơm và vào đêm giao thừa đón năm mới, người
dân sẽ đốt cháy con dê này. Truyền thống đón năm mới
này đã chính thức ra đời kể từ năm 1966. Trong đêm giao
thừa sẽ có một số người mặc trang phục ông già Noel và
chiếc bánh gừng bắn mũi tên rực lửa để thiêu cháy con dê
rơm Yule.
Tại Áo, một nhân vật kì lạ có phần kinh dị xuất hiện
vào dịp lễ Giáng sinh nhằm hù dọa trẻ em. Đó là sinh vật
quái thú Krampus với gương mặt đáng sợ, một số chàng
trai sẽ hóa trang thành nhân vật này đi lang thang trên
đường phố, khiến trẻ em sợ hãi, đồng thời trừng phạt kẻ
xấu. Theo truyền thống của Áo, Thánh Nicholas thưởng
cho những đứa trẻ ngoan, trong khi Krampus sẽ phạt
những đứa trẻ hư.
Người Iceland đón Giáng sinh bằng một hoạt động vui
nhộn. Trong 13 ngày trước Giáng sinh, 13 nhân vật đặc
biệt có tên gọi Yule Lad (quỷ lùn) sẽ đến thăm trẻ em trên
khắp đất nước trong 13 đêm. Trong thời gian này, trước
khi đi ngủ mỗi đêm, trẻ em sẽ đặt đôi giày yêu thích nhất
của chúng bên cửa sổ. Các Yule Lad sẽ tặng quà cho những
đứa trẻ ngoan và để lại những củ khoai tây thối cho
những đứa trẻ chưa ngoan. Với trang phục truyền thống
của người Iceland, các Yule Lad tinh quái này mang
những cái tên có thể gợi ý về loại rắc rối mà họ muốn tạo
ra như: Hurðaskellir (sập cửa), Kertasníkir (ăn trộm nến),
Giljagaur (ăn cắp bọt từ xô sữa trong chuồng cừu),

Quỷ Krampus xuất hiện dịp lễ Giáng sinh ở Áo.
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Þvörusleikir (liếm thìa), Pottaskefill (ăn cắp những chiếc
nồi chưa rửa và liếm chúng) hay Stúfur (ăn cắp thức ăn
từ chảo rán).
Thánh Nicholas cưỡi lừa đi dạo vào đêm ngày 6/12 và
để lại những món quà nhỏ như tiền xu, socola, quả cam
hay đồ chơi trong những chiếc giày của trẻ nhỏ. Đó là
phong tục đón Giáng sinh truyền thống trên khắp nước
Đức, đặc biệt ở khu vực Bavaria. Thánh Nicholas cũng đến
thăm trẻ em ở trường, để đổi lấy những món quà nhỏ như
bánh kẹo, mỗi đứa trẻ phải đọc một bài thơ, hát một bài,
hay vẽ một bức tranh. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự
xuất hiện của Thánh Nicholas cũng đem lại niềm vui cho
những đứa trẻ, bởi ông có thể sẽ mang theo Knecht
Ruprecht - một nhân vật giống như ác quỷ mặc quần áo
tối màu phủ đầy chuông và có một bộ râu bẩn thỉu. Nhân
vật này thường mang theo một cây gậy hoặc cây roi nhỏ
trong tay để trừng phạt những đứa trẻ hư.
Một truyền thống Giáng sinh dù không chính thức,
nhưng khá phổ biến ở Na Uy đó là mọi người sẽ giấu đi
những chiếc chổi. Truyền thống này bắt nguồn từ nhiều
thế kỷ trước khi mọi người tin rằng phù thủy và linh hồn
ma quỷ xuất hiện vào đêm Giáng sinh và tìm kiếm những
chiếc chổi để cưỡi. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn
giấu chổi ở nơi an toàn nhất trong nhà, nhằm ngăn chặn
chúng bị đánh cắp.
Trước khi Kitô giáo đến với người Đan Mạch, Giáng
sinh là lễ kỷ niệm cho những ngày tươi sáng hơn, vì nó
diễn ra trước ngày Đông Chí. Vào ngày này, các ngôi nhà
được trang trí bằng các nhân vật có tên gọi là Nisser, được
tin có khả năng bảo vệ người dân. Vào đêm ngày 24/12,
các gia đình Đan Mạch đặt cây thông Giáng sinh ở giữa
phòng khách để nhảy múa xung quanh nó và cùng hát
những bài hát mừng Giáng sinh.
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Món ăn Tamales truyền thống của người Venezuela.

Lễ hội ánh sáng Cavalcade ở Toronto.
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Tại Ba Lan, người dân sẽ chờ đến khi ngôi sao đầu tiên
xuất hiện trên bầu trời đêm để bắt đầu bữa tối Giáng sinh.

sẽ trao đổi quà tặng, bánh mì nướng và chúc nhau Giáng
sinh vui vẻ.

Người Kitô hữu chính thống chiếm gần 49% dân số
Ukraine, họ mừng Giáng sinh vào ngày 7/1 với những bộ
trang phục truyền thống và đi bộ quanh thị trấn, hát
những bài hát mừng. Một món ăn có tên gọi Kutya làm
bằng lúa mì trộn với mật ong và các loại hạt là món ăn
chính đêm Giáng sinh. Một số gia đình có phong tục ném
muỗng Kutya lên trần nhà, nếu muỗng dính vào trần nhà
thì họ sẽ có một vụ mùa bội thu trong năm tới.

Di chuyển lên khu vực Bắc Mỹ, sự kiện Lễ hội ánh
sáng Cavalcade hàng năm ở thành phố Toronto, Canada
đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho mùa lễ hội. Sự
kiện đầu tiên diễn ra vào năm 1967, nhằm chào mừng
Tòa thị chính và quảng trường Nathan Phillips mới xây
dựng tại Toronto. Các cây thông được chiếu sáng bởi
hơn 300.000 bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng tỏa
sáng từ chập tối cho đến 11 giờ đêm trong suốt dịp lễ
Giáng sinh. Ngoài ra, người dân và khách du lịch nơi
đây còn được thưởng thức những màn trình diễn pháo
hoa ngoạn mục và tham gia vào một số hoạt động trượt
băng ngoài trời.

Đến khu vực Mỹ Latinh, người dân các quốc gia nơi
đây cũng có những phong tục đón Giáng sinh độc đáo.
Người dân các thành phố lớn ở Venezuela sẽ đến nhà thờ
vào sáng sớm. Tưởng như đó là một phong tục rất bình
thường, nhưng lại đặc biệt bởi họ sẽ di chuyển trên
những chiếc giày trượt patin. Truyền thống độc đáo này
phổ biến đến mức vào dịp lễ các con đường trong thành
phố sẽ đóng, không cho xe cộ qua lại để mọi người có thể
thoải mái trượt patin đến nhà thờ một cách an toàn trước
khi trở về nhà đón bữa tối Giáng sinh truyền thống với
món bánh Tamales được làm từ bột ngô nhồi thịt.
Ngày Nến nhỏ đánh dấu sự khởi đầu của mùa Giáng
sinh trên khắp đất nước Colombia. Để tôn vinh Đức Trinh
Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, người dân nơi đây thường
đặt nến và đèn lồng giấy ở cửa sổ, ban công và sân trước
nhà. Truyền thống này dần phổ biến và ngày nay toàn bộ
các thị trấn và thành phố trên cả nước được thắp sáng
bởi những chiếc đèn nhiều màu sắc.
Các gia đình Brazil thường đón bữa tối Giáng sinh
muộn vào lúc 10 giờ đêm. Sau đó vào đúng nửa đêm họ

60 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 196 (12/2019)

Người Mexico đón mùa Giáng sinh bắt đầu vào
tháng 12 bằng một cuộc tuần hành tôn giáo có tên
gọi Las Posadas, nhằm tái hiện cuộc hành trình của
Thánh Mary và Joseph. Những bông hoa trạng nguyên
màu đỏ rực rõ được dùng để trang trí khắp nơi trong
mùa lễ hội.
Lễ Giáng sinh ở Việt Nam ngày càng được chú ý hơn
với nhiều hoạt động đặc biệt và không còn là ngày dành
riêng cho những người theo Đạo Thiên Chúa nữa. Trong
dịp này, những ca khúc về Giáng sinh vang lên rộn rã trên
nhiều đường phố. Cây thông Noel được trang trí ở nhiều
nơi, có thể là cây nhân tạo làm bằng nhựa, hoặc cây thật,
thường là thông ba lá hoặc thông đuôi ngựa. Mọi người
sẽ dành tặng cho nhau những món quà, đặc biệt là trẻ
nhỏ. Những người theo Đạo Thiên Chúa sẽ chuẩn bị làm
lễ tại Thánh đường.v
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Thực trạng xóa đói, giảm nghèo
ở khu vực Đông Nam Á
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các quốc gia Đông Nam Á có tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao và được duy trì bởi các khoản đầu tư nước ngoài, dẫn đến số
lượng việc làm tăng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất. Nền kinh tế phát triển,
người dân có thêm thu nhập, đời sống được nâng cao và tình trạng đói nghèo
giảm nhanh.
Summary: In recent years, Southeast Asian countries have experienced high
economic growth and maintained by foreign investment, leading to a strong
increase in the number of jobs in manufacturing. When economic develops,
people have more income, living standards improve and poverty rapidly reduces.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; việc làm; đời sống; người dân; Đông Nam Á.
Keywords: Economic growth; job; life; people; Southeast Asia.
Nhận bài: 19/11/2019; Sửa chữa: 25/11/2019; Duyệt đăng: 5/12/2019.

ình trạng đói nghèo ở
Lào đang giảm xuống
với tốc độ nhanh.
Hiện tại, có hơn 10%
dân số Lào sống với mức dưới
1,9 USD/ngày. Tuy nhiên,
theo dự kiến tỷ lệ này sẽ
giảm xuống dưới 3% vào năm
2024. Có nghĩa rằng, quốc
gia này sẽ đạt được mục tiêu
số 1 trong Mục tiêu phát
triển bền vững (SDG). Theo
dài hạn, tình trạng nghèo
đói sẽ tiếp tục giảm và ở dưới
mức 1% vào năm 2027. Có
thể nói, Lào là một trong
những quốc gia phát triển
nhanh nhất khu vực. Cơ sở
hạ tầng được cải thiện được
dự kiến sẽ là động lực chính
đẩy nhanh tốc độ tăng
trưởng kinh tế của quốc gia
này. Tuy nhiên, trên thực tế
vẫn còn rất nhiều thách thức

T

Người nghèo không có nhà ở tại Philippine.
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mà Chính phủ và người dân Lào phải đối mặt,
như 30% trẻ em đang bị suy dinh dưỡng. Theo
chỉ số Vốn con người (HCI), mỗi đứa trẻ được
sinh ra ngày hôm nay ở Lào dự kiến sẽ chỉ đạt
43% tiềm năng của chúng.
Campuchia đã và đang nỗ lực để giảm nghèo
trong những năm gần đây. Thành tựu đáng kể
nhất trong công cuộc này, đó là vào năm 2014,
Campuchia đã đạt được mục tiêu số 1 của SDG
đó là “Xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và
thiếu đói”. Theo dự kiến, Campuchia sẽ tiếp tục
nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đến năm 2026 chỉ
còn ít hơn 1% người Campuchia sống dưới mức
3,2 USD/ngày.
Indonesia và Philippine cũng đang giảm tình
trạng đói nghèo với tốc độ nhanh chóng. Cả hai
quốc gia này dự kiến sẽ đạt được mục tiêu số 1
SDG vào năm tới. Nền kinh tế Philippine đang
phát triển năng động, tầng lớp trung lưu và dân
Người dân nông thôn Myanmar.
số trẻ ngày càng tăng, là nền tảng cho tăng
ẢNH: THE MYANMAR TIMES
trưởng kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, có hàng
triệu người Philippine đang làm việc tại nước
lên thu nhập trung bình cao vào năm 2011. Theo Ngân
ngoài, nền tảng vững chắc của nền kinh tế dự kiến sẽ hàng Thế giới, Thái Lan không chỉ đạt được những tiến bộ
nâng vị thế của đất nước này lên trong những năm tới.
về mặt kinh tế, mà còn về giáo dục cho trẻ em và bảo hiểm
Indonesia cũng đang cho thấy, nền kinh tế tăng
trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Quốc gia này đã duy
trì được sự ổn định kinh tế và chính trị trong hai thập kỷ
qua. Điều này đã được khẳng định bởi tăng trưởng ấn
tượng và việc xóa đói, giảm nghèo nhanh. Hiện tại, cả
Indonesia và Philippine đều có ¼ dân số sống dưới mức
dưới 3,2 USD/ngày. Trong thập kỷ tới, con số này dự kiến
sẽ giảm xuống còn 3% ở Philippine và 5% ở Indonesia.
Theo các mô hình nghiên cứu, Myanmar đã giảm dần
tỷ lệ nghèo cùng cực trong vài năm qua và đã đạt được
mục tiêu 1 SDG vào tháng 6/2019. Những cải cách cơ cấu
gần đây được dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của
quốc gia này trong trung hạn, từ đó giảm tỷ lệ người
nghèo. Trong năm 2010, có đến 17% dân số Myanmar sống
ở mức dưới 1,9 USD/ngày. Trong 10 năm tới, quốc gia này
được dự đoán sẽ có 17% dân số sống dưới mức 3,2
USD/ngày. Tỷ lệ giảm nghèo trong thập kỷ tới gần như
tương đương với tỷ lệ giảm nghèo trong thập kỷ qua.
25 năm trước, Việt Nam là một trong những quốc gia
nghèo trên thế giới. Ngày nay, chúng ta được xếp ở nhóm
các nước có thu nhập trung bình thấp trong khu vực Đông
Á và Đông Nam Á. Chỉ có 4% người Việt Nam đang sống
mức dưới 3,2 USD/ngày. Đến năm 2027, dự kiến ¼ dân số
nước ta đang sống ở mức dưới 5,5 USD/ngày theo tiêu
chuẩn tương ứng với các nước có thu nhập trung bình cao.
Dự kiến con số này sẽ mức dưới 5% vào cuối thập kỷ tới.
Thái Lan cũng đạt được những thành tựu lớn trong việc
xóa đói, giảm nghèo. Bốn thập kỷ tăng trưởng kinh tế bền
vững đã nâng Thái Lan từ một quốc gia có thu nhập thấp
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y tế toàn dân cũng được đảm bảo. Các hình thức an sinh
xã hội khác ngày càng được mở rộng. Kết quả của thành
tựu này đã giúp Thái Lan hoàn toàn xóa bỏ tình trạng
người nghèo sống dưới mức 3,2 USD/ngày. Hiện tại, 7%
dân Thái sống dưới mức 5,5 USD/ngày, dự tính đến năm
2028, con số này chỉ còn dưới 1%.
Malaysia là một trong những quốc gia phát triển nhất
khu vực với ít hơn 1% dân số sống dưới mức 5,5
USD/ngày. Malaysia là một trong những nền kinh tế “mở”
nhất trên thế giới, mục tiêu của quốc gia này là hướng tới
mức thu nhập cao trong năm sau.
Có thể nói, các quốc Đông Nam Á đã có những tiến bộ
kinh tế - xã hội lớn trong thời gian qua. Trong nỗ lực kéo
dài hàng thập kỷ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
và giảm đáng kể nghèo đói, các quốc gia trong khu vực đã
cải thiện thành công hệ thống giáo dục và y tế cho người
dân. Tuy nhiên, hiện nay các chỉ số trung bình về giáo dục,
phát triển kỹ năng và sức khỏe của người dân Đông Nam Á
đều dưới mức dự kiến so với mức thu nhập hiện tại. Những
khoảng trống này có thể làm suy yếu sự phát triển và thịnh
vượng trong tương lai của toàn khu vực. Tăng trưởng kinh
tế nhanh chóng cùng những biến đổi xã hội đã giúp nhiều
người giảm nghèo, nhưng họ cũng phải đối mặt với những
thách thức như sự bất bình đẳng gia tăng và thiếu tăng
trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp.
Sự ổn định chính trị - xã hội cũng như một chiến lược
phát triển nhất quán là điều kiện quan trọng để xóa đói,
giảm nghèo cho khu vực Đông Nam Á. Kinh nghiệm từ
Campuchia, Indonesia, Malaysia và Việt Nam cho thấy việc
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Nông dân Việt Nam tiếp cận giống cây trồng mới.
ẢNH: EAST WEST SEED

xóa đói, giảm nghèo sẽ đạt được kết quả tốt khi chính
phủ có một chiến lược lâu dài. Cải thiện hiệu suất xóa
đói, giảm nghèo khẳng định thêm sức mạnh của các Đảng
cầm quyền, điều này góp phần tạo nên một hệ thống
chính trị ổn định, cần thiết được thực hiện các sáng kiến
phát triển dài hạn.
Tăng trưởng kinh tế là nền tảng xóa đói, giảm nghèo
với hai cách tiếp cận chính là: đầu tư vào các doanh
nghiệp mang lại lợi ích cho tất cả các tầng lớp xã hội và
chương trình phân phối lại thu nhập thông qua sự can
thiệp của chính phủ. Thực tế cho thấy, tăng trưởng kinh
tế có thể giúp giảm bớt rủi ro và giảm nghèo nếu tăng
trưởng diễn ra ở các lĩnh vực đem lại lợi ích cho người
nghèo. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế như một công cụ
giảm nghèo có hiệu quả nhất ở các quốc gia có tình hình
kinh tế - xã hội tương đối ổn định. Khi bất bình đẳng gia
tăng, cần có sự can thiệp của chính phủ để đảm bảo lợi
ích cho người nghèo không bị bỏ lại phía sau.
Phát triển nông nghiệp là điều không thể thiếu để đạt
được hiệu quả xóa đói, giảm nghèo bền vững ở khu vực
nông thôn. Nông nghiệp là động lực chính để giảm nghèo,
đặc biệt là ở các quốc gia - nơi phần lớn dân số ở khu vực
nông thôn và tham gia vào hoạt động nông nghiệp. Cải
thiện năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua
cải tạo cơ sở hạ tầng, tiếp cận thị trường tốt hơn, áp dụng
công nghệ canh tác hiện đại là các yếu tố cần thiết để
giảm nghèo ở khu vực nông thôn. Ở các quốc gia có nguồn
tài nguyên đất hạn chế, việc nâng cao năng suất ở các
lĩnh vực hiện có là phương pháp chính nhằm thúc đẩy
tăng trưởng trong ngành.
Công nghiệp hóa có thể là một con đường hiệu quả
giúp thoát khỏi đói nghèo ở nông thôn. Việc làm phi nông

Nông dân Myanmar.
ẢNH: ACIAR

nghiệp có thể giúp giảm nghèo ở khu vực nông thôn bằng
cách cung cấp cho người lao động thêm một nguồn thu
nhập, đặc biệt trong thời kỳ không canh tác. Công nghiệp
hóa nông thôn ngày càng trở nên quan trọng khi các hoạt
động nông nghiệp giảm tầm quan trọng tương đối trong
nền kinh tế. Bằng cách cung cấp thêm cơ hội việc làm
cho người dân ở nông thôn và thành phố nhỏ, các doanh
nghiệp phi nông nghiệp có thể giúp giảm được dòng
người lao động di cư đến các thành phố lớn.
Những sự can thiệp có mục tiêu của chính phủ có thể
làm giảm tình trạng nghèo đói ở những khu vực không
đạt được tăng trưởng kinh tế. Các nguồn lực đa dạng dùng
để hỗ trợ những can thiệp có mục tiêu nhằm giải quyết
tình trạng nghèo đa chiều. Những can thiệp này có thể
dựa trên nền tảng phát triển công nghiệp, giáo dục và
lưu chuyển tiền mặt. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ
thuộc vào việc xác định chính xác đối tượng và chuẩn
đoán nguyên nhân gốc rễ gây ra tình trạng nghèo đói cho
những đối tượng đó.
Trong giai đoạn đầu của tăng trưởng kinh tế, nguồn
lực tài chính thường bị hạn chế, do đó, các chương trình
bảo trợ xã hội khó có thể phát huy được vai trò. Khi tăng
trưởng tiếp tục đi lên, việc phân phối lại thu nhập sẽ trở
nên khả thi hơn. Khi nghèo đói trở nên đa chiều thì sẽ trở
nên khó khăn để vượt qua nếu chỉ sử dụng công cụ tăng
trưởng kinh tế. Mặc dù nhiều gia đình ở nông thôn không
nghèo về thu nhập nhưng lại không nhận được sự giáo
dục và chăm sóc sức khỏe đầy đủ.
Có thể thấy việc tăng năng suất, thúc đẩy ngành công
nghiệp nông thôn và phát triển mô hình các thành phố
nhỏ là những sáng kiến quan trọng giảm tình trạng đói
nghèo cho khu vực Đông Nam Á.v
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Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
về Quân đội nhân dân Việt Nam
CAO VĂN TRỌNG*

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc Việt
Nam. Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung
thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
Summary: President Ho Chi Minh was the genius leader of the Party and
Vietnamese people. As the person directly organizing the establishment, education
and training of the People's Army of Vietnam, President Ho Chi Minh always cared
and built an army that is absolutely loyal to the Party, country, and the people.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổ quốc; chủ nghĩa xã hội.
Keywords: President Ho Chi Minh; the People's Army of Vietnam; Country; socialism.
Nhận bài: 22/11/2019; Sửa chữa: 25/11/2019; Duyệt đăng: 6/12/2019.
gay từ khi còn hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị cho sự ra đời
của một quân đội cách mạng. Từ năm 1925 đến
năm 1927, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn
Ái Quốc mở các lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.
Kết thúc khóa học, Người trực tiếp lựa chọn các học viên
tiêu biểu tiếp tục đi học ở trường Quân sự Hoàng Phố (Trung
Quốc). Sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đầu
tháng 12/1944, tại Pác Bó (Cao Bằng), Người đã triệu tập
đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Vũ Anh đến để nghe
báo cáo về tình hình phong trào cách mạng của ba tỉnh Cao
- Bắc - Lạng và chủ trương phát động chiến tranh du kích
Liên tỉnh uỷ. Người chỉ định đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm
nhiệm công tác thành lập lực lượng vũ trang tập trung.

N

Thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày
22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
(tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) ra
đời ở khu rừng Trần Hưng Đạo (thuộc huyện Nguyên Bình,
tỉnh Cao Bằng). Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng
quân gồm có 34 đội viên, được biên chế thành một trung
đội gồm 3 tiểu đội do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng,
đồng chí Xích Thắng làm Chính trị viên. Tuy lực lượng ít,
vũ khí trang bị thô sơ, nhưng chỉ mấy ngày sau, Đội đã
đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phai Khắt (25/12/1944) và
Nà Ngần (26/12/1944). Những chiến công đó đã tạo ra một
luồng sinh khí mới cổ vũ, khích lệ phong trào đánh Pháp,
đuổi Nhật của nhân dân ta và mở đầu cho truyền thống
“đã ra quân là đánh thắng” của Quân đội nhân dân Việt
*

Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
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Nam anh hùng. Sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền
Giải phóng quân là một bước ngoặt lịch sử trên con đường
đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Quá trình hình
thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn
liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
nên quân đội ta đã được nhân dân gọi với cái tên rất thân
mật, nhưng cũng rất đỗi tự hào: “Bộ đội Cụ Hồ”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Quân đội nhân
dân phải theo nguyên tắc “Quân sự phục tùng chính trị”.
Trong bài nói chuyện tại Trường Chính trị Trung cấp Quân
đội (ngày 25/10/1951), Người chỉ rõ: “Quân sự mà không
có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”1.
Báo cáo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung
ương khoá II (4/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn
mạnh: “Trong việc chỉnh huấn bộ đội, phải lấy chính trị
làm gốc”2. Theo Người, đường lối chính trị quyết định
đường lối quân sự, là cơ sở nền tảng cho việc thực hiện
đường lối quân sự. Chỉ có trên cơ sở đường lối chính trị
đúng đắn thì đường lối quân sự mới có sức sống, mọi hoạt
động quân sự mới có sức mạnh. Trên cơ sở đường lối chính
trị đúng đắn, Đảng đề ra đường lối quân sự đáp ứng yêu
cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức mọi hoạt động quân sự
nhằm phục vụ mục tiêu của cách mạng.
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố
quyết định bản chất cách mạng, sự trưởng thành và chiến
thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ rõ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là
một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta
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Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

lãnh đạo và giáo dục”3. Có sự lãnh đạo của Đảng, Quân
đội ta luôn luôn lấy việc xây dựng về chính trị làm cơ sở
để nâng cao sức mạnh chiến đấu, thường xuyên tăng
cường hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị.
Về tổ chức quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải
có tổ chức vững chắc và nghiêm mật”4, “nếu không có tổ
chức thì không phải là một đội quân cách mạng, không
thể đánh thắng được”5, kết cục sẽ rơi vào tình trạng vô
chính phủ và tan rã. Người chủ trương xây dựng lực lượng
vũ trang ba thứ quân, xác định đúng đắn mối quan hệ giữa
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Vận
dụng sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng vào
xây dựng quân đội cách mạng, Người chỉ rõ, có tổ chức
mạnh mới có con người mạnh. Con người mạnh làm cho tổ
chức mạnh, Đảng bộ trong quân đội làm nòng cốt và hạt
nhân lãnh đạo, vừa có hệ thống lãnh đạo, vừa có hệ thống
chỉ huy, xác định rõ lãnh đạo là tập thể, chỉ huy là trách
nhiệm cá nhân. Đồng thời, quân đội phải có kỷ luật sắt
“quân lệnh như sơn” đi đôi với thực hiện dân chủ, phê
bình, tự phê bình từ dưới lên, chống quan liêu, quân
phiệt, độc đoán, chống tự do vô kỷ luật.
Về bản chất, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội
từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Vì vậy,
phải luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công
nhân, có thái độ chính trị đúng đắn trước những mối
quan hệ chính trị cơ bản: Với nhân dân, quân đội ta là
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người phục vụ trung thành, cùng nhân dân bảo vệ độc
lập chủ quyền, chế độ xã hội, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ
Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài
sản và quyền làm chủ của nhân dân. Với đất nước, quân
đội ta là công cụ để bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ sự bình đẳng và đoàn kết
giữa các dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc… Với
bè bạn quốc tế, quân đội ta thấm nhuần tinh thần quốc
tế vô sản, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân
tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới. Với nội bộ, thực
hiện toàn quân một ý chí, kỷ luật, tự giác, nghiêm minh,
dân chủ, bình đẳng về chính trị.
Trong xây dựng quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng
yêu cầu phải lấy việc bồi dưỡng xây dựng con người là
chính. Chiến lược “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã tạo nên một đội ngũ cán bộ quân đội trung thành, có
trí tuệ, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến kiến quốc. Đối với
cán bộ trong quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải
có các phẩm chất: “Trí, Dũng, Liêm, Trung”. Trong các
phẩm chất đó, Người đặt “Trí” lên hàng đầu, vì theo
Người, cán bộ quân sự trước hết phải là người có trí tuệ,
không ngừng trau dồi tri thức, nâng cao trí tuệ, mới hoàn
thành nhiệm vụ. Đồng thời, cán bộ phải có giác ngộ chính
trị hơn quần chúng, vì vậy, phải có trình độ hiểu biết về
chủ nghĩa Mác - Lênin, khoa học xã hội và nhân văn, khoa
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học kỹ thuật quân sự; nắm vững đường lối, chủ trương
của Đảng mới tự giác phấn đấu theo đường lối cách mạng
mà Đảng đã vạch ra, có niềm tin thắng lợi, dựa vào căn cứ
khoa học, có lý luận để thuyết phục quần chúng, có khả
năng tổng kết thực tiễn, phát huy sức sáng tạo của quần
chúng để góp phần cụ thể hóa, bổ sung đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ các cấp
trong Quân đội nhân dân Việt Nam phải chịu khó học tập,
không ngừng nâng cao trí tuệ, văn hóa để có phương
hướng đúng cho việc trau dồi đạo đức cách mạng. Người
chỉ rõ, với cán bộ việc học ở trường, ở sách vở và trong
thực tiễn đấu tranh cách mạng đều rất quan trọng. Theo
Người, học phải đi đôi với hành, lời nói phải đi đôi với
việc làm. Người coi trọng quá trình xây dựng quân đội
nhân dân phải là quá trình rèn luyện lâu dài chiến đấu với
kẻ thù, trong đấu tranh chính trị, trong vận động quần
chúng, trong xây dựng nâng cao sức mạnh chiến đấu. Bản
lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu của mỗi quân nhân
trong quân đội không chỉ là sự tích luỹ một hàm lượng trí
tuệ, mà còn là kết quả của sự đấu trí giữa ta và địch. Quá
trình xây dựng và chiến đấu, Quân đội ta đã bồi dưỡng
một đội ngũ cán bộ quân sự tuyệt đối trung thành với sự
nghiệp cách mạng, giỏi thao lược, đánh thắng mọi kẻ thù.
Trong quân đội, có nhiều cán bộ cao cấp từ công nhân,
nông dân, trí thức cách mạng trưởng thành lên. Đó là một
thành công lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã hoàn thành
nhiệm vụ trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ
Tổ quốc. Quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh thắng quân
đội nhà nghề của hai đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự
mạnh hơn ta nhiều lần, thắng lợi đó là thắng bằng trí tuệ,
bằng tài thao lược, kế thừa truyền thống đánh giặc của tổ
tiên, tiếp thu có chọn lọc nghệ thuật quân sự của nhân
loại, có phương pháp xem xét đúng, hiểu rõ sức mạnh quân
đội của các nước, sáng tạo cách đánh hay. Quân đội ta cũng
đã góp phần tích cực xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa,
làm tròn trách nhiệm của một đội quân cách mạng.
Hiện nay, trong bối cảnh tình hình mới, đất nước bước
vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
chúng ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới và những
khó khăn, thách thức mới. Theo đó, nhiệm vụ của Quân
đội nhân dân Việt Nam cũng có bước phát triển mới, phải
bảo vệ được hoà bình, góp phần tạo môi trường ổn định

để công nghiệp hóa, hiện đại hoá, bảo vệ độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới
hải đảo của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo
vệ Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền làm chủ của nhân
dân, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, lợi ích quốc gia,
chống lại các thế lực thù địch với các thủ đoạn “diễn biến
hoà bình”, bạo loạn lật đổ và sẵn sàng đánh bại mọi cuộc
chiến tranh xâm lược kiểu mới của kẻ thù.
Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam phải tiếp tục nâng cao
trình độ về mọi mặt ngang tầm với nhiệm vụ, trước hết
và cơ bản nhất là trình độ, bản lĩnh chính trị. Để cán bộ
quân đội có nhãn quan chiến lược mới, hiểu rõ tình thế
của đất nước, đặc điểm, tính chất của cuộc đấu tranh
trong điều kiện mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cần khẳng
định vị trí chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ
động trong mọi tình huống, góp phần tích cực, có hiệu
quả vào việc ổn định, phát triển đất nước, ngăn chặn và
loại trừ những nguy cơ do các thế lực thù địch gây nên.
Theo đó, phải nắm vững nguyên tắc lấy xây dựng
chính trị làm cơ sở xây dựng vững mạnh toàn diện, vừa
kế thừa, vừa đổi mới nội dung công tác Đảng, công tác
chính trị, nhận thức rõ sự thống nhất giữa bảo vệ Tổ quốc
và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc hòa
bình của nhân dân, ngăn ngừa chiến tranh. Đồng thời,
sẵn sàng đánh bại các loại hình chiến tranh xâm lược,
“diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Mặt khác,
Quân đội nhân dân Việt Nam phải được xây dựng cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhiệm
vụ đó đặt ra yêu cầu đầu tư hơn nữa vào công tác huấn
luyện bộ đội, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chỉ huy,
quản lý giỏi, sáng tạo cách đánh và tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu khoa học quân sự, vận dụng sáng tạo vào quá
trình xây dựng học thuyết quân sự Việt Nam trong thời
đại mới, góp phần vào việc đổi mới phong cách lãnh đạo
chỉ huy quân đội; tiếp tục thể chế hoá đường lối, quan
điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng quân đội; tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quân đội, giải
quyết tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân trong
Nhà nước pháp quyền do Đảng lãnh đạo…, để quân đội ta
mãi xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí
Minh: “Quân đội ta 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. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”6.v
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Xây dựng thế trận an ninh nhân dân
trong chiến lược phòng, chống
tội phạm
PHẠM THÙY DUNG*

Tóm tắt: Cùng với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, Đảng ta chỉ rõ vai trò
quan trọng của thế trận an ninh nhân dân - “thế trận lòng dân” trong chiến lược
phòng, chống tội phạm. Thực tế, cùng với lực lượng an ninh nhân dân, các lực
lượng chức năng đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm
thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ độc lập chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Summary: Along with building the all-people defense posture, our Party pointed
out the important role of the People's security posture - the "People's hearts
posture" in the crime prevention and fighting strategy. In fact, along with the
people's security forces, the functional forces have actively prevented, discovered,
and struggled to defeat conspiracy, activities infringing upon national security,
defending independence, sovereignty, unity and territorial integrity.
Từ khóa: Phòng, chống tội phạm; thế trận quốc phòng toàn dân; thế trận an ninh nhân dân.
Keywords: Crime prevention and fighting; the all-people defense posture; People's security posture.
Nhận bài: 19/11/2019; Sửa chữa: 25/11/2019; Duyệt đăng: 29/11/2019.
rong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng thế trận an
ninh nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
ta, quan điểm “lấy dân làm gốc”, “lấy đại nghĩa để thắng
hung tàn” và một trong bảy nguyên tắc của hoạt động
phòng ngừa tội phạm là: “... nhân dân lao động làm chủ”;
vì vậy, xây dựng thế trận an ninh nhân dân phải dựa trên
nền tảng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ
thống chính trị, trong đó Quân đội và Công an giữ vai trò
nòng cốt. Nhận thức rõ được vị trí chiến lược của sứ mệnh
lịch sử này, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện quan
điểm chỉ đạo nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu bảo
vệ đất nước trong tình hình mới và luôn là nội dung quan
trọng trong các kì Đại hội.

T

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) nhấn
mạnh: “Củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn
*

với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh,
thành phố, đặc biệt là các địa bàn chiến lược; xây dựng các
khu vực phòng thủ vững chắc”. Đại hội X của Đảng khẳng
định: “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp
chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân”. Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Tăng cường sức
mạnh quốc phòng, an ninh về tiềm lực và thế trận; xây
dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thực hiện chiến
lược bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội XII của Đảng 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”. Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định:
“Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật
tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên
của Đảng, Nhà nước và toàn dân; trong đó Quân đội nhân
dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng
thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế
trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Nghiên cứu sinh, Học viện Cảnh sát nhân dân.
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Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm
không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà còn là
trách nhiệm của tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội
và quần chúng nhân dân, nhằm góp phần bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã
hội chủ nghĩa. Tại Điều 3, Luật An ninh nhân dân quy định:
“Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng
bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ
động bảo vệ an ninh quốc gia”. Quyết định số 623/QĐ-TTg
ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt
chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016
- 2025 và định hướng đến năm 2030. Chính vì vậy, để thực
hiện thắng lợi các nội dung trong công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm thì cần thiết phải xây dựng thế trận an
ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.
Trong những năm qua, Nhà nước và các ban, ngành đã
quyết liệt tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh phòng,
chống tội phạm, trên phương châm “lấy phòng ngừa là cơ
bản”, hoạt động điều tra cần được nhanh chóng, chính xác
đúng người, đúng tội. Vì vậy, tội phạm được kiềm chế, an
ninh trật tự được đảm bảo, tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn
diễn biến phức tạp. Từ năm 2010 - 2018, cả nước đã phát
hiện 484.407 vụ phạm pháp hình sự, trung bình mỗi năm
nước ta xảy ra hơn 53.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó
xuất hiện những loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.
Một tình trạng đáng báo động là sự trẻ hóa của tội phạm và
tính chất manh động, liều lĩnh của đối tượng phạm tội gây
nên những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả thiệt
hại to lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Trước tình hình
đó, Đảng và Nhà nước đã giao lực lượng Công an có nhiệm
vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, chủ động
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại
âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ độc
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên,
mặc dù lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy,
tinh nhuệ, nhưng trong công tác của mình, nếu không dựa
vào nhân dân, không thực hiện phương châm “lấy dân làm
gốc” thì cũng không đạt được yêu cầu đặt ra. Vì vậy, thực
hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải làm sao có hàng
chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai
mới được. Muốn như vậy phải dựa vào dân, không xa rời dân
được” là xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong công
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Những mặt công tác
cụ thể đã thực hiện được là:
Thứ nhất, chính quyền địa phương phối hợp cùng các
ban, ngành thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật tới người dân. Nội dung tuyên truyền
hướng tới đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của
pháp luật, các vụ phạm tội đã xảy ra để nhân dân biết
phương thức thủ đoạn của tội phạm, từ đó nâng cao ý
thức tự phòng ngừa. Hình thức tuyên truyền đa dạng,
phù hợp với đặc điểm đối tượng tuyên truyền như: sử
dụng áp phích, tờ rơi, khẩu hiệu tại những nơi công cộng,
tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua
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hình thức tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ. Trong đó,
một trong những hiệu quả đáng chú ý của công tác này
là đưa nội dung giáo dục pháp luật vào chương trình
ngoại khóa của các trường học, qua đó giúp các em học
sinh nhận thức tốt ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
Thứ hai, cả nước đã xây dựng được nhiều mô hình,
điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc. Thông qua các mô hình này đã thu hút được
sự tham gia hưởng ứng của các đoàn, hội tại tất cả các địa
phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;
kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện nghi vấn vi
phạm pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật của nhân
dân. Nhiều mô hình được nhân rộng hiệu quả, như: mô
hình “Tự phòng, tự quản”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”,
“Gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội và vi phạm
pháp luật” được đánh giá cao tại Quảng Ngãi; mô hình
“Tiếng kẻng an ninh” tại Thái Bình, mô hình “Tổ công
nhân dịch vụ đô thị tự quản”, “Camera an ninh trật tự”
tại Bạc Liêu… Bên cạnh đó, ở hầu khắp các địa phương
đều thành lập tổ tự quản, tổ dân phòng để phối hợp cùng
các lực lượng khác trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo
đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chú trọng tới những
đối tượng và địa bàn trọng điểm, “điểm nóng” về tình
hình an ninh trật tự, trong đó phát huy vai trò của người
đứng đầu tại các dòng họ, bản làng, chức sắc tôn giáo, vì
vậy nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn
chế xung đột lớn có thể dẫn tới bất ổn hoặc tội phạm.
Thứ ba, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế
hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp với từng
địa bàn.
Lênin nói: ”Kế hoạch là cương lĩnh thứ hai”, đó là sự
khẳng định về vị trí, ý nghĩa to lớn của chiến lược, kế
hoạch. Xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội
phạm là sự cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng,
Nhà nước và Bộ Công an, để Công an các cấp có phương
hướng thực hiện cụ thể. Từ năm 1999, Chính phủ ban
hành Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và
thu được nhiều kết quả quan trọng. Đến ngày 14/4/2016,
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 623/QĐ-TTg phê
duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai
đoạn 2006 - 2025 và định hướng đến 2030. Theo đó, mục
tiêu cụ thể đến năm 2020 là đẩy lùi tội phạm và tệ nạn
xã hội, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ
phạm tội hình sự so với năm 2016. Giảm tỷ lệ tái phạm tội
xuống dưới 15%, ít nhất 50% khu dân cư, xã, phường, thị
trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chí “An toàn về an
ninh trật tự”. Cùng với sự ra đời của Chiến lược quốc gia
phòng, chống tội phạm, Chính phủ ban hành 15 đề án
giao cho các Bộ chủ trì, trong đó Bộ Công an chủ trì đề án
số 2, 3, 4, 5. Trên cơ sở nội dung trên, các tỉnh, thành phố
đã cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa
phương từ đó tạo phong trào đấu tranh phòng, chống tội
phạm rộng khắp, tránh tình trạng bỏ trống địa bàn.
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc và tặng quà
cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu), tháng 12/2019.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP

Trong thời gian tới, muốn thực hiện hiệu quả các nội
dung trên để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thế
trận an ninh nhân dân, cần thực hiện một số giải pháp
sau đây:
Một là, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị
trong phòng, chống tội phạm.
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực
quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, đặc biệt là
vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong
công tác vận động tầng lớp thanh niên tích cực tham gia
các hoạt động từ thiện xã hội, các hoạt động vì cộng
đồng. Các cơ quan, ban, ngành và người dân cần xác định
“phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn dân”, vì
vậy cần sự vào cuộc của tất cả mọi người.
Hai là, chú trọng việc tổ chức thực hiện các biện pháp
phòng ngừa xã hội.
Trong phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa xã hội luôn
được xác định là biện pháp cơ bản, mang tính chiến lược
để nhằm nâng cao nhận thức của mỗi công dân, nên công
tác phòng ngừa cần được coi trọng ngay từ mỗi gia đình,
nhà trường. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho
phù hợp với từng đối tượng và địa bàn; trong đó tập trung
công tác tuyên truyền về pháp luật và phương thức, thủ
đoạn của tội phạm để người dân kịp thời nhận diện tội

phạm và đề cao ý thức tự phòng ngừa. Gắn nội dung
tuyên truyền vào các môn học trong trường phổ thông.
Nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm
theo phương châm: ”tự phòng, tự quản, tự hoàn thành và
tự đảm bảo an ninh trật tự”; phát huy vai trò của các tổ
tự quản, tổ dân phòng tại địa bàn cơ sở.
Ba là, từng bước nâng cao năng lực phòng, chống tội
phạm của lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an
nhân dân.
Công an nhân dân được xác định là lực lượng nòng cốt
trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng
thời là chủ thể tiếp nhận, đầu mối thông tin với các chủ
thể khác. Trong công tác kiện toàn tổ chức cần chú trọng
tới cả “chất” và “lượng”, đồng thời chú trọng tới việc ứng
dụng khoa học - kỹ thuật phục vụ phát hiện, khám phá
tội phạm, hướng tới mục tiêu Công an nhân dân “chính
quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu đấu tranh với
các loại tội phạm trong tình hình mới.
Tội phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm là vấn
đề quan tâm của tất cả các quốc gia, dân tộc, ảnh hưởng
tới sự phát triển của nền kinh tế, xã hội. Vì vậy, trên mặt
trận này không chỉ nhấn mạnh đến vai trò riêng có của
lực lượng nào, mà còn phải tạo được thế trận toàn dân
rộng khắp. Đây là mục tiêu mang tính chiến lược của sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.v
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NHÂN VẬT - Sự KIệN

Những cánh đồng hoa đào Nhật Tân này sẽ đỏ rực vào dịp cận
Tết Nguyên đán.

Thời điểm này, người trồng quất đang tỉa cành, cắt bỏ bớt quả
nhỏ để quả to chín đều, phun phân bón lá...

Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên
KỲ ANH
ận kề Tết cổ truyền, người dân trồng đào, quất tại
Nhật Tân, Tứ Liên, Hà Nội đang tất bật chăm sóc
vườn đào, quất của mình, chuẩn bị cho dịp Tết
Nguyên đán.

C

Đến các vườn đào, quất vào dịp tháng 11 (âm lịch)
không khí chuẩn bị rất khẩn trương, như: bó đào, nhổ lá,
quét nấm, đánh chậu... Anh Tuấn Việt, một chủ vườn đào
cho biết: ”Năm nay thời tiết khá phức tạp và thất thường,

Các vườn quất quả vẫn còn xanh, thời điểm này các chủ vườn
tưới dinh dưỡng pha với nước phun vào gốc cây để dưỡng quả.
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các chủ vườn mà không căn cho đào, quất ra hoa và quả
đúng dịp Tết thì coi như nhà sẽ mất Tết và nhiều Tết tiếp
theo. Nguyên nhân là do nhiều chủ vườn phải vay vốn
ngân hàng với hy vọng nếu hoa nở đúng dịp Tết sẽ bội
thu để trả nợ và có cái Tết ấm no”.
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Mặt trận, tại
thời điểm này đã có nhiều người dân tới đây ngắm và đặt
mua những cây đào, quất có thế đẹp để trưng bày trong
dịp Tết.

Quất bonsai có giá cao còn bởi vì chậu cảnh đa số được người
dân ở đây "thửa riêng" theo ý đồ từ các làng gốm nổi tiếng như
Bát Tràng, Phù Lãng.

N H Â N

Tuốt lá là công đoạn vô cùng quan trọng, cần sự cẩn trọng và
tính toán kỹ lưỡng của người trồng đào.

Việc tuốt lá luôn phải được thực hiện đúng
thời gian để đào có thể ra được mắt và
nuôi dưỡng mắt đào, cho ra những nụ hoa
to, đẹp và đều đúng dịp Tết.

Chủ vườn đào này cho hay, trồng đào có
thắm hay không cũng phụ thuộc nhiều vào
đất trồng. Đào trồng ở Nhật Tân bao giờ hoa
cũng thắm và nụ cũng to.
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Tại thời điểm này đã có nhiều người dân tới đây ngắm và đặt
mua cho mình những cây đào, quất có thế đẹp để trưng trong
nhà vào dịp Tết Nguyên đán này.

Anh Thanh Hải sinh sống tại làng Ngũ
Xã đang ngắm và tìm cho mình những
cây quất đẹp và ưng ý.

Công tác chuẩn bị rất khẩn trương của
các chủ vườn đào Nhật Tân, Hà Nội.

Ngoài tuốt lá, người trồng đào còn phải duy trì việc cắt tỉa để chỉnh lại dáng đào.
Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và nghệ thuật. Bởi nếu chỉnh dáng đào
sai lệch sẽ không thể sửa kịp và làm giảm giá trị của cây đào.

Những
gốc đào
lớn được
đánh cho
lên chậu.

Nụ đào Thất
Thốn e ấp
khoe sắc tại
vườn đào
Nhật Tân,
Hà Nội.
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO

Tầm nhìn trong kinh doanh
bất động sản của KITA GROUP
KITA Group xem quỹ đất 230 hecta trải dài từ Bắc vào Nam hiện có
là lợi thế cạnh tranh trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Dấu ấn mới trên thị trường
KITA Group là doanh nghiệp trẻ
trên thị bất động sản Việt Nam và
đang vươn lên khẳng định vị thế tại
thị trường trong nước. KITA được viết
tắt từ 4 yếu tố: Kiên định (Keeness)
- Đột phá (Innovation) - Niềm tin
(Trust) - Khát vọng (Aspriration).
Hiện Tập đoàn gồm 4 công ty
thành viên hoạt động trong nhiều
lĩnh vực: KITA Land (quản lý tài sản,
phát triển dự án, phân phối sản
phẩm), KITA Invest (mua bán, sáp
nhập, đầu tư bất động sản, đầu tư tài
chính), KITA Cons (xây dựng tòa nhà
cao tầng, xây dựng khu đô thị, hoàn
thiện nội thất) và KITA Link (thu đổi
ngoại tệ, phát triển dự án C2C).
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Một dự án của KITA Group đang triển khai.
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Phối cảnh dự án Stella Mega City.
căn hộ cao cấp 5 sao - Stella 520 ở mặt tiền Đại lộ Võ Văn
Kiệt. Ngoài ra còn có Dự án khu đô thị mới tại Quốc Oai
thuộc thủ đô Hà Nội, khu đô thị sinh thái Golden Hills
thuộc huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, là cửa ngõ
phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng. KITA đang là đối tác
chiến lược của nhiều tên tuổi lớn như Trung Nam Group,
Sacombank, VietinBank…

Tạo nên giá trị khác biệt
Về bí quyết cạnh tranh trên thị trường, CEO của KITA
Group chia sẻ: “Sự kiên định của chúng tôi mang lại
những sản phẩm bất động sản mới cho thị trường, từ đó
xây dựng niềm tin của khách hàng vào một khát vọng
cho một cuộc sống chất lượng tốt hơn”.
Với tầm nhìn chiến lược, KITA Group đang không
ngừng mở rộng đầu tư trong lĩnh vực địa ốc với tâm thế
của một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính dồi dào,
nguồn lực vững chắc trong đầu tư, uy tín đảm bảo chất
lượng xây dựng và năng lực trong quản lý vận hành các
dự án của mình.
Bà Đặng Thị Thùy Trang - CEO của KITA Group cho biết,
bất kì một doanh nghiệp nào cũng cần tài chính mạnh và
tầm nhìn tốt để phát triển bền vững. “Tài chính vững
mạnh không những đảm bảo cho sự phát triển của chúng
tôi, nó còn đảm bảo cho mối quan hệ của chúng tôi với các
đối tác. Tầm nhìn tốt sẽ giúp doanh nghiệp bất động sản
phát triển các sản phẩm bền vững”.
Doanh nghiệp cho biết đang nắm giữ quỹ đất hơn 230
ha với vị trí đắc địa trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là tiền
đề để đơn vị phát triển triển và cạnh tranh trên “sân chơi”
bất động sản tại Việt Nam.
Với định hướng phát triển thị trường và đẩy mạnh
năng lực cạnh tranh, KITA Group đã phát triển nhiều dự
án trên thị trường như: dự án căn hộ cao cấp 5 sao - Stella
927 tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo (TP HCM); dự án

Hiện KITA tập trung vào các giá trị gia tăng bền vững
cho các nhà đầu tư cũng như tiện ích sống, pháp lý cho
cư dân tại các dự án do Tập đoàn phát triển. Mục tiêu của
doanh nghiệp là vào top đầu các công ty bất động sản tại
Việt Nam.
Bên cạnh đó, KITA cũng đẩy mạnh phát triển theo
hướng tập trung và tối ưu nguồn lực để trở thành nhà
đầu tư và phát triển dự án có tiềm lực mạnh, không chỉ
cung cấp các sản phẩm tốt ra thị trường mà còn đồng
hành cùng người tiêu dùng trong quá trình sử dụng, trải
nghiệm và duy trì sản phẩm.
Giữa năm 2019, KITA Group tạo dấu ấn trên thị trường
bất động sản khi đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng phát triển dự án
Stella Mega City - đại đô thị tọa lạc ngay tại trung tâm
thành phố Cần Thơ. Dự án nằm tại khu vực quận Bình Thuỷ,
là một trong những quỹ đất đắc địa ngay cạnh Sân bay quốc
tế Cần Thơ và Trung tâm hành chính quận Bình Thủy.
Đây là một trong số dự án khu đô thị đẳng cấp nhất
Cần Thơ với chuỗi tiện ích tiện nghi nội khu 5 sao đạt
tiêu chuẩn quốc tế. Chủ đầu tư cam kết tính pháp lý cho
khách hàng với 3 tiêu chí: đất sạch, pháp lý sạch và Môi
trường sống sạch.v
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Được thành lập từ năm 2014, KITA Group ngày càng khẳng định vị thế của mình trên
thị trường Bất Động Sản khi sở hữu nhiều vị trí đắc địa trải dài từ Bắc vào Nam, tiến
gần hơn với mục tiêu trở thành công ty Bất Động Sản số 1 tại Việt Nam.
Với tiềm lực tài chính dồi dào cùng đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm và hợp tác
với các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, KITA Group đã và đang mang đến cho
khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đem đến không gian sống tiện nghi,
đẳng cấp mà vẫn thân thiện với môi trường.
TẦM NHÌN
Sự kiên định của chúng tôi là mang lại những sản phẩm bất động sản đột phá
cho thị trường, từ đó xây dựng niềm tin của khách hàng vào một khát vọng cho
một cuộc sống tốt đẹp hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Con người
Nhân lực là tài sản quý giá nhất của KITA Group.
Chúng tôi quan niệm, nhân sự cần có chuyên môn, được
bố trí đúng công việc phù hợp và tạo điều kiện để phát
triển không ngừng về kỹ năng lẫn bản lĩnh.

TÀI CHÍNH
Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của tài chính,
đặc biệt trong việc phát triển dự án bất động sản. Tài
chính vững mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững, vun
đắp niềm tin từ đối tác, khách hàng.

Đối tác
Chúng tôi trân trọng các đối tác của mình, và tin
rằng mối quan hệ “win-win” là chìa khóa cho sự thành
công. Chính vì vậy, chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ
mạnh mẽ từ các đối tác trong mọi lĩnh vực.
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ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động và cầu thị là nền tảng để KITA Group phục vụ khách hàng.

Đồng hành với sứ mệnh và sự thành công của KITA Group, đội ngũ lãnh đạo đã cùng
nhau phát triển doanh nghiệp và đoàn kết vượt qua nhiều thử thách trên thị trường.
Chính tầm nhìn chiến lược, giàu kinh nghiệm, bản lĩnh thương trường và ý chí quyết tâm
cao độ của đội ngũ lãnh đạo đã góp phần kiến tạo KITA Group ngày hôm nay
Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho
khách hàng những sản phẩm bất động sản đột phá.
Bà Đặng Thị Thùy Trang
TỔNG GIÁM ĐốC

Quản trị công ty
hướng tới thông lệ tốt
nhất là nền tảng cho
sự phát triển bền vững
của KITA Group.

Khát vọng vươn xa,
cùng sức trẻ, sự chân
thành, và cầu thị là nền
tảng cho thành công
của KITA Group.

Sự nhiệt huyết, tinh
thần cầu tiến, mong
muốn đưa đến những
công trình chất lượng
tại KITA Group.

Trải nghiệm làm việc
tốt hơn tại KITA Group
là cơ sở gắn kết và
truyền hứng cho
nhân viên.

Ông Lê Văn Lợi

Ông Đặng Kim Khánh

Ông Dương Thành Vinh

Ông Phạm Minh Tuấn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐốC

GIÁM ĐốC
KHốI TIếP THị - THIếT Kế

GIÁM ĐốC XÂY DựNG

GIÁM ĐốC TÀI CHÍNH
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DỰ ÁN NỔI BẬT
Stella Mega City
Vị trí: Đường Đặng Văn Dầy,
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Tổng quy mô dự án: 150 ha
Tổng số căn hộ: 5.000

Hòa mình trong không gian thiên nhiên với mặt tiền là dòng
sông Hậu trải dài, Stella Mega City là khu đô thị hiện đại với
không khí trong lành tươi mát quanh năm và thiên nhiên là
khởi nguồn cho mọi sức sống. Với tầm nhìn đưa Stella Mega City
trở thành một đại đô thị năng động, hiện đại - trung tâm kinh
tế tại khu vực phía Tây Bắc thành phố Cần Thơ, Stella Mega City
tự hào mang trong mình sứ mệnh đem đến cuộc sống chất
lượng, đẳng cấp hơn cùng những giá trị thực sự khác biệt.

Golden Hills
Vị trí: Nguyễn Tất Thành,
Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Tổng quy mô dự án: 400 ha
Dự án Golden Hills là khu biệt thự cao
cấp, khu đô thị sinh thái, khu thể dục
thể thao, khu vui chơi giải trí và trung
tâm thương mại được phát triển trên quy
mô diện tích 400 ha, tọa lạc đắc địa nằm
trên cung đường biển xanh tuyệt đẹp
Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Hòa
Hiệp Nam - Hòa Hiệp Bắc, quận Liên
Chiểu, TP Đà Nẵng.
Khu đô thị sinh thái Golden Hills sở
hữu những lợi thế nổi trội thêm vào đó là
mức giá cạnh tranh hợp lý, pháp lý rõ ràng
minh bạch, sản phẩm đa dạng sẽ mang đến
sự lựa chọn hoàn hảo về nơi an cư lý
tưởng, cơ hội đầu tư sinh lời cao cho quý
khách hàng và các nhà kinh doanh.
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Stella 1595
Vị trí: Đường Huỳnh Tấn Phát,
Quận 7, TP.HCM
Loại dự án: Khu căn hộ cao cấp

Stella 1595 sở hữu vị thế “vàng” ngay tại trung
tâm Nam Sài Gòn, tọa lạc tại khu vực đường Huỳnh
Tấn Phát, được dự đoán là cung đường du lịch đẹp
nhất Sài Gòn trong tương lai. Từ Stella 1595 chỉ cách
1 bước chân để kết nối nhanh chóng đến trung tâm
khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trung tâm quận 1 và khu đô
thị mới Thủ Thiêm.
Stella 1595 sở hữu hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng
độc đáo và khác biệt: tầng trệt mở toang và siêu sảnh
đón resort rộng hơn 1.000m2, hồ bơi thượng đỉnh ở độ
cao 120m, hồ Sky Pearl và công viên kênh đào…

Stella 927
Vị trí: 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
Loại dự án: Căn hộ cao cấp Quận 5
Tổng số căn hộ: 80
Lấy cảm hứng từ nước Pháp, Stella 927 hướng đến những
kiến trúc trang trí cầu kì nhưng tinh tế, kết hợp sử dụng vật
liệu kim loại đã phổ biến tại đất nước này và đã tạo thành xu
hướng trên thế giới trong nhiều thập kỷ. Sự giao thoa giữa 2
nền kiến trúc Đông Dương - Tây Phương được khắc họa rõ qua
từng đường nét thiết kế, Stella 927 mong muốn mang đến một
biểu tượng mới - một phong cách sống thượng lưu mang đậm
chất riêng ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, qua đó
khẳng định vị thế chủ sở hữu.

Nội thất sang trọng trong căn hộ Stella 927
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STELLA MEGA CITY

kh ng đ nh v th v i c đ p gi i th ng
Dot Property Southeast Asia Awards 2019
THU TRANG

Stella Mega City do KITA Group phát triển đã giành thắng lợi ấn tượng tại Dot
Property Southeast Asia Awards 2019 diễn ra vào ngày 12/12 vừa qua ở Thái Lan
với 2 giải thưởng: Dự án khu đô thị phát triển bền vững nhất Đông Nam Á và Dự
án phát triển nhà ở tốt nhất Đông Nam Á. Đại đô thị đã khẳng định được vị thế bất
động sản đột phá và có giá trị tích cực cho cư dân, cộng đồng và môi trường.
ượt qua sự tuyển chọn gắt
gao và cạnh tranh trực tiếp
từ nhiều dự án khác nhau,
Stella Mega City đã giành
được 2 giải thưởng danh giá: Best
Sustainable Residential Development
Southeast Asia (Dự án khu đô thị
phát triển bền vững nhất Đông Nam
Á) và Best Housing Development
Southeast Asia (Dự án phát triển nhà
ở tốt nhất Đông Nam Á). Điều này
chứng minh những giá trị thực tế và
vị thế ưu việt mà Stella Mega City sở
hữu. Dự án xứng tầm là khu đại đô
thị đạt 2 tiêu chuẩn vô cùng quý giá:
đô thị sân bay và đô thị trung tâm
thành phố Cần Thơ. Thông qua đó,
KITA Group cũng đã cho thấy tầm
nhìn chiến lược, năng lực và trách
nhiệm của mình đối với từng sản
phẩm bất động sản.

V

Stella Mega City khẳng định
giá trị phát triển bền vững
Với giải thưởng Dự án khu đô thị
phát triển bền vững nhất Đông Nam
Á, Stella Mega City đáp ứng được 3
tiêu chí tuyển chọn. Đó là: (1)
Environment - Thân thiện với môi
trường, (2) Social - Tác động tích cực
đến cộng đồng, (3) Economic - Góp
phần phát triển kinh tế địa phương.
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Đại diện KITA Group nhận giải thưởng tại sự kiện.
Đại đô thị trung tâm thành phố
Cần Thơ Stella Mega City sở hữu
không gian sống mát mẻ nhờ nằm
bên dòng sông Hậu hiền hòa. Với hơn
10.000 cây xanh nội khu dự án được
trồng một cách khoa học, nơi đây
luôn có bầu không khí trong lành,
cách biệt với khói bụi ô nhiễm. Chính
vì thế, dù là tọa lạc tại khu trung tâm
hành chính, có mức độ phát triển
kinh tế hàng đầu Đồng bằng sông
Cửu Long nhưng nơi đây vẫn có chất

lượng không khí tốt, thân thiện với
sức khỏe và môi trường tự nhiên.
Thời gian gần đây, bất động sản
xanh là xu hướng chủ đạo của thị
trường nhờ nhu cầu sở hữu thực tế và
tiềm năng phát triển bền vững. Các
tác động của biến đổi khí hậu, quá
trình hiện đại hóa, phát triển kinh tế
đã để lại không ít hệ lụy cho chất
lượng môi trường. Do đó, con người
luôn muốn tìm kiếm những nơi an cư
bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình.
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Môi trường sống trong lành, rợp mảng xanh được thiết kế hợp lý tại Stella Mega City.
Đáp ứng nhu cầu này, nhà phát triển
dự án KITA Group đã xây dựng không
gian sống tràn ngập mảng xanh,
nhiều cảnh quan thảm thực vật như
vườn Nhật Bản, công viên… được
thiết kế rất đẹp mắt, len lỏi mọi ngóc
ngách. Nhờ đó, cư dân được hít thở
sạch từng phút, từng giây.
Bên cạnh lợi thế về không gian
sống, Stella Mega City còn có tác
động tích cực đến cộng đồng. Sự
hình thành và phát triển của dự án
đem đến diện mạo mới, góp phần
nâng cao chất lượng sống của cả cư
dân và dân địa phương. Yếu tố cơ sở
hạ tầng như các tuyến đường, công
viên, hệ thống thoát nước, đèn
đường… giúp người dân trong khu
vực hưởng nhiều tiện ích hơn so với
trước đây. Các dịch vụ mua sắm, giải
trí tại trung tâm thương mại, đại siêu
thị, shophouse… cũng phục vụ tất cả
cư dân tại nơi này.
Ông Nguyễn Xuân Linh (ngụ quận
Bình Thủy, Cần Thơ) cho biết: “Gia
đình tôi sống ở khu vực này lâu năm,
thấy từ lúc dự án về đây đã giúp khu
vực này sầm uất hơn. Đường sá thông
thoáng và râm mát hơn”.
Về khía cạnh kinh tế, Stella Mega
City đã góp phần phát triển kinh tế
địa phương nhờ những tiện ích

thương mại, dịch vụ nội khu. Hoạt
động giao thương nhộn nhịp, tiện ích
sống nâng cao chính là yếu tố thu
hút nhiều người lao động từ nơi khác
đến đây sinh sống, kiến tạo cộng
đồng cư dân hiện đại, tiến bộ.

Nơi an cư chất lượng
đột phá
Để xứng đáng với giải thưởng Dự
án phát triển nhà ở tốt nhất Đông
Nam Á, Stella Mega City sở hữu
những lợi thế đột phá và khác biệt so
với nhiều sản phẩm bất động sản
khác trên thị trường. Dự án có vị trí
thuận lợi giao thương và phát triển
đô thị, là tâm điểm giao thông hàng
đầu khu vực.
Đại đô thị có quy mô 150ha với
tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, được
chia thành nhiều phân khu chức
năng một cách khoa học, hợp lý. Bên
cạnh khu ở, còn có khu thương mại,
khu giải trí - thể thao, khu công
viên… Các loại hình kinh doanh bất

động sản tại đây rất đa dạng và
phong phú như đất nền, nhà liên kế,
shophouse, biệt thự… với diện tích
80 - 170m2 phù hợp nhiều đối tượng
khách hàng.
Vị thế đẳng cấp đột phá của Stella
Mega City có được chính là nhờ tầm
nhìn, tư duy chiến lược, năng lực và
trách nhiệm của đơn vị phát triển dự
án KITA Group. Bởi, để cung cấp ra
thị trường những sản phẩm chất
lượng, doanh nghiệp đã phải vượt
qua rất nhiều thách thức, cạnh tranh
và kiên định với sứ mệnh đặt lợi ích
khách hàng lên làm đầu. Bà Đặng Thị
Thùy Trang - Tổng Giám đốc KITA
Group khẳng định: “Chúng tôi sáng
tạo để bạn hưởng thụ cuộc sống”.
Bên cạnh dự án Stella Mega City
đã khẳng định vị thế đại đô thị trung
tâm thành phố Cần Thơ, KITA Group
còn có nhiều công trình tầm cỡ, chất
lượng và thực sự có tác động tích cực
đến cộng đồng lẫn môi trường.v

Dot Property Southeast Asia Awards là giải thưởng tầm cỡ, uy tín nhằm
chọn ra các dự án bất động sản xuất sắc, sở hữu các giá trị khác biệt và
những nhà phát triển chuyên nghiệp, có tên tuổi. Giải thưởng được thành
lập bởi Tập đoàn Dot Property Group, hiện đang sở hữu 10 cổng thông tin
bất động sản có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và ấn
phẩm tạp chí Dot Property uy tín.
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Sức hút đất nền Cần Thơ
qua lễ mở bán Stella Mega City
Stella Mega City là dự án bất động sản (BĐS) đang ghi dấu ấn tại thị trường
Cần Thơ. Do đó, sự kiện mở bán phân khu The Ruby - nằm ngay vị trí cửa
ngõ dự án đã thu hút hơn 1.000 khách hàng trong và ngoài tỉnh tham dự,
100% giao dịch thành công ngay tại buổi lễ.
Bùng nổ giao dịch nhờ lợi
thế hạ tầng địa phương
Cần Thơ là thành phố lớn nhất
Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu
nhiều tiềm năng để phát triển đô thị.
Đây là thành phố hiếm hoi tại ĐBSCL
được đầu tư đồng bộ hàng loạt công
trình hạ tầng trọng điểm như: Cầu
Cần Thơ, sân bay quốc tế Cần Thơ,
cảng Cái Cui, cảng Cần Thơ cùng các
tuyến quốc lộ 1A, 80, 91, 91B, Nam
sông Hậu.
Điểm nhấn của hạ tầng giao
thông tại địa phương hiện nay là
Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ
vừa được mở rộng, có chuyến bay
thẳng đến Đài Loan, Hong Kong.
Stella Mega City cách sân bay Cần Thơ
chỉ 3 phút di chuyển, do đó sức hút
trong lễ mở bán là hệ quả tất yếu của
xu hướng đầu tư thông minh.

Cần Thơ là thành phố có mức độ phát
triển hạ tầng đô thị hàng đầu ĐBSCL

Stella Mega City sở hữu giá
trị phát triển bền vững
The Ruby là phân khu duy nhất
KITA Group mở bán dưới phân khúc
đất nền - loại hình lý tưởng nhất để
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đầu tư nhờ tiềm năng sinh lợi lớn,
tính thanh khoản cao, dễ giao dịch,
chuyển nhượng.

cây trên 10 năm tuổi đang tỏa bóng
mát rộng khắp. Hạ tầng nội khu như
đường đi bộ, hệ thống thoát nước…
được thiết kế bài bản mang lại cuộc
sống thoải mái cho cư dân.

Phân khu The Ruby hội tụ chuỗi
giá trị phát triển BĐS bền vững như
pháp lý hoàn thiện, đô thị quy hoạch
bài bản, hạ tầng thiết kế hiện đại,
tiện ích nội - ngoại khu phong phú,
không gian sống trong lành… Trong
đó, pháp lý chính là yếu tố được cả
nhà đầu tư và khách hàng mua để ở
ưu tiên lựa chọn. Đặt trong bối cảnh
thị trường BĐS Cần Thơ là điểm đến
đầu tư đang tạo sức hút nổi bật phía
Nam, cam kết pháp lý hoàn chỉnh với
sổ đỏ riêng có sẵn từ đơn vị phát
triển dự án KITA Group chính là đòn
bẩy giúp 100% sản phẩm đất nền
phân khu The Ruby giao dịch thành
công ngay tại lễ mở bán.

Stella Mega City sở hữu chuỗi tiện
ích nội khu phong phú, hiện đại bao
gồm đại siêu thị, vườn nhiệt đới,
trung tâm phức hợp thương mại dịch vụ, quảng trường trung tâm,
khu phức hợp khách sạn chuẩn 4-5
sao, công viên cây xanh, bệnh viện,
khu phức hợp thể thao - giải trí, hồ
bơi. Riêng phân khu The Ruby có
trường học liên cấp I-II-III, vườn
Nhật Bản. Những tiện ích này phát
triển theo xu hướng khu đô thị hiện
đại, đem lại trải nghiệm sống đẳng
cấp cho cư dân, đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt của gia đình nhiều thế hệ.

Bên cạnh pháp lý, Stella Mega
City còn là môi trường sống lý tưởng.
Hơn 10.000 cây xanh được trồng
trong dự án, trong đó có tới 4.000

Kể từ lúc xuất hiện trên thị
trường, Stella Mega City đã trở thành
biểu tượng sống hiện đại mới tại
vùng đất Tây Đô - Cần Thơ.v

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INVICO
Văn phòng: Sảnh 1 - Tòa nhà Vật tư Du lịch, Số 8 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Trí Quả, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
Tel: 0222.3773.222 - 0222.3773.666 - Website: invico.com.vn
Công ty cổ phần công nghiệp INVICO được thành lập năm 2008, là đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp
tủ bảng điện, trạm điện, hệ thống điện uy tín cho các công trình công nghiệp, xây dựng và thương mại.
Luôn tuân thủ tiêu chí hoạt động “Vươn tới tầm cao - Tự hào thương hiệu Việt”, chấp nhận đương đầu với mọi thử
thách, INVICO đã được cọ sát với rất nhiều dự án khó và đã nỗ lực không ngừng đáp ứng xuất sắc về chất lượng,
tiến độ, giá thành.
Là thương hiệu chất lượng trên thị trường, INVICO luôn kiểm định chất lượng sản phẩm khắt khe. Chăm sóc hậu
mãi cho khách hàng đầy đủ trong việc bảo hành và bảo trì bảo dưỡng sản phẩm. Luôn nhiệt tình tư vấn cho khách
hàng mọi thông tin cần thiết.
Các sản phẩm thế mạnh của công ty như:
Tủ điện cao thế 35kV, 22kV, 6kV
+ Tủ điều khiển bảo vệ
+ Tủ cầu dao phụ tải
+ Tủ đo lường
+ Tủ máy cắt
+ Tủ tụ bù
+ Tủ điều khiển động cơ
+ Tủ RMU gồm dao và chì
Hệ thống tủ điện 0,4kV
+ Hệ thống tủ tổng sau MBA: tủ máy cắt,
tủ liên lạc, tủ bù, tủ ATS
+ Tủ và bàn điều khiển hệ thống trạm
bơm, động cơ khác
+ Trạm Kiosk ngoài trời
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TRỤ SỞ: 27 Lê Quý Ðôn, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - (028) 3930 2855
VĂN PHÒNG ÐẠI DIỆN HÀ NỘI: Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính,
Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - (028) 3930 2855

VĂN PHÒNG ÐẠI DIỆN ÐÀ NẴNG: A2-6 Nguyễn Tất Thành nối dài, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu,
TP. Ðà Nẵng- (029) 23747678

VĂN PHÒNG ÐẠI DIỆN CẦN THƠ: Block D1-D2, Khu 201 Lê Hồng Phong,
P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ - (029) 23747678
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Website: www.kitagroup.com.vn

Email: info@kitagroup.com.vn

