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LờI TÒA SOạN

D

ịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời điểm nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đang chuẩn bị
đón Tết cổ truyền. Ngay trong thời điểm ấy, những người có trách nhiệm của đất nước đã rất khẩn trương
lao vào cuộc chiến với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Hàng loạt các chủ trương, văn bản chỉ đạo
của Đảng, Chính phủ được kịp thời ban hành; nhiều phương án, biện pháp được gấp rút triển khai nhằm kiểm soát
tối đa, không để dịch bệnh lây lan; đồng thời cảnh báo đến người dân mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.
Với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Việt Nam bước đầu đã khống chế được
dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh chung tình hình dịch bệnh có những
biến đổi khó lường, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân chung sức đồng lòng, chung tay phòng chống đại dịch của Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”
của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Thủ tướng Chính phủ, đã khơi gợi
truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch Covid-19.
Đến nay đã huy động gần 800 tỷ đồng và nhiều hiện vật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và
ngoài nước; nhắn tin qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia là hơn 130 tỷ (hiện còn tăng thêm)… trở thành một
phong trào ủng hộ rộng khắp, tạo thêm nguồn lực và niềm tin cho các lực lượng đang ở tuyến đầu chống đại dịch.
Tạp chí Mặt trận số 200 đăng toàn văn Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.
Cũng trong Tạp chí số ra lần này có các bài nghiên cứu lý luận về “Đổi mới cơ chế giám sát xã hội đối với việc
thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước”… Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) Tạp chí có bài viết “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Thắng lợi của ý chí và
khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước”.
Trong chuyên mục mới Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí có
bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kiến trúc sư và linh hồn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam”, điểm lại
quá trình ra đời, rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, gắn với vai
trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí - chuyên mục mang lại nét đặc sắc và thu hút sự quan tâm của nhiều độc
giả, số này đăng tải bài viết “Truyền thông đại chúng và quá trình hình thành dư luận xã hội về phòng, chống
tham nhũng ở Việt Nam”. Bài viết phân tích bối cảnh xã hội, những yếu tố tác động và vai trò của truyền thông đại
chúng với quá trình hình thành dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.
Các bài tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về các nội dung: dân tộc, tôn giáo; công tác giám sát, phản biện xã hội;
thực hiện các cuộc vận động, phong trào; xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn của Mặt
trận, vai trò các cá nhân tiêu biểu... tiếp tục là chủ đề chính trong các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt
trận với các phong trào, cuộc vận động, Kinh nghiệm - Thực tiễn.
Được ấn hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Tạp chí Mặt trận số 200 đã góp phần
khắc họa hình ảnh của những y, bác sĩ, những chiến sĩ, tình nguyện viên… luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân,
lao lên tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cộng đồng. Với mỗi hành động đó, cùng sự nỗ lực của cán bộ
Mặt trận Tổ quốc các cấp trong hoạt động kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, sẽ thôi thúc mỗi người dân Việt Nam về
lòng nhân ái, sự đoàn kết; thắp lên niềm tin yêu, hy vọng và sức mạnh để chiến thắng đại dịch.
Trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả!

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN
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“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống
dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Thưa đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào
ta ở nước ngoài!
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu
quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực,
quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân, công tác phòng, chống và kiểm soát
dịch Covid-19 ở nước ta đã đạt được những kết
quả quan trọng bước đầu, được nhân dân cả
nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy
nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức
tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát
tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền
kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt
đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của
đất nước.
Với truyền thống đoàn kết, tương thân,
tương ái của dân tộc, thời gian qua nhiều tổ
chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ
một số địa phương, cơ sở, đơn vị, cá nhân và
những trường hợp phải cách ly, điều trị. Để
tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng
chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường

các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an
sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của
nhân dân, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài
với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình
hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống
dịch Covid-19.
Đoàn Chủ tịch trân trọng ghi nhận sự quan
tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân và sẽ kịp thời chuyển
tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm
công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh,
những khu vực đang phải cách ly, những
trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp
đỡ của cộng đồng. Đoàn Chủ tịch giao Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam phối hợp với Ban Cứu trợ Trung
ương hướng dẫn, tổ chức thực hiện Lời kêu gọi
“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch
Covid-19” đạt kết quả thiết thực.
TM. ĐOÀN CHỦ TịCH
UỶ BAN TRUNG ươNG MặT TRậN TỔ QUỐC
VIệT NAM
CHỦ TịCH

TRầN THANH MẫN
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Huy động trách nhiệm của cả cộng đồng
tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ủng hộ
ẢNH: KỲ ANH
công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP*
áng ngày 17/3/2020, tới dự và phát biểu tại Lễ
phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch
Covid-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tất cả những gì
chúng ta đã và đang làm sẽ củng cố uy tín, niềm tin vào
năng lực giải quyết vấn đề của cả hệ thống chính trị và
sức mạnh của tinh thần Việt Nam trước cộng đồng quốc
tế để đẩy lùi, chặn đứng đại dịch. Lễ phát động được tổ
chức dưới hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu của các
tỉnh, thành phố trong cả nước.

S
*

Phát động kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống
dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, dịch Covid-19
tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan
rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến
nền kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời
sống nhân dân và kinh tế - xã hội của đất nước. Với
truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc,
thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận
động, ủng hộ một số địa phương, cơ sở, đơn vị, cá nhân
và những trường hợp phải cách ly, điều trị.
Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng
chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện

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

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 200 (4/2020) 7

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
ẢNH: KỲ ANH

pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn
đời sống và sức khỏe của nhân dân, thay mặt Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ
tịch Trần Thanh Mẫn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng
bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm
của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống
dịch Covid-19.
"Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trân trọng, ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và sẽ
kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp
làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu
vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều
trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng", Chủ tịch Trần
Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cơ
quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và
ngoài nước ký ủng hộ. Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A
Lềnh, đến thời điểm Lễ phát động, đã có 17 đơn vị là đại
diện các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và 15 ngân
hàng đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thông
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qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng
cộng, số tiền ủng hộ lên tới hơn 230 tỷ đồng, trong đó
khối ngân hàng ủng hộ 140 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, thời
gian tổ chức vận động, quyên góp dự kiến là 45 ngày, kể
từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam ra Lời kêu gọi (từ ngày 17/3-30/4/2020).
Tiền và hiện vật được ủng hộ thông qua Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chuyển trực
tiếp về Bộ Y tế - là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo
quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Tiền và hiện
vật được ủng hộ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thì Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành
phố sẽ tiếp nhận, sau đó chuyển về Bộ Y tế và báo cáo
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Y tế để cung cấp địa chỉ tiếp
nhận hiện vật, số tài khoản để tiếp nhận tiền của các tổ
chức, cá nhân và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
tỉnh, thành phố. Đối tượng hỗ trợ sẽ là cán bộ y tế và những
người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các cơ sở y
tế, trung tâm cách ly; người bị nhiễm Covid-19 đang điều trị
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Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
ẢNH: KỲ ANH

tại các bệnh viện, cơ sở y tế; người bị cách ly tại các cơ sở
y tế, các trung tâm cách ly và tại cộng đồng; những người
bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch Covid-19 (người có hoàn
cảnh khó khăn, người khuyết tật… cần sự trợ giúp).

biến phức tạp, sẽ lan rộng hơn, quy mô lớn hơn, sẽ còn
nhiều trường hợp tử vong và chắc chắn sẽ tác động sâu
sắc hơn đối với tất cả quốc gia trên thế giới”, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Việc hỗ trợ bao gồm lương thực, thực phẩm và các nhu
yếu phẩm cho người dân đang ở các khu vực cách ly có
nhu cầu. Hình thức hỗ trợ gồm ủng hộ bằng tiền mặt hoặc
các nhu yếu phẩm giúp cho công tác phòng, chống dịch
tại các địa phương; hỗ trợ phương tiện phòng, chống dịch
như đồ bảo hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp
tham gia phòng, chống dịch, khẩu trang y tế, dung dịch
sát khuẩn…

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ở nước ta, kể từ
khi ca nhiễm thứ 17 xuất hiện, Việt Nam đã chính thức
bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19,
kết thúc chuỗi liên tục 22 ngày không có ca bệnh mới
phát sinh. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng đến 158
quốc gia với tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng, khoảng
170.000 người nhiễm bệnh, trên 6.500 người đã tử vong,
Việt Nam chưa có bệnh nhân nào tử vong.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
nêu rõ, Việt Nam đang đứng trước thời khắc hết sức quan
trọng, đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 có quy mô
toàn cầu. Trong hơn 2 tháng qua, toàn Đảng, toàn quân,
toàn dân đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch
phòng, chống dịch bệnh ở quy mô chưa từng có tiền lệ.

“Kết quả này là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu
của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân ta, sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của
Ban chỉ đạo quốc gia, các cấp, các ngành, người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung tay, góp
sức của người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cấp,
nhiều ngành đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong phòng,
chống dịch bệnh Covid-19”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
ghi nhận.

“Với tốc độ lan tràn nhanh chóng, nhiều quốc gia đã
phải đối phó với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, khủng
hoảng về dịch bệnh. Những xáo trộn về tâm lý, nhịp sống
và việc làm, sự suy giảm về kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng
sâu sắc tới từng người dân, tới sự yên bình của mỗi quốc
gia. Trong thời gian tới, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn

Khẳng định Việt Nam đã kiểm soát tốt tình trạng lây
nhiễm trong cộng đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp
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Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.
phòng, chống dịch, ngăn chặn, cách ly triệt để, chăm sóc
và điều trị tốt, phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả,
nâng cao tinh thần cảnh giác và sự ủng hộ mạnh mẽ của
người dân, Thủ tướng nêu rõ, "thắng lợi bước đầu này thể
hiện ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn
dân ta trong cuộc chiến đấu chống lại đại dịch trên tinh
thần “chống dịch như chống giặc”.

ẢNH: KỲ ANH

Tại buổi lễ, Thủ tướng đã chia sẻ về những gương tốt,
việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh và chia sẻ trách
nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Nhiều người sẵn lòng
nhường cơm, sẻ áo, chia lại số khẩu trang ít ỏi của mình
cho người khác hoặc bỏ tiền mua khẩu trang khan hiếm,
phát miễn phí.

"Chúng ta có thể khẳng định rằng Việt Nam đủ năng
lực, nguồn lực, ý chí và kinh nghiệm để kiểm soát dịch
bệnh. Đảng và Nhà nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của
người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong
thực hiện mục tiêu lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội của
đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

“Đặc biệt, có cháu bé đã lấy tiền mừng tuổi của mình
để mua sắm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi
người. Cháu đã viết: Em viết bức thư này mong muốn các
bạn đội viên, các anh chị đoàn viên và mọi người sẽ cùng
chung tay góp sức phòng, chống dịch tốt nhất có thể.
Hiếm có bài học giáo dục nào có tác động lan tỏa tinh
thần cộng đồng như thế”, Thủ tướng nói.

Cảm ơn sự đồng lòng, nhất trí, sự chia sẻ của đồng
bào, chiến sĩ cả nước đã tin tưởng và hưởng ứng những
quyết sách phòng, chống đại dịch, đặc biệt nhiều cá
nhân, nhiều doanh nghiệp đã tình nguyện đóng góp
nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực, kinh nghiệm và
những sáng kiến thiết thực, Thủ tướng mong muốn tất
cả chúng ta cùng nhau vun đắp ý thức giữ gìn sự an
toàn của cộng đồng, trật tự xã hội trước đại dịch.
Những đóng góp to lớn và quý giá này góp phần quan
trọng xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết,
an toàn và nhân ái.

Thủ tướng cũng nhắc tới những nhà khoa học sáng
chế ra dung dịch sát khuẩn và tặng hàng nghìn chai cho
người dân phòng virus Corona hay những hành động của
người dân tham gia giải cứu dưa hấu, thanh long cho bà
con nông dân một cách nhiệt tâm, vô tư, không hề toan
tính, nghĩ ngợi; nhiều nhà hảo tâm, văn nghệ sĩ chủ động
đứng ra quyên góp, chia sẻ với cộng đồng cũng là cách thể
hiện lòng tri ân của khán giả, người hâm mộ; nhiều doanh
nghiệp quan tâm, chăm lo chu đáo vì sự an toàn của người
lao động cũng là hành động đáng biểu dương, thể hiện
trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.
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Theo Thủ tướng, những ví dụ trên đây cho thấy,
những việc làm có ý nghĩa không phải do tuổi tác, thu
nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều là
xuất phát từ trái tim. Qua những câu chuyện đó, thêm
khẳng định những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là
dịp để mỗi người chúng ta thể hiện bản sắc của tinh
thần dân tộc, sự đoàn kết "đồng thanh tương ứng, đồng
khí tương cầu", tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con
người Việt Nam.

Để làm được điều đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn
nữa của toàn hệ thống chính trị các cấp, các ngành, các
tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là sự tự giác, ý thức chấp
hành của mỗi người dân trước những quy định, những
khuyến cáo của các cơ quan y tế và của các cấp chính
quyền với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên
mặt trận phòng chống dịch; mỗi phường, xã, thôn, bản, tổ
dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài phòng
chống dịch.

“Một lần nữa tôi có niềm tin chúng ta sẽ làm tốt việc
đẩy lùi, chặn đứng đại dịch, áp dụng mọi biện pháp, mọi
sáng kiến bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa
nhịp sống trở lại bình thường, đồng thời quyết tâm hiện
thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. Chắc chắn tất cả những gì chúng ta đã và đang làm
sẽ củng cố uy tín, niềm tin vào năng lực giải quyết vấn đề
của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của tinh thần Việt
Nam trước cộng đồng quốc tế”. Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng mong muốn truyền thông và báo chí tăng
cường phát hiện, chia sẻ, nhân rộng những gương người
tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị sống tích cực, nêu cao
tinh thần tương thân tương ái vốn sẵn có trong huyết quản
của mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta kêu gọi mỗi người
dân, đặc biệt là giới doanh nhân, các giới, các đơn vị và
người dân tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp
tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức,
người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa
vị, giai tầng, kể cả bà con ở nước ngoài xa xôi, hãy nêu cao
tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người
như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc,
điều mà bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt
Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn,
thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng.v

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng kêu
gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước phát
huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết sức mình
thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống
chế đại dịch, cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội
bình thường, an toàn.
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Phát huy tính đổi mới, sáng tạo, nâng cao
hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Thành phố Hà Nội
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ*

Tóm tắt: Trong bối cảnh tình hình chính trị - xã hội trên thế giới và khu vực diễn
biến hết sức phức tạp, nhưng kinh tế - xã hội nước ta nói chung và Thành phố
Hà Nội nói riêng đạt được những thành tựu quan trọng, uy tín và vị thế ngày
càng được nâng lên. Đối với Hà Nội, năm 2019 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật có
sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố và
các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ và tinh thần lao động,
sáng tạo của đồng bào Thủ đô.
Summary: In the context of socio-political situations in the world and in the
region are very complicated, the socio-economic situation of Vietnam in general
and Hanoi City in particular has gained important achievements that help raise
prestige and position of the capital. For Hanoi, in the year 2019, there were many
outstanding marks with important contributions of the Vietnam Fatherland Front
Committee at all levels of the Capital and its member organizations, especially the
unanimous support and labor and creativity spirit of the Capital citizens.
Từ khóa: Đổi mới; sáng tạo; hiệu quả; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.
Keywords: Innovation; creation; effective; the Vietnam Fatherland Front Committee of Hanoi City.
Nhận bài: 19/3/2020; Sửa chữa: 25/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.

Những kết quả nổi bật trong công tác
Mặt trận Hà Nội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính
quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng
cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội;
tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại
nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bám sát
định hướng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, của Thành ủy và tình hình thực tiễn Thủ
đô, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà
Nội đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực.
*

Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
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Thứ nhất, công tác nắm tình hình, định hướng dư
luận, tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc được quan tâm thực hiện kịp thời, với nhiều
hình thức đa dạng, nhiều mô hình mới, cách làm hay,
sáng tạo được đúc kết, nhân rộng, góp phần quan trọng
thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố, đó
là: Đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp
tục duy trì tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn
năm 2019 (GRDP) tăng 7,62%. Thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn đạt 270,5 nghìn tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán.
Xuất khẩu đạt 16,739 tỷ USD, tăng 20,3%; khách du lịch
quốc tế đạt 7,025 triệu lượt, tăng 17% cùng kỳ. Xây dựng
nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đã có 6 huyện và
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356/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 92,2% số xã),
trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các
lĩnh vực văn hóa - xã hội của Thủ đô tiếp tục phát triển,
một số lĩnh vực dẫn đầu toàn quốc. An sinh xã hội được
đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,42%. Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, triển
khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện nhiệm
vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục thực hiện
có hiệu quả chủ đề năm 2019: “Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính trị”. An ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ Thành phố đến
cơ sở được tập trung chỉ đạo, có nhiều đổi mới, hiệu lực,
hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Thứ hai, triển khai sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các
cấp, các ngành phát động, đưa các cuộc vận động dần trở
thành hành động thường xuyên, tự giác của cộng đồng.
Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, những năm qua, Hà Nội đã triển khai rất hiệu
quả, được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao, qua đó
cho thấy vai trò tham mưu và chủ trì triển khai các nội
dung Cuộc vận động của Mặt trận Thành phố rất tích cực
và chủ động. Tham gia có hiệu quả chương trình giảm
nghèo bền vững của Thủ đô, nhất là các hoạt động vận
động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực để
xây, sửa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn Thành phố
(riêng năm 2019, đã vận động 65,9 tỷ đồng, hỗ trợ xây
sửa 1.019 nhà cho hộ nghèo; năm 2019, Mặt trận Tổ quốc
Thành phố được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong triển khai
nhiệm vụ công tác). Đặc biệt vừa qua, thực hiện chỉ đạo
của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức
thành viên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng
cao nhận thức và ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid19 trong nhân dân; xã hội hóa nguồn lực để phát miễn
phí các trang thiết bị phòng bệnh cho nhân dân, nhất là
người nghèo. Đây là hành động rất kịp thời, góp phần vào
kết quả phòng, chống dịch của Thành phố và của cả nước.
Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản
biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường, phát
huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân. Hoạt động đối thoại giữa
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc
và các tầng lớp nhân dân được tổ chức thực hiện khá hiệu
quả ở tất cả các cấp.
Thứ tư, công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức
Mặt trận Tổ quốc các cấp từ Thành phố đến cơ sở được tập
trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của
Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII, chất
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lượng tổ chức, hoạt động ngày càng được nâng lên, nhất
là sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 2024 đã bầu được 132 vị ủy viên Ủy ban. Mặt trận Tổ quốc
Thành phố Hà Nội cũng là một trong những địa phương
xây dựng cơ cấu Ủy ban hợp lý, đại diện các tổ chức thành
viên, các giai tầng xã hội; đặc biệt đã phát huy vai trò
những cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban với vị trí là Phó
Chủ tịch không chuyên trách tiêu biểu.
Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, hoạt động
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố còn một số hạn
chế cần khắc phục, như: Công tác tuyên truyền, vận
động, nắm tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa sâu
sát, kịp thời, hiệu quả còn hạn chế; một số nơi thực hiện
các cuộc vận động, các phong trào thi đua còn mang tính
hình thức; chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã
hội chưa đồng đều ở các địa phương; chương trình phối
hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ
chức thành viên, giữa Mặt trận với chính quyền chưa có
nhiều giải pháp để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên
và nhân dân vào tổ chức; việc phát huy vai trò của đội
ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, người Việt Nam ở
nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng...
Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém là
do: Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở
một số nơi chưa chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề
xuất với cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong chỉ
đạo tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ; một số nơi
cấp ủy và chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến
công tác Mặt trận. Tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên biến
động; điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận chưa
đồng đều, nhất là những địa phương còn khó khăn về thu
ngân sách; chính sách đối với cán bộ Mặt trận chuyên
trách chưa được quan tâm đúng mức.

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tập trung
thực hiện trong năm 2020
Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất
nước và Thủ đô, Thành phố đã xác định chủ đề công tác
năm 2020 là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị,
phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm
kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các
cấp”; quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; giữ
vững ổn định chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển
kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; đồng
thời tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả
quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
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Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang
diễn biến phức tạp, nhiều cơ hội và thách thức đan
xen, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và
cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp nói riêng phải tiếp tục
nỗ lực, phát huy trách nhiệm, khắc phục những hạn
chế, chủ động bám sát địa bàn dân cư, nắm chắc tình
hình lao động sản xuất và đời sống nhân dân để kịp
thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chủ
động phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể
trong Thành phố để triển khai hiệu quả các chương
trình công tác của Mặt trận, trong đó tập trung vào
một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đoàn
kết, tập hợp sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân Thủ
đô, là địa chỉ tin cậy để người dân nói lên tiếng nói,
nguyện vọng của mình, tích cực đóng góp trí tuệ, công
sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp từ Thành phố đến cơ sở
cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh
cao cả của mình, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng đại đoàn
kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là một truyền
thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”; “Đại đoàn
kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu
của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả
dân tộc”. Đó cũng chính là tư tưởng xuyên suốt và nhất
quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động lãnh đạo,
chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta. Tập trung đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của
nhân dân, kết hợp với giáo dục, nâng cao nhận thức, ý
thức trách nhiệm, vận động nhân dân thực hiện tốt
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, Thành phố; củng cố, tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và
đồng thuận trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ mật
thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện
thắng lợi công cuộc đổi mới.
Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động trong công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng
góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền (theo Quyết định
217, 218 của Bộ Chính trị khoá XI và Quyết định 2200 của
Thành ủy; Hướng dẫn số 02 của Thành ủy về thực hiện
Quyết định 99 ngày 3/10/2017, Quy định 124-QĐ/TW
ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư). Tổ chức các hoạt động
giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định
pháp luật, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung
giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Trong quá trình
giám sát, cần tập trung phát hiện những vướng mắc, hạn
chế để kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân các cấp, các cơ quan liên quan kiểm tra, khắc phục
kịp thời.
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Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, không có lực
lượng giám sát nào hùng hậu, toàn diện và sâu sát bằng
sự giám sát của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội
là để làm tăng thêm sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận
xã hội, phát huy tính tích cực và tinh thần lao động sáng
tạo. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần
phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí
và công luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ,
khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực
đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa". Cần tích cực tham gia kiểm soát quyền lực,
giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch. Mặt trận
phải là nơi để người dân gửi gắm niềm tin và phản ánh,
tố giác tội phạm tham nhũng, tố giác cán bộ, đảng viên
có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân,
góp phần làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong
trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố đã đề ra; nhất là,
đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
phong trào: “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; các hoạt động: “Vì
người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển,
đảo Việt Nam”. Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của người dân và xã hội; thực hiện tốt
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, được cụ thể hóa trong
chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh” gắn với thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của
Thành phố xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh;
thiết thực, hiệu quả trong mỗi gia đình, tạo sự chuyển
biến hành động từ mỗi người dân cho tới cộng đồng.
Bốn là, đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp;
mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp
Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân, tăng cường công tác cơ sở, kịp thời nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để
tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với
chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến
nghị chính đáng của người dân, những bức xúc của dân,
không để nảy sinh các điểm nóng, phức tạp. Tập hợp đông
đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò các cá nhân
tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức tham gia các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo nên
sự phối hợp thống nhất hành động trong toàn xã hội. Đấu
tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các
thế lực thù địch và các hành động sai trái; Mặt trận Tổ
quốc vừa là nơi người dân phản ánh các biểu hiện suy
thoái, nhũng nhiễu nhân dân, vừa là nơi để mọi tầng lớp
nhân dân hiến kế, góp ý trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự cuộc làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, tháng 2/2020.
ẢNH: QUANG VINH

Năm là, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng
cốt trong hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân;
tham mưu cấp ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ
máy các cơ quan Mặt trận, đoàn thể các cấp; nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận trong
thời kỳ mới. Các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán
triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 62-KL/TW của
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội; đồng thời tạo điều kiện, phối hợp với
Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện có hiệu quả các
chương trình, kế hoạch đề ra.
Sáu là, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố
đến cơ sở cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp
hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố,
nhằm xây dựng và phát huy có hiệu quả vai trò của tất cả
các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô,
xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng vững mạnh. Đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng
góp xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần
thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với các lễ kỷ
niệm cấp Quốc gia, các lễ kỷ niệm của Thành phố và các

hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tại Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: dân là gốc và
nhân dân làm chủ, cán bộ phải là công bộc của dân, việc
gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
chúng ta cần lắng nghe nhân dân để điều chỉnh chính
sách, củng cố tổ chức, điều chỉnh chính mình; mọi hành
động và việc làm đều hướng tới và vì lợi ích chính đáng
của nhân dân, dựa vào nhân dân để triển khai các chủ
trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, để bảo vệ
Đảng, bảo vệ chế độ. Có như vậy mới có được sự đồng
thuận của nhân dân và có sự đồng thuận của nhân dân
thì mới thành công.
Thành phố Hà Nội đang có tốc độ phát triển nhanh, vì
vậy những khó khăn, bất cập nảy sinh trong quá trình này
là khó tránh khỏi. Do đó, thông qua các hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục động
viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tự hào về
truyền thống ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng,
Thành phố Vì hòa bình và truyền thống vẻ vang của Đảng
bộ Thành phố Hà Nội, cùng chung sức, đồng lòng phấn đấu
xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.v
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Đổi mới cơ chế giám sát xã hội
đối với việc thực thi công vụ của
cơ quan hành chính nhà nước
TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Trên cơ sở các văn bản hiến định quyền của nhân dân trong kiểm
soát quyền lực nhà nước nói chung và kiểm soát việc thực thi công vụ của các
cơ quan nhà nước nói riêng, bài viết đưa ra giải pháp đổi mới cơ chế giám sát
đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đó là: thể chế
hóa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; hoàn thiện chính sách, pháp luật
về cơ chế thực hiện dân chủ; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh
tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng…
Summary: On the basis of the constitutional documents of the people's rights
to control the State’s power in general and control the public service
performance by the State administrative agencies in particular, this paper offers
solutions of supervision regime for the public service performance by the State
administrative agencies. They are institutionalizing the task of social
supervision and criticism; completing policies and laws on the mechanism of
democracy implementation; and improving the quality of activities of the
People's Inspection Board, Community Investment Supervision Boards, etc.
Từ khóa: Đổi mới; giám sát; phản biện xã hội; thực thi công vụ; cơ quan hành chính nhà nước.
Keywords: Innovation; monitoring; social criticism; public service performance; the State administrative agencies.
Nhận bài: 6/3/2020; Sửa chữa: 12/3/2020; Duyệt đăng: 6/4/2020.

Cơ chế hiến định về nhân dân kiểm soát
quyền lực nhà nước nói chung, kiểm soát
việc thực thi công vụ của các cơ quan nhà
nước nói riêng
Cơ chế hiến định về nhân dân kiểm soát quyền lực nhà
nước hay cơ chế giám sát của xã hội đối với quyền lực
nhà nước nói chung
Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước là một tổng thể
của các yếu tố thể chế, thiết chế, có mối quan hệ hữu cơ
tương tác lẫn nhau do Hiến pháp và luật quy định nhằm xác
lập và bảo đảm để các chủ thể thực hiện kiểm soát quyền
lực nhà nước. Theo đó, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
ở nước ta được Hiến pháp năm 2013 quy định như sau:
*

Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
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Thứ nhất, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước do
nhân dân - chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước trực
tiếp kiểm soát, bao gồm: các cá nhân, tổ chức không phải
là cơ quan nhà nước, không mang tính quyền lực nhà
nước thực hiện. Có thể gọi đây là cơ chế kiểm soát quyền
lực nhà nước từ bên ngoài bộ máy nhà nước để tiến hành
kiểm soát việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp. Cơ chế này được xây dựng và hoàn thiện dựa vào
các căn cứ hiến định sau đây:
+ Điều 6 Hiến pháp năm 2013: “Nhân dân thực hiện
quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp…”.
+ Điều 9 khoản 1 Hiến pháp năm 2013: “Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam… giám sát, phản biện xã hội”.
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+ Điều 10 Hiến pháp năm 2013: “Công đoàn Việt
Nam… tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động
của cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến
quyền, nghĩa vụ của người lao động”.
+ Các quyền dân chủ trực tiếp của công dân quy định
ở Chương II, Hiến pháp năm 2013 như: “quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin…” (Điều 25);
quyền bầu cử (Điều 27); quyền tham gia quản lý nhà nước
và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan
nhà nước (Điều 28); quyền biểu quyết khi nhà nước trưng
cầu dân ý (Điều 29),…

Thứ hai, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước do các
chủ thể là các cơ quan nhà nước trực tiếp vận hành trên
cơ sở phân định nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và các
đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước quy định. Đây chính
là cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước lẫn nhau giữa các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và kiểm soát quyền
lực nhà nước của mỗi quyền do các thiết chế ở bên trong
từng quyền thực hiện.
Thứ ba, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước do một
thiết chế độc lập vận hành được Hiến pháp hoặc một đạo
luật quy định như ở các nước là Hội đồng bảo hiến, hay
Tòa án Hiến pháp hoặc giao cho Tòa án tối cao như ở Mỹ
thực hiện. Cơ chế này ở nước ta được xây dựng và hoàn
thiện dựa vào quy định ở khoản 2 Điều 119 Hiến pháp
năm 2013: “Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định”.
Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền
lực nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi “trong
việc xây dựng chính quyền để con người, quản lý con
người, khó khăn lớn nhất là ở chỗ: chính quyền trước tiên
phải kiểm soát được dân chúng và tiếp theo chính quyền
phải kiểm soát được chính mình”1. Theo đó, việc xây dựng
và hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
nói trên là nhằm xây dựng các công cụ, phương tiện pháp
lý cơ bản để hạn chế sự đam mê quyền lực nhà nước dẫn
đến xu hướng lạm quyền, lộng quyền của những người
cầm quyền và bảo vệ quyền con người, quyền công dân
“Nếu con người là thánh thần, Chính phủ sẽ không cần
thiết. Nếu thánh thần cai quản con người, cũng không
cần có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài Chính phủ”2.
Quyền lực nhà nước rất cần thiết với xã hội con người
nhưng cũng chính con người phải đối mặt với những nguy
hại do quyền lực gây ra khi nó bị tha hóa. Khi đó, quyền
lực nhà nước lại trở thành công cụ thỏa mãn lợi ích của
những người nắm giữ quyền lực và đối lập với lợi ích của
nhân dân. Làm thế nào để xã hội con người thoát ra khỏi
mâu thuẫn vừa cần trật tự và phát triển ổn định (do vai
trò của nhà nước), vừa chống lại sự lạm quyền của nhà
nước. Kinh nghiệm nhân loại chỉ ra rằng, phải xây dựng
một chế độ dân chủ và pháp quyền, tức là phải xây dựng
một chính quyền thuộc về nhân dân đối với những người
cầm quyền và nhân dân kiểm soát được quyền lực nhà
nước của mình.
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Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước không chỉ là
phương tiện để hạn chế sự lạm quyền, lộng quyền của
quyền lực nhà nước mà còn là phương tiện xây dựng và
hoàn thiện quyền lực nhà nước, làm cho quyền lực nhà
nước mạnh mẽ hơn, hiệu lực và hiệu quả hơn, ổn định và
chính đáng hơn. Vì thế, hoàn toàn sai lầm khi cho rằng
kiểm soát quyền lực nhà nước là “bó tay, bó chân” hạn chế
sự năng động, sáng tạo của kiểm soát quyền lực nhà nước.
Bởi kiểm soát quyền lực nhà nước được xây dựng bằng các
cơ chế do Hiến pháp và luật quy định một cách chặt chẽ chỉ
nhằm hạn chế, ngăn chặn, giới hạn đối với quyền lực độc
tài; xây dựng định hướng quyền lực nhà nước theo những
mục đích mà xã hội cần, xã hội ủng hộ, ngăn ngừa sự lộng
quyền, lạm quyền; xác lập các quy tắc vận hành dân chủ
của bộ máy nhà nước; xây dựng một hệ thống thể chế cho
việc quyết định chính sách một cách sáng suốt, có trách
nhiệm, huy động được các nguồn lực công để giải quyết
các vấn đề công cộng. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
vận hành theo đúng các quy định của Hiến pháp và luật
chính là phương tiện bảo đảm cho quyền lực nhà nước
mạnh, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân; vận
hành phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được nhân dân
giao; làm cho tính dân chủ và pháp quyền được giữ vững,
công bằng và công lý được đảm bảo, quyền con người,
quyền công dân được tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm.
Cơ chế nhân dân kiểm soát việc thực thi công vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước hay còn gọi là cơ chế
giám sát của xã hội đối với việc thực thi công vụ của các
cơ quan hành chính nhà nước

Một là, chủ thể kiểm soát hoạt động công vụ là nhân
dân, bao gồm:
+ 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, 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… (khoản 1 Điều 9 Hiến
pháp năm 2013) có chức năng giám sát và phản biện xã
hội, trong đó có giám sát và phản biện việc thực thi công
vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.
+ Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức
chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại
diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
thành viên, hội viên tổ chức mình; có nhiệm vụ, quyền
hạn giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động công
vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, khi cán bộ, công
chức các cơ quan này trong hoạt động công vụ vi phạm
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên và
tổ chức mình.
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+ Nhân dân với tư cách là cá nhân công dân cũng là
chủ thể có quyền kiểm soát việc thực hiện công vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước bằng việc thực hiện các
quyền dân chủ trực tiếp của mình như “quyền tham gia
thảo luận và kiến nghị với nhà nước” (Điều 28).

Hai là, đối tượng kiểm soát là cán bộ, công chức thực
thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đó
là cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan hành
pháp bao gồm cán bộ, công chức trong Văn phòng Chính
phủ, cán bộ các cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và phòng ban của Ủy
ban nhân dân các cấp.
Ba là, phương thức giám sát là theo dõi, xem xét, đánh
giá, kiến nghị đối với việc thực thi công vụ của đội ngũ
cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
thuộc nội dung giám sát của mình.
Bốn là, hình thức giám sát gồm: Nghiên cứu, xem xét
văn bản của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền
liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân; Tổ chức đoàn giám sát, hoặc phối hợp với giám
sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Thông qua
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở
các cấp xã, phường, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;
Tham gia giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Năm là, chế tài giám sát: Giám sát của nhân dân là
giám sát mang tính xã hội, không mang tính quyền lực
nhà nước. Vì thế, giám sát của các chủ thể Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và của cá
nhân công dân về việc thực hiện công vụ của các cơ quan
hành chính nhà nước mang tính xã hội, có nghĩa là không
có quyền áp dụng quy phạm pháp luật để ra các quyết
định chế tài như các chủ thể có thẩm quyền giám sát
mang tính quyền lực nhà nước, mà chỉ có quyền đưa ra
các kiến nghị, yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền giải quyết các kiến nghị đó. Tuy kết quả giám sát
là các kiến nghị, nhưng có vai trò rất to lớn. Bởi đấy là các
kiến nghị của nhân dân, của xã hội, chủ thể tối cao của
quyền lực nhà nước, buộc các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phải xem xét, giải quyết.
Vai trò của cơ chế nhân dân giám sát việc thực thi
công vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Cơ chế nhân dân giám sát việc thực thi công vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước có vai trò là phương
tiện để nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội
của mình thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ,
trực tiếp góp phần xây dựng một nền công vụ trong sạch,
liêm chính, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.
Khác với các Hiến pháp trước đó, Hiến pháp năm 2013
khẳng định nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước của
mình không chỉ thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân
các cấp mà còn bằng các hình thức dân chủ trực tiếp. Để
nhân dân thực hiện được quyền lực nhà nước một cách
trực tiếp, Hiến pháp đã hình thành cơ chế nhân dân kiểm
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soát quyền lực nhà nước bằng việc giao cho Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên - là các tổ chức
rộng rãi của các tầng lớp nhân dân giám sát quyền lực nhà
nước nói chung và giám sát việc thực thi công vụ của các
cơ quan hành chính nhà nước nói riêng, trong việc bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực trạng giám sát xã hội đối với việc
thực thi công vụ của cơ quan hành chính
nhà nước
Từ khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, nhất là
những năm sau khi có Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
năm 2015 và Quyết định 217 của Bộ Chính trị về giám
sát xã hội được tổ chức thực hiện, công tác giám sát xã
hội của nhân dân nói chung, của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nói riêng đối với
việc thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước, trong đó
có các cơ quan hành chính nhà nước đã trở thành nhiệm
vụ thường xuyên, trọng tâm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ trì hoặc phối hợp với
các tổ chức thành viên và các cơ quan nhà nước, các tổ
chức Đảng triển khai 12 chương trình giám sát ở cấp
Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện chính
sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng;
thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; đổi mới giáo dục
và đào tạo; quản lý nhà nước về sản xuất - kinh doanh;
giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; cải cách hành chính;
thuế và hải quan; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu; bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo hiểm xã
hội; bảo hiểm y tế; đánh giá sự hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước… Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã
đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền lựa chọn
những vấn đề lớn, nổi lên về thực hiện chính sách, pháp
luật; những vấn đề bức xúc ở địa phương liên quan đến
việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà
nước ở địa phương để tiến hành giám sát. Theo báo cáo
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa
VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì và tham gia giám sát liên ngành
được 4.093 cuộc, cấp huyện chủ trì giám sát 22.679 cuộc,
cấp xã chủ trì giám sát 466.012 cuộc.

Thực trạng hoạt động giám sát xã hội
trên một số lĩnh vực thực thi công vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước
Giám sát xã hội việc ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền
Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp đầu tiên của nước ta
quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có một trong những
chức năng cơ bản là giám sát và phản biện xã hội, trong
đó có giám sát và phản biện xã hội đối với việc ban hành
văn bản quy phạm pháp luật. Đây thực chất là một
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phương thức giám sát của nhân dân đối với các cơ quan
nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật. Ý nghĩa quan trọng của phương thức
giám sát này là giám sát trước khi văn bản quy phạm pháp
luật có hiệu lực, có vai trò nâng cao chất lượng của các
văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành chính
thức; phòng ngừa sự chủ quan, duy ý chí, xa rời thực tiễn,
không thể hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của các tầng lớp nhân dân trước khi văn bản có hiệu
lực. Đây còn là phương thức giám sát thu hút được các
chủ thể gồm cá nhân công dân thực hiện các quyền dân
chủ trực tiếp như “quyền tham gia quản lý nhà nước và
xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan
nhà nước về các vấn đề của cơ sở địa phương và cả nước”
(khoản 1 Điều 28 Hiến pháp 2013).
Từ khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 có
hiệu lực, hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã được tiến hành ở Mặt trận các cấp, nhất là
cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố. Hoạt động phản
biện xã hội đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân
phát huy quyền làm chủ tham gia vào quá trình xây dựng
pháp luật của địa phương và cả nước, trong đó có nhiều
dự án luật do các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm
quyền đưa trình, như: dự án Luật Phòng, chống tham
nhũng, dự án Luật Giáo dục… Theo báo cáo của Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII trình Đại
hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, trong 5 năm qua,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức 86.872 cuộc
phản biện xã hội, trong đó có nhiều chủ trương, chính
sách, chương trình, đề án quan trọng liên quan đến quản
lý kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, công tác phản biện xã hội thời gian qua
cũng bộc lộ nhiều hạn chế, còn mang tính hình thức.
Chưa phát huy được trí tuệ của đông đảo các tầng lớp
nhân dân, chưa phân biệt được sự khác nhau giữa phản
biện và góp ý, nên tổ chức phản biện cũng không khác
mấy với các cuộc góp ý kiến.
Giám sát xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật
Trong những năm qua, Ban Thường Ủy ban Trung
ương trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận các tỉnh,
thành phố đều đã xây dựng các chương trình, kế hoạch
hằng năm về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp
luật của các cơ quan nhà nước, mà chủ yếu là các cơ quan
hành chính nhà nước trong việc thực thi công vụ. Các
cuộc giám sát của Uỷ ban Mặt trận các cấp chủ trì hay
phối hợp với các cơ quan dân cử những năm qua đều tập
trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với
người có công, giám sát việc thực hiện cải cách hành
chính của một số cơ quan hành chính nhà nước, trong
các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, như: lĩnh
vực tư pháp, hộ tịch, địa chính, xây dựng, giám sát việc
thực hiện chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc
thiểu số; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người
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lao động; giám sát việc thực hiện luật xử lý vi phạm hành
chính; giám sát việc sử dụng các nguồn quỹ, các khoản
đóng góp, các khoản viện trợ, tài trợ; giám sát việc thực
hiện chương trình lao động giải quyết việc làm; giám sát
việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường hỗ trợ
tái định cư.
Qua giám sát đã góp phần nâng cao trách nhiệm thực
thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời
đưa ra các kiến nghị khắc phục những hạn chế, thiếu sót,
như: quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân của đối
tượng giám sát là cán bộ, công chức thực thi công vụ. Tuy
nhiên, giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn
chưa được nhận thức là một phương thức kiểm soát quyền
lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan
nhà nước, nên tiến hành chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn
mang tính hình thức, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.
Thực trạng hoạt động giám sát xã hội việc tiếp công
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính
nhà nước
Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo không những góp phần bảo vệ và bảo đảm quyền con
người, quyền công dân mà còn góp phần tăng cường trách
nhiệm, nâng cao kỷ cương, kỷ luật chấp hành nghiêm
chỉnh pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thi hành
công vụ. Bởi, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ và quyền
hạn quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước.
Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp tự mình hoặc phối hợp với Hội đồng nhân dân đã tổ
chức giám sát được hàng chục nghìn cuộc đối với việc tiếp
công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ
quan hành chính nhà nước. Phần lớn là các đơn thư khiếu
nại, tố cáo liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà
nước về đất đai, tình trạng buông lỏng quyền lực nhà
nước trên một số lĩnh vực… nhưng các cơ quan quản lý
nhà nước không kịp thời giải quyết, cá biệt dẫn đến một
số khiếu nại, tố cáo kéo dài không giải quyết. Việc tiếp
công dân của các cá nhân có thẩm quyền theo quy định
phải tiếp dân thực hiện không nghiêm.
Ban Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân
dân tại các xã, phường. Sự hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân đã có những tác dụng thiết thực góp phần nâng
cao tác dụng giám sát của nhân dân, tạo điều kiện củng cố,
xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Đáng chú ý là đối với những vụ việc phức tạp, gây bức
xúc trong nhân dân, có nguy cơ trở thành điểm nóng, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời phối hợp với các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền như thường trực Hội
đồng nhân dân và các ban, ngành có liên quan tổ chức các
cuộc giám sát, đưa ra các kiến nghị thể hiện chính kiến
rõ ràng gửi đến các cơ quan quyền lực nhà nước có thẩm
quyền để kịp thời xem xét giải quyết.
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Giám sát xã hội các kiến nghị của cử tri
Giám sát xã hội đối với việc thực hiện các kiến nghị
của cử tri đó là việc Mặt trận Tổ quốc các cấp và thành
viên của Mặt trận theo dõi xem xét, đánh giá hoạt động
giải quyết kiến nghị của cử tri, cơ quan nhà nước và cá
nhân có thẩm quyền để những cơ quan nhà nước và cá
nhân có thẩm quyền này kịp thời có giải pháp thực hiện
các kiến nghị. Vì thế, giám sát xã hội đối với việc thực
hiện các kiến nghị của cử tri có vai trò rất quan trọng
trong việc nâng cao trách nhiệm của nhà nước nói chung,
các cơ quan quyền lực nhà nước và cán bộ, công chức nói
riêng trong việc thực thi công vụ. Đồng thời, thu hút
đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, trong đó
có kiểm soát quyền lực nhà nước.
Theo Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày
27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đã
quy định. Mặt trận Tổ quốc có nhiệm vụ:
- Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm
quyền giải quyết kiến nghị của cử tri.
- Tổ chức đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử
tri của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
Dựa vào văn bản nói trên, những năm qua ở Trung
ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc
hội xây dựng các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri cả nước để trình tại các kỳ họp của Quốc hội. Ở địa
phương, Ủy ban Mặt trận các cấp đã tập hợp và phản ảnh
những kiến nghị của cử tri và nhân dân ở cấp mình tại
các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Ủy ban
nhân dân dưới hình thức thông báo về hoạt động của Mặt
trận tham gia xây dựng chính quyền căn cứ vào bản báo
cáo kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng
nhân dân các cấp. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì hoặc
phối hợp với giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
các cấp đã tiến hành nhiều cuộc giám sát đối với các cơ
quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các kiến
nghị của cử tri. Các cuộc giám sát của Mặt trận Tổ quốc các
cấp, đặc biệt là giám sát của Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các kiến nghị
của cử tri đã được các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp
ngày càng quan tâm giải quyết, trả lời tương đối đầy đủ và
ngày càng nâng cao trách nhiệm tại các kỳ họp của Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, việc theo
dõi, đôn đốc giám sát công tác tổ chức thực hiện các kết
luận sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức. Vì thế,
một số bộ, ngành, địa phương vẫn xảy ra tình trạng chậm

trễ trong trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Việc
đánh giá kết quả tổ chức thực thi pháp luật trong hoạt
động công vụ của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền còn
chung chung, chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ
quan, cán bộ, công chức, người đứng đầu chịu sự giám sát.

Một số định hướng, giải pháp đổi mới cơ
chế giám sát xã hội đối với hoạt động công
vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
Một là, nâng cao chất lượng của các chủ thể có thẩm
quyền giám sát xã hội theo tinh thần và nội dung của
Hiến pháp năm 2013; tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về
giám sát xã hội, xây dựng Luật Giám sát của nhân dân.
Hai là, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường để nhân dân phát
huy quyền làm chủ của mình, bày tỏ ý kiến, kiến nghị
với cơ quan các cấp, tham gia mạnh mẽ vào cuộc đấu
tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy
nhà nước.
Ba là, tiếp tục thể chế hóa nhiệm vụ giám sát và phản
biện xã hội theo Quyết định 217- QĐ/TW và Luật Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam năm 2015 về giám sát, phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện chính
sách, pháp luật về cơ chế thực hiện dân chủ của nội dung
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý
thuận lợi để nhân dân tham gia ngày càng rộng rãi, thực
chất hơn vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Xây dựng
Luật Dân chủ cơ sở, Luật Giám sát của nhân dân…
Bốn là, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng chống tham nhũng theo đề án của Chính phủ và
phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp,
các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu,
cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Năm là, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri và nhân dân để báo cáo tại các kỳ
họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tăng cường theo
dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri góp
phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực thi công vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước.
Sáu là, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt
động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng.
Bảy là, tăng cường phối hợp giám sát xã hội của
nhân dân với giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân
dân các cấp.v
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Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Thắng lợi
của ý chí và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình
và thống nhất đất nước
NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm của nhân dân Việt Nam, đưa đất nước sang một kỷ
nguyên mới - Kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.Thắng lợi của
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975 là
thắng lợi của ý chí và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước của
nhân dân Việt Nam, khát vọng và ý chí đó đã được nhân lên và phát huy ở mức độ cao
nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát huy tinh thần và ý nghĩa của
đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam dương cao ngọn cờ đại đoàn kết
dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ
nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Summary: The Great Spring Victory in 1975 ended successfully the Resistance War
against the US aggressors for national liberation, lasting 21 years of Vietnamese people,
bringing the country to a new era - The era of peace, unity, and socialism. The victory the
Resistance War against the US aggressors for national liberation, culminating in the Great
Spring Victory in 1975, was the victory of will and desire for independence, freedom, peace,
and reunification of Vietnamese people. Those aspirations and wills had been multiplied
and promoted to the highest level under the leadership of the Communist Party of Vietnam
and the great President Ho Chi Minh.
In the current cause of national construction and defense, promoting the spirit and meaning
of the Great Spring Victory in 1975, the Communist Party of Vietnam has always upheld the
banner of great national unity, mobilizing the strength of the entire people, and striving to
make Vietnam a prosperous, democratic, equitable, and civilized society.
Từ khóa: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Đại thắng mùa Xuân năm 1975; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đại đoàn
kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: The resistance war against the US aggressors for national liberation; the Great Spring Victory in 1975; national
independence and socialism; great national unit; Vietnam.
Nhận bài: 6/3/2020; Sửa chữa: 12/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.
hắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử
dân tộc Việt Nam, kết thúc vẻ vang quá trình 30
năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ
quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

T
*

bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Với thắng
lợi này, lần đầu tiên sau 117 năm, trên đất nước Việt Nam
hoàn toàn không còn bóng một tên xâm lược, nguyện
vọng thiết tha của nhân dân ta là được sống trong độc
lập, tự do, hòa bình, thống nhất đã trở thành hiện thực.

Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học.
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Ngày nay, nhìn lại tính chất, quy mô của cuộc chiến
tranh và những âm mưu thâm độc, tàn bạo của đế quốc
Mỹ, chúng ta càng thấy rõ hơn ý nghĩa lịch sử và tầm vóc
thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đánh
giá tổng quát về ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến,
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đã khẳng định:
“Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta
trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi
ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang
chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người,
và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của
thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn
và có tính thời đại sâu sắc”1.

Độc lập dân tộc và thống nhất đất nước
trở thành quy luật tồn tại và phát triển
của cách mạng Việt Nam, là lẽ sống và ước
nguyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và
của mọi người dân Việt Nam
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày
2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính
phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, long trọng khẳng định
trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và
độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể
dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,
tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy"2.
Nhưng ngay sau khi Việt Nam vừa giành được độc lập,
ngày 23/9/1945, thực dân Pháp đã tiến hành đánh chiếm
Nam Bộ, mở đầu cho việc tái chiếm Việt Nam. Nhân dân Việt
Nam lại phải bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến để bảo vệ
nền độc lập vừa giành được. Với quan điểm “Nước Việt Nam
là một, Dân tộc Việt Nam là một”, tháng 6/1946, trong Thư
gửi đồng bào Nam Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
“Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi
có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!”3.
Tháng 12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực
dân Pháp bùng nổ. Thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ
quyền dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi, khẳng
định: "Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"4.
Khi đế quốc Mỹ tiến hành xâm lược miền Nam, chia
cắt đất nước thì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước càng thôi thúc tinh thần và quyết tâm của
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của toàn thể nhân dân
Việt Nam. Người nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống
nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không
ngon, ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào
rằng: Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn
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thể nhân dân, Nam Bộ nhất định sẽ trở lại cùng thân ái
chung trong lòng Tổ quốc”5.
Quyết tâm thực hiện thống nhất đất nước tiếp tục được
khẳng định tại Đại hội III của Đảng (9/1960): “Dân tộc ta
là một, nước Việt Nam là một. Nhân dân ta nhất định sẽ
vượt tất cả mọi khó khăn và thực hiện kỳ được thống nhất
đất nước, Nam, Bắc một nhà”6.
Từ giữa năm 1965, đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến
tranh, ồ ạt đổ quân viễn chinh và phương tiện chiến tranh
hiện đại vào miền Nam; đồng thời tiến hành chiến tranh
phá hoại miền Bắc với quy mô và cường độ ngày càng ác
liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao chân lý và cũng là
nguyện vọng cao nhất của nhân dân Việt Nam: "Không có
gì quý hơn độc lập, tự do"7.
Trước lúc đi xa, Người chỉ rõ: “Dù khó khăn gian khổ đến
mấy, nhân dân ta sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất
định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống
nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”8.
Tư tưởng và nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
đúc kết của ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân
Việt Nam, tư tưởng đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam cụ
thể hóa trong đường lối cách mạng: Đường lối giương cao
ngọn cờ Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, phát
huy sức mạnh toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại.
Cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam là một
cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác
liệt nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong cuộc
chiến tranh này (1954 - 1975) đã có tới 5 đời Tổng thống
Mỹ kế tiếp nhau vạch ra kế hoạch chiến lược phản cách
mạng, nhằm thực hiện âm mưu thôn tính miền Nam Việt
Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ
quân sự của Mỹ nhằm ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan
xuống Đông Nam châu Á; đồng thời lấy miền Nam làm căn
cứ để tiến công miền Bắc, tiền đồn của hệ thống xã hội
chủ nghĩa thế giới ở Đông Nam châu Á. Để thực hiện âm
mưu này, đế quốc Mỹ đã tung vào miền Nam Việt Nam
một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn, gồm quân Mỹ và
quân của 5 nước đồng minh Mỹ làm nòng cốt cho hơn 1
triệu quân đội Sài Gòn. Riêng về quân đội Mỹ, Chính phủ
Mỹ đã huy động lúc cao nhất tới 70% lục quân, 60% lính
thủy đánh bộ, 40% hải quân, 60% không quân. Nếu tính
cả số quân đóng ở nước ngoài tham chiến ở Việt Nam thì
Mỹ đã sử dụng hơn 80 vạn quân và cả trong cuộc chiến
tranh, huy động tới 6.600.600 lượt lính Mỹ tham gia, ném
xuống chiến trường Đông Dương 7,5 triệu tấn bom, gấp
hơn 3 lần số bom Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới thứ
hai (2,1 triệu tấn) và hơn 10 lần số bom Mỹ ném xuống
Triều Tiên (698.000) tấn; tiêu tốn 676 tỷ đôla (trong cuộc
chiến tranh Triều Tiên, Mỹ tiêu tốn 54 tỷ đô la; trong
Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ tiêu tốn 341 tỷ đôla)9.
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Mỹ đã huy động tiềm
lực quân sự mạnh và hùng
hậu như vậy, nhưng cuộc
chiến tranh Việt Nam kết
thúc mà thắng lợi đã thuộc
về nhân dân ta.
Đối tượng mà Mỹ phải
đương đầu suốt 21 năm
(1954 - 1975) là nhân dân
Việt Nam, một dân tộc vốn
có truyền thống yêu nước,
tinh thần đoàn kết chống
xâm lược, giành độc lập,
tự do, thống nhất Tổ quốc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng
và Chủ tịch Hồ Chí Minh,
dân tộc Việt Nam đã tiến
hành thắng lợi cuộc Cách
mạng Tháng Tám, đánh
thắng chủ nghĩa thực dân
cũ của Pháp, làm nên
chiến thắng lẫy lừng Điện Lực lượng vũ trang và nhân dân Sài Gòn chào mừng Quân Giải phóng tiến vào thành phố.
ẢNH TƯ LIỆU
Biên Phủ và tích lũy được
nhiều kinh nghiệm trong
đấu tranh cách mạng và
quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng
tiến hành chiến tranh giải phóng. Trong chiến tranh giải ta”11. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và điều
phóng dân tộc ở Việt Nam, chủ nghĩa dân tộc, tinh thần kiện cụ thể của Việt Nam sau thắng lợi của cuộc kháng
yêu nước trở thành một động lực to lớn. Khơi dậy và phát chiến chống thực dân Pháp, Đảng đã vạch ra đường lối
huy chủ nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước ấy, Đảng Cộng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động được tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện nhằm đánh ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là con đường giải
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara đã rút ra một phóng dân tộc, giải phóng nhân dân duy nhất đúng đắn
trong những nguyên nhân khiến Mỹ thất bại ở Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn. Cách mạng
là: “Đã đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã
thúc đẩy một dân tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng hội chủ nghĩa ở miền Bắc gắn chặt với nhau, hòa quyện
và giá trị của nó”10.
vào nhau, nhằm một mục tiêu chung là: hoàn thành cách
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện
của nhân dân Việt Nam là thành quả tổng hợp của nhiều thống nhất nước nhà.
nhân tố: Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; Tinh
Với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng
thần chiến đấu bất khuất, mưu trí, dũng cảm của quân và Cộng sản Việt Nam đã phát huy đến đỉnh cao chủ nghĩa
dân trên hai miền đất nước; Tình đoàn kết chiến đấu yêu nước trong nhân dân, phát huy sức mạnh của cả dân
chống kẻ thù chung của ba dân tộc Việt Nam - Lào - tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức
Campuchia; Sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, tạo nên sức
trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ.
mạnh tổng hợp, đánh thắng chiến tranh xâm lược thực
Trong các nhân tố này, nổi bật lên sự lãnh đạo đúng
đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ
Chí Minh.
Tổng kết sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
Đại hội IV của Đảng đã khẳng định: “Thắng lợi vĩ đại của
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân
ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối

dân mới của Mỹ.

Huy động sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam
đấu tranh cho mục tiêu độc lập dân tộc và
thống nhất Tổ quốc
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
thấy được nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu
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nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là “Vì
không lập được mặt trận thống nhất chống thực dân Pháp,
không tổ chức được quần chúng rộng rãi, không có cương
lĩnh và chính đảng của giai cấp tiên tiến lãnh đạo... nên
những cuộc vận động trên đây đều thất bại”12. Từ đó, Đảng
nhận thức được rằng: Mấu chốt để chống đế quốc, giành
độc lập dân tộc, chấn hưng đất nước chính là phải tập hợp
đoàn kết mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, những người
làm ra lịch sử, vì chính nhân dân là những người nắm được
quy luật lịch sử.
Từ nhận thức trên, Đảng đã quyết định thành lập Mặt
trận Dân tộc Thống nhất với nội dung cốt yếu là xây dựng
một sự liên minh giữa các tầng lớp và giai cấp khác nhau
của xã hội hướng tới một chương trình hành động thống
nhất và thiết thực để hình thành một đội ngũ những
người có cùng mục tiêu đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng
dân tộc và xây dựng đất nước.
Năm 1941, khi Mặt trận Việt Minh được thành lập, nhằm
kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết đánh đổ
Nhật - Pháp, giành độc lập dân tộc, trong bài “Nên học sử
ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Sử ta dạy cho ta bài học
này: Lúc nào dân ta biết đoàn kết muôn người như một thì
nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết
thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết,
đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn
cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây - Nhật, khôi phục nền độc lập,
tự do”13. Theo Người, muốn giữ nước thì “Dân ta xin nhớ chữ
đồng; Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”14.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ sức mạnh của nhân dân
Việt Nam, Người khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng
nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ
xưa tới nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần
ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó
nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”15.
Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh
giành độc lập và giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt
Nam luôn coi vấn đề đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quyết
định thành công của sự nghiệp cách mạng. Đảng đã khơi
dậy và phát huy tới mức cao nhất chủ nghĩa yêu nước,
tinh thần chiến đấu bất khuất, mưu trí, sáng tạo, vượt
qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh của quân và dân cả
nước; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,
tập hợp mọi lực lượng nhân dân vào Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam đã kết thành một khối vững chắc không
gì phá vỡ nổi, trong đó Đảng, nhân dân và lực lượng vũ
trang gắn bó với nhau bằng quan hệ máu thịt. Đảng tin
vào dân, dân tin vào Đảng, quân với dân một ý chí, cả
nước đồng lòng, toàn dân ra trận, Nam - Bắc một nhà.
Với chủ trương đúng đắn đó, trên cả hai miền Nam - Bắc
đã hình thành “cao trào chống Mỹ, cứu nước”, cuộc kháng
chiến đã trở thành “ngày hội của quần chúng nhân dân”.
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Ở miền Bắc, ngày hội của nhân dân đã được thể hiện
bằng các phong trào thi đua sôi nổi trong sản suất và
chiến đấu, đó là các phong trào: "Sóng Duyên Hải, Gió Đại
Phong", “Trống Bắc Lý”, phong trào "Ba đảm đang", "Ba
sẵn sàng", “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột
thịt”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một
người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc
Mỹ xâm lược”. Hàng vạn thanh niên miền Bắc đã hăng
hái tham gia lực lượng vũ trang, lực lượng thanh niên
xung phong, có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, trên
mọi chiến trường trực tiếp đánh Mỹ.
Tại miền Nam, sau phong trào “Đồng khởi”, nổi bật với
“đội quân tóc dài”, nhân dân miền Nam đã đứng lên chống
càn, xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang, xây dựng căn
cứ cách mạng, "Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “tìm Mỹ
mà đánh, tìm ngụy mà diệt”…, lần lượt đánh bại các chiến
lược “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” và chiến
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ.
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và ác liệt
này, hơn 1.100.000 người con đất Việt đã hy sinh,
600.000 là thương binh, 300.000 người bị mất tích trong
chiến đấu, 2.600.000 người có công tham gia cách mạng,
hơn 37.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng16.
Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của chiến
tranh nhân dân Việt Nam đã đánh bại sức mạnh quân sự
hùng hậu của Mỹ, nguyện vọng và ý chí thống nhất đất
nước của nhân dân Việt Nam đã trở thành hiện thực với
đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Kinh nghiệm lịch sử quý giá
Cùng với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và của
kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đưa đất nước ta bước
vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thống nhất, độc lập,
tự do và chủ nghĩa xã hội. “Với chiến công hiển hách ấy,
nhân dân ta xứng đáng đứng vào hàng các dân tộc tiên
phong đấu tranh cho lý tưởng đẹp đẽ của loài người, góp
phần tích cực thúc đẩy tiến trình cách mạng thế giới. Và,
Đảng ta, người tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt
Nam, ngày nay đã trở thành một đảng Mác-Lênin lớn
mạnh, một đảng tôi luyện về chính trị, vững mạnh về tư
tưởng và tổ chức, một đội ngũ kiên cường của phong trào
cộng sản và công nhân quốc tế”17.
Đối với thế giới, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là “một trong những
chiến công oanh liệt vĩ đại nhất của loài người”, “một
trong những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại, sau
thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, sau chiến thắng chủ
nghĩa phát xít”18.
Chiến tranh đã lùi xa 45 năm nhưng những bài học kinh
nghiệm về kết hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
dựa trên lợi ích thiết thực và nguyện vọng chính đáng của
đại bộ phận các tầng lớp nhân dân vẫn mang tính thời sự
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sâu sắc, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc
tế đang trở thành xu thế tất yếu hiện nay. Độ lùi thời gian
45 năm càng làm nổi bật tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại
của đại thắng mùa Xuân 1975, giúp chúng ta nhìn nhận,
đánh giá một cách khách quan, sâu sắc và toàn diện hơn về
sức mạnh của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, sức
mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Xu thế thời đại hiện nay đang hướng vào mục tiêu
chung là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã
hội. Bất cứ dân tộc nào muốn đạt được thắng lợi trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đều phải dựa vào sức
mình là chính, phát huy nội lực; đồng thời tranh thủ sự
đồng tình ủng hộ quốc tế; đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ của nhau.
Lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam đã khẳng
định rằng: Đoàn kết thực sự là sức mạnh, là vũ khí bách
chiến, bách thắng không chỉ trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước, mà cho cả trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mãi mãi sau này.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang tiến hành đẩy
mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
trong bối cảnh vừa có thời cơ, vừa có nguy cơ đan xen,
đưa đến cho chúng ta những cơ hội và thách thức mới.
Trong bối cảnh đó, bài học đại đoàn kết toàn dân tộc,
kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại trong đại
thắng mùa Xuân 1975 càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Nhận thức rõ điều đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi
trọng vấn đề đoàn kết dân tộc, xem đây là vấn đề có tính
nguyên tắc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tiêu biểu cho
khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ tập hợp,
động viên, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài
nước thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược trên.
Từ thực tiễn của công cuộc đổi mới hiện nay, quan
niệm về sức mạnh dân tộc được Đảng xác định bao gồm:
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Sức mạnh truyền thống, ý chí độc lập, tự cường của cả
dân tộc; sức mạnh của đường lối đúng đắn, sáng tạo của
Đảng; sức mạnh của nền kinh tế, chính trị, văn hoá tiên
tiến; của nền quốc phòng, an ninh vững chắc; sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về đối ngoại, Đảng ta thực
hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa
bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá
quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao
vị thế của đất nước; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên
có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự
nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên
thế giới.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước
đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam Việt Nam là ngọn cờ tập hợp mọi tầng
lớp nhân dân hai miền Nam - Bắc đứng lên chiến đấu, hy
sinh cho độc lập và thống nhất đất nước. Hiện nay, trước
yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ đổi mới phương thức
hoạt động nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp
nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự
cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương
và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu
tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị
của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân
dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị
giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.
Ý chí và khát vọng độc lập, thống nhất Tổ quốc cũng
như sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là đại
thắng mùa Xuân năm 1975 đang được Đảng và nhân ta
phát huy cao độ trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện
nay với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình,
thống nhất, độc lập, giàu mạnh, dân chủ, công bằng và
văn minh.v
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Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
nâng cao năng lực
và sức chiến đấu của Đảng
VĂN THỊ THANH MAI* - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

Tóm tắt: Bản lĩnh chính trị là sự tổng hợp biện chứng của lập trường chính trị, phẩm
chất chính trị và năng lực chính trị. Những phẩm chất này là điều kiện cần thiết để đảm
bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản
thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được hành vi, thái độ của mình trong
mọi tình huống, từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng.
Summary: Political guts are the dialectical synthesis of political stance, political
qualities, and political capacities. These qualities are a necessary condition to ensure
that each cadre and the Party member has the right political orientation, always
develops self-control, masters practical situations and controls his behavior and attitudes
in all situations, thereby contributing to improving the fighting power of the Party.
Từ khóa: Bản lĩnh chính trị; cán bộ; đảng viên; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Political guts, cadre, the Party member, the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 6/3/2020; Sửa chữa: 12/3/2020; Duyệt đăng: 26/3/2020.

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản
nhất cần phải có của mỗi cán bộ, đảng viên
Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập
suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và
trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, với cán
bộ lãnh đạo nói riêng; giúp mỗi người kiên định lập
trường, quan điểm và bằng ý chí, năng lực của mình vượt
qua khó khăn, thử thách, áp lực để quyết tâm thực hiện
mục đích của mình, cơ quan, đơn vị, địa phương. Bản lĩnh
chính trị của cán bộ, đảng viên là một trong những yếu
tố quan trọng hình thành bản lĩnh chính trị của Đảng.
Bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng thể hiện ở những
quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp yêu cầu của thực
tiễn, nhất là ở trong những thời khắc có ý nghĩa bước
ngoặt. Đó chính là sự vững vàng, kiên định, chủ động
trong cả suy nghĩ và hành động trước những khó khăn,
thách thức của cuộc sống như V.I.Lênin từng nhấn mạnh:
“Chỉ giai cấp nào đi theo con đường của mình mà không
* Tiến sĩ, Ban Tuyên giáo Trung ương.
** Tiến sĩ, Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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do dự, không chán nản và không sa vào tuyệt vọng trong
những bước ngoặt khó khăn nhất, gay go nhất và nguy
hiểm nhất, thì mới có thể lãnh đạo được những quần
chúng lao động và bị bóc lột. Chúng ta không cần những
sự hăm hở điên cuồng. Điều cần thiết cho chúng ta, chính
là bước đi nhịp nhàng của những đoàn quân vững như
gang thép của giai cấp vô sản”1.
Bản lĩnh chính trị là phẩm chất cần phải có của mỗi cán
bộ, đảng viên; là sự cụ thể hóa bản lĩnh chính trị của Đảng
Cộng sản Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân, vì
sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng con người; kiên
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên
định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân;
là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian
khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn
thành nhiệm vụ. Đó còn là tinh thần chủ động trong đấu
tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị thông báo nhanh
kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tháng 10/2019.
ẢNH: KỲ ANH

các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại
mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống
nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu
vừa cấp bách vừa thường xuyên của Đảng
cầm quyền

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị là sự
thể hiện “tính Đảng” của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi
hoàn cảnh, mọi thời điểm; là tinh thần và ý chí “phải
quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đó
là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức
cách mạng, đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó đảm bảo
cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân”2,
được thể hiện rõ ở việc, luôn “nhận rõ phải, trái. Giữ vững
lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”3. Vì thế,
rèn luyện bản lĩnh chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên
thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng cách mạng, “kiên
định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực
tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”4; đồng thời, nỗ
lực, sáng tạo và phát huy sức mạnh tiềm năng hoàn thành
nhiệm vụ được giao phó là yêu cầu vừa thường xuyên,
vừa bức thiết trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó,
“nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự
lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả”5, nâng cao chất
lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thiết
thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên là
toàn bộ hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng và của
chính cán bộ, đảng viên trên tinh thần quán triệt sâu sắc
và theo đúng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng và xác định rõ
các tiêu chí đánh giá bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng
viên; được tiến hành đồng bộ: từ việc nâng cao nhận thức
tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng
cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đến
nâng cao năng lực công tác, phương pháp làm việc, tác
phong công tác; với sự tham gia, phối hợp nhiều lực lượng
và đi liền đó là tạo điều kiện, môi trường thử thách để rèn
luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
gắn liền với việc đề cao vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện
bản lĩnh chính trị của mỗi người.
Nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong 90 năm
qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành
thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xuyên suốt và nhất quán trong công tác xây dựng và
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chỉnh đốn Đảng, Đảng luôn coi trọng việc rèn luyện để
nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
- nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mọi
nhiệm vụ cách mạng, trong mọi hoàn cảnh, thời điểm.
Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập
quốc tế sâu rộng, khi mà một bộ phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên; trong đó, có những cán bộ, đảng viên giữ vị trí
lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, với những biểu hiện về sự phai nhạt lý
tưởng cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, chạy theo
danh lợi, tiền tài, địa vị, tham ô, tham nhũng, lợi ích
nhóm… yêu cầu phải tăng cường rèn luyện bản lĩnh
chính trị cho cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng
hơn bao giờ hết.
Trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội
XII, Đảng đã đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn
Đảng, chú trọng công tác rèn luyện bản lĩnh chính trị cho
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua quá trình nỗ lực học
tập, tu dưỡng về mọi mặt, năng lực nhận thức, trình độ
hiểu biết của mỗi cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý
tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của chủ
nghĩa xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng
lên. Đồng thời, tư duy khoa học độc lập, năng lực tự định
hướng và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao
năng lực tự rèn luyện, tu dưỡng trong thực tiễn về phẩm
chất đạo đức, nhân cách, phương pháp công tác, kỹ năng
làm việc và lãnh đạo gắn liền với việc tôi luyện ý chí, tinh
thần kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái,
phản động, nhất là khả năng “tự đề kháng”, “tự miễn
dịch” với những cám dỗ vật chất, những tiêu cực từ cơ
chế kinh tế thị trường, với những thủ đoạn, âm mưu
“diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch cũng được
tôi luyện.
Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII 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” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với những
quy định về những điều đảng viên không được làm, các
quy định về nêu gương và đi liền cùng đó là đổi mới, nâng
cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng đã góp phần
rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên. Đặc biệt là việc thường xuyên, liên tục gắn với tu
dưỡng đạo đức cách mạng, thực hiện tự phê bình và phê
bình nghiêm túc tại mỗi cấp ủy, trong mỗi người sẽ khiến
“phú quý không dụ dỗ được ta, nghèo khổ không lay
động được ta, oai lực không dọa nạt được ta. Mà khó khăn
gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì chúng ta cũng
làm được”6.
Bản lĩnh chính trị vững vàng là một phẩm chất quyết
định sự sống còn và thành công của mỗi cán bộ, đảng

28 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 200 (4/2020)

viên và của Đảng, song đó là kết quả của một quá trình
giáo dục, bồi dưỡng, học tập và rèn luyện thường xuyên,
kiên trì, bền bỉ trong thực tiễn. Thực tế cho thấy, về cơ
bản, đội ngũ cán bộ, đảng viên với bản lĩnh chính trị vững
vàng, luôn “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường
lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện”7
đã năng động, sáng tạo, đi đầu trong mọi lĩnh vực, dám
nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những công
việc khó, mới trong xu thế hội nhập.
Tuy nhiên, trước những tác động từ mặt trái của cơ
chế thị trường, những khó khăn, phức tạp nảy sinh trong
quá trình hội nhập, đặc biệt là các thủ đoạn tinh vi và sự
chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động,
vẫn còn một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ, đảng
viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lập
trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động
trước những tác động từ bên ngoài về lý tưởng cách mạng
của người cộng sản; giảm sút ý chí, niềm tin về chủ nghĩa
xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...
Điều này đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ
rõ: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong
nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận
diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái,
xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động,
phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc
bén và hiệu quả chưa cao”...
Trong thời gian tới, nhất là trong khi toàn Đảng, toàn
quân và toàn dân ta đang nỗ lực chuẩn bị đại hội đảng bộ
các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu về nâng
cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác rèn luyện bản
lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên
cần thiết và quan trọng. Do đó, mỗi cấp ủy cần thấm
nhuần và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan
trọng của việc phải thường xuyên, liên tục rèn luyện bản
lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; coi đó là yêu cầu
bức thiết, gắn với phát huy tính tiền phong, gương mẫu
của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo
chủ chốt và người đứng đầu nói riêng. Đồng thời, chú
trọng “xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát
huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo
đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người
đứng đầu các cơ quan, đơn vị”8, góp phần đẩy lùi, ngăn
chặn các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với
đảng cầm quyền, nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng, năng
lực và sức chiến đấu của Đảng.
Thứ hai, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát
thực tiễn để quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa các nghị
quyết, quy định của Đảng về học tập lý luận chính trị;
trong đó, tập trung thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW của
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Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong
Đảng; Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp; Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị
về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo,
bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản
lý,... Theo đó, hệ thống các trường chính trị từ Trung
ương đến địa phương cần tiếp tục đổi mới chương trình,
nội dung và phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo,
bồi dưỡng; trong đó, chú trọng xây dựng và tổ chức thực
hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, hiệu
quả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, đổi mới công tác đánh giá bản lĩnh chính trị
của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản
lý chủ chốt nói riêng gắn với việc đặc thù từng lĩnh vực,
từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà họ công tác. Do đó,
cùng với việc đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp tiếp tục
gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các quy định
về nêu gương, là việc phải xây dựng các tiêu chí để đánh
giá, xếp loại cán bộ, đảng viên phù hợp bối cảnh đổi mới
và hội nhập quốc tế sâu rộng. Khi xem xét, đánh giá phải
dựa vào tiêu chí, nội dung đăng ký thực hiện và kết quả
công tác của mỗi người; thống nhất giữa đánh giá bản
lĩnh chính trị với kết quả thực thi nhiệm vụ, gắn đánh giá
đạo đức công vụ với đánh giá kết quả thực thi công vụ,
đảm bảo hiệu quả thực sự trong đánh giá, xếp loại cán
bộ, đảng viên hằng năm, khắc phục triệt để cách đánh
giá cán bộ, đảng viên một cách chung chung, hình thức,
dĩ hòa vi quý... Thông qua đó, tạo động lực để cán bộ,
đảng viên phấn đấu vươn lên, rèn luyện bản lĩnh chính
trị, kiên định, kiên trì và năng động, sáng tạo hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
Thứ tư, cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ
đảng viên, đội ngũ cán bộ của Đảng là việc thực hiện tốt
quy trình, quy hoạch đội ngũ cán bộ và tạo môi trường
cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt
được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Thực tế cho
thấy, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên có điều
kiện bộc lộ khi được trải nghiệm trong môi trường thực
tiễn nhiều thử thách, có độ phức tạp và nhạy cảm về
chính trị, do đó, cần thực hiện tốt việc luân chuyển cán
bộ, đảng viên trong diện quy hoạch, nguồn quy hoạch

cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, để đào tạo, bổ
sung kiến thức lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực
tiễn. Trong đó, “có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và
triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả
vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ” và “xây dựng kế hoạch cụ
thể để luân chuyển, điều động giữ vị trí cấp trưởng, phù
hợp với chức danh quy hoạch ở địa bàn khó khăn, lĩnh
vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để thử thách,
rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan
cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ” theo
đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII về “Tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ” gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, để
trui rèn những cán bộ trẻ có triển vọng phát triển, được
quy hoạch và dự kiến bổ nhiệm giữ trọng trách cao, kịp
thời sàng lọc, loại bỏ những cán bộ “đẹp hồ sơ” nhưng lập
trường chính trị, phẩm chất chính trị và năng lực chính
trị không tương xứng.

Thứ năm, phát huy tính tích cực, tự giác trong rèn
luyện bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất
là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, nhiều khó khăn,
thử thách, nhạy cảm và phức tạp; đồng thời, xây dựng cơ
chế để mỗi người đều nỗ lực rèn luyện để nâng cao bản
lĩnh chính trị như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Học
lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó
khăn mới kiên quyết, hy sinh để tu dưỡng đạo đức cách
mạng: Có đạo đức cách mạng thì mới hy sinh tận tụy với
cách mạng, mới lãnh đạo được quần chúng đưa cách mạng
tới thắng lợi hoàn toàn. Học để tin tưởng: Tin tưởng vào
đoàn thể. Tin tưởng vào nhân dân. Tin tưởng vào tương
lai của dân tộc. Tin tưởng vào tương lai của cách mạng”9.
Đồng thời, tạo điều kiện, môi trường, các phong trào thi
đua, các cuộc vận động để cán bộ, đảng viên trải nghiệm,
tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, qua đó,
không chỉ giúp họ tự mình nâng cao phẩm chất chính trị,
đạo đức, trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của
tình hình và nhiệm vụ cách mạng mà còn góp phần nâng
cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình
hình và nhiệm vụ.v

Chú thích:
1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.43, tr.349.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.611.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.354.
4, 5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.199, 203.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.538.
7, 8. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam khóa XII.
9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.360-361.

TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 200 (4/2020) 29

TIếN TớI Kỷ NIệM 90 NăM NGÀY TRUYềN THốNG MặT TRẬN Tổ QUốC VIệT NAM

CHủ TịCH Hồ CHÍ MINH

Kiến trúc sư và linh hồn của Mặt trận
Dân tộc Thống nhất Việt Nam
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa rường cột, quyết định sự thành công
của cách mạng. Ngay từ khi tìm đường cứu nước thoát khỏi ách nô lệ, Nguyễn Ái
Quốc đã sớm chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức quần chúng. Trong đó, việc thành
lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất nhằm xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc
chính là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Summary: Great national unity has significant implications in deciding the
success of the revolution. Since finding a way to save the country from slavery,
Nguyen Ai Quoc had soon prepared for the idea and organization of the masses.
In particular, the establishment of the National United Front for the Liberation of
Vietnam aimed at building great national unity was an important factor
determining the victory of the Vietnamese revolution.
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Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác
- Lênin, kết hợp độc lập dân tộc với chủ
nghĩa xã hội
Từ giữa thế kỷ thứ XIX, thực dân Pháp xâm lược và
thống trị nước ta. Chúng biến nước ta từ chế độ phong
kiến thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, với hai
mâu thuẫn cơ bản là: 1) Mâu thuẫn dân tộc ta với đế quốc
Pháp; 2) Mâu thuẫn chủ yếu giữa giai cấp nông dân với
giai cấp địa chủ phong kiến.
Với truyền thống yêu nước và đoàn kết, các thế hệ
người Việt Nam đã liên tục vùng lên đấu tranh chống bọn
thực dân Pháp và bè lũ tay sai, song đều không thành
công. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Việc
lớn chưa thành không phải vì đế quốc mạnh mà vì nhân
dân ta chưa hiệp lực, đồng tâm”. Để giải quyết hai mâu
thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam, cần phải có đường lối
đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, với xu
*

thế phát triển của thời đại và cần một tổ chức cách mạng
đủ khả năng tập hợp, dẫn dắt toàn dân đi đến thắng lợi.
Với lòng yêu nước nồng nàn, một thiên tài trí tuệ,
Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tìm ra con
đường đúng đắn để giải phóng dân tộc. Người đã kết hợp
một cách nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác-Lênin với chủ
nghĩa yêu nước, định hình đường lối cứu nước, chuẩn bị
về tư tưởng và tổ chức, đặt nền tảng cho sự ra đời của
Đảng và các tổ chức quần chúng. Tư tưởng đại đoàn kết
dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất cũng từng bước
được định hình và trở thành một bộ phận cấu thành
đường lối cứu nước. Người sớm ý thức được tầm quan
trọng của việc tập hợp, tổ chức, giáo dục và giác ngộ quần
chúng và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của công cuộc giải
phóng dân tộc khỏi chế độ áp bức, bóc lột. Trong “Bản án
chế độ thực dân Pháp”, Người viết: “Ở Đông Dương chúng
ta có đủ tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong
muốn. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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chức”1. Do vậy, Người khẳng định: “Đối với tôi, câu trả
lời đã rõ ràng: Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh
họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh
giành tự do, độc lập”2.
Về đại đoàn kết dân tộc, Người nêu rõ: Không chỉ dừng
lại ở những lời kêu gọi chung chung, mà phải gắn với tổ
chức. Người kêu gọi: “Hỡi anh chị em cùng khổ ở các
thuộc địa hãy đoàn kết lại, hãy tổ chức lại, hãy phối hợp
hoạt động… đấu tranh cho công cuộc giải phóng chung”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: nguyên tắc cơ bản để xây
dựng khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống
nhất là liên minh công nông. Người chỉ rõ trong bài phát
biểu của Đại hội Quốc tế Nông dân lần thứ nhất (năm
1923): Muốn nắm quyền lãnh đạo cách mạng đến thắng
lợi hoàn toàn thì phải coi trọng vấn đề nông dân vì đó là
lực lượng to lớn nhất trong phong trào cách mạng ở các
nước thuộc địa. Mặt khác, Người nhấn mạnh: Chỉ với lực
lượng của chính mình, nông dân không bao giờ trút bỏ
được gánh nặng đè nén họ. Người khẳng định: Giai cấp
công nhân là giai cấp độc nhất và duy nhất có sứ mệnh
lịch sử lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng bằng
cách liên minh với giai cấp nông dân.
Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, lần đầu tiên
Nguyễn Ái Quốc đề ra quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp
của quần chúng và phải lấy dân làm gốc. Người viết:
“Muốn sống thì phải cách mạng, cách mạng là việc chung
cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người”3.
Người nêu rõ: “Biết cách làm, biết cách đồng tâm hiệp lực
mà làm thì chắc chắn làm được”. Người xác định: Đoàn
kết thống nhất là một trong những yếu tố đảm bảo thắng
lợi của cách mạng: “Muốn cách mạng thắng lợi phải có
dân chúng (công, nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền,
phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất”.4
Khái niệm “dân chúng” mà Người đề cập là “công nông
là gốc của cách mạng, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền
chủ nhỏ là bầu bạn cách mạng của công nông”.
Song song với qua trình nghiên cứu về mặt lý luận,
Nguyễn Ái Quốc còn sáng lập ra nhiều tổ chức nhằm thể
nghiệm các hình thức tập hợp quần chúng như: Hội
những người Việt Nam yêu nước trên đất Pháp; Hội Liên
hiệp thuộc địa; Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á
Đông. Người sáng lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh
niên, lấy Thanh niên Cộng sản Đoàn làm nòng cốt, là bước
chuẩn bị tiến tới thành lập Đảng.

chính là nền tảng cho sự ra đời của Mặt trận Dân tộc
Thống nhất khi thời cơ và điều kiện chín muồi. Đó cũng
chính là lý do vì sao ở Việt Nam - Mặt trận Dân tộc Thống
nhất ra đời hầu như đồng thời với sự ra đời của Đảng và
trong suốt 90 năm qua, Mặt trận Dân tộc Thống nhất luôn
luôn song hành cùng Đảng.
Sau khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoàn
thành sứ mệnh lịch sử của mình, đường lối cứu nước và
tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Nguyễn Ái Quốc nhanh
chóng thâm nhập vào các tầng lớp nhân dân. Đây cũng
là kết quả của cuộc đấu tranh giữa hai đường lối cứu
nước diễn ra quyết liệt trong suốt những năm 1920 1930. Vì trong khoảng thời gian đó, bên cạnh trào lưu
giải phóng dân tộc theo lập trường của giai cấp công
nhân, còn xuất hiện nhiều tổ chức, nhiều đảng phái theo
khuynh hướng dân chủ tư sản, như Đảng Lập hiến của
giai cấp tư sản, một số chính đảng của tiểu tư sản như:
Việt Nam Quốc dân Đảng, Thanh niên Cao vọng Đảng, một
số tổ chức cách mạng dân tộc, dân chủ của tầng lớp
thanh niên tiểu tư sản.
Các cuộc đấu tranh của các tổ chức cộng sản: Đông
Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, An Nam
Cộng sản Liên đoàn theo lập trường giai cấp công nhân
chống lại quan điểm “Lập hiến”, “Thuyết trực trị”, tư
tưởng quốc gia cải lương và đường lối dân tộc chủ nghĩa
hẹp hòi không những đã làm cho giai cấp công nhân
nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị độc lập, giành
được địa vị lãnh đạo cách mạng mà còn thúc đẩy phong
trào yêu nước, chuyển phong trào từ đấu tranh tự phát
thành đấu tranh tự giác.
Nguyễn Ái Quốc đã kết hợp chặt chẽ phong trào yêu
nước với phong trào công nhân, đặt nền móng về tư tưởng
và tổ chức không chỉ chuẩn bị điều kiện để tiến tới thành
lập Đảng mà còn tạo cơ sở cho sự hình thành Mặt trận Dân
tộc Thống nhất. Vì vậy, Mặt trận Dân tộc Phản đế - hình
thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất ra
đời ngay sau khi Đảng vừa được thành lập không phải là sự
kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của quá trình chuẩn
bị công phu của Người. Đó chính là cống hiến vĩ đại về lý
luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc về việc gắn phong
trào yêu nước Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế,
đưa nhân dân đi theo con đường mà Người đã trải qua là:
từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lênin, kết hợp
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Thông qua những tổ chức trên, đường lối cứu nước và
tư tưởng đại đoàn kết dân tộc dần hòa quyện, tác động
lẫn nhau, đưa chân lý cách mạng của thời đại vào phong
trào yêu nước và qua phong trào yêu nước, tuyên truyền,
vận động, giáo dục lập trường giai cấp công nhân vào các
giai tầng xã hội.

Hội Phản đế Đồng minh - Hình thức tổ chức
đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất

Nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn đó, nên không chỉ
phong trào công nhân sớm trưởng thành, mà trên thực tế
đã xuất hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân. Đây

Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt được thông
qua tại Hội nghị thành lập Đảng do đồng chí Nguyễn Ái
Quốc chủ trì đã xác định: Cách mạng Việt Nam là cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và cao trào cách mạng
1930 - 1931 đặt cơ sở cho việc tập hợp, thống nhất các lực
lượng dân tộc
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tư sản dân quyền với hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ
khăng khít với nhau, là: Đánh đổ đế quốc và phong kiến
giành độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước dân chủ, tiến lên
chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng đó phải lấy công nông
là động lực chính do giai cấp công nhân lãnh đạo và là một
bộ phận của cách mạng thế giới. Ngoài công nông, Đảng
cần phải tranh thủ các giai cấp và tầng lớp có tinh thần dân
tộc; phân hóa, cô lập những phần tử chống cách mạng.
Cương lĩnh vắn tắt đã đề ra những chiến lược, sách lược về
xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất với nội dung: Đảng
của giai cấp vô sản phải lãnh đạo quần chúng, dựa vào dân
cày nghèo, lôi kéo về phần mình các tầng lớp tiểu tư sản,
trí thức, trung nông; đối với trung nông, địa chủ nhỏ và tư
bản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng, thì phải lợi
dụng, ít ra là cho họ trung lập; đối với bộ phận phản cách
mạng thì phải đánh đổ.
Chính cương vắn tắt đã chỉ rõ: Ngay từ khi mới ra đời,
Đảng đã chủ trương đoàn kết các giai cấp, các tổ chức chính
trị, các cá nhân nhằm phát huy truyền thống yêu nước vốn
có của dân tộc, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để
chống đế quốc, phong kiến giành độc lập dân tộc.
Nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn, hợp lòng dân,
nên tuy mới ra đời, Đảng đã tạo nên một cao trào cách
mạng chưa từng có trong toàn quốc, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10/1930 đã
thấy rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết phải sớm xây
dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nên cùng với việc
thông qua Luận cương chính trị, Hội nghị đã ban hành
Nghị quyết về công tác Mặt trận. Đó là Án nghị quyết về
vấn đề phản đế.

Về tính chất và nhiệm vụ của Mặt trận Thống nhất
Phản đế, Án nghị quyết nêu rõ: Phải làm cho Hội ấy có
tính chất quần chúng và chú ý về sự hoạt động công khai
trong quần chúng, hết sức tham gia vào cuộc đấu tranh
hàng ngày của công nông.
Về mục đích của Mặt trận Thống nhất Phản đế là: Đoàn
kết lực lượng cách mạng phản đế để đánh đổ đế quốc chủ
nghĩa, mưu việc hoàn toàn độc lập cho xứ Đông Dương và
bênh vực phong trào giải phóng ở các thuộc địa và bán
thuộc địa.
Tuy nội dung quan điểm về xây dựng Mặt trận Dân tộc
Thống nhất còn sơ sài, song đó là những viên gạch đầu
tiên đặt nền móng để tiến tới xây dựng và tổ chức Mặt
trận trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo.
Hội Phản đế Đồng minh và các hoạt động của Hội
Ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra
Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh.
Bản Chỉ thị đã đề ra một cách toàn diện những nội dung
cơ bản như: tính chất, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể của Mặt
trận Dân tộc Thống nhất. Từ việc phân tích hai nhiệm vụ
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chiến lược của cách mạng, đặc biệt là mối quan hệ giữa dân
tộc và giai cấp, Chỉ thị đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận
thức rõ vị trí, vai trò và sự cấp thiết phải xây dựng Hội
Phản đế Đồng minh. Chỉ thị nêu rõ nguyên nhân những
nhận thức sai lầm về Mặt trận Thống nhất Phản đế là do
“tách rời dân tộc cách mạng với giai cấp cách mạng làm
hai con đường mà chưa nhận thức đúng là dân tộc cách
mạng vẫn là một nhiệm vụ trong giai cấp cách mạng”.5 Với
một thái độ cách mạng và một nhãn quan khoa học, Chỉ thị
phân tích, đánh giá đúng đắn sự chuyển biến về thái độ
chính trị của các giai cấp và tầng lớp xã hội đã được thử
thách qua cao trào cách mạng; trừ một số địa chủ ôm chân
đế quốc Pháp, làm chỗ dựa cho chúng đàn áp nông dân,
còn tầng lớp trí thức, một số sĩ phu, một số trung và tiểu
địa chủ ở Nghệ Tĩnh và một số nơi khác lại có xu hướng
cách mạng rõ ràng. Qua khủng bố trắng, họ vẫn cố gắng
bám lấy cách mạng và kín đáo ủng hộ cách mạng.
Chỉ thị đặt vấn đề: “Phải hấp thụ các tầng lớp trên
hay ở vào tầng lớp giữa cũng vậy, và cho tới cả những
người địa chủ có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp, mong
muốn quốc gia độc lập để đưa tất cả những tầng lớp và cá
nhân đó vào trong hàng ngũ chống đế quốc Pháp, để kịp
vận động toàn dân nhất tề hành động”.6
Do sự phát triển không đồng đều của phong trào và sự
chuyển biến về thái độ chính trị của các giai tầng xã hội
ở mỗi địa phương khác nhau, Chỉ thị đề ra hai cách tổ
chức là: từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, nghĩa là
chỗ nào có phong trào trước, có đủ điều kiện thì lập Hội,
không nhất thiết phải làng trước huyện sau, mà có thể
huyện trước làng sau.
Bản Chỉ thị ra đời đánh dấu sự trưởng thành về nhận
thức và chỉ đao thực tiễn của Đảng trong quá trình xây
dựng và tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất.
Do Chỉ thị được ban hành vào thời điểm cách mạng
bước vào giai đoạn thoái trào, địch khủng bố hết sức dã
man và ác liệt nên chưa được phổ biến sâu rộng, chưa có
điều kiện triển khai trên phạm vi cả nước. Đi đôi với đàn
áp và khủng bố, thực dân Pháp còn dùng mọi thủ đoạn
lừa bịp, mua chuộc, nhằm chia rẽ lực lượng cách mạng, lôi
kéo những người dao động đi theo chúng.
Hội nghị Trung ương tháng 3/1931 đã phê phán
những sai lầm, thiếu sót trong chỉ đạo, như: đưa hết lực
lượng về nhà quê; cưỡng bức quần chúng đi đấu tranh
trong khi chưa được giác ngộ; đề ra khẩu hiệu đấu tranh
không căn cứ vào nguyện vọng của quần chúng…
Hội nghị đề ra nhiệm vụ: Tiếp tục phát triển các tổ
chức công hội, nông hội, hội cứu tế đỏ; nhưng vẫn mắc
thiết sót là không đề cập đến nhiệm vụ tranh thủ những
người thuộc tầng lớp trên có tinh thần dân tộc, yêu nước
chống đế quốc.
Chương trình hành động năm 1932 của Đảng Cộng
sản Đông Dương đã đề ra những hình thức và biện pháp
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tổ chức quần chúng phù hợp với tình hình cách mạng
ở vào giai đoạn thoái trào với yêu cầu: Lợi dụng hết
thảy mọi hình thức công khai, hợp pháp, gấp rút tổ
chức lại quần chúng với nhiều hình thức khác nhau,
tiến hành đấu tranh trong thế hợp pháp như: chống
phụ thu, lạm bổ; đòi chia lại công điền, công thổ, đòi
giảm sưu thuế… Ngay trong lúc cách mạng đang hết
sức khó khăn, chương trình hành động đã chỉ ra khả
năng tổ chức một Mặt trận thống nhất của các lực lượng
phản đế cùng hành động chung với các tổ chức dân tộc
chủ nghĩa dù chỉ là những ban đồng minh tạm thời của
công nông. Đảng phải lôi kéo vào liên minh phản đế tất
cả các phần tử và tổ chức ít nhiều có tính chất chống
đế quốc. Chương trình hành động cũng nêu lên những
yêu cầu cụ thể về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
cho mỗi giai cấp, tầng lớp, mỗi tổ chức, đoàn thể nhằm
đấu tranh cho những yêu sách thiết thân hàng ngày,
rồi dẫn dắt quần chúng tiến lên đấu tranh cho những
yêu cầu cao hơn.
Trong hoàn cảnh cách mạng đang ở mức thoái trào,
những chủ trương tập hợp quần chúng nêu trên là hoàn
toàn đúng đắn và cần thiết. Song vì chưa quán triệt đầy
đủ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc nên Chương trình hành
động không đề ra được chính sách Mặt trận Dân tộc
Thống nhất.
Chủ trương thành lập “Phản đế liên minh” tiếp tục bổ
sung, hoàn chỉnh nhận thức về xây dựng Mặt trận Dân tộc
Thống nhất
Thực tiễn của những năm cách mạng ở thời kỳ thoái
trào giúp Đảng ta thấm thía hơn mối quan hệ và tầm
quan trọng giữa Đảng với quần chúng. Đại hội lần thứ
nhất của Đảng họp vào tháng 3/1935 đã có những nhận
định đúng đắn về nguồn sức mạnh của Đảng: Nếu Đảng
không có mối liên hệ mật thiết với quần chúng và không
được quần chúng ủng hộ thì ”những nghị quyết cách
mạng của Đảng chỉ là những lời nói không”. Vì vậy, Đại
hội xác định: công tác tranh thủ rộng rãi quần chúng là
nhiệm vụ “quan trọng và cấp bách nhất”. Ngoài nghị
quyết chung về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, Đại hội
ra nghị quyết riêng về công tác phản đế liên minh, quyết
định thành lập và thông qua Điều lệ của tổ chức Phản đế
liên minh.
Tuy vẫn còn một số nhận định chưa thoát khỏi ảnh
hưởng của tư tưởng “tả khuynh” nhưng nghị quyết đã
có tiến bộ rõ rệt trong việc đánh giá khả năng phản đế
của các giai cấp và tầng lớp xã hội. Chính sách Mặt trận
đề ra trong nghị quyết đã có sự linh hoạt và mềm dẻo

hơn; Đảng Cộng sản không chỉ liên hệ với các đoàn thể
cách mạng mà còn phải liên hệ với đồng minh với
những đảng phái quốc gia, những phần tử cách mạng lẻ
tẻ để “tăng gia lực lượng phản đế”. Đối với các tổ chức,
đảng phái quốc gia, cải lương, kể cả những tổ chức tay
chân của đế quốc, Đảng cũng có sách lược phân hóa,
tranh thủ. Nghị quyết nhận định: Lực lượng phản đế ở
Đông Dương không phải là ít, nhưng còn lẻ tẻ, rời rạc,
không có tổ chức thống nhất. Đảng chủ trương: mở rộng
Phản đế liên minh không phân biệt chủng tộc, nam nữ,
tôn giáo, xu hướng chính trị, đảng phái, hễ ai có tinh
thần phản đế là kéo vào.
Điều lệ của Phản đế liên minh so với Điều lệ của Hội
Phản đế Đồng minh cũng rộng rãi và linh hoạt hơn. Cụ
thể: Hễ người nào, vô luận đàn ông, đàn bà, già trẻ, tôn
giáo, xu hướng chính trị hoặc đoàn thể chỉ cần thừa nhận
Nghị quyết, Điều lệ và thường xuyên nộp hội phí thì được
thừa nhận là hội viên.
Phản đế liên minh là hình thức tổ chức tập hợp tất cả
lực lượng phản đế toàn Đông Dương, bao gồm cả những
bộ phận hay đoàn thể các đảng phái, đoàn thể, tổ chức,
lớp, nhóm có tính chất cách mạng, kể cả những phần tử
lẻ tẻ. Đối với quần chúng trong các đảng phái cải lương,
phản động thì đưa vào tham gia Mặt trận Thống nhất
phản đế cơ sở. Với các đoàn thể cách mạng tiểu tư sản, có
thể vừa thống nhất bên dưới (với quần chúng), vừa thống
nhất bên trên (với lãnh tụ). Nghị quyết nhấn mạnh: Trong
bất cứ điều kiện nào, Đảng phải giữ tính độc lập về tổ
chức và tư tưởng.
Những chủ trương, đường lối về chiến lược và sách
lược của Phản đế liên minh chứng tỏ Đảng ta có bước tiến
mới trong quá trình hoàn chỉnh về nhận thức và chỉ đạo
thực tiễn.
Có thể khẳng định: Từ Hội Phản đế Đồng minh (năm
1930) đến Phản đế liên minh (năm 1935), Mặt trận Dân
tộc Thống nhất Việt Nam từng bước hình thành. Cả hai
hình thức là Mặt trận tổ chức và Mặt trận phong trào đều
chưa được triển khai rộng rãi. Đây là thời kỳ thử nghiệm
song lại rất quan trọng, giúp Đảng từng bước hoàn chỉnh
và phát triển cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn chính sách
Mặt trận Dân tộc Thống nhất.
Tuy có những vấp váp, thậm chí cả những sai lầm,
thiếu sót, song về cơ bản, chính sách Mặt trận Dân tộc
Thống nhất là đúng đắn, sáng tạo, đặt cơ sở cho sự phát
triển công tác Mặt trận trong giai đoạn tiếp theo.v
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Truyền thông đại chúng và quá trình
hình thành dư luận xã hội về phòng,
chống tham nhũng ở Việt Nam
NGUYỄN MẬU VIỆT HƯNG*

Tóm tắt: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xét về quá trình hình thành
dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, trước hết cần xác định chủ đề dư luận
quan tâm, vấn đề nhận thức của các nhóm công chúng… Quá trình đó, công tác
truyền thông muốn đạt hiệu quả, đòi hỏi những người thực hiện phải có trình độ,
đủ bản lĩnh và đạo đức... để mang đến những thông tin khách quan, chính xác
cho công chúng.
Summary: In the fight against corruption, considering the process of forming
public opinion and mass media, it is necessary to identify the topic of public
opinion and awareness issues of public groups, etc. In this process,
communication to be effective requires the communicators must be qualified,
brave and ethical, etc to bring accurate and objective information to the public.
Từ khóa: Truyền thông đại chúng; dư luận xã hội; phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.
Keywords: Mass media; public opinion; Anti-corruption in Vietnam.
Nhận bài: 16/3/2020; Sửa chữa: 18/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.

Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
Truyền thông đại chúng là một hình thức truyền
thông sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng
chuyển tải thông điệp đến đông đảo công chúng,“là quá
trình truyền đạt thông tin một cách rộng rãi đến mọi
người trong xã hội thông qua các phương tiện truyền
thông đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền
hình...”1. Truyền thông đại chúng mang những đặc tính
khác với các hình thức truyền thông khác ở tính chất
công khai, tính mục đích, tính gián tiếp, dễ nhớ, dễ hiểu,
dễ làm theo2.
Vai trò của truyền thông đại chúng trong việc hình
thành dư luận xã hội đã được nhiều nghiên cứu khoa học,
các tài liệu, bài báo nhắc đến. Mặc dù với tư cách là các
khoa học cụ thể, có đối tượng nghiên cứu, phạm vi tác
động khác nhau, nhưng giữa truyền thông đại chúng và
dư luận xã hội lại có “mối liên hệ có tính hai mặt”3, dư
luận xã hội không chỉ là sản phẩm của truyền thông hoặc
*

được tạo ra thông qua sự tác động của truyền thông đại
chúng mà ngược lại, nó trở thành đối tượng để truyền
thông đại chúng khai thác và đề cập đến.
Dưới góc độ xã hội học, dư luận xã hội được coi như
là dạng thức của ý thức xã hội phản ánh chung nhất, bao
trùm toàn bộ tồn tại xã hội thuộc các ý thức xã hội khác
nhau (như kinh tế, chính trị, pháp luật, tôn giáo, nghệ
thuật,...). Bản chất của dư luận xã hội là những ý kiến
(quan điểm, thái độ, đánh giá, phán xét…) hàm chứa xúc
cảm, tình cảm, nhận thức, tri thức, kinh nghiệm, lối sống,
giá trị chuẩn mực… được hình thành trong quá trình xã
hội hóa của các cá nhân về một vấn đề, sự kiện, hiện
tượng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, dư luận xã hội
không phải là ý kiến của một cá nhân đơn lẻ, tách biệt
khỏi cộng đồng xã hội mà là tập hợp các ý kiến (nhiều ý
kiến) của các cá nhân về một tồn tại xã hội nhất định để
tạo thành những luồng ý kiến khác nhau. Nói một cách
khác, dư luận xã hội được thể hiện thông qua tập hợp ý
kiến các cá nhân phản ánh những biến đổi xã hội về các

Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương.
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điều kiện sinh hoạt vật chất, tinh thần của hiện thực xã
hội. Nội dung, hình thức phản ánh của dư luận xã hội
không cứng nhắc, cố định mà nó cũng có thể phản ánh cả
những tồn tại nằm ngoài kiến trúc thượng tầng của nó,
những phản ánh đó thông thường dưới dạng so sánh, đối
chiếu, đánh giá, nhận xét... Mặc dù có nhiều cách hiểu và
tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu về dư luận xã hội,
nhưng nhìn chung các nhà nghiên cứu thường thống nhất
với nhau về các giai đoạn trong quá trình hình thành của
dư luận xã hội, theo đó con đường hình thành dư luận xã
hội được mô tả bao gồm 4 giai đoạn: 1) Giai đoạn tiếp
nhận thông tin; 2) Giai đoạn hình thành các ý kiến cá
nhân; 3) Giai đoạn trao đổi ý kiến giữa các cá nhân; 4)
Giai đoạn hình thành các luồng ý kiến chung (dư luận xã
hội). Các giai đoạn này có liên hệ chặt chẽ với nhau
nhưng giai đoạn thứ nhất có vai trò đặc biệt quan trọng
trong quá trình hình thành dư luận xã hội. Truyền thông
đại chúng ở giai đoạn thứ nhất có vai trò cung cấp thông
tin, bồi đắp, củng cố nhận thức của công chúng và thậm
chí định hướng nhận thức của công chúng trong quá trình
hình thành dư luận xã hội.

Quá trình hình thành dư luận xã hội dưới
sự tác động của truyền thông đại chúng
Tìm hiểu quá trình, các giai đoạn hình thành dư luận
xã hội cho thấy vai trò của truyền thông đại chúng là rất
quan trọng. Trong giai đoạn đầu, thông tin về sự kiện
thông qua quá trình truyền thông (có thể là truyền thông
liên cá nhân; truyền thông tập thể hoặc truyền thông đại
chúng. Tuy nhiên, truyền thông đại chúng thường có ưu
thế lớn hơn trong việc cung cấp thông tin) được chuyển
tải đến các cá nhân, giúp cá nhân chọn lọc, cập nhật, bổ
sung thông tin, thông điệp mới. Trong giai đoạn thứ hai,
khi các thông tin, thông điệp mới chuyển tải đến được các
cá nhân tiếp nhận, dựa trên cơ sở nhận thức (bao gồm cả
tập quán, thói quen, khuôn mẫu hành vi, hệ giá trị chuẩn
mực quy định) của mình, các cá nhân bắt đầu giải mã các
thông điệp và phản hồi trên cơ sở đưa ra các ý kiến phán
xét, đánh giá (các ý kiến đánh giá, phán xét ở các cá nhân
khác nhau có thể giống nhau tương đối, có thể rất khác
nhau, thậm chí đối lập nhau) về sự kiện. Trong giai đoạn
thứ ba, sự trao đổi, cọ sát ý kiến giữa các cá nhân phản
hồi lại những thông điệp nhận được sẽ dẫn tới sự hình
thành các luồng ý kiến chung, hay nói cách khác, đó là
dư luận xã hội. Nếu giai đoạn đầu tiên, nguồn thông tin,
thông điệp không chính xác (phản ánh sự kiện sai hoặc
không có thật) sẽ dẫn đến (ý kiến) thái độ, quan điểm,
đánh giá, phán xét của họ về vấn đề không đúng, không
có thật, những trao đổi ý kiến giữa các cá nhân về một sự
việc không đúng, không có thật và dư luận sẽ hình thành
trên cơ sở của một sự việc không đúng, không có thật.
Như vậy, dư luận xã hội có thể được hình thành trên
cơ sở tin đồn, do đó nguồn cung cấp thông tin có vai trò

đặc biệt quan trọng trong việc hình thành dư luận xã hội,
nguồn tin có cơ sở, thông tin chính xác, không bị cắt gọt,
uốn nắn, không bị ảnh hưởng bởi định kiến cá nhân sẽ là
cơ sở tốt nhất để dư luận xã hội hình thành và phát triển.
Vai trò của truyền thông đại chúng trong việc hình thành
dư luận xã hội sẽ nằm ở giai đoạn đầu tiên của quá trình
hình thành dư luận xã hội - giai đoạn tiếp nhận thông
tin. Truyền thông đại chúng có vai trò cung cấp thông
tin về một vấn đề nào đó đến công chúng. Ý kiến của cá
nhân sẽ được hình thành và phụ thuộc vào việc mức độ
quan tâm của công chúng đối với thông tin đó, nói một
cách khác, thông tin đó có mang tính thời sự hay không?
Thông tin đó có liên quan đến lợi ích, mối quan tâm của
công chúng hay không. Hay thông tin đó có hàm chứa
giá trị xã hội chung hay không?
Trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, truyền thông đại chúng có vai trò đặc biệt
quan trọng, bởi đây là cầu nối thông tin giữa Đảng, Nhà
nước với các tầng lớp nhân dân. Báo chí cung cấp thông
tin về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống
tham nhũng; các vụ việc tham nhũng được phát hiện; kết
quả công tác điều tra, xét xử tội phạm về tham nhũng;
dấu hiệu, biểu hiện nguy cơ tham nhũng... cho công
chúng, tạo ra dư luận rộng rãi trong nhân dân về công tác
đấu tranh, phòng, chống tham nhũng. Thông qua phản
hồi của công chúng, truyền thông đại chúng lại chuyển
tải những thông điệp từ phía công chúng đến với Đảng,
Nhà nước, thực hiện vai trò phản biện xã hội của công
chúng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Sự
quan tâm, phản hồi của công chúng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng là thước đo hiệu quả của
truyền thông đại chúng về sự kiện được đăng tải. Do đó,
để nâng cao được hiệu quả của truyền thông đại chúng
cần làm rõ những yếu tố, quá trình tác động của truyền
thông đại chúng đến việc hình thành dư luận xã hội về
tham nhũng.

Một số yếu tố tác động đến vai trò của
truyền thông trong việc hình thành dư
luận xã hội về phòng, chống tham nhũng
Tiếp cận từ các giai đoạn, các quá trình hình thành dư
luận xã hội cũng như bản chất, chức năng của truyền
thông đại chúng và dư luận xã hội có thể xác định một số
yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của truyền thông đại chúng
trong việc hình thành dư luận xã hội về phòng, chống
tham nhũng bao gồm các yếu tố sau:
Thông điệp truyền thông (chủ đề, sự kiện, hình ảnh,
nội dung được chuyển tải đến công chúng và được công
chúng phản hồi)
Xác định chủ đề dư luận xã hội quan tâm trong
nghiên cứu dư luận xã hội và trong truyền thông đại
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chúng là một vấn đề rất quan trọng. Với sự phát triển
nhanh và mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông
đại chúng, thông tin được chuyển tải đến cá nhân rất
kịp thời, nhanh và đa dạng. Tuy nhiên, không phải bất
cứ thông tin mang chủ đề nào trong quá trình truyền
thông hoặc truyền thông đại chúng đề cập đến cũng tạo
ra được dư luận rộng rãi, bởi chính tính đại chúng của
thông tin đó. Ở đây, tính đại chúng của thông tin được
hiểu theo nghĩa rộng, nó không chỉ đơn giản là thông
tin được chuyền tải bằng hệ thống phương tiện thông
tin đại chúng, phổ cập đến nhiều người trong khoảng
thời gian ngắn nhất, mà tính đại chúng của thông tin
còn được hiểu ở chỗ nó phải mang tính thời sự, có quan
hệ mật thiết với lợi ích của công chúng và có mối quan
tâm lớn của công chúng. Thực tế đã cho thấy, cùng được
đăng tải trên một phương tiện thông tin đại chúng nhất
định, nhưng có những thông tin sau khi chuyển tải đến
công chúng thì không có sự phản hồi từ phía công chúng
mặc dù thông điệp được truyền tải đến rõ ràng, dễ mã
hóa, dễ tiếp nhận nhưng công chúng lại dễ dàng quên
ngay sau khi tiếp nhận, có những thông tin sau khi được
đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng ngay lập
tức tạo ra sự phản ứng mạnh từ phía công chúng và kéo
dài trong một thời gian. Theo GS. TS Tạ Ngọc Tấn, “Dư
luận xã hội là thành tố quan trọng của ý thức xã hội. Nó
chính là phản ứng của dư luận trước những vấn đề thời
sự”4. Do đó, thông tin được chuyển tải đến công chúng
phải mang tính thời sự, liên quan đến lợi ích chung của
công chúng và được công chúng quan tâm, chờ đợi (điều
này khác với loại thông tin được cung cấp trên một số các
phương tiện thông tin đại chúng với mục đích bán báo,
câu like bằng cách giật tít gây sốc, lấp lửng, nửa chừng).
Vấn đề tham nhũng và công tác phòng, chống tham
nhũng là chủ đề luôn mang tính thời sự, thu hút được
mối quan tâm của công chúng. Chủ đề tham nhũng
không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển lành
mạnh của quốc gia, dân tộc mà còn ảnh hưởng trực tiếp
đến lợi ích của từng người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho
rằng, “Tham ô là lấy của công làm của tư. Là gian lận,
tham lam. Là không tôn trọng của công. Là không
thương tiếc tiền gạo do mồ hôi nước mắt của đồng bào
làm ra”. Chủ đề trên các phương tiện truyền thông đại
chúng như các bài báo, hình ảnh, âm thanh, video,
internet có liên quan đến các vụ việc tham nhũng được
phát hiện, đến quá trình và kết quả xét xử tội phạm
tham nhũng luôn được công chúng quan tâm, chú ý. Các
tranh luận liên quan đến chủ đề tham nhũng cũng được
công chúng bình luận, phán xét sôi nổi, thậm chí, ngay
cả những dấu hiệu có tính chất mập mờ chưa rõ cũng
được đặt câu hỏi với sự hoài nghi về dấu hiệu tham
nhũng ẩn chứa trong nó. Thông qua các chủ đề về tham
nhũng được truyền thông đại chúng đề cập đến, công
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chúng tiếp nhận, xử lý thông tin, bình luận và đưa ra
phán xét của mình, hình thành những loại ý kiến khác
nhau, tổng hợp các ý kiến khác nhau trở thành các luồng
ý kiến chung về sự kiện.
Mục đích, ý nghĩa của thông điệp (yếu tố chủ quan,
dụng ý của nhà truyền tin)
Khác với các loại truyền thông khác, truyền thông đại
chúng thường gắn liền với những pháp nhân cụ thể và
thể hiện tính chính danh, uy tín của nó. Các phương tiện
truyền thông đại chúng thường được kiểm soát, ràng
buộc chặt chẽ bởi trách nhiệm pháp lý, tôn chỉ mục đích
và đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của đội ngũ phóng
viên, biên tập viên, nhà sản xuất. Những tin bài, chủ đề
được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại
chúng thường được trải qua một quá trình kiểm soát
nghiêm ngặt từ việc lựa chọn chủ đề, khai thác, thu thập
thông tin, sản xuất tin bài, đăng tải (truyền tin) và tiếp
nhận phản hồi. Đa phần các tin bài được phê duyệt đều
nhằm mục đích phục vụ cho tôn chỉ, mục đích của tờ
báo, điều đó có nghĩa là sẽ rất hạn chế, rất ít những tin,
bài xa rời với tôn chỉ mục đích được đặt ra ban đầu
(nhiệm vụ chính yếu). Tuy nhiên, điều này chỉ có ý nghĩa
hạn chế tối đa những tin, bài lạc lõng, xa rời với lý
tưởng, mục đích mà tờ báo đó phấn đấu, vươn tới mà
chưa đề cập đến kiểm soát được nội dung, chủ ý hay cách
bố trí, sắp xếp tin bài của nhà sản xuất và truyền tin.
Trên thực tế, cách tổ chức, sắp xếp, bố trí thông điệp
trước khi đưa vào quá trình truyền thông, nội dung,
dụng ý của nhà truyền thông là một yếu tố quan trọng
tác động đến vai trò của truyền thông đại chúng trong
việc hình thành dư luận xã hội.
Vấn đề quan trọng được đề cập đến là liệu công chúng
có được tiếp cận với những sự kiện, vấn đề mà họ mong
mỏi, chờ đợi và muốn có hay không? Để theo dõi diễn
biến, tìm hiểu một sự kiện, một vấn đề mà truyền thông
đại chúng đã nêu tên, đặt vấn đề, công chúng sẽ phải mất
bao nhiêu thời gian? Câu trả lời không nằm ở phía công
chúng mà nằm ở phía các nhà truyền thông, phụ thuộc
vào việc “đóng khung” chương trình. Nhà truyền thông
xây dựng “khung” chương trình của họ bằng cách lựa
chọn những vấn đề, sự kiện cần được đưa lên và những
gì không cần lên các phương tiện truyền thông đại chúng,
điều đó có nghĩa là công chúng sẽ chỉ nhận được những
gì do nhà truyền thông quyết định. Việc “đóng khung”
một chương trình có liên hệ chặt chẽ với việc thiết lập
chương trình nghị sự nhằm tạo ra tập trung sự chú ý của
công chúng về một vài vấn đề quan trọng nào đó. Bằng
cách các phương tiện truyền thông đại chúng nhấn mạnh
hoặc làm nổi bật của các chủ đề trong các tin tức hàng
ngày như giật “tít” lớn trên trang nhất, tô đậm, bôi đen,
tiêu đề lớn,.. tạo ra một thói quen tìm kiếm trong công
chúng và hướng công chúng đến những vấn đề (nóng)
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cần quan tâm. Ý kiến, thái độ, phán xét của công chúng
sẽ được hình thành sau khi công chúng tiếp nhận những
thông tin (thông điệp) từ các phương tiện thông tin đại
chúng do nhà truyền thông cung cấp, do đó dù có dụng
ý hay không thì việc nhà truyền thông quyết định cung
cấp loại thông tin gì, cung cấp nó như thế nào có vai trò
quan trọng trong việc hình thành dư luận xã hội về chủ
đề sự kiện đó.
Chủ đề về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng
luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên,
công chúng được tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ về chủ
đề này phụ thuộc nhiều vào giới truyền thông, đặc biệt
là truyền thông đại chúng.
Nhận thức của các nhóm công chúng
Nhận thức của các nhóm công chúng là yếu tố quan
trọng trong quá trình truyền thông, ngoài trình độ học
vấn, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức cá nhân, nhận thức
của công chúng còn được quy định bởi hệ giá trị quy
chiếu, lối sống, giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu hành vi
được hình thành trong môi trường sống.
Trong quá trình truyền thông, nhà truyền thông luôn
dựa vào những đặc tính của công chúng để thiết lập
“khung”chương trình cho phù hợp với nhóm công chúng
đích. Một chương trình nghị sự được thiết lập chung cho
các nhóm đối tượng, nhưng do sự khác nhau bởi nhận
thức giữa các nhóm công chúng mà sẽ có những nhóm
công chúng đặc biệt quan tâm hoặc chỉ quan tâm ở mức
độ vừa phải hoặc thờ ơ, không quan tâm đến chương
trình đó. Phản hồi thông tin mà công chúng nhận được
phụ thuộc vào thái độ khác nhau của công chúng, có
phạm vi 3 mức độ của thái độ: 1) Thái độ chấp nhận; 2)
Thái độ từ chối; 3) Thái độ lưỡng lự (bàng quan, trung
tính, vô hướng). Thái độ chấp nhận bao gồm các thông tin
gần gũi với đánh giá, hiểu biết của công chúng. Thái độ
lưỡng lự bao gồm các thông tin khác biệt không nhiều so
với đánh giá, hiểu biết của công chúng. Thái độ từ chối
bao gồm các thông tin khác xa hoặc trái ngược với đánh
giá, hiểu biết của công chúng. Thông tin, thông điệp càng
gần gũi với sự đánh giá, hiểu biết của công chúng sẽ càng
dễ được công chúng tiếp nhận. Thông tin, thông điệp
càng khác xa với đánh giá, quan điểm của công chúng sẽ
càng dễ bị công chúng phản bác, không tiếp nhận và công
chúng sẽ thờ ơ với các thông tin không gần, cũng như
không xa với đánh giá, hiểu biết của mình.

Tính khách quan, tính chính xác và kịp thời của
thông điệp
Tính khách quan, chính xác và kịp thời của thông điệp
truyền thông phụ thuộc nhiều vào quá trình sản xuất thông
tin, quan điểm, trình độ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp của
đội ngũ phóng viên, ê kíp sản xuất chương trình.
Một vấn đề, sự kiện trước khi trở thành thông điệp
truyền thông sẽ được nhà báo tường thuật, phản ánh lại
thông qua hệ quy chiếu của họ, sự ảnh hưởng bởi yếu tố
chủ quan của người làm báo sẽ khó có thể phủ nhận được
nếu không tuân thủ hàng loạt các quy tắc bắt buộc của
quá trình khai thác thông tin, sản xuất tin bài. Vai trò,
bản lĩnh của người làm báo trong trường hợp này là rất
quan trọng, “mỗi người làm báo phải tự đấu tranh để vượt
lên chính mình. Trước sức cám dỗ của đồng tiền, nếu
người làm báo không có cái tâm trong sáng, không trung
thực thì rất dễ lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi. Do đó,
sự liêm khiết phải là chuẩn mực hàng đầu của người làm
báo và đó cũng là điều kiện tiên quyết để người làm báo
có thể khách quan, vô tư trong thông tin”6. Sự khác biệt
về quan điểm nhận thức của người làm báo về một vấn đề,
một sự kiện trên thực tế cũng gây ra không ít cách hiểu
khác nhau của công chúng về vấn đề đó, chẳng hạn, cùng
một sự kiện có bài viết khen hết lời, có bài viết chê bai
hết lời, nhưng có bài viết trung dung nhẹ nhàng, điều
này có thể xảy ra do đứng ở góc độ khác nhau, nhìn nhận
cùng một sự việc, qua các hệ quy chiếu khác nhau sẽ dẫn
đến những quan điểm khác nhau. Các quan điểm đó
không phải là sai, nhưng điều đáng nói là tính khách
quan, chính xác của thông tin sẽ bị sai lệch qua giác độ
chủ quan của người làm báo.
Đối với những vấn đề liên quan đến tham nhũng và
phòng, chống tham nhũng, tính khách quan, chính xác
của thông tin được đòi hỏi rất cao bởi tính thời sự và nhạy
cảm của nó. Nhà báo là người có “Trách nhiệm đầu tiên và
cũng là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước các bài
viết của mình. Mọi khúc mắc, bị kiện lại, có thể còn bị đe
dọa và không ít nhà báo bị hành hung... người hứng chịu
chính là tác giả”. Thông tin, thông điệp truyền thông
mang tính chính xác, tính khách quan và kịp thời chuyển
tải đến công chúng sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để
thống nhất nhận thức của công chúng và hình thành dư
luận xã hội đúng đắn.v
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Để chức sắc, tín đồ đạo Tin lành đồng hành
cùng dân tộc, “sống tốt đời, đẹp đạo”
NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Là tôn giáo tách ra từ Công giáo vào thế kỷ XVI, đạo Tin lành ra đời
cùng với sự xuất hiện của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, cơ cấu tổ chức đơn
giản, có nhiều nội dung cải cách chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng dân chủ tư sản,
ý chí tự do cá nhân, thể hiện trong luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo. Những
nội dung cải cách đã làm cho đạo Tin lành trở thành một tôn giáo có màu sắc mới
mẻ, đề cao đức tin và vai trò cá nhân.
Summary: Being a religion separated from Catholicism in the sixteenth century,
Protestantism which was formed with the appearance of bourgeoisie and
Capitalism has simple organizational structure, with many reforms that are deeply
influenced by bourgeois democracy, individual free will reflected in laws, rituals,
and religious practices. Reform contents have made Protestantism a new color
religion, promoting faith and individual role.
Từ khóa: Đạo Tin lành; Thiên Chúa; chức sắc; tín đồ; đồng hành cùng dân tộc.
Keywords: Protestant; Christianity; dignitaries; followers; accompany the nation.
Nhận bài: 5/3/2020; Sửa chữa: 9/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.
ể từ khi ra đời đến nay, sau hơn 500 năm, đạo
Tin lành phát triển với tốc độ rất nhanh, với
khoảng gần 600 triệu tín đồ và 285 hệ phái có
mặt ở 135 quốc gia, vùng lãnh thổ trên tất cả các
châu lục, trong đó tập trung đông nhất ở các nước công
nghiệp phát triển như Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, Bắc Á…

K

Đạo Tin lành là tôn giáo có đường hướng và phương
thức hoạt động rất năng động, luôn đổi mới nội dung và
phương thức để thích nghi với hoàn cảnh xã hội, nhất là
sự tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện nhân
đạo, bảo vệ người yếu thế trong xã hội… lấy đó làm
phương tiện để mở rộng ảnh hưởng, nên đã tạo ra uy tín
và khả năng tiếp cận, chung sống với nhiều chế độ chính
trị. Theo quan niệm của đạo Tin lành, mối quan hệ trực
tiếp giữa con người và Thiên Chúa là do Chúa trực tiếp ban
cho con người, không thông qua Giáo hội, "Sự cứu tinh"
chỉ đạt được nhờ lòng tin cá nhân của con người hướng tới
Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho. Xuất phát từ quan
niệm này, mọi vấn đề thuộc về giáo lý, giáo luật Tin lành
đều xoay quanh việc tuyệt đối đề cao đức tin. Tín đồ đạo
Tin lành cho rằng: "cốt lõi mọi vấn đề đều nhằm mục đích
*

hướng lòng tin cá nhân của con người về với Chúa để được
sống trong tình yêu thương của Chúa, được Chúa che chở,
nâng đỡ, cưu mang".
Từ quan niệm này, Tin lành đã xây dựng một hệ thống
giáo lý riêng, khác hẳn với các tôn giáo khác. Nếu các giáo
hội Công giáo quan niệm Chúa ở chốn thiên đàng, chỉ hiện
diện ở những nơi linh thiêng, huyền bí, tín đồ muốn thấu
tỏ lời Chúa phải thường xuyên đến nhà thờ, phải xưng tội
qua giáo sĩ, người thay mặt Chúa chăm sóc phần hồn cho
các con chiên ở trần gian, thì đạo Tin lành quan niệm về
Chúa và mối liên hệ của con người với Thiên Chúa được
hiểu một cách cụ thể hơn, đơn giản hơn, Chúa gần gũi
thân thuộc, không có gì cách xa, Ngài chế ngự thế gian và
ở trong đức tin của con người hướng về Thiên Chúa. Đây
là một trong những quan niệm đổi mới của đạo Tin lành,
một bước cải tiến quan trọng trong đời sống đức tin, khiến
con người cảm thấy Chúa thật gần gũi, Chúa thực sự tồn
tại trong tâm mỗi người và xét ở góc độ tôn giáo, đạo Tin
lành phần nào đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông
đảo quần chúng lao khổ muốn thoát khỏi xiềng xích
phong kiến và hệ thống lễ giáo hà khắc để vươn tới tự do.

Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2018 tại Hội
ẢNH: PV
Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
Học thuyết này không những đem lại cho con người một
nhận thức mới về đức tin, mà còn phá bỏ địa vị đứng đầu
quyền lực Giáo hội đối với chính quyền thế tục và vai trò
thống trị của Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng La Mã,
khiến con người cảm thấy niềm tin vào Chúa là ý nguyện
tự do ở mỗi cá nhân và Chúa thật gần gũi, dễ tiếp nhận.
Về hệ thống giáo lý, đạo Tin lành chỉ căn cứ vào Kinh
Thánh, nhưng trên thực tế, giáo lý đạo Tin lành có nhiều
điểm sửa đổi, trong tổng số 46 tập văn bản thơ ca ghi lại
lịch sử dân Do Thái cùng những lời răn dạy, tiên tri... được
Công giáo gọi chung là sách Thánh (Thánh Kinh cựu ước),
đạo Tin lành tin và công nhận 36 cuốn, bác bỏ 10 cuốn, vì
cho rằng nội dung những cuốn đó không liên quan gì đến
tôn giáo.
Ở Việt Nam, đạo Tin lành du nhập, phát triển từ cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, do tổ chức Hội Liên hiệp Cơ
đốc và Truyền giáo (CMA) truyền vào. Đến năm 1911, đạo
Tin lành đặt được nhà thờ đầu tiên ở Đà Nẵng, mấy năm
sau phát triển đến Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Mỹ Tho, Đà
Lạt và Buôn Mê Thuật. Năm 1920, phái Tin lành Cơ đốc
Phục lâm thực hiện truyền đạo vào nước ta. Từ năm 1960,
các hệ phái Tin lành khác cũng lần lượt truyền vào nước
ta, chủ yếu ở miền Nam. Năm 1954, đạo Tin lành đã thống
nhất truyền đạo trong tổ chức chung là "Tổng Liên hội
Hội Thánh Tin lành Việt Nam" với khoảng 60.000 tín đồ
và hơn 100 mục sư.

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, đất nước ta tạm
thời bị chia cắt làm hai miền (Nam, Bắc), một bộ phận
tín đồ, giáo sĩ đạo Tin lành bị lôi kéo vào Nam, còn lại ở
miền Bắc có khoảng 6.000 tín đồ. Tổng hội Hội Thánh
Tin lành Việt Nam (miền Bắc), đã sớm được thành lập và
được công nhận tư cách pháp nhân năm 1957. Hệ phái
này hiện có khoảng hơn 200.000 tín đồ, 11 mục sư và 16
mục sư nhiệm chức, có 12 nhà thờ với 17 hệ phái”;
đường hướng hành đạo là: “Hết lòng thờ phượng đức
Chúa Trời Ba ngôi, yêu Tổ quốc, bảo vệ hoà bình, thực
hiện công bằng, bác ái, tự do, bình đẳng và lao động”.
Ở miền Nam thời kỳ 1954 - 1975, đạo Tin lành phát
triển nhanh về số lượng tín đồ, giáo sĩ, cũng như quy mô
tổ chức Giáo hội và phạm vi hoạt động. Đến năm 1975,
đạo Tin lành ở miền Nam có trên 200.000 tín đồ, hơn
500 mục sư, truyền đạo, trong đó khoảng 80% là hệ phái
Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam.
Hiện nay, Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam
(miền Nam) có khoảng 700 nghìn tín đồ, 205 mục sư và
430 mục sư nhiệm chức với 57 hệ phái, 279 nhà thờ;
riêng đạo Tin lành ở các tỉnh Tây Nguyên có khoảng gần
300.000 tín đồ với 79 mục sư và mục sư nhiệm chức, 65
truyền đạo, 380 truyền đạo tình nguyện với 8 hệ phái;
đường hướng hành đạo là: “Sống phúc âm, phụng sự
Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”. Hội Thánh
Liên hữu Cơ đốc Việt Nam với khoảng 30.000 tín đồ, với
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đường hướng hành đạo: “Trung thành với chân lý Kinh
Thánh, đồng hành cùng dân tộc”. Hội Thánh Báp tít Việt
Nam (Nam phương) với khoảng 18.000 tín đồ. Giáo hội
Cơ đốc Phục lâm Việt Nam với khoảng 16.000 tín đồ…
Cũng như một số tôn giáo khác được truyền từ nước
ngoài vào Việt Nam, một bộ phận nhân dân ta tiếp nhận
đạo Tin lành với niềm tin tôn giáo, trong đó có những
giá trị đạo đức phù hợp với đời sống tinh thần và văn
hoá của dân tộc; nhờ luôn bám sát tôn chỉ “Yêu Tổ quốc,
bảo vệ hòa bình, thực hiện công bằng, bác ái, tự do,
bình đẳng, lao động” và thực hiện đường hướng “Kính
Chúa, yêu nước” các Hội Thánh Tin lành đã gắn bó trong
khối đại đoàn kết, góp phần cùng toàn thể dân tộc Việt
Nam đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, tiếp nối truyền thống kính Chúa, yêu nước, các
Hội Thánh Tin lành luôn đồng hành cùng dân tộc, tích
cực vận động chức sắc, tín đồ tham gia phát triển kinh
tế, xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động từ thiện, nhân
đạo nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như: cuộc vận động “Ngày vì
người nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Thực hiện đường hướng hành đạo "Sống
tốt đời, đẹp đạo - phụng sự Tổ quốc - Sống phúc âm giữa
lòng dân tộc", các chức sắc, tín đồ đạo Tin lành đã, đang
ra sức phát huy sinh hoạt dân chủ trong tổ chức tôn
giáo của mình, góp phần tích cực vào việc xây dựng hiến
chương, điều lệ, đường hướng hành đạo tiến bộ, tôn
trọng pháp luật, phát huy những giá trị văn hoá, đạo
đức lành mạnh, hướng thiện của đạo Tin lành, phù hợp
với đạo lý truyền thống dân tộc và đời sống xã hội, gắn
bó với dân tộc, kiên quyết chống việc lợi dụng đạo Tin
lành vì những mưu đồ xấu, đề cao danh dự và lợi ích
của Tổ quốc trong các quan hệ tôn giáo.
Các hệ phái Tin lành đã tổ chức các kỳ đại hội để bầu
chọn những chức sắc tiêu biểu lãnh đạo Giáo hội theo
đường hướng tiến bộ, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng
mối quan hệ thân thiện với đồng đạo ngoài nước và tổ
chức Giáo hội các cấp. Xây dựng các cộng đồng tín đồ
theo đạo Tin lành đoàn kết, gắn bó với dân tộc, bình
đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo
quy định của pháp luật.
Những thành tựu của quá trình đổi mới và hội nhập
quốc tế đã từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho nhân dân cả nước nói chung và đồng bào các

tôn giáo nói riêng. Người có đạo hay không có đạo đều
tham gia làm chủ đất nước bằng công sức, tài năng, trí
tuệ của mình, góp phần trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, phân biệt được
phải - trái, lợi - hại và xác định con đường đúng đắn của
mình trong việc đạo, việc đời, kiên quyết đấu tranh với
các âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch. Đất nước chỉ
phát triển được khi toàn thể dân tộc cùng đồng sức, đồng
lòng, đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng
tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
Nhằm huy động sức mạnh của khoảng một triệu chức
sắc, tín đồ đạo Tin lành góp phần vào công cuộc xây dựng
đất nước, chính quyền cấp ủy cần tiếp tục tạo điều kiện
giúp đỡ để chức sắc, tín đồ các hệ phái Tin lành hoạt động
theo đường hướng hành đạo và pháp luật, cụ thể là:

Thứ nhất, các địa phương có đông đồng bào theo đạo
Tin lành sinh sống cần tập trung nguồn lực xây dựng cơ
sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm
nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của đồng bào, nhất là đồng bào sinh sống ở vùng sâu,
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đây là yếu tố quan trọng
để giải quyết căn bản những nguyên nhân nảy sinh
những vấn đề về tình trạng di cư, nạn phá rừng… trong
một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành.
Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ chức sắc, chức
việc đạo Tin lành vì họ có uy tín và ảnh hưởng trong
quần chúng tín đồ. Công tác tuyên truyền, vận động
chức sắc, tín đồ đạo Tin lành phải thực hiện thường
xuyên, liên tục và kết hợp với các cuộc vận động thực
hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Kết
hợp giữa việc xây dựng cái mới và chống cái lạc hậu, trái
với thuần phong mỹ tục, trái với bản sắc văn hoá dân
tộc. Phát huy vai trò của chức sắc trong công tác vận
động tín đồ tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng,
nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối
của tổ chức đảng các cấp, đặc biệt là chi bộ vùng có đông
đồng bào theo đạo Tin lành. Xây dựng chính quyền và
các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, gắn với nâng cao trình độ
chính trị cho cán bộ chính quyền cơ sở, đáp ứng tốt chức
năng quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, vai trò quản
lý nhà nước về an ninh trật tự ở vùng đồng bào theo
đạo Tin lành.v
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Những ý kiến phản biện xã hội dự án Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Cuối tháng 2/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban tổ chức đã
nhận được nhiều ý kiến tại hội nghị và một số văn bản phản biện chuyên sâu của các
chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức thành viên.
Summary: At the end of February 2020, the Standing Committee of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee organized a Social criticisms conference on the
Draft Decree amending and supplementing a number of articles of the Law on
Promulgation of legal document in 2015. The Organizer has received many comments
at the conference and some in-depth written criticisms from experts, scientists, and
member organizations.
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uật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đóng
vai trò rất quan trọng trong hệ thống pháp luật
của nước ta, tuy nhiên, Luật mới thi hành được 3
năm đã phải sửa đổi, bổ sung. Qua thực tiễn cho
thấy, vẫn còn nhiều nội dung cần sửa đổi, bổ sung mà dự
thảo Luật lần này chưa tính đến. Vì vậy, đề nghị Chính
phủ, Quốc hội nên xem xét sửa đổi, bổ sung toàn diện
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

L

Về nguyên tắc xây dựng, ban hành văn
bản quy phạm pháp luật
Tại Điều 5 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 quy định những nguyên tắc mang tính chỉ
đạo xuyên suốt trong hoạt động lập pháp. Tuy nhiên, tại
điều này lại thiếu một nguyên tắc rất quan trọng theo
yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với
tinh thần dân chủ, phát huy vai trò làm chủ của nhân
dân, đó là nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của nhân dân
và các tổ chức đại diện của nhân dân (Mặt trận Tổ quốc
*

Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội....) vào quy trình
xây dựng chính sách, pháp luật. Chính vì vậy, đã khiến
cho nội dung các quy định cụ thể trong Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật không thể hiện được đầy đủ
tinh thần và nguyên tắc rất quan trọng này. Dự thảo Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật đến thời điểm hiện nay cũng chưa
khắc phục được hạn chế này. Vì vậy, đề nghị dự thảo Luật
nên bổ sung thêm nguyên tắc nêu trên.

Về thẩm quyền và trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng
pháp luật
Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên quy định chức năng,
nhiệm vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Quy định này cũng đã được cụ thể hóa thành một chương
riêng trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
Tuy nhiên, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 lại không có bất cứ một quy định nào về

Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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DIễN ĐÀN ĐạI ĐOÀN KếT TOÀN DÂN TộC
thẩm quyền và trách nhiệm phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, Luật này đã không thể hiện
được tinh thần tiến bộ và dân chủ của Hiến pháp, không
thể hiện được tính đồng bộ trong quy định với Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Hạn chế này trên thực
tế cũng đã ảnh hưởng rất bất lợi đến việc thực hiện chức
năng phản biện xã hội đối với các dự án văn bản quy
phạm pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
những năm qua.
Hơn nữa, tại Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/1/2020
Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết
luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị có
nêu rõ: "Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban
Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật
Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xem xét đưa hoạt động phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội vào quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy
phạm pháp luật".
Chính vì vậy, cần thiết thể chế hóa chức năng, nhiệm
vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo
quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CPĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dự án Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật này.
Quy trình, thủ tục phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam là phản biện tập trung vào chính sách, giai đoạn
trước khi Chính phủ trình Quốc hội (đối với văn bản luật,
pháp lệnh), có thể được thể hiện theo hai phương án:

Phương án 1: Quy định những vấn đề có tính nguyên
tắc về quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong việc
phản biện xã hội; quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức có liên quan; dẫn chiếu các quy định có liên quan tại
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có quy định giao cho
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
Phương án 2: Quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của
Mặt trận Tổ quốc trong việc phản biện xã hội; quyền,
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; trình
tự, thủ tục và các biện pháp bảo đảm hiệu lực và hiệu quả
hoạt động phản biện xã hội (nếu Luật này sửa đổi, bổ
sung toàn diện Luật hiện hành).

Về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, dự
thảo nghị quyết của Quốc hội theo ý kiến
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hầu hết ý kiến tại Hội nghị phản biện xã hội đều thống
nhất với phương án 1: Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội
trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết chủ trì
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việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết
nhằm đảm bảo tính liên tục, liền mạch trong xây dựng và
thi hành pháp luật; tăng sự chủ động và nâng cao trách
nhiệm của chủ thể trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo
nghị quyết; đề cao hơn vai trò phản biện của cơ quan thẩm
tra; tạo thuận lợi hơn khi xác định trách nhiệm của chủ
thể có liên quan trong trường hợp xảy ra sai sót trong quá
trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết.
Hơn nữa, theo tinh thần mới của Hiến pháp năm 2013,
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền thông qua các dự
án luật, tức là thay mặt nhân dân kiểm tra hệ thống
chính sách thể hiện trong dự án luật có phù hợp với ý chí
và nguyện vọng của nhân dân hay không, có khả thi hay
không còn việc thiết kế hệ thống chính sách và đánh giá
tác động của hệ thống chính sách đó chủ yếu thuộc về
trách nhiệm của Chính phủ, bởi Chính phủ là cơ quan
hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành
pháp, có đủ điều kiện để hoạch định chính sách. Vì vậy,
cần phải sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật theo hướng cơ quan soạn thảo phải chịu trách nhiệm
đến cùng đối với dự án luật trình Quốc hội.

Về việc lấy ý kiến nhân dân nói chung và đối
tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính
sách pháp, luật nói riêng trong quá trình
ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật hiện hành đã có quy định bắt buộc phải lấy ý
kiến của nhân dân, của đối tượng chịu sự tác động trực
tiếp của chính sách pháp luật. Tuy nhiên, do còn thiếu
nhiều điều kiện như thời gian, kinh phí, thông tin cộng
với sự bất cập trong ý thức và năng lực của đội ngũ hoạch
định chính sách nên quy định này được thực hiện còn ở
tình trạng hình thức, chiếu lệ cả trong tổ chức lấy ý kiến
lẫn trong tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp
của nhân dân. Điều đó thể hiện việc chưa coi trọng ý kiến
của nhân dân, tiếng nói của nhân dân trong hoạch định
chính sách, pháp luật. Trong khi đó, yêu cầu hàng đầu
của nhà nước pháp quyền là pháp luật phải được tạo dựng
bằng con đường dân chủ, thực sự thể hiện ý chí, nguyện
vọng của nhân dân.
Do đó, rất cần phải sửa đổi, bổ sung cơ chế pháp lý
hữu hiệu để thực hiện vấn đề quan trọng này theo hướng:
1) Tạo dựng cơ chế bảo đảm việc lấy ý kiến nhân dân, đối
tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp
luật trong giai đoạn dự thảo văn bản một cách thực chất;
2) Ở giai đoạn thẩm tra văn bản, cần có quy định về tổ
chức phiên điều trần về dự án luật, pháp lệnh. Phiên điều
trần được tổ chức công khai và mở rộng. Thành phần
tham gia phiên điều trần ngoài các đại diện của các cơ
quan nhà nước, đại diện cử tri, các tổ chức xã hội, nhân
dân có quyền dự. Tại phiên điều trần, cơ quan trình dự án
luật, pháp lệnh có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của bất
cứ ai tham gia phiên điều trần, cung cấp đầy đủ tài liệu,
thông tin liên quan đến dư án luật, pháp lệnh. Qua phiên
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
ẢNH: KỲ ANH
điều trần, các cơ quan có trách nhiệm trong ban hành văn
bản sẽ trực tiếp nhận được nhiều ý kiến từ nhân dân; 3)
Cần bổ sung quy định về trách nhiệm của đại biểu Quốc
hội trong việc lấy ý kiến của cử tri ở khu vực bầu cử về
dự án luật, pháp lệnh. Quy định này vừa tạo thêm một
kênh quan trọng để nhân dân góp ý kiến, vừa giúp đại
biểu Quốc hội nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân
để nói lên tiếng nói của nhân dân tại nghị trường.

Về giám sát hoạt động xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật và văn bản quy
phạm pháp luật
Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam hiện nay quy định rõ vai trò giám sát của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của các cơ quan, tổ
chức. Hầu hết các luật chuyên ngành đều có quy định về
trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối
với lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành. Tuy nhiên,
trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự
thảo Luật sửa đổi, bổ sung hiện nay không có bất kỳ một
quy định nào về vai trò, trách nhiệm giám sát hoạt động
xây dựng pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì
vậy, đề nghị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung cần bổ sung
những quy định này nhằm đảm bảo đúng nguyên tắc mà
chính Luật này đã nêu tại Điều 5 về nguyên tắc xây dựng,
ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cần đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới
thực chất trong xây dựng, ban hành văn
bản quy phạm pháp luật
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy
định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các
giai đoạn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ
quan soạn thảo, cơ quan thẩm định, thẩm tra nếu trong
dự án, dự thảo có nội dung liên quan đến vấn đề bình
đẳng giới. Với quy định này, việc lồng ghép vấn đề bình
đẳng giới vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, trình độ,
trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo. Do đó, cơ
quan soạn thảo rất dễ bỏ qua đánh giá tác động giới,
không thực hiện lồng ghép vấn đề giới trong quá trình
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vì cho rằng: dự
án không có tác động về giới, không có phân biệt đối
xử về giới.
Vì vậy, đề nghị nghiên cứu việc quy định có hay
không vấn đề giới ngay trong bước lấy ý kiến đối với đề
nghị xây dựng luật, pháp lệnh chứ không thể là trách
nhiệm của cơ quan soạn thảo như Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đây là căn cứ để các
chủ thể thực hiện thẩm định, thẩm tra việc lồng ghép
vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật.v
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MặT TRẬN VớI CÁC PHONG TRÀO, CUộC VẬN ĐộNG

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
giữa các lực lượng trong xây dựng phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
LƯU HỒNG QUẢNG*

Tóm tắt: Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, lực lượng dân quân tự vệ, các ban,
ngành, đoàn thể có liên quan trong tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền các
cấp chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp liên tịch,
liên ngành nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”. Kết quả phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức và huy động được
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội
phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Summary: In recent years, the Lao Cai provincial police force has cooperated with
the Vietnam Fatherland Front Committee and its member organizations, the militia
and self-defense force, and relevant departments, branches and unions in the
province in consulting with the Party committees and authorities at all levels to direct
the implementation of inter-ministerial, inter-agency resolutions, programs and plans
in order to promote the implementation of the movement “All people protect the
national security”. The results of the movement have contributed to raising
awareness and mobilizing the synergy of the entire political system to participate in
the fight against crime, protect national sovereignty, and security territory.
Từ khóa: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh
thổ an ninh biên giới quốc gia; Việt Nam.
Keywords: The movement “All people protect the national security”; fight against crime; protect national sovereignty,
and security territory; Vietnam.
Nhận bài: 19/3/2020; Sửa chữa: 25/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.
ào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, nằm chính giữa
vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc của Việt Nam, trên
trục hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội
- Hải Phòng - Quảng Ninh; phía Bắc giáp tỉnh Vân
Nam - Trung Quốc với đường biên giới dài 182,086km. Là
địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh quốc phòng, có
nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc
thiểu số chiếm 64,2%, đa dạng về tập quán sinh hoạt, tín
ngưỡng tôn giáo, do đó công tác xây dựng phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có vai trò rất quan

L
*

Đại tá, Tiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

44 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 200 (4/2020)

trọng nhằm tập hợp, thu hút sức mạnh của đông đảo
quần chúng nhân dân tham gia giải quyết những yêu cầu
nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật, tự góp phần xây dựng thế
trận an ninh nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn
dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Thời gian qua, lực lượng Công an đã triển khai thực
hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCAMTTW giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Lực lượng Công an
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Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên dương những
điển hình tiên tiến trong công tác phối hợp xây dựng phong trào.
ẢNH: ANTV

đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với cấp ủy, chính
quyền các cấp chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương
trình, kế hoạch phối hợp liên tịch về công tác bảo vệ an
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ biên
giới, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng
lực lượng an ninh cơ sở. Phong trào an ninh Tổ quốc đã
được xây dựng hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và
huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh,
phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, tai nạn
giao thông...
Trong 5 năm (2013-2018), phong trào “Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được
một số kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền vận động
đã phát huy hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
cho lực lượng Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong
xây dựng phong trào, đồng thời tạo sức lan tỏa, huy
động sức mạnh tập thể và các tầng lớp nhân dân tham
gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng Công
an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
và các thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận

động kết hợp với đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm;
tập trung triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự,
ma túy... hàng năm tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án có
liên quan đến an ninh trật tự đạt kết quả cao trên 85%,
đã tổ chức hơn 19.183 buổi tuyên truyền vận động với
hơn 1.231.883 lượt người tham gia, phát hành trên 1.000
cuốn tài liệu hỏi-đáp về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
nông thôn, xây dựng 215 chuyên mục, phóng sự, phát
hành 1.417 tin, bài, 4.822 cuốn bản tin xây dựng phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Qua đó, nhân
dân đã cung cấp 5.197 nguồn tin có giá trị, giúp lực
lượng chức năng điều tra khám phá 2.098 vụ việc, bắt
giữ 2.021 đối tượng...
Công tác xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình tự
quản về an ninh trật tự được lực lượng Công an tích cực
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành chỉ
đạo thực hiện. Đến tháng 7/2018, toàn tỉnh Lào Cai có
56 mô hình triển khai tại 1.541 điểm, trong đó lực lượng
Công an chủ trì xây dựng 36 mô hình, triển khai thực
hiện tại 581 thôn, bản, tổ dân cư, cơ quan, doanh nghiệp,
nhà trường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể duy trì
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Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tình hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh
Lào Cai trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
ẢNH: ANTV

20 mô hình được triển khai thực hiện tại 656 khu dân cư;
riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng được 50
điểm mô hình tại khu dân cư, trong đó có 14 điểm mô
hình về “Khu dân cư, đoàn kết an toàn về an ninh, trật
tự”; 5 điểm mô hình về “Khu dân cư đoàn kết về bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...”.
Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề
tôn giáo, dân tộc, phối hợp giải quyết hoạt động tranh
chấp đất đai, đơn thư, khiếu kiện; công tác vận động đối
tượng ra đầu thú, công tác quản lý đối tượng; quản lý vũ
khí; vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng
thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

vụ tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nhân dân
không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp... Công an tỉnh
đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ
thị 06/CT-UBND ngày 15/4/2016 về “Tăng cường công tác
lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tình hình tại các địa bàn
trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”. Trong 2 năm
(2016-2018), Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo lực lượng
Công an lựa chọn 43 xã có tình hình an ninh trật tự phức
tạp để thực hiện việc củng cố và chuyển hóa. Kết quả đạt
và vượt mục tiêu số xã đưa ra khỏi diện phức tạp về an
ninh trật tự (năm 2016 đưa ra khỏi diện 12 xã, năm 2017
đưa ra khỏi diện 11 xã).

Lực lượng Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành
tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ
đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chỉ đạo
các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đúng đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác dân tộc, tôn giáo, đấu tranh hiệu quả với
hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo, tự do tín ngưỡng để kích động quần chúng
chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc; tăng cường
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh văn hóa,
tư tưởng, an ninh kinh tế - thông tin, bảo vệ bí mật nhà
nước và an ninh mạng; tập trung giải quyết dứt điểm các

Phong trào ”Xây dựng nông thôn mới”, phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được
triển khai hiệu quả. Công tác phối hợp giúp đỡ các xã xây
dựng nông thôn mới theo quyết định của Uỷ ban nhân
dân tỉnh, vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài
tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 33 tỉ đồng,
hỗ trợ làm mới trên 1.062 nhà Đại đoàn kết cho các hộ
nghèo, hỗ trợ sản xuất, giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh
khó khăn vươn lên trong học tập... Việc tổ chức thực hiện
“Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng
khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu
chuẩn “An toàn vệ sinh, trật tự” cũng được chú trọng;
công tác phối hợp trong xây dựng lực lượng Công an, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức thành viên
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trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân
ngày càng hiệu quả. Lực lượng Công an các cấp đã tổ chức
1.192 hội nghị, diễn đàn với 106.728 lượt người tham gia
để tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu 2.720 ý kiến đóng góp
của nhân dân, qua đó tạo chuyển biến tích cực, chủ động
hơn trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm
an ninh trật tự.
Bằng sự quyết liệt và thực hiện đồng bộ giữa hai
ngành Công an và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được đẩy
mạnh, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đã có 643 cá nhân
được Bộ Công an tặng “Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ
quốc”; 44 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ
Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh; 145 tập thể, 110 cá nhân
được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng
khen, 250 cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp khen thưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn
một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như công tác phối
hợp giữa các ngành, thành viên trong thực hiện phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có lúc, có nơi chưa
chặt chẽ, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân
công theo Chương trình phối hợp. Tình hình an ninh nông
thôn còn diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông
người liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm
môi trường, tranh chấp đất đai; tình trạng xuất nhập cảnh
trái phép sang Trung Quốc lao động, buôn lậu, gian lận
thương mại còn diễn ra; số vụ việc về trật tự xã hội tuy đã
giảm, song vẫn xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng,
như: tội phạm ma túy, giết người, hiếp dâm.
Nguyên nhân chủ yếu của những khó khăn, vướng
mắc trên là do nhận thức của một bộ phận cấp ủy, lãnh
đạo đơn vị, địa phương còn chưa đầy đủ, xem nhẹ công
tác phối hợp giữa các lực lượng trong xây dựng phong
trào; chưa nhận thức đầy đủ về âm mưu, phương thức
thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại
chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta;
phương pháp xây dựng chưa đa dạng, bắt kịp xu thế phát
triển và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...
Đặc biệt là tại các địa bàn trung du, miền núi, vùng cao
biên giới, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số,
đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo và địa hình bị chia cắt,
hiểm trở như Lào Cai thì việc phối hợp, xây dựng phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cần phải có biện
pháp, cách làm phù hợp.
Trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình
thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp,
tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn định, các thế lực thù địch
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá với âm mưu
lựa chọn những địa bàn biên giới, đa dạng về dân tộc, tín
ngưỡng, tôn giáo và văn hóa - xã hội để xuyên tạc, kích

động, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt
Nam... Các loại tội phạm xuyên quốc gia như: buôn lậu,
ma túy, mua bán người... cũng triệt để lợi dụng Lào Cai
là địa bàn biên giới, cửa ngõ kết nối trục hành lang kinh
tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh
để hoạt động. Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục
đứng trước những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn hơn, do
đó cần phải đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc” để huy động sức mạnh đông đảo
của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật
tự. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng
Công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây
dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cần
thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức trong đông đảo người dân
để hiểu rõ và đầy đủ hơn nữa về tầm quan trọng của công
tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc”.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ Mặt
trận các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về ý nghĩa,
tầm quan trọng của việc tăng cường, phát huy sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong
việc bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác bảo đảm an ninh
trật tự là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị, trong đó công an nhân dân là một trong
những lực lượng nòng cốt.

Hai là, đổi mới phương pháp tiếp cận, xây dựng phong
trào để phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an
ninh trật tự trong từng thời kỳ cách mạng; phù hợp với
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn, từng lĩnh
vực cụ thể.
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp
tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng
bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn an ninh trật tự.
Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy tính
chủ động, sáng tạo của các ngành, đoàn thể, các tổ chức
chính trị - xã hội và nhân dân để mọi cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân tự phát huy quyền làm chủ, nêu
cao trách nhiệm tự quản, tự bảo vệ... nhất là trong phát
hiện, tố giác tội phạm, quản lý, cảm hóa người lầm lỗi và
các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.v
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Đánh giá kết quả thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
các tỉnh khu vực Tây Nguyên
THÁI THỊ MINH PHỤNG*

Tóm tắt: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển
khai trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên qua nhiều giai đoạn. Chương trình
này cùng với các chương trình, chính sách phát triển kinh tế khác đã tác động
mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân các dân tộc Tây
Nguyên. Bài viết nghiên cứu những kết quả đạt được cũng như những hạn chế
trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2019, làm cơ sở
cho việc tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trên tại địa
bàn trong giai đoạn tiếp theo.
Summary: The National Target Programme on New-style Rural Area Building has
been implemented in the provinces of the Central Highlands through many
stages. This programme, together with other economic development programs
and policies, has had a strong impact, creating positive changes in the lives of
people in the Central Highlands ethnic groups. This paper examines the results as
well as the limitations in the implementation of the National Target Programme on
New-style Rural Area Building in the Central Highlands provinces in the period of
2010 - 2019, as a basis for finding solutions to improve the effective
implementation of the above policy in the area in the next phase.
Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đời sống nhân dân; Tây Nguyên.
Keywords: National target programme on new-style rural area building; the lives of people; Central Highlands.
Nhận bài: 16/3/2020; Sửa chữa: 18/3/2020; Duyệt đăng: 6/4/2020.
hương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới là một chương trình tổng thể về phát
triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh - quốc
phòng được triển khai trên phạm vi nông thôn
toàn quốc. Ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký
Quyết định số 800/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010
- 2020. Sau hơn 5 năm thực hiện, ngày 16/8/2016, Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg,
phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu đặt ra là
xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

C
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Thạc sĩ, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.
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hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức
tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển
nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn
với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn
định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái
được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật
chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng
cao. Chương trình đang được Chính phủ tiếp tục tập trung
chỉ đạo nhằm xây dựng nông thôn Việt Nam, nhất là vùng
nông thôn miền núi, dân tộc thiểu số có những chuyển
biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

MặT TRậN VớI CÁC PHONG TRÀO, CUộC VậN Đ ộ N G

Tây Nguyên là nơi hội tụ
của 54/54 dân tộc Việt Nam.
Tính đến tháng 4/2019, theo
Tổng điều tra dân số năm
2019, dân số các tỉnh trong
vùng là trên 5,8 triệu người,
chiếm 6,07% dân số cả nước,
tỷ lệ tăng dân số bình quân là
1,33%. Số lượng dân tộc
thiểu số là 2.199.955 người
(chiếm 37,6 % dân số toàn
vùng, chiếm 15,6 % dân tộc
thiểu số cả nước). Trong
những năm qua, nhờ sự quan
tâm, lãnh đạo của Đảng và
chính sách của Nhà nước, đặc
biệt là chính sách xây dựng
nông thôn mới, cùng với sự
nỗ lực, cố gắng vươn lên của
các dân tộc Tây Nguyên, đời
sống của nhân dân nơi đây đã
được cải thiện rõ rệt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt
Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Kon Tum, tháng 5/2019.

Những kết quả đạt được trong thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới các
tỉnh khu vực Tây Nguyên
Tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, kết quả gần 10 năm
triển khai thực hiện, Chương trình nông thôn mới đã tác
động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, với diện mạo
nông thôn đã thay đổi căn bản, khởi sắc, hệ thống cơ sở
hạ tầng được đầu tư đồng bộ, phục vụ thiết thực cho sản
xuất và cuộc sống của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên,
chất lượng đời sống vật chất của người dân (trong đó có
đồng bào dân tộc thiểu số) được nâng cao. Tỷ lệ hộ dân
được sử dụng điện ngày càng tăng, người dân được bảo
đảm về nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, việc chăm
sóc sức khỏe được cải thiện. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất
y tế, giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực đồng bào dân
tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Văn
hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát
huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một
nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững.
Qua 10 năm thực hiện cho thấy, đây là chương trình
thành công nhất trong tất cả các chương trình mục tiêu
quốc gia. Chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi
nhận thức của đa số người dân Tây Nguyên, lôi cuốn họ
hăng say, nhiệt huyết tham gia đóng góp sức người, sức
của để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ chỗ số đông
còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại (đặc biệt ở đồng bào dân tộc
thiểu số) vào đầu tư của Nhà nước, đã chuyển sang chủ
động, xác định rõ lợi ích và trách nhiệm của mình với
cộng đồng, xác định được vai trò chủ thể của cộng đồng
tự lựa chọn công trình, phần việc thiết thực, phù hợp để

ẢNH: KỲ ANH

xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Nhà nước chỉ
đóng vai trò định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ.
Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình
nông thôn mới tại các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2010 2019 là 322.995.348 đồng, trong đó ngân sách Trung
ương là 5.542.472 đồng, ngân sách địa phương là
3.334.164 đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự
án là 32.690.483 đồng. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng
chiếm tỷ lệ chủ yếu với 258.407.810 đồng - chiếm đến
80% tổng nguồn vốn huy động; vốn huy động từ cộng
đồng dân cư 18.326.583 đồng chiếm tỷ lệ 5,6% trong
tổng nguồn vốn huy động. Trong giai đoạn 2010 - 2019,
vốn đầu tư phát triển được tập trung xây dựng một số hạ
tầng thiết yếu như: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao
thông nông thôn (70%), trường học (15%), cơ sở vật chất
văn hóa (7%), thủy lợi (3%), công trình điện sinh hoạt
(2%), các nội dung khác (3%); nguồn vốn sự nghiệp được
tập trung hỗ trợ vào các nội dung: Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn (25%), hỗ trợ phát triển sản xuất theo
chuỗi giá trị (15%), chi bảo dưỡng công trình (6%); hoạt
động tuyên truyền, tập huấn (3%); kinh phí kiểm tra
giám sát (1%) và các hoạt động khác như: bảo vệ môi
trường, phát triển giáo dục, văn hóa, thông tin truyền
thông, hỗ trợ hợp tác xã…
Để tổ chức thực hiện, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả,
chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành và cụ thể
hóa các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ
thực hiện Chương trình như: Ban hành Bộ tiêu chí xây
dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế từng
địa phương, nhất là địa bàn các xã có đông đồng bào dân
tộc thiểu số sinh sống; quy định về cơ chế lồng ghép các
chương trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới; quy
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định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương
trình nông thôn mới; ban hành thiết kế mẫu các loại công
trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình
nông thôn mới; quy định danh mục các loại công trình và
cơ chế thực hiện dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong
xây dựng nông thôn mới... Đẩy mạnh phát triển sản xuất,
nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ổn
định; một số tỉnh đã ban hành nhiều đề án có tính khả
thi và mang lại hiệu quả cao như: Đề án nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh
Kon Tum; Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu;
Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm…
Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2011 - 2020, Đắk
Lắk và Lâm Đồng là hai tỉnh có số lượng xã đạt chuẩn
nông thôn mới cao nhất với tỷ lệ gần 80% tổng số xã;
tỉnh có số lượng xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới nhiều
nhất là Kon Tum chiếm tỷ lệ 79% trong tổng số xã của
tỉnh, tiếp đến là Đắk Nông với 73,7%.
Chương trình nông thôn mới đã có nhiều tác động tích
cực đến nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, đời sống và
thu nhập của người dân đã không ngừng được nâng lên.
Thu nhập được cải thiện đáng kể và từng bước ổn định
hơn so với một số vùng trong cả nước.

Hạn chế trong thực hiện chính sách
Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương
trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp,
tác động đến đời sống của nhân dân ở hầu hết các địa
phương Tây Nguyên, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu
số. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn các xã có tiềm lực đã “về
đích”, những xã còn lại chủ yếu thuộc diện khó khăn, xã
có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống… Kết quả
xây dựng nông thôn mới, mặc dù đã có những chuyển
biến tích cực, nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với một
số địa phương trên cả nước, một số xã đã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới nhưng vẫn có một số tiêu chí
chưa đảm bảo đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới...
Tác động từ chính sách đến đời sống nhân dân vẫn
chưa thật sự rõ nét, trong quá trình tổ chức thực hiện
kết quả mang lại chưa đồng đều giữa các tỉnh và thiếu
tính bền vững do xuất phát điểm của đa số xã, đặc biệt
các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn còn thấp, trong khi
nguồn lực của Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số và
doanh nghiệp còn hạn chế. Chương trình triển khai vào
thời kỳ suy thoái kinh tế, việc huy động nguồn lực cho
xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên gặp nhiều khó
khăn. Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ đạo bị xuống
thấp, biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến hoạt động
sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của đồng bào. Ngoài
ra, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xảy ra và diễn biến phức
tạp,… ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống
của nhân dân, làm cho việc xây dựng nông thôn mới có
nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiếu bền vững.
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Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới
tại các địa phương theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông
thôn mới, tại các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt ở một số xã
có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có một số tiêu chí
khó triển khai thực hiện đạt chuẩn như: tiêu chí số về
cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về nhà ở dân cư, về thu
nhập, về tổ chức sản xuất, về y tế, môi trường và an
toàn thực phẩm và tiêu chí về quốc phòng và an ninh.
Tại một số địa phương, các công trình hạ tầng cơ sở chưa
đồng bộ, việc lồng ghép các chương trình, dự án chưa
chặt chẽ, dẫn đến việc có đầy đủ công trình nhưng vẫn
không đạt chuẩn tiêu chí; tình trạng hạ tầng bị xuống
cấp chưa được đầu tư, sửa chữa kịp thời, đặc biệt là hệ
thống giao thông chưa đảm bảo kết nối từ thôn đến
huyện; công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi,
nước sạch, các thiết chế văn hóa, thể thao ở một số địa
phương còn kém hiệu quả. Nguyên nhân là do đặc thù
địa bàn sinh sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số
là những nơi có địa hình phức tạp, rộng, diện tích xã
bình quân Tây Nguyên là hơn 7.500 ha/xã (bình quân
cả nước là 2.970 ha/xã); nhiều khu vực bị chia cắt bởi
đồi núi, sông suối, nên việc đầu tư xây dựng các công
trình hạ tầng rất khó khăn, suất đầu tư lớn; ở khu vực
Tây Nguyên, hình thái thời tiết với mùa khô, mùa mưa
rất rõ, nên ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất cũng như
tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng. Ngoài ra, dân
cư người dân tộc thiểu số ở phân tán, thưa thớt nên việc
thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng nông
thôn ở nhiều xã là khó thực hiện đạt chuẩn do kinh phí
đầu tư quá lớn (bình quân 200 tỷ đồng/xã).
Thực trạng liên kết sản xuất trong nông nghiệp và
chất lượng hiệu quả của hoạt động của hợp tác xã nông
nghiệp còn yếu; chuyển đổi cơ cấu sản xuất còn chậm,
chưa có sự gắn kết với thu hút doanh nghiệp vào đầu tư,
chế biến. Thực tế cho thấy, trình độ dân trí của người
dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn các xã
còn thấp, năng lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế; tình
trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy mô
sản xuất tại các xã còn manh mún, nhỏ lẻ, năng suất, sản
lượng một số cây trồng, con vật nuôi chưa cao. Hiện tại
sản phẩm nông nghiệp mang tính tự cung, tự cấp còn phổ
biến; việc ứng dụng khoa học - công nghệ, thay đổi tập
quán canh tác, áp dụng giống cây trồng, vật nuôi mới vào
sản xuất còn nhiều hạn chế... Ðây là những lực cản không
nhỏ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh
khu vực Tây Nguyên.

Một số giải pháp thực hiện Chương trình
Thứ nhất, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền
vững của chính sách. Để thực hiện chính sách xây dựng
nông thôn mới đảm bảo theo mục tiêu đề ra về xây dựng
xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, xã nông thôn
mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân
cư nông thôn mới kiễu mẫu như giai đoạn 2016 - 2020,
chính quyền các tỉnh Tây Nguyên cần xác định các lĩnh
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vực trọng tâm còn hạn chế của khu vực nông thôn để tập
trung xây dựng các chương trình đầu tư hỗ trợ, như về
lĩnh vực phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người
dân, môi trường nông thôn và an ninh nông thôn. Xây
dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất liên
kết theo chuỗi giá trị để đảm bảo duy trì ổn định đầu ra
cho các sản phẩm, nâng cao hơn nữa thu nhập và chất
lượng sống của người dân nông thôn. Tập trung xây dựng
các mô hình về phát triển du lịch theo hướng du lịch trải
nghiệm nông nghiệp gắn với tham quan các danh lam,
thắng cảnh, các lễ hội văn hóa của địa phương. Nghiên
cứu đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương để đề
xuất, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu,
xã nông thôn mới kiểu mẫu thể hiện đặc trưng của từng
địa phương.

Thứ hai, về cơ chế, chính sách huy động nguồn lực,
chính quyền các tỉnh Tây Nguyên cần có cơ chế quy định
cụ thể về lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông
thôn mới, qua đó tất cả các chương trình, dự án đầu tư
xây dựng tại khu vực nông thôn phải được đầu tư thực
hiện phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới,
cũng như khi lồng ghép xây dựng nông thôn mới thì được
áp dụng cơ chế đầu tư theo Chương trình nông thôn mới.
Quy định bắt buộc tỷ lệ đối ứng từ ngân sách địa phương
để đầu tư xây dựng nông thôn mới (cần có chế tài bắt
buộc). Tăng cường các giải pháp nhằm huy động nguồn
lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nông
thôn mới.
Thứ ba, về bộ máy, tổ chức tham mưu, giúp việc Ban
Chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình ở các cấp
trong giai đoạn sau năm 2020 theo hướng chuyên nghiệp,
đồng bộ và hiệu quả. Quy định cụ thể vai trò, vị trí của
hệ thống bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện Chương
trình các cấp, theo hướng: Hệ thống Văn phòng điều phối
Chương trình nông thôn mới các cấp đồng nhất từ tỉnh
đến cơ sở. Bộ phận tham mưu, giúp việc thực hiện Chương

trình các cấp phải là chuyên trách và có quy định về biên
chế tối thiểu tại từng cấp để có cơ sở thực hiện đồng bộ.

Thứ tư, tập trung giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu
quả công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu
rõ xây dựng nông thôn mới là phục vụ chính lợi ích của
nhân dân; qua đó nâng cao tinh thần tự lực, vận động
nhân dân chủ động, tích cực tham gia đóng góp xây
dựng nông thôn mới tại từng địa bàn. Tăng cường học
tập kinh nhiệm để nghiên cứu bổ sung, vận dụng những
cách làm hay, hiệu quả của các địa phương, các vùng
khác của cả nước.
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình
xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã
nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp
ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự cố gắng, nỗ lực của các
sở, ngành và sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức đoàn
thể, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Qua đó đã
đạt được nhiều kết quả quan trọng, hạ tầng kinh tế - xã
hội được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay
đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp
ứng được yêu cầu sản xuất, nhu cầu đời sống người dân;
phát triển sản xuất và đổi mới hình thức sản xuất gắn với
tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; công tác bảo vệ môi
trường và cải tạo cảnh quan nông thôn đã được các địa
phương quan tâm tổ chức thực hiện, chất lượng đời sống
văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng
cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó Chương trình cũng đang còn
vướng phải những khó khăn, hạn chế trong quá trình
triển khai, đặc biệt liên quan đến vấn đề nguồn lực thực
hiện Chương trình. Vì vậy, chính quyền các tỉnh Tây
Nguyên cần nghiên cứu và triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp giúp Chương trình ngày càng phát huy hiệu quả
thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới như: giải
pháp về cơ chế huy động nguồn lực, giải pháp về tổ chức
bộ máy thực hiện chương trình, giải pháp về tuyên
truyền thuyết phục.v
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Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn,
Ban tư vấn, góp phần nâng cao hiệu quả
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
NGUYỄN BẮC BÌNH*

Tóm tắt: Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn là cơ cấu tổ chức và hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều 12 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam. Thực tiễn hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn đã góp phần quan
trọng trong các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, hoạt động
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: The Advisory Council and the Advisory Board are the organizational
structure and operation of the Vietnam Fatherland Front that was prescribed in
Article 12 of the Charter of the Vietnam Fatherland Front. Through the practical
activities of the Advisory Council and the Advisory Board, it has made an
important contribution to the activities involved in making policies, laws, social
monitoring and criticism of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Hội đồng tư vấn; Ban tư vấn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Advisory council; the Advisory Board; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 16/3/2020; Sửa chữa: 19/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.
ua thực tiễn những năm gần đây cho thấy, hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng
thiết thực, hiệu quả, đóng góp to lớn vào thành
tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, cũng còn
không ít hạn chế, yếu kém. Để phát huy những kết quả
đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đòi hỏi
Mặt trận Tổ quốc các cấp phải được tiếp tục củng cố, kiện
toàn, tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương
thức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Một trong những
giải pháp đó chính là phát huy vai trò các Hội đồng tư
vấn, Ban tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp.

Q

Vấn đề thành lập các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra bàn thảo từ đầu những
năm 1980. Ngày 24/8/1981, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Pháp chế
- hình thức tổ chức Hội đồng tư vấn đầu tiên của Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay,
qua các nhiệm kỳ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã từng bước quan tâm thành lập, củng cố, kiện
toàn và phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn ở cấp
*

Trung ương; hướng dẫn, thành lập và phát huy vai trò
các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp tỉnh, cấp huyện ở các địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam có 7 Hội đồng tư vấn trên các nhóm
lĩnh vực hoạt động, với tổng số 126 người; đây là những
cá nhân tiêu biểu, nhà khoa học có uy tín, một số đồng
chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc đã nghỉ hưu và các vị Ủy viên Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động theo chế độ
cộng tác viên và chuyên gia (trong đó có 14 giáo sư, 28
phó giáo sư, 19 tiến sĩ, 4 vị chức sắc tôn giáo...). Khối các
địa phương: 63/63 tỉnh, thành phố thành lập được 171
Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp tỉnh, với tổng số 1.440 người tham gia; 47/63 tỉnh
thành phố thành lập được 695 Ban tư vấn ở cấp huyện với
5.467 người tham gia; 33/63 tỉnh, thành phố thành lập
được 4.379 tổ tư vấn ở cấp xã với 26.072 người tham gia.
Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã thành lập 7 Hội đồng tư vấn, với
tổng số 144 người, trong đó có 23 giáo sư, 25 phó giáo sư,

Thạc sĩ, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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29 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 7
vị chức sắc tôn giáo...
Khối các địa phương:
63/63 tỉnh, thành
phố thành lập được
176 Hội đồng tư vấn
của cấp tỉnh, với tổng
số 1.436 người tham
gia; 55/63 tỉnh,
thành phố thành lập
được 821 Ban tư vấn
ở cấp huyện với 7.499
người tham gia;
45/63 tỉnh, thành
phố thành lập được
4.127 tổ tư vấn ở cấp
xã với 25.816 người
tham gia.
Sở dĩ, cần thiết
phải thành lập, củng
cố kiện toàn và phát
huy vai trò các Hội
đồng tư vấn, Ban tư Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung
vấn vì các lý do. ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Những hạn chế, yếu
ẢNH: KỲ ANH
kém trong công tác
Mặt trận hiện nay bắt
Xét về cơ sở pháp lý, vai trò giám sát và phản biện xã
nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có hội của Mặt trận Tổ quốc đã được khẳng định trong Hiến
nguyên nhân hạn chế về mặt tổ chức; chủ trương của pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước muốn đi vào và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Cụ thể, tại
cuộc sống, cần phải hội tụ đủ các yếu tố, đúng ý Đảng, khoản 1, Điều 9 Hiến pháp năm 2013 quy định ''... Mặt
hợp lòng dân, sát yêu cầu thực tiễn. Để có được như vậy, trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền
một trong những đòi hỏi là phải phát huy vai trò giám sát nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại
Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường
quốc Việt Nam đã được khẳng định qua các kỳ đại hội đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội". Lần đầu
Đảng, đặc biệt là từ Đại hội X trở lại đây. Văn kiện Đại hội tiên trong Hiến pháp, chức năng giám sát và phản biện xã
đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nêu rõ: "Nhà nước hội được đề cập một cách có hệ thống và được cụ thể hóa
ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân bằng Quy chế.
thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội…"1.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Đến Đại hội XI, Đảng ta nhấn mạnh: "Đảng tôn trọng tính Nam, Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc và Nghị quyết Hội nghị
tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và
tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt Ban Bí thư khóa XI; ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị (khóa
trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính XI) đã có Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy
sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân
chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản
Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218biện xã hội"2. Tại Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định
QĐ/Tư về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt
vai trò, nhiệm vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia
Việt Nam: "Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi
Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến
đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; hành các hoạt động giám sát đạt nhiều kết quả, như:
giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Giám sát thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp
Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây luật của Nhà nước; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo
dựng và bảo vệ Tổ quốc"3.
của công dân; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở
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cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng
viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư cộng đồng; bỏ phiếu
tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng
nhân dân cấp xã bầu… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng
đã tiến hành các hoạt động mang tính chất phản biện xã
hội, như: hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn
quốc của Đảng…

hơn là phải về chiều sâu, phải hướng đến phát huy trí tuệ
của các cá nhân tiêu biểu, các chuyên gia, những người
có kinh nghiệm, uy tín trong từng lĩnh vực cụ thể và một
phần trong số họ chính là các Hội đồng tư vấn, Ban tư
vấn. Nói cách khác, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn chính là
một kênh quan trọng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp tập hợp thông tin, trí tuệ, ý kiến đóng góp
của các tầng lớp nhân dân để đổi mới nội dung, phương
thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò
của mình trong từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, so với đòi hỏi của
việc phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, đáp
ứng lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân thì hoạt
động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả
chưa cao. Nhiều nơi còn lúng túng trong lựa chọn nội
dung giám sát và phản biện xã hội; chưa đưa ra được tiêu
chí để lựa chọn nội dung phù hợp; kết quả giám sát và
phản biện xã hội chưa đều, phản biện còn ít; một số nơi
làm hình thức, thụ động; còn biểu hiện nể nang, né
tránh, ngại va chạm; kỹ năng, năng lực trình độ cán bộ
còn hạn chế; việc theo dõi thực hiện sau giám sát và phản
biện nhiều nơi làm chưa tốt…

Một trong những lý do để phát huy vai trò các tổ chức
tư vấn, chính là xuất phát từ tính khách quan, độc lập
(tương đối) của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn. Trong
hoạt động của mình, mỗi khi đóng góp ý kiến, tư vấn về
nội dung nào đó, do xuất phát từ thực tiễn đời sống xã
hội, nên các thành viên Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn
thường có cách nhìn nhận, phản ánh, phát biểu một cách
thực tế hơn, khách quan hơn; từ đó góp phần giúp cho Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có được các thông
tin mang tính khách quan để tổ chức hoạt động hiệu quả
hơn, cũng như đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước
được chính xác, thiết thực.

Để phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với việc phát huy vai
trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận
các cấp, cần có nhiều phương thức thích hợp để tập hợp,
phát huy trí tuệ, ý kiến đóng góp của đông đảo các tầng
lớp nhân dân. Một trong những phương thức có hiệu quả
chính là phát huy vai trò, trí tuệ của các Hội đồng tư vấn,
Ban tư vấn. Cần huy động đội ngũ các chuyên gia đầu
ngành trong tổ chức của Mặt trận Tổ quốc trên nhiều lĩnh
vực tham gia vào quá trình giám sát và phản biện xã hội
bằng các hình thức, như: tư vấn, phản biện về quy trình
và kết quả giám sát, hậu kiểm kết quả xử lý các kiến nghị
giám sát… nhằm tạo được bước đột phá trong hoạt động
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận.
Cùng với vai trò giám sát và phản biện xã hội nêu trên,
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng
được coi trọng và phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Do đó, đòi hỏi Mặt trận các cấp phải tập hợp
và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân,
trong đó có sức mạnh về trí tuệ. Trong mỗi lĩnh vực hoạt
động của mình, Mặt trận vừa phải tập hợp, phát huy trí
tuệ của nhân dân không chỉ về diện rộng, mà quan trọng

Để phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn, cần thực hiện
một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường quán triệt, nâng cao
nhận thức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp về vai trò của các tổ chức tư vấn (Hội đồng tư vấn,
Ban tư vấn, Tổ tư vấn) đối với việc đổi mới nội dung,
phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Thứ hai, từ thực tiễn tổ chức và hoạt động các tổ chức
tư vấn (Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn) của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian qua, sơ, tổng kết
đánh giá những mặt được, những mặt hạn chế, tồn tại để
từ đó tiếp tục kiện toàn về tổ chức theo hướng tinh gọn,
thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
các tổ chức tư vấn.
Thứ ba, trên cơ sở vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ
của Mặt trận, trên cơ sở các trọng tâm công tác Mặt trận
trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể, cần tăng cường sự
định hướng hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của các tổ chức
tư vấn (Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn…)
Thứ tư, quan tâm đảm bảo tốt hơn nữa các điều kiện
cần thiết cho các tổ chức tư vấn hoạt động.v

Chú thích:
1.
2.
3.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2006, tr.124.
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tr.87.
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2016, tr.166.
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Vai trò của các cá nhân tiêu biểu
trong việc tập hợp, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ĐỖ THỊ VÂN AN*

Tóm tắt: Các cá nhân tiêu biểu là những người có uy tín cao trong xã hội, làm “cầu
nối” giữa nhân dân với Đảng. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua
các cá nhân tiêu biểu, tổ chức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần
củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.
Summary: Typical individuals are highly reputable people in society, acting as a “bridge”
between the people and the Party. In the past few years, the Vietnam Fatherland Front at
all levels through typical individuals, has gathered and mobilized people of all strata,
contributing to consolidating and expanding great national unity bloc.
Từ khóa: Cá nhân tiêu biểu; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Typical individuals; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/3/2020; Sửa chữa: 10/3/2020; Duyệt đăng: 26/3/2020.
ại Điều 1, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
đã quy định: “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, các tầng lớp
xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài”. Theo quy định nêu trên, thành viên của Mặt trận
bao gồm: Thành viên là tổ chức bao gồm tổ chức chính trị,
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; Thành viên
là cá nhân bao gồm những cá nhân tiêu biểu có ảnh hưởng,
có sức thuyết phục, tập hợp được đông đảo lực lượng trong
một giai cấp, một tầng lớp xã hội, một dân tộc, một tôn
giáo, một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

T

cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam ở 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở ngày một
tăng và mở rộng hơn về quy mô. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp đã quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn
và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong việc
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Quá trình
chuẩn bị nhân sự Đại hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp nói chung, trong đó có việc giới thiệu lựa chọn cá
nhân tiêu biểu nói riêng đã được coi trọng, tổ chức thực
hiện công phu, dân chủ, có sự phối hợp chặt chẽ với các
cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức
thành viên, sự giới thiệu của các Ủy viên Ủy ban đương
nhiệm. Qua thực tiễn, các cá nhân tiêu biểu ở mỗi cấp đã
cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một Ủy viên Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc cấp mình. Mặt khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp cũng đã quan tâm bồi dưỡng và phát huy vai trò
của cá nhân tiêu biểu trong việc củng cố, tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân.

Để thực hiện nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại
đoàn kết dân tộc, Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc
hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động giữa các
thành viên của Mặt trận bao gồm thành viên là tổ chức và
thành viên là cá nhân người tiêu biểu. Vấn đề đặt ra là
làm gì để phát huy được tốt nhất thành viên là cá nhân
để tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân mà họ là đại
diện, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.

Để tiếp tục phát huy vai trò của các cá nhân tiêu
biểu tham gia với tư cách là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc các cấp, Mặt trận các cấp từ Trung ương đến cơ sở
cần chú trọng một số nội dung sau:

Trải qua 90 năm hoạt động từ khi thành lập đến nay,
nhận thức được vị trí, vai trò của người tiêu biểu, trải qua
9 kỳ Đại hội, Mặt trận đã hiệp thương được số lượng các

Thứ nhất, các cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc các cấp xuất phát từ tính chất và chức năng
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nét nổi bật là tính liên

*

Thạc sĩ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thân mật tiếp đoàn đại biểu người có uy tín
đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng, tháng 6/2019.
ẢNH: KỲ ANH

minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các thành viên,
tổ chức và các cá nhân tiêu biểu mang tính nhân dân rộng
rãi; tính dân tộc sâu sắc và tính xã hội đa dạng; là yêu cầu
quan trọng của việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân.

Thứ hai, vận dụng những quan điểm của Đảng, tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ để xác
định tiêu chuẩn lựa chọn các cá nhân tiêu biểu tham gia
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp một cách phù hợp với
từng đối tượng cá nhân tiêu biểu, từng nhiệm kỳ đại hội
và mỗi cấp Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Để lựa chọn
được cá nhân tiêu biểu phải lấy tiêu chuẩn chung của
cán bộ nhằm đề ra tiêu chuẩn khác để lựa chọn các cá
nhân tiêu biểu, nhưng mỗi đối tượng có những tiêu
chuẩn lựa chọn khác nhau, cụ thể như: Tiêu chuẩn để
lựa chọn các trí thức tiêu biểu sẽ khác với các nhân sĩ;
tiêu chuẩn để lựa chọn người Việt Nam ở nước ngoài khác
với các chức sắc tôn giáo và người tiêu biểu trong các
dân tộc thiểu số. Sự khác nhau để lựa chọn thể hiện ở
mức độ của các tiêu chuẩn lựa chọn nên khó có thể đề ra
một tiêu chuẩn cụ thể chung cho các cá nhân tiêu biểu
trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn
giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở tiêu
chuẩn chung của người cán bộ, đối với các cá nhân tiêu
biểu phải hết sức coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện,
tính thiết thực, uy tín, ảnh hưởng xã hội, tác dụng lôi
cuốn đối với cộng đồng mà họ là người đại diện, họ phải
là người có nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận.
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Các tiêu chuẩn làm căn cứ lựa chọn cũng nên hiểu một
cách tương đối. Đối với một số cá nhân tiêu biểu là chức
sắc tôn giáo, nhân sĩ, do tuổi cao, sức yếu thì yêu cầu đối
với tính thiết thực có mức độ, không thể ngang bằng với
tiêu chuẩn của cá nhân tiêu biểu là trí thức, doanh nhân.
Đối với cá nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng các dân
tộc thiểu số thì chú ý đến tính tiêu biểu đại diện, còn
trình độ về lý luận chính trị, học vấn, văn hóa, chuyên
môn,… cũng có mức độ nhất định, nhất là đối với cá
nhân tiêu biểu là người dân tộc ở cơ sở. Đối với các cá
nhân tiêu biểu đại diện cho các tổ chức kinh tế và các
thành phần kinh tế đòi hỏi phải am hiểu sâu sắc các quan
điểm kinh tế của Đảng, có kiến thức về kinh tế thị trường
và quản trị doanh nghiệp, có khả năng tổ chức kinh
doanh đạt hiệu quả.

Thứ ba, việc cơ cấu thành phần các cá nhân tiêu biểu
tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phải được tiến
hành theo một quy trình và sự phối hợp thống nhất chặt
chẽ, làm tốt khâu phát hiện, giới thiệu và lựa chọn, đây là
khâu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng chất lượng của các cá
nhân tiêu biểu tham Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Một cá nhân
tiêu biểu phải có những phẩm chất và năng lực đặc thù,
bảo đảm cho họ có thể giữ những vai trò và địa vị phù hợp
trong cộng đồng và trong xã hội. Đó không chỉ là những
thuộc tính nhân cách, những nét tính cách đặc thù của cá
nhân, mà còn bao gồm cả những hoạt động của họ tác động
tới cộng đồng tạo mối liên hệ đều đặn, thường xuyên và có
hiệu quả giữa cá nhân tiêu biểu với cộng đồng, góp phần
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vào sự thành công của công tác Mặt trận. Trên cơ sở phát
hiện, giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức Đại
hội phải tiến hành nhiều việc rất công phu để lựa chọn, lập
danh sách chính thức đưa ra Đại hội hiệp thương, trong đó
có những trường hợp phải có người có trách nhiệm phối
hợp với Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp
dưới trực tiếp, gặp gỡ, thuyết phục mời cá nhân tiêu biểu
đó tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trong quá trình phát
hiện, giới thiệu, tuyển chọn và lấy danh sách chính thức
các cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
trình Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp tổ chức Đại hội cần có nhận thức đúng về người tiêu
biểu để xây dựng kế hoạch nhân sự chu đáo, tỉ mỉ, làm tốt
việc tham mưu cho cấp ủy Đảng. Ngoài việc đề ra tiêu
chuẩn của cá nhân người tham gia Ủy ban Mặt trận các
cấp, cần phải chăm lo bồi dưỡng các cá nhân tiêu biểu.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đối với từng cá
nhân tiêu biểu, như: Mở rộng diện đào tạo cán bộ trong
hệ thống tổ chức Mặt trận, cùng với việc bồi dưỡng cán
bộ Mặt trận chuyên trách cần phải coi trọng công tác bồi
dưỡng các cá nhân tiêu biểu và cộng tác viên. Nội dung
bồi dưỡng phải thiết thực phù hợp với yêu cầu trình độ
đối với từng đối tượng cá nhân tiêu biểu. Coi trọng bồi
dưỡng cả lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức cơ
bản gắn với nội dung bồi dưỡng năng lực hoạt động thực
tiễn và phương pháp vận động, tuyên truyền cho cá
nhân tiêu biểu ở từng cấp. Phương thức bồi dưỡng đa
dạng, thích hợp với từng nhóm cá nhân tiêu biểu ở mỗi
cấp Mặt trận.
Chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác Mặt trận và
đoàn thể các cấp, trong đó có việc bồi dưỡng cho đội ngũ
cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết,
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chương trình, tổ
chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng; đề cương bài giảng tiến
tới có giáo trình, xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức
có trình độ, am hiểu sâu sắc về công tác Mặt trận. Thực
hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo trên cơ sở đảm bảo
thông tin hai chiều, gắn lý luận với thực tiễn và ngược lại
bằng các hoạt động đa dạng để các cá nhân tiêu biểu đóng
góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công tác Mặt trận, đáp ứng
hiệu quả việc bồi dưỡng và đào tạo có chất lượng cao.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách
nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết về tổ chức và hoạt
động của Mặt trận cho các cá nhân tiêu biểu như: báo cáo
hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm. Các kế hoạch triển
khai các phong trào, các cuộc vận động và kết quả thực
hiện các phong trào, các cuộc vận động, các đề cương
tuyên truyền, để cá nhân tiêu biểu cập nhật thông tin
hoạt động của Mặt trận các cấp, có những tư vấn, hiến kế
hiệu quả cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận ở mỗi cấp.

Thứ năm, ở mỗi cấp Mặt trận, cần lựa chọn các cá nhân
tiêu biểu tham gia các tổ chức tư vấn của Ủy ban Mặt trận
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Tổ quốc các cấp để họ có cơ hội đóng góp ý kiến xây dựng
chủ trương, chính sách, pháp luật, tham gia giám sát,
phản biện xã hội và những vấn đề quan trọng khác. Vận
động một số cá nhân tiêu biểu làm tuyên truyền viên,
báo cáo viên trong các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên
truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong nhân dân mà trước hết là trong
cộng đồng dân cư mà họ là người đại diện. Theo quy chế
hoạt động tuyên truyền viên, báo cáo viên của Ban Tuyên
giáo Trung ương, đây là cơ sở quan trọng để phát huy,
tôn vinh họ, làm cho họ không cảm thấy tham gia với tư
cách Ủy viên Ủy ban Mặt trận một cách nhàm chán kiểu
“Đánh trống ghi tên”. Định kỳ Mặt trận các cấp tổ chức
các cuộc hội thảo khoa học và thực tiễn, các cuộc hội
nghị, các cuộc họp mặt để trao đổi, thảo luận đề xuất
các sáng kiến, kiến nghị về các vấn đề quan trọng của đất
nước, của mỗi địa phương và cơ sở. Ban Thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phân công giao nhiệm vụ
cho một số cá nhân tiêu biểu tham dự một số hội nghị,
hoạt động của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân
dân. Các cá nhân tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ, trách
nhiệm của mình tham gia các cuộc vận động, các phong
trào thi đua yêu nước, tham quan, khảo sát các điển hình
tiên tiến, các nhân tố mới trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc để báo cáo với Ban Thường trực ở mỗi cấp
và có những tư vấn hiệu quả cho công tác Mặt trận.
Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận từng cấp
có trách nhiệm yêu cầu các cá nhân tiêu biểu báo cáo hoạt
động của mình tham gia công tác Mặt trận (mỗi năm có
ít nhất 2 lần báo cáo bằng văn bản gửi Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp mình tham gia về kết quả
hoạt động của mình trong việc thực hiện chương trình
phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc trong năm). Đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện
vọng của các tầng lớp nhân dân và đề xuất các sáng kiến,
kiến nghị về việc thực hiện các chủ trương, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước và chương trình hành
động của Mặt trận Tổ quốc ở địa phương.

Thứ sáu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp, cùng cán bộ chuyên trách tăng cường các cuộc gặp
gỡ, tiếp xúc riêng với từng cá nhân tiêu biểu. Giữ mối liên
hệ thường xuyên với các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp với thái độ thân tình, tôn trọng
và cởi mở. Trước hết phải hiểu sâu, nắm chắc từng cá
nhân tiêu biểu về hoàn cảnh gia đình, tình hình sức khỏe
và quá trình công tác, trình độ, năng lực, tâm tư nguyện
vọng, khen thưởng, kỷ luật, những mặt mạnh và yếu
điểm… của họ. Động viên khen thưởng kịp thời các cá
nhân tiêu biểu trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có
thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhất là
những cá nhân tiêu biểu có những sáng kiến, đóng góp
tích cực trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động xây
dựng khối đại đoàn kết trong các dân tộc, các tôn giáo và
người Việt Nam ở nước ngoài.v
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Tầm quan trọng của cách ly xã hội
trong lịch sử phòng, chống dịch bệnh
trên thế giới
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Cách ly xã hội là một tập hợp các hành động kiểm soát phi dược phẩm
nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm sự lây lan của một bệnh truyền nhiễm. Mục tiêu
của cách ly xã hội là giảm xác suất tiếp xúc giữa những người bị nhiễm bệnh và
người khỏe mạnh để giảm thiểu sự lây nhiễm bệnh. Trong tình hình hiện nay,
nhằm hạn chế lây lan virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm
đường hô hấp cấp Covid-19, biện pháp cách ly xã hội đang được tất cả các quốc
gia trên thế giới kêu gọi người dân cùng thực hiện.
Summary: Social distancing is a set of non-pharmaceutical control actions
aimed at preventing or slowing the spread of an infectious disease. The objective
of social distancing is to reduce the probability of contact between persons
carrying an infection, and others who are not infected, so as to minimize disease
transmission. In the current situation, in order to limit the spread of new strain
of coronavirus (SARS-CoV-2) causing severe respiratory infections Covid-19,
social distancing is being urged by all nations of the world.
Từ khóa: Cách ly xã hội; phòng, chống dịch bệnh; virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).
Keywords: Social distancing; pandemic prevention; new strain of Corona virus (SARS-CoV-2).
Nhận bài: 25/3/2020; Sửa chữa: 26/3/2020; Duyệt đăng: 6/4/2020.

ách ly xã hội là cụm từ được nhắc tới nhiều
lần trong những ngày này trên toàn cầu.
Cách ly xã hội hiện là yếu tố quan trọng
nhất mà chúng ta có thể kiểm soát trong
đại dịch Covid-19. Nhiều yếu tố làm gia tăng các ca
nhiễm virus Corona bao gồm mức độ lây nhiễm của
virus, mức độ lây nhiễm của con người, số lần tiếp
xúc giữa người với người và thời gian tiếp xúc.

C

Nói một cách đơn giản, cách ly xã hội là việc
duy trì khoảng cách, giảm thiểu tiếp xúc với mọi
người. Biện pháp này bao gồm việc tránh sử dụng
các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế đi
lại khi không cần thiết, làm việc tại nhà và bỏ qua
các cuộc tụ họp xã hội, tránh đến những nơi đông
người… Mỗi khi chúng ta giảm tiếp xúc với người
thân, bạn bè, đồng nghiệp đều có tác động đáng kể
đến việc giảm và làm chậm lại khả năng lây lan của
virus trong cộng đồng.
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Người dân được yêu cầu hạn chế ra đường trong thời điểm dịch
ẢNH: CNN
Covid-19 đang bùng phát ở nhiều quốc gia.
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Lễ diễu hành tại thành phố Philadelphia năm 1918.

Người bệnh nhiễm cúm Tây Ban Nha năm 1918.

ẢNH: POPULAR RESISTANCE

ẢNH: FOX NEWS

Trên thực tế, biện pháp cách ly xã hội đã cứu sống hàng
ngàn người trong đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 và
gần đây là đại dịch cúm 2009 tại Mexico. Cụ thể, năm 1918,
thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ tưng bừng trong lễ diễu
hành lớn nhất lịch sử Liberty Loan - sự kiện kêu gọi người
dân mua trái phiếu chiến tranh, gây quỹ cho phe Đồng
minh trong Thế chiến I, trong khi dịch cúm Tây Ban Nha đã
bắt đầu tấn công thành phố. Chỉ ba ngày sau sự kiện quy
tụ khoảng 200.000 người tham dự, đã có 635 ca nhiễm
virus cúm được ghi nhận tại thành phố này. Tất cả các
giường bệnh trên 31 bệnh viện ở Philadelphia đều chật kín
bệnh nhân nhiễm cúm Tây Ban Nha; và chỉ trong một tuần,
số người thiệt mạng lên đến con số 4.500. Sáu tuần sau
đó, dịch cúm Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của
675.000 người Mỹ và 50 triệu người trên toàn thế giới.

thành phố Mexico City, đồng thời mở rộng biện pháp này
đối với tất các các khu vực còn lại trong cả nước chỉ trong
3 ngày sau đó. Đóng cửa trường học cùng các biện pháp
cách ly xã hội mạnh mẽ khác có thể gây hoang mang cho
dân chúng, nhưng đã đem lại những hiệu quả thiết thực.

Trong khi đó, một câu chuyện khác lại diễn ra ở thành
phố St.Louis, chỉ cách Philadelphia 900 dặm. Trong vòng
2 ngày kể từ khi phát hiện những trường hợp nhiễm virus
đầu tiên trong cộng đồng, chính quyền thành phố đã ra
lệnh đóng cửa trường học, khu vui chơi, thư viện, phòng
xử án và thậm chí cả nhà thờ. Các ca làm việc được sắp
xếp so le và lượng người sử dụng xe điện cũng bị hạn chế
nghiêm ngặt, các cuộc tụ họp công cộng hơn 20 người
đều bị cấm. Chính nhờ các biện pháp cách ly xã hội đã
giúp St.Louis giảm thiểu số ca tử vong liên quan đến cúm
Tây Ban Nha xuống dưới một nửa số đó ở Philadelphia.
Năm 2009, dịch cúm H1N1 bùng phát ở Mexico, chính
phủ quốc gia đã quyết định đóng cửa trường học trong
vòng 18 ngày, đóng cửa rạp chiếu phim và các nhà hàng,
đồng thời hủy bỏ các cuộc tụ họp công cộng quy mô lớn,
nhằm cứu sống hàng ngàn người bởi chủng cúm H1N1 tấn
công mạnh nhất vào nhóm người trẻ tuổi. Hiệu quả đáng
kể của thời gian đóng cửa trường học 18 ngày và các biện
pháp cách ly xã hội khác đã giúp giảm tỷ lệ lây truyền
virus H1N1 từ 29-37%. Vào đầu tháng 4/2009, dịch bệnh
ở Mexico được ghi nhận lần đầu tiên khi các báo cáo về
bệnh nhân nhập viện do bệnh về hô hấp và 62 trường hợp
thanh niên tử vong. Rất nhanh sau đó, ngày 24/4, Chính
phủ Mexico đã cho đóng cửa các trường học ở khu vực

Một nghiên cứu đã được tiến hành tại Mexico, trong
đó các chuyên gia đã sử dụng hệ thống giám sát dịch tễ
học của Viện An sinh Xã hội Mexico - một hệ thống y tế
chăm sóc sức khỏe cho người lao động khu vực tư nhân
và gia đình của họ, đại diện cho nhóm dân số chiếm
khoảng 40% tổng số dân Mexico. Mạng lưới này bao gồm
1.099 đơn vị chăm sóc sức khỏe ban đầu và 259 bệnh viện
trên toàn quốc. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích
một loạt các trường hợp mắc bệnh giống như cúm H1N1
và trường hợp mắc H1N1 theo ngày xuất hiện triệu chứng
để tìm ra mô hình địa lý của đại dịch trên khắp Mexico.
Các nhà nghiên cứu xác định 3 đợt sóng đại dịch khác
biệt trong năm 2009. Đợt đầu vào mùa xuân (từ ngày 1/4
- 20/5); đợt hai vào mùa hè (từ ngày 21/5 - 1/8) và đợt
cuối vào mùa thu (từ ngày 2/8 - 31/12). Sau đó, họ đã áp
dụng một mô hình toán học về lây truyền virus cúm vào
dữ liệu trường hợp hàng ngày để đánh giá hiệu quả của
việc đóng cửa trường học bắt buộc và các biện pháp cách
ly xã hội khác được thực hiện từ ngày 24/4 - 11/5, nhằm
giảm tốc độ lan truyền của dịch bệnh.
Viện An sinh Xã hội Mexico đã báo cáo tổng cộng
117.626 trường hợp mắc bệnh giống cúm từ ngày 1/4 31/12/2009, trong đó có 36.044 mẫu bệnh phẩm đã được
thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (tỉ lệ này chiếm
30,6%), kết quả là 27.440 trường hợp được xác nhận mắc
cúm H1N1 (chiếm 23,3%). Trong thời gian đó, 1.370 người
mắc bệnh giống cúm đã tử vong, trong đó có 585 trường
hợp được xác nhận tử vong do mắc virus cúm H1N1. Độ
tuổi trung bình của những người bị nhiễm virus H1N1 đã
tăng từ 18 lên 31 trong đợt dịch mùa thu. Tỷ lệ tử vong
đã tăng vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tại các bang Đông
Nam Mexico sau khi các trường học mở cửa trở lại. Làn
sóng đại dịch cũng trở lại mạnh mẽ hơn bắt đầu sau 2-5
tuần khi trường học mở cửa trở lại vào kỳ học mùa thu.
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Công bố điều trị thành công cho một số bệnh nhân Covid-19 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 2/2020.

ẢNH: PV

Những phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của
những nỗ lực giảm thiểu sớm bao gồm đóng cửa trường
học bắt buộc và hủy bỏ các cuộc tụ họp công cộng…
Kinh nghiệm từ các đại dịch cúm trước đây, đặc biệt
là đại dịch H1N1 năm 2009 đã chứng minh rằng, chúng ta
không thể dự đoán được đại dịch tiếp theo sẽ xảy ra ở
đâu, chúng ta cũng không thể ngăn ngừa lây nhiễm lan
rộng từ quốc gia này sang quốc gia khác trong một thời
gian ngắn. Vắc-xin sẽ không có sẵn trong giai đoạn đầu
của đại dịch và việc dự trữ thuốc kháng virus sẽ bị hạn
chế, chủ yếu dành cho việc điều trị các bệnh nặng hơn và
dành cho các bệnh nhân có nguy cơ cao bị biến chứng
cúm. Do đó, các can thiệp phi dược phẩm như cách ly xã
hội sẽ được các quốc gia sử dụng nhằm làm chậm lây
truyền dịch bệnh trong cộng đồng.
Biện pháp cách ly xã hội có thể mang lại 3 kết quả
mong muốn sau: Thứ nhất, giúp trì hoãn thời gian dịch
đạt đỉnh nhằm tạo sự chuẩn bị cho hệ thống chăm sóc y
tế; Thứ hai, giảm quy mô đỉnh dịch giúp hệ thống chăm
sóc sức khỏe không bị quá tải và kết quả cuối cùng là tạo
thời gian lâu hơn cho việc nghiên cứu và sản xuất vắc-xin.
Ở Việt Nam, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp, ngoài việc đóng cửa trường học từ sau Tết
Nguyên đán 2020, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người
dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp: thường
xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc
rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn; che miệng, mũi
khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; tránh
đưa tay lên mắt, mũi, miệng; hạn chế tiếp xúc gần trong
khoảng cách 2m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở;
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Dịch cúm H1N1 tại Mexico năm 2009.
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thường xuyên lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa thông
thường; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các
phương tiện giao thông. Người dân không đi du lịch đến
các nước, khu vực đang có dịch Covid-19. Đặc biệt đối
với người cao tuổi, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống
dịch Covid-19 khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia
đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các
đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài,
khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn
đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường,
bác sỹ gia đình; trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp
cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh (hết thuốc,
cần chỉnh liều...); luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn
tay nếu ra ngoài nhà.v
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VấN Đề XÂM NHậP MặN
ở một số quốc gia châu Á
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Những ngày này, cả thế giới đang đương đầu chống chọi với đại dịch
Covid-19, thì ở Việt Nam còn có một hiểm họa khác đang diễn ra, đó là tình trạng
hạn hán và xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài Việt Nam,
trong khu vực châu Á còn có những quốc gia chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn và
hạn hán nghiêm trọng như Bangladesh, Ấn Độ...
Summary: These days, while the world is coping with the Covid-19 pandemic,
there is another danger in Vietnam; drought and saline intrusion in the Mekong
Delta. Beside Vietnam, in Asia, there are countries affected by saline intrusion and
severe drought such as Bangladesh, India, etc.
Từ khóa: Hạn hán; xâm nhập mặn; Đồng bằng sông Cửu Long; Việt Nam.
Keywords: Drought; saline intrusion; Mekong Delta; Vietnam.
Nhận bài: 25/3/2020; Sửa chữa: 30/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.
ác tỉnh miền Tây như: Long
An, Sóc Trăng, Kiên Giang
và Bến Tre của Việt Nam
đang phải trải qua tình
trạng hạn hán và xâm nhập mặn
kỷ lục trong 100 năm qua. Đặc
biệt, tại Long An đã có gần 4.000
ha lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng
của hạn hán và ngập mặn; ngoài ra
khoảng 10.000 ha lúa bị thiếu
nước. Tại Sóc Trăng, đã có 6/11
huyện, thị xã bị xâm nhập mặn và
độ mặn được đo cao nhất hơn
10‰. Hơn 10.000 ha lúa của tỉnh
đã bị ảnh hưởng hạn, mặn trong
đó có hơn 900 ha bị mất trắng,
thiệt hại gần 39 tỷ đồng.

C

Nhìn sang các nước trong khu
vực châu Á, Bangladesh là một quốc
gia ven biển, chịu tác động bất lợi
đáng kể từ xâm nhập mặn. Độ mặn Các tỉnh miền Tây Việt Nam đang phải chống chọi tình trạng hạn mặn nghiêm trọng.
ẢNH: PV
chủ yếu ảnh hưởng đến đất và nước
khu vực ven biển. Do hậu quả của
Lượng muối cao là nguy cơ chính làm cho người dân
biến đổi khí hậu, nó dần mở rộng vào khu vực đất liền.
Kịch bản xâm nhập mặn ở khu vực ven biển Bangladesh đe tăng huyết áp. Có khoảng 20 triệu người dân Bangladesh
dọa đến hệ thống sản xuất nông nghiệp chính, đa dạng có nguy cơ cao bị tăng huyết áp bởi xâm nhập mặn do
biến đổi khí hậu. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho
sinh học ven biển và sức khỏe của người dân.
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Biến đổi khí hậu tác động nặng nề đến người dân Bangladesh.
ẢNH: PUBLIC RADIO INTERNATIONAL

thấy việc tiêu thụ nhiều muối sẽ ảnh hưởng đến các mô
da, vi sinh đường ruột và các cơ quan khác, cũng như gây
nguy cơ bệnh tim mạch, viêm, nhiễm trùng và miễn dịch
của cơ thể. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp
quốc (FAO), lượng Natri được kê đơn là 2g/ngày
(<85mmol/ngày). Tuy nhiên, lượng nước ngọt bị ngập
mặn (DWS) đã vượt ngưỡng ở nhiều khu vực ven biển
Bangladesh do xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu và nước
biển dâng do bão.
Hệ sinh thái khu vực ven biển Bangladesh vốn đa
dạng, nay cũng bị đe dọa khi nước biển dâng cao. Hầu
hết các thị trấn ven biển của quốc gia này nằm trên vùng
có thủy triều thấp với độ cao trung bình là 1.0-1.5m so
với mực nước biển. Phần phía Nam của bờ biển
Bangladesh chiếm khoảng 32% tổng diện tích quốc gia và
là khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi sự thay đổi nhiệt độ
do biến đổi khí hậu. Điển hình như khu vực Batiaghata
Upazila nằm ở phía Tây Nam quận Khulna là khu vực
thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nước ngập mặn. Hoạt
động nông nghiệp nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào lượng
mưa. Các nghiên cứu đã xác định nước ngầm ở khu vực
này có chứa lượng muối cao, do quy nạp nước biển và quá
trình thủy hóa của đồng bằng Bengal trên tầng nước
ngầm. Các hoạt động của con người và các yếu tố khí hậu
như lốc xoáy xuất phát bên ngoài biên giới bờ biển
Bangladesh, đã làm gia tăng tích lũy mặn ở khu vực Tây
Nam. Các số liệu về: Tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ dẫn
điện (EC) và nồng độ Clorua (Cl-) được tìm thấy ở khu vực
Shyamnagar tương ứng với nước là: 4044,12mg/l,
7186,7mS/cm và 3143,6mg/l; và ở khu vực Tala Upazila
của quận Satkhira là: 2313,60mg/l, 4390,3mS/cm và
1402,1mg/l. Đây là những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm
trọng do xâm nhập mặn ở Bangladesh.
Thiếu nước ngọt theo mùa thường xảy ra trong mùa
khô từ tháng 11 đến đầu tháng 5, do lượng mưa ít hơn và
dòng chảy của sông giảm, độ mặn của các vùng nước mặt
như đường thủy và kênh rạch tăng trong mùa khô. Hơn
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Xâm nhập mặn khiến người dân Bangladesh không
còn đất canh tác.
ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC

nữa, trong mùa khô, ao hồ liên tục cạn kiệt khiến cho
người dân ven biển không có lựa chọn nào khác ngoài
việc sử dụng nước ngầm bơm bằng tay để nấu ăn và uống.
Trong khi đó, từ tháng 5 đến tháng 10, người dân ven
biển thường thu nước mưa thông qua các chương trình
thu nước mưa ở cấp hộ gia đình hoặc cộng đồng để sử
dụng trong sinh hoạt.
Quốc gia láng giềng với Bangladesh là Ấn Độ cũng chịu
ảnh hưởng nghiêm trọng do xâm nhập mặn. Xâm nhập
mặn đe dọa nguồn nước ngọt dọc theo bờ biển Ấn Độ. Khi
khủng hoảng khí hậu ngày càng sâu sắc, 1/4 dân số Ấn
Độ, sống dọc theo bờ biển phải đối mặt với tình trạng
thiếu nước ngọt. Do việc bơm nước ngầm để sử dụng hàng
ngày không được kiểm soát, cùng sự thay đổi lượng mưa
khiến lượng nước ngọt ở quốc gia này đang dần cạn kiệt.
Bên cạnh đó, nước mặn từ biển đang tìm đường vào các
tầng ngầm nước thông qua quá trình xâm nhập mặn.
Tại Ấn Độ, các nhà nghiên cứu đã lựa chọn nhiều
phương pháp khác nhau để xác định xâm nhập mặn, cụ
thể như: Phương pháp mực nước ngầm; Phương pháp địa
vật lý; Phương pháp địa hóa; Chỉ số hóa học, đông vị và
Mô hình hóa nước ngầm. Họ đã sử dụng dữ liệu nước
ngầm từ 991 giếng nước trong các năm từ 2007-2017 và
thu được một hệ thống thông tin tài nguyên nước. Sự kết
hợp dữ liệu này đã cung cấp hiểu biết thấu đáo về vấn đề
xâm nhập mặn ở Ấn Độ. Nghiên cứu cho thấy, một số khu
vực ven biển Gujarat, Tamil Nadu và Andhra Pradesh bị
ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn do mực nước ngầm
nằm dưới mực nước biển trung bình. Tuy nhiên, mức độ
xâm nhập của nước biển dọc theo bờ biển phía Tây vẫn
thấp hơn so với bờ biển phía Đông, vì bờ biển phía Tây Ấn
Độ có địa hình cao hơn. Tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi
xâm nhập mặn là gần 2600 km2, tăng khoảng 500 km2
trong 10 năm vừa qua. Chennai được đánh giá là thành
phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nước biển xâm nhập
khoảng 14 km.
Nếu xu hướng này tiếp tục tăng, biến đổi khí hậu và
nước biển dâng sẽ khiến nước ngầm ở Ấn Độ không thể
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Chennai là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí
ẢNH: THE LOGICAL INDIAN
hậu tại Ấn Độ.
sử dụng được do sự gia tăng xâm nhập của nước biển. Các
nhà nghiên cứu đã đề nghị kiểm soát việc bơm nước ngầm
gần bờ biển, di chuyển các giếng bơm đang nằm sát bờ
biển. Một quá trình giảm thiểu khác liên quan đến việc
bơm nước ngầm bị ô nhiễm từ các tầng chứa nước ven
biển sẽ thay thế nước ngầm mặn bằng nước ngọt.
Trong số tất cả các nỗ lực giảm thiểu thì theo các nhà
nghiên cứu phương pháp hiệu quả nhất là cho phép tăng
cường tái tạo nước ngầm, thông qua mặt đường thấm và
ao thấm. Những cấu trúc này lưu trữ nước mưa và nạp lại
nước ngầm.
Khi nhu cầu về nước tăng theo cấp số nhân do sự gia
tăng dân số và sự phát triển không kiểm soát dọc bờ biển,
mối đe dọa sắp xảy ra cần phải được chính quyền và người
dân Ấn Độ giải quyết ngay lập tức. Các nhà hoạch định
chính sách nên sử dụng tất cả các giải pháp giảm thiểu và
chủ yếu để chấm dứt việc bơm nước ngầm không kiểm
soát dọc theo bờ biển Ấn Độ.
Những biện pháp thích ứng với tình trạng xâm nhập
mặn ở khu vực châu Á bao gồm các giải pháp về công
nghệ; thực hành quản lý và thể chế sẽ cung cấp khởi đầu
khả thi cho việc xây dựng các chiến lược dài hạn liên
quan đến xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.
Đối với nông nghiệp, cần phát triển các giống cây
trồng chịu mặn để tăng cường khả năng phục hồi và giải
quyết các bất ổn về thời tiết do biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, cần lập bản đồ độ mặn ở các khu vực
ven biển để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đất. Biết
được nồng độ và tính chất của độ mặn có thể giúp đánh
giá nhu cầu theo vị trí của các giống cây trồng.
Thành công của nông nghiệp thông minh còn phụ thuộc
vào sự sẵn có và việc quản lý tài nguyên nước ngọt ở khu
vực ven biển. Một cách tiếp cận và quản lý tài nguyên nước
tích hợp phải được áp dụng để giảm tải cho các tài nguyên
khác và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Tại Ấn Độ, công
nghệ Doruvu cải tiến giúp chiết xuất nước ngọt nổi trên

Người dân Ấn Độ thiếu nước ngọt cho sinh hoạt.
ẢNH: GAON INTERNATIONAL

mặt nước mặn đã chứng minh là phương pháp hiệu quả ở
vùng duyên hải Andhra Pradesh. Tuy nhiên, công nghệ này
vẫn còn hạn chế ở các vùng nhiều cát, do đó cần được
nghiên cứu và nâng cấp trong thời gian tới.
Hoạt động của các cửa cống chứa nước mặn thường
gặp sự xung đột về lợi ích giữa việc trồng lúa và nuôi tôm.
Quản lý các cửa cống theo cách cùng có lợi rất quan trọng
để thích ứng với sự xâm nhập mặn. Nhiều khu vực ở
Bangladesh đang sử dụng cơ hội này để quản lý dòng
nước hiệu quả hơn.
Các tổ chức sản xuất nông nghiệp cần được thành lập
dựa trên diện tích lưu vực và giới hạn thủy văn của các
cửa cống thay vì giới hạn hành chính như hiện nay đang
được thực hiện ở hầu hết các khu vực. Bất kỳ sự can thiệp
mới nào của nông dân các vùng ven biển đều phải được
nghiên cứu từ góc độ lợi ích chi phí từ thượng nguồn đến
hạ nguồn để đánh giá rủi ro toàn diện.
Thiếu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp là một
trong những vấn đề lớn ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi
xâm nhập mặn. Điều này là do sự di cư và chồng chéo
trong các chương trình cộng đồng. Mặc dù, Bangladesh
đã đạt được tăng trưởng đáng kể trong cơ giới hóa để thay
thế sử dụng động vật trong sản xuất nông nghiệp, nhưng
cần chú trọng hơn vào cơ giới hóa lao động con người
trong canh tác cây trồng.
Cần một cách tiếp cận ngay lập tức, sự phối hợp năng
động giữa hoạch định chính sách ở ven biển Bangladesh
và Ấn Độ để bảo vệ sinh kế của hàng triệu người sống ở
các khu vực này.
Thách thức đặt ra bởi xâm nhập mặn có thể được coi
như một cơ hội để nâng cao tính bền vững trong sản xuất
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đồng thời đảm bảo
thu nhập của người dân sống ở khu vực này. Trong số các
mục tiêu đang phát triển bao gồm các mô hình ưu tiên về
đầu tư và các kế hoạch hành động khí hậu trong tương lai
để giải quyết các tác động bất lợi của xâm nhập mặn.v
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Tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập
với công tác xây dựng Đảng
trong giai đoạn hiện nay
LÊ THỊ MINH HÀ*

Tóm tắt: Tổng Bí thư Hà Huy Tập vừa là nhà lý luận sắc sảo, vừa là nhà tổ chức
xuất sắc, có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong
giai đoạn cách mạng đầy bão tố và biến động (1932-1938), với cương vị là Trưởng
Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng (Ban Chỉ huy ở ngoài), đồng chí Hà Huy Tập có
nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa phong trào cách mạng vượt qua khó
khăn, thử thách, bước sang giai đoạn phát triển mới. Trong thời kỳ làm Tổng Bí
thư, đồng chí Hà Huy Tập còn có nhiều đóng góp quan trọng mang tính chiến lược
trong công tác xây dựng Đảng.
Summary: General Secretary Ha Huy Tap was both an astute theorist and an
excellent organizer who had made great contributions to the Vietnamese
revolutionary cause. During the revolutionary period full of ups and downs and
turbulence (1932-1938), as the Head of the Overseas Leadership Committee
(Command Committee abroad), Comrade Ha Huy Tap made many important
contributions, contributing to revolutionary movement overcame difficulties and
challenges, entering a new stage of development. During the period of being
General Secretary, Comrade Ha Huy Tap also made many important strategic
contributions in building the Communist Party of Vietnam.
Từ khóa: Tổng Bí thư Hà Huy Tập; công tác xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: General Secretary Ha Huy Tap; building the Party; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 20/3/2020; Sửa chữa: 25/3/2020; Duyệt đăng: 3/4/2020.

Những đóng góp nổi bật của Tổng Bí thư
Hà Huy Tập trong công tác xây dựng Đảng
Tích cực chuẩn bị mọi mặt để trở thành nhà cách mạng
chuyên nghiệp
Trong cuộc vận động thành lập Đảng, đồng chí Hà Huy
Tập tích cực tham gia phong trào cách mạng của tổ chức
tiền thân của Đảng. Từ năm 1929 - 1932, đồng chí Hà Huy
Tập được giới thiệu học tập tại trường Đại học Phương
Đông (Liên Xô). Thời gian này, vừa học tập lý luận vừa
*

Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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thâm nhập thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô,
đi thực tập, học nghề ở nhà máy... đồng chí được đào tạo
tốt về chính trị, được kết nạp vào Đảng Cộng sản
Bônsêvich Liên Xô. Đây là giai đoạn tạo nền móng để đồng
chí Hà Huy Tập trở thành một nhà lý luận sắc sảo, giàu
tính chiến đấu, góp phần quan trọng vào việc xây dựng
Đảng ta về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Đồng chí Hà Huy Tập là một trong những người đầu
tiên đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử
Đảng. Đồng chí đã soạn thảo một số công trình về lịch sử

N H Â N

Đảng như: Lịch sử Tân Việt
Cách mệnh Đảng (1929),
Hoạt động của Đảng Cộng
sản Đông Dương (1931),
Đảng Cộng sản Đông Dương
đứng trước chủ nghĩa cải
lương quốc gia (1932), Thư
gửi Ban Biên tập tạp chí
Bônsêvích (1932), Kỷ niệm
ba năm thành lập Đảng
Cộng sản Đông Dương
thống nhất (1933), Sơ thảo
lịch sử phong trào cộng sản
ở Đông Dương (1933)...
Trong đó, Sơ thảo lịch sử
phong trào cộng sản ở Đông
Dương là tác phẩm đầu tiên
trình bày một cách cơ bản
và có hệ thống về lịch sử
hình thành, quá trình xây
dựng, phát triển và sự lãnh
đạo của Đảng. Thông qua
các tác phẩm trên, góp
phần tuyên truyền về vai
trò lãnh đạo của Đảng,
đồng thời chống lại các
luận điệu xuyên tạc của các
thế lực thù địch, đem lại
niềm tin cho quần chúng
cách mạng.

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Sau khi kết thúc khóa
học, đồng chí Hà Huy Tập
được cử về nước hoạt động. Trong bức thư giới thiệu Hà
Huy Tập, Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản đã đánh giá:
“Đồng chí này rất chắc chắn trong đường lối về phương
diện chính trị, đồng chí ấy đã được huấn luyện tốt về lý
thuyết và có kinh nghiệm công tác quần chúng”1.
Góp phần khôi phục tổ chức đảng, phong trào cách mạng

Tháng 8/1933, các đồng chí: Hà Huy Tập, Nguyễn Văn
Dựt, Lê Hồng Phong gặp nhau ở Quảng Châu (Trung Quốc)
quyết định triệu tập Hội nghị Đảng vào tháng 3/1934 để
thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài. Hội nghị chủ trương triệu
tập Hội nghị Ban Chỉ huy ở ngoài mở rộng vào tháng
6/1934 để bàn về các công việc chuẩn bị tiến tới Đại hội lần
thứ nhất của Đảng sẽ họp vào mùa Xuân năm 1935. Đồng
chí Hà Huy Tập được phân công phụ trách tuyên truyền, cổ
động và là Tổng Biên tập Tạp chí Bônsêvich. Với trọng trách
đó, đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều đóng góp quan trọng
trong việc khôi phục lại các cơ quan lãnh đạo của ba xứ ủy
và nhiều tỉnh ủy ở các địa bàn trọng điểm của cả nước.
Tại Hội nghị tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được
phân công trở về nước để khôi phục lại Ban Chấp hành
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Trung ương Đảng, xây dựng
các tổ chức quần chúng ở
trong
nước.
Ngày
12/10/1936, tại Hóc Môn Gia Định, đồng chí đã triệu
tập Hội nghị cán bộ để tổ
chức lại Ban Chấp hành Trung
ương. Cơ quan Trung ương
của Đảng chính thức chuyển
trụ sở từ nước ngoài về nước
hoạt động, bảo đảm sự lãnh
đạo thống nhất của Đảng từ
Trung ương tới cơ sở. Ngay
sau đó, Tổng Bí thư Hà Huy
Tập phân công các Ủy viên
Trung ương Đảng liên lạc với
các tổ chức Đảng các cấp ở
Trung Kỳ và Bắc Kỳ, chắp nối
lại tổ chức. Tháng 3/1937,
đồng chí triệu tập Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương
mở rộng để thống nhất tổ
chức Đảng ở Bắc Trung Kỳ và
Trung Kỳ.
Sau khi Ban Chấp hành
Trung ương Đảng tái lập,
đồng chí Hà Huy Tập đã tập
trung chỉ đạo những công tác
cấp bách: Tập hợp và hệ
thống tổ chức mới tất cả
những bộ phận và cá nhân
ẢNH: TƯ LIỆU
đảng viên chưa bắt được liên
lạc với các cấp lãnh đạo của Đảng; phân phối lực lượng
của Đảng tới những chỗ chưa phát triển; tiếp tục phát
triển đảng viên mới theo đúng Điều lệ Đảng; chú trọng
phát triển Đảng trong giai cấp công nhân và nông dân, trí
thức tích cực, đào tạo cán bộ cho Đảng; đưa những đảng
viên là thành phần công nhân, dân tộc thiểu số, phụ nữ
vào cơ quan lãnh đạo của Đảng; các tổ chức và hoạt động
của Đảng phải bảo đảm phù hợp trong điều kiện bí mật...
Nhờ đó, hệ thống tổ chức Đảng bao gồm 6 cấp: Trung ương
- Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan tham mưu;
tỉnh và tương đương (thành, đặc khu); huyện và tương
đương (phủ, châu, quận, thành phố nhỏ); tổng - xã; chi bộ
- tổ chức cơ sở Đảng đã dần dần được khôi phục.

Góp phần quan trọng trong việc đề ra
đường lối của Đảng lãnh đạo phong trào
cách mạng dân chủ (1936 - 1939)
Hội nghị tháng 7/1936 do đồng chí Hà Huy Tập và
đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập tại Thượng Hải, đã
nhận định nhiệm vụ chiến lược của Đảng không thay đổi,
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song mục tiêu trực tiếp, trước mắt của cách mạng lúc này
là đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, tay sai của
chủ nghĩa phát xít, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình;
chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân phản đế rộng rãi
để cùng nhau tranh đấu đòi những quyền lợi dân chủ;
dùng các hình thức đấu tranh công khai hợp pháp và nửa
hợp pháp, kết hợp với không hợp pháp; phê phán tư
tưởng tả khuynh và hữu khuynh...
Sự điều chỉnh đường lối của Đảng tại Hội nghị tháng
7/1936, tiếp tục được đồng chí Hà Huy Tập hoàn thiện,
bổ sung sau khi đồng chí trở về nước hoạt động thông
qua việc triệu tập và chủ trì 3 Hội nghị Trung ương: Hội
nghị 3/1937, Hội nghị 9/1937 và Hội nghị 3/1938. Các
hội nghị này đưa ra nhiều quyết sách quan trọng. Hội
nghị tháng 3/1937, thống nhất các tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ
và Trung Kỳ, xác định những chủ trương mới thúc đẩy
phong trào cách mạng phát triển. Hội nghị tháng 9/1937,
thông qua một số quyết định quan trọng về việc thành lập
Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, phát
triển cơ sở đảng trong các thành thị và đồn điền, kết hợp
các hình thức đấu tranh công khai và bán công khai...
Hội nghị tháng 3/1938, quyết định nhiều nội dung quan
trọng để củng cố tổ chức đảng và lãnh đạo phong trào
cách mạng trong giai đoạn mới, đấu tranh cho những cải
cách dân chủ ở Đông Dương, cho việc thành lập Mặt trận
Dân chủ Đông Dương.

Lãnh đạo cuộc đấu tranh trên mặt trận tư
tưởng lý luận, báo chí trong thời kỳ cách
mạng dân chủ (1936-1939)
Đồng chí Hà Huy Tập đã viết hai cuốn sách: “Trôtxkit
phản bội cách mạng”, “Ai chia rẽ nhóm La Lutte” và một
số bài báo, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh đập
tan các luận điệu xuyên tạc của bọn giả danh cách mạng,
đưa tư tưởng và lý luận chân chính của Đảng đến với quần
chúng trong thời kỳ cách mạng này.
Cuộc đấu tranh chống bọn Trôtxkit gắn liền với cuộc
đấu tranh ủng hộ Mặt trận Nhân dân Pháp, vận động
thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp đông
đảo các tầng lớp nhân dân trong phong trào dân chủ,
phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Càng đi
sâu vào hoạt động thực tiễn, đồng chí Hà Huy Tập càng
thống nhất với những quan điểm sáng suốt của Nguyễn Ái
Quốc về cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Hà Huy Tập là
một chiến sỹ kiên cường, tài năng trên mặt trận tư tưởng,
lý luận, trong giai đoạn cách mạng gặp nhiều khó khăn,
các tác phẩm và bài viết của đồng chí là những trang lý
luận chính trị có giá trị lớn đối với lịch sử Đảng ta.

Công tác xây dựng Đảng hiện nay theo
tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Sự kiên trung của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một tấm
gương sáng ngời về tinh thần chiến đấu của một chiến sĩ
cách mạng nhiệt huyết yêu nước. Đối mặt với nhiều án tù
của thực dân đế quốc, trong đó có án tử hình, thường
xuyên bị kẻ thù rình rập, bao vây, khống chế cả về vật
chất và tinh thần, thậm chí bị giam cầm, tra tấn dã man,
nhưng đồng chí Hà Huy Tập vẫn kiên trung, bất khuất,
giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản.
Quan điểm và thực tiễn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
của đồng chí có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong
công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu: “Xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và
đạo đức” và nhấn mạnh: “đẩy mạnh hơn nữa công tác xây
dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các cấp uỷ, tổ
chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở
nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để
khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm”2. Để
thực hiện được chủ trương trên cần tập trung thực hiện
các nhiệm vụ chủ yếu: tăng cường rèn luyện phẩm chất
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
thực dụng; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham
nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực
dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm;
xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai
trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối
sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng
đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm
tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên...
Ngày nay, chúng ta tự hào về 90 năm truyền thống
lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thống
lịch sử vẻ vang của Đảng được xây dựng, vun đắp của các
thế hệ đảng viên kiên trung, của các tấm gương ngời sáng
về đạo đức, tư tưởng, phong cách, lòng hy sinh cao cả vì
sự nghiệp cách mạng, vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy các
truyền thống quý báu, vẻ vang của Đảng, các thế hệ đảng
viên phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nỗ
lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.v
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1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 4, tr.294.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng.

66 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 200 (4/2020)

N H Â N

V ậ T

-

S ự

K I ệ N

Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh
dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại
trong chiến tranh cách mạng Việt Nam,
giai đoạn 1945-1975
TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH*

Tóm tắt: Thắng lợi mà nhân dân Việt Nam giành được trong ba mươi năm
(1945-1975) đã đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự
do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc
tiên phong trên thế giới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản
Việt Nam đã đúc kết và khẳng định những bài học chủ yếu, có giá trị lý luận và
thực tiễn, trong đó có bài học kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại,
sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.
Summary: The victory of Vietnamese people in thirty years (1945-1975) brought
Vietnam into a new era: the era of independence, freedom, unity, and socialism;
ranks among the leading nations in the world. In the process of leading the
revolution, the Communist Party of Vietnam has summarized and affirmed the key
lessons, theoretical and practical values, including lessons that combine national
strength and the era power, domestic power with international power.
Từ khóa: Sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại; chiến tranh cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975; Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Keywords: National strength, the era power; Vietnam Revolutionary period 1945 - 1975; the Communist Party of
Vietnam.
Nhận bài: 5/3/2020; Sửa chữa: 10/3/2020; Duyệt đăng: 26/3/2020.
oàn kết quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào
cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng
thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại là một tất yếu khách quan, là vấn đề có
tính quy luật của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản
Việt Nam coi đó là một nhiệm vụ chiến lược, một bộ phận
hợp thành của toàn bộ chiến lược cách mạng để thực hiện
các mục tiêu cách mạng, đồng thời góp phần vào cuộc
đấu tranh chung của nhân dân các nước vì hòa bình, độc
lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội. Thực tiễn lịch sử
cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo chứng minh đoàn
kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại là một yếu tố quan trọng, góp phần vào thắng lợi của
cách mạng Việt Nam.

Đ
*

1. Năm 1945, sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết
thúc, một loạt nước được Liên Xô giải phóng đi theo con
đường xây dựng dân chủ nhân dân. Hệ thống xã hội chủ
nghĩa ra đời, Liên Xô là trụ cột của các lực lượng hòa
bình và dân chủ. Chủ nghĩa xã hội trở thành trào lưu,
đối lập với chủ nghĩa tư bản. Những năm 50, 60 là thời
kỳ phi thực dân hóa. Hoà bình trở thành nguyện vọng
lớn nhất, là mục tiêu đấu tranh của nhân loại. Liên Xô,
Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa cần hoà bình để
xây dựng đất nước.
Đảng nhận thấy sức mạnh của thời đại là xu thế của
ba dòng thác cách mạng: phong trào xã hội chủ nghĩa;
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; phong trào

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã
hội. Từ bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu
năm 1930), đến các cương lĩnh và nghị quyết các Đại
hội Đảng, đường lối ở các giai đoạn cách mạng, Đảng
luôn nhận thức và thực hiện đoàn kết quốc tế. Mục tiêu
của đoàn kết quốc tế là tập hợp lực lượng bên ngoài và
tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế cao nhất đối với
cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam,
đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất, đẩy lùi và làm
thất bại những âm mưu và hành động của các thế lực
xâm lược.
Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, Việt Nam
coi trọng việc thiết lập quan hệ ngoại giao, củng cố và
phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, tranh thủ sự đồng
tình, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, trước hết là
Liên Xô, Trung Quốc; đồng thời mở rộng quan hệ với các
nước vừa giành được độc lập, góp phần thúc đẩy phong
trào chống đế quốc thực dân. Trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp, Đảng đã xây dựng Mặt trận Dân
tộc Thống nhất để đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời xây
dựng khối đoàn kết nhân dân 3 nước Đông Dương chống
kẻ thù chung và hình thành mặt trận quốc tế rộng lớn
với sự đoàn kết của các nước Liên Xô, Trung Quốc, các
nước xã hội chủ nghĩa khác và nhân dân yêu chuộng hoà
bình và công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân Pháp
ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt
Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954 - 1975, đồng thời
tiến hành hai chiến lược cách mạng ở hai miền, Đảng và
nhân dân ta vừa phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường
và sức mạnh của dân tộc, vừa tranh thủ sự ủng hộ và
giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của các nước xã hội chủ
nghĩa, của bạn bè quốc tế, trong đó có cả sự ủng hộ của
nhân dân tiến bộ Mỹ, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp
phần vào thắng lợi.
2. Việt Nam đã tranh thủ được tối đa sự đồng tình,
ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ, hiệu quả của quốc tế trên cơ
sở nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh
tổng hợp toàn dân tộc.
Sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt
Nam là động lực cơ bản, có sức cuốn hút mạnh mẽ, tập
hợp toàn thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tạo thành
khối đoàn kết thống nhất. Trong khi tiếp nhận, sử dụng
viện trợ quốc tế, nhân dân Việt Nam luôn quán triệt sâu
sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần phải hết sức
tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, với tinh thần tự lực, tự
cường. Mỗi thắng lợi của cách mạng là một bước tiến mới
trong việc tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ quốc tế. Đảng
và Nhà nước chăm lo tăng cường đoàn kết quốc tế, phát
huy sức mạnh của thời đại, coi đó là một bộ phận hợp
thành của đường lối kháng chiến và đặt hoạt động đối
ngoại thành một mũi tiến công có tầm quan trọng chiến
lược, góp phần phát triển thế và lực cách mạng. Thắng lợi
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của cuộc kháng chiến chống Pháp có sự đóng góp to lớn
của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, Đảng
Cộng sản Pháp, nhân dân Pháp, sự ủng hộ của các lực
lượng hòa bình, dân chủ.
Quyết định kháng chiến chống Mỹ, Đảng ta đã đánh
giá đúng chỗ mạnh, đồng thời cũng thấy được những hạn
chế, chỗ yếu chí tử của Mỹ, trước hết và đặc biệt là chỗ
yếu về chính trị. Đồng thời, Đảng ta và nhân dân ta hiểu
rõ xu thế phát triển của thời đại, hiểu rõ tác dụng lớn lao
của tình đoàn kết quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của các
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, các nước đang đấu
tranh giải phóng dân tộc, của nhân dân lao động các nước
tư bản chủ nghĩa, kể cả nhân dân Mỹ đối với sự nghiệp
chính nghĩa của mình. Đây là nhân tố quan trọng, giúp
chúng ta giữ vững niềm tin, có thêm sức mạnh thực tế và
trở thành một tư tưởng chỉ đạo có tầm chiến lược quan
trọng, đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại trong cuộc chiến đấu với một nước đế quốc lớn mạnh
như Mỹ.
3. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam có ảnh hưởng,
tác động sâu sắc đến phong trào đấu tranh giải phóng dân
tộc trên thế giới, góp phần gia tăng sức mạnh thời đại.
Cuộc chiến tranh 30 năm chống giặc ngoại giặc xâm
giải phóng dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của
thời đại. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến đã bảo vệ
được nền độc lập dân tộc mà nhân dân Việt Nam giành lại
từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khởi đầu kỷ nguyên
mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và
chủ nghĩa xã hội. Tầm vóc rộng lớn của cuộc kháng chiến
30 năm mang ý nghĩa thời đại to lớn. Thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam mở đầu
sự tan rã của hệ thống thuộc địa đã tồn tại mấy trăm năm
trên khắp các châu lục của chủ nghĩa tư bản, của chủ
nghĩa thực dân cũ. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ đã tìm ra một
phương thức thống trị các dân tộc, áp bức và bóc lột con
người kiểu thực dân kiểu mới, giấu mặt, trá hình. Cuộc
kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam, mà đỉnh cao
là thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975 đã đánh đòn đầu tiên,
gây chấn động rất lớn, mở đầu cho sự thất bại của phương
thức thống trị này.
Nếu thập kỷ 50 của thế kỷ trước, nhiều nước thuộc
địa ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ La tinh đã giành lại
độc lập sau chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, thì
tới thập kỷ 70 và 80 sau thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt
Nam và dưới tác động của thắng lợi này, nhiều nước thuộc
thế giới thứ ba đã "phi thực dân hoá", giành chủ quyền,
độc lập ở những mức độ khác nhau. Sự phát triển trong
điều kiện có hoà bình của một số nước thuộc thế giới thứ
ba trong đó có một số nước ở khu vực Đông Nam Á, sự ra
đời và ảnh hưởng ngày càng lớn của phong trào Không
liên kết không tách rời thắng lợi và tác động của cuộc
kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống chính sách và

N H Â N

cuộc chiến tranh xâm lược thực dân cũ của Pháp; chính
sách và cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ.
Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập và sự
phát triển của dân tộc mình; đồng thời với cuộc kháng
chiến 30 năm, chiến thắng trọn vẹn vào mùa xuân 1975,
Việt Nam đã góp phần dẫn đến những thay đổi to lớn và
nhanh chóng có tính toàn cầu.
Trong thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam đã đạt được ba
thắng lợi vĩ đại, trong đó có thắng lợi trong hai cuộc
kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn
thành cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện thống nhất
Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, góp phần
quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Có
được những thắng lợi vĩ đại đó là kết quả của việc thực
hiện thành công các nội dung, nguyên tắc cơ bản trong
quá trình kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong điều kiện hiện nay, những thành quả mà nhân
loại đạt được trong thế giới hiện đại là những yếu tố vô
cùng quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Một mặt,
đòi hỏi phải hiện đại hoá các yếu tố nội lực, mặt khác đòi
hỏi phải chủ động tích cực tiếp như các yếu tố ngoại lực,
hiện đại tiêu biểu cho thời đại. Vốn nước ngoài, công
nghệ hiện đại cùng những giá trị văn hoá tinh thần gắn
liền với công nghệ hiện đại là nguồn ngoại lực, sức mạnh
thời đại cần thiết cho sự phát triển đất nước hiện nay.
Các yếu tố ngoại lực đó chính là tác nhân quan trọng
không thể thiếu để hiện đại hoá đất nước. Nhưng những
vấn đề ngoại lực chỉ có thể phát huy tác dụng khi được
tiếp nhận và chuyển hóa thành sức mạnh bên trong,
thành nội lực.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước, nhân dân ta tiếp tục
nêu cao truyền thống nhân nghĩa, coi việc kết thúc chiến
tranh cũng là sự mở đầu cho một giai đoạn mới trong
quan hệ với nước đối phương. Các nước đều phải quan hệ
với nhau, dù trong quá khứ đã từng có xung đột hay
chiến tranh. Nhưng đó phải là quan hệ bình đẳng, hữu
nghị, tôn trọng chủ quyền, nền văn hoá và con đường
phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Để phát triển, các
nước nhỏ càng cần phải giữ độc lập, tự chủ, mở rộng hợp
tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước; đồng thời phải
cảnh giác, không để bị cô lập; phải biết đón và tạo ra vận
hội mới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Toàn cầu hoá tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời
sống xã hội, đến mọi quốc gia, dân tộc. Không một quốc
gia, dân tộc nào có thể phát triển được mà lại tách biệt,
cô lập với thế giới. Mở cửa, hội nhập, chủ động gia nhập
vào quá trình toàn cầu hoá, đó chính là đòi hỏi của toàn
cầu hoá, nhưng cũng chính là điều kiện thuận lợi để kết
hợp và phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
trong phát triển. Độc lập, tự chủ, tự lực tự cường không
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phải là đóng cửa, khép kín, biệt lập với bên ngoài, từ
chối sự hợp tác, giúp đỡ của các nước theo nguyên tắc
cùng có lợi mà phải mở cửa, mở rộng quan hệ, hợp tác với
các nước. Trong thời đại ngày nay, đó cũng là một tất
yếu khách quan.
4. Những bài học kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo
phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại
của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được phát huy trong
bối cảnh thế giới hiện nay, đó là:
- Nhận thức, đánh giá chuẩn xác, khách quan về nội
dung, tính chất của thời đại và sự vận động của thế giới.
- Trong quá trình toàn cầu hoá, chủ quyền quốc gia
đứng trước những thách thức mới, do vậy, vấn đề cơ bản
có ý nghĩa chiến lược là phải tập trung mọi nỗ lực để xây
dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia.
- Tận dụng thời cơ, chủ động mở rộng và phát triển
quan hệ với tất cả các nước, tạo ra lợi ích đan xen trong
quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế, các đảng cộng
sản, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, sẵn sàng hợp tác
trong sự bình đẳng, hữu nghị, cùng có lợi.
- Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ
quốc tế, khai thác ngoại lực, thúc đẩy nội lực, kết hợp
hài hòa ngoại lực để phát triển đất nước.
Sức mạnh dân tộc Việt Nam trong công cuộc đổi mới
là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự
đồng thuận xã hội; là tính ưu việt của chế độ, là sức mạnh
của hệ thống chính trị và sự ổn định chính trị; là lực
lượng lao động đông đảo của đất nước gần chín mươi triệu
dân cần cù, thông minh và sáng tạo, là năng lực tư duy,
tổ chức, khả năng thích ứng, tiếp nhận những giá trị văn
hoá, văn minh, tiến bộ từ bên ngoài; khả năng nắm bắt
cơ hội để phát triển; là tài nguyên phong phú, địa kinh
tế thuận lợi. Sức mạnh thời đại là các xu thế hoà bình,
hợp tác, phát triển, cách mạng khoa học - công nghệ,
toàn cầu hoá… phải kết hợp được sức mạnh dân tộc và
thời đại trong sự nghiệp đổi mới.
Việc phát huy sức mạnh dân tộc đòi hỏi không chỉ đẩy
mạnh tạo dựng, phát triển từng nguồn lực với tư cách là
yếu tố cấu thành sức mạnh dân tộc, mà còn đòi hỏi kết
hợp các yếu tố đó thành một hợp lực. Nói cách khác, yêu
cầu phát huy sức mạnh dân tộc đòi hỏi phát triển đồng
bộ các thành phần, các yếu tố của nội lực, sức mạnh dân
tộc. Chủ động và tích cực xây dựng nội lực không chỉ có
nghĩa là làm gia tăng bản thân nội lực, mà còn có nghĩa
là tạo ra điều kiện để tiếp nhận ngoại lực.
Sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là
một trong những nhân tố quan trọng, quyết định thắng
lợi của cách mạng Việt Nam, tiếp tục được hiện thực hóa,
phát huy trong công cuộc đổi mới, vì dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.v
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NHÂN VẬT - Sự KIệN

Khu vực trung tâm Thành phố Hà Nội trở nên vắng lặng. Hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ như quán bar, karaoke, cà phê,
trung tâm thể thao... đều được lệnh tạm dừng hoạt động.

THủ ĐÔ HÀ NộI
trong đợt cao điểm phòng,
chống dịch Covid-19
KỲ ANH
rước những tiềm ẩn rủi ro lớn về việc lây lan dịch
bệnh, cùng cả nước bước vào giai đoạn cao điểm
chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội đã ra lệnh đóng cửa cả tất cả
các hàng quán trên địa bàn từ ngày 28/3 đến hết ngày
15/4, trừ các cơ sở kinh doanh những mặt hàng thiết
yếu, nhằm hạn chế việc tụ tập đông người; đồng thời bắt
buộc người dân ra ngoài phải đeo khẩu trang để ngăn
chặn việc lây lan dịch bệnh.

T

Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 Hà Nội chiều 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chỉ trong
thời gian rất ngắn, dịch Covid-19 đã lây lan ra 198 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Biện pháp quan trọng
hiện nay là: “Chúng ta cũng phải thống nhất biện pháp
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cách ly và ngăn chặn nguồn lây lan rất quan trọng”, Chủ
tịch Thành phố Hà Nội kêu gọi tất cả người dân nên ở
nhà, không ra ngoài, trừ khi phải mua lương thực thực
phẩm; yêu cầu tất cả quán bar, karaoke, cà phê, nhà
hàng, phòng gym… phải dừng hoạt động, bất kể nội hay
ngoại thành, "trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu,
thuốc, cửa hàng bán thức ăn, còn lại tất cả cơ sở kinh
doanh dịch vụ phải đóng cửa.
Dẫn lời Thủ tướng Chính phủ về 1-2 tuần tới là thời gian
quyết định có chiến thắng dịch bệnh hay không, Chủ tịch
Thành phố cho rằng, nếu ngăn chặn được dịch thì con đường
an toàn sẽ rộng mở. Ngược lại, cánh cửa an toàn sẽ dần hẹp lại.
Với quyết định đóng cửa tất cả cơ sở không thiết yếu,
Chủ tịch Thành phố Hà Nội cam kết đủ thực phẩm cung
cấp cho người dân.v
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Nhiều cửa hàng, quán ăn
đóng cửa.

Trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu,
thuốc, cửa hàng bán thức ăn, còn lại tất cả cơ
sở kinh doanh dịch vụ phải tạm đóng cửa.

Nhiều cửa hàng dán biển nghỉ bán hàng tại phố Tạ Hiện.

Khách du lịch nước ngoài được tuyên
truyền đeo khẩu trang khi tham quan du
lịch tại phố cổ Hà Nội.

Đền Ngọc Sơn - danh lam thắng
cảnh nổi tiếng của Hà Nội cũng
đóng cửa trước mùa dịch.
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Các cửa hàng bán quần áo trên đường
Hàng Bông đã đóng cửa.

Ngã tư Đinh Liệt - Hàng Bạc - Tạ Hiện rất ít người qua lại.

Lực lượng Công an phường Hàng Bạc
đang làm nhiệm vụ nhắc nhở, tuyên
truyền người dân không tụ tập nơi đông
người, đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Góc ngõ Bảo Khánh nơi rất đông các quán cà
phê nay đã đóng cửa.

Góc phố ẩm thực Tạ Hiện trước đây rất
đông đúc và sầm uất, nhưng nay đã
đóng cửa hoàn toàn để phòng tránh
nguy cơ lây lan bệnh dịch.

Một địa danh thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội
(Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã đóng cửa ngay
khi dịch bệnh có chiều hướng gia tăng.
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO

Có lẽ đã đến lúc cần thay đổi tư duy
để "cứu" các "dòng sông chết",
ao hồ ô nhiễm trên toàn quốc
15 năm sống và làm việc tại Nhật Bản, được tiếp xúc với rất nhiều phát minh, công
nghệ xử lý môi trường hàng đầu thế giới, sau khi trở về Việt Nam, ông Nguyễn
Tuấn Anh - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Việt Nhật (JVE Group) nhận thấy một
vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận là tình trạng ô nhiễm môi trường
sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra. Trong đó,
đặc biệt nổi lên là các sự kiện “cá chết hàng loạt”, “nước ô nhiễm bốc mùi hôi thối”
xảy ra tại nhiều sông, hồ trên cả nước.
1. Khát vọng của người con xa quê
Những năm tháng đầu tiên khi bước chân sang Nhật
Bản với tư cách là lưu học sinh được nhận Học bổng Toàn
phần của Chính phủ Nhật Bản (MEXT), ông Nguyễn Tuấn
Anh - Chủ tịch Tập đoàn JVE Group cảm thấy vừa vinh dự,
tự hào, nhưng cũng vừa cảm thấy mình phải có trách
nhiệm với Tổ quốc, đất nước - nơi mình sinh ra và lớn lên.
Ở Việt Nam ta hiện nay, nói đến giải pháp làm sạch
sông, hồ, thường các đơn vị chức năng chỉ nghĩ đến việc
nạo vét. Tuy nhiên, trên thực tế việc nạo vét không xử lý
được tận gốc vấn đề ô nhiễm môi trường nước và tầng
bùn ở đáy sông, hồ và cũng không xử lý được tận gốc
triệt để mùi hôi thối.
Với mong muốn áp dụng những công nghệ hiện đại,
thân thiện với môi trường của Nhật Bản trong xử lý môi
trường, ông Nguyễn Tuấn Anh đã mang về Việt Nam 2
phát minh của Nhật Bản, đó là “Công nghệ nano” và
“Công nghệ sinh học” Bioreactor”. Công nghệ này không
kén môi trường mà có thể ứng dụng được trong nhiều
lĩnh vực khác nhau, mở ra kỷ nguyên mới trong việc xử
lý tận gốc ô nhiễm các "dòng sông, hồ chết", xử lý nước
thải sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi; xử lý môi trường
nước trong nuôi trồng thuỷ hải sản và nông nghiệp hữu
cơ trên toàn quốc.

2. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường nước
mà Việt Nam đang gặp phải
Thực trạng và nghịch lý trong vấn đề xử lý nước thải
tại Việt Nam
Theo thống kê, nước ta có khoảng hơn 2.000 con sông
có chiều dài từ 10km trở lên, mang lại lợi thế rất lớn trong
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Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Tuấn Anh.
việc phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Nhưng, chính các
hoạt động phát triển KTXH lại đang gây ra tác động tiêu
cực. Nhiều con sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân.
Nghịch lý ở chỗ, trong khi các con sông nêu trên đều
bị ô nhiễm như vậy, thì không ít nhà máy xử lý nước thải
đang trong tình cảnh... chưa hoạt động hết công suất
thiết kế. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có
43 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung đi vào vận
hành với tổng công suất thiết kế trên 926.000 m3/ngày
đêm. Tuy nhiên tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý chỉ
đạt khoảng 13%.
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3. Ưu điểm và các giải pháp ứng dụng
công nghệ Nano-Bioreactor hiệu quả tại
Việt Nam
Những ưu điểm của công nghệ Nano-Bioreactor đến từ
Nhật Bản
Các chuyên gia cho biết: “Công nghệ sục khí Nano
của Nhật áp dụng tại sông Tô Lịch vừa qua, để hiểu được
nó phải có kiến thức tổng hợp về vật lý hạt nhân, hóa
học, môi trường. Công nghệ Nano của Nhật Bản với
nguyên lý tạo ra sóng siêu âm, bắn phá điện li phân tử
nước tạo ra các gốc hydroxyl (•OH) hay đơn giản gọi là
OH- cho dễ hiểu. Gốc tự do OH- này có thể oxy hóa
thành tế bào của cả những chất hữu cơ khó bị phân hủy
sinh học, rồi sau đó vi sinh vật được kích hoạt sẽ “ăn”
chất ô nhiễm hữu cơ và phân hủy chúng”.
Chuyên gia Vật lý, nhà nghiên cứu năng lượng Plasma
Nguyễn Phụng Châu cho biết: Công nghệ sinh học
Bioreactor làm từ đá núi lửa Nhật Bản thực chất là 1 dạng
của công nghệ năng lượng Plasma, công nghệ năng lượng
khí vi tế (tinh tế) phi truyền thống, là lĩnh vực vật lý rất
mới, nên các nhà khoa học hiện nay rất ít người biết.

Nguyên lý quá trình làm sạch nước bằng công nghệ Nano Bioreactor.
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Công nghệ này có các ưu điểm:
- Thứ nhất là chi phí đầu tư ban đầu thấp, chủ yếu
gồm hai hạng mục hệ thống máy Nano và vật liệu sinh
học Bioreactor, hệ thống bể ngầm bằng vật liệu FRP tiện
lắp đặt dưới lòng đất. Không yêu cầu nhân lực quản lý
vận hành lớn.
- Thứ hai là xử lý triệt để tận gốc mùi hôi thối (ở cấp
độ phân tử).
- Thứ ba là phân hủy tận gốc bùn hữu cơ tồn đọng lâu
năm dưới lòng sông chết, ao hồ ô nhiễm thành CO2, H2O
mà không cần áp dụng các biện pháp nạo vét cơ học.
- Thứ tư là xử lý tận gốc tại chỗ trong ngày(24h) nước
thải từ nguồn rồi mới xả vào sông nước đã đạt QCVN bằng

bể ngầm trong lòng đất ở các cống xả thải.
- Thứ năm là xử lý tận gốc tại chỗ tạo ra nước đạt
QCVN, dùng làm nguồn cấp bổ cập tại chỗ cho các “dòng
sông chết, ao hồ ô nhiễm”.
- Thứ sáu là bảo tồn hệ sinh thái, cá, thủy sinh phát
triển tốt.
- Thứ bảy là số lượng vi khuẩn, vi sinh vật có hại giảm,
vi sinh vật có lợi tăng.
- Thứ tám là hệ thống xử lý đảm bảo không gây ô
nhiễm thứ cấp.
- Thứ chín là không tốn chi phí xây dựng cống bao
thu gom, chi phí giải phóng mặt bằng...
- Thứ mười là thời gian
thi công ngắn, hiệu quả đạt
nhanh (tùy quy mô dự án)
ổn định trong hàng chục
năm, không bị tái ô nhiễm.
- Thứ mười một là công
suất xử lý thiết kế ban đầu
đáp ứng với lưu lượng thải
có thể thay đổi trong tương
lai lên hàng vài chục lần do
quá trình đô thị hóa dẫn
đến dân số tăng lên.
- Thứ mười hai là có thể
áp dụng bổ sung vào hệ thống
XLNT hiện có mà không cần
đập bỏ hệ thống cũ.
Về giải pháp “xử lý tại chỗ,
bổ cập cấp nước tại chỗ” cho
các dòng sông ô nhiễm
Vừa qua, phía chuyên gia
Nhật Bản đã đề xuất các giải
pháp xử lý cho cả dòng sông
Tô Lịch. Theo đó, giải pháp
xử lý nước thải tại chỗ từ
các cống trước khi xả thải ra
sông để xử lý cả sông Tô
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Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản được thực
hiện gồm 2 nhóm:
- Nhóm 1: Hệ thống Nano-Bioreactor xử lý nước thải
tại chỗ trong ngày (24h) tại bể ngầm ở các cống rồi mới
xả vào sông, nước sau xử lý đạt QCVN, là nguồn cấp nước
bổ cập tại chỗ cho sông Tô Lịch.
- Nhóm 2: Hệ thống Nano-Bioreactor xử lý mùi, chất ô
nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ ở trong lòng sông, tạo
dòng chảy cho sông Tô Lịch.
Giải pháp này sẽ đảm bảo nước thải từ các cống sẽ được
xử lý tại chỗ bằng hệ thống Nano-Bioreactor, nhóm thứ 1 tạo
ra nước đạt QCVN rồi mới chảy vào sông Tô Lịch. Trong trường
hợp phát sinh nước thải tràn vào lòng sông thì vẫn có hệ
thống Nano-Bioreactor nhóm thứ 2 đặt ở giữa sông, ngoài
nhiệm vụ xử lý mùi, chất ô nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ
ở trong lòng sông, sẽ xử lý tiếp khâu phát sinh này và tạo
dòng chảy cho sông Tô Lịch. Hệ thống vận hành hoàn toàn
tự động, có điều khiển đáp ứng cả khi có mưa bão lớn.
Các chuyên gia cũng cho rằng: Nếu áp dụng xử lý tại
bể ngầm mà không dùng công nghệ Nano của Nhật thì rất
khó khả thi. Suốt mấy chục năm qua, chúng ta XLNT, xử
lý ô nhiễm bằng các giải pháp truyền thống (nạo vét,
trồng bè thủy sinh; xây dựng hệ thống cống bao, thu gom
nước thải về xử lý tập trung), nhưng chưa thực sự hiệu
quả. Do vậy, nếu không thay đổi tư duy và giải pháp xử
lý nước thải, thì trong tương lai chúng ta có thể phải đối
mặt với 3 vấn đề:
- Thứ nhất, sẽ cần đến hàng trăm nghìn tỷ đồng mới
có thể hoàn thiện được hệ thống cống bao, thu gom trên
toàn quốc và các nhà máy XLNT tập trung.
- Thứ hai, ngay cả khi hoàn thiện được hệ thống thu
gom nước thải thì cũng không xử lý được tận gốc triệt để
vấn đề mùi hôi thối, bùn tích tụ ở tầng đáy và nước trong
lòng sông hồ đang bị ô nhiễm.

- Thứ ba, là cần 50~100 năm mới hoàn thiện được hệ
thống này trên cả nước.
Do vậy, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy,
ứng dụng công nghệ Nhật Bản trong vấn đề XLNT để
“cứu” các “dòng sông chết”, ao hồ ô nhiễm trên toàn
quốc, cụ thể:
- Phải xác định rõ bản chất vấn đề là hiện trạng các
“dòng sông chết”, ao hồ đang bị ô nhiễm như “cơ thể
sống đang bị ung thư”, bắt buộc phải xử lý khẩn cấp.
- Tham khảo kinh nghiệm các nước tiên tiến, trong đó
có Nhật Bản, ban hành quy định bắt buộc các hộ gia đình
(bắt đầu triển khai ở các khu đô thị mới) phải lắp bể XLNT
từ nguồn (Johkasou), xây dựng quy chuẩn kiểm soát nước
thải sinh hoạt từ nguồn.
Chỉ có thay đổi tư duy, áp dụng đồng thời hai biện
pháp xử lý tận gốc triệt để các “dòng sông chết”, ao hồ ô
nhiễm trên toàn quốc (như áp dụng giải pháp công nghệ
Nano-Bioreactor) đồng thời hoàn thiện luật, chính sách
quy định và chế tài xử phạt để hạn chế mức thấp nhất
nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý mà xả thẳng ra sông
hồ như hiện nay thì mới xử lý được tận gốc, triệt để trong
cả giai đoạn hiện tại và tương lai.
Suốt 3 thập kỉ qua, câu chuyện "hồi
sinh" sông Tô Lịch và các dòng sông chết
khác đã nhiều lần được nhắc đến. Tuy
nhiên, suốt 3 thập kỉ qua đi, nhiều đứa trẻ
sinh ra bên dòng sông ô nhiễm giờ đã lập
gia đình và lại sinh ra những đứa trẻ khác
cũng vẫn phải hít thở mùi hôi thối của
những “dòng sông chết” này. Nếu chúng
ta không thay đổi tư duy về cách XLNT đối
với các “dòng sông chết”, ao hồ ô nhiễm,
thì hiện trạng đó khó có thể thay đổi.
Không chỉ ở Hà Nội, với sông Tô Lịch, còn
các con sông chết, ô nhiễm bốc mùi hôi
thối khác như sông Kim Ngưu, sông Lừ,
sông Sét, sông Nhuệ, hay các con sông ở
các tỉnh, thành phố trên cả nước như sông
Tích, sông Đáy, sông Bắc Hưng Hải…
người dân vẫn sẽ tiếp tục phải sống chung
với ô nhiễm.v
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CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ: Ông Đặng Đức Hạnh
Trụ sở: Số 22/100 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Nhà xưởng: CC2 Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0977 059 448; Email: hanmayphatdien@vinagenset.com
Website: www.vinagenset.com - www.dichvumayphatdien.com
ông ty cổ phần VinaGenset được thành lập năm
2016 bởi đội ngũ đông đảo các thành viên đều có
trên 10 năm kinh nghiệm yêu nghề máy phát điện.
VinaGenset là đơn vị nhập khẩu, lắp rắp và phân
phối hệ thống máy phát điện dự phòng có dải công suất
rộng từ 5 đến 5000kVA.

C
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VinaGenset cung cấp hàng hóa đa dạng chính hãng
của các thương hiệu hàng đầu: VMAN, Cummins, Doosan,
Mitsubishi, Perkins, Kubota, Yanmar, Yuchai, Baudouin…
đi cùng giải pháp tiên tiến, thiết kế và lắp đặt trọn gói
cho các loại hình dự án cần đến máy phát điện dự phòng.
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Đội ngũ kỹ sư, nhân viên của
VinaGenset có kinh nghiệm lâu năm trong
ngành công nghiệp máy phát điện, trung
thực, trách nhiệm và chu đáo. Bởi lẽ
VinaGenset hiểu rõ rằng dịch vụ tốt, sản
phẩm tốt và sáng tạo là yếu tố quan trọng
để tồn tại và phát triển trong một thời kỳ
đầy cạnh tranh khốc liệt và minh bạch.
Tập thể lãnh đạo và công, nhân viên
VINAGENSET quyết tâm đồng lòng vì mục
tiêu trở thành đơn vị Số 1 Việt Nam về lắp
ráp máy phát điện "Made in Vietnam" chất
lượng cao với giá cả cạnh tranh, dịch vụ
chuyên nghiệp vươn tới thị trường quốc tế.
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T NG C NG VI CH T DINH D NG V O TH C PH M CHI N L C QU C GIA V N NG CAO S C KH E C NG Đ NG
ĐẶNG HỒNG VÂN

Vi chất dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng, cần thiết cho sự phát triển và duy trì
sự sống của con người. Thiếu vi chất dinh dưỡng gây nên những hệ lụy nghiêm trọng,
lâu dài về cả thể chất và trí tuệ... Bởi vậy, trong Chiến lược Quốc gia về chăm sóc và
bảo vệ sức khỏe nhân dân, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề này.
Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở
nước ta hiện nay
Theo đánh giá của tổ chức UNICEF tại Việt Nam, nước
ta đang phải đối diện với những thách thức về sức khỏe
cộng đồng như: tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở mức cao,
chiều cao trung bình của người dân ở mức thấp so với các
nước trong khu vực. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
có trên 50% do yếu tố dinh dưỡng. “Hiện nay, tỷ lệ thiếu
vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi là
13%, thiếu máu là 27,8% và thiếu kẽm có tỷ lệ lên tới
69,4%”, TS. BS Trần Khánh Vân, Viện Dinh dưỡng Quốc
gia cho biết.
Mạng lưới toàn cầu về iod đánh giá Việt Nam là “1
trong 19 quốc gia có tình trạng thiếu iod tồi tệ nhất trên
thế giới” và Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào danh
sách “19 nước có tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng
mức độ nặng”.

Nghị định 09 của Chính phủ quy định bắt
buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào
thực phẩm
Trước thực trạng báo động về thiếu vi chất dinh dưỡng
trong cộng đồng, Chính phủ ban hành Nghị định
09/2016/NĐ-CP (Nghị định 09) quy định bắt buộc tăng
cường vi chất dinh dưỡng vào muối, bột mì, dầu ăn và bổ
sung vi chất trong chế biến thực phẩm; nêu rõ trách
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tăng
cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
Nghị định 09 được WHO và UNICEF đánh giá phù hợp
với các khuyến nghị quốc tế. Nghị định quy định 4 vi chất
dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm gồm: iod,
sắt, kẽm và vitamin A. Những thực phẩm bắt buộc tăng
cường vi chất dinh dưỡng bao gồm: muối, bột mỳ, dầu
thực vật...

Tọa đàm tìm giải pháp thúc đẩy thực thi Nghị định 09 của
Chính phủ do NGO-IC tổ chức.
ẢNH: PV
(15/3/2017) đối với muối tăng cường iod và sau 2 năm
(15/3/2018) đối với dầu ăn tăng cường vitamin A và bột
mỳ tăng cường sắt, kẽm.
Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện Nghị định vẫn còn
nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp có yếu tố xuất
khẩu. Để thúc đẩy thực thi Nghị định 09, các giải pháp
được khuyến nghị, đó là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là
trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương
đến địa phương, từ đó thay đổi hành vi sử dụng các thực
phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng của người dân.
Thứ hai, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp
luật bảo vệ sức khỏe nhân dân cho thống nhất và đồng
bộ; có chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp không
tuân thủ.
Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ
sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này, xử lý nghiêm
các đơn vị không tuân thủ.

Những khó khăn và giải pháp thúc đẩy
thực thi Nghị định 09

Thứ tư, xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để hỗ
trợ các doanh nghiệp thực hiện nghiêm Nghị định 09.

Nghị định 09 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2016
và lộ trình bắt buộc áp dụng bắt buộc là sau 01 năm

Thứ năm, thiết lập Ban điều phối để giám sát việc thực
hiện Nghị định 09.v
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“Con đường tơ lụa” “bán hàng cho chính mình”
của bà chủ Mia Fruit với dịch vụ
bảo hành trái cây cao cấp
ÁNH DƯƠNG

Khi mối quan tâm về sức khỏe của người dân ngày càng được đặt lên hàng đầu
cùng với việc nhu cầu tìm kiếm “thực phẩm sạch”, thực phẩm an toàn, thực phẩm
cao cấp ngày càng gia tăng đã mở ra nhiều tiềm năng và hướng đi mới trong kinh
doanh nhưng để thành công trong lĩnh vực này là cả một hành trình.
Ăn gì hết sợ
Số liệu của Bộ Y tế chỉ ra rằng Việt Nam đang là một
trong những nước có tỷ lệ ung thư tăng cao nhất trên thế
giới, chiếm tới 35% trong đó, nguyên nhân từ thực phẩm
chiếm tỉ lệ lớn. Cần làm rõ, thực phẩm bẩn được hiểu là
tất cả các loại thức ăn, thức uống cho vào cơ thể con
người có khả năng gây hại cho sức khoẻ, mà nguy hiểm
nhất là gây bệnh ung thư.
Trước thực tế đó, "ăn gì cũng sợ" là cụm từ được nghe
nhiều nhất từ người tiêu dùng đặc biệt là từ các đối tượng
có nhu cầu thực phẩm khắt khe như các gia đình có con
nhỏ. Để giải quyết tạm thời, một số người đã tìm về các
nguồn thực phẩm ở nông thôn hay tự trồng rau trên sân
thượng nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn thường ngày.
Trong nỗi lo chung của rất nhiều gia đình hiện đại
trong xã hội thì câu chuyện thương hiệu của nhà sáng
lập Mia Fruit (thương hiệu trái cây nhập khẩu cao cấp) lại
là hành trình gian nan của một người phụ nữ can đảm đã
biến trăn trở lớn thành hành động lớn, của một người trẻ
"dám nghĩ dám làm", theo đuổi giấc mơ startup.

Để đảm bảo mọi nguồn hàng mình nhập đều sạch tuyệt đối, bà
chủ thương hiệu trái cây cao cấp Mia Fruit sẵn sàng đến Nhật
Bản, Đài Loan để tìm hiểu các nông trại, quy trình đóng gói,
quy trình đấu giá và ăn thử để "test" sản phẩm.

Nguyễn Ngọc Huyền - nhà sáng lập thương hiệu Mia
Fruit cũng như những người trẻ của thế hệ ngày nay đã
từng trải qua giai đoạn vất vả và gần như bế tắc để tìm
nguồn thực phẩm sạch cho bản thân và gia đình. Sau
nhiều đêm trăn trở, chị quyết định tìm đường kinh doanh
trái cây sạch và trở thành người đầu tiên "tự bán, tự mua".

Dù tình trạng báo động của "thực phẩm bẩn" có thể
dấy lên một phong trào startup "thực phẩm sạch" một
cách mạnh mẽ nhưng không lấy gì để đảm bảo cho sự
thành công của mô hình kinh doanh này. Đó cũng là băn
khoăn của Shark Link khi từ chối đầu tư cho startup Dalat
Foodie tại một chương trình kêu gọi vốn gần đây.

Mục đích ban đầu của Huyền chỉ là để phục vụ cho
nhu cầu sử dụng mỗi ngày của chính mình và người thân.
Nhưng do nhu cầu phát triển và mở rộng chị thành lập
thương hiệu trái cây nhập khẩu để phục vụ cho bạn bè
hay người tiêu dùng có chung nhu cầu lớn như mình. Tên
gọi Mia được lấy từ tiếng Ý nghĩa là của tôi với mong
muốn mang đến những nguồn thực phẩm sạch như cho
chính bản thân sử dụng.

Nhận xét về mô hình, Shark Thái Vân Linh cho rằng
nên chú trọng tìm hiểu và nghiên cứu khẩu vị của khách
hàng trước khi tiến hành kinh doanh và phát triển ồ ạt.

Con đường tơ lụa không trải hoa hồng

Nếu chỉ có ý tưởng thôi thì chưa đủ, kinh doanh "thực
phẩm sạch" là một lĩnh vực hoàn toàn mới nhưng cũng
đầy thách thức, cần phải luôn đổi mới và bứt phá", nữ
CEO chia sẻ.
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Để chinh phục người tiêu dùng khó tính, hơn ai hết
Huyền hiểu được yếu tố đầu tiên là chất lượng. Đối với trái
cây sạch, chất lượng trước hết phải tươi và sạch tuyệt đối.
Muốn làm được như vậy, Huyền tìm cách giảm mọi công
đoạn lưu trữ thậm chí hơn một nửa thời gian so với thông
thường nên trái cây đến tay người tiêu dùng luôn tươi. Cụ
thể, cherry trong vòng 48-72 tiếng đã chuyển về Việt Nam,
24-48 tiếng chuyển đến tay người tiêu dùng, vừa tươi vừa
ngon thậm chí ngon hơn cherry bán ở siêu thị.
Và để chắc chắn rằng mọi nguồn hàng mình nhập đều
sạch tuyệt đối, Ngọc Huyền không ngại đến Nhật, Đài
Loan để tham quan các nông trại, quy trình đóng gói, quy
trình đấu giá... và ăn để "test" sản phẩm.
"Vào mùa trái cây chín Huyền đều dành thời gian tham
quan nông trại các nước, vì trái cây đặc trưng chỉ ngọt
nhất vào mùa đó thôi. Hơn nữa, Huyền không chỉ là một
người kinh doanh, Huyền cũng là khách hàng của chính
mình. Nếu trái cây không sạch và chất lượng, người chịu
hậu quả đầu tiên là Huyền", nữ CEO trẻ bộc bạch.
Nhưng Huyền cũng cho rằng, để thành công và muốn
đổi mới và bứt phá, trước hết phải là người tiên phong.
Ngay từ lúc khởi sự, từ năm 2013, Huyền đã tìm cách khai
phá những "ngách" riêng.
Thứ nhất, Huyền là người tiên phong bán trái cây
nhập khẩu chất lượng cao nhất, thứ hai là tiên phong
trong việc bán hàng online cũng như đầu tư mạnh về
mạng xã hội, thời điểm mà các ông lớn như Lazada, Tiki,
Shopee chưa xuất hiện.
Tuy nhiên, đứng trước một thị trường màu mỡ và đầy
cạnh tranh, khả năng sao chép và "nhân bản" luôn xảy ra
trong sớm chiều, yếu tố đổi mới và bứt phá lại càng trở
thành thách thức lớn của startup.
"Những gì đã trở nên quen thuộc và bão hòa, tôi sẽ tiếp
tục tìm kiếm cái mới". Sau hai năm, việc kinh doanh trái cây
nhập khẩu chất lượng cao đã không còn là cái gì đó quá khó,
Huyền lại là người tiên phong trong việc kinh doanh "sản
vật", là người đầu tiên đem nho mẫu đơn Nhật về Việt Nam.
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"Chịu chơi" với dịch vụ bảo hành trái cây
Cô cũng không ngừng lắng nghe và tìm cách đáp ứng
tốt hơn thị hiếu người dùng bằng cách đưa ra các dịch vụ
"chưa có từng có trên thị trường" như bảo hành trái cây,
đổi trả miễn phí trong 24h...
Những nỗ lực của startup này đã sớm "hái quả ngọt"
khi tính đến hiện tại, tỷ lệ đổi trả sản phẩm dưới 3%
doanh số nhờ đầu vào trái cây đã được tuyển chọn kỹ
lưỡng. Huyền cũng thường xuyên nhận được lời mời tham
gia chuỗi phân phối trái cây đến Việt Nam từ các Hiệp hội
xúc tiến thương mại, đại sứ quán của Úc, Nhật, Hàn Quốc,
Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong thời gian tới, Mia Fruit cũng đang "dấn thân" để
mở lối đi riêng. Dù là người tiên phong bán hàng online
nhưng Huyền vẫn khẳng định rằng việc xây dựng hệ
thống cửa hàng trong tương lai không xa là xu hướng tất
yếu bởi tối ưu trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng
đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các thương hiệu.

Healthy một cách trendy
Theo các nghiên cứu, lối sống organic hay nói cách khác
là sống cân bằng, lành mạnh, hướng về thiên nhiên với
tiêu chí xanh - sạch - phát triển bền vững đang rất thịnh
hành tại các nước châu Âu, Mỹ và lan rộng đến các nước
châu Á phát triển như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Cũng theo một báo cáo Social Listening mới đây của
Younet Media xu hướng sống khỏe, sống lành mạnh
không còn dừng lại ở việc quan tâm tới sức khỏe mà đó
thực sự là một lối sống mới đang lan tỏa trong cộng đồng
đặc biệt là giới trẻ trong đó việc ăn uống một cách
"trendy" đang đặt ra yêu cầu mới cho các nhà cung cấp
sản phẩm, dịch vụ thực phẩm & dinh dưỡng.
"Thực phẩm sạch hay Organic giờ đây đã không còn là
"đủ" đối với người tiêu dùng. Cao cấp (premium) đòi hỏi
nhiều hơn thế. Trong tương lai gần chúng tôi đang ấp ủ
mô hình bán trái cây như bán trang sức". Huyền chia sẻ.v

Ông Nguyễn Quang Tiến - Giám đốc Công ty cổ phần CIC Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC VIỆT NAM
Địa chỉ: Shophouse 06, tòa nhà CT1B, KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: 024.6259.8828 - 024.6259.8818
Website: cicvn.vn - Email: cicvn2007@gmail.com
ông ty cổ phần CIC Việt Nam được thành lập ngày
06/12/2007, là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và
công nghiệp, trong đó tập trung vào chuyên ngành: Tư
vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng công
trình điện đến 35kV; Các công trình cấp điện cho các
khu đô thị, các khu công nghiệp, thi công xây dựng
công trình tự động hóa, cơ điện (M&E) cho các tòa nhà
chung cư, cao ốc văn phòng; Hệ thống chiếu sáng
công cộng, hệ thống chiếu sáng giao thông; Các công
trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh vật tư thiết
bị ngành điện lực...
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Với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao và kinh nghiệm
lâu năm, khả năng sáng tạo không ngừng, tinh thần
làm việc nghiêm túc và phương pháp làm việc chuyên
nghiệp, các công trình do CIC Việt Nam thi công luôn
đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ
thuật, được các chủ đầu tư tin tưởng và đánh giá cao.
Với định hướng rõ ràng, mang tính chiến lược của Ban
lãnh đạo cùng sự quyết tâm, nhiệt tình, sáng tạo của đội
ngũ kỹ sư, CIC Việt Nam tự tin tiếp tục lớn mạnh đồng
thời cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng về
sản phẩm.

Người sáng lập Doanh nghiệp
nhập khẩu trái cây cao cấp Mia Fruit
Nguyễn Ngọc Huyền

Hệ thống cửa hàng Mia Fruit:
Cơ sở 1: 57 Lê Thị Riêng, Quận 1, Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 55 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 028.7306.0505 / 0903.597.257
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