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LờI TÒA SOạN
hát triển khoa học - công nghệ là nhiệm vụ quan trọng phát triển đất nước trong bối cảnh công nghiệp
hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Làm sao để khoa học - công nghệ thực sự trở
thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cần có sự cống hiến của các nhà khoa
học, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp, mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước tạo ra nhiều
sản phẩm mang trí tuệ của người Việt Nam. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Đây
là lần thứ 5 sự kiện này được tổ chức, với 75 tác giả, nhóm tác giả của công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa
học - công nghệ và 7 nhóm tác giả của công trình, giải pháp sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid19 được vinh danh. Nhân sự kiện này, Tạp chí Mặt trận số 205 (tháng 9/2020) mở đầu bằng toàn văn bài phát biểu
của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ công bố Sách vàng sáng tạo
Việt Nam năm 2020 với tiêu đề: “Khoa học và công nghệ là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

P

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2020), Tạp chí có bài viết “Tinh thần,
khát vọng, chính nghĩa, văn minh Việt trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945”. Bài viết tập trung làm nổi bật các giá
trị về tinh thần, khát vọng, chính nghĩa và văn minh… được thể hiện và kết tinh cao độ qua bản Tuyên ngôn Độc lập
năm 1945 bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các giá trị này tiếp tục được bồi đắp, phát huy trong các giai đoạn cách
mạng sau này.
Mục Nghiên cứu - Lý luận - với các bài nghiên cứu mang tính định hướng lớn cho công tác Mặt trận, đó là: “Phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng"; "Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động tập hợp, phản ánh ý
kiến nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tạp chí với bài viết: “Đổi mới công tác tuyên truyền
đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” khẳng định việc đổi mới công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng
yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cấp thiết, sống còn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân
ta; đồng thời nêu một số giải pháp để thực hiện tốt công tác này thời gian tới.
Trong chùm bài viết Tiến tới Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phản ánh quá
trình hình thành và các bước phát triển trong đấu tranh cách mạng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp nối mạch của các số trước, có bài: “Vai trò của Ban Công tác Mặt
trận, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở
An Giang”. Bài viết phân tích hiệu quả các mô hình nhằm phát huy vai trò của người dân vào công cuộc đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; và nêu giải pháp thực hiện tốt công tác này - từ thực tiễn tại tỉnh An Giang với vai trò trung tâm của Mặt trận địa phương.
Ở các mục Diễn đàn Đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực
tiễn; Nhân vật - Sự kiện Tạp chí số này có nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu về các công tác Mặt trận, bên cạnh đó là
các bài tổng kết kinh nghiệm - thực tiễn từ hoạt động Mặt trận các cấp… trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh
nghiệm, là thông tin bổ ích để cán bộ Mặt trận các cấp tham khảo, học tập.
Với nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết kinh nghiệm - thực tiễn về công tác Mặt trận, Tạp chí Mặt trận
số 205 (tháng 9/2020) tiếp tục là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ Mặt trận các cấp.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Tổng Biên tập
TS. VŨ VĂN TIẾN
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KHOA HọC VÀ CÔNG NGHệ
là một trong những động lực
quan trọng nhất để phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc*
BAN BIÊN TẬP: Ngày 24/8/2020, phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo
Việt Nam năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc
Vượng đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên
của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của
khoa học - công nghệ, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển và
ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những
động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Dưới đây, Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần
Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ công bố Sách
vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.
Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,
hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan
Trung ương rất vui mừng tới dự Lễ công bố Sách vàng
Sáng tạo Việt nam năm 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 75
năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi xin gửi tới các quý
vị đại biểu và các đồng chí lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các quý vị và các đồng chí,
những năm qua, đặc biệt là giai đoạn đất nước ta đổi
mới, các cấp, các ngành và toàn xã hội đã nhận thức đầy
đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của khoa học - công
nghệ đối với đời sống và quá trình phát triển đất nước.
Đảng, nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng để
phát triển khoa học - công nghệ, chủ động tham gia vào
cách mạng công nghiệp lần thứ tư. nhiều phong trào thi
đua sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công
nghệ phục vụ cuộc sống, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ
quốc đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, các tầng lớp
nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Đã có hàng nghìn công
trình, giải pháp khoa học - công nghệ được trao giải, từng
*

Tiêu đề do Tạp chí Mặt trận đặt.
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bước ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết
thực, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, phát triển đất nước.
hưởng ứng phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và công
nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam,
một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận, tổ chức
tuyển chọn, công bố, vinh danh các công trình, giải pháp
khoa học - công nghệ tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo
Việt nam. Thông qua hoạt động này, từ 2016 đến nay,
chúng ta đã tuyển chọn, công bố, vinh danh 365 công
trình, giải pháp khoa học - công nghệ trong Sách vàng
Sáng tạo Việt nam vào dịp kỷ niệm Quốc khánh nước nhà.
riêng trong năm 2020, có 75 công trình, giải pháp khoa
học được vinh danh, đáng chú ý, có 7 công trình, giải
pháp khoa học - công nghệ đóng góp tích cực cho hoạt
động phòng, chống đại dịch covid-19 thời gian qua.
năm năm qua, Sách vàng Sáng tạo Việt nam đã tôn
vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp
thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công

n g h i ê n
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-

L Ý

L u ậ n

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.
ẢNH: KỲ ANH

nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học
- công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá
nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công
nghệ ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực để
đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên
mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy
năng lực sáng tạo của người Việt nam trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
nhân dịp này, xin chúc mừng và biểu dương các tác
giả, tập thể tác giả đã có những công trình, giải pháp
khoa học và công nghệ được tuyển chọn và vinh danh
trong Sách vàng Sáng tạo Việt nam năm 2020.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,
Bác hồ đã dạy: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và
phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm
nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện
đời sống của nhân dân”. Bác còn căn dặn phải “phổ biến
rộng rãi những hiểu biết khoa học và kỹ thuật trong đông
đảo quần chúng, thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến kỹ
thuật, sáng chế phát minh”.
Thực hiện lời Bác dạy, xuất phát từ yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới,
nhất là trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển

mạnh mẽ, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội; trên cơ sở nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt nam là
“tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã
hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia
xây dựng Đảng, nhà nước… góp phần xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc”, thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt
được, Mặt trận Tổ quốc Việt nam cần tiếp tục phối hợp với
Bộ Khoa học và công nghệ, các cơ quan liên quan, tổ chức
thật tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển của đất nước.
các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các
thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên
và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của khoa học công nghệ, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng: “phát
triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng
đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một trong nội
dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước
trong hoạt động của các ngành, các cấp”, nhằm tạo bứt phá
về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh
tranh của nền kinh tế và sản phẩm hàng hóa Việt nam.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao
Giấy chứng nhận, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
ẢNH: KỲ ANH

Mặt trận Tổ quốc Việt nam phối hợp với ngành khoa
học và công nghệ, các tổ chức thành viên tiến hành giám
sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa
học đã được nghiên cứu ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ
chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài,
công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong
thực tiễn. Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm
sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã
được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình
trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy
hiệu quả trong thực tiễn. Tiến hành đánh giá kết quả sau
5 năm tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo
Việt nam, trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm phương thức,
cách làm mới phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay và yêu
cầu của thực tiễn. Theo tôi, Mặt trận Tổ quốc Việt nam
phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ, các tổ chức, cơ
quan hữu quan tiến hành xem xét tuyển chọn, vinh danh
trong Sách vàng Sáng tạo, trao thưởng cho các công trình,
đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ đã được ứng dụng
trong thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, có
sức sống thực sự, được kiểm nghiệm từ thực tiễn; các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa
học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tựu trung lại,
phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí,
thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình,
đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ.
cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng
dụng khoa học - công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu
phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề
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thiết thực mà xã hội quan tâm. Trước mắt, Mặt trận Tổ
quốc Việt nam các cấp cần phối hợp với các ngành tập
trung tuyên truyền, vận động, tôn vinh, trao thưởng
cho các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt, có
hiệu quả việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản
xuất nhất là trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường, biến
đổi khí hậu…
Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm,
tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức
thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời
sống; cổ vũ, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo
trong mỗi người dân Việt nam, đóng góp vào sự phát triển
phồn vinh của đất nước.
Một lần nữa, tôi xin chúc mừng các tác giả và tập thể
tác giả có công trình được vinh danh trong Sách vàng
Sáng tạo Việt nam năm 2020. Tôi tin tưởng rằng, những
phong trào, hoạt động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt
nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm
say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã
hội. Thực hiện lời Bác hồ dạy, chúng ta hãy đoàn kết
cùng nhau nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt nam
ngày càng lớn mạnh, tạo nên động lực mạnh mẽ để xây
dựng đất nước Việt nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh.

chúc các vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!v

n g h i ê n

c ứ u

-

L Ý

L u ậ n

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong đấu tranh với các quan điểm sai trái,
thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
trước thềm Đại hội XIII của Đảng
NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Việc nhận diện, cảnh giác, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch
là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhất là trước
thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bằng các hoạt động
của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã và đang
tích cực thực hiện công tác này và thu được những kết quả quan trọng.
Summary: The identification, vigilance, and struggle with wrong and hostile
arguments is an important task of the entire Party, the entire army and the
entire people, especially before the 13th National Congress of the Party.
Through their activities, the Vietnam Fatherland Front and its member
organizations have been actively implementing this work and have obtained
important results.
Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng Cộng
sản Việt Nam.
Keywords: Protection of the Party's ideological foundation; The 13th National Congress of the Party; the
Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 26/8/2020; Sửa chữa: 28/8/2020; Duyệt đăng: 8/9/2020.

ại đoàn kết là truyền thống hết sức quý báu của
dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình
dựng nước và giữ nước; là một trong những bài
học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh
đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng
liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng
Việt nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là
nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền
vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tăng
cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và
Bác hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt nam. cách đây 90 năm, ngay sau khi
Đảng ra đời, ngày 18/11/1930, hội phản đế Đồng minh

Đ
*

- hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt nam được thành lập, đánh dấu sự phát triển
về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết
toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất
Việt nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác
nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng
góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng,
của dân tộc.
ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt nam hoạt động theo
nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất
hành động; tôn trọng sự khác biệt, tìm điểm tương
đồng để thực hiện mục tiêu chung; không ngừng tăng

Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
tạo nên sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động,
sự linh hoạt và sinh động trong cơ cấu thành phần khối
đại đoàn kết toàn dân tộc. các phong trào thi đua, các
cuộc vận động xã hội rộng lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt nam các cấp và các tổ chức thành viên triển
khai đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và
nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình
và tích cực hưởng ứng. các cuộc vận động về đoàn kết
giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm
giàu hợp pháp, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái,
trợ giúp những vùng, những người gặp khó khăn, hoạn
nạn, thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân
cư để giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường…
có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận
Tổ quốc Việt nam đã tích cực tham gia đổi mới và nâng
cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; vận
động toàn dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm
chủ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tăng cường mối
liên hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân,
đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và
địa bàn khu dân cư, tham gia đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí...
Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần
thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước
cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc
Việt nam hiện nay. Từ đó, góp phần tăng cường tình
đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt nam
với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới;
tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ
trên thế giới đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Sau gần 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011), cán bộ, đảng viên và nhân
dân ta thống nhất cao và nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn
về con đường phát triển đất nước, qua đó tạo chuyển
biến quan trọng trong tư duy, hành động và cụ thể hóa
thành nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ
công cuộc đổi mới, khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm, yếu kém, phát triển đất nước nhanh và bền vững.
nhờ đoàn kết, đất nước ta đã có được vị thế, tiềm lực
và cơ đồ như hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu
tố tích cực vẫn còn những nhận thức lệch lạc, quan
điểm sai trái, thậm chí thù địch, đi ngược lại lợi ích dân
tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Việc nhận diện, cảnh giác, đấu tranh với các quan
điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhất là trước thềm Đại
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hội Xiii của Đảng. Bằng các hoạt động của mình, Mặt
trận Tổ quốc Việt nam và các thành viên đã và đang tích
thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai
trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng
những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện:

Thứ nhất, trước các luận điệu xuyên tạc cho rằng, con
đường Việt nam đang đi sẽ dẫn tới diệt vong dân tộc, vì
một đảng cầm quyền sẽ dẫn tới độc quyền, tham nhũng,
tha hóa, quyền con người, quyền công dân bị vi phạm,
không có sáng tạo. Vậy sự thật 35 năm đổi mới ở nước ta
là như thế nào? Mặt trận Tổ quốc Việt nam với 5 chương
trình hành động, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” nay là cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,
“cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ
lại phía sau”, “uống nước, nhớ nguồn”, “người Việt nam
ưu tiên dùng hàng Việt nam”, thi đua “Đoàn kết, sáng
tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả hội nhập
quốc tế”, vận động toàn dân tham gia phòng, chống
tham nhũng, lãng phí đã góp phần mang lại kết quả to
lớn về kinh tế - xã hội và niềm tin của nhân dân. Đặc
biệt vừa qua toàn dân hưởng ứng thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid19 trên 2000 tỷ đồng đã thể hiện tinh thần yêu nước,
đoàn kết, niềm tin vào Đảng, nhà nước, tính ưu việt của
hệ thống chính trị ở nước ta, được các nước, các tổ chức
quốc tế, dư luận đánh giá cao.
các cuộc vận động của Mặt trận diễn ra rộng khắp từ
thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, đến
tận khu dân cư, hộ gia đình, trong các giai cấp, tầng
lớp, dân tộc, tôn giáo với phương châm ích nước, lợi
nhà, bảo đảm dân sinh, nâng cao dân trí, dân chủ, là
biểu hiện sinh động bảo đảm quyền con người, quyền
công dân, qua đó, giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về
mục tiêu và mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt
nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội với các đặc trưng cơ bản
là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn
của Đảng cộng sản Việt nam và chủ tịch hồ chí Minh,
phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. chỉ có chủ
nghĩa xã hội mới mang lại tự do, cuộc sống ấm no, hạnh
phúc cho nhân dân.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam hướng về cơ
sở, đa dạng các hình thức vận động, tập hợp nhân dân.
Thực hiện phương châm đoàn kết để Mặt trận là nơi mọi
người dân có thể nói lên tiếng nói của mình, thông qua
đó để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính
sách, pháp luật. Tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp
xúc, đối thoại, tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân, tham gia công tác hòa giải ở
cơ sở. Sâu sát nắm chắc tình hình nhân dân, phát huy
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vai trò của các thành viên, kịp thời đề xuất, kiến nghị
với Đảng, nhà nước giải quyết nguyện vọng, quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận
Tổ quốc Việt nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng
công an và các lực lượng phát động phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm, tai
nạn giao thông, tệ nạn xã hội; giúp người lầm lỗi tái
hòa nhập cộng đồng, không để các thế lực thù địch lợi
dụng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những hạn
chế, khuyết điểm, vấn đề xã hội bức xúc để chống phá.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt nam rất chú trọng và
làm tốt công tác vận động, đoàn kết các dân tộc, tôn
giáo. Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt nam đã ra nghị quyết chuyên đề về vận động
đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xác định rõ mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp giai đoạn 2015-2020. Để thực hiện nhất
quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai
trò của hơn 96 triệu dân tham gia thực hiện phát triển
kinh tế - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã triển
khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục
tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an
ninh quốc phòng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo nhằm nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc
nói chung, đồng bào có đạo nói riêng theo hướng “ích
nước, lợi nhà”, “tốt đời, đẹp đạo”. huy động cao nhất
sức người, sức của, sự đồng tâm, hiệp lực của đồng bào
vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy giá trị đạo
đức tốt đẹp của các tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt nam
đã có các chương trình cụ thể phối hợp với các bộ,
ngành, vận động 43 tổ chức tôn giáo trong cả nước
tham gia giáo dục, dạy nghề, khám chữa bệnh, nhân
đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi
khí hậu. Vận động và phát huy vai trò người uy tín, tiêu
biểu trong đồng bào các dân tộc, chức sắc tôn giáo tham
gia vào tổ chức của Mặt trận, các đoàn thể, tăng cường
tiếp xúc, đối thoại với người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành,
tạo đồng thuận cao trong các dân tộc, tôn giáo thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nước.
các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; lợi
dụng thiếu sót, sơ hở trong quản lý gây tâm lý bất mãn
với chính quyền, khích lệ tư tưởng cực đoan, ly khai làm
“ngòi nổ” để kích động chống đối đòi nhân quyền, đòi
dân chủ, đòi tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm mục đích
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nền độc lập của dân
tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt nam thường xuyên tuyên
truyền, có quan điểm rõ ràng với các biểu hiện sai trái,
cảnh giác với những luận điệu xét lại lịch sử coi các cuộc
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kháng chiến của ta là vô nghĩa; vu cáo nhà nước vi phạm
dân chủ, nhân quyền nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, nhà nước và Mặt
trận Tổ quốc Việt nam với đồng bào các dân tộc, đồng
bào có đạo. Tăng cường công tác tuyên truyền mỗi khi
nhà nước bổ sung hoặc thay thế những văn bản pháp
luật mới như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật an ninh
mạng… Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam chủ trì,
phối hợp với các đoàn thể tổng hợp những kết quả đổi
mới về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân
dân để phối hợp với nhà nước, Bộ ngoại giao đấu tranh
phản bác những luận điệu sai trái cho rằng Việt nam vi
phạm nhân quyền, tự do tôn giáo.

Thứ tư, thực hiện giám sát, phản biện xã hội mục
đích vì lợi ích của nhân dân, vì quốc gia, dân tộc đã làm
rõ bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đúng đắn. nhận thức rõ
những vấn đề của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt nam, nhất là về kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy
luật của kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt
nam lãnh đạo là phù hợp và đúng đắn. Tuy nhiên, trong
hoạt động thường xuyên phải giải thích, đấu tranh với
những quan điểm tự do theo kiểu phương Tây, cá nhân
chủ nghĩa, hình thành tổ chức xã hội dân sự để nước
ngoài dễ chi phối, tác động, can thiệp. Tư tưởng này
không có lợi cho quốc gia, dân tộc và trái với mục tiêu
ổn định, đoàn kết, phát triển.
cảnh giác trước các hoạt động của các cá nhân, nhân
danh tổ chức xã hội, lợi dụng diễn đàn để phát biểu,
phản biện xã hội, xuyên tạc, phủ nhận những thành quả
mà nhân dân ta đã đạt được. phản biện xã hội không
phải là phản bác, phủ nhận sạch trơn mà là hình thức để
bày tỏ quan điểm, nêu mặt trái để làm sáng tỏ mặt phải,
đồng tình hay không đồng tình nhưng mang tính xây
dựng, nhằm tăng đồng thuận xã hội, bảo đảm nguyên
tắc của phản biện xã hội, tôn trọng nguyên tắc tập trung,
dân chủ, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. những
luận điệu này thường đưa ra những vấn đề yếu kém,
khuyết điểm như một số nơi dân chủ còn hình thức,
bệnh quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng,
chưa làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo do người dân còn bức xúc ở một số nơi để rồi quy
kết lỗi do thể chế, chế độ. những nội dung này, Đảng,
nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cũng kiên quyết phòng,
chống. Mặt trận quan tâm làm tốt nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng nhân dân, giám sát cán bộ, đảng viên, tăng
cường tuyền truyền, vận động, không để bị lợi dụng.

Thứ năm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về đại đoàn
kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
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nam, nhất là vai trò chủ trì thực hiện các cuộc vận
động, phong trào thi đua yêu nước, cầu nối giữa Đảng,
nhà nước với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân
chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia
xây dựng Đảng, nhà nước; tăng cường mối liên hệ giữa
nhân dân với Đảng, nhà nước. cần nhận diện những tư
tưởng cục bộ, lợi ích nhóm để phòng tránh trong xây
dựng chính sách, pháp luật cũng như trong xây dựng
đội ngũ cán bộ. Tuyên truyền việc thực hành dân chủ
trong Đảng và ngoài xã hội; có quan điểm rõ ràng không
đồng tình với hành vi nói xấu, bôi nhọ cán bộ.
90 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hồ chí
Minh luôn soi đường để Đảng và nhân dân ta đi từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, tư tưởng, chính sách xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh, phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch, Mặt trận Tổ quốc Việt nam tiếp
tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo,
hướng dẫn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản
bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch làm
phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đến sự ổn định
và phát triển đất nước, phương hại đến việc xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực hiện nhiệm
vụ 5 năm qua, cương lĩnh 2011, các chương trình hành
động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam thời gian qua, Mặt
trận Tổ quốc các cấp đang thực hiện việc tham gia góp
ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kiên trì quan
điểm phát huy vai trò của các thành phần kinh tế, ủng
hộ các nhân tố tạo động lực mới cho sự phát triển đất
nước, thực hiện khát vọng của dân tộc, làm cho tư
tưởng đại đoàn kết dân tộc được thể hiện trong mọi chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tạo điều kiện và
môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá
nhân phát huy các nguồn lực và tài năng sáng tạo, đóng
góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân.

hai là, bổ sung các giải pháp trong các chương trình
của Mặt trận Tổ quốc Việt nam thực hiện hiệu quả nghị
quyết hội nghị Trung ương 4 khóa Xii về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, chỉ thị số 05-cT/TW “Về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh”, Quy
định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018, của Ban chấp
hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán
bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương” và Quy
định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019, của Bộ chính trị
“Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống
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chạy chức, chạy quyền” trong toàn hệ thống Mặt trận
Tổ quốc Việt nam. Đây là cơ sở quan trọng nhằm khẳng
định một đảng nếu vì lợi ích của nhân dân, dựa vào
nhân dân để tự chỉnh đốn, đổi mới, nhân dân vẫn tín
nhiệm lãnh đạo đất nước tới phồn vinh.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức
chính trị - xã hội cần thực hiện tốt hơn vai trò đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân
dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt
động, đoàn kết các giai cấp, dân tộc, tôn giáo. Đẩy
mạnh việc nghiên cứu và tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng hồ chí Minh một cách có hệ thống, bài
bản, đi vào chiều sâu gắn liền với việc nghiên cứu, tổng
kết thực tiễn việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
tộc. Đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc,
phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ chí Minh,
làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Bốn là, theo sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị các
cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời những vấn đề
bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân
dân và toàn xã hội. phối hợp với các cơ quan báo chí,
truyền thông trong đấu tranh vạch trần những thủ
đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, phản động,
qua đó định hướng dư luận xã hội luôn cảnh giác đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong
tình hình mới.
năm là, quá trình vận động phát triển của kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa
xã hội đã tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội, tác động đến mọi tầng lớp, giai cấp, mọi
dân tộc, tôn giáo trong cộng đồng xã hội, đến mọi
người dân. Đảng và nhà nước đang nỗ lực xây dựng một
xã hội mà ở đó người dân thực sự được làm chủ, con
người là chủ thể của công cuộc đổi mới, là trung tâm
của mọi chính sách, được quyền tham gia vào quá trình
xây dựng chính sách, nhất là các vấn đề liên quan trực
tiếp đến người dân, đến lợi ích chung của xã hội, cộng
đồng. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện về cơ chế,
con người, nguồn lực, môi trường xã hội để nâng cao
chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng nhà nước, tham gia phòng, chống tham
nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức
chính trị - xã hội.
Sáu là, để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù
địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là
chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đòi hỏi mỗi cán bộ
Mặt trận, đoàn thể phải có quan điểm, bản lĩnh, lập
trường vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân,
phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm nòng
cốt trong thực hiện, động viên nhân dân thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ “kép” năm 2020 là hành động thiết
thực trước thềm Đại hội Xiii của Đảng.v

n g h i ê n

c ứ u

-

L Ý

L u ậ n

Tinh thần, khát vọng, chính nghĩa,
văn minh Việt Nam trong Tuyên ngôn
Độc lập năm 1945
PHẠM HỒNG CHƯƠNG*

Tóm tắt: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch,
người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân
dân ta và non sông, đất nước ta bằng bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ năm 1945,
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kỷ niệm 75 năm ra đời của Tuyên
ngôn Độc lập (2/9/1945 - 2/9/2020), bài viết thêm một lần nữa khẳng định tinh
thần, khát vọng, chính nghĩa và văn minh Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
thể hiện trong văn kiện lịch sử đặc biệt này.
Summary: Our fatherland, our people, our country gave birth to President Ho, a
great national hero, and it was him who brightened our fatherland, our people and
our country, with the immortal Declaration of Independence in 1945, giving birth
to the Democratic Republic of Vietnam. Celebrating the 75th anniversary of the
Declaration of Independence (September 2, 1945 - September 2, 2020), this
article once again affirms the spirit, aspiration, righteousness and civilization of
Vietnam that President Hồ Chí Minh had shown in this special historical document.
Từ khóa: Tuyên ngôn Độc lập năm 1945; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việt Nam.
Keywords: The 1945 Declaration of Independence; President Ho Chi Minh; Vietnam.
Nhận bài: 10/8/2020; Sửa chữa: 19/8/2020; Duyệt đăng: 1/9/2020.

1. Tinh thần, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc ta
đã được hình thành trong quá trình hàng ngàn năm dựng
nước, lại được tích hợp qua mười thế kỷ chiến đấu để hồi
sinh một quốc gia tự chủ, độc lập và đã thành công với sự
ra đời của nhà nước độc lập Đại cồ Việt. Tinh thần ấy lại
hấp thụ thêm nhiều năng lượng mới mạnh mẽ khi dân
tộc ta đi dọc theo thiên niên kỷ thứ hai trong cuộc đấu
tranh kiên cường để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc - từ
Đại cồ Việt tới Việt nam.

Toàn bộ tinh thần, khát vọng về quyền tự nhiên của
dân tộc được tích lũy trong tiến trình lịch sử đó tiếp tục
được nhân lên trong gần một thế kỷ oanh liệt chống chủ
nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít, chế độ phong kiến để
đưa tới thắng lợi của cách mạng Tháng Tám. Tất cả tinh
thần, khát vọng của dân tộc đã hội tụ ở chủ tịch hồ chí
Minh, rồi toả sáng qua bản Tuyên ngôn Độc lập do người
khởi thảo và tuyên bố trước thế giới về sự ra đời của nước
Việt nam mới - nước Việt nam Dân chủ cộng hòa.

Trong tiến trình lịch sử oanh liệt đó, cha ông ta đã
viết những tuyên ngôn độc lập bằng máu của mình. Từ
“nam quốc sơn hà” trong cuộc kháng chiến chống quân
xâm lược Tống đến “Bình ngô Đại cáo” sau cuộc kháng
chiến chống quân Minh... đã khắc vào lịch sử điều thiêng
liêng nhất của dân tộc ta là tinh thần độc lập, tự do.

ra đời trong điều kiện lịch sử đó, Tuyên ngôn Độc lập
đồng thời là kết quả trực tiếp của cách mạng Tháng Tám và
là thành quả của cả quá trình tranh đấu anh dũng của nhân
dân ta trong cả tiến trình dựng nước và giữ nước. Do đó,
qua Tuyên ngôn Độc lập, chủ tịch hồ chí Minh không chỉ
thể hiện tinh thần của dân tộc Việt nam trong tiến trình

*

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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bảo vệ không gian cho sự sinh tồn và phát triển của mình,
mà còn đồng biểu thị khát vọng tột bậc của dân tộc ta về
quyền của dân tộc và con người Việt nam. Tinh thần và khát
vọng đó được người long trọng tuyên bố trước thế giới:
“nước Việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực
sự đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt
nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và
của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Bằng tuyên bố trước thế giới, cả dân tộc Việt nam đã
anh dũng, kiên cường đứng lên đấu tranh chống phát xít
nhật, thực dân pháp và chống lại chế độ phong kiến để
giải phóng dân tộc và con người, chủ tịch hồ chí Minh đã
nói rõ: dân tộc Việt nam đứng trong chính nghĩa, văn
minh và nhân danh chính nghĩa, văn minh để chống lại
phi nghĩa, dã man, tàn bạo, lạc hậu dù nó đến từ đâu và
với hình thức nào.
Không chỉ như vậy, với sự khẳng định “Dân ta đã đánh
đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây
nên nước Việt nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ
quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ
cộng hòa”, một kiểu tổ chức xã hội hiện đại, văn minh,
một lần nữa với Tuyên ngôn Độc lập, chủ tịch hồ chí Minh
đã thể hiện văn minh chính trị của dân tộc Việt nam trong
việc lựa chọn một kiểu tổ chức xã hội tiến bộ, nhịp bước
với nhân loại và xu thế phát triển của thời đại.
Bởi vậy, không chỉ làm sáng tỏ tinh thần và khát vọng
Việt đối với độc lập, tự do, qua Tuyên ngôn Độc lập, chủ
tịch hồ chí Minh còn thể hiện rõ chính nghĩa và văn minh
Việt trong thực hiện tinh thần và khát vọng đó trước thế
giới. Đó là, dân tộc Việt nam đứng về phía chính nghĩa,
văn minh, nhân danh chính nghĩa, văn minh chống lại
phi nghĩa, dã man, lạc hậu để giành độc lập, tự do và tổ
chức, xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh nhằm mưu cầu
lợi ích đúng đắn cho dân tộc và con người Việt nam, góp
phần thúc đẩy phát triển lịch sử của loài người. Với hành
trang đó, thông qua Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, dân
tộc ta đã chủ động hòa vào dòng chảy văn minh của nhân
loại tiến bộ, một dân tộc độc lập, tự do.
2. Thật đặc biệt khi vào đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn
khai sinh nước Việt nam mới, chủ tịch hồ chí Minh đã
dẫn nguyên văn một đoạn mang tư tưởng cơ bản nhất của
Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ (năm 1776): “Tất cả mọi
người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ
những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong
những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do, quyền
mưu cầu hạnh phúc”. cũng không phải ngẫu nhiên khi
người đã trích dẫn đoạn sau đây trong Tuyên ngôn nhân
quyền và Dân quyền của cách mạng pháp (năm 1791):
“người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và luôn
luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
ghi nhận “lời bất hủ” và những “lẽ phải không ai chối
cãi được” vào Tuyên ngôn Độc lập, chủ tịch hồ chí Minh
đã làm cho bản Tuyên ngôn không chỉ kết tinh tinh thần,
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khát vọng, chính nghĩa và văn minh Việt, mà còn chứa
đựng những giá trị tiến bộ chung của nhân loại. Sự kết
hợp hài hoà đó trong Tuyên ngôn Độc lập đã đưa dân tộc
Việt nam hội nhập vào thế giới hiện đại và tiến nhanh
vào tiến trình phát triển văn minh chung của loài người.
Với sự khẳng định con người - không phân biệt giới
tính, quốc tịch, chủng tộc, giai cấp... là bình đẳng, đều có
quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, chủ tịch
hồ chí Minh đã không chỉ phát triển luận điểm thành
quyền tồn tại, quyền sung sướng và quyền tự do trong sự
bình đẳng của các dân tộc mà còn chỉ ra nguyên lý dân
chủ, bình đẳng giữa các dân tộc trên thế giới, trên cơ sở xác
định đó cũng là quyền tạo hóa trao cho các dân tộc. Xuất
phát từ “lời bất hủ” trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ,
những nội dung này được người đưa ra như một lẽ tự
nhiên: “Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc
trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có
quyền được sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
như vậy, sự bình đẳng với quyền tồn tại, quyền tự do
và mưu cầu hạnh phúc không dừng lại ở quyền bình đẳng
của cá nhân con người, mà được chủ tịch hồ chí Minh
phát triển thành quyền bình đẳng tự nhiên của các dân
tộc. Trong đó, tất cả các dân tộc trên thế giới, không phân
biệt chủng tộc, không phân biệt lớn, nhỏ, đều được bình
đẳng, đều “có quyền được sống, quyền sung sướng và
quyền tự do” và tự quyết định vận mệnh của mình. có
thể nói, qua Tuyên ngôn Độc lập, chủ tịch hồ chí Minh đã
đặt ra cơ sở pháp lý cho một trật tự thế giới với quan hệ
quốc tế mới dựa trên sự tôn trọng quyền dân tộc cơ bản
và sự bình đẳng giữa các dân tộc. Trên ý nghĩa đó, người
cũng chỉ ra biểu thức cho một nền hoà bình vững bền
trên hành tinh của chúng ta và xác định những nguyên
tắc chung sống hoà bình giữa các nước có chế độ chính trị
khác nhau phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn
trọng quyền cơ bản của các dân tộc.
Dựa trên giá trị chung của nhân loại thể hiện ở “lời bất
hủ” và những “lẽ phải không ai chối cãi được”, đồng thời
căn cứ vào “những nguyên tắc dân tộc bình đẳng” mà các
nước dân chủ chống chủ nghĩa phát xít đã công nhận để
tuyên bố về sự độc lập của nước Việt nam, qua Tuyên
ngôn Độc lập, chủ tịch hồ chí Minh cũng thể hiện rõ quan
điểm của dân tộc Việt nam trong việc giải quyết các vấn
đề quốc tế. Đó là, quyền tự nhiên của các dân tộc và pháp
lý quốc tế phải được tôn trọng để giải quyết các mối quan
hệ quốc tế và đó là điều kiện hàng đầu giữ gìn vững bền
hòa bình thế giới và làm cho chính nghĩa, văn minh thắng
phi nghĩa, dã man, bạo tàn của cường quyền.
có thể nói rằng, bằng sự tiếp nhận nội dung về quyền
con người của hai bản Tuyên ngôn của cách mạng pháp và
Mỹ, Tuyên ngôn Độc lập do chủ tịch hồ chí Minh soạn thảo
và công bố năm 1945 là tuyên ngôn đầu tiên trên thế giới xác
định quyền dân tộc cơ bản từ nền tảng quyền tự nhiên của
con người. phát triển từ quyền cá nhân thành quyền dân tộc
chẳng những chủ tịch hồ chí Minh vẫn khẳng định mọi cá
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nhân là chủ thể của quyền con người, mà cả dân tộc cũng là
chủ thể của các quyền đó. Điều này nói lên rằng quyền sống,
tự do và mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân cũng như của
dân tộc không có gì trừu tượng, mà rất cụ thể và có mối quan
hệ hữu cơ với nhau. Mối quan hệ đó đảm bảo sự tồn tại lẫn
nhau và là cơ sở để chủ tịch hồ chí Minh khẳng định tinh
thần của nhân dân Việt nam “quyết đem tất cả tinh thần và
lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc
lập ấy”. Mối quan hệ đó đem lại nội dung thực tế cho các
quyền này, chứ không phải là các từ ngữ trống rỗng, người
chỉ rõ rằng: nếu nước độc lập mà dân chưa được hưởng tự do,
ấm no, hạnh phúc thì độc lập đó cũng chẳng có nghĩa gì.
Biểu thị mối quan hệ dân tộc - con người được chủ tịch hồ
chí Minh thể hiện rất rõ trên tiêu chí “Độc lập - Tự do - hạnh
phúc” của nước Việt nam Dân chủ cộng hòa và được giữ
nguyên làm tiêu chí của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
nam hiện nay. Bảo đảm cho độc lập dân tộc, đưa lại tự do và
hạnh phúc cho con người Việt nam là lý do văn minh cho ra
đời và tồn tại của nhà nước mới ở nước ta sau năm 1945 theo
tư tưởng của chủ tịch hồ chí Minh.
Sự kết hợp giữa quyền và lợi ích dân tộc với quyền và
lợi ích con người trong Tuyên ngôn lập nước và được thể
hiện trên tiêu chí của nhà nước ta trở thành và chính là
mẫu số chung để đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết
hợp tối đa sức mạnh của dân tộc với quốc tế trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam. Bởi lẽ, quyền
dân tộc và quyền con người không chỉ là khát vọng của
toàn dân Việt nam, mà còn là nguyện vọng chung của
nhân dân tất cả các dân tộc trên thế giới.
Đó là những biểu hiện nữa của văn minh Việt nam
được chủ tịch hồ chí Minh thể hiện trong Tuyên ngôn
Độc lập. Trong đó, văn minh Việt nam không chỉ đơn
thuần hàm chứa những nội dung văn minh nhân loại mà
còn đóng góp có ý nghĩa thời đại vào sự phát triển văn
minh nhân loại.
Tinh thần, khát vọng, chính nghĩa của một dân tộc,
con người phải được văn minh hóa theo sự tiến hóa của
nhân loại là thông điệp chủ tịch hồ chí Minh gửi qua
Tuyên ngôn độc lập đến loài người.
3. Là sự kế tục tinh thần, khát vọng, chính nghĩa và
văn minh Việt nam của khẩu hiệu chiến lược "Dân tộc trên
hết” “Tổ quốc trên hết", trong quá trình vận động và tiến
hành cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên ngôn Độc
lập lại trở thành nguồn cội trực tiếp của ý chí “Quyết tử cho
Tổ quốc quyết sinh” của toàn quân, toàn dân ta trong suốt
cuộc trường chinh 9 năm kháng chiến chống thực dân pháp
xâm lược và đã làm nên thắng lợi ở Điện Biên phủ năm
1954. Đó chính là chất liệu làm rực sáng tinh thần, khát
vọng, chính nghĩa và văn minh Việt nam với chân lý
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“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà chủ tịch hồ chí
Minh đã nêu lên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước đã đưa dân tộc ta đi tới đích của hòa bình, độc lập,
thống nhất Tổ quốc năm 1975. Đó chính là nguồn năng
lượng vô tận tạo ra tinh thần, khát vọng và văn minh Việt
nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa với bao thách thức,
khó khăn nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc
gia và để thành công trong đổi mới xây dựng đất nước.
Tinh thần, khát vọng, chính nghĩa và văn minh Việt
nam mà chủ tịch hồ chí Minh thể hiện trong Tuyên ngôn
Độc lập chính là những giá trị nền tảng cho Việt nam hội
nhập quốc tế thành công và làm bạn với tất cả các nước,
không gây thù oán với ai.
những nội dung trên nói rõ giá trị cốt lõi và vững bền
của tinh thần, khát vọng, chính nghĩa và văn minh Việt
nam mà chủ tịch hồ chí Minh thể hiện trong Tuyên ngôn
Độc lập năm 1945.
ngày nay, trước những vận động mới của tình hình và
quan hệ quốc tế, Tuyên ngôn Độc lập với tinh thần, khát
vọng, chính nghĩa và văn minh Việt nam được Đảng, nhà
nước và nhân dân ta tiếp tục thể hiện và thực hiện trong
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc để thực hiện quyền của dân
tộc và con người Việt nam. hướng theo tiêu chí là Độc
lập-Tự do-hạnh phúc để làm cho nhân dân được thực sự
tự do, ấm no, hạnh phúc trong Tổ quốc hòa bình, thống
nhất, có quan hệ hữu nghị với các dân tộc khác trên thế
giới là thực hiện tinh thần, khát vọng, chính nghĩa và
văn minh Việt nam mà chủ tịch hồ chí Minh đã thể hiện
trong Tuyên ngôn Độc lập. Đó cũng là kế sách văn minh
lâu bền nhất, căn bản nhất để giữ gìn nền độc lập của
dân tộc mà từ ngàn năm trước cha ông ta đã đổ bao xương
máu để xây dựng nên và giữ gìn được. Đó cũng là sự
khẳng định trên thực tế tinh thần, khát vọng, chính
nghĩa và văn minh Việt nam về quyền con người, quyền
dân tộc mà chủ tịch hồ chí Minh đã chỉ ra cho chúng ta.
Bởi vậy, cần phải tiếp tục phát huy và đưa tinh thần,
khát vọng, chính nghĩa và văn minh Việt nam mà chủ
tịch hồ chí Minh đã thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập
đi vào thực tiễn một cách mạnh mẽ, thiết thực, cả trong
xây dựng đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại cũng
như trong tổ chức thực hiện sự nghiệp đổi mới xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và tương lai.
Mang tinh thần, khát vọng, chính nghĩa và văn minh
Việt nam của Tuyên ngôn Độc lập vào tương lai cũng là
tiếp tục giương cao ngọn cờ tư tưởng của chủ tịch hồ chí
Minh, là đưa tư tưởng của người đến đích hoàn thiện của
Độc lập Dân tộc, Tự do và hạnh phúc cho người Việt nam
và đóng góp vào văn minh của nhân loại.v
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Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động tập hợp,
phản ánh ý kiến nhân dân, giám sát và phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
BÙI XUÂN ĐỨC*

Tóm tắt: Tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân đến với Đảng và Nhà nước, giám
sát và phản biện xã hội là quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
được Hiến pháp và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận. Việc thiết lập cơ sở
pháp lý cho hoạt động của Mặt trận nói chung và cho hai mảng hoạt động này nói
riêng có ý nghĩa quan trọng. Bài viết phân tích thực trạng và đưa ra các nhóm giải
pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động tập hợp, phản ánh ý kiến
nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Summary: Gathering and reflecting people's opinions to the Party and State,
social supervision and criticism are the rights and responsibilities of the Vietnam
Fatherland Front as recognized by the Constitution and Law of the Vietnam
Fatherland Front. Establishing the legal basis for the Front's operations in general
and for these two activities in particular has an important meaning. This article
analyzes the current situation and offers groups of solutions to continue improving
the legal basis for gathering activities, reflecting people's opinions, social
supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Nhân dân; tập hợp, phản ánh ý kiến; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: People; gather, reflect opinions; social supervision; criticism; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/8/2020; Sửa chữa: 19/8/2020; Duyệt đăng: 28/8/2020.

Quy định của Hiến pháp và pháp luật về
nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến nhân
dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam
hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày
28/11/2013, bên cạnh việc ghi nhận các nhiệm vụ cơ bản
của Mặt trận như về "tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng
thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân” tham gia xây dựng Đảng, nhà
nước, thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã hiến định chức năng “giám
sát, phản biện xã hội” của Mặt trận là thể hiện vị trí, vai
trò mới của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong giai đoạn cách
mạng mới hiện nay. chức năng tập hợp ý kiến, kiến nghị,
tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trong đó có cả các hiến
*

kế, để phản ánh với Đảng và nhà nước chưa được đưa vào
hiến pháp, mà mới được quy định trong Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt nam ban hành sau đó. Sự hiến định kịp thời
trong hiến pháp các chức năng trên đã tạo nền tảng để
Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát huy tốt hơn vai trò của
mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong
thời kỳ mới. Tiếp sau hiến pháp, một loạt văn bản pháp lý
khác quy định cụ thể về nội dung, hình thức hoạt động
của Mặt trận cũng được lần lượt ban hành, đó là các chỉ thị,
hướng dẫn của Đảng, văn bản luật, pháp lệnh, quyết định,
nghị quyết liên tịch, thông tư liên tịch giữa Mặt trận với
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ và các bộ. Trước
hết, phải kể đến hai văn bản quan trọng của Đảng là Quyết
định 217-QĐTW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về việc
ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và
Quyết định 218-QĐTW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông tri số
28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 của Ban Thường trực
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam hướng dẫn
thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp đến, Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt nam ban hành ngày 9/6/2015 gồm có 7
chương 41 điều quy định rõ (tại Điều 3, Điều 25-36) quyền
và trách nhiệm của Măt trận Tổ quốc Việt nam về thực hiện
giám sát và phản biện xã hội; và trong chừng mực nhất
định về tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và
nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, nhà nước. nghị
quyết liên tịch số 403/2017/nQLT-uBTVQh14-cpĐcTuBTWMTTQVn ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ
Quốc hội - chính phủ - Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt nam quy định chi tiết các hình thức
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam
(cụ thể hóa Điều 27 và 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
nam). ngoài ra, còn có nhiều các văn bản hướng dẫn, các
chương trình, kế hoạch về công tác này do Mặt trận Trung
ương và Mặt trận các cấp ban hành.

Những vấn đề đang đặt ra trong quy định và
thực tiễn thi hành pháp luật về tập hợp,
phản ánh ý kiến nhân dân, giám sát và phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Một là, phân định đúng ý nghĩa, vai trò của việc tập
hợp, tổng hợp phản ánh ý kiến của nhân dân (tức ý kiến
của Mặt trận) đến Đảng và nhà nước với việc thu thập,
tổng hợp và báo cáo ý kiến, nguyện vọng của cử tri qua
việc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử đến cơ quan quyền
lực nhà nước cùng cấp.
hiện pháp luật đang quy định hai hình thức thu thập ý
kiến: các đại biểu và cơ quan dân cử thu thập ý kiến cử tri,
còn Mặt trận Tổ quốc các cấp thì thu thập ý kiến nhân dân,
song lại giao cho Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt nam xây dựng và trình bày Báo cáo tổng hợp ý
kiến cử tri và nhân dân ra trước mỗi kỳ họp Quốc hội (theo
quy định tại Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường
vụ Quốc hội với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt nam ký kết năm 2003 (tại đó quy định: “Để
phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt
trận Tổ quốc, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt nam cử đại diện đọc báo cáo tổng hợp các ý kiến,
kiến nghị đó trong các kỳ họp Quốc hội” (Điều 3)) và nay
được
nghị
quyết
liên
tịch
số
525/2012/nQLT/uBTVQh13/ĐcTuBTWMTTQVn
ngày
27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về việc tiếp
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xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
nam pháp lý hóa chính thức (Điều 30) và Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt nam các cấp xây dựng và trình bày Thông báo
về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến,
kiến nghị của nhân dân địa phương ra trước hội đồng nhân
dân các cấp (Điều 22 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt nam). Tập
hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri, về bản chất
mới chỉ thể hiện mối quan hệ giữa chủ thể quyền lực và
người đại diện quyền lực, là ý chí, nguyện vọng, yêu cầu
người đại diện phải ban hành các chính sách, pháp luật phù
hợp chứ chưa thể hiện hết tính chất ý kiến, kiến nghị của
nhân dân. Tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân
không chỉ có nguyện vọng, mong muốn đơn thuần mà còn
là nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến về đường lối chính
sách và các hoạt động của các thiết chế công quyền. Đó là
tập hợp, phản ánh những vấn đề đang nổi lên trong đời sống
chính trị của đất nước, những vụ việc có tính chất điểm
nóng và ý kiến, thái độ, chính kiến của các giai cấp, tầng lớp
nhân dân về những vấn đề, vụ việc đó đến các cấp có thẩm
quyền, có trách nhiệm cao của cả Đảng và nhà nước.

hai là, đưa thành cơ chế các hình thức hội nghị lấy ý
kiến, kiến nghị của nhân dân do Mặt trận Tổ quốc chủ trì.
Tại các nhiệm kỳ trước, Ủy ban Mặt trận các cấp đã hình
thành các hình thức để đại diện các tầng lớp nhân dân,
chuyên gia, nhà khoa học nêu ý kiến về các vấn đề đang
đặt ra trong đời sống chính trị của đất nước, địa phương
dưới hình thức diễn đàn nhân dân để lấy ý kiến như: hội
nghị chuyên đề, hội nghị bàn tròn... và đã thu được nhiều
kết quả. Kinh nghiệm này được ghi nhận và đề thành quyết
nghị tại nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt nam lần thứ Viii (tháng 9/2014): “… phối hợp
tổ chức các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, của
đại biểu dân cử, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp
ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt nam;…”, “Tổ chức các diễn
đàn và các phương thức phù hợp để phát huy sáng kiến
của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức ở trong nước và
ngoài nước hiến kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên
thời gian qua, Mặt trận các cấp chưa triển khai rộng rãi các
hình thức diễn đàn lấy ý kiến nhân dân, hội nghị chuyên
đề đã được khẳng định đó. Bên cạnh đó cũng chưa xây
dựng và ban hành được các quy chế cụ thể về hoạt động tổ
chức lấy ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Ba là, quy định việc theo dõi, tiếp thu, giám sát, thúc
đẩy việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân chưa
đúng với tính chất mối quan hệ vốn có giữa Mặt trận Tổ
quốc với các cơ quan tổ chức có liên quan.
Ý kiến, kiến nghị mà Mặt trận Tổ quốc đứng ra tập
hợp, phản ánh không phải là tập hợp các ý kiến, kiến
nghị đơn thuần, đơn lẻ của một số cử tri hoặc một nhóm
công dân mà là ý kiến chung của nhân dân, của cộng
đồng được Mặt trận tập hợp lại, tức là đã qua lăng kính
Mặt trận trở thành chính kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt
nam. Ý kiến này có tính pháp lý nhất định, không thể
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở
ẢNH: TIẾN ĐẠT
cơ sở, tháng 8/2020.
tiếp thu một cách tùy nghi, mà cần phải được tiếp thu
một cách nghiêm túc, có tính bắt buộc nhất định. Vì vậy,
cần phải có cơ chế pháp lý về việc tiếp thu, giải trình một
cách thực sự. Đồng thời, cũng phải xây dựng một cơ chế
theo dõi, thúc đẩy việc tiếp thu; giám sát, thúc đẩy việc
giải quyết ý kiến, kiến nghị đó của Mặt trận cũng như
quy định hậu quả pháp lý khi không thực hiện tiếp thu.

Bốn là, chưa có hướng dẫn cụ thể và đầy đủ về hoạt
động giám sát và phản biện xã hội cho Mặt trận cấp cơ sở,
nhất là của Ban công tác Mặt trận ở làng, thôn, ấp, bản, khu
dân cư. hoạt động giám sát và phản biện xã hội hầu như
chưa được triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết tại cấp
cơ sở, nhất là ở Ban công tác Mặt trận. Báo cáo tổng kết
công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị
trấn và đặc biệt của Ban công tác Mặt trận ở làng, thôn, ấp,
bản, khu dân cư thể hiện mờ nhạt (thậm chí chưa thể hiện)
hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận.
năm là, đối tượng, phương thức giám sát hiện tập
trung quá nhiều vào giám sát thi hành chính sách, pháp
luật, giám sát chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình,
kế hoạch, theo đoàn giám sát mà sao nhãng giám sát xây
dựng đường lối, chính sách, đề án kinh tế - xã hội, giám
sát thông qua tập hợp ý kiến, nắm bắt dư luận trong nhân
dân, giám sát vụ việc khiếu nại, tố cáo… (gọi chung là
giám sát dân chủ) vốn là đặc trưng và là thế mạnh của
Mặt trận trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp,
chính đáng của nhân dân.
phạm vi, đối tượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt
nam không phải chủ yếu các hoạt động kinh tế - xã hội
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mang tính chuyên môn, nghiệp vụ mà phải là việc thực
thi quyền lực nhà nước, thi hành dân chủ, tức là phải tập
trung giám sát hoạt động của chính quyền, giám sát cán
bộ, đảng viên, phòng, chống lạm quyền, tham nhũng,
lãng phí. Đây mới là nơi thể hiện rõ bản chất giám sát của
Mặt trận với tư cách đại diện quyền, lợi ích của nhân dân.

Sáu là, đối tượng phản biện xã hội theo quy định còn
quá hẹp (mới chỉ có các dự thảo dự án, đề án, mà chưa có
việc phản biện các đường lối, chính sách, pháp luật hiện
hành); chưa phân định rõ đối tượng phản biện xã hội với đối
tượng góp ý kiến nên hai việc này đôi khi còn làm chung dẫn
đến phản biện còn chưa đạt được hiệu quả mong muốn.
Theo quy định hiện hành, việc phản biện xã hội chỉ
thực hiện đối với dự thảo đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước. Và ngay cả đối với các dự thảo,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cũng chỉ chọn
lựa những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, lợi
ích chung của quốc gia dân tộc, quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân và tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt của hệ
thống chính trị để phản biện chứ không phải phản biện
tất cả. còn khi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp
luật được ban hành thì Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị - xã hội và nhân dân chỉ giám sát việc thực hiện cho tốt.
Quá trình giám sát nếu phát hiện những nội dung không
phù hợp thì kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Do vậy, không cần
thiết đặt ra phải phản biện xã hội đối với chủ trương,
đường lối, chính sách đang thực thi. Tuy nhiên, đang có
nhiều ý kiến cho rằng phạm vi phản biện cần mở rộng đối
với cả quá trình thực thi đường lối, chủ trương của Đảng,

n g h i ê n

chính sách và pháp luật của nhà nước. Vì trên thực tế
không phải mọi chủ trương, chính sách được đưa ra đều đã
hoàn thiện và đúng đắn cần phải cho đánh giá nhận xét để
kịp thời phát hiện chỉnh sửa cho phù hợp.
cần có sự hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức cuộc
phản biện xã hội, như sau:
+ Thành phần tham dự theo quy định, nhưng cần mời
thêm các chuyên gia, nhà khoa học.

c ứ u

-
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nghị của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt nam.
Về hình thức văn bản: cần ban hành thêm các luật:
Luật về giám sát nhân dân (quy định vai trò, phương thức
giám sát của nhân dân dưới sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ
quốc các cấp, chuyển hình thức thanh tra nhân dân, giám
sát đầu tư của cộng đồng… về Luật này), Luật về phản
biện xã hội. Ban hành các văn bản hướng dẫn và hoàn
thiện các văn bản hiện hành.

+ phải có sự lựa chọn đưa ra những vấn đề chính để
thảo luận (không phải chỉ là những vấn đề còn có ý kiến
khác nhau do Ban soạn thảo đưa ra). Muốn vậy phải có sự
tổ chức nghiên cứu trước.

Về nội dung quy định: hoàn thiện quy định về hoạt
động tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân, giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, bao gồm:

+ hội nghị cần tập trung thảo luận xung quanh những
vấn đề được nêu ra, tinh thần chung của thảo luận là các
đại biểu, nhất là các tổ chức thành viên phải thể hiện sự
phối hợp và thống nhất hành động chung trong Mặt trận
Tổ quốc Việt nam, tức là phải góp tiếng nói chung vào các
vấn đề chung đó, tránh tình trạng đến hội nghị mà vẫn
mang ý kiến riêng của hội mình, ngành mình.

+ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt nam tại Điều 3 nên sắp
xếp lại trật tự các quyền và trách nhiệm của Mặt trận:
đưa khoản 6 nói về tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng,
nhà nước lên trên, sau khoản 1 để nêu cao chức năng này
trong giai đoan mới. Ở đây không nên quy định việc tổng
hợp ý kiến của cử tri (bỏ từ “cử tri”), nên để cơ quan đại
diện quyền lực thực hiện.

+ phải có sự kết luận đưa ra chính kiến chung chứ
không chỉ tổng hợp ý kiến góp ý từng hội, từng cá nhân,
nếu cần phải cho biểu quyết. Kết luận này được coi như
chính kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Đồng thời, quy định đầy đủ và cụ thể về cách thức
phản ánh, tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản biện
xã hội. hình thức kết luận, phản ánh ý kiến phản biện
dưới hình thức vẫn làm lâu nay là tổng hợp rồi gửi ý kiến
tổng hợp đến Ban soạn thảo, Ban biên tập Đề án, Dự án
để tùy ý tiếp thu hoặc không tiếp thu là chưa hoàn toàn
phù hợp với tính chất phản biện xã hội và chưa hiệu quả.
cần có những hình thức phản ánh mạnh mẽ đến các cấp
có thẩm quyền, nhất là đến các đồng chí có trách nhiệm,
kể cả đến lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước. cần có
cách thức mới về phản ánh như để cho Mặt trận Tổ quốc
thảo luận và phát biểu chính kiến của mình về các Đề án
kinh tế - xã hội, Dự án pháp luật... mà chính phủ và các
cơ quan hữu quan trình ra Quốc hội và hội đồng nhân
dân một cách trực tiếp tại kỳ họp. hoặc chính kiến có thể
đưa ra bằng văn bản nhưng Mặt trận Tổ quốc được tham
dự để nghe, tiếp thu và giải trình. có như thế mới thực
sự phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong
đời sống chính trị của đất nước đúng như kỳ vọng.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho
hoạt động tập hợp, phản ánh ý kiến nhân
dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam
Thứ nhất, dưới góc độ hiến pháp, cần hiến định hóa chức
năng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, trong
đó có cả các hiến kế, để phản ánh với Đảng và nhà nước.
Thứ hai, về các văn bản quy định cụ thể hóa, chi tiết
hóa chức năng, nhiệm vụ tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến

+ phân định lại trách nhiệm tập hợp, tổng hợp phản ánh
ý kiến của nhân dân đến Đảng và nhà nước với việc thu
thập, tổng hợp và báo cáo ý kiến, nguyện vọng của cử tri qua
việc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử đến cơ quan quyền
lực nhà nước cùng cấp theo hướng: Trách nhiệm thu thập,
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần quy về đúng đầu
mối là các cơ quan thường trực Quốc hội, hội đồng nhân dân
tập hợp, tổng hợp các phản ánh của đại biểu và báo cáo ra
trước kỳ họp. Mặt trận Tổ quốc cần tập trung vào nhiệm vụ
tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân (các giai
cấp, tầng lớp nhân dân) để phản ánh, kiến nghị với Đảng,
nhà nước. Và việc này phải làm thường xuyên chứ không
chỉ trước mỗi kỳ họp Quốc hội, hội đồng nhân dân.
+ Quy định cụ thể cơ chế giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt nam đối với các cơ quan, tổ
chức đảng, cán bộ, đảng viên, đường lối, chính sách của
Đảng, nhà nước.
+ Quy định lại đối tượng, phương thức giám sát tập
trung vào giám sát xây dựng đường lối, chính sách, đề án
kinh tế - xã hội, giám sát thông qua tập hợp ý kiến, nắm
bắt dư luận trong nhân dân, giám sát vụ việc khiếu nại,
tố cáo… (gọi chung là giám sát dân chủ) vốn là đặc trưng
và là thế mạnh của Mặt trận trong việc đại diện bảo vệ
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
+ Quy định mở rộng đối tượng phản biện xã hội đối với
cả quá trình thực thi đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách và pháp luật của nhà nước. Theo quy định
hiện hành thì đối tượng này còn quá hẹp (mới chỉ có các
dự thảo dự án, đề án, mà chưa có việc phản biện các
đường lối, chính sách, pháp luật hiện hành). phân định
rõ đối tượng phản biện xã hội với đối tượng góp ý kiến để
trên cơ sở đó lựa chọn việc tổ chức các cuộc góp ý hay
phản biện xã hội cho đúng.v
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TIếN TớI ĐạI HộI ĐạI bIểU ToàN qUốC LầN THỨ XIII Của ĐảNG

Đổi mới công tác tuyên truyền
đáp ứng yêu cầu bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng
NGUYỄN THANH HOÀNG*

Tóm tắt: Công tác tuyên truyền là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ
chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm
sai trái của các thế lực thù địch. Đổi mới công tác tuyên truyền đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái là tính tất yếu khách quan, nhằm thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch trong tình hình mới.
Summary: Propaganda is a sharp weapon in the fight to protect truth, against
all schemes and tricks of "peaceful evolution", struggle against the wrong
arguments of the reactionary and hostile forces. Renovating propaganda to fight
against wrong arguments is an objective inevitability, in order to effectively
implement Resolution No. 35-NQ / TW dated October 22, 2018 of the Politburo
on strengthening defend the Party's ideological basis, fight against the wrong
and hostile arguments in the new situation.
Từ khóa: Công tác tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Keywords: Propaganda; strengthening defend the Party’s ideological basis; the Communist Party of Vietnam.
Nhận bài: 6/8/2020; Sửa chữa: 12/8/2020; Duyệt đăng: 28/8/2020.

iện nay, càng gần đến thời điểm Đại hội Xiii của
Đảng, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn
lại càng tăng cường chống phá nền tảng tư
tưởng của Đảng, tuyên truyền chống phá cách
mạng Việt nam bằng cách xuyên tạc nền tảng tư tưởng
của Đảng ta; xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến
pháp, pháp luật của nhà nước nhằm hạ thấp vai trò lãnh
đạo của Đảng cộng sản Việt nam. các thế lực thù địch đã
xuất bản, phát tán các loại ấn phẩm, tài liệu của cá nhân,
tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị
trong và ngoài nước để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của
Đảng, phủ nhận thành tựu đất nước ta đã đạt được trong
công cuộc đổi mới.

h
*

Thạc sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ.
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cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận càng
phức tạp, quyết liệt hơn. Trách nhiệm của những người
cộng sản lúc này là phải chủ động tiến hành cuộc đấu
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ cương lĩnh,
đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, đổi mới
công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch hiện nay là một nhu cầu tất yếu
khách quan.
Sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc
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Phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền đường lối, chủ
trương của Đảng.
ẢNH: KỲ ANH

phòng, đối ngoại… đưa nước ta bước lên vị thế mới,
chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá và hội nhập quốc tế.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta
luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện
nay nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Ðảng, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác
tư tưởng, lý luận của Đảng. Đồng thời, Ðảng ta xác định
việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối
với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các
thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ cấp bách thường
xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ,
đảng viên, của mọi công dân.
những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã ban hành
nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh
trên lĩnh vực này như: chỉ thị số 34-cT/TW ngày
17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về
tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt
động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn
hóa; nghị quyết Đại hội Xii của Đảng nêu rõ: “Tăng

cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn
hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch;
chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm
xuyên tạc, sai trái, thù địch”. nghị quyết Trung ương 4
(khóa Xii), Đảng nhấn mạnh: “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”. nghị quyết
số 35-nQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về việc
“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong
tình hình mới”. nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, cương lĩnh chính trị,
đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam; bảo vệ công cuộc đổi
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập
quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi
trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là
nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh
đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn
Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên
giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường
xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận
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Tổ quốc Việt nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp;
của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng
viên, trước hết là người đứng đầu. ngoài ra, nghị quyết
cũng nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ
sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ chí Minh vào thực tiễn
Việt nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ
trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và
thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ
thống chính trị.
công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong
việc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng hồ chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách và pháp luật của nhà nước, không ngừng
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng thời, tập
trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan
trọng và các ngày lễ lớn của đất nước. Thông qua hoạt
động công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên,
tuyên truyền viên tổ chức tọa đàm, trao đổi trực tiếp,
nói chuyện truyền thống nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm
với các tầng lớp nhân dân; kết hợp tuyên truyền cổ
động, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến… Từ đó,
nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của
nhân dân, chủ động tham mưu cấp ủy đảng giải quyết
kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, phản bác
những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chống
phá Đảng, nhà nước ta của các thế lực thù địch. Tạo sự
phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, tăng
cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức
và hành động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, góp phần
quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội.
Bên cạnh đó, báo chí đã chủ động tham gia tích cực,
hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ quan điểm,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước. Định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản
bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp
méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy
tín, vị thế của Đảng, nhà nước và sự nghiệp cách mạng
của toàn dân, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”.
Trong thời gian qua, cùng với tiến trình đổi mới và
phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và nhà nước Việt nam
luôn coi trọng, quan tâm đến công tác tư tưởng, lý luận.
công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã góp
phần làm sáng tỏ một số vấn đề mới nảy sinh, củng cố
hệ thống lý luận về con đường và bước đi của công cuộc
xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, góp phần hình thành cơ sở khoa học,
thực tiễn cho quá trình hoạch định đường lối, chính
sách của Đảng, nhà nước. Tuy nhiên, những kết quả của
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công tác tư tưởng, lý luận vẫn còn có khoảng cách
không nhỏ so với yêu cầu đặt ra. nhiều vấn đề từ thực
tiễn xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới chưa được làm rõ. công tác tổng
kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa phục vụ tốt yêu
cầu hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, nhà
nước. Việc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch chưa thật chủ
động, thiếu sắc bén. Việc giáo dục, bồi dưỡng chính trị,
đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên
chậm đổi mới, hiệu quả thấp. Điều này đã được Đảng ta
chỉ rõ như sau: “công tác nghiên cứu lý luận còn bất
cập, lạc hậu, chưa giải đáp được nhiều vấn đề lý luận thực tiễn còn vướng mắc hoặc ý kiến khác nhau”1.
những hạn chế trong công tác lý luận của Đảng cũng
đòi hỏi cần được tiếp tục bảo vệ, phát triển nền tảng lý
luận của Đảng, khiến cho công tác lý luận của Đảng tiếp
tục bám sát, theo kịp với sự phát triển không ngừng
của tình hình kinh tế - xã hội trong nước cũng như
những diễn biến của tình hình quốc tế.
ngoài ra, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái ở một số tổ chức đảng, đảng viên còn lúng túng trong
công tác tuyên truyền, nhận diện và đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Sự phối hợp giữa các cơ quan ban,
ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn
mang tính hình thức, thụ động, chưa phát huy sức mạnh
tổng hợp trong công tác này. nội dung tuyên truyền còn
dàn trải, cứng nhắc; phương thức tuyên truyền chậm đổi
mới, đơn điệu, không nắm chắc, nắm kịp thời tâm tư,
nguyện vọng của dân. Việc giải quyết các tranh chấp,
khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây
bức xúc trong người dân… đây là những yếu tố để kẻ địch
tận dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch với
Đảng và nhà nước ta. cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả
hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền. có giải
pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin
sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các
thế lực thù địch.
Để đổi mới công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu
cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong thời gian tới
cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy
đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác
tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng trong tình hình mới.
các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận
thức chính trị, hành động cách mạng trong cán bộ, đảng
viên về nghị quyết số 35-nQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ
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chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
trong tình hình mới, các văn bản của Đảng liên quan đến
công tác tuyên truyền và ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng
của công tác tuyên truyền. Đồng thời, phải luôn kiên
định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng hồ chí Minh; kiên định vai trò lãnh đạo
của Đảng và thường xuyên tuyên truyền đấu tranh bác
bỏ các quan điểm sai trái.
phải kịp thời nắm bắt, xử lý và định hướng thông tin,
phát hiện và ngăn chặn những thông tin xấu; thường
xuyên nghe báo cáo tình hình, kết quả và định hướng
tuyên truyền. Đầu tư đúng mức, thường xuyên và liên tục
về trí tuệ, thời gian trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp ủy đảng đối với lực lượng làm công tác tuyên
truyền, cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán tham gia
công tác tuyên truyền.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác
tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái
của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tuyên
truyền theo định hướng, chỉ đạo thống nhất; thường
xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong
sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị
tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.
Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng,
tuyên truyền, báo chí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
hồ chí Minh, góp phần phòng, chống “diễn biến hòa
bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp
tuyên truyền phù hợp, đảm bảo tính định hướng,
phong phú hấp dẫn; thực hiện tốt chủ trương “hướng
về cơ sở”.
Đổi mới nội dung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh,
đối ngoại... trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục

truyền thống, định hướng hệ giá trị, bồi dưỡng bản sắc
văn hóa dân tộc Việt nam cho thế hệ trẻ một cách thiết
thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao, qua đó nâng cao
khả năng nhận thức và phản bác của người dân trước
những thông tin sai trái, thù địch.
Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên
truyền, lựa chọn đúng nội dung và luôn có những thông
tin mới trong tuyên truyền. phải hướng mạnh về cơ sở,
tăng cường thông tin đối ngoại. Tiến hành điều tra dư
luận xã hội để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của
cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cơ sở để xây dựng
nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái của kẻ địch.

Thứ tư, kiện toàn và tăng cường đầu tư trang thiết bị
theo hướng hiện đại cho đội ngũ tuyên truyền đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt theo hướng
tinh gọn, đủ mạnh. Lực lượng này phải thường xuyên
nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp
vụ, được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng hồ chí Minh, chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tổ chức
các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các cuộc họp quan
trọng, cần thiết của cấp ủy và các ngành có liên quan
theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Đổi mới công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, ngăn chặn những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm thất bại
mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản
động, cơ hội là nhiệm vụ hệ trọng, cấp thiết, sống còn của
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhằm đáp ứng yêu
cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trong
tình hình mới. Trong bối cảnh đất nước tổ chức Đại hội
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Xiii của Đảng với sự chung
vai gánh vác của mọi người dân cùng với Đảng và nhà
nước ta nhất định sẽ đấu tranh hiệu quả với các luận điệu
xuyên tạc của các thế lực thù địch, thực hiện thành công
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội
chủ nghĩa.v
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết
nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
giai đoạn 1954 - 1975
NGUYỄN TÚC*

Tóm tắt: Sau một thời gian vận động từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm
1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã họp tại Hà Nội, quyết định thành
lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn
mạnh; sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và mở rộng, đã tạo
nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân để hoàn thành xuất sắc
hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu
tranh hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Summary: After a period of mobilizing People from September 5th to
September 10th, 1955, the National United Front Congress held in Hanoi,
decided to establish the Vietnam Fatherland Front. The Vietnam Fatherland
Front has been constantly growing; the cause of great national solidarity has
been strengthened and expanded, creating a political and spiritual consensus
among People to successfully complete two strategic tasks, building and
defending socialism in the North, and fighting to complete the cause of
liberation in the South.
Từ khóa: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận Dân tộc Thống nhất; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giai đoạn
1954 - 1975.
Keywords: Building and defending country; the National United Front; the Vietnam Fatherland Front; the
period 1954 - 1975.
Nhận bài: 19/8/2020; Sửa chữa: 28/8/2020; Duyệt đăng: 8/9/2020.
au cách mạng Tháng Tám thành công, từ tháng
9/1954 đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai
miền, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến
lược, xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ
nghĩa, đấu tranh hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền
nam, nhưng đều có một mục tiêu chung là hoàn thành
giải phóng dân tộc.

S

Đến thời điểm này, Mặt trận Liên Việt đã hoàn thành
sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình là đoàn kết toàn dân
kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi. Vì vậy, cần

*

có một tổ chức Mặt trận mới thích hợp, tập hợp mọi tổ
chức, cá nhân yêu nước và tiến bộ, nhất là những người
ở vùng mới giải phóng nhằm thực hiện nhiệm vụ chung
của cả nước cũng như của từng miền.
ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống
nhất đã họp tại hà nội, quyết định thành lập Mặt trận
Tổ quốc Việt nam, thông qua Tuyên ngôn, cương lĩnh và
Điều lệ mới; đề cử chủ tịch hồ chí Minh làm chủ tịch
danh dự; đồng chí Tôn Đức Thắng được cử làm chủ tịch
Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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nam. Bản Tuyên ngôn “tha thiết kêu gọi các tầng lớp
nhân dân không phân biệt gái trai, già trẻ, không phân
biệt dân tộc, thành phần xã hội, khuynh hướng chính trị
và tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt trước đây đã
đứng về phe nào nhưng ngày nay tán thành hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ hãy xiết chặt hàng ngũ
trong Mặt trận để cùng nhau thực hiện bản cương lĩnh
của Mặt trận”.
cương lĩnh 10 điểm đã đề cập đến quyền lợi của mọi
tầng lớp nhân dân. nhận xét về bản cương lĩnh, chủ
tịch hồ chí Minh nêu rõ: “cương lĩnh này là một cương
lĩnh đoàn kết… ai cũng phải nhận rằng: cương lĩnh
của Mặt trận rất vững chắc, rất rộng rãi và rất thiết
thực”1. chỉ trong một thời gian nhắn, hơn 30 đảng phái
chính trị, đoàn thể cùng nhiều tổ chức, cá nhân gia
nhập Mặt trận, làm cho Mặt trận trở thành tổ chức
chính trị rộng lớn, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp
cách mạng của nước ta.
Vừa ra đời, Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân
hăng hái tham gia khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa,
hàn gắn vết thương chiến tranh nhằm làm hậu thuẫn
vững chắc cho chính quyền dân chủ nhân dân. Được sự
động viên, cổ vũ của Mặt trận, các tầng lớp nhân dân đã
phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái,
giúp nhau vượt qua nạn đói, phát triển các hình thức
vần công, đổi công để khai hoang, phục hóa, làm thủy
lợi, giúp vốn, khôi phục sản xuất nông nghiệp… Triển
khai cương lĩnh 10 điểm, Mặt trận tuyên truyền vận
động, tổ chức các tầng lớp nhân dân đấu tranh thực hiện
thống nhất nước nhà. nhiều cuộc mít tinh, biểu tình, lấy
chữ ký kiến nghị đòi nhà cầm quyền miền nam thi hành
hiệp định giơnevơ, đòi lập lại quan hệ bình thường giữa
hai miền, phản đối những vụ tàn sát dã man đồng bào
miền nam, tạo sự chú ý rộng rãi của dư luận trong nước
và trên thế giới.
những hoạt động của Mặt trận ở miền Bắc không chỉ
có tác dụng hiệu triệu, mà còn nhằm điều hòa lợi ích giữa
các giai cấp và tầng lớp xã hội, bảo đảm chính sách đoàn
kết trong quá trình tiến hành cách mạng xã hội chủ
nghĩa. cuộc cải cách ruộng đất giành được thắng lợi,
không chỉ xóa bỏ giai cấp phong kiến, mang lại ruộng đất
cho nông dân, đưa họ lên vị trí người làm chủ, mà đồng
thời củng cố vững chắc Mặt trận đại đoàn kết dân tộc.
Việc đưa nông dân cá thể thành nông dân tập thể đã tạo
cơ sở và cơ hội mới cho sự chuyển biến về chất trong việc
đoàn kết với nông dân, củng cố khối liên minh công nông, nền tảng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Đó cũng
là cuộc đấu tranh giữa hai con đường làm ăn cá thể và
tập thể nhằm thực hiện đường lối của Đảng về lãnh đạo
nông thôn trên cơ sở ba nguyên tắc xây dựng hợp tác xã
là: tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ.

Tầng lớp trí thức giữ vai trò đặc biệt quan trọng
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. ngay khi tiến hành
khôi phục kinh tế, Mặt trận đã tuyên bố chính sách đoàn
kết trí thức cũ với trí thức mới, giúp anh, chị, em trí
thức nói chung, đặc biệt là trí thức ở vùng mới giải
phóng hiểu về chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, Mặt trận
nghiên cứu, đề xuất với nhà nước sắp xếp, bố trí công
việc và chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với lớp trí thức
tài năng, tạo điều kiện để trí thức cống hiến cho đất
nước, gắn bó với công - nông.
chuyển sang thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa,
Mặt trận chủ trương tiếp tục đoàn kết với tư sản dân
tộc và trở thành một thành viên của Mặt trận Tổ quốc
Việt nam. Trong thời kỳ phục hồi kinh tế, Đảng và nhà
nước đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, tận
dụng thế mạnh của các nhà tư sản dân tộc trong sản
xuất kinh doanh có lợi cho quốc kế dân sinh, hạn chế
mặt tiêu cực của công thương nghiệp tư bản, tư doanh.
chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư
doanh giành được thắng lợi cơ bản, xóa bỏ giai cấp tư
sản, giải phóng công nhân khỏi ách bóc lột. Đối với thợ
thủ công và những người buôn bán nhỏ, Mặt trận phối
hợp với chính quyền thực hiện tuyên truyền, vận động,
giúp đỡ tổ chức sắp xếp đưa bà con vào các hình thức
làm ăn tập thể. Thông qua việc tiến hành cải cách xã
hội ở miền núi, Mặt trận củng cố và tăng cường khối
đoàn kết các tầng lớp quần chúng, đồng thời có những
hình thức và chính sách tranh thủ tầng lớp trên, vận
động họ đi theo cách mạng, cùng Mặt trận, chính
quyền và nhân dân các dân tộc thiểu số mở mang kinh
tế - văn hóa, thực hiện bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ
nhau cùng tiến bộ. Dựa vào lực lượng quần chúng, phát
huy tác dụng của các nhà tu hành có uy tín, Mặt trận
đã góp phần ngăn chặn mọi âm mưu của bọn phản động
gây chia rẽ lương - giáo và chống phá cách mạng. Việc
xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đã tạo
điều kiện thuận lợi để đồng bào có đạo thực hiện tốt
phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.
cách mạng xã hội chủ nghĩa bước đầu đã đưa đến sự
thay đổi về tính chất và đặc điểm của Mặt trận Dân tộc
Thống nhất ở miền Bắc. Lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa
xã hội gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ chiến lược; tính quần chúng ngày càng
được mở rộng; tính liên hiệp mang nội dung mới thông
qua việc giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong quá trình
xây dựng nền kinh tế mới, chế độ chính trị mới và con
người mới. như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ iii của
Đảng đã khẳng định: “Muốn củng cố sự nhất trí về chính
trị và tinh thần trong nhân dân ta, cần phải tăng cường
công tác Mặt trận”.
Bước sang thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật
của chủ nghĩa xã hội, tiếp tục phát triển và củng cố quan
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hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt nam lần thứ ii họp tháng 4/1961
đặt ra nhiệm vụ: “ Đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cách
mạng xã hội chủ nghĩa, làm cho miền Bắc ngày càng vững
mạnh để xứng đáng là căn cứ địa cách mạng của cả nước”.
công tác Mặt trận có trách nhiệm góp phần cùng Đảng và
nhà nước tiếp tục cải tạo tư sản dân tộc, địa chủ, phú
nông, giáo dục nhân dân tinh thần cảnh giác cách mạng,
sẵn sàng đối phó với mọi hành động phá hoại, chia rẽ, lôi
kéo, kích động quần chúng của đế quốc Mỹ và bè lũ tay
sai. công tác Mặt trận có trách nhiệm quan trọng là không
ngừng nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, động viên các
tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.
nghị quyết Bộ chính trị đề ra cho Mặt trận 10 nhiệm
vụ và khẳng định: “Mặt trận Dân tộc Thống nhất vẫn
đóng một vai trò quan trọng và công tác Mặt trận phải
được tăng cường. Mặt trận Dân tộc Thống nhất ở miền
Bắc nước ta còn tồn tại lâu dài và công tác Mặt trận vẫn
giữ một vị trí quan trọng”. Tại lớp tập huấn cán bộ Mặt
trận, chủ tịch hồ chí Minh nhấn mạnh: “chính sách Mặt
trận là chính sách rất quan trọng. công tác Mặt trận là
công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách
mạng”2. Bám sát các nhiệm vụ công tác trung tâm, Mặt
trận các cấp tăng cường đoàn kết, động viên các tầng
lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch. nhà nước,
phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, cải tiến quản lý
hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm,
xây dựng nếp sống mới, bài trừ hủ tục. Mặt trận phát
động và tổ chức nhân dân tích cực tham gia các cuộc
vận động cách mạng nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Được sự quan
tâm, cổ vũ của Mặt trận cùng các ngành và đoàn thể,
phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng trong
các ngành kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân đội, qua đó,
xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, như: hợp tác xã
Đại phong trong nông nghiệp; nhà máy cơ khí Duyên
hải trong công nghiệp; hợp tác xã Thành công trong
thủ công nghiệp; Trường phổ thông cơ sở Bắc Lý trong
giáo dục; phong trào “Ba nhất” trong lực lượng vũ
trang. nhờ có sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần hăng
say phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, các
tầng lớp nhân dân đã hoàn thành kế hoạch 5 năm lần
thứ nhất, xây dựng miền Bắc thực sự trở thành căn cứ
địa vững chắc của cách mạng cả nước.
nhằm cứu vãn nguy cơ sụp đổ của ngụy quyền Sài
gòn, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh không quân
và hải quân đánh phá miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi
viện của miền Bắc - hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền nam. Vận mệnh của dân tộc đứng trước những thử
thách hết sức ngặt nghèo.
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Để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ tịch hồ chí
Minh triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27/3/1964
gồm các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức yêu
nước, người tiêu biểu cho các dân tộc, các tôn giáo, các
ngành, các giới, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, đại biểu
người Việt nam ở nước ngoài, thay mặt toàn dân để bàn
việc nước. Đây được xem như “hội nghị Diên hồng ở thời
đại hồ chí Minh biểu thị sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm
sắt đá của toàn dân tộc kiên quyết giáng trả mọi bước
phiêu lưu quân sự của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải
phóng miền nam". Lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí Minh:
“Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại đồng bào
miền nam ruột thịt” và chân lý “Không có gì quý hơn độc
lập, tự do” mà người đề ra có sức cổ vũ mạnh mẽ tinh
thần dân tộc, trở thành phương châm hành động của toàn
dân trong suốt những năm chống Mỹ cứu nước.
nêu cao trách nhiệm thiêng liêng chống Mỹ cứu
nước, Mặt trận tuyên truyền, vận động, tổ chức đoàn
kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ
nghĩa xã hội và ý thức tự lực, tự cường, sẵn sàng vượt
qua mọi khó khăn, gian khổ, vừa sản xuất, vừa chiến
đấu, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trong bất cứ hoàn
cảnh và điều kiện nào. Vai trò của Mặt trận được thể
hiện rõ nét trên mọi lĩnh vực của cuộc chiến tranh nhân
dân. Mặt trận động viên toàn dân tham gia xây dựng
và phát triển lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện
phòng không, sơ tán; giúp bộ đội bắn máy bay, tàu
chiến và bắt sống giặc lái Mỹ; tham gia giữ vững mạch
máu giao thông, giữ gìn kho tàng, sửa chữa cầu đường,
phá bom nổ chậm... Mặt trận tiếp tục giúp đỡ các tôn
giáo xác định con đường đúng đời, hợp đạo; giúp Đảng
Dân chủ và Đảng Xã hội duy trì nền nếp sinh hoạt chính
trị, tư tưởng; tạo điều kiện để các nhà tư sản, trí thức,
nhân sĩ trong Mặt trận phát huy khả năng cống hiến
cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
cùng với nhiệm vụ tăng cường đoàn kết chống Mỹ
cứu nước, Mặt trận tham gia thiết thực vào việc động
viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội, như: Tiếp tục động viên các
phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà
nước, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tận
dụng nguyên vật liệu trong nước sẵn có để sản xuất
những mặt hàng phục vụ sản xuất, tiêu dùng và đáp
ứng yêu cầu kinh tế thời chiến... Ở nông thôn, nông
dân đẩy mạnh thâm canh tăng vụ; trồng cây gây rừng;
định canh, định cư, đắp đê phòng, chống lũ và xây dựng
nếp sống mới; xây dựng trường học, câu lạc bộ, thư
viện; đẩy mạnh phong trào chăm sóc, giúp đỡ thương
binh, gia đinh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
Đặc biệt, Mặt trận coi việc tổ chức để nhân dân thực
hiện chính sách hậu phương quân đội, đón thương binh

T i ến Tớ i K ỷ ni ệ M 90 n ăM ng à y Tr u y ền Thố ng MặT Tr ận Tổ Q uố c V i ệ T n a M

về địa phương và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại bởi
chiến tranh là việc làm thường xuyên.
Do những hậu quả nặng nề của chiến tranh, nên sản
xuất và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Việc
quản lý lỏng lẻo, tình trạng tham ô, lãng phí và những
biểu hiện tiêu cực có chiều hướng phát triển, gây bất bình
trong các tầng lớp nhân dân. Để phát huy dân chủ, Mặt
trận tổ chức các hội nghị thu thập ý kiến, nguyện vọng
của nhân dân, kiến nghị với Đảng, nhà nước các biện
pháp để ngăn ngừa, sửa chữa và khắc phục những biểu
hiện thoái hóa, biến chất trong một số cán bộ, đảng viên.
Mặt khác, Mặt trận tổ chức nhân dân nghiên cứu Điều lệ
hợp tác xã nông nghiệp, Luật hôn nhân và gia đình, pháp
lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa,
nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường
pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Trong chiến tranh, thi đua yêu nước là sự biểu hiện cụ
thể và sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
phong trào thi đua trong những năm chống Mỹ đã phát
triển tới một quy mô và trình độ mới. nó “ăn sâu, bám rễ”
vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. các phong trào “Tay
búa, tay súng” trong công nhân, “Thóc không thiếu một
cân, quân không thiếu một người” trong nông dân, “Ba
quyết tâm” trong trí thức, “Ba sẵn sàng” trong thanh
niên, “Ba đảm đang” trong phụ nữ, “Ba giỏi” trong phụ
lão, “Làm việc tốt” trong thiếu niên, nhi đồng, đã tạo nên
một cao trào cách mạng của toàn dân ra sức xây dựng và
bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và góp phần hoàn thành
sự nghiệp giải phóng miền nam. Một số phong trào mang
tính toàn dân như: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền
nam ruột thịt”, phong trào “Kết nghĩa Bắc - nam” được
Mặt trận các cấp phát động, nuôi dưỡng, được nhân dân
nhiệt tình hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như:
những cánh đồng, vườn cây, ao cá, tủ sách, thư viện,
bệnh viện... mang tên quê hương kết nghĩa. những thành
tích chiến đấu và xây dựng của quê hương kết nghĩa ở
miền nam cũng được Mặt trận địa phương thường xuyên
thông báo để kịp thời động viên phong trào thi đua trong
các tỉnh ở miền Bắc.
Đánh giá vai trò và những cống hiến to lớn của Mặt
trận Tổ quốc Việt nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước
và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, Thư của Đại hội
đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt nam lần thứ iii
họp tháng 12/1971 gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng
Lao động Việt nam khẳng định: “Thực tiễn cách mạng Việt

nam đã chỉ rõ rằng hiện nay Mặt trận Tổ quốc Việt nam
với tính chất yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội - một
nhân tố thắng lợi của cách mạng nước ta - rất xứng đáng
với dân tộc Việt nam anh hùng”3.
Bài phát biểu của đồng chí Trường chinh trước Đại hội
là một văn kiện tổng kết những vấn đề lý luận và thực
tiễn đang đặt ra về chính sách và công tác Mặt trận. Sau
khi điểm lại hoạt động của Mặt trận qua từng giai đoạn
cách mạng, đề cập đến nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước và
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí khẳng định: “cách
mạng xã hội chủ nghĩa càng tiến lên thì Mặt trận Dân tộc
Thống nhất càng được mở rộng”.
Đồng chí Trường chinh nhấn mạnh: Do những biến đổi
to lớn của xã hội miền Bắc, tính chất của Mặt trận có sự
thay đổi nên Mặt trận cũng không thể hoạt động theo lối
cũ mà phải nghiên cứu, phát hiện để bổ sung, hoàn chỉnh
những vấn đề về nguyên tắc và phương thức làm việc cho
phù hợp. Với cán bộ làm công tác Mặt trận, phải khắc
phục tư tưởng tự ti, nâng cao trách nhiệm trước Đảng,
trước nhân dân.
Tại Đại hội iii, đồng chí Tôn Đức Thắng tiếp tục được
cử giữ chức chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Sau Đại hội, quân và dân miền Bắc đập tan cuộc tập
kích chiến lược của không quân Mỹ bằng máy bay B52,
buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định pari. Tranh thủ điều
kiện hòa bình, miền Bắc đẩy mạnh việc khắc phục hậu
quả chiến tranh, tiếp tục hoàn thiện công cuộc cải tạo xã
hội chủ nghĩa và xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của
chủ nghĩa xã hội; xây dựng miền Bắc thực sự vững mạnh,
làm chỗ dựa vững chắc của tiền tuyến lớn miền nam.
Với sự đồng tâm, nhất trí, đoàn kết phấn đấu của toàn
dân, sau hai năm thi hành hiệp định paris, miền Bắc đã
tạo được tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ để dốc
sức chi viện cho sự nghiệp giải phóng miền nam.
Kết quả, qua 20 năm thực hiện cương lĩnh Mặt trận Tổ
quốc Việt nam: Sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc được tăng
cường và mở rộng đã tạo nên sự nhất trí về chính trị và
tinh thần trong nhân dân để hoàn thành xuất sắc hai
nhiệm vụ chiến lược; thực hiện tôn chỉ, mục đích của Mặt
trận Tổ quốc Việt nam đề ra là: xây dựng một nước Việt
nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ đã được thực
hiện trọn vẹn.v
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PHòNG, CHốNG THam NHũNG, LãNG PHí

Vai trò của Ban Công tác Mặt trận,
Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát
đầu tư của cộng đồng trong phòng, chống
tham nhũng, lãng phí ở An Giang
NGUYỄN TIẾC HÙNG*

Tóm tắt: Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh An Giang phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức của Nhà
nước tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đoàn
viên, hội viên và nhân dân từ tỉnh đến Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp. Thông qua
tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, người dân tham gia ngày càng tích
cực vào công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định của đơn
vị, địa phương, công tác thanh tra nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát
hiện các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, ổn định tình hình cơ sở.
Summary: In the last few years, the Standing Committee of the Vietnam
Fatherland Front Committee of An Giang province has coordinated with its member
organizations, the State agencies, and organizations to propagate and disseminate
laws on anti-corruption for union members and people from the province to the
Working Committee of the Front in villages and hamlets. Through propaganda and
mobilization of the Vietnam Fatherland Front, People are increasingly actively
involved in inspecting and supervising the development of the local units’
regulations. People's inspection has been making an important contribution to
detecting corruption, negative cases, and stabilizing the grassroots situation.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh An Giang.
Keywords: Anti-corruption; the People's Inspection Committee; the Community Investment Supervision Board; the
Vietnam Fatherland Front in An Giang Province.
Nhận bài: 12/8/2020; Sửa chữa: 20/8/2020; Duyệt đăng: 3/9/2020.

Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân
dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
có vai trò quan trọng trong thực hiện công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Trong thời gian qua, nhiều văn kiện của Đảng đã nêu
rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt nam
trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. nghị
*

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.
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quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xi của Đảng
khẳng định yêu cầu phải coi trọng và nâng cao vai trò
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc
phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng. nghị quyết hội
nghị Trung ương 5 (khóa Xi) ngày 15/2/2012 yêu cầu
phải “phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,
của cộng đồng và nhân dân trong việc phát hiện, đấu

phòng, chống ThaM nhũng, Lãng phí

tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí, khẩn
trương cụ thể hóa cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức thành viên đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí. Ban hành quy chế về việc nhân
dân giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”. Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ Xii của Đảng tiếp tục khẳng
định yêu cầu “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 Việt, các tổ chức chính trị - xã
hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của
cán bộ, đảng viên. “phát huy vai trò của các cơ quan dân
cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các phương
tiện thông tin đại chúng và của nhân dân trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng và thực
hiện tốt cơ chế khuyến khích và bảo vệ tổ chức, cá nhân
phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí”. nghị quyết
Trung ương 4 khóa Xii của Đảng đề ra nhóm nhiệm vụ
giải pháp. Trong nhóm nhiệm vụ giải pháp phát huy vai
trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội đã đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp. Thể chế hóa
quan điểm của Đảng về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
nam, tại Điều 8 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
(được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) và Điều 74, Điều
77 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định:
“Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên có
trách nhiệm động viên nhân dân tham gia tích cực vào
việc phòng, chống tham nhũng, phát hiện, kiến nghị cơ
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có
hành vi tham nhũng, giám sát việc thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng”.
Để góp phần đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam ban hành nghị
quyết thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ
quốc Việt nam thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020. Trên cơ sở đó, Mặt
trận Tổ quốc tỉnh an giang đã ban hành Kế hoạch thực
hiện với những nhiệm vụ cơ bản:
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân và các thành viên
tổ chức mình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham
nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng
ngừa tham nhũng;
+ cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện,
xác minh, vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi
tham nhũng;
+ yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh
và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng;
+ Kiến nghị cơ quan nhà nước bảo vệ, khen thưởng
đối với người có công phát hiện, tố cáo tham nhũng.

Với những cơ sở trên, hàng năm, Ban Thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh phối hợp với các tổ
chức thành viên, các cơ quan, tổ chức của nhà nước luôn
đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho nhân
dân, đoàn viên, hội viên và cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến
Ban công tác Mặt trận khóm, ấp. Thực hiện các nhiệm vụ
theo quy định trong Điều lệ, trên cơ sở phối hợp với
Trưởng thôn, nhiều Ban công tác Mặt trận đã xây dựng
được một số mô hình tự quản trong các lĩnh vực, thu hút,
tập hợp một bộ phận nhân dân tham gia nên đã khơi dậy
truyền thống yêu nước. phát huy tinh thần trách nhiệm,
quyền làm chủ của nhân dân, đã góp phần nâng cao đời
sống vật chất và văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân
cư, bảo đảm an sinh xã hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây
dựng được lực lượng nòng cốt. Kịp thời đề xuất, xử lý có
hiệu quả các vụ, việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thông qua tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ
quốc, người dân tham gia ngày càng tích cực vào công
tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định
của đơn vị, địa phương, công tác thanh tra nhân dân góp
phần quan trọng trong việc phát hiện các vụ việc tham
nhũng tiêu cực, ổn định tình hình cơ sở. nhân dân cũng
tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, nhà nước về
những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các
vấn đề có liên quan đến phòng, chống tham nhũng. người
dân đã tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp với cán bộ,
đảng viên ở các cấp, các ngành; ngoài ra, còn gửi ý kiến
tới các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin báo chí ở
Trung ương, địa phương góp ý, phát hiện những sai phạm
về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.
công tác nắm tình hình tâm tư, dư luận xã hội trong
các tầng lớp nhân dân ngày càng đạt hiệu quả. ngoài việc
tăng cường công tác tiếp dân, tổng hợp ý kiến qua các
cuộc tiếp xúc cử tri…; hàng tháng, Ban Thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh xây dựng đề cương
dưới dạng bảng hỏi để nắm thông tin qua các vị ủy viên,
báo cáo viên, cộng tác viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt nam tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt nam các huyện, thị, thành phố. Qua tổng hợp các ý
kiến, kiến nghị, mong muốn của nhân dân phản ánh với
cấp ủy, chính quyền, đã nhận được sự phản hồi tích cực
của các cơ quan liên quan. ngoài ra, thông qua nắm bắt
diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời,
hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách
nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên; rèn
luyện phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu
sát cơ sở và gần dân hơn.
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam thực
hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về ban hành
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PHòNG, CHốNG THam NHũNG, LãNG PHí

Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
huyện Châu Thành về chương trình công tác Mặt trận.
ẢNH: PV

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về
việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt nam tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp
với các sở, ngành; các đoàn thể chính trị - xã hội và
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch giám sát
và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
nam tỉnh an giang năm 2017. Đặc biệt, phối hợp với Sở
nội vụ tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp về giám
sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của
cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết
công việc cho tổ chức, cá nhân và khảo sát sự hài lòng
của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ
quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh an giang, giai
đoạn 2016 - 2020. Đây là cơ sở để giúp cho các cấp ủy
Đảng, chính quyền và tổ chức nắm chắc hơn tình hình
cán bộ, công chức, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn
những hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, xa dân,
thiếu trách nhiệm với dân; kịp thời giáo dục, xử lý
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những cán bộ, công chức, đảng viên có sai phạm, có
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm trong
sạch đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. Bên cạnh
đó, tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Mặt
trận Tổ quốc Việt nam các cấp trong tỉnh đối với hoạt
động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám
sát đầu tư của cộng đồng, đã phát huy vai trò tham gia
giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở, giám sát các công trình phúc lợi trên
địa bàn đạt hiệu quả. hiện nay, trên địa bàn tỉnh có
156/156 Ban Thanh tra nhân dân, 13 Ban giám sát đầu
tư của cộng đồng (143 Ban Thanh tra nhân dân đảm
nhận nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng) tại xã,
phường, thị trấn với 1.643 thành viên. Ban Thanh tra
nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã,
phường, thị trấn trong tỉnh, từng bước phát huy hiệu
quả hoạt động, đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát
phù hợp, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và hỗ trợ
của chính quyền địa phương, tham gia giám sát đối với
cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong thực hiện các
nội dung dân chủ cơ sở như: Thực hiện các nội dung
dân biết, dân bàn, dân thực hiện và kiểm tra, giám sát;
thực hiện giám sát thái độ, tác phong và thực hiện chức

phòng, chống ThaM nhũng, Lãng phí

trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại văn phòng
một cửa, giám sát các công trình phúc lợi ở cơ sở, việc
quản lý, sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân... Kết
quả trong 2 năm qua, giám sát 2.584 vụ, việc được quy
định trong pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường,
thị trấn, trong đó giám sát trên 1.224 công trình phúc
lợi có sự tham gia đóng góp của nhân dân. Qua giám
sát, đã thực hiện 284 kiến nghị cấp ủy, chính quyền, cơ
quan, đơn vị thẩm quyền khắc phục, xử lý 265 vụ, việc
còn sai sót, hạn chế về chất lượng công trình, đặc biệt
thu hồi cho nhà nước và nhân dân số tiền 248 triệu
đồng. ngoài ra, thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư
về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, 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, một số nơi trong tỉnh đã xây dựng
kế hoạch giám sát cán bộ tại nơi cư trú, những góp ý
của Mặt trận đã được cấp ủy đánh giá cao...
công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước, đại biểu
dân cử để thực hiện giám sát như: Tổ chức lấy ý kiến góp
ý đối với các chức danh do hội đồng nhân dân bầu và phê
chuẩn trước khi hội đồng nhân dân đưa ra lấy phiếu tín
nhiệm (theo nghị Quyết 35 của Quốc hội), tổ chức đối
thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân
dân hàng quý, 6 tháng, năm được duy trì, tổ chức đại biểu
dân cử tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tiếp xúc
chuyên đề… thông qua đó, cán bộ lãnh đạo, đại biểu dân
cử có điều kiện gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của
nhân dân về ưu điểm, nhược điểm của bản thân để điều
chỉnh, sửa chữa, góp phần phòng, chống tham nhũng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai
trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong
đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với ngăn chặn
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ,
đảng viên vẫn còn nhiều khó khăn.

Thứ nhất, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc
Việt nam với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong
tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng
chưa thực sự tạo sự chuyển biến về nhận thức của người
dân về phòng, chống tham nhũng, chưa khơi dậy được
tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
trong nhân dân và từng cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, việc bố trí cán bộ về làm công tác Mặt trận,
mặc dù được cấp ủy rất quan tâm; tuy nhiên một số nơi
vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc. Việc phát hiện và phản ánh,
kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét xử lý với các biểu hiện
tham nhũng, lãng phí còn hạn chế. Vai trò hoạt động của
một số Ban Thanh tra nhân dân cơ sở trong công tác giám

sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng
được yêu cầu đề ra.

Thứ ba, các quy định của pháp luật về công tác phòng,
chống tham nhũng nói chung và công tác phòng, chống
tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc nói riêng chưa đầy đủ,
hoàn thiện, còn thiếu những cơ chế thực sự có hiệu quả,
tin cậy để bảo vệ người tố cáo tham nhũng nên chưa
khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tội phạm, các
hành vi tham nhũng… Từ đó, chưa phát huy hết vai trò,
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính
trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ.

Một số giải pháp nâng cao vai trò của Mặt
trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện
công tác phòng, chống tham nhũng thời
gian tới
Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức,
viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham
nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, tạo sự đồng thuận
và ủng hộ trong xã hội đối với công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc.
hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc phối hợp giữa
các tổ chức thành viên cùng cấp, thống nhất hành động.
Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. phối hợp chỉ đạo,
hướng dẫn, tạo điều kiện cho Ban công tác Mặt trận, Ban
Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng
vận động nhân dân tham gia giám sát các nội dung theo
quy định của pháp luật, đặc biệt pháp luật về phòng,
chống tham nhũng.
Ba là, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện
chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh với các nhiệm vụ cụ thể của các cơ
quan, tổ chức có trách nhiệm trong hệ thống Mặt trận.
Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá
nhân, cũng như các giải pháp và bảo đảm thực hiện.
Bốn là, tiếp tục thực hiện các giải pháp về nâng cao
chất lượng tổ chức, bộ máy, cán bộ Mặt trận Tổ quốc có
khả năng (bản lĩnh, năng lực, đạo đức) đảm đương thực
hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận nói chung, công tác
phòng, chống tham nhũng nói riêng. Tăng cường công
tác phối hợp với các cơ quan nhà nước hướng các hoạt
động về cơ sở, đến từng hộ dân nhiều hơn. phát hiện,
nhân rộng những sáng kiến tích cực thực hiện các nội
dung công tác Mặt trận, vừa làm tốt chức năng tuyên
truyền, giáo dục, vừa quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng,
hợp pháp của nhân dân.v
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Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
phù hợp với tình hình hiện nay
NGUYỄN TÚC*
năm về trước, ngày 11/6/1948, giữa lúc
cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của
nhân dân ta ở vào giai đoạn gay go và ác
liệt, chủ tịch hồ chí Minh ra "Lời kêu gọi
Thi đua ái quốc" với mục đích:

72

“Diệt giặc đói,
Diệt giặc dốt,
Diệt giặc ngoại xâm".
Để thực hiện:
"Dân tộc độc lập,
Dân quyền tự do,
Dân sinh hạnh phúc”1.
hưởng ứng Lời kêu gọi của người, các tầng lớp nhân dân
từ các cụ phụ lão, các cháu nhi đồng đến công, nông, thương,
trí thức, nhân viên chính phủ, cùng bộ đội và dân quân với
tinh thần quật cường và sức mạnh vô tận, với lòng yêu nước
nồng nàn và ý chí quyết thắng đã ra sức thi đua, tham gia
kháng chiến, kiến quốc, thực hiện mọi chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong từng
giai đoạn cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kết
quả đã xóa được giặc đói, thanh toán được giặc dốt và đuổi
được giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi nước ta để có một cơ đồ,
một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng
ta có những việc còn hạn chế, nhất là trong công tác khen
thưởng. Trong tác phẩm “Bình ngô đại cáo” của nguyễn
Trãi - nhà chiến lược thiên tài, nhà ngoại giao lỗi lạc của
dân tộc ta, danh nhân văn hóa thế giới đã viết về khen
thưởng như sau:
“Một nhà nước mà thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời
là nhà nước vững mạnh.
nhà nước nào phạt nhiều hơn thưởng là nhà nước
đang suy tàn.
nhà nước nào thưởng nhiều hơn phạt là nhà nước
phồn vinh”2.
Xem xét tình hình thi đua khen thưởng hiện nay, đối
chiếu với những lời chỉ dạy trên của nguyễn Trãi, của chủ
tịch hồ chí Minh, chúng ta thấy đã đến lúc phải đổi mới
*

mạnh mẽ tư duy về vị trí, vai trò của công tác thi đua và
khen thưởng nói chung, công tác khen thưởng nói riêng
để có những biện pháp sát thực tế hơn, hiệu quả hơn
nhằm thu hút mọi người dân hăng hái tham gia các phong
trào thi đua yêu nước như ở thời kỳ cách mạng dân tộc
dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Thi đua phải được tổ chức trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội, việc thi đua được thực hiện thường xuyên
và liên tục. Việc triển khai các phong trào thi đua cần được
tuyên truyền, giải thích, động viên để mọi người hiểu và
tự nguyện, tự giác tham gia bằng mục tiêu cụ thể, kế
hoạch rõ ràng. Lãnh đạo các phong trào thi đua phải có
trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết,
tổng kết phong trào. Đồng thời, việc kết hợp chặt chẽ giữa
thi đua với khen thưởng là hết sức quan trọng, tạo động
lực cho mọi người tiếp tục hăng hái tham gia thi đua.
cụ thể hóa quan điểm của chủ tịch hồ chí Minh, trong
những năm qua, Đảng và nhà nước đã ban hành các văn bản
chỉ đạo, cơ bản toàn diện, tạo hành lang pháp lý cho sự
chuyển biến tích cực trong công tác vận động nhân dân tích
cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như: chỉ thị số 35cT/TW, ngày 3/6/1998 của Bộ chính trị (khóa Viii) về đổi
mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; chỉ
thị số 39 ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị về việc tiếp tục
đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện,
bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; chỉ thị số
34 ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công
tác thi đua, khen thưởng; Kết luận số 83 ngày 30/8/2010
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ
thị số 39-cT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị (khóa iX)
về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước,
phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.
năm 2003, Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng
(Luật được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013). Trên cơ sở đó,
các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đã cụ thể hóa bằng
các quy chế, hướng dẫn, các văn bản triển khai thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị của các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị
và cơ sở với mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực. Từ quan
điểm xây dựng phong trào thi đua và công tác khen thưởng
phải động viên, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, phát huy cao độ tính tích cực trong các
tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng và bảo

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu
nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng 9/2020.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP

vệ Tổ quốc. phát huy tính cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức
lực, trí tuệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước của từng bộ, ngành, địa phương, từng đơn vị
cơ sở. công tác khen thưởng đảm bảo đúng người đúng việc,
mang tính nêu gương, tính giáo dục, được dư luận đồng
tình, ủng hộ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình
thức trong thi đua, khen thưởng.
Thực hiện tư tưởng của chủ tịch hồ chí Minh và các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trong
những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Mặt
trận Tổ quốc Việt nam luôn được Đảng đoàn Mặt trận Tổ
quốc Việt nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt nam quan tâm, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng
các văn bản triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận
động do Mặt trận chủ trì phát động, các phong trào thi
đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất
nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng.
Đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các nhân
sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số, các
doanh nhân tiêu biểu, người Việt nam ở nước ngoài... và
các tầng lớp nhân dân thi đua thông qua việc thực hiện
chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các cuộc vận
động, các phong trào thi đua, các chuyên đề do Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát động như:
cuộc vận động "ngày vì người nghèo", “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nay là cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, cuộc vận động “người Việt nam ưu tiên dùng

hàng Việt nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc
tế”... Việc thực hiện khen thưởng vào các dịp tổng kết công
tác Mặt trận, các hội nghị sơ kết, tổng kết các cuộc vận
động hoặc các hội nghị biểu dương, các dịp đại hội, ngày
kỷ niệm hoặc khi có thành tích đặc biệt xuất sắc, có sáng
kiến, sáng tạo được áp dụng triển khai. Thiết thực chào
mừng kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc
Việt nam (18/11/1930-18/11/2020) và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước
nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và
công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; tôn vinh, biểu
dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi
đua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi
đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.
cần xem khen thưởng là một biện pháp quan trọng
trong công tác quản lý. Việc xét duyệt khen thưởng phải
công tâm và chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối tránh
“ban phát” danh hiệu.
nhà nước ta đã ban hành 17 loại huân chương, đó là
các loại huân chương: Sao vàng, hồ chí Minh, Độc lập, Tổ
quốc, Quân công, giải phóng, Lao động, chiến công, Quân
giải phóng Việt nam, chiến công giải phóng, Quyết thắng,
Kháng chiến, chiến thắng, chiến sĩ vẻ vang, chiến sĩ giải
phóng, Đại đoàn kết, hữu nghị.
nhà nước cũng đã ban hành 9 loại huy chương gồm:
anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt nam anh hùng, anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lực lượng vũ
trang giải phóng, Quân giải phóng Việt nam, giải phóng,
chiến thắng, Kháng chiến, Dũng cảm.
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Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng
Trung ương Trần Thanh Mẫn tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Cần Thơ tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố
Cần Thơ lần thứ V (2020-2025).
ẢNH: QUỐC TRUNG.

Qua thống kê trên, phần lớn các huân, huy chương
đều là những phần thưởng dành cho những người có công
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc
và khen thưởng chủ yếu theo thâm niên và cấp bậc. Số
huân, huy chương dành cho công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế còn quá ít. hơn nữa, tiêu chuẩn khen
thưởng đối với một số loại huân chương còn chung chung,
khó vận dụng, chưa thật phù hợp với tình hình hiện nay.

tốt việc tốt”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ đường 5”, “chiến
sĩ Điện Biên”… chẳng hạn như: “Dũng sĩ chống tội phạm”,
“Dũng sĩ chống đói nghèo”, “Dũng sĩ chống ma túy”, “Tấm
lòng nhân hậu” cho những người nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ
bị bỏ rơi, cho những người chăm sóc bệnh nhân phong,
hiV, cho những người nhiều lần hiến máu nhân đạo…

Về đề nghị khen thưởng và thủ tục khen thưởng, cần
tránh cách làm nặng về hành chính như hiện nay: cứ “đến
hẹn lại lên". cần cải cách mạnh mẽ thủ tục, hồ sơ khen
thưởng nói riêng và thủ tục hành chính nói chung sao cho
gọn nhẹ, có hiệu quả, chống gây khó khăn cho tập thể và
cá nhân có thành tích xuất sắc, đáng được khen thưởng.

Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948,
chủ tịch hồ chí Minh viết: “ai cũng thi đua, ai cũng tham
gia kháng chiến kiến quốc. phong trào sôi nổi, thi đua ái
quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp
nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi
âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Về huân chương, huy chương: ngoài những huân, huy
chương hiện có, nên xét tặng một cách chủ động, đúng
người, đúng công lao, đề nghị nghiên cứu những loại huân,
huy chương và những hình thức động viên khen thưởng
mới cho phù hợp với thời kỳ mới như trước đây Đảng, nhà
nước và Bác hồ đã từng làm: “chiến sĩ diệt dốt”, “người

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí Minh
đang là cuộc vận động lớn về đạo đức cách mạng trong
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Thiết nghĩ, mỗi
chúng ta cần hăng hái tham gia phong trào thi đua bằng
những việc làm thiết thực, cụ thể chính là cách học và
làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách hiệu quả.v

cần đa dạng hóa các hình thức động viên, khen
thưởng để huy động toàn xã hội tham gia thi đua ái quốc.

Chú thích:
1, 2. Những quy định cơ bản về công tác thi đua và chế độ khen thưởng (trang 23, 20) - Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước.
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Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam Các giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
NGUYỄN HOÀNG TUẤN*

Tóm tắt: Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam ra đời từ năm 1944. Sự xuất hiện của
hệ phái này là nét riêng có của Phật giáo Việt Nam. Trong quá trình phát triển, nối
tiếp truyền thống của Phật giáo Việt Nam, hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam luôn
khẳng định truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Trong công
cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa, cùng với tăng, ni, phật tử cả nước, hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt
Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, với nhiều tấm gương tiêu biểu mà tên tuổi
còn lưu mãi, làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
Summary: The Vietnamese Mendicant Buddhism sect has been established since
1944. The appearance of the Vietnamese Mendicant Buddhism sect was the unique
feature of Vietnamese Buddhism. In the process of development, following the
tradition of Vietnamese Buddhism, the Vietnamese Mendicant Buddhism sect has
always affirmed the tradition of patriotism and attachment to the nation. In the fight
for independence, unification and building up the Socialist Vietnam Fatherland,
together with monks, nuns and Buddhists nationwide, the Vietnamese Mendicant
Buddhism sect has made many important contributions with many typical examples
whose names still remain, making a name for Vietnamese Buddhism, contributing to
consolidate and strengthen the great national unity bloc.
Từ khóa: Phật giáo Việt Nam; hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam; khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Keywords: Vietnamese Buddhism; the Vietnamese Mendicant Buddhism sect; great national unity bloc.
Nhận bài: 21/8/2020; Sửa chữa: 28/8/2020; Duyệt đăng: 8/9/2020.

Quá trình hình thành và phát triển của hệ
phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam
hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam do Tổ sư Minh Đăng
Quang sáng lập từ năm 1944 trong bối cảnh Việt nam đang
bị thực dân pháp xâm lược, đời sống của nhân dân vô cùng
cực khổ. hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam với tôn chỉ: nối
truyền Thích ca chánh pháp nâng cao tu tập, giải thoát và
không phân chia nam - Bắc tông mà thiết lập sự dung hợp
của cả hai phái, sự dung hợp ấy đã tạo nên nét đặc sắc của
một hệ phái mới trong phật giáo Việt nam lúc bấy giờ nên
được nhiều người quan tâm, tìm hiểu, tin theo.
*

Tháng 5/1966, Đại hội đầu tiên được triệu tập để
thành lập Ban Trị sự giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt nam,
nhiệm kỳ i (1966 - 1969). Đến năm 1971, do yêu cầu phát
triển tổ chức Khất sĩ thành lập hai viện: (1) Viện chỉ đạo
gồm một số Trưởng lão tôn đức lãnh đạo; (2) Viện hành
đạo gồm một số Thượng toạ, Đại đức có năng lực. Sự kiện
này được thực hiện có tính cách nội bộ cho đến ngày đất
nước hoà bình, độc lập và thống nhất.
Sau ngày 30/4/1975 đất nước hoà bình, tăng, ni hệ
phái phật giáo Khất sĩ dừng chân du hoá an tịnh thường
trú tại những ngôi tịnh xá được thành lập trước đây tiếp

Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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tục con đường tu hành theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng
Quang: “nên tập sống chung tu học, cái sống là phải sống
chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu
chung” với tố chất sẵn có của con phật “Dĩ hoà vi quí, dĩ
nông vi thiền, dĩ tâm vi phật” tăng ni Khất sĩ đã ứng hiệp
làm tròn bổn phận “Tác như lai sứ, hành như lai sự” tại
mỗi quốc độ đạo tràng tuỳ duyên hoan hỷ tham gia, các
công trình lao động, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, trồng chế biến thuốc dân tộc Đông y.
hiện tại, hội đồng giáo phẩm chứng minh hệ phái
gồm có 8 vị. hội đồng giáo phẩm hệ phái gồm có 44 vị.

Giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái
trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc
giá trị đạo đức
giá trị đạo đức của hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam
được thể hiện rõ qua những điều răn, giới cấm nhằm điều
chỉnh ý thức, hành vi của tín đồ và được tín đồ tin theo
một cách tự nguyện, tự giác. giá trị đó, ngoài việc bảo vệ
niềm tin tôn giáo thiêng liêng, còn đề cập đến những
chuẩn mực đạo đức chung như sống hiếu thảo, trung
thực, nhân ái, hướng tới điều lành, tránh xa điều ác. Dạy
tín đồ hiểu rõ về luật nhân quả, hiểu về nguyên nhân của
nỗi khổ và con đường giải thoát đau khổ bằng quá trình
hướng thiện. Trên phương diện đạo đức học, triết lý đạo
đức của hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam được coi là
một đường lối, phương thức, triết lý tu dưỡng thân tâm
để thực hiện lẽ sống an hòa tốt đời, đẹp đạo.
giá trị văn hóa
Lễ đường, phật điện của hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt
nam luôn là mô hình bát giác, tượng trưng cho Bát chánh
đạo, mái lầu phía trên phật điện hình tứ giác tượng trưng
cho Tứ diệu đế. Bát chánh đạo và Tứ diệu đế là những bài
học đầu tiên về pháp mà đức phật chỉ bày cho chúng sanh
tại vườn Lộc uyển, là nền tảng của mọi giáo pháp xuyên
suốt trong giáo lí của đạo phật. Đặc biệt, bốn trụ cột lớn
trong chánh điện là sự kết hợp hài hòa trong kiến trúc tứ
trụ nhà ba gian hai chái của người Việt ở nam Bộ. Trong
văn hóa truyền thống nhà ba gian hai chái ở nam Bộ, gian
chính giữa có tứ trụ là nơi thiêng liêng và quan trọng
nhất, là nơi tôn trí những gì quan trọng nhất của gia đình
như bàn thờ phật hay bàn thờ gia tiên. Tứ trụ là phần
chống đỡ quan trọng nhất để bảo vệ toàn bộ kết cấu của
ngôi nhà ba gian hai chái, nếu một trong tứ trụ này suy
yếu hay đổ gãy, sẽ làm cho toàn bộ căn nhà suy yếu. Bốn
cột lớn trong chánh điện của hệ phái phật giáo Khất sĩ
Việt nam tượng trưng cho tứ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni,
ưu bà tắc (cận sự nam) và ưu bà di (cận sự nữ) cùng nhau
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nâng đỡ ngôi nhà phật pháp. Thiếu một trong các cột này
thì ngôi nhà của phật pháp sẽ bị lung lay. Thiếu một
trong bốn chúng thì phật đạo khó phát huy, chúng Tỳ
kheo, Tỳ kheo ni hành pháp thì chúng ưu bà di, ưu bà tắc
hộ pháp. giữa bốn cột lớn trong phật điện, đó là bệ thờ
có ba cấp tượng trưng cho Tam vô lậu học, trên bệ thờ tôn
trí bảo tượng đức Bổn Sư Thích ca. hình ảnh Tam vô lậu
học thông qua ba cấp bệ thờ được thống nhất trong toàn
bộ hệ thống tịnh xá của hệ phái phật giáo Khất sĩ cũng
minh chứng cho lời dạy của đức Tổ sư về tầm quan trọng
của Tam vô lậu học, là nơi mà mọi chúng sanh đều luôn
hướng về để nương tựa.
giá trị lịch sử
hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam ra đời từ năm 1944,
thời kỳ này gắn liền với một giai đoạn lịch sử cách mạng
của dân tộc. nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát
triển của hệ phái có thể hiểu biết sâu sắc hơn, đầy đủ
hơn về lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc giai
đoạn (1945 - 1975). Lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc
giai đoạn 1945 - 1975 nếu chỉ nhìn dưới góc độ lịch sử
kinh tế, lịch sử chính trị..., thì chắc chắn không thể đầy
đủ. giá trị lịch sử của hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam
được biểu hiện dưới hai phương diện chính: Một là, góp
phần tạo nên lịch sử dân tộc. hai là, góp phần cho chúng
ta hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc.

Vai trò của hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt
Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc
Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc,
trước năm 1975, cùng với tăng, ni, phật tử miền nam,
tăng, ni, phật tử hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam đã có
nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Sau khi đất
nước thống nhất, non sông nối liền một dải, Bắc nam sum
họp một nhà, hệ phái luôn quan tâm và thường xuyên vận
động tín đồ và người dân phát huy truyền thống yêu nước,
tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. hệ phái
góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng,
nhà nước; vận động chức sắc, tín đồ tích cực tham gia các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát động.
hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam hiện nay có gần
3.000 tăng ni, hơn 300 đạo tràng và hàng trăm nghìn tín đồ
ở trong nước và trên thế giới, đã khẳng định những giá trị
tôn giáo riêng có, qua đó góp phần giải quyết nhu cầu tinh
thần chính đáng cho một bộ phận không nhỏ người dân.
năm 1981, giáo hội phật giáo Việt nam được thành lập
từ 9 tổ chức, hệ phái phật giáo lúc bấy giờ, trong đó có
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hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam. Trải qua gần 40 năm
hình thành và phát triển, hiện nay giáo hội phật giáo Việt
nam có 53.400 tăng ni, 18.200 cơ sở thờ tự, khoảng trên
11 triệu tín đồ. Tham gia tích cực trong các phong trào thi
đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát động, có nhiều đóng góp
tích cực vào các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân
đạo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...;
là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân
tộc. có được kết quả tốt đẹp như trên, đó cũng chính là
nhờ một phần vào sự đoàn kết, gắn bó của từng tông phái
trong giáo hội phật giáo Việt nam (trong đó có hệ phái
phật giáo Khất sĩ Việt nam).

Một số giải pháp để phát huy giá trị tôn
giáo và xã hội của hệ phái Phật giáo Khất
sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc
Tăng cường công tác nghiên cứu, nhận diện giá trị
tôn giáo và xã hội của các tôn giáo nói chung, hệ phái
phật giáo Khất sĩ Việt nam nói riêng, phát huy các giá trị
tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc
Đảng, nhà nước cần quan tâm đẩy mạnh công tác
nghiên cứu khoa học về tôn giáo, đánh giá vai trò của
tôn giáo trong đời sống xã hội. Trên cơ sở những giá trị
tôn giáo và xã hội và sự phù hợp với công cuộc xây dựng
xã hội mới cần nhận diện các giá trị và phản giá trị trong
tôn giáo. Từ đó, có chính sách phù hợp để phát huy
những giá trị tích cực và hạn chế dần mặt tiêu cực của
tôn giáo; thống nhất quan điểm, trách nhiệm về vấn đề
tôn giáo nói chung, các giá trị tôn giáo và xã hội của tôn
giáo nói riêng.
Đảng và nhà nước ta cần xây dựng hệ thống pháp luật
đồng bộ về tôn giáo: rà soát, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ những
quy định không còn phù hợp, bổ sung các quy định mới;
tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo tham gia vào các lĩnh
vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, giáo
dục, từ thiện xã hội...; tiếp tục nghiên cứu, xem xét nhu
cầu thực tế của các tôn giáo, mở rộng môi trường thuận
lợi để các tôn giáo đóng góp cho xã hội những giá trị văn
hóa, đạo đức.

các tổ chức chính trị - xã hội cần kết hợp chặt chẽ với
các tổ chức tôn giáo, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo
bảo đảm quy định của pháp luật, đồng thời khuyến khích,
tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy
những giá trị tôn giáo và xã hội tốt đẹp của các tôn giáo
và của hệ phái phật giáo Khất sĩ Việt nam nói riêng
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các tổ chức chính trị - xã hội cần động viên, hướng
dẫn chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo tham gia
tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội, đồng thời đấu tranh, khắc phục những tiêu cực
nảy sinh trong hoạt động tôn giáo; phát động và tổ chức
các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm
tôn giáo, vùng, miền để đồng bào phát huy những giá trị
văn hóa đạo đức tốt đẹp, góp phần xây dựng nếp sống
văn hóa, văn minh, phù hợp với truyền thống, thuần
phong mỹ tục của dân tộc. Bên cạnh đó, cần động viên
chức sắc và đồng bào tôn giáo tích cực đóng góp ý kiến
trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật của nhà
nước về tôn giáo và phương hướng xây dựng, phát triển
đất nước. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng,
tranh thủ chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Tăng
cường công tác tuyên truyền, biểu dương những tấm
gương người tốt, việc tốt là chức sắc, nhà tu hành và
tín đồ tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng
để đồng bào có đạo học tập noi theo và để toàn xã hội
hiểu hơn về các tôn giáo.

Tăng cường công tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm
của một số quốc gia đã vận dụng thành công những giá
trị tôn giáo và xã hội của các tôn giáo vào việc xây dựng
và phát triển đất nước
những năm gần đây, xuất phát từ vai trò thực tế của
tôn giáo trong đời sống xã hội, với cái nhìn cởi mở, một
số quốc gia từng có một thời rất cứng rắn trong xây
dựng nhà nước thế tục phi tôn giáo với nguyên tắc tách
tôn giáo khỏi nhà nước, tách chính trị khỏi ảnh hưởng
của tôn giáo, nay cũng có sự điều chỉnh dần trong chính
sách nhằm phát huy nguồn lực của tôn giáo, đặc biệt
trên lĩnh vực văn hóa, đạo đức. Singapore có khá nhiều
điểm tương đồng với Việt nam về sự đa dạng tôn giáo đã
rất thành công khi thực hiện chính sách hài hòa tôn
giáo, trân trọng, sử dụng giá trị văn hóa tôn giáo trong
quá trình phát triển đất nước và đã thu được những kết
quả đáng khích lệ. Lào, Thái Lan cũng khá thành công
khi sử dụng những giá trị văn hóa tôn giáo phục vụ
phát triển đất nước.
Mô hình chính sách hài hòa tôn giáo, đưa giáo dục tôn
giáo, sử dụng, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo
phục vụ phát triển xã hội của các nước trong khu vực có
nhiều điểm tương đồng với Việt nam về văn hóa, xã hội,
là những mô hình tốt cho chúng ta vận dụng nhằm khai
thác, phát huy hiệu quả hơn nữa giá trị văn hóa, đạo đức
tôn giáo phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển đất
nước trong thời kỳ mới.v
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Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020-2025,
định hướng đến năm 2030
TRẦN ANH TUẤN*

Tóm tắt: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, tác
động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội nước ta, đặc biệt đang
tác động đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, việc triển
khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần có những
giải pháp mới cho phù hợp. Bài viết đưa ra 6 nhóm giải pháp cơ bản nhằm đẩy
mạnh Cuộc vận động trong thời gian tới.
Summary: In the context of a complicated Covid-19 epidemic, affecting all aspects
of our life, politics, economy and society, especially all industries, in the sectors of
the Vietnamese economy, implementing the campaign "Vietnamese people give
priority to using Vietnamese goods" requires new appropriate solutions.This article
offers 6 groups of basic solutions to promote the campaign in the future.
Từ khóa: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; dịch bệnh Covid-19; phát triển kinh tế;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The campaign "Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods"; Covid-19 epidemic; economic
development; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 6/8/2020; Sửa chữa: 12/8/2020; Duyệt đăng: 28/8/2020.

Bối cảnh mới cho Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch covid-19
Dịch covid-19 ập đến khá bất ngờ, làm ảnh hưởng đến
kinh tế thế giới và Việt nam. Trong quý i, kinh tế Việt
nam bị ảnh hưởng chưa nhiều nhưng tăng trưởng thấp
nhất trong nhiều năm. Tháng 4/2020, đất nước đi vào
giai đoạn “giãn cách xã hội” làm cho hàng triệu người lao
động ở doanh nghiệp bị mất việc. nếu kể cả lao động
trong các hộ gia đình ở thành thị và nông thôn thì người
thiếu việc làm và mất việc làm lên tới hơn 10 triệu, tức là
hơn 20% lao động bị ảnh hưởng.
hiện nay có khá nhiều nghiên cứu trong nước và trên
thế giới về tình hình hậu covid-19, các nghiên cứu này cơ
bản đánh giá tác động của dịch covid-19 đến tăng trưởng
*

gDp. Đối với Việt nam, các tổ chức và các chuyên gia
trong nghiên cứu của họ ở mức độ khác nhau, phần lớn
đều dự báo kinh tế Việt nam vẫn có tăng trưởng gDp, tuy
chỉ thấp hơn năm trước, cho dù nhiều nước trên thế giới
gDp tăng trưởng âm.
Đầu năm 2020 là thời điểm dịch covid-19 bắt đầu
xảy ra, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau đó đã
nhanh chóng lây lan sang nhiều nước thuộc khu vực
châu á và lan rộng sang cả châu Mỹ, châu âu, tác động
nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của hơn 200 quốc gia
và vùng lãnh thổ, bao gồm cả các cường quốc lớn như:
Mỹ, nhật, eu, Trung Quốc, anh… ngay từ khi bắt đầu,
dịch covid-19 đã làm đóng băng phần lớn hoạt động
sản xuất kinh doanh thương mại, gây ra những tác
động tiêu cực đối với nền kinh tế của các quốc gia,
trong đó có Việt nam.

Tiến sĩ, nguyên Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Tuy nhiên, các điểm sáng đã dần hé lộ, mức độ khó
khăn của doanh nghiệp dường như đã dần giảm bớt. cụ
thể, khảo sát do phòng Thương mại và công nghiệp Việt
nam (Vcci) thực hiện vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm
2020, thì có gần 85% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho
biết họ đã bị mất hoặc thu hẹp thị trường tiêu thụ sản
phẩm; gần 60% doanh nghiệp bị thiếu vốn hoặc dòng tiền
kinh doanh; 45% doanh nghiệp bị thiếu nguồn cung
nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo kết quả khảo sát cuối tháng 4, đầu tháng 5, tuy thứ
hạng các khó khăn vẫn không thay đổi, nhưng tỷ lệ các
doanh nghiệp gặp khó khăn lần lượt giảm. Điều này cho
thấy những chuyển biến rất nhanh về tình hình hoạt
động của doanh nghiệp khi diễn biến dịch bệnh đã dần
được kiểm soát ở trong nước, cũng như ở Trung Quốc, thị
trường đầu vào và đầu ra quan trọng của các doanh
nghiệp Việt nam.
những cơ hội và thách thức từ các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới
các số liệu báo cáo đều cho thấy, dịch covid-19 đã ảnh
hưởng mạnh đến tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu
của không chỉ Việt nam mà trên toàn thế giới. Trong bối
cảnh đó, việc các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
được đưa vào thực thi mang ý nghĩa quan trọng giúp bù
đắp sự suy giảm của nền kinh tế trong giai đoạn dịch
bệnh, trong đó hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (cpTpp) và hiệp định thương mại
tự do giữa Việt nam và Liên minh châu âu (eu) - eVFTa
là hai hiệp định tham vọng, toàn diện và sâu rộng nhất
từ trước đến nay. Với cam kết xóa bỏ số dòng thuế ở mức
cao, theo lộ trình đạt 97,8% số dòng thuế có thuế suất 0%
vào năm thứ 11 khi hiệp định có hiệu lực (đối với cpTpp)
và cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% số dòng
thuế trong khoảng thời gian 7 năm đối với eu và 10 năm
đối với Việt nam (eVFTa) cùng nhiều thỏa thuận về
thương mại hàng hóa dịch vụ, quy tắc xuất xứ, hải quan
và thuận lợi hóa thương mại, hàng rào kĩ thuật trong
thương mại, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, sở
hữu trí tuệ… có thể khẳng định cpTpp và eVFTa sẽ mang
đến cơ hội thị trường đa dạng hơn cho doanh nghiệp,
giúp doanh nghiệp cũng như nền kinh tế lấy lại đà tăng
trưởng hậu dịch bệnh.

Giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả
cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số
264 - TB/TW của Bộ chính trị; Kết luận 107 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực
hiện cuộc vận động; chỉ thị số 24/cT-TTg ngày
17/9/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường
thực hiện cuộc vận động “người Việt nam ưu tiên dùng

hàng Việt nam” và các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà
nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, đa dạng các hình
thức tuyên truyền, vận động về cuộc vận động, phát
huy ưu thế của các hình thức truyền thống, mở rộng các
hình thức hiện đại phù hợp điều kiện, trình độ của quần
chúng nhân dân.
phát huy vai trò của hệ thống truyền thông đại chúng,
báo chí thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên
truyền, tạo sự phong phú, hấp dẫn với mọi đối tượng.
phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng về cuộc
vận động thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính
trị - xã hội, người có uy tín, tiêu biểu, chuyên gia, nhà
khoa học, chức sắc tôn giáo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên. Mỗi người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt
và cũng là báo cáo viên, tuyên truyền viên hiệu quả, thiết
thực về cuộc vận động trong quần chúng nhân dân.
Quan tâm xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm
“ưu tiên dùng hàng Việt” ở cơ sở, địa bàn dân cư nhằm
thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng
ứng thực hiện cuộc vận động. những mô hình này gắn với
những hoạt động rất cụ thể, vừa thực hiện tuyên truyền,
vận động, vừa thực hiện hành vi mua sắm sử dụng hàng
Việt và có sức lan tỏa ngay trong từng gia đình, cộng
đồng dân cư.
Lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động trong các hội
nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, cuộc họp nhân dân.
gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước,
các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các
tổ chức chính trị - xã hội. Đưa nội dung, kết quả thực
hiện cuộc vận động thành chỉ tiêu, bình xét, phân loại
danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân trong các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cơ sở.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về
cuộc vận động “người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt
nam”, trong thời gian tới, bám sát các kết luận của Bộ
chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của chính phủ, chỉ thị
của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động để
xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án tuyên truyền
nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện về cơ chế, chính sách
của nhà nước. Tập trung vào các giải pháp thúc đẩy sản
xuất và tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt về
địa bàn vùng sâu, vùng xa, nông thôn để sản phẩm,
thương hiệu Việt nam chinh phục được người tiêu dùng
trong nước.

hai là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tuyên
truyền, thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về
cuộc vận động, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên,
người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt nam,
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xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt nam trong
giai đoạn mới. Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện
tốt cuộc vận động ở địa phương, đơn vị, cơ sở. gắn tuyên
truyền, vận động cuộc vận động với việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh, giáo
dục chủ nghĩa yêu nước Việt nam, các giá trị truyền thống
của dân tộc. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước,
niềm tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt nam ở trong
nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc
vận động, ưu tiên sử dụng hàng Việt, xây dựng nét đẹp
văn hóa của người Việt nam trong thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Triển khai thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh
thị trường trong nước, nâng cao chất lượng, sức cạnh
tranh cho các sản phẩm Việt nam, xây dựng thương hiệu
Việt trong bối cảnh Việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng
vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Tiếp tục hoàn thiện
và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát
triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn
2045 với những giải pháp đột phá để phát triển thị trường
trong nước. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thị trường
trong nước gắn với cuộc vận động, nhằm hỗ trợ cho hàng
Việt nam chiếm lĩnh vững chắc tại các kênh phân phối
trong nước và quốc tế.

Ba là, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát
triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "người
Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" theo Quyết định
số 634/QĐ-TTg, ngày 29/4/2014 của Thủ tướng chính
phủ. rà soát, ban hành bổ sung cơ chế, chính sách
khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước
phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTo), khuyến khích và định hướng tiêu dùng của
nhân dân. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ,
tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm hàng hóa Việt
nam. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt
động quản lý thị trường, hải quan, thuế. Xử lý nghiêm
hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch
vụ, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an
toàn thực phẩm.

năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh
nghiệp, nhà sản xuất, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề
trong việc tuyên truyền, vận động về cuộc vận động.
Thông tin, giới thiệu, quảng bá, thiết lập kênh phân phối,
đưa sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng. Tăng cường
điều tra, khảo sát thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng
nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời,
thực hiện tốt dịch vụ sau bán hàng và cam kết bảo vệ
quyền lợi của người tiêu dùng.

Tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra thị
hiếu, nhu cầu người tiêu dùng. Tổ chức hội thảo, triển
lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông
thôn, khu công nhân. các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi
mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất
lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch
vụ. Thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu
dùng. Xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hóa
Việt nam.

Bốn là, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng để
người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp Việt nam, chất lượng của sản
phẩm, hàng hóa Việt nam, nâng cao vị thế của hàng Việt
nam với chủ đề “hàng Việt nam chinh phục người Việt
nam”. Tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng,
lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia
đóng góp, tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể
chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch. Tăng cường ứng
dụng khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 để nâng cao chất lượng hàng Việt nam, trong
đó thiết lập được các doanh nghiệp phân phối trong nước
đủ mạnh, có khả năng chiếm lĩnh thị trường song song
với việc phát triển doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã,
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương, để
phát triển thương mại nội địa.
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Đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận trong định hướng
thông tin tuyên truyền về sản phẩm hàng hóa Việt cho
phù hợp với doanh nghiệp, tâm lý người tiêu dùng. phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức
xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan tuyên truyền, thông
tấn, báo chí, trường học... trong công tác tuyên truyền
cuộc vận động.

Sáu là, đối với kiều bào Việt nam ở nước ngoài tiếp
tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, khơi dậy
lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người Việt. Đồng
thời, chú ý đổi mới các hình thức thông tin, xây dựng và
cập nhật thường xuyên, liên tục các dữ liệu về các doanh
nghiệp và mặt hàng xuất khẩu phù hợp với từng địa bàn
cụ thể, ưu tiên những sản phẩm, thương hiệu quốc gia
được đảm bảo chất lượng.
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và kết
nối doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước, tạo điều
kiện để các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, kết nối và
xuất khẩu hàng hóa của Việt nam vào các trung tâm
thương mại của người Việt nam ở nước ngoài và các hệ
thống phân phối của người nước ngoài. các cơ quan, bộ
ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước tích cực
phối hợp với cơ quan đại diện, cộng đồng người Việt
nam ở nước ngoài, chính quyền sở tại tổ chức các
chương trình ngày/Tuần Việt nam, hội chợ, Triển lãm
hàng hóa, diễn đàn - hội thảo, các sự kiện lớn nhân dịp
Tết cộng đồng, Quốc khánh, các chuyến thăm của lãnh
đạo cấp cao, các buổi gặp gỡ doanh nghiệp với cộng
đồng để giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt nam ở nước
sở tại cũng như kết nối các doanh nghiệp người Việt và
nước ngoài.v
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Xây dựng đoàn kết lương - giáo
thực hiện Cuộc vận động xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh
Thích Nữ ĐÀM MAI*

Tóm tắt: Trong thời gian qua, các chức sắc, tín đồ phật tử, bà con giáo dân huyện
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã tích cực thực hiện đoàn kết lương - giáo, giúp đỡ nhau xây
dựng cuộc sống; tham gia các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát
động, nhất là trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông
thôn được cải thiện, góp phần giảm nghèo theo hướng bền vững.
Summary: Recently, dignitaries, Buddhists, and religious followers in Ly Nhan
district, Ha Nam province have actively implemented the solidarity between religious
and nonreligious followers, helping each other to build lives; participate in activities
launched by the Vietnam Fatherland Front and mass organizations, especially in
implementing the campaign “All people unite to build new-style rural areas and
civilized cities”. Thanks to that, the spiritual and material life of rural people has been
improved, contributing to sustainable poverty reduction.
Từ khóa: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết lương - giáo; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam.
Keywords: The campaign“All people unite to build new-style rural areas and civilized cities”; solidarity between religious
and nonreligious followers; the Vietnam Fatherland Front in Ha Nam Province.
Nhận bài: 10/8/2020; Sửa chữa: 18/8/2020; Duyệt đăng: 3/9/2020.
hực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận
Tổ quốc Việt nam chủ trì, Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức thành viên tỉnh hà nam đã triển khai thực
hiện cuộc vận động hướng đến lợi ích cho các khu dân cư
và các hộ gia đình.

T

Để đạt được danh hiệu Khu dân cư văn hóa, gia đình
văn hóa, địa phương đã xây dựng tiêu chí thống nhất thực
hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh hà
nam đến nay đã cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa,
xây dựng cánh đồng mẫu lớn; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất trồng cây hàng hóa, trong chăn nuôi,
nuôi trồng thủy, hải sản có hiệu quả kinh tế cao. Để tạo
điều kiện cho kinh tế phát triển, trong 5 năm qua, Mặt trận
Tổ quốc đã vận động nhân dân tập trung đóng góp tiền của,
*

công sức, để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới… có
100% khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước và đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. nội dung các hương
ước, quy ước của các khu dân cư đều được Mặt trận Tổ quốc
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phù hợp, gắn với 5 nội dung của
cuộc vận động, 5 tiêu chuẩn làng văn hóa và 3 tiêu chuẩn
gia đình văn hóa. hàng năm, 100% học sinh đến trường,
không có trẻ bỏ học, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia ngày
càng cao, 116/116 xã, phường, thị trấn có hội khuyến học,
100% thôn, xóm, tổ dân phố có chi hội khuyến học. Quỹ
khuyến học, khuyến tài đã được nhân dân đồng tình ủng
hộ, tạo điều kiện để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn
trong học tập và động viên khích lệ các em học giỏi. Đến
nay, tổng nguồn Quỹ khuyến học của các cấp, các chi hội
và dòng họ trong toàn tỉnh đã xây dựng được trên 15 tỷ
đồng. hiện trong tỉnh có 952 khu dân cư đảm bảo vệ sinh

Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam.
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Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận
động, phong trào thi đua yêu nước.
ẢNH: QUANG VINH
môi trường, 100% số hộ đăng ký thực hiện sạch bếp, sạch
nhà, sạch phố phường. hàng tuần đều tổ chức ra quân ngày
"chủ nhật xanh" vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thường
xuyên trồng mới và chăm sóc các loại cây tại khu vui chơi
công cộng. nhân dân trong xóm cùng nhau chia sẻ với
phương châm đồng xanh, nhà sạch, làng xóm thanh bình,
nếp sống văn minh, cộng đồng đoàn kết, thân thiện. Diện
mạo nông thôn thực sự được đổi mới khang trang, đời sống
vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện
rõ rệt, góp phần giảm nghèo theo hướng bền vững.
năm 2019, huyện Lý nhân, tỉnh hà nam có 100% số xã
đạt chuẩn nông thôn mới, được Thủ tướng chính phủ
quyết định công nhận huyện Lý nhân đạt chuẩn nông
thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân
được cải thiện, góp phần giảm nghèo theo hướng bền
vững. Thu nhập bình quân đầu người từ 11,5 triệu đồng
năm 2010 lên 47,25 triệu đồng vào năm 2019, tỉ lệ hộ
nghèo chỉ còn 2,87%. Xã Xuân Khê, huyện Lý nhân được
công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.
Xã Xuân Khê có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với
sản phẩm chủ lực và 2 hợp tác xã hoạt động theo Luật
hợp tác xã năm 2012; thu nhập bình quân đầu người của
xã năm 2019 đạt 68,28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ
nghèo chung của xã là 2,68% (100% hộ nghèo đều thuộc
các đối tượng bảo trợ xã hội) và không còn hộ nghèo đa
chiều theo chuẩn nông thôn mới...
hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “chung
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sức xây dựng nông thôn mới”, các chức sắc tôn giáo trong
tỉnh đã tích cực tham gia bằng những hành động cụ thể,
thiết thực, hiệu quả. phối hợp cùng với chính quyền, đoàn
thể ở địa phương vận động các tín đồ, nhân dân tiếp tục
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, khai
thác và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở,
như: đình, chùa, nhà thờ xứ họ, nhà văn hóa vào các hoạt
động cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống tinh
thần của nhân dân. cùng với đó là tuyên truyền, vận động
nhân dân nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh, như:
giữ gìn vệ sinh môi trường vì cộng đồng, không vứt rác tùy
tiện ở đường, ngõ, bờ ruộng, sông, hồ, mương máng; tích
cực thu gom và phân loại rác; giải thích và tuyên truyền
giúp tín đồ và người dân có những chuyển biến thay đổi
về nhận thức trong việc bảo vệ môi trường. công tác bảo
vệ môi trường nông thôn, nhất là vấn đề xử lý rác thải
khu dân cư có chuyển biến tích cực, tạo cảnh quan nông
thôn xanh - sạch - đẹp; nhận thức của người dân về trách
nhiệm bảo vệ môi trường được nâng cao, nếp sống văn
minh nông thôn được hình thành góp phần tích cực vào
tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đô thị hóa
trên địa bàn tỉnh.
huyện Lý nhân có 106 ngôi chùa, 14 nhà thờ xứ, 74
tăng, ni. Lấy tinh thần chủ đạo của các tôn giáo “từ bi cứu
khổ”; “phụng đạo yêu nước” là phương châm hành động,
các chức sắc tôn giáo đã nêu cao ý thức trách nhiệm đối
với xã hội, cộng đồng, tích cực vận động ủng hộ và trực
tiếp tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng
nhiều mái ấm tình thương, trao tặng nhiều phần quà,
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giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, bất hạnh. các
hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo được các tín đồ,
người dân thuộc mọi đối tượng, tầng lớp nhiệt tình ủng
hộ. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình
dịch bệnh covid - 19 bùng phát, diễn biến phức tạp, lây
lan rộng trên toàn thế giới đã tác động lớn đến mọi mặt
đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh
hà nam nói riêng, các tăng, ni, chức sắc, chức việc đã
tuyên truyền, vận động các tín đồ phật tử, bà con giáo
dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính
phủ, đoàn kết, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, tạm ngừng các
hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người,
tích cực giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những
khó khăn ảnh hưởng do dịch bệnh, nâng cao ý thức
phòng ngừa, bảo vệ an toàn các nơi thờ tự của bà con
giáo dân, không để dịch bệnh xảy ra.
Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã
xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt
động có hiệu quả, giúp đỡ nhau trong lao động, sản
xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững ở khu
dân cư; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp
giáo dục; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chấp hành
pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Tiêu biểu là các mô
hình: “niệm phật đường an lành, trật tự, văn minh”,
“Xứ đạo bình yên”, mô hình bảo vệ an ninh trật tự, câu
lạc bộ “nữ tín đồ phật tử tham gia xây dựng nông thôn
mới”... những mô hình trên đã huy động được các tầng
lớp nhân dân nói chung và đồng bào theo đạo nói riêng
thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu và 5 nội dung mà
cuộc vận động đã phát động, góp phần đem lại cuộc
sống bình yên, tốt đời đẹp đạo, no ấm, hạnh phúc cho
mọi người, mọi nhà. Tham gia các hoạt động do Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, nhất là trong
xây dựng nông thôn mới và công tác nhân đạo từ thiện,
như: xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà các đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn, tặng bò sinh sản cho hội
viên phụ nữ nghèo… Tiếp tục duy trì và đạt được những
thành tích to lớn, toàn diện và liên tục trong triển khai
thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Trong thời gian tới, để phát huy vai trò của các tôn
giáo, các chức sắc, chức việc đóng góp quan trọng vào quá
trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác xóa đói
giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
các tầng lớp nhân dân và đồng bào giáo dân trong tỉnh hà
nam, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, thường xuyên đổi mới nội dung, phương
pháp, cách thức tổ chức phối hợp, tổ chức thực hiện cuộc
vận động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.
Đổi mới công tác tuyên truyền vận động để thu hút đông

đảo nhân dân tham gia, lấy các đoàn thể nhân dân, người
có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc các tôn giáo,
trưởng các dòng họ... làm nòng cốt, lấy địa bàn khu dân
cư, hộ gia đình làm địa bàn để tuyên truyền, vận động.

Thứ hai, trong quá trình thực hiện xây dựng chỉ tiêu cụ
thể, sát thực với tình hình thực tiễn của từng khu dân cư
để thực hiện, có bước đi thích hợp để thu hút đông đảo các
tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy truyền thống đoàn
kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh
tế, đem lại quyền lợi vật chất và tinh thần cho nhân dân,
tạo nên sự nhất trí và đồng thuận trong xã hội. Tăng cường
và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo
nên môi trường văn hoá lành mạnh từ mỗi khu dân cư.
Thứ ba, cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp
tục quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn để
phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn và xu hướng đô thị hóa. Trong
đó, quan tâm việc duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng
nông thôn, các thiết chế văn hóa đã được đầu tư để đảm
bảo phát huy hiệu quả đầu tư, bền vững.
Thứ tư, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia công
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về
mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới, tích cực
tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và giữ gìn
cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp
từ những hành động nhỏ nhất hàng ngày, như: phân loại
và xử lý rác thải hữu cơ ngay tại các gia đình, các bể trung
chuyển rác, trong thu gom rác thải, thay thế và hạn chế
sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa tổng hợp khó phân
hủy, hạn chế vứt rác bừa bãi, bảo đảm vệ sinh trong chăn
nuôi, không xả thải trực tiếp ra môi trường và nguồn
nước, nhất là nguồn nước đầu vào phục vụ cho các nhà
máy nước sạch. chú trọng việc nhân rộng các mô hình,
kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân trong công tác
bảo vệ môi trường, đồng thời phê phán, xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân gây mất vệ sinh môi trường nông thôn.
Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn
giáo tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, hướng dẫn
người dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững;
thực hiện tốt hơn mục tiêu chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần cho đồng bào có đạo ở địa phương.
Thứ sáu, chú trọng nâng cao chất lượng về tổ chức và
hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Thường xuyên tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ
làm công tác Mặt trận ở cơ sở. Tăng cường công tác hướng
dẫn, kiểm tra, giúp đỡ khu dân cư trong tổ chức thực hiện
cuộc vận động.v
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Kết quả một số chính sách góp phần
phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng
đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ
NGUYỄN DUY DŨNG*
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chủ trương, chính sách nhằm tăng cường đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
nói chung và vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng nhằm phát triển toàn diện và
bền vững. Bài viết làm rõ kết quả một số chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã
hội đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ và những định hướng phát
triển trong thời gian tới.
Summary: In the last few years, the Party, the State, and the Government have
issued a number of guidelines and policies to increase investment and support ethnic
minorities in general and Khmer ethnic minority areas in particular in order to achieve
comprehensive and sustainable development. This article clarifies the results of a
number of policies contributing to socio-economic development for the Khmer ethnic
minority in the Southwestern region and development orientations in coming time.
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ùng Tây nam Bộ là vùng nằm ở cực nam của Tổ
quốc gồm 13 tỉnh, thành phố, là vùng đất có bốn
dân tộc sinh sống: Kinh, Khmer, hoa, chăm, trong
đó đồng bào dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu tại
9 tỉnh, thành phố (cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc
Trăng, Bạc Liêu, cà Mau, hậu giang, an giang, Kiên
giang) với dân số trên 1,2 triệu người. Đây là vùng có vị
trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, đối ngoại
và an ninh quốc phòng của nước ta.

V

Xuất phát từ đặc điểm chung của vùng Tây nam Bộ, Bộ
chính trị đã ban hành nghị quyết số 21-nQ/TW ngày
20/1/2003 về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng
vùng đồng bằng sông cửu Long thời kỳ 2001- 2010; sau
đó là Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ chính
trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21-nQ/TW. Song
song đó là những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo liên quan
*

Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.
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đến dân tộc vùng Tây nam Bộ, như: chỉ thị 68-cT/TW ngày
18/4/1991 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa Vi)
công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer; Thông báo
số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa X) về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị
số 68-cT/TW ngày 18/4/1991. Trong đó, nghị quyết số
24/nQ-TW ngày 13/3/2003 về công tác dân tộc và nghị
định số 5/2011/nĐ-cp ngày 14/1/2011 của chính phủ về
công tác dân tộc là văn bản được cụ thể hóa một cách
đầy đủ về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đối với công
tác dân tộc... Qua 29 năm triển khai thực hiện chỉ thị số
68-cT/TW ngày 18/4/1991 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng (khóa Vi) và 17 năm thực hiện nghị Quyết số
21-nQ/TW ngày 20/1/2003, Đảng, nhà nước và chính phủ
đã và đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình
trọng điểm làm nổi lên diện mạo đô thị vùng sông nước
như: sân bay rạch giá, cà Mau, cần Thơ, phú Quốc; cầu
Mỹ Thuận, cần Thơ; rạch Miểu, hàm Luông, xây dựng mới
đường cao tốc Thành phố hồ chí Minh - cần Thơ, nâng cấp

K i n h

và mở rộng quốc lộ 1a, nâng cấp và xây dựng mới hệ
thống quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ; dự án nam Măng Thít;
kênh đào Trà Vinh; hình thành và thành lập mới Trường
Đại học an giang; Trường Đại học Trà Vinh, Đại học y Dược
cần Thơ, Trường Đại học cửu Long, Trường Đại học Sư
phạm Đồng Tháp...

Tình hình triển khai thực hiện chủ trương,
chính sách vùng đồng bào dân tộc Khmer
Tây Nam Bộ
Qua gần 35 năm thực hiện chính sách đổi mới, 29 năm
triển khai thực hiện chỉ thị số 68-cT/TW ngày 18/4/1991
của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa Vi), Trung
ương đã tập trung, tăng cường hỗ trợ, đầu tư vào vùng
đồng bào Khmer bằng các chương trình 134, 135, chính
sách vay vốn ưu đãi, chính sách định canh định cư, chính
sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sạch, điện
sinh hoạt, chính sách cử tuyển, dự bị đại học... góp phần
thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
từng bước phát triển. Bên cạnh đó, các trang trại, khu
công nghiệp đã và đang phát triển, hoạt động kinh doanh,
dịch vụ ngày càng đa dạng, thu hút đông đảo đồng bào
Khmer tham gia lao động, góp phần đáng kể trong việc
chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng đồng bào Khmer.
Qua 29 năm triển khai thực hiện chị thị 68/cT-TW của Ban
chấp hành Trung ương Đảng (khóa Vi) ở vùng đồng bào
dân tộc Khmer đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Một là, kinh tế - xã hội phát triển góp phần cải thiện,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với đồng bào
Khmer. Việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng và nhà nước trong vùng đồng bào Khmer
được các bộ, ngành, địa phương tích cực quan tâm thực
hiện có hiệu quả. Điều đáng phấn khởi nhất là đời sống
vật chất của đồng bào Khmer được cải thiện đáng kể. Tỷ
lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm từ 29,59% năm 2005
xuống còn 16,5% năm 2017; tỷ lệ hộ có phương tiện nghe
nhìn trong đồng bào dân tộc chiếm trên 98%, nhiều nơi
đạt 100%; tỷ lệ hộ có điện sử dụng trên 97%, sử dụng
nước hợp vệ sinh trên 80%, có nơi trên 90%.
hai là, trình độ dân trí trong vùng đồng bào dân tộc
Khmer từng bước được nâng lên. Mạng lưới giáo dục phát
triển đến tận xã, ấp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của
con em đồng bào dân tộc. năm học 2018 - 2019, tỷ lệ huy
động học sinh các cấp đến trường đạt cao, tỷ lệ lên lớp ở
các khối của học sinh vùng dân tộc thiểu số đạt từ 95 100%; hàng năm duy trì khoảng 4.000 sinh viên dân tộc
thiểu số theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Việc
tích cực thực hiện công tác chăm lo giáo dục và đào tạo
nghề cho đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua đã góp
phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con
một cách rõ rệt.
Ba là, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
được quan tâm thực hiện tốt. giáo trình giảng dạy chữ
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Khmer gồm 7 trình độ đang được dạy và học tại các điểm
trường tiểu học vùng đồng bào Khmer, trường phổ thông
Dân tộc nội trú và tại các điểm chùa Khmer luôn được duy
trì. các đoàn nghệ thuật Khmer được các ngành các cấp
quan tâm và tạo điều kiện hoạt động. Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã công nhận các loại hình nghệ thuật
gồm: chầm riêng chà pây, nghệ thuật sân khấu Dù kê của
người Khmer tỉnh Sóc Trăng và lễ hội ok om Bok của
người Khmer tỉnh Trà Vinh là văn hóa phi vật thể cấp
quốc gia. Đồng thời, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ dân tộc
Khmer tham gia hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật
tại các chi hội dân tộc thuộc hội Văn học nghệ thuật, hội
nghệ sĩ Sân khấu Việt nam, hội nghệ sĩ Múa Việt nam,
hội nhạc sĩ Việt nam, Liên chi hội nghệ sĩ Sân khấu Việt
nam vùng đồng bằng sông cửu Long.

Bốn là, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn
xã hội. Với đặc điểm vùng Tây nam Bộ, các địa phương đã
thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ
an ninh Tổ quốc ở từng phum, sóc được đồng bào tích cực
hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, các địa phương đã phát
huy tốt vai trò đội ngũ người có uy tín trong đồng bào
dân tộc theo tinh thần chỉ thị số 06/2008/cT-TTg ngày
1/2/2008 của Thủ tướng chính phủ “về phát huy vai trò
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và Quyết định số
18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng chính
phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số, góp phần đáng kể trong việc tuyên
truyền, vận động đồng bào dân tộc chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước,
thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các
phong trào cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết,
giúp đỡ nhau cùng phát triển, đề cao cảnh giác cách
mạng, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.
năm là, hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc
Khmer được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm, từng bước
được củng cố kiện toàn. Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tăng dần hàng
năm cả về số lượng và chất lượng.

Kết quả triển khai thực hiện một số chính
sách góp phần phát triển kinh tế vùng
đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ
Trong những năm qua, Đảng, nhà nước và chính phủ
đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng
cường đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung
và vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng nhằm phát
triển toàn diện và bền vững. Trong đó phải kể đến các
chính sách như Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày
9/6/2008 của Thủ tướng chính phủ về một số chính sách
hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất thiểu số nghèo, đời
sống khó khăn vùng đồng bằng sông cửu Long giai đoạn
2008-2010; Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày
27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề
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án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ
tướng chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết
đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu
số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông cửu
Long giai đoạn 2013-2015;... và nhiều chính sách khác,
như: Quyết định 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 và chương
trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc
đến năm 2020 tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày
4/12/2013; Thông tư liên tịch số 2/2014/TTLT-BnV-uBDT
ngày 11/9/2014 của Ủy ban Dân tộc về quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên
chức người dân tộc thiểu số tại Điều 11 nghị định số
05/2011/nĐ-cp và đặc biệt là nghị quyết 52/nQ-cp ngày
15/6/2016 của chính phủ “Về phát triển nguồn nhân lực
các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng
đến năm 2030”; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày
14/3/2016 về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ
mới, góp phần phát triển nhanh và bền vững vùng Tây
nam Bộ nói chung, vùng đồng bào dân tộc Khmer nói
riêng. các chính sách này cơ bản đã đạt được những kết
quả quan trọng đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây
nam Bộ và là cơ sở, tiền đề quan trọng để phát triển
nhanh và bền vững khu vực này.

Thứ nhất, các chính sách, chương trình, dự án phát
triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc nói chung và vùng
đồng bào dân tộc Khmer nói riêng là chủ trương lớn của
Đảng và nhà nước, phù hợp với lòng dân, được các tầng
lớp nhân dân và đồng bào dân tộc Khmer tích cực hưởng
ứng, đồng tình ủng hộ. các chính sách, chương trình đã
góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho nhân dân, tạo được niềm tin của đồng bào với
Đảng và nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng có đông đồng
bào dân tộc Khmer.
Thứ hai, trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện
chương trình, chính sách, các bộ, ngành Trung ương đã
triển khai, tập huấn kịp thời các quyết định, thông tư, các
văn bản hướng dẫn thực hiện; có tổ chức kiểm tra, giám
sát đến tận xã, ấp, địa bàn dân cư, hộ dân. Từ đó, chỉ đạo
giúp địa phương đôn đốc thực hiện các chính sách tốt hơn.
các địa phương cũng nhanh chóng củng cố, thành lập Ban
chỉ đạo thực hiện các chính sách, phân cấp, phân nhiệm
trong quá trình cụ thể hoá các quyết định, thông tư, các
văn bản chỉ đạo của chính phủ và các bộ, ngành Trung
ương. Bằng nhiều hình thức tổ chức phổ biến, tuyên
truyền quán triệt tạo sự chuyển biến thật sự sâu sắc về
nhận thức trong nội bộ và ngoài quần chúng để triển khai
tổ chức thực hiện, công tác triển khai ở cơ sở đảm bảo dân
chủ, công khai, minh bạch như đăng ký hộ thoát nghèo.
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phân cấp cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong phê
duyệt danh sách hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ nghèo phát
sinh, xây dựng phương án, biện pháp giúp cho hộ thoát
nghèo. Trong đó, tập trung các giải pháp giúp thoát nghèo
bền vững, như: hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, hỗ
trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ về nhà ở... đồng thời, các
cấp, các ngành chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc
nhắc nhở thực hiện nên hiệu quả đạt tốt.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ cấp xã, ấp từng bước được
nâng cao về năng lực quản lý, điều hành, thực hiện các
chính sách, chương trình, dự án tại địa phương. hệ thống
chính trị ngày càng được tăng cường và củng cố, sức
mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân tộc đã trở thành
nhân tố quyết định trên mọi lĩnh vực. Diện mạo nông
thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây nam Bộ thay đổi
và có nhiều khởi sắc.
Thứ tư, nhận thức và xác định công tác giảm nghèo
đối với đồng bào dân tộc Khmer luôn đi đôi và không thể
tách rời với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương nên các cấp, các ngành đã phối hợp chặc chẽ
trong triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách,
giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. công tác tuyên
truyền bằng nhiều hình thức đã phát huy tính hiệu quả,
người dân nhất là hộ nghèo đã nhận thức đúng đắn hơn,
tích cực tham gia vào hoạt động giảm nghèo.
Thứ năm, việc thực hiện các chính sách tạo nên khí
thế mới trong tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân
tộc Khmer, phát huy truyền thống tương thân, tương ái,
giúp đỡ nhau cùng phát triển trong cộng đồng, góp phần
thúc đẩy việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc Khmer Tây Nam Bộ trong thời
gian tới
cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế xã hội vùng Tây nam Bộ đã đạt được những thành tựu
khá toàn diện. các tỉnh, thành trong vùng đạt tốc độ tăng
trưởng gDp nhiều năm trên 10%, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. nông
nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá do đẩy mạnh
việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu
cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá nên
năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông
nghiệp ngày càng được nâng cao. giá trị xuất khẩu nông,
lâm, thuỷ sản tăng nhanh, nông thôn đã có bước khởi
sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung xây
dựng, củng cố, nâng cấp. Đời sống vật chất và tinh thần
của dân cư nông thôn được cải thiện. công tác xoá đói
giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả
quan trọng. hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường,
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có
uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng, tháng 6/2019.
ẢNH: KỲ ANH

quyền dân chủ được phát huy, an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội nông thôn ngày càng được giữ vững.
Tuy nhiên, quá trình phát triển nông nghiệp, nông
dân và nông thôn đang đặt ra nhiều vấn đề cần được
giải quyết. Sự phát triển về kiến trúc, văn hoá xã hội,
môi trường nông thôn phần lớn còn mang tính tự phát,
thiếu định hướng. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới
cách thức sản xuất trong nông thôn còn chậm. công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trong nông thôn
chiếm tỷ trọng thấp. nông nghiệp phát triển thiếu bền
vững; năng suất lao động thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế
- xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và đời sống.
chất lượng giáo dục, y tế phát triển chưa tương xứng
trước yêu cầu đổi mới.
hiện nay, tỷ lệ lao động nông thôn chưa qua đào tạo
còn cao, một số nông dân còn thiếu việc làm và có thu
nhập chưa ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt
bằng chung của cả nước. ngoài ra, cùng với quá trình
công nghiệp hoá, đô thị hoá, một bộ phận khó có khả
năng tiếp cận những lợi ích do công nghiệp tạo ra.
Khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp xã hội, giữa nông

thôn và thành thị, giữa đồng bào dân tộc Khmer với các
nhóm dân tộc khác như Kinh, hoa ngày càng gia tăng.
Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tập trung tạo
bước phát triển mới về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc Khmer, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
năng lực của người dân; phát triển hạ tầng kinh tế - xã
hội; phát triển sản xuất và xây dựng các hình thức tổ
chức sản xuất có hiệu quả trong nông thôn, xây dựng
vùng đồng bào dân tộc Khmer theo hướng công nghiệp
hoá, hiện đại hoá và văn minh, kết hợp giải quyết tốt các
vấn đề xã hội và môi trường.
Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc
thiểu số trong phạm vi cả nước nói chung, vùng đồng bào
dân tộc Khmer nói riêng đã và đang được đáp ứng qua các
chính sách vĩ mô, các chương trình mục tiêu quốc gia, các
chính sách đối với vùng miền, vùng dân tộc thiểu số và
miền núi… Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào Khmer không tách rời và không nằm ngoài chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Tuy nhiên,
mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, bên cạnh sự nỗ lực vươn
lên của mỗi cộng đồng dân tộc, Đảng và nhà nước cần có
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Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất lúa tại Cánh đồng lớn tỉnh An Giang.
ẢNH: PV

chính sách tổng thể, toàn diện đủ mạnh nhằm tạo điều
kiện để các dân tộc tự vươn lên làm giàu chính đáng, đáp
ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập
quốc tế. Song song với việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các bộ, ngành, địa phương và đồng bào Khmer cần
nỗ lực trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc Khmer, qua đó đã giúp đồng bào từng bước hòa nhập
vào xu thế phát triển chung của đất nước.
Trước bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế toàn
cầu hiện nay, cho thấy một số vấn đề đặt ra ảnh hưởng
đến việc phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây nam Bộ nói
chung và vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Một là,
cần quan tâm đến đặc điểm cơ cấu lao động trong đồng
bào dân tộc Khmer vùng Tây nam Bộ. hai là, cơ cấu kinh
tế của đồng bào Khmer vùng Tây nam Bộ là vấn đề hết sức
quan trọng. Ba là, quan tâm đến việc thực hiện chính sách
về nhu cầu đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề
đối với đồng bào dân tộc Khmer vùng Tây nam Bộ.
Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, cùng với cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số

đang đứng trước cơ hội và thách thức mới trong phát triển.
Sự nỗ lực vươn lên trong cộng đồng đồng các tộc thiểu số
và những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước
giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được
cải thiện, nâng cao rõ rệt. Trong thời gian tới, cần đẩy
mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải
quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào. nâng
cao ý thức và tự hào dân tộc trong đồng bào, nhất là giới
trẻ, trí thức trẻ, cán bộ trẻ; nâng cao chất lượng dạy và
học chữ dân tộc đáp ứng yêu cầu sử dụng trên nhiều
phương diện. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong
đồng bào dân tộc, tiến tới sử dụng nguồn nhân lực là người
dân tộc thiểu số tương ứng với tỷ lệ dân số ở từng địa
phương theo tinh thần của Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày
14/3/2016 về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ
mới. nghiên cứu một số giải pháp đồng bộ và quyết sách
kịp thời, phù hợp về giáo dục - đào tạo, chuyển đổi cơ cấu
kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và việc làm là vấn đề
hết sức cấp thiết trong bối cảnh nước ta hội nhập toàn cầu
hiện nay.v
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Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh
và những kinh nghiệm trong phối hợp các đơn vị
để triển khai hiệu quả hoạt động
NGUYỄN THỊ HẬU*

Tóm tắt: Với vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Quảng Ninh, những năm qua, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh đã
tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc các cấp, triển khai hiệu quả các hoạt động. Bài viết đánh giá khái quát
về hiệu quả các mô hình hoạt động và tổng kết kinh nghiệm từ việc phối hợp
giữa các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Summary: As a member organization of the Vietnam Fatherland Front
Committee of Quang Ninh province, over the years, the Family Planning
Association of Quang Ninh province has actively coordinated with relevant
agencies, especially the Vietnam Fatherland Front Committees at all levels,
effectively implementing activities. This article reviews the performance of
operating models generally and summarizes the experiences from the
coordination between units to improve the efficiency of this activity.
Từ khóa: Kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới; Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Quảng Ninh.
Keywords: Family planning; take care of reproductive health; gender equality; the Family Planning Association
of Quang Ninh province.
Nhận bài: 25/8/2020; Sửa chữa: 28/8/2020; Duyệt đăng: 8/9/2020.

Tổ chức hoạt động hiệu quả thông qua
các mô hình, câu lạc bộ
Trong những năm qua, hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Quảng ninh đã tích cực tổ chức hoạt động về chăm sóc sức
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình hiệu quả thông qua
các mô hình. Trong năm 2019, mô hình Đội giáo dục viên
đồng đẳng, câu lạc bộ “Vị thành niên với giáo dục tình
dục toàn diện” đã tổ chức 12 buổi sinh hoạt đội "giáo dục
viên đồng đẳng”, câu lạc bộ “Vị thành niên với giáo dục
tình dục toàn diện” tại góc thân thiện. Tổ chức 10 buổi
truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe
tình dục trong các trường: phổ thông trung học chuyên
hạ Long, Văn Lang, Trường phổ thông Dân tộc nội trú
tỉnh Quảng ninh thu hút 800 lượt vị thành niên và thành
niên tham dự.
Tại 10 xã dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ninh
hỗ trợ kinh phí, mô hình Đội tuyên truyền viên đã triển
*

khai các hoạt động tư vấn, truyền thông về chăm sóc sức
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình lồng ghép trong các
buổi sinh hoạt thôn, xã. Đội tuyên truyền viên đã tổ chức
26 buổi truyền thông lồng ghép trong buổi họp thôn, xã
và các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch
hóa gia đình, phòng, chống hiV/aiDS... của địa phương
thu hút 1.300 lượt người tham dự.
Mô hình cung cấp dịch vụ lưu động thân thiện về
chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho
người dân vùng khó khăn, dân tộc thiểu số đã tổ chức
các buổi truyền thông lồng ghép trong các chuyến cung
cấp dịch vụ lưu động thân thiện tại phường Quang Trung,
thành phố uông Bí và thị trấn Bình Liêu, huyện Bình
Liêu, thu hút 310 người tham dự.
Đặc biệt, phát huy hiệu quả mô hình hoạt động tại
Trung tâm Tư vấn dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm
sóc sức khỏe sinh sản. Đây là đơn vị sự nghiệp của tỉnh
hội, với 15 cán bộ y tế với chức năng nhiệm vụ và hoạt

Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh.
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Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại xã
Quảng Sơn.
ẢNH: PV
động theo quy mô phòng khám thương hiệu hội. cán bộ
Trung tâm bên cạnh việc thực hiện quy trình kỹ thuật
chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc gia, còn tăng cường
chia sẻ, động viên gần gũi, đảm bảo khách hàng được
hưởng dịch vụ thân thiện, chất lượng. Trong năm 2019,
có 7.660 khách hàng nhận dịch vụ tại trung tâm. Trung
tâm thực hiện tăng cường tư vấn miễn phí cho khách
hàng nhận dịch vụ, nâng số dịch vụ trên 1 khách hàng từ
3,5 lên 6 dịch vụ. Tiếp tục thực hiện kỹ thuật siêu âm
hiện đại trong khám chữa bệnh, đảm bảo tính an toàn
cao. Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức gọi điện cho khách
tư vấn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc
sức khỏe bản thân. Với những đóng góp của mình, Trung
tâm được hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Quốc tế (ippF)
cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng chăm sóc của ippF.

Nâng cao nhận thức cho người dân vùng
khó khăn, dân tộc thiểu số về kế hoạch
hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản,
bình đẳng giới
nhiều năm qua, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình
trên địa bàn tỉnh Quảng ninh đã được triển khai đồng bộ
đến các huyện, thị xã, thành phố. Việc truyền thông giáo
dục về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình
đã được chuyển tải bằng nhiều hình thức đa dạng, phong
phú, nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của người
dân, tạo được những chuyển biến hết sức tích cực trong

50 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 205 (9/2020)

công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. hội Kế hoạch hóa
gia đình tỉnh Quảng ninh đã phối hợp với hội Liên hiệp phụ
nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài phát
thanh - Truyền hình tỉnh, phòng y tế, Trung tâm y tế huyện,
Bệnh viện Sản nhi Quảng ninh, các công ty than đóng trên
địa bàn, báo Quảng ninh, công đoàn các khu công nghiệp để
đưa dịch vụ của hội tới công nhân lao động, người dân vùng
khó khăn, dân tộc thiểu số, từ đó đã tăng cường được sức
mạnh tổng hợp của hội từ tỉnh tới cơ sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, hội Kế hoạch hóa gia
đình tỉnh Quảng ninh đã tăng cường phối hợp với các sở,
ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội từ tỉnh tới cơ
sở tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận
thức, thay đổi hành vi cho người dân tại các xã vùng khó
khăn, dân tộc thiểu số các huyện: hải hà, Đầm hà, Ba
chẽ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia
đình, bình đẳng giới.
hội đã tổ chức 9 buổi truyền thông lồng ghép bình
đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các xã thu
hút 1.000 lượt người dân tham dự. cấp 7.000 bao cao su,
600 vỉ thuốc tránh thai, đặt vòng tránh thai cho 32 phụ
nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
có thể nói, sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh hội với các
sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, Mặt trận Tổ
quốc các cấp trong tỉnh và sự phát huy nội lực tập thể hội
viên đã giúp các hoạt động của hội thu được những kết

K i n h

n g h i ệ M

-

T h ự c

T i ễ n

Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức chương trình truyền thông về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và
quyền sinh sản tại xã Quảng Sơn.
ẢNH: PV
quả quan trọng, được các cấp lãnh đạo, hội Kế hoạch hóa
gia đình Việt nam và người dân ghi nhận. các hoạt động
của hội đã đóng góp một phần trong công cuộc vận động
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh
công tác phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một số giải pháp thực hiện trong phối hợp
các đơn vị để triển khai hiệu quả các hoạt
động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế
hoạch hóa gia đình trong thời gian tới
Tổ chức các hoạt động tiếp cận, truyền thông, tư vấn
và cung cấp dịch vụ thân thiện tại cộng đồng
Trong thời gian tới, hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Quảng ninh tổ chức 24 chuyến cung cấp dịch vụ lưu động
thân thiện, tư vấn truyền thông, khám phát hiện và điều
trị bệnh phụ khoa tại chỗ, cung cấp phương tiện tránh
thai, tờ rơi cho phụ nữ 5 huyện: hải hà, Đầm hà, Ba chẽ,
Bình Liêu và Tiên yên, tổ chức đào tạo tại chỗ bằng
phương pháp cầm tay chỉ việc cho cán bộ ngành sản phụ
khoa tuyến cơ sở trong chuyến cung cấp dịch vụ lưu động.
Mở rộng các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung
cấp dịch vụ thân thiện tới một số đơn vị trong tỉnh.
hoạt động chung của hội
Đẩy mạnh sự phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn
thể, lãnh đạo các địa phương nhằm tăng cường sức mạnh

tổng hợp trong các hoạt động của hội, nâng cao chất
lượng trong hoạt động tư vấn, truyền thông, cung cấp
dịch vụ thân thiện tới vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.
Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu
lạc bộ, các mô hình đã được nhân rộng, thông qua hoạt
động của các câu lạc bộ, các mô hình để tuyên truyền
kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa
gia đình, phòng chống bệnh lây truyền qua đường sinh
sản, nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lứa
tuổi vị thành niên và thành niên.
hoạt động tạo nguồn lực
Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường
trực hội Kế hoạch hóa gia đình Việt nam, các tổ chức quốc
tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành,
đoàn thể để khai thác các nguồn dự án, hỗ trợ kinh phí
tạo điều kiện phát triển tổ chức hội, đồng thời triển khai
các hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh.
những năm tới, hội chú trọng nâng cao uy tín hoạt
động cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Tư vấn dịch vụ kế
hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh
bằng cách đầu tư trang thiết bị, mở rộng các dịch vụ có
chất lượng, phát huy kỹ năng giao tiếp, thái độ ân cần,
chu đáo giúp khách hàng yên tâm, tin cậy khi đến
nhận dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, tăng nguồn
thu cho các hoạt động của hội và cán bộ y tế công tác
tại Trung tâm.v
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tham gia công tác vận động, tập hợp
người Việt Nam ở nước ngoài
ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Tuyên truyền, vận động và tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước
ngoài là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nhằm đoàn kết hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và
làm việc ở nước ngoài. Bài viết nêu khái quát về chủ trương, quan điểm của
Đảng và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác người Việt
Nam ở nước ngoài; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác vận
động tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài và giải pháp tăng cường công tác
này trong thời gian tới.
Summary: Propagating, mobilizing, gathering, and uniting overseas Vietnamese
is one of the most important missions of the Vietnam Fatherland Front to unite
millions of Vietnamese people living, studying and working abroad. This article
outlines the Party's guidelines and views and the Vietnam Fatherland Front’s
responsibilities for the work of overseas Vietnamese; results of the Vietnam
Fatherland Front's participation in the mobilization of overseas Vietnamese; and
solutions to strengthen this work in the coming time.
Từ khóa: Tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết; người Việt Nam ở nước ngoài; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Propaganda, mobilization, gathering, solidarity; overseas Vietnamese; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/8/2020; Sửa chữa: 28/8/2020; Duyệt đăng: 1/9/2020.

iện có hơn 5 triệu người Việt nam ở nước ngoài
đang sinh sống, lao động, học tập tại 130 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó hơn
80% là ở các nước phát triển, đang phát triển.
Đây là “bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng
đồng dân tộc Việt nam, là nhân tố quan trọng góp phần
tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với
các nước”1.

h
*

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công
tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở
nước ngoài góp phần xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc
nhiều văn kiện của Đảng ta đã nêu vai trò, vị trí,
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt nam đối với tập hợp
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có người Việt
nam ở nước ngoài. nghị quyết số 36/nQ-TW ngày

Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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nhỮng Vấn Đề Quốc Tế Và Đối ngoại nhân Dân

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài
tham dự Hội nghị thường niên các nhà kinh tế học Việt Nam 2018.
ẢNH: KỲ ANH

26/3/2004 của Bộ chính trị về công tác đối với người Việt
nam ở nước ngoài nêu: “công tác đối với người Việt nam
ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính
trị và của toàn dân. các tổ chức Đảng, nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể nhân dân, các ngành,
các cấp từ Trung ương đến địa phương, ở trong nước và
ngoài nước và toàn dân ta cần coi đây là một nhiệm vụ
quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổng
kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ chính trị,
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Kết luận 14-KL/TW
ngày 11/11/2011 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác vận động người Việt nam ở nước
ngoài. Trong đó đã nêu rõ: "Ban Tổ chức Trung ương chủ
trì phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương rà soát, xác
định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp để
làm tốt công tác vận động người Việt nam ở nước ngoài
và quản lý, giúp đỡ hội quần chúng của người Việt nam ở
nước ngoài.
Điều 9 hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt nam2 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ đoàn kết
người Việt nam ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt nam
tuyên truyền, vận động người Việt nam định cư ở nước
ngoài đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống,

tôn trọng pháp luật nước sở tại; giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ quan
hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Với chức năng và nhằm cụ thể hóa các nội dung,
nhiệm vụ được Đảng phân công, Mặt trận Tổ quốc Việt
nam đã và đang triển khai đổi mới, đa dạng hóa phương
thức tập hợp, vận động cộng đồng người Việt nam ở nước
ngoài; đưa công tác vận động, tập hợp người Việt nam ở
nước ngoài là một nội dung quan trọng, nhiệm vụ xuyên
suốt. Đoàn chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt nam khóa V (1999-2004) đã có Đề án “Tăng cường
vận động người Việt nam ở nước ngoài và thân nhân kiều
bào”; Đoàn chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt nam khóa Vii đã xây dựng Đề án: “Mặt trận Tổ quốc
Việt nam tập hợp, đoàn kết, người Việt nam ở nước ngoài
trong tình hình mới” và ban hành nghị quyết số
01/2010/nQLT-MTTW-uBnVnonn ngày 3/3/2010 về Quy
chế “phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam với Ủy ban về
người Việt nam ở nước ngoài về vận động người Việt nam
ở nước ngoài và thân nhân”; ban hành chương trình hành
động số 30/cTr-MTTW-BTT về “Tăng cường tuyên truyền,
vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt nam ở nước ngoài
trong tình hình mới”; ký kết chương trình số 17/cTph-
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MTTW-TcTV ngày 18/8/2016 với các tổ chức thành viên về
phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối
với người Việt nam ở nước ngoài để triển khai, thực hiện
tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong Kết luận 14-KL/TW
ngày 11/11/2011 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác vận động người Việt nam ở nước
ngoài. chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt nam các nhiệm kỳ cũng đề ra mục tiêu thông
qua tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp nhân
dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt nam ở
nước ngoài, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt
nam giàu đẹp, văn minh.
Thông qua chương trình phối hợp, thống nhất hành
động hằng năm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên đều xây dựng
kế hoạch cụ thể nội dung công tác thông tin, tuyên
truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của nhà nước, chương trình hành động, lời kêu gọi của
Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
nam tới cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài. Qua đó,
mỗi cơ quan, tổ chức chủ động phối hợp với các cơ quan
truyền thông, các cơ quan đại diện của Việt nam ở nước
ngoài, các hội, đoàn của người Việt nam ở nước ngoài
trong việc cung cấp thông tin về tình hình trong nước,
nội dung trọng tâm công tác và định hướng thông tin, dư
luận. Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết đoàn
viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, phụ nữ người Việt
nam ở nước ngoài tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng
người Việt nam ở nước ngoài; chủ động đề nghị hội hữu
nghị của các nước với Việt nam tạo điều kiện cho cộng
đồng người Việt nam ở nước ngoài hội nhập cùng nước
sở tại.
các tổ chức thành viên thông qua các hội viên, đoàn
viên, thân nhân kiều bào để thông tin, tuyên truyền về
tình hình trong nước; tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội
nghị sự kiện nhằm vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên
trong tổ chức của mình hướng về xây dựng quê hương,
đất nước
Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhà nước về
người Việt nam ở nước ngoài trong công tác tham mưu,
nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến
người Việt nam ở nước ngoài. Qua đó, hai bên rà soát lại
các văn bản pháp luật của nhà nước đã ban hành có liên
quan đến người Việt nam ở nước ngoài; cùng phối hợp,
tham khảo ý kiến lẫn nhau trong việc xây dựng, sửa đổi,
bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính
sách, pháp luật có liên quan đến người Việt nam ở nước
ngoài để cùng thống nhất nội dung kiến nghị với Đảng,
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nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các
chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật phù hợp với
tình hình đất nước. ngoài ra, khi mỗi cơ quan ban hành
một văn bản mới liên quan đến công tác đối với người
Việt nam ở nước ngoài thì đều thông báo cho bên còn lại
để cùng phối hợp thực hiện khi cần thiết; phối hợp thông
tin, vận động kiều bào thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các phong
trào thi đua yêu nước; phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
người Việt nam ở nước ngoài; phối hợp tổ chức chương
trình, hoạt động liên quan đến người Việt nam ở nước
ngoài. hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, hội
thảo, hội nghị, khen thưởng người Việt nam ở nước ngoài,
như: chương trình "Xuân Quê hương", tổ chức vào dịp Tết
cổ truyền hằng năm; cung cấp, trao đổi thông tin về tình
hình cộng đồng phục vụ các chuyến thăm và làm việc ở
nước ngoài của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
nam; thăm hỏi, động viên, gặp gỡ tiếp xúc cộng đồng
người Việt nam ở nước ngoài; phối hợp đánh giá, đề xuất
về tiêu chí lựa chọn người tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam là người Việt
nam ở nước ngoài các khóa; cử cán bộ lãnh đạo tham gia
Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo".
Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp tham gia công tác
vận động, tập hợp người Việt nam ở nước ngoài. Thông
tin, tuyên truyền đến cộng đồng người Việt nam ở nước
ngoài về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước;
nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của
cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài với Đảng, nhà
nước; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
Việt nam ở nước ngoài; vận động người Việt nam ở nước
ngoài tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong
trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã
hội, xây dựng quê hương, đất nước.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt nam chủ trì nhiều hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông
tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào,
như: phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt nam ở
nước ngoài tổ chức đón tiếp, gặp mặt đại biểu kiều bào
tiêu biểu nhân dịp về tham dự chương trình “Xuân Quê
hương” hằng năm; cử đoàn tham dự các hoạt động của các
hội, đoàn người Việt nam ở nước ngoài tổ chức; trong
chương trình đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt nam ở nước ngoài, Ban Thường trực đều
bố trí thời gian thăm và làm việc với cộng đồng người Việt
nam tại nước sở tại; tổ chức đón tiếp và làm việc với các
hội, đoàn kiều bào đến chào và thăm Mặt trận Tổ quốc
nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng.
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Mặt trận Tổ quốc Việt nam các địa phương chủ động
phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và hội thân
nhân kiều bào ở địa phương tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc bà
con để trao đổi thông tin, nắm bắt, nghe phản ánh tâm tư
nguyện vọng của cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài
nhân dịp bà con về thăm quê hương, đón xuân vui Tết cổ
truyền của dân tộc, về tham dự giỗ Tổ hùng Vương... đồng
thời, cập nhật thông tin về tình hình địa phương và giải
đáp những băn khoăn, kiến nghị của bà con.
Ban Thường trực uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt nam chủ động thực hiện chức năng giám sát, phản
biện xã hội kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với
Đảng, nhà nước để khắc phục những khó khăn, bất cập và
tiêu cực trong thực thi các chủ trương, chính sách; rà
soát, đề xuất và tham gia tích cực vào việc sửa đổi, bổ
sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
Việt nam ở nước ngoài, như: Luật Quốc tịch 2014 sửa đổi;
tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc tịch, Luật Mặt trận Tổ
quốc và giám sát việc thực hiện; xây dựng, ban hành
hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân người Việt nam
ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong tập hợp, đoàn
kết cộng đồng và có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng
quê hương, đất nước.
Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp và các tổ chức
thành viên chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động
cộng đồng, hội đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chi đoàn,
chi hội nhằm trao đổi thông tin về các cuộc vận động “cả
nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau”; 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” do Mặt trận Tổ quốc Việt nam chủ trì. coi trọng
và chủ động trong vận động những trí thức giỏi, những
doanh nhân thành đạt, những nhân sỹ, người tiêu biểu
trong cộng đồng người Việt nam ở các nước tăng cường
hợp tác nghiên cứu khoa học, đầu tư chất xám cho những
lĩnh vực mũi nhọn về khoa học công nghệ, đầu tư các dự
án trọng điểm về kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh
thần, giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân
tộc cả ở trong và ngoài nước. hỗ trợ cộng đồng người Việt
nam ở các nước những nhu cầu chính đáng về đời sống
văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng.
Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp cũng thường xuyên
quan tâm có các hình thức khen thưởng, các giải thưởng
phù hợp để kịp thời ghi nhận, động viên và tôn vinh các
tập thể và cá nhân người Việt nam ở nước ngoài có nhiều
đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, các cuộc
vận động, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
tộc. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhà nước

khen thưởng đối với các hội đoàn, tập thể và cá nhân
người Việt nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường về tổ
chức bộ máy, lực lượng làm công tác vận động người Việt
nam ở nước ngoài. Tập hợp, đoàn kết người tiêu biểu ở
nước ngoài vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp.
cơ chế phối hợp và các điều kiện đảm bảo nhằm tăng
cường công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt
nam ở nước ngoài.
Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp từng bước tập
trung củng cố, thành lập mới tổ chức, bộ máy, phân công
cán bộ chuyên sâu làm công tác vận động kiều bào ở các
cấp. Ở Trung ương có ban chuyên trách là Ban Đối ngoại
và Kiều bào, ở cấp tỉnh phân công đồng chí phó chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam cấp tỉnh phụ trách;
thường xuyên tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết
của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành
viên về công tác vận động kiều bào trong tình hình mới;
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sâu cho đội ngũ
cán bộ làm công tác vận động kiều bào của Mặt trận và
các tổ chức thành viên. Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam phối hợp với uỷ ban nhà
nước về người Việt nam ở nước ngoài hướng dẫn giúp đỡ
các hội đoàn người Việt nam ở các nước củng cố tổ chức
hội theo định hướng khuyến khích phát triển đa dạng
các hình thức tổ chức, các phong trào đoàn kết, cơ chế
phối hợp và phương thức hoạt động của hội theo tinh
thần nghị quyết 36-nQ/TW của Bộ chính trị về công tác
đối với người Việt nam ở nước ngoài. các tổ chức thành
viên của Mặt trận như: hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam,
Đoàn Thanh niên cộng sản hồ chí Minh; hội Liên lạc với
người Việt nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan
chức năng rà soát, hỗ trợ củng cố, xây dựng mới, thống
nhất tổ chức và hoạt động của các hội đoàn của người
Việt nam ở nước ngoài.
Ban Thường trực uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt nam lựa chọn người Việt nam tiêu biểu ở các khu vực
trọng điểm, các nước có đông người Việt nam ở nước
ngoài tham gia uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
nam các khóa và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam, cơ
quan chấp hành của các tổ chức thành viên ở các cấp. Đây
chính là lực lượng nòng cốt đại diện cộng đồng người Việt
nam ở nước ngoài để thường xuyên phản ánh, thông tin
về tình hình hoạt động của các hội người Việt nam ở nước
ngoài, tình hình cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài;
tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật nhà nước đối với người Việt nam ở nước ngoài; tuyên
truyền, vận động cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài
tích cực hưởng ứng các phong trào yêu nước và các cuộc
vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát động; làm
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cầu nối trong việc mở rộng đối tác đối ngoại nhân dân
của Mặt trận Tổ quốc Việt nam.
hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt nam có hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt nam các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả;
đồng thời cụ thể hóa trong chương trình phối hợp và
thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, trong
đó đều có các nội dung, hoạt động cụ thể nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác vận động, tập hợp và đoàn
kết người Việt nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành
viên có sự phối hợp, thống nhất hành động một cách
chặt chẽ, thường xuyên, liên tục; đồng thời, tăng cường
xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp thường xuyên, rõ về
chức năng, nhiệm vụ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
nam các cấp, các tổ chức thành viên với các cơ quan quản
lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm tạo
nên tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng thể, thống nhất
trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt
nam ở nước ngoài.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam các tỉnh, thành phố
đã tích cực phối hợp, đỡ đầu cho các hoạt động của các
hội thân nhân, kiều bào ở địa phương, phối hợp cùng các
cơ quan chức năng ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi
cho công tác vận động, tập hợp thân nhân và người Việt
nam ở nước ngoài tại địa phương. Mặt trận cùng phối hợp
với các cơ quan chức năng giúp các tổ chức hội thân
nhân, kiều bào ở nước ngoài khắc phục khó khăn, tìm
giải pháp tích cực để củng cố tổ chức, tập hợp kiều bào
thông qua việc kiện toàn Ban chấp hành hội, đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động của công tác hội theo
hướng thiết thực và hiệu quả.

Giải pháp tăng cường công tác vận động,
tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài
trong tình hình mới
Xác định nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt nam tham
gia công tác vận động tập hợp người Việt nam ở nước
ngoài trong tình hình mới

Thứ nhất, xác định địa bàn trọng điểm trong công tác
vận động tập hợp người Việt nam ở nước ngoài của Mặt
trận Tổ quốc. Tập trung vào những nước có đông kiều
bào, có nhiều quan hệ với nước sở tại và có nhiều vấn đề
đặt ra cho công tác kiều bào nói chung.
Thứ hai, xác định được đối tượng trong công tác tuyên
truyền vận động tập hợp người Việt nam ở nước ngoài.
Tập trung vào đội ngũ tri thức; đội ngũ doanh nhân trẻ
có trình độ cao và những người còn bất đồng chính kiến
với chủ trương đoàn kết dân tộc của Việt nam.
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Thứ ba, xác định nội dung thông tin, tuyên truyền,
phương thức phù hợp gắn với tinh thần yêu nước,
thương nòi, phải trở thành chủ đề của công tác tuyên
truyền vận động kiều bào của Mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt nam cần đa dạng hóa phương thức
tuyên truyền, vận động với những sáng kiến linh hoạt
tùy nơi, tùy lúc, tùy hoàn cảnh, trong đó phát huy vai
trò của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân
dân, dùng quần chúng để vận động quần chúng là một
kinh nghiệm có ý nghĩa.
nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về công tác đối
với người Việt nam ở nước ngoài
Mặt trận Tổ quốc Việt nam cần đổi mới nội dung, hình
thức tuyên truyền, cả trong nước và ở nước ngoài, mục tiêu
của giải pháp này là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và căn
bản tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan,
đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân
dân về cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài và công tác
đối với người Việt nam ở nước ngoài. Đa dạng hóa các hình
thức tuyên truyền thông qua tổ chức những hội nghị, hội
thảo, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng để thực hiện những nội
dung đổi mới về công tác vận động, tập hợp người Việt nam
ở nước ngoài trong tình hình mới trên tinh thần nhận thức
chung là: xóa bỏ tư duy cũ, mặc cảm, nặng nề về quá khứ;
định kiến về thành phần xã hội, phân biệt đối xử về địa vị
xã hội, về dân tộc, về tôn giáo, về giàu nghèo và trình độ
phát triển để hướng tới sự cởi mở, cảm thông tôn trọng và
sự tin cậy đối với kiều bào.
Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền để cộng
đồng người Việt nam ở nước ngoài hiểu rõ hơn về đất
nước cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà
nước; về quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.
Tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ cộng đồng giữ
gìn bản sắc dân tộc, phát triển phong trào học tiếng Việt
Mặt trận Tổ quốc Việt nam có cơ chế phối hợp với uỷ
ban nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài và Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ
chức các hình thức giao lưu văn hoá, nghệ thuật, hội
thảo, hội chợ, triển lãm về đất nước, con người Việt
nam... ở các địa bàn có đông người Việt. Tăng cường các
hình thức hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa thế
hệ trẻ ngoài nước và trong nước; tiếp tục vận động, tranh
thủ số tăng sĩ có trình độ, uy tín trong cộng đồng, có thái
độ ôn hòa hoặc có chuyển biến tích cực tham gia tổ chức
các hoạt động phật sự hoặc trụ trì các chùa của cộng đồng
người Việt nam ở nước ngoài. hướng hoạt động của các
chùa vào việc phụng sự phật pháp và hướng về quê hương
đất nước; đa dạng hóa các phương thức tác động trong
việc thúc đẩy công tác dạy và học tiếng Việt.

nhỮng Vấn Đề Quốc Tế Và Đối ngoại nhân Dân

Tăng cường phối hợp củng cố các hội đoàn truyền
thống, khuyến khích các hình thức tập hợp mới, chú
trọng xây dựng nòng cốt cho các tổ chức hội đoàn
Mặt trận Tổ quốc Việt nam cần phối hợp với Ủy ban
nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài nghiên cứu
việc thành lập hội người Việt nam tại các địa bàn có đông
người Việt như ở Mỹ, canada, úc. huy động lực lượng lao
động, sinh viên, nghiên cứu sinh, doanh nghiệp Việt nam
đang hoạt động ở nước ngoài... tham gia công tác vận
động cộng đồng. chú trọng phát triển lực lượng nòng cốt
trong các hội đoàn và kiến nghị có chính sách với họ.
Thường xuyên động viên, khen thưởng những người có
thành tích trong xây dựng cộng đồng và đóng góp phát
triển đất nước. Với các hội đoàn còn nhiều mâu thuẫn
nội bộ, Mặt trận Tổ quốc phối hợp Ủy ban nhà nước về
người Việt nam ở nước ngoài cần thường xuyên quan
tâm, kịp thời nắm bắt tình hình nội bộ hội, đoàn, có các
biện pháp hỗ trợ các hội đoàn tăng cường củng cố đoàn
kết thống nhất, nhất là trong nội bộ Ban chấp hành. Kịp
thời xử lý các vấn đề nảy sinh có thể tạo ra mâu thuẫn.
các biện pháp hỗ trợ cần được tính toán kỹ tuỳ theo điều
kiện thực tế của hội đoàn và vấn đề phát sinh.
Kinh phí là yếu tố quan trọng cho hoạt động hội đoàn.
Mặt trận quan tâm, phối hợp với cơ quan đại diện đưa
một số doanh nhân thành đạt, người có vị trí trong chính
quyền sở tại tham gia lãnh đạo chủ chốt của hội để tạo
thuận lợi cho việc tìm nguồn kinh phí; vận động chính
quyền sở tại trợ giúp, đồng thời Mặt trận đề nghị nhà
nước cần nghiên cứu trợ giúp một phần kinh phí cho một
số hoạt động thiết thực.
phối hợp vận động, thuyết phục đối với bộ phận cộng
đồng còn bất đồng quan điểm
Mặt trận Tổ quốc Việt nam có cơ chế phối hợp với Bộ
công an và Bộ ngoại giao để đẩy mạnh công tác nghiên cứu,
nắm tình hình, mở rộng phạm vi tiếp xúc, đẩy mạnh việc
vận động, đấu tranh các nhóm, cá nhân có xu hướng trung
dung, thúc đẩy xu hướng hướng về quê hương, đất nước, hỗ
trợ các lực lượng tích cực trong cộng đồng. Tăng cường tiếp
xúc, vận động những nhân vật có ảnh hưởng trên chính
trường và trong cộng đồng, đặc biệt là những người có thái
độ hoặc quan điểm bất đồng, thậm chí chống đối.
Tổ chức các đoàn công tác liên ngành do Mặt trận Tổ
quốc Việt nam chủ trì tiếp xúc, vận động trực tiếp với

những người còn mặc cảm, định kiến với chế độ ta hay có
quan điểm khác biệt tại các địa bàn, nhất là Mỹ, úc,
canada, pháp là những nơi có đông lực lượng chống đối
ta, tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với một số tổ chức và
cá nhân chống đối.
phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt nam là người Việt nam ở nước ngoài
trong tập hợp, đoàn kết trong cộng đồng tại nước sở tại
và hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong việc tham
mưu chính sách
Mặt trận Tổ quốc Việt nam cần mở rộng thành phần
người tiêu biểu ở các khu vực trọng điểm, các nước có
đông người Việt nam ở nước ngoài tham gia uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Đây chính là lực lượng
nòng cốt đại diện cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài
để thường xuyên phản ánh, thông tin về tình hình hoạt
động của các hội người Việt nam ở nước ngoài, tình hình
cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài; thông tin về chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước đối với
người Việt nam ở nước ngoài; tuyên truyền, vận động cộng
đồng người Việt nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng các
phong trào yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ
quốc Việt nam phát động; làm cầu nối trong việc mở rộng
đối tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt nam.
phát huy vai trò của hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều
bào trong việc tư vấn giám sát, phản biện chính sách những
nội dung có liên quan đến người Việt nam ở nước ngoài.
nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan
đến công tác vận động, tập hợp người Việt nam ở nước
ngoài. Tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội
trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của
nhà nước liên quan đến người Việt nam ở nước ngoài.
Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, công tác tuyên
truyền, vận động, tập hợp đoàn kết người Việt nam ở
nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một
trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc
Việt nam. Việc nhận thức rõ và sâu sắc những thuận lợi
và khó khăn trong tình hình mới sẽ giúp Mặt trận Tổ quốc
Việt nam xác định những biện pháp cần thiết để thực
hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp người Việt
nam ở nước ngoài, nhằm thực hiện chủ trương đại đoàn
kết dân tộc, vận động mọi người dân tham gia đóng góp
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.v

Chú thích:
1. Trích Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
2. Điều 1: 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, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam
định cư ở nước ngoài.
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NHỮNG vẤN Đề qUốC Tế và ĐốI NGoạI NHâN DâN

vẬN TảI bIểN bềN vỮNG Thách thức của ngành Hàng hải
thế giới
HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã lựa chọn “Vận tải biển bền vững vì
một hành tinh bền vững” làm chủ đề cho ngày Hàng hải Thế giới năm 2020. Có
thể nói, vận tải biển bền vững chính là mục tiêu cũng như thách thức mang tính
quyết định đối với tương lai của ngành Vận tải biển và đối với sự sống trên hành
tinh chúng ta.
Summary: The International Maritime Organization (IMO) has chosen "Sustainable
Shipping for a Sustainable Planet" as the 2020 World Maritime theme. It can be said
that the main sustainable shipping is the goal as well as a decisive challenge for the
future of the shipping industry and for life on our planet.
Từ khóa: Vận tải biển; ngành công nghiệp; Hàng hải thế giới.
Keywords: Shipping; industry; World Maritime.
Nhận bài: 20/8/2020; Sửa chữa: 25/8/2020; Duyệt đăng: 28/8/2020.
hủ đề của ngày hàng hải Thế giới
năm nay hướng đến mục đích
nâng cao nhận thức về công việc
mà iMo và các quốc gia thành
viên cần thực hiện để góp phần đạt các
Mục tiêu phát triển bền vững. Theo
Tổng Thư ký iMo Kitack Lim, chủ đề
năm nay sẽ tạo cơ hội cho Ban Thư ký
iMo và các quốc gia thành viên nêu bật
được “những đóng góp quan trọng đã có
của vận tải biện và iMo” để xây dựng
một tương lai bền vững bao gồm: việc
thực hiện công ước Quốc tế về quản lý
nước dằn của tàu, thông qua các biện
pháp giảm phát thải khí nhà kính, cải
thiện hiệu quả vận tải biển thông qua
trao đổi thông tin điện tử và nỗ lực
giảm rác thải trên biển, bảo vệ các vùng
cực và giảm hàm lượng lưu huỳnh trong
dầu nhiên liệu của tàu thuyền.

c

cũng theo ông Lim, năm 2020 sẽ
đánh dấu sự khởi đầu của một thập kỷ
hành động, điều này sẽ mang tính quyết
định đối với ngành hàng hải thế giới.
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Ngành Vận tải biển hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

ẢNH: GREENBIZ

nhỮng Vấn Đề Quốc Tế Và Đối ngoại nhân Dân

Vận tải biển bền vững là một khái niệm quản lý tổng
thể nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, áp
dụng cho lĩnh vực vận tải biển, kết hợp trách nhiệm với
môi trường, xã hội. Tính bền vững bao gồm ba trụ cột
chính: môi trường; xã hội và kinh tế. Sự phát triển của
vận tải biển bền vững là kết quả của việc tăng cường cả
ba trụ cột này.
các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự phát triển
bền vững trong vận tải biển từ yếu tố pháp lý đến kinh
tế - xã hội, các khía cạnh liên quan đến thị trường và yếu
tố con người, tất cả cùng đóng góp theo những cách khác
nhau vào sự phát triển của ba trụ cột trên. Vì có nhiều
bên liên quan khác nhau tham gia vào quá trình này, nên
một trong những yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ vận
tải biển bền vững là sự thấu hiểu các mối quan tâm, nhu
cầu và mong đợi của tất cả các bên. Đối thoại mang tính
xây dựng, quan hệ đối tác, hiệp lực, cùng nghiên cứu và
phát triển là một trong số những công cụ quan trọng để
ngành Vận tải biển phát triển bền vững.
ngành Vận tải biển chịu trách nhiệm cho 3% lượng khí
thải gây ra hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Về truyền
thống, vận tải biển thường sử dụng các nhiên liệu rẻ, gây
ô nhiễm môi trường. cho đến nay, vận tải biển vẫn là
hình thức vận tải hiệu quả nhất trên thế giới, có hơn 90%
hàng hóa giao dịch trên toàn cầu di chuyển bằng đường
biển. Điều này cũng gây ra một tác động lớn đến môi
trường trên toàn hành tinh.
Động cơ tàu thủy chạy bằng dầu nhiên liệu nặng, loại
nhiên liệu gây mức độ ô nhiễm mạnh nhất nên nó cũng

Khí thải gây ô nhiễm môi trường từ những con tàu.

gây ra ô nhiễm môi trường toàn cầu. Một con tàu
container thải ra lượng khí thải lưu huỳnh dioxit (So2)
tương đương 50 triệu ô tô và chỉ với 15 con tàu cũng có
thể thải ra lượng khí So2 tương đương với toàn bộ ô tô
trên thế giới.
ngành Vận tải biển ngày càng nhận thức được sự cần
thiết phải hành động, đặc biệt là việc ban hành và thực
hiện các quy định. Tàu biển phải sử dụng nhiên liệu
chưng cất sạch hơn, đắt hơn ít nhất 300uSD/tấn so với
dầu nhiên liệu nặng, hoặc có thể lắp đặt các máy lọc đắt
tiền để loại bỏ So2 khỏi khí thải. rõ ràng, một trong hai
lựa chọn này đều có tác động tài chính đáng kể. Đối với
một công ty vận tải biển hoặc hãng du lịch đường biển
đốt cháy 10.000 tấn nhiên liệu mỗi năm, việc chuyển sang
sử dụng nhiên liệu chưng cất có thể tốn thêm 3 - 4 triệu
uSD mỗi năm.
Do đó, ngành công nghiệp này đang tập trung vào việc
giảm lượng nhiên liệu tàu bị đốt cháy. Bên cạnh đó, các
chủ tàu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ
những người thuê tàu, họ đang tìm cách làm xanh hơn
chuỗi cung ứng của mình. các chủ tàu cũng được khuyến
khích thực hiện các giải pháp công nghệ, bao gồm việc sử
dụng máy đo từ xa để theo dõi tàu; liên lạc thường xuyên
giữa tàu và bờ; thay đổi các tuyến đường hay thay đổi
tốc độ để tính đến các yếu tố như thời tiết và thời gian
xếp dỡ hàng tại các cảng.
Một trong những công nghệ hiệu quả được sử dụng
rộng rãi và là một trong những công nghệ đơn giản nhất
đó là sơn. Một lớp sơn không chứa chất diệt khuẩn có thể
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Quản lý cảng thông minh và linh hoạt đem lại hiệu quả cao.
ẢNH: ECO BUSINESS

cải thiện tính thủy động lực học của tàu, cải thiện hiệu
suất nhiên liệu lên đến 9%. Tuy nhiên, vì giá sơn không
chứa chất diệt khuẩn tốt nhất hiện nay thường cao gấp
5 lần sơn chống gỉ thông thường nên 95% ngành công
nghiệp vẫn sử dụng sơn diệt khuẩn. nếu ngành Vận tải
biển chuyển sang sử dụng sơn không chứa chất diệt
khuẩn có thể cắt giảm 16 triệu tấn nhiên liệu sử dụng và
tiết kiệm tới 8,8 tỷ uSD mỗi năm.
Xây dựng các sà lan nội địa bởi sà lan được thiết kế
trên sông hoặc kênh rạch ít phát thải ô nhiễm hơn, có
khả năng chịu tải trọng và tính an toàn cao. Một lợi ích
khác của sà lan là giảm tắc nghẽn đường thủy. các quốc
gia có thể chi hàng tỷ uSD cho các vấn đề cơ sở hạ tầng
vốn có với các phương thức vận chuyển thông thường thì
sà lan nội địa đòi hỏi ít ngân sách hơn.
nhiều tàu vận tải có thiết kế và hệ thống máy móc đã
cũ cần thay thế và làm mới. nhiều con tàu mới hiện nay
có thể sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động. Một
tính năng mới độc đáo khác là hệ thống làm sạch khí thải
(egcS) được sử dụng để loại bỏ các chất dạng hạt và các
thành phần có hại chẳng hạn như ôxít lưu huỳnh (Sox)
và ôxít nitơ (nox) khỏi khí thải. Quá trình làm sạch này
giúp loại bỏ một phần đáng kể các hạt ô nhiễm trong khí
thải trong quá trình vận tải đường biển. ngoài ra, các nhà
khai thác có thể cắt giảm lượng khí thải carbon từ các
tàu cũ bằng cách di chuyển với tốc độ chậm hơn, lắp đặt
các công nghệ roto tái tạo mới, kết nối vào lưới điện khi
cập cảng và trang bị thêm các hệ thống tiết kiệm năng
lượng khác.
hiệu quả và năng suất quản lý cảng cũng góp phần
vào thành công của vận tải biển bền vững. Bằng cách sử
dụng tài nguyên và không gian trong cảng một cách linh
hoạt, thông minh, việc quản lý sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.
Điều này giúp cắt giảm thời gian và nguồn lực không cần
thiết. áp dụng các công nghệ thông minh tiên tiến cho
phép các doanh nghiệp trong ngành trao đổi thông tin
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Ba trụ cột của vận tải biển bền vững là môi trường, xã hội và
kinh tế.
ẢNH: CNN
ngay lập tức, cung cấp cho người vận hành khả năng biết
khi nào hàng đến và rời cảng thông qua thông báo kỹ
thuật số. công nghệ thông minh chuyển thông tin về loại
hàng hóa đang trên tàu cho phép xác định chính xác loại
hàng hóa nào cần được xử lý đầu tiên khi cập cảng, chẳng
hạn như các sản phẩm dễ hư hỏng.
các công cụ lập pháp, quy tắc và hướng dẫn để nhiều
bên liên quan khác nhau có thể tham gia vào quá trình
này. Một thỏa thuận giảm thiểu co2 đã được chấp thuận
giữa các thành viên iMo đó là cải thiện 40% hiệu suất tàu
vào năm 2030 và cải thiện 50-70% hiệu suất vào năm 2050.
các nhà khai thác vận tải đường biển không chỉ được
yêu cầu tuân thủ các quy định về môi trường và các biện
pháp, chính sách mà còn phải tham gia một cách sáng tạo
với các nhà hoạch định chính sách để đưa ra các quy định
hỗ trợ cấu trúc ngành hướng đến sử dụng tối ưu khả năng
của nó.
Mở rộng tính minh bạch và báo cáo những hành động
tích cực là hai cách quan trọng để xây dựng lòng tin của
công chúng đối với hoạt động kinh doanh hàng hải. hầu
hết các tổ chức vận tải biển đều phát hành các báo cáo bền
vững, giúp họ nâng cao uy tín của tổ chức và tăng cường
sự hợp tác với các bên liên quan trong suốt chuỗi cung
ứng để tạo ra các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường.
Tựu trung lại, để có một ngành Vận tải biển bền vững
có giá trị cần có sự tư duy và sử dụng các nguồn lực đúng
đắn. Vì có nhiều bên liên quan khác nhau tham gia vào
quá trình này, một trong những yếu tố quan trọng trong
việc hỗ trợ vận chuyển bền vững là sự hiểu biết về các mối
quan hệ, nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên. Tại thời
điểm này, các quy định mới được đưa ra đã hình thành
những mối quan tâm về cách mà khách hàng thuê tàu vận
tải, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và các bên liên quan
hành động vì môi trường. có một điều chắc chắn rằng,
những thách thức đang ở phía trước đối với toàn ngành
hàng hải trên toàn cầu.v
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Bảo vệ tầng Ozone Lá chắn bảo vệ Trái đất
THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Tầng Ozone hay lớp Ozone là một khu vực thuộc tầng bình lưu của Trái
đất, hấp thụ đến 99% các bức xạ cực tím từ Mặt trời. Hiện tượng suy giảm tầng
Ozone gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người và động vật, làm giảm chất
lượng không khí và gây hại đến thực vật, giảm năng suất cây trồng, do đó việc bảo
vệ tầng Ozone đang là yêu cầu cấp bách đặt ra cho tất cả các quốc gia trên trái đất.
Summary: The Ozone layer or Ozone shield is an area in the stratosphere of the
Earth, absorbing up to 99% of the ultraviolet radiation from the Sun. Ozone
depletion has a great impact on human and animal health, reducing air quality,
harming plants, and crop yields, thus the protection of the Ozone layer is an urgent
requirement for all nations on earth.
Từ khóa: Môi trường; tầng Ozone; bảo vệ; Trái đất.
Keywords: Environment; ozone layer; protect; Earth.
Nhận bài: 26/8/2020; Sửa chữa: 28/8/2020; Duyệt đăng: 3/9/2020.
zone là chất khí được tạo
thành từ ba nguyên tử oxy
(o3). ozone hình thành tự
nhiên ở tầng bình lưu, tại
tầng khí quyển thấp hơn là tầng đối
lưu gần bề mặt Trái đất, ozone được
tạo ra bởi các phản ứng hóa học giữa
các chất gây ô nhiễm không khí từ
khói xe và các khí thải khác. Và trên
mặt đất, nồng độ ozone cao gây độc
cho con người và các loài sinh vật
sống khác.

o

90% ozone trong khí quyển nằm ở
tầng bình lưu - tầng khí quyển có độ
cao từ 10-50km. Mức độ tự nhiên của
ozone trong tầng bình lưu là kết quả
của sự cân bằng giữa ánh sáng mặt
trời tạo ra khí ozone và các phản ứng
hóa học phá hủy nó. ozone được tạo
ZME
ra khi khí o2 mà chúng ta hít thở bị Tầng Ozone là lá chắn bảo vệ Trái đất khỏi bức xạ Mặt trời.
ánh sáng mặt trời phân tách thành các
nguyên tử oxy đơn lẻ. các nguyên tử này có thể liên kết phá hủy ozone được tạo ra một cách tự nhiên nhưng phần
lại để tạo ra o2 hoặc có thể tham gia với các phân tử o2 để lớn trong số còn lại được tạo ra bởi con người.
tạo ra ozone (o3). ozone bị phá hủy khi phản ứng với các
Tổng khối lượng của ozone trong khí quyển là khoảng
phân tử chứa nito, hydro, clo hoặc Brom. Một số phân tử
3 tỷ tấn, chỉ chiếm 0,00006% của khí quyển. nồng độ cao
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Thủng tầng Ozone tại Bắc Cực vào mùa xuân năm nay.
ẢNH: CNN

nhất của ozone nằm ở độ cao khoảng 32km phía trên bề
mặt Trái đất. Ở độ cao đó, nồng độ ozone trong khí quyển
có thể đạt 0,0015%.
ozone trong tầng bình lưu hấp thụ phần lớn bức xạ cực
tím từ Mặt trời. nếu không có ozone, bức xạ uV cường độ
cao của Mặt trời sẽ “khử trùng” bề mặt Trái đất. ozone sàng
lọc tất cả các tia bức xạ cường độ cao nhất uV-c và hầu hết
các tia bức xạ uV-b. Tầng ozone chỉ lọc khoảng một nửa tia
bức xạ uV-a. Bức xạ uV-b và uV-a ở mức cao có thể gây cháy
da, dẫn đến ung thư da và tổn thương mắt.
Mức độ gia tăng các loại khí thải do con người tạo ra
như chlorofluorocarbons (cFc). Khí này là một hợp chất
của các chất hữu cơ bao gồm cacbon, clo và Flo. Đây là
những hóa chất được con người tổng hợp để sử dụng
trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là vào sản xuất
tủ lạnh. Từ đó, khí cFc đã xâm nhập vào khí quyển và
gây ra nhiều tác hại to lớn tới môi trường.
Vào mùa xuân năm nay, sự suy giảm tầng ozone - lá
chắn bảo vệ sự sống trên Trái đất khỏi bức xạ tia cực tím,
đã đạt mức độ chưa từng thấy trên các khu vực rộng lớn
ở Bắc cực. hiện tượng này là do sự hiện diện liên tục của
các chất làm suy giảm tầng ozone trong khí quyển và một
mùa đông rất lạnh ở tầng bình lưu. Lần gần đây nhất,
tình trạng suy giảm tầng ozone ở mức độ mạnh được quan
sát thấy ở khu vực Bắc cực là vào mùa xuân năm 2011, sự
suy giảm tầng ozone trong mùa xuân năm nay thậm chí
còn mạnh hơn năm 2011.
Tuy nhiên, đến tháng 4 vừa qua, các nhà khoa học
thông báo rằng lỗ thủng tầng ozone ở Bắc cực đã tự vá
lại bởi sự gia tăng nhiệt độ ở tầng bình lưu dẫn đến hình
thành các luồng không khí giàu ozone từ các tầng khí
quyển thấp hơn.
Mặc dù vậy, sự suy giảm vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn
nếu thỏa thuận Quốc tế được gọi là nghị định thư
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Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone không đem
lại kết quả. Sự lệch pha của các chất cFc tồn tại trong khí
quyển trong vài thập kỷ và nồng độ của chúng vẫn đủ
cao để gây ra sự phá hủy nghiêm trọng tầng ozone.
Theo Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMo)
petteri Taalas, tầng bình lưu ở Bắc cực tiếp tục có thể bị tổn
thương bởi các chất làm suy giảm tầng ozone liên quan
đến các hoạt động của con người. Mức độ suy giảm ozone
vào mùa đông phụ thuộc vào điều kiện khí tượng. Sự suy
giảm trong năm 2020 cho thấy chúng ta phải cảnh giác và
duy trì việc quan sát liên tục. các trạm quan sát khí quyển
toàn cầu của WMo ở Bắc cực và nam cực cung cấp cho các
nhà khoa học những cảnh báo sớm trong trường hợp tầng
ozone thấp và mức bức xạ uV ở cường độ cao.
Sự hình thành lỗ thủng tầng ozone là do nhiệt độ cực
lạnh (dưới -80 độ c), ánh sáng mặt trời, trường gió và các
hóa chất gây hại. phần lớn sự suy giảm tầng ozone ở Bắc
cực diễn ra khi một vùng gió xoáy thổi nhanh và mạnh
vào mùa thu và cô lập các khối không khí bên trong nó,
khiến không khí trở nên rất lạnh.
Mùa đông vừa qua, mức độ suy giảm tầng ozone ở Bắc
cực trở nên nghiêm trọng bởi các sóng khí quyển phía
trên yếu bất thường. những sóng này đẩy các khối không
khí từ tầng khí quyển thấp ở các vĩ độ trung bình lên
tầng khí quyển trên, làm nhiễu động xoáy xung quanh
Bắc cực và mang không khí giàu ozone từ các phần khác
của tầng bình lưu. Thêm vào đó, nhiệt độ luôn ở mức thấp
trong thời gian dài thúc đẩy việc tạo ra một khu vực lớn
các đám mây tầng bình lưu ở các cực và quá trình hóa học
làm suy giảm ozone với sự xuất hiện của Mặt trời.
Kết quả của những điều kiện khí quyển bất thường này
là nồng độ ozone ở Bắc cực đạt mức thấp kỷ lục trong
tháng 3/2020, ít hơn 220 đơn vị Dobson. Sự gia tăng nhiệt
độ ở tầng bình lưu vào tháng 4 khiến các xoáy ở vùng cực

nhỮng Vấn Đề Quốc Tế Và Đối ngoại nhân Dân

Mức độ suy giảm Ozone dao động theo điều kiện khí
ẢNH: ECOWATCH
tượng và thời tiết.

Cần hạn chế và thay thế các chất gây suy giảm tầng Ozone.

co lại và chia ra thành hai xoáy nhỏ riêng biệt có thể trộn
lẫn với không khí giàu ozone từ tầng khí quyển thấp hơn.
Tháng 4, nhiệt độ tăng ở tầng bình lưu đã chấm dứt các
điều kiện khí tượng bất lợi gây phá hủy tầng ozone.
Do điều kiện khí tượng và nhiệt độ khác nhau giữa
các năm, mức độ nghiêm trọng của sự suy giảm ozone
cũng dao động theo. Điều này có nghĩa rằng sẽ vẫn có thể
xảy ra sự suy giảm tầng ozone ở mức độ cao ở Bắc cực.
Tầng bình lưu ở Bắc cực thường ít bị cô lập hơn ở nam
cực. nhiệt độ của tầng bình lưu ở Bắc cực thường không
xuống thấp như ở nam cực. Lỗ thủng ozone ở Bắc cực
vào mùa xuân năm nay có độ mở rộng cực đại vẫn nhỏ
hơn nhiều so với mức suy giảm ozone ở nam cực. Lỗ
thủng tầng ozone ở nam cực vào năm 2019 là lỗ thủng
nhỏ nhất được ghi nhận kể từ khi lỗ thủng ozone lần đầu
tiên được phát hiện.
các nhà khoa học đang theo dõi mức độ biến đổi khí
hậu dẫn đến việc làm mát tầng bình lưu, giúp tăng cường
khả năng quan sát nhiệt độ dưới -78 độ c, đặc biệt ở Bắc
cực. Điều này cần thiết cho sự hình thành đám mây tầng
bình lưu ở vùng cực.
Suy giảm tầng ozone đồng nghĩa với việc con người sẽ
tiếp xúc với tia uV cường độ cao gây nên những vấn đề
nghiêm trọng về sức khỏe như ung thư da, đục thủy tinh
thể, suy giảm hệ miễn dịch và lão hóa nhanh.
nhiều loại cây trồng dễ bị tổn thương bởi tia cực tím
và phơi nhiễm quá mức có thể dẫn đến sự tăng trưởng,
quang hợp và ra hoa kém đi. Một số loại cây trồng dễ bị
tổn thương bởi tia uV như: lúa mì, lúa mạch, ngô, yến
mạch, bông cải xanh, cà chua, súp lơ trắng.
Một số sinh vật biển nhất định, đặc biệt là sinh vật
phù du sẽ bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với tia cực tím cường
độ mạnh. Trong chuỗi thức ăn của thủy sản, sinh vật phù

ẢNH: INHABITAT

du xuất hiện ở tầng cao. nếu sinh vật phù du bị giảm số
lượng do thủng tầng ozone thì chuỗi thức ăn ở đại dương
có thể sẽ bị gián đoạn. Ở động vật thuần hóa, tiếp xúc quá
nhiều bức xạ tia cực tím cũng có thể dẫn đến ung thư da
và hỏng mắt.
ngoài ra, bức xạ tia cực tím cường độ cao còn phá hủy
hàng loạt các loại vật liệu như: nhựa, gỗ, vải và cao su.
Trước thực tế đó, giải pháp để bảo vệ lá chắn của Trái
đất mà con người cần thực hiện bao gồm: Không sử dụng
thuốc trừ sâu bởi thuốc trừ sâu là loại hóa chất góp phần
lớn vào sự suy giảm tầng ozone. giải pháp bền vững để
loại bỏ sâu bệnh và cỏ dại là áp dụng các phương pháp tự
nhiên. Biện pháp khác là hạn chế các phương tiện giao
thông bởi những phương tiện này thải ra rất nhiều khí
nhà kính, tạo thành sương mù, một chất xúc tác làm suy
giảm tầng ozone. Sử dụng các sản phẩm sạch thân thiện
với môi trường thay vì các sản phẩm tẩy rửa gia dụng
chứa các hóa chất mạnh có thể xâm nhập vào bầu khí
quyển, gây thủng tầng ozone.
Đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tìm kiếm các
chất thay thế không làm suy giảm tầng ozone. các chất
thay thế được sử dụng cho điều hòa không khí và các ứng
dụng làm lạnh hiện đã có trên thị trường như: hcFc-22 có
thể được thay thế bằng hFc-410a và cFc-12 có thể được
thay thế bằng hFc-134a. các sản phẩm hoặc quy trình
thay thế có thể được sử dụng trong một số trường hợp
bao gồm: Vật liệu cách điện thay thế; hộp đựng thực
phẩm thay thế; vật liệu đóng gói thay thế… Dung môi
hcFc có thể được thay thế trong một số ứng dụng như:
dung môi dầu mỏ có thể được lựa chọn thay thế cho cFc113 hoặc 1,1,1-trichloroethane trong các ứng dụng làm
sạch. nhiều sản phẩm bình xịt gia dụng và cá nhân như
sơn xịt hay thuốc diệt côn trùng hiện đã sử dụng
hydrocacbon (ví dụ như propan và butan) làm chất đẩy
thay vì hcFc hoặc cFc.v
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Đồng chí Đỗ Mười với việc lãnh đạo
thực hiện thành công cuộc chiến chống
lạm phát (năm 1989) và tiến hành
công cuộc đổi mới đất nước (1989 - 1997)
VÕ ĐẠI LƯỢC*

Tóm tắt: Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, đời sống kinh tế - xã hội
nước ta gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao nghiêm trọng lên tới 3 con số, đòi
hỏi cấp thiết phải có biện pháp đủ mạnh để cứu vãn nền kinh tế. Với tinh thần
trách nhiệm dám nghĩ dám làm, đồng chí Đỗ Mười đã lãnh đạo thực hiện thành
công cuộc chiến chống lạm phát và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước sau đó
(1989-1997).
Summary: In the late 80's of the twentieth century, our country's socio-economic
situation faced a number of difficulties, with a severely 3-digit inflation rate,
urgently requiring strong measures to save the economy. With a sense of
responsibility, dare to think and dare to do, Comrade Do Muoi successfully led the
fight against inflation and then renewed the country (1989-1997).
Từ khóa: Đồng chí Đỗ Mười; chống lạm phát; công cuộc đổi mới đất nước; Việt Nam.
Keywords: Comrade Do Muoi; fight against inflation; national renewal; Vietnam.
Nhận bài: 6/8/2020; Sửa chữa: 19/8/2020; Duyệt đăng: 1/9/2020.
ông cuộc đổi mới đã được khởi xướng ở Việt nam
tại Đại hội Vi Đảng cộng sản Việt nam. Tuy nhiên,
tình hình kinh tế Việt nam từ năm 1986 đến năm
1989 vẫn diễn biến phức tạp. chỉ số lạm phát chạm
mức cao nhất 557,4% năm 1986, những năm sau có giảm
dần, nhưng đến năm 1989 vẫn ở mức 109%. cơ chế kế
hoạch bao cấp vẫn tồn tại, đời sống của nhân dân vẫn
gặp nhiều khó khăn, mọi thứ từ sản xuất, lưu thông,
phân phối… đều do nhà nước quyết định. Một vấn đề khó
khăn của đất nước lúc đó là lạm phát quá cao, nếu không
khống chế được lạm phát thì không thể giải quyết được
các vấn đề kinh tế, không thể thực hiện được công cuộc
đổi mới đất nước. chính phủ thành lập Tiểu ban chống
lạm phát do chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười làm
Trưởng tiểu ban. các trường đại học kinh tế, các viện
nghiên cứu, các nhà kinh tế Việt kiều ở nước ngoài, các
tổ chức quốc tế: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (iMF), ngân hàng
Thế giới… đều xây dựng các đề án chống lạm phát. chính
phủ Việt nam đã mời đoàn chuyên gia Liên Xô sang Việt

c

*

nam giúp chống lạm phát. Số lượng các đề án trình lên
chủ tịch hội đồng Bộ trưởng đã tới hơn 40. nội dung các
đề án này đi theo hai hướng: Một là, sử dụng những giải
pháp của cơ chế kế hoạch là chính kết hợp với một số cơ
chế thị trường; hai là, sử dụng các giải pháp của cơ chế
thị trường xóa bỏ cơ chế kế hoạch.
Ủy ban Khoa học xã hội lúc đó cũng có một đề án
chống lạm phát. năm 1988, ông Lê Đức Thủy là Viện phó
Viện Kinh tế Việt nam được tiến cử làm Thư ký cho chủ
tịch hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và ông Lê Đức Thủy đã
nói với đồng chí Đỗ Mười về đề án chống lạm phát của
tôi. Không lâu sau đó, tôi đã được đồng chí phan Trọng
Kính, Thư ký của đồng chí Đỗ Mười mời đến Văn phòng
chính phủ báo cáo đề án chống lạm phát của mình cho
đồng chí Đỗ Mười nghe.
Tôi đã trình bày với đồng chí Đỗ Mười bản đề án chống
lạm phát với những nội dung chủ yếu sau đây:

Tiến sĩ khoa học, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.
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Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV, được tổ chức từ ngày
17-19/8/1994, tại Hà Nội.
ẢNH: TƯ LIỆU

- hiện trạng lạm phát ở Việt nam: rất nghiêm trọng với
3 chữ số.
- nguyên nhân của lạm phát: do nhà nước phải bao
cấp quá lớn cho toàn xã hội, các doanh nghiệp nhà nước
làm ăn không hiệu quả.
- các giải pháp: áp dụng lãi suất dương, lạm phát đầu
năm 1989 là 9% một tháng, lãi suất tiết kiệm được đề
nghị tăng lên 12% một tháng. Thực hiện cải cách doanh
nghiệp nhà nước mạnh mẽ, cho phép đóng cửa các doanh
nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ. Thực hiện tự do hóa
thương mại, bãi bỏ “ngăn sông cấm chợ”. cho phép mọi
thành phần kinh tế được tự do kinh doanh. Mở cửa nền
kinh tế, cho tự do xuất nhập khẩu.
- cải tổ hệ thống ngân hàng, thành lập các ngân hàng
thương mại, xây dựng thị trường chứng khoán, thực hiện
xây dựng các khu kinh tế tự do…
Sau đó đề án được đưa ra thảo luận, song còn nhiều ý
kiến chưa tán thành. Tuy nhiên, với nhạy cảm của nhà
lãnh đạo, đồng chí Đỗ Mười đã thu xếp xuống hải phòng

và thí điểm áp dụng những giải pháp chủ yếu của bản đề
án. Sau một tháng áp dụng, đồng chí Đỗ Mười xuống kiểm
tra và cho thấy những kết quả tích cực. Từ thời điểm đó,
đồng chí Đỗ Mười đã cho triển khai trên cả nước. Và
những kết quả thật bất ngờ, mức lạm phát đang 3 chữ số
đã giảm xuống còn 1-2% tháng, có ba tháng 5, 6, 7/1989
đã giảm xuống mức âm. hàng hóa đã tràn ngập thị trường
do dân không tích trữ nữa, các doanh nghiệp nhà nước
cũng vậy… họ đều bán hàng hóa dự trữ đầu cơ ra thị
trường và gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi vì có lợi hơn. các
cán bộ, học sinh đi nước ngoài được tự do kinh doanh
xuất nhập khẩu, do vậy nguồn hàng được trao đổi tự do,
tự cân đối cung cầu.
Một vấn đề rất bức xúc với đồng chí Đỗ Mười lúc đó là
nhà nước phải in mỗi năm khoảng 300 tỷ đồng để mua
lương thực của dân với giá cao, sau đó phân phối cho dân
đô thị với giá cung cấp. Tôi đã đề xuất giải pháp: không
in 300 tỷ đồng nữa, để dân tự do buôn bán lương thực
phẩm. Đồng chí Đỗ Mười rất băn khoăn: chính phủ còn rất
khó lo lương thực cho dân, sao mấy bà tiểu thương có thể
làm được. nhưng rồi đồng chí Đỗ Mười lại áp dụng phương
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pháp thí điểm, lệnh cho hà nội áp dụng cơ chế cho phép
dân tự do mang lương thực thực phẩm vào hà nội bán
trong dịp Tết năm 1989. Đích thân đồng chí Đỗ Mười đi
kiểm tra thực tế, kết quả là Tết năm 1989 lương thực thực
phẩm trên thị trường hà nội rất phong phú đa dạng,
người dân không dùng tem phiếu cung cấp nữa. các cửa
hàng lương thực, thực phẩm nhà nước cũng dần đóng
cửa. cơ chế tự do này được áp dụng trên toàn quốc và
đến cuối năm 1989 một điều bất ngờ đã xảy ra: Việt nam
không những không phải nhập khẩu lương thực, mà đã
xuất khẩu hơn 1 triệu tấn và có dự trữ ngoại tệ 200 triệu
uSD. Đây là điều bất ngờ vì đề án chống lạm phát của Quỹ
Tiền tệ Quốc tế yêu cầu Việt nam phải có dự trữ ngoại tệ
1 tỷ uSD mới chống được lạm phát.
Thực hiện chống lạm phát có kết quả, thực hiện tự do
hóa kinh tế, thực hiện cơ chế thị trường nên từ giữa năm
1989 Việt nam có gạo xuất khẩu. nhờ cơ chế thị trường
thúc đẩy sản xuất lương thực có hiệu quả do vậy mới có
gạo dư ra xuất khẩu.
Sau những kết quả đạt được trong cuộc chiến chống
lạm phát năm 1989-1990, đồng chí Đỗ Mười đã được bầu
làm Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt nam tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ Vii năm 1991. Trên cương vị Tổng
Bí thư, đồng chí Đỗ Mười đã tiếp tục thực hiện công cuộc
đổi mới đất nước:
- Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.
- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Mở cửa hội nhập quốc tế - bình thường hóa quan
hệ với Mỹ, gia nhập các tổ chức quốc tế: aSean, iMF,
WB, apec,…
Lúc đó cũng đã diễn ra các cuộc tranh luận trong giới
lãnh đạo cấp cao. Kinh tế thị trường, nhà nước pháp
quyền là những phạm trù của chủ nghĩa tư bản, Việt nam
đi theo chủ nghĩa xã hội tại sao lại thực hiện, các tổ chức
quốc tế do các nước tư bản chủ nghĩa lập ra phục vụ cho
lợi ích của họ, tại sao Việt nam lại gia nhập? Đồng chí Đỗ
Mười đã trực tiếp lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và
học giả nhiều lần về các vấn đề trên. cuối cùng, ông đã
chấp nhận và thuyết phục các đồng chí lãnh đạo khác
đồng tình, do vậy những nội dung trên đã được đưa vào
các văn kiện Đại hội Vii của Đảng năm 1991 và văn kiện
các hội nghị Trung ương sau đó. những kết quả đạt được

thể hiện trên một số chỉ tiêu: tăng trưởng gDp bình quân
cả thập kỷ 90 là +7,6%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng
bình quân +19,1%/năm1.
Đồng chí Đỗ Mười đã đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí
thư Đảng cộng sản Việt nam từ năm 1991 đến năm 1997,
sau đó làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng đến
năm 2000.
Trong thời kỳ đồng chí Đỗ Mười làm Tổng Bí thư, đồng
chí đã cùng Bộ chính trị quyết định Việt nam gia nhập
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (iMF), ngân hàng Thế giới (WB), ngân
hàng phát triển châu á (aDB), aSean, apec…
năm 1990, làn sóng di cư bằng thuyền với nhiều rủi ro
sang các nước phương Tây lan rộng, đồng chí Đỗ Mười đã
quyết định cấp hộ chiếu cho mọi người Việt nam nếu
muốn. Do có hộ chiếu, nên những người Việt nam muốn
di cư sang phương Tây không phải đi thuyền vượt biển
đầy nguy hiểm nữa.
Đồng chí Đỗ Mười đã tham gia cách mạng rất sớm, đã
trải qua các nhà tù đế quốc, đã làm Bí thư nhiều tỉnh, Bộ
trưởng nhiều Bộ, phó chủ tịch hội đồng Bộ trưởng, chủ
tịch hội đồng Bộ trưởng, Tổng Bí thư Ban chấp hành
Trung ương Đảng cộng sản Việt nam.
Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì
sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao
đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Là một học trò xuất sắc của
chủ tịch hồ chí Minh, đồng chí suốt đời tận tụy với Đảng,
với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ
nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí
đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí là
tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, năng lực làm việc,
tư duy nhạy bén, sáng tạo và kiên định lý tưởng cộng
sản, với niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của chủ nghĩa
xã hội và tương lai tươi sáng của đất nước. Đồng chí là
một cán bộ lãnh đạo mẫu mực, luôn tuân thủ kỷ luật của
Đảng; sống trung thực, giản dị, gần gũi, hòa đồng với
quần chúng; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng chí,
của nhân dân. Với những hoạt động và cống hiến đối với
Đảng, cách mạng và dân tộc, đồng chí Đỗ Mười đã được
Đảng, nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:
huân chương Sao Vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng
nhiều huân, huy chương cao quý khác.v
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Phát huy vai trò của các trường đại học trong
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
NGUYỄN THỊ TUYẾT*, LÊ THỊ MINH HÀ**

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta nhấn mạnh, ngoài những
nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, vốn, sự hỗ trợ từ bên ngoài… thì
con người là nguồn lực quan trọng nhất; đất nước cường thịnh hay suy yếu phụ
thuộc rất lớn vào vai trò của nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng
cao. Chính vì vậy, Việt Nam đang có sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược phát
triển, từ chỗ lấy nguồn lực vật chất là chính, sang lấy con người làm trọng tâm khai
thác để nước ta tiếp cận và làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đào
tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là trách nhiệm của cả hệ thống
giáo dục, trực tiếp là vai trò của các trường đại học hiện nay.
Summary: In the national renewal, our Party emphasizes that apart from natural
resources, geographic location, capital, external support and etc, humans are the
most important resource. A prosperous or weak country depends greatly on the role
of human resources, especially high-quality human resources. Therefore, Vietnam is
undergoing a dramatic change in its development strategy, from taking material
resources as the main source to using people as the center of exploitation for our
country to access and master the fourth Industrial Revolution. Training, developing,
and improving the quality of human resources is the responsibility of the entire
education system, directly the role of universities today.
Từ khóa: Đại học; đào tạo; nhân lực; cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Keywords: University; training; human resources; the fourth industrial revolution.
Nhận bài: 26/8/2020; Sửa chữa: 28/8/2020; Duyệt đăng: 8/9/2020.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo
yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư
Một là, các trường đại học góp phần đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao đáp ứng những đòi hỏi mới trong
bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những
yêu cầu mới cho nguồn nhân lực. Điều đó, đòi hỏi các
trường đại học cũng phải không ngừng tự nâng cao trình
độ mọi mặt, vận dụng thành thạo những nền tảng,
những hình thức đào tạo mới trên nền tảng của cách
mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện tốt vai trò,
nhiệm vụ của mình.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng những
đòi hỏi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
là một nhiệm vụ bức thiết. Trong Văn kiện Đại hội Xi,
Đảng ta đã thể hiện rõ nhận thức về tầm quan trọng của
việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đó là một
đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát
triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền
kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh
tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh,
hiệu quả và bền vững của đất nước trong quá trình xây
dựng và phát triển.
các trường đại học có sứ mệnh là nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cho nên tất yếu

*, ** Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của cách mạng công
nghiệp lần thứ tư. các trường đại học phải thực hiện đổi
mới giáo dục và đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực cho
cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó, lực lượng trí
thức trong ngành giáo dục, bao gồm cả lãnh đạo, quản lý
giáo dục và đào tạo, nhà giáo, bộ phận trí thức phục vụ
nghiên cứu, giảng dạy là trực tiếp, quan trọng nhất. Đảng
cộng sản Việt nam khẳng định: “nâng cao nhận thức về
vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là
chủ thể trọng tâm của quá trình giáo dục; gia đình có
trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc
giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình”1.

hai là, các trường đại học thực hiện đổi mới chương
trình, nội dung, phương pháp giảng dạy tiếp cận với cách
mạng công nghiệp lần thứ tư.
các nhà khoa học Việt nam khi bàn đến chương trình,
nội dung, phương pháp giáo dục cần đổi mới theo hướng
mà hội nghị Trung ương tám khóa Xi nêu ra, đó là: Về đổi
mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất
người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ
và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục được định hướng
tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình
độ và ngành nghề; tăng năng lực thực hành, vận dụng
kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. chú trọng giáo dục
nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức
công dân. chú trọng giáo dục những giá trị cơ bản của
văn hóa nhân loại văn minh, những giá trị cốt lõi và nhân
văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng hồ chí Minh.
Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an
ninh và hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo
hướng chuẩn hóa, thiết thực, đảm bảo năng lực sử dụng
của người học. Quan tâm đầu tư dạy tiếng nói và chữ viết
của các dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt và truyền bá văn
hóa dân tộc cho người Việt nam ở nước ngoài.
Về đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện
đại; phát huy hiệu quả tính tích cực, chủ động sáng tạo
và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục
lối truyền thụ truyền thống áp đặt một chiều, ghi nhớ
máy móc, thiếu tư duy sáng tạo. Đẩy mạnh áp dụng
phương pháp dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự
học, tạo cơ sở để người học nâng cao kỹ năng cập nhật và
đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực cá nhân.
Đẩy mạnh kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông vào trong quá trình dạy và học.
Về đổi mới nội dung, trước hết và trực tiếp là nội
dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng
tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên
nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người
học. Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau
đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với từng ngành,
nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo
dục đại học. chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ
năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội,
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từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên
tiến của thế giới.

Ba là, các trường đại học có trách nhiệm nghiên cứu
khoa học phục vụ cho giảng dạy tiếp cận, làm chủ với
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Quan điểm chung của giáo dục hiện đại là nhà giáo
đồng thời phải là nhà khoa học. Điều này càng tất yếu và
nâng cao chất lượng, mức độ khi hướng tới cách mạng
công nghiệp lần thứ tư. Trước hết, nghiên cứu khoa học
là về khoa học giáo dục và khoa học quản lý giáo dục
tương ứng với đặc điểm của cách mạng công nghiệp lần
thứ tư và để trực tiếp nâng cao khả năng của các chủ thể
giáo dục trong tình hình mới.
Việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trong các tổ chức, cơ sở giáo dục theo hướng: “Tăng
cường và nâng cao hiệu quả đầu tư đối với công tác
nghiên cứu khoa học và chuyển giao các cơ sở giáo dục,
gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, phục vụ sản
xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế, khai thác có hiệu
quả các phòng thí nghiệm trọng điểm. Thành lập các
nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm nghiên cứu sản
xuất ở một số trường đại học. có chính sách khuyến khích
các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thành
lập các doanh nghiệp công nghệ, hợp tác với doanh
nghiệp để sớm chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên
cứu ứng dụng vào thực tiễn. Xây dựng các chính sách
khuyến khích giáo viên hợp tác với các cơ sở sản xuất;
đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong học
sinh, sinh viên. Tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu
khoa học trong sinh viên”2.
Vai trò nghiên cứu trong giáo dục phải là: “Về nghiên
cứu, đại học không chỉ nên giới hạn với các ấn phẩm khoa
học mà phải quan tâm đến phát triển công nghệ; thiết kế
và chế tạo các sản phẩm thử nghiệm; quan tâm đến sở hữu
trí tuệ và các hoạt động đổi mới sáng tạo. hệ thống các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ của trường đại học phải
được phân thành nhiều nhóm, bao quát hết các mục tiêu
và sản phẩm nghiên cứu hàn lâm và đổi mới sáng tạo”3.

Những giải pháp đồng bộ để tạo bước
đột phá trong việc phát triển nguồn
nhân lực khoa học và công nghệ trong
các trường đại học
Đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh
cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi phải thực hiện
đồng bộ, có hệ thống các giải pháp mang tính toàn diện
từ tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng,
trọng dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho đội
ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoa học và
công nghệ. Trong đó, phải coi lao động khoa học và công
nghệ là một loại hình lao động đặc thù, do vậy cần có tư
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duy phù hợp khi xây dựng và tổ chức thực hiện chính
sách đối với nhân lực khoa học và công nghệ.

Thứ hai, có chiến lược và tầm nhìn dài hạn về công tác
tạo nguồn cán bộ khoa học và công nghệ. Đặc biệt, cần thiết
phải xây dựng và triển khai thực hiện bài bản, khoa học
quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học
và công nghệ để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn
nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao; định hướng
xem xét tạo nguồn từ cấp bậc phổ thông, đào tạo đại học
và sau đại học theo các ngành, lĩnh vực được xác định gắn
với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội. Việc xác định chiến lược đào
tạo, tạo nguồn cán bộ khoa học và công nghệ phải gắn liền
với yêu cầu đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, yêu cầu
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế,
trong đó chú trọng đến các ngành, lĩnh vực mang tính
xuyên ngành, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật số,
tự động hóa và đào tạo kỹ năng mang tính toàn cầu.
Quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực khoa học và
công nghệ phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và thực hiện mối
quan hệ ổn định, liên kết giữa doanh nghiệp với nhà khoa
học để nâng cao tính ứng dụng của các sản phẩm khoa
học và công nghệ.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển nhân lực khoa học và
công nghệ. Bao gồm việc đào tạo, đào tạo lại gắn liền với
sử dụng và trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học
và công nghệ. có chính sách để nuôi dưỡng tài năng đối
với cán bộ khoa học trẻ, tạo nguồn tiến tới hình thành
những nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư tâm
huyết và gắn bó lâu dài với sự nghiệp khoa học và công
nghệ, có đủ năng lực chỉ đạo giải quyết những vấn đề
khoa học và công nghệ trọng yếu của đất nước.
chú trọng giải pháp đưa nhân lực khoa học và công nghệ
đi thực tập, làm việc tại các tổ chức quốc tế, viện nghiên
cứu, trường đại học của nước ngoài. Tăng cường hoạt động
giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế song phương và đa
phương. Đồng thời, xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu
với các nhà khoa học nước ngoài và mở rộng các chương
trình đào tạo ở nước ngoài để cán bộ khoa học và công nghệ
được cọ xát môi trường học thuật quốc tế và được đào tạo
trong hoạt động nghiên cứu và phát triển quốc tế. Ban hành
cơ chế mang tính bắt buộc về việc đào tạo lại đối với nhân
lực khoa học và công nghệ tùy theo từng lĩnh vực cụ thể.

Thứ tư, hoàn thiện theo hướng đồng bộ và toàn diện
chính sách đối với nhân lực khoa học và công nghệ. Trong
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đó, chú trọng nhất là nhân lực khoa học và công nghệ
chất lượng cao, trong đó bao gồm chính sách tiền lương,
thu nhập. các hoạt động tôn vinh, ghi nhận đối với đóng
góp, cống hiến của trí thức khoa học và công nghệ; môi
trường sống và làm việc thuận lợi cho cá nhân nhà khoa
học và gia đình họ; hạ tầng nghiên cứu tiên tiến, văn hóa
học thuật lành mạnh. Đổi mới cơ chế, phương thức trả
lương, thù lao cho các nhà khoa học theo thông lệ của các
nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Thứ năm, tăng cường việc quản lý, đón đầu, khai thác
và sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ từ các
lưu học sinh, nghiên cứu sinh giỏi, nhà khoa học là người
Việt nam ở nước ngoài. Song song với đó là đầu tư tới
ngưỡng để xây dựng một số cơ sở nghiên cứu có môi
trường, điều kiện làm việc chuyên nghiệp, theo thông lệ
quốc tế, phù hợp với đặc thù của hoạt động sáng tạo khoa
học và công nghệ để thu hút và giữ chân được các nhà
khoa học giỏi ở trong nước và thu hút các nhà khoa học
từ nước ngoài đến làm việc. Thực tiễn cho thấy, môi
trường học thuật và điều kiện nghiên cứu chuyên nghiệp
là nhân tố có ý nghĩa quyết định để thu hút và giữ chân
các nhà khoa học giỏi. Do vậy, cần tăng cường các hoạt
động hợp tác trao đổi học thuật, giao lưu khoa học quốc
tế để cập nhật, nâng cao trình độ của đội ngũ nhân lực
khoa học và công nghệ trong nước.
Thứ sáu, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động có hiệu quả
các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhất là
từ doanh nghiệp cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát
triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Tăng cường
huy động đầu tư ngoài ngân sách để phát triển tiềm lực,
đặc biệt là cơ sở vật chất, kỹ thuật của các tổ chức khoa
học và công nghệ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc
cho nhân lực khoa học và công nghệ.
hội nhập quốc tế toàn diện với xu hướng toàn cầu hóa
và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trên
thế giới đã và đang đặt nước ta vào nguy cơ tụt hậu về
khoa học và công nghệ. hơn lúc nào hết, chúng ta càng
phải thực hiện một cách thực chất các giải pháp mang
tính đồng bộ, toàn diện để phát triển nhân lực khoa học
và công nghệ như các nghị quyết, văn kiện của Đảng đã
khẳng định, đầu tư cho phát triển nhân lực khoa học và
công nghệ là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước.
Đảng và nhà nước có trách nhiệm và chính sách phát
triển, trọng dụng và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội
ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong
bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.v

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013,
tr.125-126.
2, 3. Đại học Quốc gia và Hội đồng Lý luận Trung ương: Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với cuộc
cách mạng lần thứ tư, Hà Nội, 2019, tr.23-24, 217.
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NHâN vẬT - Sự kIệN

Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội thực hiện
Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu
vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Diện mạo mới của hồ Hoàn Kiếm

sau chỉnh trang, cải tạo
KỲ ANH
y ban nhân dân quận hoàn Kiếm, Thành phố hà nội
đã khởi động Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh
trang khu vực xung quanh hồ hoàn Kiếm.

Ủ

Sau khi xem xét và khảo sát thực tế cho thấy hơn 20
loại vật liệu gạch, đá dùng để ốp, lát, kè trước đây đã bị
hư hỏng, cong vênh, vì vậy việc lát đá mới cải tạo hạ tầng
vỉa hè cho người đi bộ là rất cần thiết. Vật liệu kè là khối
bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện, mỗi cấu kiện
dài 1m, cao 2,5m, nặng 2,5 tấn đã được thí điểm trước đó.
Để đảm bảo tiến độ, đại diện đơn vị thi công cho biết, đơn
vị đã tổ chức 3 mũi thi công thay nhau làm việc liên tục
theo 2 ca ngày và đêm. cùng với việc cải tạo bờ kè, toàn
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bộ đường dạo, vỉa hè quanh hồ gươm được lát đá bằng
loại đá hoa cương (đá granite) được khai thác từ Bình
Định, phú yên thay thế cho vỉa hè với 20 loại gạch đá khác
nhau đã xuống cấp, hỏng hóc. Trước đó, toàn bộ cáp ngầm
điện, viễn thông, nước sạch quanh khu vực hồ đã được hạ
ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị. Toàn bộ kè hồ gươm đã
được thay mới hoàn thiện bằng bê tông chịu lực.
Sau gần 2 tháng triển khai lát đá tự nhiên thay cho
gạch cũ đã xuống cấp, đến nay, vỉa hè khu vực hồ hoàn
Kiếm (quận hoàn Kiếm) đã mang một diện mạo mới, phục
vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan ngắm cảnh của
người dân và du khách.v

n h â n

Khối đá to dùng để ốp viền có trọng lượng lên đến 100kg.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm
nhấn mạnh, việc thi công lát đá vỉa hè quanh hồ Gươm không phức tạp.
Hạng mục mất thời gian xử lý nhất chủ yếu liên quan đến hệ thống điện
đi ngầm, hệ thống nước sạch quanh khu vực hồ.
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Đá tự nhiên lát ở khu vực hồ Hoàn Kiếm có
nguồn gốc ở tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.

Quận Hoàn Kiếm tiến hành hạ ngầm đường dây điện,
viễn thông, đầu tư hệ thống tưới nước tự động ven hồ.

Loại đá này có bề mặt sần không gây trơn trượt,
mỗi viên đá dày 10cm và có trọng lượng gần 3kg.

Công nhân của đơn vị thi công làm việc với tinh
thần khẩn trương để đảm bảo tiến độ đề ra.

Dự án mang
đến một diện
mạo hiện đại,
sang trọng,
nhưng không
làm mất đi nét
cổ kính của hồ
Hoàn Kiếm.
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Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt chung tay
ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 19/8/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư
ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 450 triệu đồng
từ Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt gửi đến các đại biểu tham dự Lễ công bố “Sách
vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2020 và cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia
công tác tiếp nhận, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
rao tặng ủng hộ, ông Bùi Văn
Thụy, chủ tịch hĐQT Tập đoàn
cho biết, trước thềm Lễ công
bố “Sách vàng Sáng tạo Việt
nam”, Tập đoàn mong muốn trao
những sản phẩm có nguồn gốc từ tảo
xoắn tới các đại biểu tham dự buổi lễ.
Bên cạnh đó Tập đoàn cũng muốn
trao tặng những sản phẩm này tới
đội ngũ các cán bộ của uBTư MTTQ
Việt nam làm công tác tiếp nhận ủng
hộ phòng, chống dịch covid-19.

T

ông Bùi Văn Thụy cũng cho biết,
trước những diễn biến phức tạp của
đại dịch covid-19, để chung sức cùng
Đảng, chính phủ phòng, chống dịch
bệnh, Tập đoàn đã gửi tới các bệnh
viện, các khu cách ly tại tỉnh Thừa
Thiên - huế và thành phố Đà nẵng
sản phẩm có giá trị 1 tỷ đồng.
Đánh giá cao sự quan tâm và chia
sẻ của Tập đoàn đối với uBTư MTTQ
Việt nam, phó chủ tịch - Tổng Thư ký
hầu a Lềnh nhấn mạnh, đây là món
quà ý nghĩa, thiết thực gửi tới Ban Tổ
chức cùng đại biểu tham dự Lễ công
bố “Sách vàng Sáng tạo” năm 2020
vào ngày 24/8.
phó chủ tịch - Tổng Thư ký hầu
a Lềnh cho biết, hàng năm đến dịp
kỷ niệm Quốc khánh (2/9), uBTư
MTTQ Việt nam phối hợp với Bộ
Kh&cn, Liên hiệp các hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ công
bố “Sách vàng Sáng tạo Việt nam”.
Buổi lễ nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ
chức, cá nhân có nhiều đóng góp
thiết thực, hiệu quả trong hoạt động
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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ từ ông Bùi Văn Thụy,
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt.
Kh&cn và công bố rộng rãi các công
trình, giải pháp sáng tạo Kh&cn
nhằm khẳng định năng lực sáng tạo
mạnh mẽ của người Việt nam ở trong
và ngoài nước.
“Mỗi năm, số lượng công trình
được vinh danh sẽ trùng với năm
thành lập đất nước. nét nổi bật tại Lễ
công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt
nam” năm 2020 là ngoài 75 công
trình, Ban Tổ chức sẽ vinh danh 7
công trình khoa học đã nghiên cứu
để phục vụ cho công tác phòng,
chống dịch coViD-19 thời gian qua”,
phó chủ tịch - Tổng Thư ký hầu a
Lềnh thông tin.
hoan nghênh và đánh giá cao nỗ
lực của Tập đoàn khi tạo ra những
sản phẩm hàng Việt phục vụ nhu cầu
tiêu dùng của thị trường trong nước,

phó chủ tịch - Tổng Thư ký hầu a
Lềnh mong muốn thời gian tới, Tập
đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh của
mình, tạo ra những sản phẩm hàng
Việt nổi trội nhằm đi theo đúng sự
chỉ đạo của Đảng về phát triển thị
trường trong nước để mỗi sản phẩm
làm ra phải tạo được niềm tin trong
lòng người tiêu dùng Việt.
Trước những diễn biến phức tạp
của dịch coViD-19, phó chủ tịch Tổng Thư ký hầu a Lềnh đề nghị Tập
đoàn cần tiếp tục có nhiều hơn nữa
những hoạt động thiện nguyện,
những sự ủng hộ thiết thực gửi tới
những người nơi tuyến đầu chống
dịch. Sự chung tay, đồng hành của
cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần
cùng Đảng, nhà nước, chính phủ sớm
đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống
bình an cho nhân dân.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: 0243.225.2253; Fax: 0243.552.8335
Website: www.vinagenset.com

C

ông ty Cổ phần VinaGenset được
thành lập năm 2016 bởi các thành viên đều có trên
10 năm kinh nghiệm với nghề máy phát điện.
VinaGenset chuyên cung cấp các loại máy phát điện
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.
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, phấn đấu vươn tới thị trường quốc tế.
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THôNG TIN - qUảNG Cáo

Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam
ài chính là một công cụ đặc
biệt quan trọng giúp các tổ
chức, cá nhân thực hiện thành
công mục tiêu kinh doanh.
hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt nam
(VFca) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp
phi lợi nhuận, được thành lập theo
quyết định số 2025/QĐ-BTc ngày
2/11/2018 của Bộ Tài chính và quyết
định số 521/QĐ-BnV ngày 28/6/2019
của Bộ nội vụ. hiệp hội hoạt động
trong lĩnh vực tư vấn tài chính cho
các đơn vị kinh tế trong nước nhằm
tạo sự phát triển cho các hội viên nói
riêng, góp phần vào việc phát triển
kinh tế của đất nước nói chung.

T

VFca hoạt động với tôn chỉ mục
đích: Tập hợp, đoàn kết các hội viên,
tuyên truyền và vận động các hội
viên tích cực tham gia các hoạt động
của hiệp hội nhằm xây dựng hiệp hội
vững mạnh, thực hiện được tôn chỉ
mục đích của hiệp hội cũng như góp
phần xây dựng và phát triển đất
nước. Tư vấn tài chính cho các hội
viên để đảm bảo hội viên có khả năng
giải quyết tốt các mối quan hệ kinh
tế, tối đa hóa việc sử dụng các nguồn
vốn, quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh được duy trì bình thường
và mang lại hiệu quả cao trên cơ sở
chấp hành pháp luật, tuân thủ các
nghĩa vụ với nhà nước. Là cầu nối
giữa hội viên với hội viên, giữa hội
viên với các cơ quan quản lý nhà
nước và chính phủ để phản ánh kịp
thời những khó khăn, vướng mắc liên
quan lĩnh vực tài chính trong hoạt
động kinh doanh của hội viên cũng
như các kiến nghị giải quyết. hỗ trợ
hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay,
các nguồn vốn ưu đãi để bổ sung vốn
lưu động phục vụ sản xuất kinh
doanh, mở rộng đầu tư, nâng cao
năng lực hoạt động. Đồng hành, bảo
vệ quyền và lợi ích của các hội viên
trong các hoạt động liên quan đến tài
chính theo quy định của pháp luật và
Điều lệ hiệp hội...
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Ông Lê Long Giang, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam.
Để thực hiện được mục tiêu hoạt
động như trên, hiệp hội Tư vấn Tài
chính Việt nam dự kiến các chương
trình hoạt động:
a. Tuyên truyền, tập hợp các đơn
vị kinh tế trong nước có cùng mong
muốn hướng tới sự chuyên nghiệp
trong công tác tài chính nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để
tham gia hiệp hội.
b. Thành lập câu lạc bộ các giám
đốc tài chính tại các tỉnh, thành phố
trên toàn quốc để mở rộng phạm vi
cũng như tạo sự thuận lợi, kịp thời
cung cấp thông tin về các giải pháp
tài chính cho hội viên của hiệp hội.
c. Tham dự các hội nghị, hội thảo,
diễn đàn liên quan đến lĩnh vực tài
chính do Bộ Tài chính, ngân hàng
nhà nước Việt nam, các Tập đoàn, các
Tổng công ty lớn tổ chức để góp ý và
đưa ra các giải pháp đúng đắn nhất
về cơ cấu tài chính, về phương án tài
chính dự án tốt nhất cho các Tập
đoàn, Tổng công ty và các đơn vị.
d. Tổ chức họp chuyên gia để thảo
luận, phân tích, đánh giá và đưa ra
các ý kiến đóng góp với chính phủ
khi có các chính sách mới chuẩn bị

ban hành, các sự kiện kinh tế vĩ mô
trong và ngoài nước liên quan đến
lĩnh vực tài chính.
e. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn
đàn về các vấn đề kinh tế, pháp luật,
các tin tức, sự kiện quan trọng liên
quan lĩnh vực tài chính có thể ảnh
hưởng đến hoạt động kinh doanh của
các đơn vị kinh tế trong nước.
f. phối hợp với các tổ chức tín
dụng, định chế tài chính đề xuất
cung cấp các gói tín dụng ưu đãi phù
hợp với từng ngành nghề, từng thành
phần kinh tế để tạo cơ hội mở rộng
quy mô huy động vốn cho hội viên.
g. Định kỳ đưa ra các báo cáo kinh
tế vĩ mô, báo cáo cập nhật triển vọng
các ngành kinh tế để hội viên có cơ
sở dự báo bức tranh các ngành kinh
tế trong tương lai nhằm đưa ra quyết
định phù hợp, hiệu quả trong kinh
doanh dựa trên kho dữ liệu về kinh
tế của hiệp hội.
Trong 6 tháng đầu năm 2020,
trước tình hình dịch bệnh diễn biến
phức tạp, VFca đã phát hành rộng rãi
03 báo cáo đến các hội viên cũng như
toàn thể các cơ quan báo chí trong cả
nước nhằm hỗ trợ các hội viên trong
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Ông Lê Long Giang - Chủ tịch VFCA (thứ 2 từ phải sang) tham dự lễ chào sàn Upcom của Công ty Chứng khoán Nhất Việt - VFS
(thành viên của Hiệp hội).
việc đối phó với dịch bệnh covid-19,
cụ thể: báo cáo "Tác động của dòng
vốn ngoại đến thị trường chứng
khoán Việt nam", báo cáo "hậu
covid-19: Thấy gì từ bài học lịch sử",
báo cáo "Thị trường chứng khoán
Việt nam 6 tháng cuối năm 2020: Kỳ
vọng và rủi ro". các báo cáo này đều
được hội viên và các cơ quan chức
năng đánh giá cao về hàm lượng
thông tin cũng như các giá trị trong
thực tiễn.

ngoài ra, hiệp hội cũng đã có
công văn số 07.hc/VFca ngày
06/5/2020 gửi Thủ tướng chính phủ,
Bộ Tài chính và ngân hàng nhà nước
Việt nam về việc kiến nghị các giải
pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán
Việt nam vượt qua khó khăn, thách
thức gây ra bởi đại dịch covid-19.
Trên cơ sở kiến nghị của hiệp hội,
thực hiện chỉ đạo của Văn phòng
chính phủ tại văn bản số 746/pcVpcp, Bộ Tài chính đã có văn bản số

Đại diện VFCA trao quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày
Thương binh Liệt sỹ 27/7/2020.

9702/BTc-uBcK phúc đáp về các kiến
nghị này. các kiến nghị của hiệp hội
được cơ quan chức năng đánh giá cao
về tính thực tiễn cũng như hỗ trợ các
cơ quan để đưa ra các chính sách và
biện pháp chính xác, kịp thời với nền
kinh tế và các doanh nghiệp trong
giai đoạn khó khăn này.
Trong thời gian tới, với đội ngũ
chuyên gia cấp cao giàu kinh nghiệm
thực tế cũng như các kiến thức về tài
chính chuyên sâu, VFca mong muốn
mang kiến thức vững chắc, các giải
pháp ưu việt về tài chính đến với các
cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh
doanh cá thể; từ đó có các phương án
tài chính tối ưu nhất cho bản thân,
cho doanh nghiệp mình làm chủ để
làm bệ phóng vững chắc cho sự phát
triển của bản thân cũng như doanh
nghiệp một cách bài bản và chuyên
nghiệp nhất.
hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt
nam cũng mong muốn kinh nghiệm
và trình độ chuyên của đội ngũ
chuyên gia sẽ kết nối nhịp cầu đầu tư
giữa các doanh nghiệp Việt nam với
các nhà đầu tư nước ngoài cùng các
phương án tài chính có lợi nhất cho
cả đôi bên, góp phần phát triển kinh
tế một cách bền vững và lâu dài.v
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Ninh Thuận:

Cơ hội “cất cánh” từ tư duy đổi mới,
dám nghĩ, dám làm
Trải qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay Ninh Thuận đã qua 6 kỳ đại
hội tỉnh Đảng bộ, từ Đại hội VIII (1992-1995) đến Đại hội XIII (2015-2020). Dưới sự lãnh
đạo của Tỉnh ủy Ninh Thuận qua các thời kỳ, bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đã
có bước thay đổi tích cực, nhiều tiềm năng, thế mạnh được khơi dậy và phát triển vượt bậc.
Biến khó khăn, thách thức
thành nghị lực vươn lên
Tỉnh ninh Thuận được tái lập từ
ngày 1/4/1992 theo nghị quyết kỳ
họp thứ 10, Quốc hội khóa Viii. Khi
mới tái lập, hệ thống hạ tầng, cơ sở
vật chất thiếu thốn, đời sống người
dân còn gặp nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, uBnD
tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
sớm ổn định bộ máy, ổn định tư
tưởng cho cán bộ, công chức, viên
chức; đồng thời tập trung chỉ đạo
thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh. Đặc biệt, để phát huy tiềm
năng, nội lực hướng đến phát triển
bền vững, trong từng giai đoạn, tỉnh
đã đánh giá, nhận diện và tranh thủ
các nguồn lực để từng bước khai thác
có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế.
nhờ quyết tâm cải cách mạnh mẽ,
đến nay ninh Thuận đã mang một
diện mạo hoàn toàn khác; tốc độ
tăng trưởng sản phẩm nội tỉnh
(grDp) hàng năm cao dần đều. cụ
thể, nếu giai đoạn 1992-2016, grDp
bình quân đạt 8,7%/năm thì đến năm
2018 đạt 10,25%; đặc biệt năm 2019,
grDp của tỉnh đạt 13,18% (thuộc
nhóm 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao nhất cả nước); đây cũng
là năm thứ hai liên tiếp tỉnh thực
hiện hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
riêng quý i/2020, tổng giá trị sản
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Tiềm năng du lịch dồi dào, chính sách “trải thảm đỏ” giúp Ninh Thuận thu hút đầu tư.
xuất các ngành đạt trên 7.915 tỷ
đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý là thu ngân sách, chỉ đạt
vài chục tỷ đồng vào năm 1992, đến
năm 2011 vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ
đồng và năm 2019 đã đạt con số trên
4.270 tỷ đồng, tăng gấp hàng chục
lần so với năm 1992; trong đó thu nội
địa đạt hơn 2.895 tỷ đồng, tăng
16,8% so với số thu năm 2018, hoàn
thành trước 3 năm so với kế hoạch
của cả nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020).
Về cơ cấu kinh tế, đã có sự chuyển
dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành
công nghiệp và xây dựng (cn&XD)
tăng từ 15,8% năm 1992 lên 44,2%
vào năm 2019; khu vực dịch vụ tăng
từ 29,4% lên trên 40% và ngành nông,
lâm, thủy sản giảm từ 54,8% năm
1992 xuống còn 39,5% năm 2019. Thu
nhập bình quân đầu người liên tục

tăng, từ 1,37 triệu đồng/người năm
1995 đến năm 2019 tăng lên 50,4
triệu đồng/người/năm. Tổng mức đầu
tư toàn xã hội tăng từ 67,8 tỷ đồng
năm 1992 lên trên 22.000 tỷ đồng vào
năm 2019. nhiều hồ, đập thủy lợi
được đầu tư đưa vào khai thác, góp
phần đưa diện tích gieo trồng tăng từ
47.708 ha năm 1992 lên trên 82.260
ha vào năm 2019.

Vùng “đất thép” với
nhiều tiềm năng phát triển
đột phá
Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh
ninh Thuận định hướng phát triển
theo mô hình “kinh tế xanh, kinh tế
sạch”, gắn với yếu tố bền vững, nâng
cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả
của nền kinh tế.
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nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh ưu
tiên trong 5 năm tới, đó là tiếp tục
tận dụng có hiệu quả các cơ chế,
chính sách mà chính phủ đã ban
hành tại nghị quyết số 115/nQ-cp để
phát triển ngành năng lượng tái tạo
(điện gió, điện mặt trời) trở thành
trung tâm đi đầu trong cả nước.
Trước mắt trong năm 2020 chủ động
phối hợp Bộ công Thương và Tập
đoàn Điện lực Việt nam để đẩy nhanh
tiến độ đầu tư các công trình truyền
tải, đảm bảo giải tỏa công suất nguồn
năng lượng tái tạo đã được phê
duyệt, bổ sung quy hoạch.
Đối với từng dự án, tỉnh thể hiện
quyết tâm tạo sự đồng thuận về mục
tiêu phát triển; thực hiện tốt việc an
dân trong các vùng dự án; đồng thời
chứng minh cho người dân thấy được
lợi ích khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế,
thay đổi nghề nghiệp ở các vùng dự
án bằng cách tập trung việc đào tạo
nghề và giải quyết việc làm cho hộ
dân các vùng dự án. Bên cạnh đó,
tỉnh đẩy mạnh khai thác tiềm năng,
lợi thế dọc hai bên tuyến đường ven
biển để phát triển kinh tế biển; thực
hiện tốt công tác giải phóng mặt
bằng cho tuyến cao tốc Bắc - nam
đoạn qua tỉnh; chủ động trong các
chương trình liên kết vùng, tập trung
xây dựng đề xuất phát triển các
chương trình phát triển du lịch
chung của vùng tam giác nha Trang phan rang - Đà Lạt... phấn đấu kết
thúc năm 2020 đưa tốc độ tăng
trưởng grDp đạt 11-12%; grDp bình
quân đầu người đạt 59 - 60 triệu
đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội
đạt khoảng 23.000 - 25.000 tỷ đồng;
giải quyết việc làm mới cho khoảng
16.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo
từ 1-1,5%...
Để đạt được mục tiêu trên, ninh
Thuận cần phải có một quyết tâm
chính trị cao; cần đề ra nhiều chính
sách để huy động nguồn lực, trước
mắt tận dụng thời cơ, tạo bước đột
phá với 3 trụ cột kinh tế (năng
lượng, du lịch, nông ngư nghiệp và
công nghiệp chế biến). Đi liền với đó
phải tạo môi trường đầu tư mang
tính cạnh tranh vượt trội, ưu tiên
cải thiện 3 nhân tố: chính sách, thể

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham quan Nhà máy Điện mặt trời BP Solar 1, xã
Phước Hữu (Ninh Phước) trong ngày dự lễ khánh thành.
chế; đào tạo nguồn nhân lực và
chính sách thu hút nguồn nhân lực;
đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng, nhất là hạ tầng giao thông.
Đồng thời, phải thu hút được các
doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế
lớn, phải mở rộng liên kết vùng và
tận dụng được các cơ chế, chính
sách để Trung ương trao thêm
quyền, thêm lực, quyết tâm tạo sự
bứt phá, “vượt đích” các chỉ tiêu KTXh mà uBnD tỉnh đã đề ra. Kết quả
này không chỉ tạo đà cho nhiệm kỳ
mới 2020-2025, đây còn là động lực
để ninh Thuận hướng đến phát triển
ngang tầm các tỉnh, thành phố
trong khu vực và cả nước.

Định hướng trở thành
trung tâm năng lượng tái
tạo của cả nước
năm 2018, thu hút nguồn vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDi) của
tỉnh đạt 8.000 tỷ đồng và lần đầu
tiên nằm trong tốp 10 tỉnh có thu
hút đầu tư FDi cao nhất cả nước. năm
2019, thu hút vốn đăng ký đầu tư
của tỉnh tiếp tục cán đích 24.000 tỷ
đồng, với 34 dự án. riêng lĩnh vực
năng lượng, đến thời điểm đầu năm
2020, trong tổng số 31 dự án được
cấp quyết định chủ trương đầu tư đã
có 3 dự án điện gió, 18 dự án điện

mặt trời đưa vào vận hành, khai thác,
với tổng công suất hòa lưới điện quốc
gia đạt trên 1.330MW.
ninh Thuận có lợi thế lớn về phát
triển điện gió và năng lượng mặt trời.
Theo nghiên cứu của ngân hàng Thế
giới (WB), ninh Thuận là tỉnh có tốc
độ gió lớn nhất cả nước, trung bình
7,5m/s, đây là điều kiện lý tưởng để
phát triển điện gió. ngoài ra, với số
giờ nắng trung bình trong ngày cao
nhất cả nước (7,7 giờ mỗi ngày),
cường độ lớn, ninh Thuận cũng là địa
bàn lý tưởng phát triển năng lượng
mặt trời, đây là lĩnh vực tỉnh đang ưu
tiên kêu gọi đầu tư.
hướng tới thành công, trở thành
trung tâm năng lượng tái tạo của cả
nước, thời gian qua tỉnh tập trung
huy động và sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực, đẩy mạnh cải thiện môi
trường đầu tư nên đã thu hút được
các tập đoàn, tổng công ty lớn, có
thương hiệu, năng lực, uy tín trong
và ngoài nước. các dự án điện gió,
điện mặt trời đầu tư xây dựng và đưa
vào vận hành giai đoạn 2018 - 2019
với tiến độ đầu tư nhanh, an toàn đã
bổ sung kịp thời nguồn điện mới cho
hệ thống điện quốc gia, góp phần
quan trọng đảm bảo cung ứng điện
cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu
cầu sinh hoạt của người dân.v
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CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
VP Hà Nội: Số 6A, ngõ 508, Đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.3562 5766 - 024.3562 7001 - Fax: 024.3562 7005
Chi nhánh: 194/3 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.2216 8967 - Fax: 028.6264 9400
Website: nhatnhat.com - Email: lienhe@nhatnhat.com
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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...

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.
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Địa chỉ: Tầng 8, số 152 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch,
Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0942 460 350 - (024) 3823 9030
Email: vfca@gmail.com; Website: vfca.vn

Ông Lê Long Giang Chủ tịch Hiệp hội
Tư vấn Tài chính Việt Nam
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