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L�I TÒA SO�N 
ón Xuân Mậu Tuất 2018, Tạp chí Mặt trận xuất bản số đặc biệt (gộp hai số 173 + 174)
với  chủ đề đặc sắc, hấp dẫn, nhiều bài viết, bài nghiên cứu của các nhà lãnh đạo, nhà

nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài hệ thống Mặt trận; các nhà văn, nhà báo và nhiều tác giả
có tên tuổi. 

Mở đầu, Tạp chí trân trọng gửi tới quý độc giả lời chúc mừng năm mới của đồng chí Trần
Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam; các bài viết điểm lại những sự kiện nổi bật  của  công tác Mặt trận trong
năm 2017; bên cạnh đó là những bài viết mang hương vị Tết,  chùm ảnh chuyến đi tặng quà Tết
đồng bào vùng lũ của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, câu đối mừng Xuân, chùm ảnh về linh vật năm
Mậu Tuất,…     

Ấn phẩm đặc biệt này, tiếp tục đăng tải bài viết về những vấn đề thời sự nổi bật trong công tác
Mặt trận: Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tám (khóa VIII), Giải
báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; các bài về đổi
mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội; giám sát thực hiện đạo đức cách mạng, tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên;
nâng cao chất lượng công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Các bài viết chào mừng kỷ
niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), Đại hội Công
đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bài viết
điểm lại những dấu ấn của Tạp chí Mặt trận trong suốt một năm qua,...

Nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất 2018, tập thể phóng viên, biên tập viên Tạp chí Mặt trận trân
trọng gửi tới Quý bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước ấn phẩmXuân đặc sắc và nhiều ý nghĩa này.
Mong rằng, trong thời gian tới, Tạp chí Mặt trận tiếp tục được Quý bạn đọc gần xa đón nhận và
nhận được sự cộng tác thường xuyên của các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cộng
tác viên và bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước.

Kính chúc Quý bạn đọc một năm mới An khang, Thịnh vượng! 

Tổng Biên tập
VŨ VĂN TIẾN
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NGHIÊN C�U - LÝ LU4N

NGÀY 4/1/2018, BAN BÍ TH� TRUNG ��NG Đ�NG BAN HÀNH CH� TH� S� 17-CT/TW 
V	 LÃNH Đ
O Đ
I H�I M�T TRN T� QU�C VI�T NAM CÁC C�P VÀ Đ
I H�I Đ
I BI�U 

TOÀN QU�C M�T TRN T� QU�C VI�T NAM L�N TH� IX, NHI�M K� 2019-2024. 
T
P CHÍ M�T TRN TRÂN TR�NG GI�I THI�U TOÀN V�N CH� TH�:

Trong 5 n	m qua, M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam �ã phát
huy t�t vai trò, trách nhi�m c�a mình trong h�
th�ng chính tr$ và ��i s�ng xã h�i. N�i dung và
ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a M�t tr�n có nhiu �!i

m�i, th9 hi�n rõ vai trò là t! ch8c liên minh chính tr$,

liên hi�p t� nguy�n c�a t! ch8c chính tr$, các t! ch8c
chính tr$ - xã h�i, t! ch8c xã h�i, các cá nhân tiêu bi9u
trong các giai c�p, t:ng l�p xã h�i, dân t�c, tôn giáo và
ng��i Vi�t Nam �$nh c� # n��c ngoài. T! ch8c th�c hi�n
có hi�u qu� các cu�c v�n ��ng, các phong trào thi �ua

BAN CH(P HÀNH TRUNG ;<NG
*

S� 17-CT/TW

�>NG C?NG S>N VI�T NAM
*

Hà N�i, ngày 04 tháng 01 n	m 2018

Ch� th� c�a Ban Bí th� v� lãnh đ�o Đ�i h
i 
M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam các c�p và Đ�i h
i
đ�i bi�u toàn qu�c M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam
l�n th� IX, nhi�m k� 2019 - 2024

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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yêu n��c; phát huy quyn làm ch� c�a nhân dân trong
vi�c tham gia xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quyn,
giám sát, ph�n bi�n xã h�i; góp ph:n c�ng c� và phát huy
s8c m�nh kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c.

Tuy nhiên, m�t s� c�p u� ��ng, chính quyn ch�a
nh�n th8c �úng, �� v v$ trí, vai trò c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam. Ho�t ��ng c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam có
lúc, có n
i còn dàn tr�i, có bi9u hi�n hành chính hoá,
hi�u qu� ch�a cao; k�t qu� công tác giám sát, ph�n bi�n
xã h�i còn h�n ch�.

�9 lãnh ��o ��i h�i M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p
và ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
l:n th8 IX ��t k�t qu� t�t, Ban Bí th� yêu c:u các c�p u�,
t! ch8c ��ng th�c hi�n t�t m�t s� nhi�m v� sau:

1- Ti�p t�c quán tri�t và t! ch8c th�c hi�n t�t ch�
tr�
ng, ���ng l�i c�a ��ng v xây d�ng kh�i ��i �oàn
k�t toàn dân t�c; nâng cao nh�n th8c, trách nhi�m c�a
các c�p u� ��ng, chính quyn và các t:ng l�p nhân dân
v v$ trí, vai trò c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam. T	ng
c��ng lãnh ��o, ch� ��o vi�c xây d�ng, c�ng c� t! ch8c
b� máy và �!i m�i n�i dung, ph�
ng th8c, nâng cao ch�t
l��ng, hi�u qu� ho�t ��ng c�a U� ban M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam các c�p; t�o �iu ki�n �9 M�t tr�n th�c hi�n t�t
vai trò, ch8c n	ng, nhi�m v� c�a mình.

2- Lãnh ��o U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p
chu�n b$ chu �áo và ti�n hành t! ch8c ��i h�i ��t k�t qu� t�t.

- Báo cáo t!ng k�t nhi�m k^ c:n �ánh giá �úng tình
hình các t:ng l�p nhân dân và kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
t�c; nêu rõ nh*ng k�t qu� ��t ���c, nh*ng mô hình hay,
nhân t� m�i, nh*ng h�n ch�, khuy�t �i9m; rút ra nguyên
nhân và bài h.c kinh nghi�m; phân tích, làm rõ th�i c

và thách th8c trong nhi�m k^ t�i; d� báo, phát hi�n
nh*ng v�n � m�i �9 gi�i quy�t k$p th�i.

- Ch�
ng trình hành ��ng bám sát tinh th:n ngh$
quy�t ��i h�i ��ng các c�p, các ch� th$, k�t lu�n c�a ��ng
và phù h�p v�i tình hình th�c ti)n; tri�t �9 kh�c ph�c
nh*ng h�n ch� c�a nhi�m k^ tr��c. Xác �$nh rõ m�c tiêu,
nhi�m v�, gi�i pháp c�a M�t tr�n trong vi�c ch� trì t�p
h�p, kh
i d�y và phát huy các ngu%n l�c, ��ng l�c c�a
��t n��c, vai trò làm ch� c�a nhân dân, c�ng c� kh�i ��i
�oàn k�t toàn dân t�c, t	ng c��ng �%ng thu�n xã h�i;
phát huy vai trò c�a các t! ch8c thành viên và các t:ng
l�p nhân dân tham gia xây d�ng ��ng, chính quyn; giám
sát và ph�n bi�n xã h�i; ��u tranh phòng, ch�ng tham
nh_ng, lãng phí, quan liêu, tiêu c�c.

- Vi�c s`a �!i, b! sung �iu l� M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam ph�i phù h�p ch� tr�
ng c�a ��ng, quy �$nh c�a
Hi�n pháp, Lu�t M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và yêu c:u,
nhi�m v� công tác M�t tr�n trong tình hình m�i.

- Chu�n b$ nhân s� U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
các c�p ph�i c	n c8 tiêu chu�n cán b� và th�c ti)n công
tác M�t tr�n trong giai �o�n m�i; c
 c�u thành ph:n b�o

��m �9 M�t tr�n th�c s� là hình �nh c�a kh�i ��i �oàn
k�t, coi tr.ng tính thi�t th�c, tính tiêu bi9u và tính ��i
di�n. Nâng cao ch�t l��ng thành ph:n cá nhân tiêu bi9u,
��i di�n cho các giai c�p, t:ng l�p, các dân t�c, tôn giáo
và ng��i Vi�t Nam # n��c ngoài; b�o ��m t� l� phù h�p
ng��i ngoài ��ng tham gia U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam # các c�p.

- C�p u� các c�p phân công, gi�i thi�u �%ng chí bí th�
ho�c phó bí th� c�p u� tham gia U� ban M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam cùng c�p; phân công �%ng chí trong ban th��ng
v� c�p u� làm Bí th� ��ng �oàn M�t tr�n và gi�i thi�u �9
hi�p th�
ng gi* ch8c Ch� t$ch U� ban M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam cùng c�p.

- Ki�n toàn t! ch8c b� máy và ��i ng_ cán b� c
 quan
chuyên trách M�t tr�n các c�p b�o ��m tinh g.n, ho�t
��ng hi�u l�c, hi�u qu�; m# r�ng và phát huy vai trò c�a
��i ng_ trí th8c, các h�i �%ng t� v�n, ban t� v�n, cán b�
không chuyên trách, c�ng tác viên c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam các c�p.

- Rà soát, �iu ch�nh, b! sung, xây d�ng c
 ch�, chính
sách �9 M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam ch� ��ng phát huy vai
trò là t! ch8c liên minh chính tr$.

3- Lãnh ��o công tác tuyên truyn �9 ��i h�i M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam các c�p tr# thành ��t sinh ho�t chính
tr$ sâu r�ng, t�o chuy9n bi�n m�nh m{ trong nh�n th8c
và hành ��ng c�a h� th�ng chính tr$ và các t:ng l�p nhân
dân; ��i h�i th9 hi�n kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, v�i
khí th� m�i, xung l�c m�i trong công cu�c xây d�ng và
phát tri9n ��t n��c. U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các
c�p t! ch8c phát ��ng phong trào thi �ua thi�t th�c, r�ng
kh�p, l�p thành tích chào m|ng ��i h�i các c�p.

4- Ch� ��o các c�p chính quyn, các t! ch8c chính tr$
- xã h�i, các t! ch8c thành viên c�a M�t tr�n ph�i h�p,
b�o ��m m.i �iu ki�n �9 M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các
c�p t! ch8c ��i h�i trang tr.ng, an toàn, ti�t ki�m, hi�u
qu�, �úng ti�n ��.

Th�i gian ti�n hành ��i h�i M�t tr�n # c�p xã hoàn
thành trong quý I/2019; c�p huy�n hoàn thành trong
tháng 5/2019; c�p t�nh hoàn thành trong tháng 7/2019.
��i h�i ��i bi9u toàn qu�c M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam l:n
th8 IX t! ch8c vào tháng 9/2019.

5- Ban Dân v�n Trung �
ng ch� trì, ph�i h�p v�i ��ng
�oàn M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, các ban ��ng # Trung
�
ng và V	n phòng Trung �
ng ��ng giúp Ban Bí th� theo
dõi, ch� ��o th�c hi�n Ch� th$ này.

Ch� th$ này ph! bi�n ��n chi b�.

T/M BAN BÍ TH;

(�ã ký)

Tr:n Qu�c V��ng
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Xu�t kh�u qu� - rau - hoa h��ng t�i m�c tiêu 
10 t� USD/n�m tr��c n�m 2025 là c� h
i 
và m
t gi�i pháp thoát nghèo cho khu v�c 
nông thôn - mi�n núi

NGUYỄN THIỆN NHÂN*

Tóm tắt: Để có thể tranh thủ thời cơ, tiềm năng biến quả - rau - hoa trở thành
những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 10 năm tới, góp
phần nâng cao thu nhập cho nông dân ở nông thôn và miền núi, cần có các giải
pháp đồng bộ, khoa học và hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây
dựng thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối mặt hàng này.

Summary: In order to take advantage of the opportunities and potential of
transforming fruits, vegetables, and flowers into the main export agricultural
products of Vietnam in the next 10 years with the aim at increasing the income of
farmers in rural and mountainous areas, it is necessary to have synchronous,
scientific and effective solutions to improve the quality of products, building
brands and developing the distribution systems.
Từ khóa: Nông thôn, miền núi, nông dân, xuất khẩu, xuất khẩu quả - rau - hoa, nông nghiệp Việt Nam.
Key words: Rural, mountainous, farmers, export, exporting of fruits, vegetables, and flowers, Vietnamese agriculture.
Nhận bài: 14/11/2017; Sửa chữa: 23/11/2017; Duyệt đăng: 10/1/2018.

N	m 2016 là n	m �:u tiên ghi nh�n vi�c m�t hàng
qu� - rau - hoa xu�t kh�u �ã ��t 2,45 t� USD v��t
qua xu�t kh�u d:u thô là 2,4 t� USD và xu�t kh�u
g�o là 2,16 t� USD. 

Trong 9 tháng �:u n	m 2017, xu�t kh�u qu� - rau -
hoa ��t 2,62 t� USD, l�n h
n 2,2 t� USD c�a xu�t kh�u
d:u thô và 2,04 t� USD c�a xu�t kh�u g�o. Nh� v�y, qu�
- rau - hoa �ã tr# thành m�t l�i th� c�nh tranh xu�t kh�u
qu�c t� c�a Vi�t Nam. 

D� báo giá tr$ xu�t kh�u qu� - rau - hoa n	m 2018 s{
v��t giá tr$ xu�t kh�u g�o th�i �i9m cao nh�t (3,67 t�
USD n	m 2012) và tr��c n	m 2025 s{ v��t m�c 10 t�
USD/n	m - giá tr$ xu�t kh�u d:u thô cao nh�t c�a n��c
ta (10,4 t� USD n	m 2008). Nh*ng con s� trên �ây ph�n
ánh nhu c:u qu� - rau - hoa trên th� gi�i và các s�n ph�m
này c�a Vi�t Nam còn tim n	ng phát tri9n r�t l�n, ���c
khách hàng yêu thích, l�a ch.n, �%ng th�i m# ra m�t
h��ng thoát nghèo và t|ng b��c làm giàu cho nông dân
khu v�c nông thôn - min núi.

Cần lời giải mới cho bài toán thu hẹp
chênh lệch thu nhập giữa thành thị và
nông thôn - miền núi

Thu nh�p c�a ph:n l�n ng��i nông dân sinh s�ng #
khu v�c nông thôn, min núi n��c ta th�p h
n khá xa so
v�i khu v�c thành th$ và vi�c thu h�p kho�ng cách gi*a
2 vùng n�u gi* cách làm nh� hi�n nay thì s{ còn kéo dài
r�t lâu. N	m 1999, thu nh�p bình quân �:u ng��i # nông
thôn là 225.000 �%ng/ng��i, b�ng 44% thu nh�p bình
quân �:u ng��i # thành th$ là 516.000 �%ng/ng��i. ��n
n	m 2016 là 2,44 tri�u �%ng/ng��i, b�ng 55,8% thu nh�p
�:u ng��i # thành th$ (4,4 tri�u �%ng/ng��i). Thu nh�p
�:u ng��i vùng trung du - min núi phía B�c n	m 1999
là 210.000/ng��i, b�ng 41% khu v�c thành th$, ��n n	m
2016 là 2,03 tri�u �%ng/ng��i, b�ng 44,6% thu nh�p
thành th$. Nh� v�y, qua 17 n	m (1999-2016), kho�ng
cách thu nh�p �:u ng��i c�a nông thôn so v�i thành th$
bình quân gi�m 0,72%/n	m và gi*a trung du-min núi
phía B�c so v�i thành th$ gi�m 0,34%/n	m. 

* Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Thông tin t| cu�c T!ng �iu tra nông thôn, nông
nghi�p và th�y s�n n	m 2016 do T!ng c�c Th�ng kê th�c
hi�n cho th�y, �iu ki�n s�ng c�a m�t b� ph�n ng��i dân
# khu v�c nông thôn còn nhiu thi�u th�n, khó kh	n,
nh�t là dân c� vùng núi. N	m 2016 khu v�c nông thôn
còn 124.800 h� ch�a s` d�ng �i�n, chi�m 0,8% t!ng s�
h�; 1,2 tri�u h� ch�a có ti vi, chi�m 7,5% t!ng s� h�; t�
l� h� không có nhà t�m chi�m 8,4%; t� l� ng��i dân ch�a
có b�o hi9m y t� là 23,6% dân s�. Theo B� Lao ��ng,
Th�
ng binh và Xã h�i, tính h�t n	m 2016, theo các tiêu
chí chu�n nghèo �a chiu thì t� l� h� nghèo c�a c� n��c
còn kho�ng 9,9%, c�n nghèo còn 5,22%, có nh*ng huy�n
h� nghèo chi�m t� l� trên 70% và �áng chú ý con s� 86%
h� nghèo là nghèo v thu nh�p. 

N�u t�c �� thu h�p kho�ng cách thu nh�p gi*a nông
thôn và thành th$ trong th�i gian t�i nh� bình quân 17 n	m
v|a qua (0,72%/n	m), thì �9 thu nh�p nông thôn b�ng 2/3
c�a thành th$ s{ c:n 15 n	m n*a (n	m 2031), còn �9 ��t
���c 80% thu nh�p thành th$ thì c:n 33 n	m n*a (n	m
2049). N�u t�c �� thu h�p kho�ng cách thu nh�p gi*a trung
du, min núi phía B�c và thành th$ s�p t�i nh� bình quân
17 n	m qua (0,34%/n	m), thì �9 thu nh�p vùng này b�ng
2/3 c�a thành th$ s{ c:n 59 n	m n*a (n	m 2075).

Nh*ng tính toán gi� �$nh này cho th�y, �9 t	ng thu
nh�p nhanh h
n cho ng��i dân # nông thôn - min núi,
c:n tìm ki�m các gi�i pháp m�i hi�u qu� h
n �9 phát tri9n
s�n xu�t # nông thôn và min núi. Xét trên quy mô qu�c
gia, h
n 30 n	m qua, phát tri9n công nghi�p và d$ch v�
là con ���ng ch� y�u �9 t	ng quy mô nn kinh t� (GDP),
là xu th� chuy9n d$ch c
 c�u kinh t�. 

Vi�c sau 30 n	m �!i m�i, thu nh�p vùng nông thôn
v�n ch� b�ng 55,8% thu nh�p thành th$; vùng trung du -
min núi phía B�c ch� b�ng 46,5% thu nh�p thành th$ và
n�u không có các gi�i pháp m�i, ��t phá thì ph�i m�t 10-
15 n	m n*a thì thu nh�p nông thôn m�i b�ng 2/3 thu
nh�p thành th$ và ��i v�i vùng trung du, min núi phía
B�c ph�i hàng ch�c n	m n*a, thì vi�c tìm con ���ng m�i
�9 nâng cao �áng k9 n	ng su�t, thu nh�p cho s�n xu�t
nông nghi�p là y�u t� quy�t �$nh, b#i tài nguyên l�n nh�t
c�a nông thôn min núi là các tài nguyên �9 phát tri9n
nông nghi�p. Vi�c phát tri9n các khu công nghi�p m�i #
các t�nh do nhiu lý do ch�a th9 di)n ra nhanh chóng,
còn v�i các t�nh min núi h:u nh� không �áng k9 vì các
�$a ph�
ng này r�t thi�u ��t �9 làm khu công nghi�p và
�iu ki�n giao thông h�n ch� càng làm cho vi�c thành l�p
các khu công nghi�p # min núi càng khó kh	n. Vì v�y,

So với các loại quả - rau - hoa sản xuất theo lối truyền thống, các loại quả - rau - hoa canh tác áp dụng khoa học kỹ thuật, sạch, có
năng suất, chất lượng và giá thành cao hơn.

ẢNH: KỲ ANH
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thoát nghèo b�ng phát tri9n nông nghi�p thu nh�p cao
ph�i là con ���ng ch� y�u cho vài ch�c n	m t�i.

Ba câu h�i: tr%ng cây gì, nuôi con gì? bán cho th$
tr��ng nào? và t! ch8c s�n xu�t nh� th� nào? v�n là nn
t�ng �9 ng��i nông dân có thu nh�p cao h
n và nông
nghi�p phát tri9n bn v*ng h
n. Th�c ti)n �ang ch� ra
nhóm s�n ph�m m�i có tim n	ng ��t phá xu�t kh�u và
nâng cao thu nh�p cho nông dân: xu�t kh�u qu�-rau-hoa
�ã v��t qua xu�t kh�u d:u thô và g�o.

Chính ph� �ã có ch�
ng trình phát tri9n s�n ph�m
qu�c gia giai �o�n 2010-
2020, trong �ó xác �$nh 6
s�n ph�m nông nghi�p qu�c
gia �9 �:u t� phát tri9n �%ng
b�, t| khâu làm gi�ng, công
ngh� nuôi tr%ng, ch� bi�n,
��n th�
ng m�i hóa s�n
ph�m trong n��c và n��c
ngoài, �ó là: Lúa g�o n	ng
su�t, ch�t l��ng cao; Cá da
tr
n ch�t l��ng cao và s�n
ph�m ch� bi�n t| cá da tr
n;
Các s�n ph�m n�m 	n và n�m
d��c li�u; Tôm n��c l� (tôm
sú và tôm th� chân tr�ng);
Cà phê ch�t l��ng cao; Sâm
Vi�t Nam.

N	m 2016, giá tr$ xu�t
kh�u các m�t hàng trên nh�
sau:

* G�o: 2,16 t� USD (cao
nh�t 3,67 t� USD n	m 2012).

* Cá da tr
n: 1,66 t� USD.

* Tôm: 3,15 t� USD.

* Cà phê: 3,334 t� USD (cao
nh�t 3,67 t� USD n	m 2012).

Cơ hội đặc biệt từ
quả - rau - hoa

Nhóm s�n ph�m qu� - rau - hoa ch�a ���c ch.n là s�n
ph�m qu�c gia, song k�t qu� xu�t kh�u n	m 2016 là 2,457
t� USD v��t qua giá tr$ xu�t kh�u d:u thô 2,4 t� USD và
h
n c� giá tr$ s�n ph�m qu�c gia là g�o (2,16 t� USD) là m�t
s� ki�n ��c bi�t c�a nông nghi�p Vi�t Nam và ��t ra câu
h�i: s� phát tri9n v��t b�c c�a s�n xu�t và xu�t kh�u qu�
- rau - hoa có tính !n �$nh lâu dài hay ch� nh�t th�i? �ây
có ph�i là m�t th�i c
 m�i trong h�i nh�p qu�c t� c�a Vi�t
Nam không? Có là m�t c
 h�i ��c bi�t �9 nâng cao thu nh�p
cho nông dân # nông thôn và min núi không?

N	m 2005, xu�t kh�u qu� - rau - hoa là 235 tri�u USD,
ch� b�ng 17% xu�t kh�u g�o (1,4 t� USD), 9% xu�t kh�u

th�y s�n (2,73 t� USD) và ch� b�ng 3% xu�t kh�u d:u thô
(7,3 t� USD). N	m 2010 xu�t kh�u qu� - rau - hoa là 460
tri�u USD và n	m 2016 �ã ��t 2,457 t� USD. T�c �� t	ng
tr�#ng xu�t kh�u qu� - rau - hoa bình quân t| n	m 2011
��n 2016 là 32%/n	m.

��i v�i m�t hàng g�o là s�n ph�m qu�c gia, xu�t kh�u 2011
là 3,66 t� USD, ��t m�c cao nh�t 3,674 t� USD n	m 2012 sau
�ó gi�m: 2,92 t� USD n	m 2013; 2,93 t� USD n	m 2014, 2,8 t�
USD n	m 2015 và 2,16 t� USD n	m 2016. Nh� v�y sau 5 n	m,
giá tr$ xu�t kh�u g�o gi�m 1,5 t� USD. Giá tr$ xu�t kh�u g�o
bình quân giai �o�n 2011-2016 là 3,02 t� USD/n	m. 

V�i s�n ph�m qu�c gia, cà phê xu�t kh�u n	m 2011 là
2,76 t� USD, ��t m�c cao nh�t 3,674 t� USD n	m 2012,
sau �ó bi�n ��ng m�nh qua các n	m: 2,7 t� USD n	m
2013; 3,56 t� USD n	m 2014; 2,67 t� USD n	m 2015 và
3,33 t� USD n	m 2016. Giá tr$ xu�t kh�u cà phê bình quân
giai �o�n 2011-2016 là 3,12 t� USD/n	m.

V�i m�t hàng th�y s�n, trong �ó nòng c�t là 2 s�n
ph�m qu�c gia là cá da tr
n và tôm, giá tr$ xu�t kh�u n	m
2011 là 6,11 t� USD, ��t m8c cao nh�t 7,82 t� USD n	m
2014, gi�m xu�ng 6,57 t� USD n	m 2015 và 7,05 t� USD
n	m 2016. Nh� v�y, sau 5 n	m giá tr$ xu�t kh�u th�y s�n
t	ng: 940 tri�u USD, t�c �� t	ng xu�t kh�u bình quân g:n
4% n	m, bình quân xu�t kh�u giai �o�n 2011-2016 là 6,72
t� USD/n	m.

Sản phẩm hoa quả sạch trồng bằng phương pháp hữu cơ truyền thống.
ẢNH: PV

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Xu�t kh�u d:u thô n	m 2011 là 7,2 t� USD, n	m 2012
là 8,2 t� USD, sau �ó gi�m liên t�c: 7,2 t� USD n	m 2013
và 2014; 3,8 t� USD n	m 2015 và 2,4 t� USD n	m 2016.
Sau 5 n	m, giá tr$ xu�t kh�u d:u thô gi�m 4,8 t� USD,
bình quân xu�t kh�u d:u thô giai �o�n 2011-2016 là 6,02
t� USD/n	m. 

Từ các phân tích trên có thể dự báo giai
đoạn 2017 - 2025:

* Xu�t kh�u g�o # xu th� trì tr�, n	m 2016 ch� ��t
2,16 t� USD/n	m, ��n 2025 n�u có ph�c h%i, giá tr$ xu�t
kh�u d� báo c_ng ch� # m8c 3 ��n 4 t� USD.

* Xu�t kh�u cà phê # xu th� !n �$nh, n	m 2016 ��t
3,33 t� USD, ��n 2025 n�u có t	ng tr�#ng !n �$nh h
n thì
c_ng ch� # m8c 3,5 ��n 4 t� USD.

* Xu�t kh�u th�y s�n # xu th� gia t	ng, kho�ng 5%
n	m, n	m 2016 ��t 7,05 t� USD, ��n n	m 2025 n�u không
có gi�i pháp ��t phá m�i thì s{ ��t kho�ng 11 t� USD.

* Xu�t kh�u d:u thô # xu th� gi�m và t	ng ch�m, n	m
2016 ��t 2,4 t� USD, ��n n	m 2025 d� báo s{ ��t 4 ��n 5
t� USD.

Trong b�i c�nh �ó, tim n	ng xu�t kh�u qu� - rau - hoa
là v��t tr�i, r�t �áng quan tâm h� tr� và phát huy. T�c ��
t	ng xu�t kh�u qu� - rau - hoa t| n	m 2011 ��n n	m 2016
là 32%/n	m, giá tr$ xu�t kh�u n	m 2016 là 2,457 t� USD.
Các th$ tr��ng l�n c�a qu� - rau - hoa c�a Vi�t Nam là: Hoa
K^, Nh�t B�n, Hàn Qu�c, Trung Qu�c, (n ��, Úc, New
Zealand, UAE, Liên minh Châu Âu. N�u d� báo th�n tr.ng,
xu�t kh�u qu� - rau - hoa gi� �$nh giai �o�n 2017-2020
t	ng 25%/n	m và giai �o�n 2011-2025 là 18%/n	m thì giá
tr$ xu�t kh�u qu� - rau - hoa n	m 2020 là 6 t� USD và n	m
2025 là 13 t� USD, l�n h
n d� báo xu�t kh�u th�y s�n th�i
�i9m này là 11 t� USD, g�p nhiu l:n giá tr$ xu�t kh�u g�o,
cà phê và d:u thô.

T| các phân tích trên có th9 th�y: qu� - rau - hoa hoàn
toàn có tim n	ng tr# thành s�n ph�m xu�t kh�u l�n h
n
các s�n ph�m qu�c gia nh� g�o, cà phê, th�y s�n và d:u
thô. Th�c t� này m# ra tri9n v.ng to l�n �9 nâng cao thu
nh�p cho nông dân # nông thôn, nh�t là min núi. 

Cần hỗ trợ để xuất khẩu quả - rau - hoa
đạt mục tiêu 10 - 15 tỷ USD vào năm 2025

1. ��a nhóm s�n ph�m qu� - rau - hoa vào ch�
ng
trình phát tri9n s�n ph�m qu�c gia giai �o�n 2017-2020
và sau �ó, �9 có các gi�i pháp �%ng b�, khoa h.c, hi�u qu�
�9 nâng cao ch�t l��ng s�n ph�m, nâng cao n	ng su�t, t�i
�u hóa quy trình s�n xu�t, cung c�p gi�ng có ch�t l��ng
cao, ti�p th$ qu�c t�, xây d�ng th�
ng hi�u, phát tri9n h�
th�ng phân ph�i.

2. Trên c
 s# t!ng k�t kinh nghi�m s�n xu�t và tiêu
th� các lo�i qu�, rau và hoa ch� y�u �ã xu�t kh�u thành
công th�i gian qua c:n ph! bi�n r�ng rãi các mô hình H�p
tác xã ki9u m�i tr%ng các lo�i qu�, rau và hoa �9 H�p tác
xã ki9u m�i tr# thành mô hình ch� ��o h� tr� và liên k�t
nông dân tr%ng các lo�i qu�, rau và hoa xu�t kh�u. Liên
k�t v�i các doanh nghi�p trong vi�c cung 8ng �:u vào
(gi�ng ch�t l��ng cao, phân bón, thi�t b$ ph�c v� t��i,
làm ��t, thu ho�ch thông minh) và tiêu th� s�n ph�m
(kho b�o qu�n, �óng gói, v�n chuy9n, tiêu th�) và vay
v�n ngân hàng �9 m# r�ng s�n xu�t. 

T�nh S
n La hi�n có h
n 37.000 ha cây 	n qu�, s�n
l��ng ��t g:n 200.000 t�n/n	m và 10.000 ha tr%ng rau.
T| n	m 2016 �ã quy ho�ch, phát tri9n 323 vùng cây 	n
qu� an toàn v�i di�n tích h
n 8.200 ha, s�n l��ng 52.000
t�n/n	m và 1.700 ha rau s�ch v�i s�n l��ng 27.000
t�n/n	m. Các H�p tác xã ki9u m�i là mô hình ch� y�u �9
phát tri9n các vùng cây 	n qu� và rau s�ch. N	m 2017,
l:n �:u tiên m�t hàng qu� an toàn và rau s�ch c�a S
n La
�ã xu�t kh�u vào Úc và Trung Qu�c.

T�nh Lào Cai quy ho�ch h
n 400 ha tr%ng cây 	n qu�
và rau 8ng d�ng công ngh� cao, v�i giá tr$ bán s�n ph�m
h
n 200 tri�u �%ng/ha/n	m và 8.000 ha s�n xu�t nông
nghi�p h��ng t�i 8ng d�ng công ngh� cao. Nh� �ó, thu
nh�p c�a ng��i nông dân �ã ���c c�i thi�n �áng k9. 

T�nh B�c Giang có 30.000 ha v�i thiu, ch� y�u tr%ng
trên �%i và xung quanh nhà c�a nông dân, n	m 2016 ��t
s�n l��ng 100.000 t�n, mang l�i thu nh�p bình quân 137
tri�u �%ng/ha. V�i thiu c�a B�c Giang �ã có m�t # th$
tr��ng Trung Qu�c, Nh�t B�n, Hoa K^, Liên minh châu
Âu, Hàn Qu�c, Úc, Malaysia và �ang �àm phán �9 ��a
sang Thái Lan, Canada. Nhiu t�nh, nh�: Hòa Bình, Thanh
Hóa, Hà T�nh, Ninh Thu�n, Lâm �%ng, Tin Giang �ã xác
�$nh và phát tri9n thành công các lo�i qu�, rau, hoa tr#
thành s�n ph�m nông nghi�p ch� l�c c�a �$a ph�
ng,
xu�t kh�u ngày càng t	ng, giúp nông dân thoát nghèo và
có m8c s�ng ngày m�t cao h
n.

Phát tri9n qu� - rau - hoa tr# thành s�n ph�m xu�t
kh�u ch� l�c c�a ��t n��c trong 10 n	m t�i cho phép
phát huy các l�i th� t� nhiên là ��t �ai, khí h�u ��c thù
c�a t|ng t�nh, không ph� thu�c vào ��t có l�n hay
không, t| quy mô c�a v��n bên c�nh gia �ình, ��n v��n,
trang tr�i trên �%i, ��n ��t nông nghi�p # �%ng b�ng quy
mô t| vài ch�c, ��n hàng tr	m ha c�a nông dân trong các
H�p tác xã ho�c s�n xu�t theo h�p �%ng v�i các doanh
nghi�p. H
n n*a, phát tri9n qu� - rau - hoa xu�t kh�u
g�n v�i 8ng d�ng công ngh� cao có th9 tr# thành m�t
thành ph:n c�a ch�
ng trình du l$ch v	n hóa, sinh thái
# các t�nh, góp ph:n thoát nghèo và t	ng thu nh�p nhanh
h
n cho nông dân.�
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Đ�i m�i mô hình t� ch�c và ph��ng th�c
ho�t đ
ng c�a M�t trn và các đoàn th�
chính tr� - xã h
i

BÙI THỊ THANH*

Tóm tắt: Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có ý nghĩa chiến lược, là yêu
cầu cần thiết cả về lý luận và thực tiễn. Từ những nghiên cứu, đề xuất các giải pháp
khả thi nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Summary: The renovation and perfection of the organizational and operational
models of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations is an
important requirement in both theory and practise. Based on the research, this article
proposes feasible solutions to further renovate the organizational and operational
models of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations.
Từ khóa: Đổi mới, mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, các đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Renovation, organizational model, operational model, socio-political organizations, the Vietnam 
Fatherland Front.
Nhận bài: 5/1/2018; Sửa chữa: 6/1/2018; Duyệt đăng: 12/1/2018.

Những vấn đề đặt ra về đổi mới mô hình
tổ chức và phương thức hoạt động của
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
hiện nay 

Nh�ng v�n �� chung

�	i m
i mô hình t	 ch�c và ph�ng th�c ho�t ��ng
c�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và các t	 ch�c thành viên
ph� thu�c r�t l
n vào vi�c �	i m
i mô hình h� th�ng
chính tr�. Trong �ó, các y�u t� c�n b�n c�n ph�i xác ��nh
liên quan ��n M�t tr�n T	 qu�c và các �oàn th� chính tr�
xã h�i trong mô hình này là v� trí và m�i quan h� c�a M�t
tr�n T	 qu�c, các �oàn th� chính tr� - xã h�i v
i ��ng, Nhà
n�
c ���c xác ��nh nh� th� nào. 

M�c �� ph� thu�c, n�u M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và
các t	 ch�c �oàn th� chính tr� - xã h�i là m�t b� ph�n
c�u thành th�ng nh�t, có m�i quan h� ch�t ch� v
i
��ng và Nhà n�
c, ch�u s� lãnh ��o c�a ��ng và Nhà
n�
c v� t	 ch�c, cán b�, kinh phí và n�i dung ho�t
��ng, thì vi�c �	i m
i t	 ch�c và ph�ng th�c ho�t
��ng c�a M�t tr�n T	 qu�c Vi�t Nam và các �oàn th�

chính tr� - xã h�i nh� th� nào ph� thu�c r�t l
n vào
m�c tiêu �	i m
i và vai trò ki�n trúc c�a ��ng, c�ng

* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
lần thứ tám (khóa VIII) nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra từ ngày
5 đến ngày 6/1/2018, tại TP Hồ Chí Minh.

ẢNH: QUANG VINH

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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nh� s� quy�t tâm th�c hi�n trên th�c t� nh�m nâng
cao tính h�p lý, tính ��i di�n l�i ích c�a M�t tr�n và các
t! ch8c �oàn th9 - chính tr$ này. 

M8c �� ��c l�p t�
ng ��i, M�t tr�n T! qu�c và các t!
ch8c �oàn th9 - chính tr$ v|a có m�i quan h� v�i ��ng và
Nhà n��c, d��i s� lãnh ��o c�a ��ng, nh�ng v|a có s� ��c
l�p nh�t �$nh. Mô hình này �òi h�i c:n ph�i t�p trung vào
vi�c phân �$nh rõ ràng các m�i quan h� gi*a ��ng, Nhà
n��c v�i M�t tr�n và các t! ch8c thành viên trên các khía
c�nh c� th9 t| t! ch8c, cán b�, kinh phí, n�i dung ho�t
��ng, theo �ó, c:n xác �$nh rõ vai trò lãnh ��o c�a ��ng,
ph�m vi ��c l�p mà M�t tr�n và các t! ch8c ���c quyn t�
ch�, t� qu�n và t� ch$u trách nhi�m. S� phân �$nh này s{
���c th�c hi�n, qu�n lý b�ng các th9 ch�, lu�t l� c� th9 �9
b�o ��m chúng ���c áp d�ng, tuân th� trên th�c t�.

M8c �� ��c l�p hoàn toàn, M�t tr�n và các t! ch8c
thành viên hoàn toàn ��c l�p v�i ��ng và Nhà n��c. Khi

�ó M�t tr�n và các t! ch8c thành viên s{ là nh*ng t! ch8c
��c l�p, t� ch�, t� qu�n v t! ch8c, nhân s�, kinh phí và
nh� v�y v m�c �ích và n�i dung ho�t ��ng thì ��ng,
Nhà n��c ch� lãnh ��o, qu�n lý M�t tr�n và các t! ch8c
thành viên trên c
 s# c�a pháp lu�t. Hi�n t�i, m8c �� này
khó kh� thi vì nhiu lý do th�c t�.

Nh*ng v�n � c� th9

M�i quan h� gi*a s� lãnh ��o c�a ��ng v công tác
cán b� M�t tr�n, các t! ch8c thành viên và tính ��i di�n
l�i ích c�a các thành viên M�t tr�n, các thành viên c�a các
t! ch8c chính tr$ - xã h�i. Do M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
là t! ch8c liên minh chính tr$, liên hi�p t� nguy�n c�a t!
ch8c, cá nhân, c_ng nh� các t! ch8c thành viên ���c
thành l�p trên c
 s# t� nguy�n. C_ng theo mô hình ��c
l�p t�
ng ��i, M�t tr�n và các t! ch8c thành viên trên
th�c t� th�c hi�n ch8c n	ng kép: d��i s� lãnh ��o c�a
��ng và Nhà n��c th�c hi�n các nhi�m v� chính tr$ nh�t

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công
tác công đoàn Việt Nam năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, tại Hà Nội.

ẢNH: QUANG VINH
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�$nh, v|a �%ng th�i ��i di�n cho l�i ích c�a các thành
viên, nhân dân. Nh�ng quá trình ho�t ��ng trên th�c t�
không th9 tránh kh�i nh*ng xung ��t l�i ích trong nh*ng
v�n �, s� vi�c c� th9 mà không d) �9 phân �$nh. Khi �ó
M�t tr�n và các t! ch8c thành viên s{ �8ng v phía nào,
b�o v� l�i ích cho ai. C_ng liên quan ��n khía c�nh này,
xung ��t l�i ích c_ng có th9 x�y ra khi M�t tr�n và các t!
ch8c thành viên th�c hi�n ch8c n	ng giám sát và ph�n
bi�n xã h�i ��i v�i ��ng và Nhà n��c.

Vi�c tinh g.n t! ch8c b� máy, kh�c ph�c tình tr�ng
hành chính hóa c�a M�t tr�n và các t! ch8c thành viên
c:n bám sát vào vi�c th�c hi�n các ch8c n	ng ch� y�u
c�a mình. Ch8c n	ng c�a M�t tr�n T! qu�c và các t! ch8c
thành viên không gi�ng v�i ch8c n	ng qu�n lý nhà n��c,
nên không nh�t thi�t ph�i t! ch8c nh� nhau theo c�p
hành chính mà c:n t�p trung �u tiên cho hai c�p chính:
c�p trung �
ng và c�p c
 s#, gi�m m�nh t! ch8c, biên ch�
# c�p t�nh và huy�n. Tuy nhiên, vi�c tinh gi�m t! ch8c b�
máy c�a M�t tr�n và các t! ch8c thành viên trên ph�m vi
toàn qu�c c_ng ��t ra nh*ng khó kh	n không nh� trong
gi�i quy�t v�n � d� dôi biên ch�, công 	n vi�c làm cho
��i ng_ cán b�, nhân viên này. N�u không tìm ���c cách
gi�i quy�t v�n � h�p lý và có tính kh� thi, thì nh*ng n�
l�c c�i cách khác c_ng s{ khó ��t ���c hi�u qu�. Vi�c thí
�i9m th�c hi�n tinh gi�m biên ch� # m�t s� �$a ph�
ng
trong th�i gian qua �ã cho th�y, vi�c sáp nh�p các c

quan �
n v$ có cùng ch8c n	ng ho�c tích h�p các ch8c
n	ng cho m�t c
 quan ch� mang l�i k�t qu� là thu g.n
các c
 quan, �:u m�i, nh�ng biên ch� l�i phình ra vì
không c�t gi�m ���c.

Vi�c ti�p t�c �!i m�i ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a M�t
tr�n và các t! ch8c thành viên c:n ph�i có cách ti�p c�n
l�i cho �úng v tính ch�t và ch8c n	ng trong h� th�ng
chính tr$. M�t tr�n và các t! ch8c thành viên không ph�i
là c
 quan quyn l�c nhà n��c, mà là t! ch8c ��i di�n
cho l�i ích c�a các thành viên và t! ch8c c�a mình. ���ng
l�i, chính sách, quy�t �$nh c�a ��ng, Nhà n��c, # m8c
�� v� mô hay vi mô, tr�c ti�p hay gián ti�p cu�i cùng �u
tác ��ng ��n m�t b� ph�n dân c� nh�t �$nh c�a xã h�i.
Vì v�y, trong �!i m�i nh�m nâng cao hi�u qu� c�a vi�c
giám sát, ph�n bi�n ���ng l�i, chính sách c�a ��ng và
Nhà n��c c:n thay �!i ph�
ng th8c th�c hi�n giám sát và
ph�n bi�n xã h�i. Thay vì M�t tr�n T! qu�c và các t! ch8c
thành viên t! ch8c các �oàn �i giám sát theo k� ho�ch,
M�t tr�n và các t! ch8c thành viên nên có s� t! ch8c, k�t
n�i t�t �9 có th9 ti�p nh�n ���c s� ph�n h%i c�a các
thành viên và b� ph�n dân c� liên quan, t| �ó có nh*ng
c
 s# ban �:u cho vi�c ti�p t�c xem xét và t! ch8c s� ��i
di�n cho l�i ích c�a các thành viên, c�a t! ch8c.  

Vi�c �!i m�i theo h��ng nâng cao tính ��c l�p c�a
M�t tr�n và các t! ch8c thành viên c_ng ��t ra nh*ng
thách th8c nh�t �$nh. Theo xu th� chung thì �9 có ���c
s� ��c l�p, M�t tr�n và các t! ch8c thành viên ph�i

h��ng ��n d:n t� ch� v kinh phí, ch� ��ng v n�i dung
và ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a mình. Nh�ng th�c t� hi�n
nay, m8c �� t� ch� v kinh phí là ch�a có mà ch� y�u
v�n ph� thu�c vào ngu%n ngân sách Nhà n��c. �ã có ý
ki�n � xu�t r�ng, �9 t�o s� ��c l�p nh�t �$nh cho M�t
tr�n T! qu�c và các t! ch8c thành viên, m�t ngu%n chi
ngân sách cho ho�t ��ng c�a M�t tr�n s{ ���c quy�t �$nh
# Qu�c h�i và không còn ph� thu�c vào c
 quan Nhà
n��c các c�p.

Quan điểm đổi mới mô hình tổ chức và
phương thức hoạt động của Mặt trận và
các đoàn thể chính trị - xã hội

�!i m�i mô hình t! ch8c c�a M�t tr�n T! qu�c và các
�oàn th9 chính tr$ - xã h�i ph�i ph�i ��m b�o s� �%ng b�,
phù h�p trong c� h� th�ng chính tr$ và trong t|ng t! ch8c
thành viên, g�n v�i �!i m�i h� th�ng t! ch8c, b� máy c�a
h� th�ng chính tr$ tinh g.n, ho�t ��ng hi�u l�c, hi�u qu�,
phù h�p v�i ch8c n	ng, nhi�m v�, quyn h�n c� th9 c�a
M�t tr�n T! qu�c và các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i. Trên
c
 s# nghiên c8u, rà soát, hoàn thi�n ch8c n	ng, nhi�m
v�, m�i quan h� công tác c�a M�t tr�n T! qu�c và các
�oàn th9 chính tr$ - xã h�i; phân �$nh rõ ch8c n	ng,
nhi�m v� c�a t|ng t! ch8c; h�p nh�t các t! ch8c có ch8c
n	ng, nhi�m v� t�
ng �%ng; xây d�ng b� máy tinh g.n,
�úng v�i tính ch�t c�a M�t tr�n T! qu�c và các �oàn th9
chính tr$ - xã h�i, kh�c ph�c tình tr�ng nhà n��c hóa t!
ch8c b� máy và hành chính hóa ho�t ��ng c�a các t! ch8c
này; h��ng t�i m�t mô hình t! ch8c b� máy ��c l�p, �i
bên c�nh nhà n��c, th�c hi�n ch8c n	ng ��i di�n cho l�i
ích c�a nhân dân, b�o v� l�i ích phù h�p, chính �áng c�a
các thành viên. 

�!i m�i n�i dung, ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a M�t
tr�n T! qu�c và các �oàn th9 là công vi�c th��ng xuyên,
�òi h�i s� ch� ��ng, sáng t�o c�a m�i t! ch8c, m�i c�p,
phù h�p v�i trình �� dân trí và ��c �i9m �$a ph�
ng, c

s#. Xây d�ng m�i quan h� g�n bó, ch�t ch{ trong ph�i
h�p hành ��ng gi*a M�t tr�n T! qu�c và các �oàn th9, t�o
thành phong trào qu:n chúng r�ng l�n c�a các t:ng l�p
nhân dân, có n�i dung, hình th8c phong phú, �a d�ng,
thi�t th�c, hi�u qu�. 

�!i m�i n�i dung, ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i
ph�i ��t d��i s� lãnh ��o c�a ��ng và ti�p t�c m# r�ng
dân ch�, phát huy tim n	ng sáng t�o c�a các t:ng l�p
nhân dân. �!i m�i t! ch8c b� máy c�a h� th�ng chính
tr$ nói chung trong �ó có M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và
các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i là nhi�m v� r�t h� tr.ng,
�òi h�i quy�t tâm chính tr$ cao c�a ��ng, ph�i ���c
nghiên c8u th�u �áo c
 s# lý lu�n và th�c ti)n, có s� ch�
��o sát sao, có k� ho�ch, l� trình, b��c �i và các gi�i
pháp phù h�p.  

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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�!i m�i v n�i dung, ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a M�t
tr�n T! qu�c và các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i phù h�p v�i
ch8c n	ng, tôn ch�, m�c �ích ho�t ��ng c�a t|ng t! ch8c;
h��ng v c
 s#; kh�c ph�c tình tr�ng hành chính hoá, xa
dân, phô tr�
ng, hình th8c; phát huy vai trò nòng c�t t�p
h�p, �oàn k�t nhân dân xây d�ng c
 s# chính tr$ c�a chính
quyn nhân dân. Ki�n toàn t! ch8c b� máy và ch	m lo xây
d�ng ��i ng_ cán b� c�a M�t tr�n T! qu�c và các �oàn th9
v*ng m�nh, nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� ho�t ��ng, �áp
8ng nhu c:u ngày càng cao c�a công cu�c �!i m�i, phát
tri9n ��t n��c bn v*ng và h�i nh�p qu�c t�. 

Mô hình �!i m�i c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các
�oàn th9 chính tr$ - xã h�i là m�t mô hình m�i, mang
tính d� báo v quá trình ti�p t�c �!i m�i h� th�ng chính
tr$, trong �ó vi�c �!i m�i t! ch8c, ho�t ��ng c�a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i là m�t
b� ph�n g�n bó. �%ng th�i kh�c ph�c nh*ng h�n ch�, lo�i
b� các y�u t� tiêu c�c. Ph�i �!i m�i, b! sung nh*ng y�u
t� m�i làm cho mô hình t! ch8c, ho�t ��ng c�a các t!
ch8c này phù h�p v�i yêu c:u và �iu ki�n m�i.

Phương hướng đổi mới mô hình tổ chức
và phương thức hoạt động của Mặt trận
và các đoàn thể chính trị - xã hội 

Ti�p t�c phân �$nh rõ h
n ch8c n	ng, nhi�m v� c�a
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ - xã
h�i # các c�p, �9 xây d�ng t! ch8c b� máy h� th�ng chính
tr$ t| trung �
ng xu�ng c
 s# theo h��ng ��ng t�p trung
cho nâng cao n	ng l�c lãnh ��o - c:m quyn, Nhà n��c
nâng cao n	ng l�c th9 ch� hóa n�i dung lãnh ��o c�a
��ng và qu�n lý Nhà n��c, M�t tr�n T! qu�c và các t!
ch8c chính tr$ - xã h�i th�c hi�n �úng ch8c n	ng c�a
mình, “tích h�p” nh*ng ch8c n	ng, nhi�m v� và t! ch8c
b� máy t�
ng �%ng trong h� th�ng chính tr$. 

��i v�i h� th�ng M�t tr�n T! qu�c và các t! ch8c
chính tr$ - xã h�i c:n phân �$nh rõ hai ch8c n	ng: ch8c
n	ng chung c�a các t! ch8c này trong h� th�ng chính tr$
tham gia xây d�ng ��ng, Nhà n��c, tham gia nhi�m v�
giám sát và ph�n bi�n xã h�i, tuyên truyn th�c hi�n
���ng l�i chính sách c�a ��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c;
ch8c n	ng ho�t ��ng xã h�i, xã h�i - ngh nghi�p riêng
c�a t|ng t! ch8c vì l�i ích c�a các thành viên theo c
 ch�
t� nguy�n, t� ch�, t� qu�n. Các t! ch8c này hi�n ���c
t! ch8c thành h� th�ng d.c t| trung �
ng xu�ng c
 s#
v�i b� máy và biên ch� riêng; c�p t�nh và c�p huy�n trên
th�c t� là c�p trung gian, các ho�t ��ng xã h�i, xã h�i

ngh nghi�p ���c th�c hi�n # c�p c
 s#. Còn ch8c n	ng
ho�t ��ng mang tính xã h�i, xã h�i - ngh nghi�p ���c
t! ch8c theo c
 ch� t� nguy�n, t� ch� hoàn toàn theo
lu�t và theo �iu l� c�a t|ng t! ch8c (tr| M�t tr�n T!
qu�c), kh�c ph�c tình tr�ng “hành chính hóa”, “nhà
n��c hóa” t! ch8c và ho�t ��ng c�a các t! ch8c chính tr$
- xã h�i.

Nguyên tắc đổi mới mô hình tổ chức và
phương thức hoạt động của Mặt trận và
các đoàn thể chính trị - xã hội

1. T�o s� chuy9n bi�n th�c s�, phát huy tính ch�
��ng, sáng t�o trong công tác t�p h�p, v�n ��ng các t:ng
l�p nhân dân, th�c hi�n phong trào thi �ua yêu n��c;
h��ng m�nh v c
 s#, sát v�i dân, n�m ���c dân, hi9u
���c dân, ph�c v� dân, ���c dân tin c�y; kh�c ph�c b�ng
���c tình tr�ng hành chính hoá, phô tr�
ng, hình th8c,
b�nh thành tích trong ho�t ��ng c�a M�t tr�n T! qu�c và
các �oàn th9.

2. M# r�ng dân ch�, phát huy vai trò �oàn k�t, t�p
h�p qu:n chúng c�a M�t tr�n T! qu�c và các �oàn th9,
t	ng c��ng s� �%ng thu�n xã h�i và kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân t�c, th�t ch�t m�i quan h� g�n bó m�t thi�t gi*a
��ng, Nhà n��c v�i nhân dân; ��ng viên các t:ng l�p
nhân dân th�c hi�n th�ng l�i các ch� tr�
ng, chính sách
c�a ��ng và Nhà n��c.

3. ��m b�o tính ��c l�p, t� ch� c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i là m�t trong
nh*ng �iu ki�n c
 b�n �9 t! ch8c M�t tr�n T! qu�c và
các �oàn th9 phát huy vai trò, v$ trí c�a mình trong h�
th�ng chính tr$ và th�c hi�n có hi�u qu� các ch8c n	ng,
nhi�m v� do Hi�n pháp và pháp lu�t quy �$nh.

4. Ti�n hành nghiên c8u v�n � xã h�i �9 t| �ó nh�n
th8c �úng v vai trò c�a M�t tr�n T! qu�c và các �oàn
th9 chính tr$ - xã h�i là nòng c�t c�a xã h�i �$nh h��ng
xã h�i ch� ngh�a # Vi�t Nam. 

5. �!i m�i t! ch8c và ho�t ��ng c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i là m�t th`
nghi�m m�i, mang tính d� báo v quá trình ti�p t�c �!i
m�i t! ch8c, ho�t ��ng c�a M�t tr�n và các �oàn th9. 

6. �!i m�i t! ch8c và ho�t ��ng c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i # n��c ta hi�n
nay ph�i ���c th�c hi�n m�t cách ch� ��ng và t� giác,
trên nh*ng c	n c8 lý lu�n và th�c ti)n xác �áng, khoa
h.c, phù h�p v�i tình hình c� th9 c�a ��t n��c.�

Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác dân vận trong tình hình mới.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia-Sự Thật, H.2016, tr. 166.
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Nâng cao hi�u qu� công tác M�t tr�n
C�m thi đua các t�nh trung du 
và mi�n núi phía B�c

NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Năm 2017 là năm thứ ba Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai
thực hiện 5 Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa
VIII. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi
phía Bắc đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch nhằm chủ động tham mưu cho
cấp ủy, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên
thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận; khéo vận dụng, lồng ghép các phong trào,
các cuộc vận động, các chương trình dự án để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Summary: 2017 is the third year in which the Vietnam Fatherland Front at all levels
has been implementing the 5 Action Programs of the 8th Vietnam Fatherland Front
Congress. The Vietnam Fatherland Front’s emulation groups at all levels in the
Northern mountainous and midland provinces have developed many programs and
plans to actively advise the Party Committee, strengthen the coordination with the
authorities and member organizations in order to effectively carry out the tasks of
the Front and skillful apply, integrate movements, campaigns, programs and
projects to implement the tasks well.
Từ khóa: Thi đua, phong trào, cuộc vận động, trung du và miền núi phía Bắc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Emulation, movement, campaign, the Northern mountainous and midland provinces, the Vietnam
Fatherland Front. 
Nhận bài: 29/12/2017; Sửa chữa: 2/1/2018; Duyệt đăng: 10/1/2018.

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, vận động
M�t tr�n các c�p trong C�m thi �ua các t�nh trung du

và min núi phía B�c �ã ti�p t�c th�c hi�n � án “�!i m�i
công tác thông tin tuyên truyn c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam”, nâng cao hi�u qu� công tác tuyên truyn, v�n
��ng thông qua vi�c ph�i h�p �%ng b� v�i các t! ch8c
trong h� th�ng chính tr$ và các c
 quan truyn thông;
�%ng th�i tr�c ti�p g�p g�, ti�p xúc, th	m h�i, l�ng nghe
ý ki�n, tâm t� nguy�n v.ng c�a các nhân s�, trí th8c,
ng��i có uy tín # c�ng �%ng dân c� trong c�ng �%ng các
dân t�c, các tôn giáo, nh�: M�t tr�n t�nh B�c K�n �ã t!
ch8c 16 �oàn th	m h�i, ��ng viên �%ng bào các dân t�c
thi9u s� và t�ng 64 su�t quà cho ng��i uy tín, tiêu bi9u;

ph�i h�p v�i Ban Dân t�c t�nh t! ch8c g�p m�t h
n 100
ng��i có uy tín, tiêu bi9u trong �%ng bào dân t�c, �%ng
bào tôn giáo. M�t tr�n t�nh Phú Th. �ã t! ch8c th	m, t�ng
quà cho 78 v$ ch8c s�c tôn giáo, 122 v$ già làng, ng��i có
uy tín, tiêu bi9u và các v$ lão thành cách m�ng, m�i su�t
quà tr$ giá 400.000 �%ng (t!ng s� tin g:n 100 tri�u
�%ng). M�t tr�n t�nh Thái Nguyên �ã t! ch8c H�i ngh$
bi9u d�
ng, t�ng quà cho 70 ��i bi9u là ng��i có uy tín,
tiêu bi9u trong �%ng bào dân t�c thi9u s� có thành tích
trong th�c hi�n các phong trào thi �ua yêu n��c. M�t tr�n
t�nh Yên Bái �ã t! ch8c H�i ngh$ g�p m�t bi9u d�
ng
ng��i uy tín trong các dân t�c thi9u s�, ��a 30 ��i bi9u
�i th	m Khu di tích t�#ng ni�m Bác H% t�i t�nh Ngh� An;
l�a ch.n 10 ��i bi9u ng��i có uy tín trong �%ng bào dân

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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t�c thi9u s� tham d� ch�
ng trình giao l�u g�p m�t t�p
th9, cá nhân già làng, tr�#ng b�n t�i Hà N�i do Ban Biên
t�p Báo �i�n t` ��ng C�ng s�n Vi�t Nam t! ch8c. 

Công tác vận động nhân dân tham gia các
phong trào thi đua yêu nước

M�t tr�n các c�p trong C�m thi �ua �ã t	ng c��ng v�n
��ng nhân dân th�c hi�n cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn
k�t xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n minh”. Trong
quá trình th�c hi�n, m�t s� n
i �ã có nh*ng kinh nghi�m
hay, cách làm hi�u qu�, nh�: M�t tr�n t�nh B�c K�n �ã
ph�i h�p v�i Ban Tuyên giáo tham m�u giúp T�nh �y
phân công các c
 quan, t! ch8c, �
n v$, doanh nghi�p
c�a t�nh �	ng ký giúp �� 59 xã khó kh	n ��t d��i 9 tiêu
chí trong xây d�ng nông thôn m�i. Trong công tác v�n
��ng nhân dân xây d�ng nông thôn m�i, �ã v�n ��ng
nhân dân �óng góp ���c 27.905 ngày công lao ��ng,
hi�n 36.425m2 ��t, làm ���c 10.249m2 ���ng giao thông
nông thôn. M�t tr�n các c�p t�nh Thái Nguyên �ã huy
��ng nhân dân �óng góp ���c 5.662.800 tri�u �%ng �9
tri9n khai xây d�ng 274,17 km ���ng giao thông nông
thôn các lo�i, s`a ch*a 10 h% ��p, 20,24 km kênh m�
ng,
81 tr�m bi�n áp, 168 phòng h.c, 50 nhà v	n hóa và khu
th9 thao xã, 130 nhà v	n hóa xóm, 4 tr�m y t�, 3 công
trình c�p n��c sinh ho�t t�p trung... 

H�#ng 8ng Phong trào thi �ua “C� n��c chung tay vì
ng��i nghèo - Không �9 ai b$ b� l�i phía sau”, M�t tr�n
các c�p trong vùng �ã tri9n khai th�c hi�n t�t công tác
ch	m lo, giúp �� cho h� nghèo, v�n ��ng xây d�ng Qu�
“Vì ng��i nghèo”, �ã tích c�c v�n ��ng các c
 quan, �
n
v$, t! ch8c, doanh nghi�p và cá nhân tham gia �ng h�
Qu�. M�t tr�n các c�p t�nh B�c K�n �ã ph�i h�p phân công
các t! ch8c chính tr$ - xã h�i v�n ��ng ���c t!ng s� tin
3.023 tri�u �%ng; h� tr� xây d�ng ���c 67 nhà cho h�
nghèo t!ng tr$ giá 1.931 tri�u �%ng, giúp �� ���c h
n
10.000 ngày công lao ��ng, t�ng 27.227 su�t quà cho các
h� gia �ình chính sách, h� nghèo, n�n nhân ch�t ��c da
cam, ng��i khuy�t t�t, h.c sinh nghèo v��t khó. M�t tr�n
t�nh Phú Th. �ã v�n ��ng ���c 4,8 t� �%ng, h� tr� xây
d�ng 70 nhà cho h� nghèo. Trong d$p T�t �inh D�u, M�t
tr�n t�nh �ã v�n ��ng các c
 quan, �
n v$, doanh nghi�p
trong và ngoài t�nh �ng h� 17.190 su�t quà, tr$ giá trên
7.2 t� �%ng. M�t tr�n các c�p t�nh Yên Bái �ã v�n ��ng và
ti�p nh�n Qu� “Vì ng��i nghèo” ���c trên 8,483 t� �%ng,
h� tr� xây d�ng làm m�i và s`a ch*a 1.188 nhà ��i �oàn
k�t, nhà tình th�
ng v�i t!ng s� tin trên 1,473 t� �%ng;
h� tr� ng��i nghèo khó kh	n ��t xu�t, khám ch*a b�nh,
h� tr� s�n xu�t, h� tr� h.c sinh nghèo, th	m h�i, t�ng
quà cho 4.340 l��t ng��i nghèo trong d$p l) t�t, t!ng giá
tr$ 1,257 t� �%ng, th�c hi�n ch�
ng trình an sinh xã h�i,

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2017.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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h� tr� t�ng g:n 34 nghìn su�t quà cho ��i t��ng nghèo,
h� gia �ình chính sách, tr$ giá 13,138 t� �%ng… 

Cùng v�i công tác v�n ��ng xây d�ng nông thôn m�i,
M�t tr�n các c�p trong C�m thi �ua �ã ph�i h�p ch�t ch{,
hi�u qu� v�i các c
 quan chính quyn cùng c�p tri9n khai
l%ng ghép các ch�
ng trình ph�i h�p th�c hi�n m�c tiêu
qu�c gia v phòng ch�ng t�i ph�m và t� n�n xã h�i, �i9n
hình nh� M�t tr�n các c�p t�nh B�c K�n �ã xây d�ng m�i
và duy trì ���c 179 mô hình khu dân c� 3 không “không
có t�i ph�m, không có ma túy, không có t� n�n xã h�i”.
M�t tr�n các c�p t�nh Phú Th. �ã duy trì t�t ho�t ��ng
c�a trên 17.011 T! liên gia t� qu�n v an ninh tr�t t�;
2.887 Ban an ninh tr�t t� # c
 s#; 23 dòng h. t� qu�n v
an ninh tr�t t�; 51 c�m liên k�t gi* gìn an ninh tr�t t�
vùng giáp ranh; xây d�ng và c�ng c� 38.903 �i9m phòng,
ch�ng t�i ph�m…

Công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và
chính quyền vững mạnh 

M�t tr�n T! qu�c các c�p trong C�m thi �ua �ã ch�
��ng giám sát, ph�n bi�n nh*ng v�n � l�n liên quan ��n
l�i ích c�a �ông ��o các t:ng l�p nhân dân. M�t tr�n và
các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i � xu�t, ph�i h�p v�i các
c�p chính quyn liên quan l�a ch.n giám sát các n�i
dung, l�nh v�c phù h�p, thi�t th�c v�i ��i s�ng nhân dân,
�i9n hình, nh�: M�t tr�n t�nh B�c K�n �ã ch� trì t! ch8c
3 cu�c giám sát g%m: giám sát vi�c t! ch8c th�c hi�n �
án xây d�ng H�p tác xã ki9u m�i giai �o�n 2016-2020;
giám sát th�c hi�n xây d�ng nông thôn m�i, t�p trung
vào tiêu chí môi tr��ng trên �$a bàn t�nh; giám sát vi�c
th�c hi�n � án h� tr� phát tri9n nông nghi�p theo
h��ng s�n xu�t hàng hóa t�o ra s�n ph�m có th�
ng hi�u,
s8c c�nh tr�nh trên th$ tr��ng, t�p trung tr%ng r|ng g�n
v�i công nghi�p ch� bi�n g� �9 nâng cao giá tr$ kinh t�
r|ng t�nh B�c K�n giai �o�n 2016-2020 t�i 30 �i9m. Ph�i
h�p v�i �oàn ��i bi9u Qu�c h�i tham gia 3 cu�c giám sát;
ph�i h�p v�i H�ND t�nh tham gia 4 cu�c giám sát v chính
sách tr%ng r|ng, gi�i quy�t khi�u n�i t� cáo; ph�i h�p v�i
các t! ch8c chính tr$ - xã h�i tham gia 3 cu�c giám sát;
ph�i h�p v�i Vi�n Ki9m sát nhân dân t�nh tham gia tr�c
ti�p 9 cu�c giám sát t�i các Chi c�c c�p huy�n. M�t tr�n
t�nh �ã t! ch8c 4 h�i ngh$ tr�c ti�p l�y ý ki�n góp ý ph�n
bi�n c�a các v$ �y viên �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
và H�i �%ng t� v�n t�nh vào 7 d� th�o và tham gia góp ý
ph�n bi�n b�ng v	n b�n vào 55 d� th�o. M�t tr�n các c�p
trong t�nh �ã ti�p nh�n 340 �
n th�, gi�i quy�t 142 �
n
� ngh$. M�t tr�n t�nh Phú Th. �ã t! ch8c giám sát vi�c
th�c hi�n các quy �$nh c�a pháp lu�t v b�o v� môi
tr��ng t�i 5 �
n v$ c�p huy�n và 10 �
n v$ c�p xã. Các Ban
thanh tra nhân dân, Ban giám sát �:u t� c�ng �%ng �ã
th�c hi�n 477 cu�c giám sát, ki�n ngh$ x` lý 95 v� vi�c,
các c
 quan có th�m quyn �ã ti�n hành x` lý, gi�i quy�t

59 v�. M�t tr�n t�nh B�c Giang �ã tham gia góp ý ph�n
bi�n 30 d� th�o; ph�i h�p v�i các c�p tham gia giám sát
���c 396 n�i dung, chuy9n 1.120 ý ki�n ki�n ngh$ ��n các
c
 quan có th�m quyn gi�i quy�t. Các Ban thanh tra
nhân dân, Ban giám sát �:u t� c�ng �%ng �ã giám sát
���c 3.654 v�, x` lý 51 v�, ti�p nh�n 1.904 v� vi�c, hòa
gi�i thành 1.427 v�... 

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả,
chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

M�t tr�n các t�nh trong C�m thi �ua �ã t	ng c��ng
trao �!i thông tin và quan h� ph�i h�p v�i các t! ch8c
qu�c t� và các t! ch8c phi chính ph� n��c ngoài t�i Vi�t
Nam �9 t	ng c��ng hi9u bi�t, c
 h�i h�p tác, thu hút
thêm ngu%n l�c, tham kh�o kinh nghi�m qu�c t� góp
ph:n th�c hi�n các ch�
ng trình phát tri9n kinh t� - xã
h�i, giúp �� ng��i nghèo, m# r�ng các ho�t ��ng giao
l�u, trao �!i v�i các t! ch8c nhân dân các n��c, �i9n hình
nh�: M�t tr�n t�nh Thái Nguyên �ã ph�i h�p v�i H�i H*u
ngh$ Vi�t Nam - Lào, Vi�t Nam - Campuchia t! ch8c g�p
m�t h*u ngh$ c�p t�nh chúc t�t Bunpimay và Chôl Chn	m
Thmây n	m 2017 v�i trên 400 ��i bi9u tham d�. M�t tr�n
t�nh Tuyên Quang �ã t! ch8c �oàn cán b� g%m 23 ng��i
�i th	m, làm vi�c t�i t�nh Xiêng Kho�ng và Th� �ô Viêng
Ch	n - C�ng hòa Dân ch� Nhân dân Lào. M�t tr�n t�nh
Phú Th. �ã t! ch8c �ón ti�p �oàn ��i bi9u c�p cao M�t
tr�n Lào xây d�ng ��t n��c do �%ng chí �y viên B� Chính
tr$, Ch� t$ch �y ban Trung �
ng M�t tr�n Lào sang th	m
chính th8c Vi�t Nam, ��n th	m t�nh Phú Th. và dâng
h�
ng t�#ng ni�m các Vua Hùng; tham gia �ón �oàn c�u
l�u h.c sinh Lào sang th	m tr��ng c_ ta�i huyê�n Thanh
Thu�y va� mô�t sô� �i�a danh kha�c trong ti�nh... M�t tr�n t�nh
Yên Bái �ã ph�i h�p v�i H�i Liên l�c v�i ng��i Vi�t Nam
# n��c ngoài; H�i Thân nhân kiu bào t�i �$a ph�
ng v�n
��ng �ón ti�p 2 �oàn Vi�t kiu t�i M� và Ba Lan �ng h�
nhân dân trong t�nh kh�c ph�c h�u qu� thiên tai v�i s�
tin 6.500 USD; ph�i h�p v�i các t! ch8c, �oàn th9 c�a
t�nh �ón ti�p 9 t! ch8c, doanh nghi�p ��n vi�n tr� trên
6 t� �%ng...

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực
hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong giai đoạn mới

M�t tr�n các c�p trong C�m thi �ua �ã c�ng c�, ki�n
toàn t! ch8c b� máy phù h�p v�i ch8c n	ng, nhi�m v�
m�i theo h��ng tinh g.n, ho�t ��ng có hi�u qu�, �i9n
hình là: M�t tr�n t�nh B�c K�n �ã th�c hi�n � án s� 03-
�A/TU ngày 10/5/2017 c�a T�nh �y B�c K�n v s�p x�p,
ki�n toàn t! ch8c b� máy và tinh gi�n biên ch� nâng cao
hi�u qu� ho�t ��ng trong h� th�ng chính tr$ giai �o�n
2016 - 2021, M�t tr�n t�nh �ã xây d�ng và tri9n khai s�p
x�p tinh g.n b� máy t| 6 �:u m�i xu�ng còn 3 �:u m�i,
xây d�ng v$ trí vi�c làm phù h�p v�i ch8c n	ng, nhi�m v�
và n	ng l�c c�a cán b�, công ch8c trong �
n v$; t! ch8c

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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k�t n�p 1 t� ch�c thành viên, ki�n toàn 55 v� �y viên �y
ban M	t tr
n T� qu�c các c�p. M	t tr
n tnh Phú Th� �ã
ki�n toàn b� sung 4 Phó Ch� t�ch M	t tr
n huy�n, ki�n
toàn và xây d�ng Quy ch� ho�t ��ng 2 H�i ��ng t� v�n
c�p huy�n; thành l
p ���c 251 T� t� v�n c�p xã g�m
1.487 ng��i; t� ch�c 2 l�p t
p hu�n, b�i d��ng v� lý lu
n
chính tr� và nghi�p v� công tác M	t tr
n cho g�n 200 cán
b� M	t tr
n T� qu�c các c�p trong tnh. M	t tr
n tnh Yên
Bái �ã ki�n toàn b� sung thành viên t� ch�c lên 30 t
p
th�; t� ch�c 20 h�i ngh� chuyên ��, 2 cu�c g	p m	t bi�u
d��ng �i�n hình tiên ti�n, là nh�ng ng��i có uy tín, tiêu
bi�u và Tr��ng ban công tác M	t tr
n t�i c� s�; t� ch�c 18
l�p t
p hu�n công tác M	t tr
n cho cán b� M	t tr
n T�
qu�c c� s� v�i trên 1.600 l��t tham d�... 

!� có ���c nh�ng k�t qu" nêu trên, các ho�t ��ng c�a
M	t tr
n các tnh trong vùng �ã h��ng m�nh v� c� s�, v�
��a bàn dân c�, gi"m b�t tính hình th�c; k�t h�p ho�t ��ng
c�a b� máy chuyên trách v�i các h�i ��ng t� v�n, chuyên
gia, c�ng tác viên �� nâng cao ch�t l��ng giám sát, ph"n
bi�n c�a M	t tr
n, gi"m b�t nh�ng bi�u hi�n hành chính
trong ho�t ��ng c�a M	t tr
n. Bên c�nh nh�ng thành tích
��t ���c, M	t tr
n các c�p trong C�m thi �ua còn m�t s�
h�n ch�, nh�: ph��ng th�c v
n ��ng, t
p h�p xây d�ng
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c c�a M	t tr
n các c�p trong
c�m ch�a theo k�p nh�ng yêu c�u m�i trong xã h�i, ch�a
n#m b#t k�p th�i và ph"n ánh tâm t� nguy�n v�ng chính
�áng c�a nhân dân. Các phong trào thi �ua yêu n��c, các
cu�c v
n ��ng c�a M	t tr
n và các t� ch�c thành viên còn
ho�t ��ng ch�ng chéo ho	c ho�t ��ng mang tính hình th�c
không ��nh l��ng ���c hi�u qu" ho�t ��ng. $ m�t s� l%nh
v�c, M	t tr
n ch�a làm t�t vai trò ��i di�n, b"o v� quy�n
và l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a nhân dân; ch�a giám
sát t�t vi�c th�c hi�n Quy ch� dân ch� � c� s�. M�t s� n�i,
ho�t ��ng c�a Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát ��u
t� c�a c�ng ��ng k�t qu" ch�a cao; vi�c giám sát gi"i quy�t
khi�u n�i, t� cáo c�a công dân ch�a ��t yêu c�u. T� ch�c
b� máy c�a M	t tr
n các c�p ch
m ���c ki�n toàn, ��i m�i,
c� ch� ho�t ��ng g	p nhi�u khó kh&n. Công tác b� trí, t�o
ngu�n, ph�i h�p luân chuy�n cán b� M	t tr
n còn nhi�u
b�t c
p, thi�u c� ch� chính sách thu hút cán b� có n&ng
l�c. M�t b� ph
n cán b� làm công tác M	t tr
n n&ng l�c còn
h�n ch�, ch�a yên tâm công tác, thi�u nhi�t tình và trách
nhi�m trong công vi�c. Vi�c thành l
p H�i ��ng t� v�n,
Ban t� v�n � M	t tr
n các c�p ch�a nhi�u, ch�a phát huy
t�t vai trò, trách nhi�m c�a các �y viên �y ban M	t tr
n
các c�p, thành viên các H�i ��ng t� v�n tham gia công tác
giám sát, ph"n bi�n xã h�i… 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Mặt
trận theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế ở mỗi
địa phương. 

C�m thi �ua xây d�ng ch��ng trình công tác n&m
2018 nh'm th�c hi�n các nhi�m v� tr�ng tâm sau:

1. Ti�p t�c t&ng c��ng công tác tuyên truy�n, v
n
��ng các t�ng l�p nhân dân th�c hi�n các ch� tr��ng
c�a !"ng, chính sách, pháp lu
t c�a Nhà n��c. Ti�p t�c
th�c hi�n !� án “!�i m�i công tác thông tin tuyên
truy�n c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam”, K�t lu
n s�
01/KL-!CT, ngày 20/8/2015 c�a !oàn Ch� t�ch �y ban
Trung ��ng M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam “V� ��i m�i n�i
dung, ph��ng th�c ho�t ��ng c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t
Nam ��i v�i công tác dân t�c”. T� ch�c th&m n#m tình
hình t� t��ng, tâm t� nguy�n v�ng nhân dân, ��nh k(
hàng tháng, quý và ��t xu�t ph"n ánh ��n các c� quan
!"ng, chính quy�n cùng c�p. 

2. Ti�p t�c th�c hi�n có hi�u qu" các cu�c v
n ��ng,
các phong trào thi �ua yêu n��c do �y ban Trung ��ng
M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam và M	t tr
n tnh phát ��ng.
Tri�n khai sâu r�ng trong nhân dân �� th�c hi�n t�t Cu�c
v
n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng nông thôn m�i,
�ô th� v&n minh”. Tích c�c v
n ��ng nhân dân tham gia
h��ng �ng cu�c v
n ��ng “Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng
hàng Vi�t Nam”. Th�c hi�n t�t phong trào thi �ua “C"
n��c chung tay vì ng��i nghèo - không �� ai b� b) l�i
phía sau”, phong trào thi �ua "!oàn k�t, sáng t�o, thi
�ua nâng cao n&ng su�t, ch�t l��ng, hi�u qu" và h�i nh
p
qu�c t�”. V
n ��ng nhân dân th�c hi�n t�t các nhi�m v�
phát tri�n kinh t� - xã h�i � các ��a ph��ng nh'm gi"m
nghèo b�n v�ng.

3. V
n ��ng các t�ng l�p nhân dân tích c�c tham gia
công tác xây d�ng !"ng, xây d�ng và c�ng c� chính
quy�n trong s�ch v�ng m�nh. Ti�p t�c th�c hi�n t�t công
tác giám sát, ph"n bi�n xã h�i, n#m b#t tâm t�, nguy�n
v�ng chính �áng c�a nhân dân �� ki�n ngh� v�i !"ng,
Nhà n��c, Qu�c h�i, nh�t là t
p h�p ý ki�n, ki�n ngh� c�a
nhân dân tr��c các k( h�p c�a Qu�c h�i. 

4. Ti�p t�c m� r�ng, nâng cao hi�u qu", ch�t l��ng
ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân, m� r�ng quan h� ��i ngo�i
�oàn k�t, h�u ngh�, h�p tác; v
n ��ng các t� ch�c phi
chính ph� n��c ngoài, các cá nhân, t� ch�c trong và
ngoài n��c h+ tr� các ch��ng trình an sinh xã h�i cho h�
nghèo và ��ng bào dân t�c vùng sâu, vùng xa �	c bi�t
khó kh&n, vùng b� thiên tai…

5. Ti�p t�c c�ng c�, ki�n toàn k�p th�i b� máy cán
b� làm công tác M	t tr
n t9 tnh ��n c� s�, làm t�t công
tác nhân s�, chu<n b� cho !�i h�i M	t tr
n T� qu�c Vi�t
Nam các c�p trong nhi�m k( m�i t�i các ��a ph��ng.
Xây d�ng gi"i pháp phù h�p phát huy vai trò �y viên �y
ban M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam các c�p và ng��i có uy
tín trong ��ng bào dân t�c, tôn giáo nh'm nâng cao
n&ng l�c công tác tuyên truy�n, v
n ��ng, t
p h�p
nhân dân th�c hi�n các nhi�m v� chính tr� c�a ��t
n��c, c�a ��a ph��ng.�
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Giám sát th�c hi�n đ�o đ�c 
cách m�ng, tuân th� pháp lu�t 
c�a cán b	, đ
ng viên

NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Giám sát thực hiện đạo đức cánh mạng, tuân thủ pháp luật của cán
bộ, đảng viên là vấn đề đang được xã hội quan tâm. Giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là việc theo dõi, xem xét; đánh giá, kiến nghị nhằm tác động đối
với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên
chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.

Summary: Supervising the implementation of revolutionary virtues, law
compliance of cadres and Party members is a matter of concern for all society.
The supervision of the Vietnam Fatherland Front includes monitoring,
considering, evaluating and proposing to make effort on organizations, cadres,
Party members, People’s representatives, and State officials in implementing the
policies and guidelines of the Party and the law of the State.
Từ khóa: Giám sát, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đạo đức cách mạng, tuân thủ pháp luật, cán bộ,
đảng viên.
Key words: Supervision, supervision of the Vietnam Fatherland Front, revolutionary virtues, law compliance, cadre,
Party member.
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 4/1/2018; Duyệt đăng: 10/1/2018.

Quan �i�m c�a !"ng trong nhi�u ch th�, ngh�
quy�t th�i gian qua �ã th� hi�n rõ quy�t tâm c�a
các c�p lãnh ��o c�a !"ng trong vi�c �� cao và
phát huy vai trò c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam,

các t� ch�c chính tr� - xã h�i và nhân dân trong vi�c giám
sát ��i v�i cán b�, �"ng viên, nh�t là ��i v�i cán b� ch�
ch�t, ng��i ��ng ��u, góp ph�n th�c hi�n Ngh� quy�t
Trung ��ng 4 (khóa XII) c�a !"ng. V�i các qui ��nh v�
giám sát c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam �ã ���c quy ��nh
nh� hi�n nay t�i Hi�n pháp, Lu
t M	t tr
n T� qu�c Vi�t
Nam, Quy�t ��nh s� 217-Q!/TW, Quy�t ��nh s� 218-
Q!/TW c�a B� Chính tr�, Ngh� quy�t liên t�ch s�
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-!CTUBTWMTTQVN cùng v�i
nh�ng v�n �� giám sát cán b�, �"ng viên c�n ti�p t�c th�
ch� thành quy ��nh sA góp ph�n hoàn chnh v� c� ch�,
chính sách, pháp lu
t cho ho�t ��ng giám sát c�a M	t

tr
n T� qu�c Vi�t Nam, các t� ch�c chính tr� - xã h�i và
nhân dân.

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đối với việc thực hiện đạo đức cách mạng,
tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên

1. Giám sát c�a M	t tr
n T� qu�c Vi�t Nam mang tính
ch� ��ng, th��ng xuyên, tính chính tr� và tính xã h�i
sâu s#c. Tính xã h�i sâu s#c b�i ch� th� ti�n hành giám
sát là ��i di�n các l�c l��ng xã h�i bao g�m nhi�u thành
ph�n, giai c�p và t�ng l�p khác nhau, nh�: trí th�c, công
nhân, nông dân, c�u chi�n binh, thanh niên, ph� n�, dân
t�c, tôn giáo,... Bên c�nh �ó, tính ch�t xã h�i còn th�
hi�n thông qua m�c �ích c�a ho�t ��ng này là tìm ra
h��ng gi"i quy�t thích h�p nh�t cho các v�n �� chung

* Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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c�a xã h�i, b�o ��m quyn và l�i ích h�p pháp, chính
�áng c�a ng��i dân. Tính xã h�i trong giám sát c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam còn th9 hi�n qua vi�c M�t tr�n
không có ch� tài mang tính quyn l�c Nhà n��c; thông
qua ki�n ngh$ và s` d�ng s8c m�nh c�a l{ ph�i, công
khai, minh b�ch, trên c
 s# pháp lu�t �9 nh*ng ý ki�n
nguy�n v.ng h�p pháp, chính �áng c�a nhân dân ���c
xem xét gi�i quy�t và tr� l�i rõ ràng.

2. �9 phát huy quyn làm ch� c�a nhân dân, giám sát
là công c� quan tr.ng và không th9 thi�u, kh�ng �$nh v$
trí, vai trò c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam. Th�c hi�n giám
sát c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam là ch� tr�
ng �úng ��n
c�a ��ng ta, nh�m xây d�ng và t|ng b��c hoàn thi�n nn
dân ch� XHCN, c� th9 hóa ch� tr�
ng "Dân bi�t, dân bàn,
dân làm, dân ki9m tra, giám sát”.

M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ -
xã h�i là ch� th9 c�a giám sát có vai trò quan tr.ng trong
s� nghi�p công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa, h�i nh�p qu�c
t�, xây d�ng và b�o v� T! qu�c d��i s� lãnh ��o c�a ��ng.
Nhi�m v� ��t ra là ph�i t	ng c��ng kh�i ��i �oàn k�t toàn
dân t�c, t�o nên s� nh�t trí v chính tr$ và tinh th:n
trong nhân dân, s� g�n bó m�t thi�t gi*a nhân dân v�i
��ng và Nhà n��c. Trong �iu ki�n m�t ��ng duy nh�t
c:m quyn thì M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam là t! ch8c có vai
trò to l�n trong giám sát, ph�n bi�n xã h�i. 

3. �9 x8ng �áng v�i vai trò lãnh ��o, ��ng ph�i v*ng
m�nh v chính tr$, t� t�#ng, t! ch8c và ��o �8c; cán b�,
��ng viên, ng��i �8ng �:u ph�i nêu g�
ng t�t. Ch� th$ s�
05-CT/TW n	m 2016 c�a B� Chính tr$ v ��y m�nh h.c

t�p và làm theo t� t�#ng, ��o �8c, phong cách H% Chí
Minh; Ngh$ quy�t Trung �
ng 4 khóa XII �ã � ra các gi�i
pháp phát huy vai trò c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam,
các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i trong giám sát cán b�,
��ng viên. Th�c hi�n giám sát qua M�t tr�n T! qu�c có
tác d�ng phòng ng|a, luôn nh�c nh# m�i ng��i t� soi
l�i mình, bi�t x�u h! v�i vi�c làm sai (nhân b�t kh� vô s�
- ng��i không bi�t x�u h! thì không còn là ng��i n*a);
�%ng th�i ��u tranh v�i sai ph�m c�a cán b�, ��ng viên;
cá nhân không th9 xem th��ng ý ki�n c�a t! ch8c, c�a
công lu�n.

Nh� v�y, xu�t phát t| ch8c n	ng, nhi�m v� c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i,
t| ��c �i9m c�a h� th�ng chính tr$ # n��c ta và t| yêu
c:u nhi�m v� xây d�ng ��ng, chính quyn hi�n nay r�t
c:n thi�t ph�i phát huy vai trò giám sát c�a M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam, các t! ch8c chính tr$ - xã h�i và nhân dân,
nh�t là ��i v�i vi�c th�c hi�n ��o �8c cách m�ng, tuân
th� pháp lu�t c�a cán b�, ��ng viên.

Thực tiễn triển khai công tác giám sát của
Mặt trận trong thời gian qua đối với cá
nhân, nhất là giám sát rèn luyện đạo đức
và lối sống của người đứng đầu, cán bộ
chủ chốt và cán bộ, đảng viên

1. Ho�t ��ng giám sát c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i t| n	m 2014 ��n nay có
nhiu chuy9n bi�n tích c�c, các c�p M�t tr�n �ã th�c hi�n
hàng ch�c ngàn cu�c giám sát, có tác d�ng t�t trong vi�c

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” , tháng 9/2017. ẢNH: KỲ ANH
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b�o ��m th�c hi�n chính sách, pháp lu�t, hoàn thi�n
chính sách, pháp lu�t, làm t�t h
n vai trò ��i di�n và b�o
v�. Tuy nhiên, giám sát m�i t�p trung vào t! ch8c, nhiu
v c
 ch�, h� tr� phát tri9n, các ch�
ng trình kinh t� - xã
h�i, gi�m nghèo, c�i cách hành chính, ch�a th�c hi�n
���c nhiu vi�c giám sát ��i v�i cá nhân, nh�t là giám sát
v chu�n m�c ��o �8c và l�i s�ng, v tu d��ng, rèn luy�n
��o �8c c�a ng��i �8ng �:u, cán b� ch� ch�t và cán b�,
��ng viên. 

2. Ngày 10/3/2017 �y ban Trung �
ng M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam �ã có Ch�
ng trình hành ��ng s� 19-CTr-
MTTQ th�c hi�n Ngh$ quy�t Trung �
ng 4 khóa XII v
t	ng c��ng xây d�ng, chính ��n ��ng; ng	n ch�n, ��y
lùi s� suy thoái v t� t�#ng chính tr$, ��o �8c, l�i s�ng,
nh*ng bi9u hi�n “t� di)n bi�n”, “t� chuy9n hóa” trong
n�i b� nh�ng t! ch8c tri9n khai ��n c
 s#, khu dân c�
còn ch�m; ch�a có ch� ��o, h��ng d�n c� th9 v góp ý,
ti�p thu góp ý c�a M�t tr�n T! qu�c v�i cán b�, ��ng viên
# n
i c� trú; ch�a có qui trình ti�p nh�n và x` lý ph�n
ánh, t� cáo c�a ng��i dân g`i ��n M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam nh*ng v�n � v suy thoái và phòng ch�ng tham
nh_ng, lãng phí.

3. Các c
 quan t� pháp �ã b��c �:u th�c hi�n t�t qui
�$nh c� th9 v ti�p nh�n, x` lý tin báo, t� giác t�i ph�m;
t� l� x` lý tin báo, t� giác c�a ng��i dân, t| các c
 quan,
t! ch8c g`i ��n c
 quan �iu tra n	m 2017 ��t 89%. �ây
c_ng là kinh nghi�m t�t �9 hình thành qui trình ti�p
nh�n, x` lý thông tin, ph�n ánh c�a ng��i dân ��n M�t
tr�n T! qu�c v ��o �8c, l�i s�ng c�a cán b�, ��ng viên;
v s� g�
ng m�u trong vi�c th�c hi�n pháp lu�t, th�c
hi�n nh*ng �iu cán b�, công ch8c, viên ch8c, ��ng viên
không ���c làm.

4. Th�c hi�n Thông báo s� 161-TB/TW ngày
16/11/2004 c�a Ban Bí th� Trung �
ng ��ng (khoá IX) v
� án M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam tham gia giám sát cán b�,
công ch8c, ��ng viên # khu dân c� v�i ��i t��ng giám sát
là ��ng viên, cán b�, công ch8c c� trú, làm vi�c # xã,
ph��ng, th$ tr�n, khu dân c� và nh*ng cán b�, công ch8c,
��ng viên tuy # n
i khác nh�ng công tác trên �$a bàn dân
c� v công tác, ph�m ch�t, ��o �8c, l�i s�ng, ý th8c trách
nhi�m trong vi�c g�
ng m�u ch�p hành ch� tr�
ng, chính
sách c�a ��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c và nh*ng quy �$nh
c�a khu dân c�, gi�i quy�t công vi�c v�i nhân dân..., ngày
21/4/2006 Chính ph� và �y ban Trung �
ng M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam �ã ban hành Quy ch� M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam giám sát cán b�, công ch8c, ��ng viên # khu dân c�
(ban hành kèm theo Ngh$ quy�t liên t$ch s� 05/2006-
NQLT). Quy ch� này ���c th�c hi�n thí �i9m # 209 xã,
ph��ng, th$ tr�n t�i 5 t�nh, thành ph� tr�c thu�c Trung
�
ng b�t �:u t| tháng 6/2006, �ó là Thành ph� Hà N�i,
Thành ph� H% Chí Minh, t�nh Ninh Bình, Qu�ng Bình và
Tin Giang nh*ng n	m qua, trong quá trình tri9n khai th�c
hi�n thí �i9m Quy ch� �ã ���c s� quan tâm lãnh ��o, ch�
��o tri9n khai c�a các c�p �y ��ng, ���c s� ph�i h�p tích

c�c, t�o �iu ki�n c�a chính quyn các c�p # �$a ph�
ng
làm �i9m và ��c bi�t là s� �ng h� c�a nhân dân # khu dân
c�. ��i v�i M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p, do nh�n
th8c ���c vai trò, ý ngh�a ��c bi�t quan tr.ng c�a vi�c
tri9n khai th�c hi�n quy ch�, nh�t là vào th�i �i9m ��ng
và Nhà n��c ta �ang ��y m�nh cu�c v�n ��ng xây d�ng và
ch�nh ��n ��ng và cu�c ��u tranh ch�ng tham nh_ng,
lãng phí, thì vi�c M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam tri9n khai
vi�c giám sát cán b�, công ch8c, ��ng viên # khu dân c�
có ý ngh�a thi�t th�c. 

5. T!ng k�t 5 n	m tri9n khai th�c hi�n thí �i9m, t�i
5 t�nh, thành ph� �ã nh�n ���c 3.123 �
n giám sát và ý
ki�n ph�n ánh tr�c ti�p c�a nhân dân, trong �ó t�nh
Qu�ng Bình nh�n ���c 484 �
n th� và ý ki�n ph�n ánh,
ki�n ngh$, Thành ph� Hà N�i nh�n ���c 1.292 �
n th� và
ý ki�n, ki�n ngh$, t�nh Tin Giang nh�n ���c 616 �
n và
ý ki�n, ki�n ngh$, t�nh Ninh Bình nh�n ���c 449 �
n th�
và ý ki�n ph�n ánh, Thành ph� H% Chí Minh nh�n ���c
282 �
n và ý ki�n, ki�n ngh$. N�i dung �
n th�, ph:n l�n
t�p trung ph�n ánh, phát hi�n nh*ng bi9u hi�n vi ph�m
trong qu�n lý ��t �ai, �n bù, gi�i phóng m�t b�ng, qu�n
lý xây d�ng; chính sách xã h�i, môi tr��ng; vi ph�m Quy
ch� dân ch� # c
 s#, ��c bi�t là bi9u hi�n tham nh_ng,
tiêu c�c c�a cán b�, thái �� c�a ��ng viên, cán b�, công
ch8c chính quyn c
 s# trong vi�c ti�p xúc, gi�i quy�t
công vi�c c�a dân. ��i v�i �
n th� có n�i dung c� th9,
rõ ràng Ban Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam c�p xã ti�n hành phân lo�i �9 ki�n ngh$ �%ng th�i
th��ng xuyên �ôn ��c vi�c gi�i quy�t c�a chính quyn và
các c
 quan h*u quan. Nhìn chung các gi�i trình, tr� l�i
c�a chính quyn và c
 quan qu�n lý cán b�, công ch8c
b�o ��m ���c th�i gian quy �$nh và �úng n�i dung ki�n
ngh$, ���c Ban Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c c�p
xã ch�p nh�n và thông báo l�i cho nhân dân �:y ��, b��c
�:u t�o ���c lòng tin c�a nhân dân. Nhiu ki�n ngh$ c�a
�y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam v x` lý cán b�, công
ch8c tham nh_ng �ã ���c c
 quan có th�m quyn # �$a
ph�
ng xem xét gi�i quy�t; t|ng b��c giúp cho ��i ng_
cán b�, công ch8c, ��ng viên # khu dân c� và c
 quan,
t! ch8c �óng trên �$a bàn khu dân c� nâng cao ý th8c
trách nhi�m, g�
ng m�u ch�p hành ch� tr�
ng, chính
sách c�a ��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c, nh*ng quy �$nh
# khu dân c�, kh�c ph�c và gi�m thi9u nh*ng h�n ch�,
thi�u sót, vi ph�m �9 ti�p t�c phát huy nh*ng m�t m�nh,
hoàn thành t�t nhi�m v�, x8ng �áng v�i nim tin yêu
c�a nhân dân. �ây c_ng là d$p �9 giúp c�p �y ��ng,
chính quyn các c�p và t! ch8c �óng trên �$a bàn xã n�m
ch�c h
n tình hình cán b�, công ch8c, ��ng viên thu�c
di�n mình qu�n lý �9 k$p th�i giáo d�c, x` lý nh*ng sai
ph�m, ng	n ch�n và phòng ng|a nh*ng hi�n t��ng tiêu
c�c, xâm ph�m ��n quyn con ng��i, quyn và l�i ích
h�p pháp, chính �áng c�a ng��i dân.

Tuy nhiên, trong quá trình th�c hi�n c_ng b� l� nhiu
h�n ch� xu�t phát t| c� nguyên nhân khách quan và ch�
quan, nh�: C
 ch� ch�a rõ ràng t| vi�c xác �$nh rõ v

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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ph�m vi, ��i t��ng và n�i dung giám sát; vai trò ch� trì
trong giám sát c�a M�t tr�n, các �oàn th9 chính tr$ - xã
h�i ch�a ���c phân �$nh rõ ràng; v các hình th8c giám
sát, quyn và ngh�a v� c�a các ch� th9 liên quan ch�a
���c quy �$nh rõ; ��i ng_ cán b� M�t tr�n c
 s# trình ��,
n	ng l�c còn h�n ch�, ch�a �áp 8ng yêu c:u; Ban Công
tác M�t tr�n nhiu n
i ch�a ���c c�ng c�, ki�n toàn; cán
b� m�t s� n
i còn n9 nang, ng�i va ch�m nên ch�a m�nh
d�n giám sát, ki�n ngh$; s� ph�i h�p gi*a chính quyn,
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, các t! ch8c thành viên c�a
M�t tr�n còn h�n ch�; công tác tuyên truyn còn hình
th8c; kinh phí h� tr� giám sát ch�a ���c quy �$nh c�
th9,… Hi�n nay, nhi�m v� giám sát cán b�, ��ng viên
�ang ��t ra c:n ph�i th9 ch�, qui �$nh c� th9 m�i th�c
hi�n ���c và th�c hi�n có tác d�ng thi�t th�c.

Một số đề xuất để làm tốt công tác giám
sát của Mặt trận đối với việc thực hiện
đạo đức cách mạng, tuân thủ pháp luật
của cán bộ, đảng viên trong thời gian tới

�9 tri9n khai th�c hi�n công tác giám sát c�a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam, các t! ch8c chính tr$ - xã h�i và nhân
dân ��i v�i vi�c th�c hi�n ��o �8c cách m�ng, tuân th�
pháp lu�t c�a cán b�, ��ng viên trong th�i gian t�i c:n
quan tâm làm t�t m�t s� vi�c sau: 

M�t là, b�n thân M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, các t!
ch8c chính tr$ - xã h�i phát huy vai trò ch� th9, ch� ��ng
t! ch8c th�c hi�n; xây d�ng k� ho�ch b%i d��ng, t�p
hu�n chuyên sâu cho cán b� M�t tr�n, �oàn th9 # t|ng
c�p �9 hi9u rõ quy �$nh, quy trình, ph�
ng pháp cách
làm; phân công cán b� làm giám sát, làm t�t t|ng vi�c t|
khâu chu�n b$ ��n ki�n ngh$ và theo dõi ki�n ngh$ t|ng
vi�c, rút kinh nghi�m t|ng vi�c, t| �ó nâng cao n	ng l�c
c�a mình m�t cách th�c ch�t. Khi Ban Bí th� ban hành
Qui �$nh, k$p th�i xây d�ng k� ho�ch tri9n khai vi�c M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam giám sát ��i v�i vi�c tu d��ng, rèn
luy�n ��o �8c c�a ng��i �8ng �:u, cán b� ch� ch�t và
cán b�, ��ng viên t�i n
i c� trú; g�n v�i tri9n khai
Ch�
ng trình hành ��ng c�a �y ban Trung �
ng M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam th�c hi�n công tác phòng ch�ng tham
nh_ng, lãng phí và Ch�
ng trình hành ��ng th�c hi�n
Ngh$ quy�t Trung �
ng 4 (khóa XII).

Hai là, M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, các t! ch8c chính
tr$ - xã h�i t�p trung vào giám sát các n�i dung: Trách
nhi�m c�a cán b�, công ch8c trong c�i cách hành chính,
nâng cao ch� s� hài lòng c�a ng��i dân, doanh nghi�p.
Trách nhi�m t� giác �i �:u, g�
ng m�u c�a ng��i �8ng
�:u, cán b� ch� ch�t, cán b�, ��ng viên các c�p, các
ngành, �$a ph�
ng, c
 quan, �
n v$ trong tu d��ng, rèn
luy�n ��o �8c theo t� t�#ng, ��o �8c, phong cách H% Chí
Minh; trách nhi�m trong phòng ch�ng tham nh_ng, lãng
phí; vi�c th�c hi�n Quy �$nh c�a Ban Ch�p hành Trung
�
ng v nh*ng �iu ��ng viên không ���c làm; vi�c xây

d�ng k� ho�ch và th�c hi�n nh*ng n�i dung c
 b�n Ngh$
quy�t Trung �
ng 4 (khóa XII) t	ng c��ng xây d�ng,
ch�nh ��n ��ng; ng	n ch�n, ��y lùi s� suy thoái v t�
t�#ng chính tr$, ��o �8c, l�i s�ng, nh*ng bi9u hi�n “t�
di)n bi�n”, “t� chuy9n hóa” trong n�i b�; vi�c th�c hi�n
nh*ng quy �$nh c�a Lu�t Cán b�, Công ch8c v nh*ng
�iu cán b�, công ch8c, viên ch8c không ���c làm liên
quan ��n ��o �8c công v�; vi�c v�n ��ng, ��ng viên cha,
m�, v�, ch%ng, ng��i thân và giáo d�c con gi* gìn ph�m
ch�t, ��o �8c, l�i s�ng, không vi ph�m pháp lu�t và l�i
d�ng quyn h�n c�a mình �9 tr�c l�i.

Ba là, làm t�t công tác tuyên truyn, ph! bi�n Quy�t
�$nh 217, 218-Q�/TW c�a B� Chính tr$; Thông tri 28/TTr-
MTTW-BTT; K� ho�ch s� 471/KH-MTTW-BTT c�a �y ban
Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam v h��ng d�n th�c
hi�n m�t s� �iu c�a Quy ch� giám sát c�a M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr$- xã h�i; Quy �$nh
v vi�c M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, các �oàn th9 chính tr$
- xã h�i và Nhân dân tham gia góp ý xây d�ng ��ng, xây
d�ng chính quyn; Ngh$ quy�t liên t$ch s�
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-�CTUBTWMTTQVN; Thông
tri s� 23/TTr-MTTW-BTT và Thông tri s� 25/TTr-MTTW-BTT
c�a Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam cho các v$ �y viên �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam các c�p; các v$ nhân s�, trí th8c, cá nhân tiêu bi9u,
ch8c s�c, ch8c vi�c trong các tôn giáo, dân t�c; thành
viên Ban Công tác M�t tr�n, ph�i h�p tuyên truyn r�ng
rãi trong �oàn viên, h�i viên và nhân dân thông qua các
ph�
ng ti�n thông tin truyn thông, h.p t!, h.p nhóm.
T|ng c�p M�t tr�n có ch�
ng trình ph�i h�p tuyên truyn
c� th9 v�i c
 quan thông tin, tuyên truyn.

B�n là, ti�p t�c nghiên c8u, h�i th�o làm rõ nh*ng
v�n � th�c ti)n �ang ��t ra, nâng cao h
n ch�t l��ng
công tác giám sát, ph�n bi�n xã h�i. � xu�t v�i các c�p
b! sung, s`a �!i qui �$nh, hoàn thi�n c
 ch� �9 phát huy
vai trò c�a M�t tr�n trong giám sát, PBXH; công khai các
k�t lu�n thanh tra, ki9m tra, giám sát, x` lý vi ph�m c�a
cán b�, ��ng viên; c
 ch� b�o v� và khen th�#ng ng��i
dân phòng, ch�ng tham nh_ng, lãng phí. Chu�n b$ t�t
cho t!ng k�t 5 n	m th�c hi�n Quy�t �$nh s� 217-Q�/TW
và 218-Q�/TW c�a B� Chính tr$.

N	m là, � ngh$ c�p �y �$a ph�
ng quan tâm ch� ��o
nh*ng vi�c c� th9: b� trí cán b� M�t tr�n, �oàn th9 có ��
n	ng l�c, ph�m ch�t, b�n l�nh �9 làm giám sát; cho ý
ki�n vào k� ho�ch giám sát hàng n	m; ch� ��o vi�c s

k�t, t!ng k�t; có quy ch� v ti�p thu ý ki�n c�a M�t tr�n
và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i, quy ch� ti�p xúc ��i
tho�i nhân dân; c�p �y có k� ho�ch ki9m tra, giám sát
vi�c th�c hi�n các quy �$nh v giám sát. V�i H�ND và
UBND có n�i dung c� th9 ph�i h�p hàng n	m, b� trí kinh
phí giám sát và các �iu ki�n b�o ��m theo quy �$nh; tr�
l�i rõ ràng các ki�n ngh$ c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
và các �oàn th9.�
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Nâng cao hi�u qu� ph�i h�p 
gi�a M�t tr�n, các t ch�c chính tr� - xã h
i 
v�i các t ch�c xã h
i không ph�i là thành
viên c�a M�t tr�n

LÊ BÁ TRÌNH *

Tóm tắt: Thực hiện tốt mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội là việc làm cần thiết để góp phần tập hợp, đoàn kết
toàn dân. Bài viết đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội với các tổ chức xã hội
không phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: The good relationship between the Vietnam Fatherland Front and
socio-political organizations is necessary to contribute to the gathering and unity
of people. This article proposes measures to improve the effectiveness of
coordination between the members of the Vietnam Fatherland Front as well as
socio-political organizations and non-members of the Vietnam Fatherland Front. 
Từ khóa: Hiệp thương dân chủ, phối hợp, thống nhất hành động, thành viên Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã
hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Democratic cooperation, coordination, unity of action, members of the Vietnam Fatherland Front, socio-
political organizations, the Vietnam Fatherland Front. 
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K9 t| ngày Cách m�ng tháng Tám (1945) thành
công, n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa ra ��i ��n
nay, h� th�ng chính tr$ c�a n��c ta ���c hình
thành và ngày càng hoàn thi�n v vai trò, ch8c

n	ng, nhi�m v� c�a m�i t! ch8c t| Trung �
ng ��n c
 s#.

M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam t| lúc m�i ra ��i v�i t�
cách c�a m�t h�i qu:n chúng nhân dân (H�i Ph�n ��
�%ng minh) cho ��n nay là m�t t! ch8c liên minh chính
tr$, liên hi�p t� nguy�n c�a t! ch8c chính tr$, các t! ch8c
chính tr$ - xã h�i, t! ch8c xã h�i và các cá nhân tiêu bi9u
c�a các giai c�p, t:ng l�p trong xã h�i, �ã t�p h�p, �oàn
k�t m.i l�c l��ng, thành ph:n trong xã h�i �9 ti�n hành
��u tranh cách m�ng giành ��c l�p dân t�c, th�ng nh�t
T! qu�c trong các giai �o�n ��t n��c b$ �� qu�c, th�c dân
��t ách th�ng tr$; xây d�ng và b�o v� T! qu�c trong hòa
bình hi�n nay. Thành công c�a cách m�ng Vi�t Nam, ��c

bi�t là các m�c son l$ch s` c�a dân t�c t| Cách m�ng
tháng Tám (1945) ��n Chi�n d$ch �i�n Biên Ph� (1954),
Chi�n d$ch H% Chí Minh (1975) cùng nh*ng thành t�u to
l�n c�a quá trình �!i m�i toàn di�n ��t n��c và h�i nh�p
qu�c t� hi�n nay, th9 hi�n s8c m�nh vô �$ch c�a kh�i ��i
�oàn k�t toàn dân t�c ���c t�p h�p, �oàn k�t trong M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam, d��i s� lãnh ��o c�a ��ng và ho�t
��ng c�a h� th�ng chính tr$ n��c ta.

Ngày nay, cùng v�i các t! ch8c trong h� th�ng chính
tr$: ��ng, Nhà n��c, M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam (trong �ó
có các �oàn th9 chính tr$, xã h�i là các t! ch8c thành viên),
# n��c ta còn có nhiu t! ch8c xã h�i, ngh nghi�p, h�i
qu:n chúng mang tính xã h�i, tính nhân dân và các t! ch8c
phi chính ph� không ph�i là thành viên t! ch8c c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam (sau �ây g.i chung là các t! ch8c xã
h�i không ph�i là thành viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t

* Tiến sĩ, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Nam), ���c thành l�p theo sáng ki�n c�a Nhà n��c v�i m�c
�ích, nhi�m v� là góp ph:n xây d�ng và b�o v� T! qu�c,
ho�c theo nhu c:u th�c t� c�a các nhóm, thành ph:n xã
h�i. Gi�i quy�t m�i quan h� gi*a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam,
các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i v�i các các t! ch8c xã h�i
không ph�i là thành viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, �9
t�o nên s8c m�nh c�a toàn dân trong s� nghi�p xây d�ng
và b�o v� T! qu�c hi�n nay là v�n � c:n ���c quan tâm
�úng m8c.

Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Vai trò, v$ trí c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam trong h�

th�ng chính tr$ �ã ���c ghi rõ trong C�
ng l�nh xây d�ng
��t n��c trong th�i k^ quá �� lên ch� ngh�a xã h�i (B!
sung và phát tri9n n	m 2011). Ch� tr�
ng c�a ��ng v M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam ���c th9 ch� hoá trong Hi�n pháp
n	m 2013 và trong Lu�t M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam (2015).

Là t! ch8c liên minh chính tr$, hi�n nay, �y ban Trung
�
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam có 47 t! ch8c thành viên
và các thành viên cá nhân.

� �$a ph�
ng, m�i �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
các t�nh, thành ph� tr�c thu�c Trung �
ng có t| 30 ��n
40 t! ch8c thành viên. M�i �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam c�p huy�n có t| 25 ��n 35 t! ch8c thành viên. M�i
U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam c�p xã có t| 10 ��n 15
t! ch8c thành viên. Ngoài ra, m�i Ban Công tác M�t tr�n
# khu dân c� có t| 5 ��n 10 t! ch8c thành viên. 

Th�i k^ quá �� lên ch� ngh�a xã h�i # n��c ta r�t lâu
dài v�i nhiu ch�ng ���ng cùng s� hi�n di�n c�a các giai
c�p, t:ng l�p, các dân t�c, tôn giáo, thành ph:n xã h�i.
��c bi�t, trong c
 ch� kinh t� th$ tr��ng �$nh h��ng xã
h�i ch� ngh�a hi�n nay, cùng v�i s� phát tri9n �a d�ng
c�a các thành ph:n kinh t� là s� �a d�ng, phong phú
nh�ng c_ng r�t ph8c t�p v các xu h��ng trong ��i s�ng
xã h�i. S� phát tri9n c�a khoa h.c, công ngh�; s� giao l�u
t� t�#ng, v	n hoá không ng|ng tác ��ng ��n l�i s�ng và
n�p ngh� c�a m�i ng��i, m�i t:ng l�p trong xã h�i, t�o
nên nh*ng l�p ng��i, b� ph�n dân c� khác nhau v s#
thích, nhu c:u trong ��i s�ng và sinh ho�t c�a xã h�i. T|
�ó, nhiu t! ch8c xã h�i, ngh nghi�p ti�p t�c hình
thành. Do �ó, cùng v�i các t! ch8c chính tr$ - xã h�i, t!
ch8c xã h�i là thành viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
ho�t ��ng theo �iu l� c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam,
trong xã h�i luôn luôn có các t! ch8c xã h�i, ngh nghi�p,
các h�i qu:n chúng, các t! ch8c phi chính ph� không
ph�i là thành viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam.

Theo báo cáo c�a Liên hi�p các H�i Khoa h.c và K�
thu�t Vi�t Nam, ��n nay c� n��c có trên 300 h�i ho�t
��ng # c�p Trung �
ng, h
n 2.000 h�i c�p t�nh và hàng
v�n h�i c�p huy�n, c�p c
 s#. Riêng h� th�ng t! ch8c c�a
Liên hi�p các h�i Khoa h.c và K� thu�t Vi�t Nam có 70 h�i

ngành toàn qu�c v�i trên 1.000 h�i chuyên ngành, thu
hút h
n 2 tri�u trí th8c khoa h.c, công ngh� tham gia1.
� Vi�t Nam hi�n có h
n 500 t! ch8c phi chính ph� trong
n��c ho�t ��ng trong các l�nh v�c khác nhau, ch� y�u
t�p trung vào xoá �ói gi�m nghèo, h� tr� nâng cao n	ng
l�c c�ng �%ng, y t�, giáo d�c và b�o v� môi tr��ng. Các
t! ch8c phi chính ph� trong n��c ch� y�u ���c thành l�p
b#i các h�i ngh nghi�p, nh�t là Liên hi�p Các h�i Khoa
h.c và K� thu�t Vi�t Nam. Các t! ch8c này th��ng ���c
B� Khoa h.c và Công ngh� ho�c S# Khoa h.c và Công
ngh� # các t�nh, thành ph� tr�c thu�c Trung �
ng c�p
gi�y phép ho�t ��ng hoa h.c - công ngh�. M�t s� t! ch8c
���c thành l�p tr�c ti�p b#i B� N�i v�.

Cùng v�i các t! ch8c xã h�i là thành viên c�a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam, các t! ch8c xã h�i không ph�i là thành
viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam c_ng góp ph:n to l�n
vào vi�c t�p h�p, �oàn k�t thành viên, h�i viên, phát huy
tính t� qu�n c�a t|ng c�ng �%ng trong vi�c tham gia gi�i
quy�t nh*ng v�n � c�a xã h�i, nh�: xoá �ói, gi�m nghèo,
công tác nhân ��o, t| thi�n, b�o ��m an sinh xã h�i, phát
tri9n kinh t� và các l�nh v�c khác trong ��i s�ng xã h�i.

Mối quan hệ giữa Mặt trận, các tổ chức
chính trị - xã hội với các tổ chức xã hội
không phải là thành viên của Mặt trận

Các t! ch8c thành viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
th�c hi�n các m�i quan h� theo �iu l� c�a M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam: "Quan h� gi*a các thành viên trong M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam là h�p tác bình ��ng, �oàn k�t,
tôn tr.ng l�n nhau, hi�p th�
ng dân ch�, ph�i h�p và
th�ng nh�t hành ��ng �9 cùng th�c hi�n các nhi�m v�
chính tr$, kinh t�, v	n hóa, xã h�i, qu�c phòng, an ninh,
��i ngo�i c�a Nhà n��c và Ch�
ng trình M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam"1.

��i v�i các t! ch8c xã h�i không ph�i là thành viên
c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, �iu 9, Lu�t M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam (n	m 2015) quy �$nh: “Quan h� gi*a �y
ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam v�i t! ch8c kinh t�, t!
ch8c s� nghi�p, t! ch8c không ph�i là thành viên c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam là quan h� t� nguy�n, ���c th�c
hi�n theo quy �$nh c�a pháp lu�t nh�m m�c tiêu phát
tri9n kinh t� - xã h�i, b�o v� quyn và l�i ích h�p pháp,
chính �áng c�a Nhân dân, xây d�ng và b�o v� T! qu�c”.

Một số vấn đề liên quan đến mối quan hệ
giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị -
xã hội với các tổ chức xã hội không phải
là thành viên của Mặt trận 

Các t! ch8c xã h�i không ph�i là thành viên c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam ���c thành l�p theo quy �$nh c�a
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pháp lu�t, ��i di�n cho quyn và l�i ích c�a t:ng l�p,
thành ph:n, b� ph�n nhân dân t�
ng 8ng, nh�ng ch�a có
c
 ch� c� th9 �9 các t! ch8c này tham gia giám sát, xây
d�ng ��ng trong s�ch, v*ng m�nh theo tinh th:n Ngh$
quy�t ��i h�i XII c�a ��ng: “��ng ph�c v� nhân dân, ch$u
s� giám sát c�a nhân dân”2. 

M�t khác, các t! ch8c này ch�a ���c trao quyn tr�c
ti�p th�c hi�n nhi�m v� giám sát và ph�n bi�n xã h�i
theo Quy�t �$nh 217 - Q�/TW ngày 12/12/2013 c�a B�
Chính tr$ ban hành Quy ch� giám sát và ph�n bi�n xã h�i
c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr$
- xã h�i và Lu�t M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam (2015). Vì v�y,
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr$ - xã
h�i có trách nhi�m t�o �iu ki�n �9 các t! ch8c này tham
gia th�c hi�n nhi�m v� giám sát và ph�n bi�n xã h�i �úng
v�i quy �$nh c�a pháp lu�t3. 

Các t! ch8c xã h�i không ph�i là thành viên c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam có vai trò r�t l�n trong vi�c t�p
h�p, �oàn k�t thành viên, h�i viên và các t:ng l�p nhân
dân liên quan ��n t! ch8c mình h�#ng 8ng các phong
trào thi �ua yêu n��c, các cu�c v�n ��ng c�a M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i, nh�ng
ch�a ���c phát huy vì ch�a có c
 ch� ph�i h�p c� th9.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp
giữa Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã
hội với các tổ chức xã hội không phải là
thành viên của Mặt trận

1. Nhà n��c ban hành c
 ch�, quy �$nh c� th9 hoá m�i
quan h� gi*a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam v�i các t! ch8c
xã h�i, t! ch8c phi chính ph� không ph�i là thành viên
c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam theo Lu�t M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam, phát huy vai trò, trách nhi�m c�a các t! ch8c
xã h�i không ph�i là thành viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam trong th�c hi�n nhi�m v� giám sát và ph�n bi�n xã
h�i. Tu^ vào t|ng l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i, ��c bi�t
là nh*ng l�nh v�c liên quan ��n quyn và l�i ích chính
�áng, h�p pháp c�a nhân dân, c�a thành viên, h�i viên
c�a các t! ch8c xã h�i, h�i qu:n chúng, t! ch8c phi chính
ph�, U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9
chính tr$ - xã h�i cùng c�p ch� trì ph�i h�p v�i các t!
ch8c này �9 t! ch8c vi�c giám sát và ph�n bi�n xã h�i.

2. U� ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam ch�
trì xây d�ng và trình d� án Lu�t v H�i theo quy �$nh
c�a pháp lu�t4; trong �ó nêu rõ m�i quan h� gi*a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam, các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i v�i các
t! ch8c xã h�i không ph�i là thành viên c�a M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam.

3. U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p và các
�oàn th9 chính tr$ - xã h�i th�c hi�n m�i quan h� v�i các
t! ch8c xã h�i không ph�i là thành viên c�a M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam theo ph�
ng châm: h�p tác bình ��ng,
�oàn k�t, tôn tr.ng l�n nhau, hi�p th�
ng dân ch�, ph�i
h�p và th�ng nh�t hành ��ng. �9 th�c hi�n t�t ph�
ng
châm này, tr��c h�t M�t tr�n ph�i th�c hi�n �:y �� vai
trò “��i di�n, b�o v� quyn, l�i ích h�p pháp, chính �áng
c�a nhân dân” theo lu�t pháp �ã quy �$nh ��i v�i t|ng t!
ch8c, cá nhân. Trong �ó th��ng xuyên ti�p xúc, ��i tho�i,
l�ng nghe, n�m b�t tâm t�, tình c�m, tình hình ho�t ��ng
c�a các t! ch8c �9 v|a k$p th�i ph�n ánh, ki�n ngh$ v�i
các c
 quan có trách nhi�m trong vi�c xây d�ng, th�c thi
ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t liên quan ��n t! ch8c
và ho�t ��ng c�a các t! ch8c này, v|a th�c hi�n ch8c
n	ng giám sát và ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam, ��c bi�t là khi có nh*ng v�n �, nh*ng ki�n
ngh$ t| các t! ch8c này � xu�t v�i M�t tr�n.

4. Tôn tr.ng tính ��c l�p v t! ch8c và h� tr� �9 các
t! ch8c này phát huy hi�u qu� ho�t ��ng theo ph�m vi,
trách nhi�m �ã ���c quy �$nh khi thành l�p.

5. Ch� trì hi�p th�
ng, � xu�t các t! ch8c ph�i h�p
th�ng nh�t hành ��ng ��i v�i nh*ng công vi�c, ho�t
��ng c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9
chính tr$ - xã h�i liên quan ��n t|ng t! ch8c, l�nh v�c v�i
m�c tiêu t	ng c��ng l�c l��ng, t�p h�p s8c m�nh c�a các
thành ph:n xã h�i, nh�t là các phong trào thi �ua yêu
n��c, các cu�c v�n ��ng do M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và
các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i ch� trì.

Th�c hi�n t�t m�i quan h� gi*a M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam và các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i v�i các t! ch8c xã
h�i, ngh nghi�p, h�i qu:n chúng và t! ch8c phi chính
ph� trong n��c hi�n nay là vi�c làm r�t c:n thi�t �9 góp
ph:n t�p h�p, �oàn k�t toàn dân, nâng cao s8c m�nh c�a
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, ph�c v� nhi�m v� xây
d�ng và b�o v� T! qu�c hi�n nay.�
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Tôn giáo và t�ng tr�!ng kinh t", 
phòng ch�ng tham nh#ng

ĐỖ QUANG HƯNG *

Tóm tắt: Nói đến “tôn giáo”, người ta thường nghĩ đến các hoạt động từ thiện,
nhưng thực tế trong các tôn giáo, khái niệm kinh tế tôn giáo đã xuất hiện từ lâu,
nó đã trở thành một thành phần kinh tế trong quốc gia, thậm chí trong các quan
hệ kinh tế thế giới. Bài viết này muốn đề cập đến một vài khía cạnh cơ bản trong
câu chuyện kinh tế của tôn giáo, đó là các tôn giáo đóng góp gì vào việc tăng
trưởng kinh tế cũng như tôn giáo có ý nghĩa gì trong việc phòng, chống tham
nhũng, kẻ thù của sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

Summary: When mentioning religion, people often think about charity activities,
but in fact, the concepts of religious economics has been existing for a long time
and become a national economic component, even in world economic relations.
This article is intended to address some of the fundamental aspects of economics
in religion like what do religions contribute to economic growth as well as anti-
corruption, which is the enemy of sustainable economic growth.
Từ khóa: Kinh tế tôn giáo, tăng trưởng kinh tế, tính tôn giáo và thực hành kinh tế, tham nhũng.
Key words: Religious economics, economic growth, Religiosity and Economic Performance, corruption.
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 4/1/2018; Duyệt đăng: 12/1/2018.

Tôn giáo và sự ảnh hưởng đến tăng
trưởng kinh tế

Nh*ng n	m g:n �ây, các nhà nghiên c8u kinh t� và
tôn giáo th��ng ��t ra câu h�i, c�ng �%ng các tôn giáo
có kh� n	ng tác ��ng tích c�c hay c�n tr# s� t	ng tr�#ng
kinh t�? N�u nh�, n	m 2004 Robert Barro m�i ��a ra
nh�n �$nh r�ng, t�
ng tác gi*a tôn giáo và m�t lo�t các
y�u t� chính tr$ xã h�i tuy có khác nhau nh�ng ch�c
ch�n “tôn giáo ngày càng có vai trò quan tr.ng v�i th�c
hành kinh t� thông qua các tác ��ng c�a �8c tin ��n
nh*ng ��c �i9m ho�t ��ng kinh t�, nh�: ��o �8c làm
vi�c, tính trung th�c,… và nh*ng �iu này có th9 t�o
nên khuynh h��ng khuy�n khích n	ng su�t lao ��ng và

t	ng tr�#ng kinh t�”1, thì nh*ng nghiên c8u v� mô m�i
�ây c�a Trung tâm nghiên c8u Pew (M�) và Qu� T� do
Tôn giáo và Kinh doanh c�a B. Grim, �ã có câu tr� l�i,
kh�ng �$nh r�ng gi*a �8c tin tôn giáo và t	ng tr�#ng
kinh t� (Reliogious Faith and Economic Growth) có m�i
quan h� ��c bi�t. Nghiên c8u trên cho th�y, nh*ng bi�n
chuy9n c�a Trung Qu�c và (n �� thu�c s� n��c “tôn giáo
g�c” ho�c “th8c t�nh tôn giáo”. Theo m�t nghiên c8u �ã
công b� n	m 2015, cùng v�i s� “h%i sinh” c�a tôn giáo
th� gi�i nói chung (s� ng��i g�n k�t v�i m�t tôn giáo
���c ��c tính t	ng t�i 2,3 t� ng��i, ngh�a là t| 5,8 t�
n	m 2010 lên 8,1 t� n	m 2050), ng��i ta ��t câu h�i, s�
t	ng c�a dân s� tôn giáo có liên quan gì v�i nn kinh t�
c�a th� gi�i hi�n nay? nh�ng ��n n	m 2050, ch� m�t

* Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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trong n	m nn kinh t� hàng �:u ���c d� �oán có dân s�
Ki tô giáo chi�m �a s� �ó là Hoa K^. Các n��c thu�c lo�i
"siêu kinh t�" khác vào n	m 2050 ���c th�y bao g%m:
m�t n��c v�i �a s� (n �� giáo ((n ��), m�t n��c �a s�
H%i giáo (Indonesia) và hai n��c v�i các m8c �� �a d�ng
tôn giáo c�c k^ cao (Trung Qu�c và Nh�t B�n).

Không ch� nghiên c8u v� mô, có nhiu thí d� c� th9
trong m�i qu�c gia m�i tôn giáo, c_ng cho th�y, tôn
giáo ngày nay qu� th�c có �nh h�#ng không nh� ��n s�
t	ng tr�#ng kinh t�. M�t nghiên c8u m�i khác c�a
Trung tâm HamkiKhalfaoui (2015) thu�c ��i h.c Tunis
El Manar (Tunisia), thông qua vi�c nghiên c8u th�c
nghi�m d* li�u tôn giáo và kinh t� c�a 20 n��c H%i giáo
(1990- 2014) �ã ch� ra r�ng, ph:n l�n các n��c H%i giáo
không khuy�n khích t	ng tr�#ng kinh t�, nh�ng ông
rút ra m�t s� nh�n �$nh c� th9 và khá giá tr$, �ó là: a)
Các n��c H%i giáo n�u có t� l� c� dân là ng��i H%i giáo
càng cao thì m8c phát tri9n kinh t� càng th�p; b) �iu
ki�n xã h�i luôn là quan tr.ng. Tác ��ng tiêu c�c c�a
H%i giáo lên t	ng tr�#ng kinh t� s{ càng t	ng n�u các
n��c H%i giáo �y ch$u tác ��ng m�nh c�a n�n mù ch*,
th�t nghi�p…

Th�c ra ý t�#ng v nn kinh t� tôn giáo �ã xu�t hi�n
t| nh*ng th�p k� 40 - 50 c�a th� k� XX v�i ít nh�t là nhà
Kinh t� h.c Anh, g�c �8c Schumacher trong tác ph�m:
Small and Beautiful, A Study of Economics, As If People
Mattered (Blond and Briggs, London, 1977). Xu�t phát t|
lu�n �i9m: “Ti�n b� kinh t� ch� có th9 có ���c khi b�n
n	ng tham lam c�a con ng��i ���c kích thích và �ó là
�iu ph:n l�n các tôn giáo �u mu�n ch�ng l�i”. M�t
khác, kinh t� ch� �9 ý ��n giá trên th$ tr��ng (Market
Value) ch8 không chú ý ��n giá th�c. Gi�i quy�t mâu
thu�n này ông �ã � xu�t khái ni�m “Kinh t� Ph�t giáo”
(Buddhist Econmics) �9 gi�i quy�t xung ��t �y, b#i theo
ông “Ph�t giáo không khuy�n khích lòng ham mu�n, gia
t	ng nhu c:u h�#ng th�. Ph�t giáo khác v�i mácxít,
không xem t� h*u là x�u xa vì nó không ít thì nhiu có
liên h� ��n nghi�p qu� c�a t|ng cá nhân mi)n là l�i t8c
này làm ra b�ng các ph�
ng ti�n chính �áng và h�p
pháp… Có hai y�u tính c�a nn kinh t� Ph�t giáo là tính
gi�n d$ và không b�o ��ng…”2

V�y �iu ki�n nào �9 tôn giáo có kh� n	ng tham gia
phát tri9n kinh t�? ��i v�i xã h�i, kh� n	ng kích thích
kinh t�, xã h�i c�a tôn giáo còn # ch� nhiu tôn giáo có
kh� n	ng cung 8ng nh*ng d$ch v� tâm linh, giá tr$ ��o
�8c và an ninh sinh t%n cho nh*ng c�ng �%ng ngoài tôn
giáo c�a nó, khi mà th� k� XXI ���c coi là "Th� k� c�a
tâm linh" (Malreaux)

Không ph�i m.i tôn giáo �u có kh� n	ng kích thích
t	ng tr�#ng kinh t�, xã h�i. �iu này ph� thu�c r�t nhiu

vào vi�c ch� th9 tôn giáo và nhà n��c có kh� n	ng
khuy�n khích nh*ng m�t tích c�c, kh�c ph�c nh*ng m�t
h�n ch� c�a chúng. � �ây có vai trò quy�t �$nh c�a môi
tr��ng lu�t pháp, kh� n	ng g�n k�t c�ng �%ng, chính
sách kinh t� xã h�i và ��c bi�t chính sách tôn giáo.

Tôn giáo và phòng, chống tham nhũng
��i s�ng tôn giáo và kinh t�, nh� �ã nói # trên có v�

nh� là nh*ng th�c t�i khó g:n g_i. Có không ít nh*ng tôn
giáo trên th� gi�i t|ng có khuynh h��ng thoát t�c ho�c
“��i ngh$ch v�i tr:n gian” (M. Weber), nh�: (n giáo, ��o
giáo và th�m chí c� Ph�t giáo c_ng �ã t|ng trong s� �ó.
Cách �ây 400 - 500 n	m, có l{ ch� có ��o Tin lành là tôn
giáo duy nh�t tìm th�y m�i quan h� gi*a �8c tin và ��i
s�ng tôn giáo c�a mình v�i s� t	ng tr�#ng kinh t�, th�m
chí góp ph:n sinh ra ch� ngh�a t� b�n (M. Weber, ��o �8c
Tin lành và tinh th:n c�a ch� ngh�a t� b�n, 1905). 

Ngày nay, cái nhìn c�a th� gi�i và c�a các c�ng �%ng
tôn giáo �ã khác. �9 có th9 tham gia các ho�t ��ng kinh
t�, các c�ng �%ng tôn giáo c:n nhiu �iu ki�n t| �$a v$
pháp lý ��i v�i t! ch8c và cá nhân m�i tín �%, ��n tâm lý,
nh�n th8c v tôn giáo và xã h�i, cái mà ng��i ta g.i
chung là  tính tôn giáo (Religiosity).

B�n thân các nhà kinh t� c_ng th�y �iu này. Robert
Barro nhà nghiên c8u kinh t� n!i ti�ng c�a M� cho r�ng,
tính tôn giáo có th9 ���c coi là m�t ch� s� t	ng tr�#ng
kinh t� ��i v�i nhiu n��c có c�ng �%ng tôn giáo m�nh
và ���c tính theo s� �o GDP. Theo ông, tác ��ng c�a tính
tôn giáo lên th�c hành kinh t� ���c hi9u trên hai ph�
ng
di�n: s� th�c hành tôn giáo c�a các tín �% (1) và vai trò
nh�n th8c và tâm lý c�a �8c tin khi tham gia ho�t ��ng
kinh t�, xã h�i (2) (Tin vào ki�p sau, �$a ng�c, c8u r�i,
thiên ���ng,…). C_ng nh� M. Weber tr��c �ây khen ng�i
��o �8c c�a ng��i Tin lành, nh�: ti�t ki�m, ch	m ch�, �a
thích làm giàu mà không h mâu thu�n v�i ý Thiên Chúa,
sáng t�o trong v�n d�ng khoa h.c k� thu�t,… thì ngày
nay, ng��i ra c_ng h�t s8c chú ý trong vi�c khai thác
nh*ng m�t tích c�c này # nhiu tôn giáo khác, k9 c� H%i
giáo. Barro còn nói r�ng, qu� th�c ngày nay tính tôn giáo
v�n r�t quan tr.ng v�i th�c hành kinh t�, tác ��ng c�a
�8c tin tôn giáo, tâm linh là r�t sâu s�c ��n nh*ng ph�m
trù thu�c ho�t ��ng kinh t�, nh�: ��o �8c và m�c �ích
làm vi�c, s� trung th�c và k� lu�t trong lao ��ng, và ��c
bi�t trong phân ph�i s�n ph�m, tiêu dùng,… nh�ng tr��c
h�t ph�i k9 ��n tác ��ng tính tôn giáo c_ng có th9 là m�t
��ng l�c c�a s� khuy�n khích và t	ng tr�#ng,...3

Nói ��n tác ��ng c�a tôn giáo trong vi�c t	ng tr�#ng
kinh t� li�u có th9 có nh*ng m�i liên h� gì ��n vi�c phòng
ch�ng tham nh_ng? Rõ ràng �ây là m�t v�n � r�t ph8c
t�p. Th�t t�t khi chúng ta �ã có nh*ng nghiên c8u �:u

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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tiên v v�n � này nh*ng n	m g:n �ây. Leila Shadabi �ã
có nh*ng nh�n xét �áng chú ý v tác ��ng c�a tôn giáo
��i v�i hành vi tham nh_ng. Theo tác gi�, tôn giáo v|a là
h� th�ng 8ng x` và hành ��ng c�a con ng��i tôn giáo
�%ng th�i nó c_ng là m�t ch� s� v	n hóa có tác ��ng khá
tích c�c trong ��o �8c s�n xu�t kinh doanh c_ng nh�
trong vi�c phòng ch�ng tham nh_ng khi ��a ra câu h�i:
“N�u nh� h�i l� và l�m d�ng kinh t� c�a c�i b$ c�m trong
H%i giáo và Ki tô giáo v�y thì �iu gì nói lên tác ��ng c�a
các tôn giáo này v�i vi�c ch�ng tham nh_ng”?4

Xin ��a ra m�t vài ví d� �9 phân tích �iu này. Khi nói
v nn kinh t� tôn giáo, ng��i ta th��ng chú ý ��n hai
y�u t�: bi�n s� ��c l�p (��o �8c, �8c tin tôn giáo) và bi�n
s� ph� thu�c (chính sách tôn giáo qu�c gia), trong �ó
bi�n s� th8 nh�t có tính n�i t�i khá quy�t �$nh, b#i bên
c�nh các y�u tính ��o �8c và �8c tin còn có lu�t l� c�a
các tôn giáo ít nhiu c_ng chi ph�i ho�t ��ng kinh t� c�a
các ch� doanh nghi�p có tôn giáo và tín �% các tôn giáo
trong vai trò ng��i dân tham gia s�n xu�t, kinh t�

Khi nghiên c8u ho�t ��ng c�a nn kinh t�, tài chính
c�a m�t n��c H%i giáo, nh� tr��ng h�p Malaysia ch�ng
h�n cho th�y rõ �iu này. M�t trong nh*ng m�c tiêu
chính c�a ng��i H%i giáo khi ho�t ��ng kinh t� là ph�i
“b�o t%n c�a c�i” và c�a c�i ph�i ���c t�o ra và l�u thông
theo lu�t Shari’ah. Theo �ó, c�a c�i không th9 b$ thu gi*
ho�c ��c quyn b#i thi9u s� ho�c b#i nh*ng ng��i nghèo
mà không ���c quyn s` d�ng. S� giàu có c�a m�t qu�c
gia b$ h�y ho�i b#i h�i l�, tham nh_ng ho�c chi tiêu quá
m8c; s� t�
ng tr� và h�p tác trong quan h� xã h�i và kinh
t� theo nguyên t�c “m# r�ng láng ging”… Nh� v�y, th�
gi�i quan H%i giáo nói chung �ã t�o ra m�t s� cam k�t
sâu s�c �9 ng��i H%i giáo có s� thành công trong ho�t
��ng kinh t� xã h�i, vì nó �ã có nh*ng nguyên t�c �8c tin
và ��o �8c, gi�i lu�t ch�t ch{ v s� !n �$nh giá c�, t	ng
tr�#ng kinh t� và vi�c làm, kh�c ph�c s� phân bi�t ��i x`
và �%ng thu�n.

Nói riêng v doanh nhân, doanh nghi�p c�a ng��i H%i
giáo trong ho�t ��ng tài chính c_ng cho th�y �iu này.
Lu�t H%i giáo trong khi ng	n c�m “s� m�p m�” thi�u
minh b�ch trong giao d$ch gi*a các bên c_ng nh� các giao
d$ch b$ c�m khác trong kinh doanh (s�n xu�t r��u, th$t
l�n, v_ khí, m�i dâm, kinh doanh gi�i trí có tính tham
nh_ng,…) thì �%ng th�i l�i khuy�n khích các ch� doanh

nghi�p theo “nguyên t�c l�i nhu�n và chia s� r�i ro”. Các
ngân hàng kinh doanh tài chính c�a ng��i H%i giáo t:m
qu�c gia và khu v�c, qu�c t� ngày càng l�n m�nh, nh�ng
h. luôn khuy�n khích kinh doanh hi�u qu� nh�ng c�m
kinh doanh n� x�u, vi�c “kinh doanh n�”,… �%ng th�i
luôn h��ng các ch� doanh nghi�p tôn tr.ng s� thiêng
liêng c�a các h�p �%ng, thúc ��y công b�ng, t�
ng tr�
gi*a các bên liên quan.

M�t truyn th�ng khác c�a H%i giáo c_ng góp ph:n
không nh� trong vi�c h�n ch� và ng	n c�m tham nh_ng
h�i l�, �ó là “c�m cho vay n�ng lãi”. Theo �ó, v�i ng��i
H%i giáo t	ng tr�#ng kinh t� s{ là vô ngh�a n�u không có
công b�ng xã h�i và kinh t�,…

��
ng nhiên khi nói v nh*ng l�i th� c�a ��o �8c tôn
giáo trong kinh doanh thì c_ng không th9 �o t�#ng m�t
cách siêu hình r�ng, ho�t ��ng kinh t� c�a h. di)n ra
�úng nh� mong ��i c�a th:n linh! Vi�c ch�ng tham
nh_ng và ki9m soát tham nh_ng, t� nó không th9 ch� là
k�t qu� c�a b�t k^ th8 ��o �8c tôn giáo nào, mà nó còn
ph� thu�c vai trò quy�t �$nh cu� các chính ph� liêm
khi�t, hành ��ng và ki�n t�o, c_ng nh� c�a m�t h� th�ng
lu�t pháp kinh t�, xã h�i �� m�nh c�a Nhà n��c. 

Kết luận
�ã có th9 kh�ng �$nh, s� t	ng tr�#ng kinh t�

(economic growth) ngày nay, ch�c ch�n có s� tác ��ng
c�a y�u t� tôn giáo. T	ng tr�#ng kinh t� không ch� b#i
các bi�n s� kinh t�, y�u t� chính tr$, xã h�i mà ph�i tính
��n vi�c các tôn giáo là m�t ngu%n l�c t| v�n xã h�i ��n
truyn th�ng, tính cách dân t�c, t� duy, l�i s�ng và
ph�
ng pháp s�n xu�t.

Hi�n nay, ��ng và Nhà n��c ta �ang r�ng m# ch�
tr�
ng, chính sách �!i m�i trong vi�c khuy�n khích c�ng
�%ng các tôn giáo phát huy vai trò ngu%n l�c xã h�i c�a
mình trong phát tri9n !n �$nh kinh t�, xã h�i. Hy v.ng
r�ng, nh*ng kinh nghi�m qu�c t� m�i m� trên �ây có th9
là m�t tham kh�o t�t cho chính m�t m�ng công tác quan
tr.ng c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, �ó là thúc ��y vai
trò c�a các tôn giáo trong vi�c xã h�i hóa các ho�t ��ng
kinh t�, xã h�i và t| thi�n nhân ��o, th�m chí có th9 v�n
d�ng nh*ng kinh nghi�m c�a c�ng �%ng các tôn giáo th�
gi�i trong vi�c góp ph:n phòng ch�ng tham nh_ng.�
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M�T N�M NHÌN L�I
NGUYỄN LÂN DŨNG*

Tóm tắt: Năm 2017 vừa kết thúc với nhiều thành tựu về kinh tế, văn hoá - xã
hội đáng tự hào. Tuy nhiên, ở khía cạnh đời sống của nhân dân, vẫn còn những
bức xúc chưa được giải quyết, để lại cho năm 2018 những tồn tại cần khắc phục.

Summary: The year 2017 has just ended with many economic, cultural and
social achievements. However, in term of people’s lives, there has been unsolved
problems which need to be overcome in 2018.
Từ khóa: Thành tựu, kinh tế, văn hoá - xã hội, nhân dân, phục vụ nhân dân, Việt Nam.
Key words: Achievement, economic, culture - society, people, serve the people, Vietnam. 
Nhận bài: 26/12/2017; Sửa chữa: 28/12/2017; Duyệt đăng: 10/1/2018.

�i9m n!i b�t trong n	m
2017 là quy�t tâm c�a
Chính ph� trong vi�c
chuy9n bi�n t| m�t Chính

ph� ch� ��o sang m�t Chính ph�
liêm chính, ki�n t�o phát tri9n,
hành ��ng, ph�c v� nhân dân,
phòng ch�ng tham nh_ng, lãng
phí, l�i ích nhóm.

Ch�a bao gi� nh� n	m qua,
Chính ph� �ã liên t�c tr�c ti�p ��i
tho�i và l�ng nghe doanh nghi�p.
Nhiu t! công tác c�a Chính ph�
�ã tr�c ti�p xu�ng t|ng �$a
ph�
ng, t|ng c
 s# s�n xu�t �9
l�ng nghe tâm t�, nguy�n v.ng và
c� nh*ng b8c xúc c�a các doanh
nghi�p và doanh nhân. Chính ph�
�ã m# ra nhiu kênh �9 doanh
nghi�p có th9 giãi bày và chia s�.
Nh*ng hành ��ng quy�t li�t �y �ã làm cho c�ng �%ng
doanh nghi�p b|ng th8c và t� tin v�i tinh th:n kh#i
nghi�p m�nh m{.

Khi doanh nghi�p �ã mong mu�n làm giàu chính �áng
thì b8c tranh kinh t� s{ kh#i s�c. Tính ��n h�t tháng
9/2017 t	ng tr�#ng kinh t� �ã ��t m8c 7,46%, cao nh�t
trong vòng 7 n	m qua. Xu�t kh�u t	ng 20% (rau qu� t	ng
43,4%, h�t �iu t	ng 25,6%, thu� s�n t	ng 19,8%, �i�n

t`, máy tính và linh ki�n t	ng 41,4%, máy móc thi�t b$,
d�ng c� ph� tùng t	ng 29,7%, �i�n tho�i và linh ki�n
t	ng 23,6%). Ch� trong 9 tháng �:u n	m mà v�n FDI (�:u
t� n��c ngoài) �ã ��t 25,5 t� USD (�	ng ký m�i, b! sung
và mua c! ph:n). V�n FDI th�c hi�n ��t t�i k� l�c 12,5 t�
USD. Th$ tr��ng ch8ng khoán ��t m8c cao nh�t k9 t| n	m
2008 (��n 20/10/2017 �ã ��t 826,84 �i9m). T!ng v�n �:u
t� toàn xã h�i ��c tính c� n	m ��t 33.4% GDP, t	ng
12,6% so v�i n	m 2016.

* Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
ẢNH: PV

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018



30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 173+174 (1+2/2018)

NGHIÊN C�U - LÝ LU�N

Giá tiêu dùng bình quân c� n	m t	ng kho�ng 1,6%,
�ã mua thêm h
n 6 t� USD, nâng m8c d� tr* ngo�i h�i lên
trên 45 t� USD (cao nh�t t| tr��c ��n nay). ;�c tính t!ng
thu ngân sách nhà n��c t	ng 10,1% so v�i n	m 2016.

Tính ��n h�t quý 3, �ã có t�i g:n 93.000 doanh nghi�p
thành l�p m�i và 2,1 tri�u doanh nghi�p ho�t ��ng tr# l�i.
T!ng v�n �	ng ký m�i và b! sung ��t 2,1 tri�u t� �%ng,
��t m8c cao nh�t t| tr��c t�i nay. �a s� các doanh nghi�p
nh�n th�y kinh doanh !n �$nh và ngày càng t�t h
n.

T	ng tr�#ng GDP ��c tính c� n	m ��t 6,7%. Tính ��n
h�t quý 3 nông nghi�p t	ng 2,78% (g�p 4 l:n so v�i cùng
k^ n	m 2016). ;�c tính c� n	m xu�t kh�u nông - lâm -
thu� s�n ��t t�i 35 t� USD. Công nghi�p và xây d�ng t	ng
7,17% (riêng ngành ch� bi�n, ch� t�o t	ng 12,8%). Khu
v�c d$ch v� t	ng 7,25% (cao nh�t k9 t| n	m 2008), ��t
m8c kho�ng 70,9 tri�u l��t du khách (trong �ó có kho�ng
9,45 tri�u l��t khách qu�c t�).

N	m 2017 �ã th�c hi�n t!ng ki9m kê ngu%n l�c qu�c
gia. �ã x` lý quy�t li�t 12 d� án và doanh nghi�p nhà n��c
y�u kém, thua l�, th�t thoát. Trong �ó th�c hi�n ti�t gi�m
chi phí, nâng cao n	ng l�c qu�n tr$ và thúc ��y tiêu th�,
c�i thi�n �iu ki�n ho�t ��ng, nh�: Nhà máy thép Vi�t -
Trung qua 9 tháng �ã lãi 163 t� �%ng…

V nông nghi�p, �ã ��y m�nh vi�c c
 c�u l�i, khuy�n
khích 8ng d�ng công ngh� cao. T	ng c��ng liên k�t v�i
doanh nghi�p, g�n s�n xu�t v�i ch� bi�n và tiêu th�. �ã
chuy9n �!i m�t ph:n ��t tr%ng lúa sang nuôi tr%ng khác,

nh� �ó nâng giá tr$ v�t nuôi cây tr%ng, ch�ng h�n nh� giá
tr$ c�a vi�c nuôi tôm �ã t	ng kho�ng 4,5 l:n so v�i n	m
tr��c. Phong trào xây d�ng nông thôn m�i ti�p t�c phát
tri9n, ��n h�t n	m 2017 �ã có 38 �
n v$ c�p huy�n và 31,5%
s� xã ��t chu�n nông thôn m�i (v��t k� ho�ch t�i 31%).

V�i cu�c cách m�ng công ngh� 4.0, ngành công ngh�
thông tin và truyn thông �ã phát tri9n m�nh m{. N	m
2017 riêng vi�c xu�t kh�u ph:n mm �ã ��t t�i 3 t� USD.
�ã ph! c�p wifi mi)n phí cho m�t s� trung tâm du l$ch và
thành ph� l�n. Trong ngành công nghi�p, t� tr.ng ngành
ch� bi�n, ch� t�o �ã ��t ��n 56,1%. Ch�t l��ng t	ng
tr�#ng �ã có nhiu chuy9n bi�n, ch�ng h�n nh� TFP
(n	ng su�t các y�u t� t!ng h�p) �ã ��c ��t 44,1%, PMI
(ch� s� nhà qu�n tr$ mua hàng) vào tháng 9 ��t 53,3 �i9m
(cao nh�t trong ASEAN).

V v	n hoá - xã h�i �ã ��t nhiu ti�n b� n!i b�t. �ã
tích c�c gi�i quy�t h% s
 t%n �.ng và nâng cao ��i s�ng v�t
ch�t, tinh th:n c�a ng��i có công. Qua 9 tháng �:u n	m
2017 �ã t�o ���c vi�c làm cho 1,24 tri�u ng��i, ��a g:n 93
nghìn ng��i �i lao ��ng # n��c ngoài. Hi�n ch� còn 2,21%
s� ng��i th�t nghi�p hay thi�u vi�c làm. T� l� h� nghèo
theo chu�n �a chiu ch� còn kho�ng 6,7-7,2%. Kho�ng 13,5
tri�u ng��i tham gia b�o hi9m xã h�i và 11,4 tri�u ng��i
tham gia b�o hi9m th�t nghi�p, t� l� b�o hi9m y t� bao
ph� 83% dân c�. Chính ph� �ã phê duy�t d� án xây d�ng
10 b�nh vi�n m�i v�i quy mô 5.500 gi��ng b�nh. �ã có
100% các �$a ph�
ng ��t chu�n giáo d�c m:m non cho tr�
5 tu!i. �!i m�i k^ thi t�t nghi�p THPT và tuy9n sinh ��i

Ước tính tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 tăng 10,1% so với năm 2016.
ẢNH: PV
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h.c, cao ��ng. �ang tích c�c hoàn thành vi�c xây d�ng
ch�
ng trình giáo d�c ph! thông m�i t| l�p 1 ��n l�p 12
và chu�n b$ cho vi�c xây d�ng các b� sách giáo khoa m�i.
Các �oàn h.c sinh d� thi Olympic qu�c t� ��t 31 huy
ch�
ng, trong �ó có 14 Huy ch�
ng Vàng. Ch� s� GII (�!i
m�i sáng t�o) c�a n��c ta �ã t	ng 12 b�c, �8ng th8 47/127
qu�c gia. Trong th9 d�c th9 thao, t�i các ��u tr��ng qu�c
t� n��c ta �ã x�p th8 3 t�i Sea Games và x�p th8 4 t�i Para
Games v�i 58 Huy ch�
ng Vàng, 50 Huy ch�
ng B�c và 60
Huy ch�
ng �%ng. Trong cai nghi�n ma tuý �ã t	ng c��ng
tinh th:n t� nguy�n và m# r�ng vi�c �iu tr$ b�ng thu�c
thay th�. �ã h�p tác �9 g� b� 44.000 clip có n�i dung ��c
h�i trên You Tube và 678 tài kho�n và bài vi�t có n�i dung
x�u trên Facebook. �ã t	ng c��ng vi�c qu�n lý tài nguyên,
��t �ai, khoáng s�n; c�p 96,35 gi�y ch8ng nh�n quyn s`
d�ng ��t và x` lý nghiêm các v� ch�t phá r|ng, khai thác
trái phép cát s�i. Kiên quy�t d|ng các d� án có nguy c
 gây
ô nhi)m môi tr��ng. Nhà máy Formosa �ã �i vào s�n xu�t
v�i s� ki9m soát ch�t ch{ v môi tr��ng; vi�c khai thác
thu� s�n và ��i s�ng c�a nhân dân 4 t�nh min Trung sau
s� c� môi tr��ng �ã !n �$nh tr# l�i.

V c�i cách hành chính, ��n nay �ã không còn n�
�.ng v	n b�n quy �$nh chi ti�t, h��ng d�n thi hành. �ã
thông qua 12 lu�t và ban hành 112 ngh$ �$nh, nh�t là các
quy �$nh v �iu ki�n �:u t�, kinh doanh. �ã c�t gi�m
trên 5.000 th� t�c hành chính. Xác �$nh thanh tra, ki9m
tra không quá 1 l:n/n	m v�i doanh nghi�p. �ã gi�m ���c
3% biên ch� công ch8c trong các c
 quan hành chính nhà
n��c. T| ngày 1/10/2016 ��n ngày 31/7/2017 �ã kh#i t�
�iu tra 190 v� án v�i 399 b$ can v t�i tham nh_ng và
17 v� v�i 90 b$ can ph�m t�i ch8c v�, thu h%i tài s�n tham
nh_ng t	ng 12,2% so v�i cùng k^ n	m tr��c. �ã t! ch8c
���c vi�c ti�p 352 nghìn l��t công dân và gi�i quy�t ���c
kho�ng 84% các v� khi�u ki�n. Kiên quy�t c�m t�ng bi�u
quà trong các d$p l), T�t; c�m công ch8c u�ng r��u bia
trong gi� làm vi�c và bu!i tr�a; c�m s` d�ng xe công �i
l) h�i; c�m nh�n ô tô do doanh nghi�p bi�u t�ng, không
c�p bi9n xanh cho ô tô doanh nghi�p…

�i9m n!i b�t trong công tác b�o v� an ninh, an toàn
các s� ki�n quan tr.ng c�a ��t n��c. �i9n hình nh� thành
công c�a Tu:n l) c�p cao APEC 2017. Xây d�ng các ���ng
biên gi�i hoà bình, !n �$nh, h*u ngh$ và h�p tác phát
tri9n. Ch� ��ng tham gia, �óng góp tích c�c trên các di)n
�àn �a ph�
ng và các h�i ngh$ qu�c t�. T	ng c��ng b�o
v� công dân Vi�t Nam sinh s�ng # n��c ngoài.

Nh*ng thành tích n!i b�t trong n	m 2017 là không ai
có th9 ph� nh�n. Tuy nhiên, bên c�nh �ó còn nhiu
nh*ng v��ng m�c ch�a ���c tháo g�:

M�t là, n	ng su�t lao ��ng ch�a cao, vi�c làm ch�a !n
�$nh. Tr��c xu th� c�a cu�c cách m�ng công nghi�p 4.0,
T! ch8c Lao ��ng Th� gi�i (ILO) d� báo trong hai th�p
niên t�i có kho�ng 56% lao ��ng t�i 5 qu�c gia �ông Nam
Á (trong �ó có Vi�t Nam), có nguy c
 m�t vi�c làm vì s�
thay th� c�a robot. Kho�ng 86% lao ��ng trong các ngành

d�t may và giày dép # Vi�t Nam có nguy c
 m�t vi�c làm
vì thay �!i công ngh� (các ngành này �ang t�o ra 3 tri�u
vi�c làm # Vi�t Nam, chi�m 6,2% t!ng lao ��ng và 13,7%
vi�c làm phi nông nghi�p). Th�c t�, m�t s� công ty s�n
xu�t m� ngh� # Bình D�
ng ch� nh�p 5 robot �ã khi�n
90% công nhân ph�i ngh� vi�c, vì m�i robot m�i gi� cho
ra 500 s�n ph�m ��m b�o �� chính xác tuy�t ��i.

Hai là, �!i m�i giáo d�c c	n b�n và toàn di�n còn tri9n
khai ch�m và ch�a t�o ���c nim tin trong nhân dân. Còn
trên 200.000 sinh viên t�t nghi�p ��i h.c ch�a tìm ���c
vi�c làm. �:u vào c�a các tr��ng s� ph�m quá th�p, trong
khi không ít giáo viên còn ch�a ��t chu�n. Nhiu tr��ng
��i h.c và cao ��ng còn tình tr�ng ng��i t�t nghi�p ��i
h.c tham gia �ào t�o sinh viên. Vi�c tích h�p 2 môn (S`
-�$a) hay 3 môn (Lý-Hoá-Sinh) �ang gây hoang mang cho
��i ng_ giáo viên �ang gi�ng d�y t�i các tr��ng.

Ba là, trong l�nh v�c t� pháp còn tình tr�ng khi�u n�i v
các án cho là oan sai do có tình tr�ng ép cung khi�n ph�m
nhân kêu c8u kéo dài và ch�m ���c gi�i quy�t tho� �áng.
V�i các khi�u ki�n �ông ng��i v quyn s` d�ng ��t.

B�n là, vi�c ch	m sóc s8c kho� nhân dân còn ch�a
���c ��m b�o. Không ít ng��i dân ch�a hi9u rõ ���c
quyn l�i c�a mình khi tham gia b�o hi9m, c_ng nh�
không hi9u rõ ���c các quy �$nh c�a pháp lu�t �9 ��m
���c các nhu c:u khám b�nh, ch*a b�nh chính �áng. Các
d$ch s�t xu�t huy�t lan r�ng và kéo dài, l�i xu�t hi�n
thêm m�t s� h�i ch8ng b�nh l�. An toàn v� sinh th�c
ph�m ch�a có gi�i pháp h*u hi�u �9 ��m b�o, vi�c ki9m
soát, qu�n lý thu�c b�o v� th�c v�t còn th� n!i. 

N	m là, nhân dân v|a ph�n kh#i khi th�y ��ng và
Chính quyn ra tay di�t tr| tham nh_ng, nh�ng l�i v|a
hoang mang khi th�y vì sao ngày càng nhiu các v� án
l�n, liên quan ��n cán b� có ch8c, có quyn # Trung �
ng
và �$a ph�
ng?

Sáu là, s� ng��i ch�t trong tham gia giao thông không
gi�m, tình tr�ng bình quân m�i ngày có vài ch�c ng��i
ch�t và nhiu ch�c ng��i b$ th�
ng vì tai n�n giao thông.
Vi�c quy ho�ch �ô th$ thi�u khoa h.c khi�n giao thông
ách t�c, cùng v�i chuy�n kéo quá dài vi�c xây d�ng các
���ng trên cao làm thu h�p di�n tích giao thông. Vi�c
thi�u ch�p hành lu�t giao thông còn có ph:n liên quan
��n vi�c x` lý không nghiêm v�i nh*ng ng��i c� tình vi
ph�m lu�t giao thông.

B�y là, bi�n �!i khí h�u có liên quan ��n nh*ng hành
��ng ch�t phá r|ng kéo dài, lâm t�c l�ng hành b�t ch�p
l�nh �óng c`a r|ng c�a Th� t��ng Chính ph�. Vi�c xu�t
hi�n thêm n�n “cát t�c” gây xói l# nghiêm tr.ng t�i các
khu dân c� ven sông nh�ng ch�a ���c gi�i quy�t d8t �i9m.
Tình tr�ng xâm nhi)m m�n và thi�u phù sa # �%ng b�ng
sông C`u Long gây lo ng�i cho an ninh l�
ng th�c. Ch�
tr�
ng m�t v� lúa, m�t v� tôm xu�t kh�u s{ có r�t nhiu
tri9n v.ng n�u nh� b�o ��m ���c gi�ng tôm � kháng v�i
virút gây b�nh và ��m b�o ���c v� sinh ao nuôi.�

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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K"t qu� ni b�t c�a 
công tác M�t tr�n n�m 2017

1.Nâng cao n	ng l�c ho�t ��ng c�a h� th�ng M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam �áp 8ng yêu c:u nhi�m v� trong

giai �o�n m�i

Ngày 4/1/2017, t�i TP. C:n Th
 �ã di)n ra H�i ngh$
l:n th8 6 U� ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
(khóa VIII). T!ng Bí th� Nguy)n Phú Tr.ng ��n d� và
phát bi9u ch� ��o h�i ngh$. 

H�i ngh$ l:n th8 b�y �y ban Trung �
ng M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam (khóa VIII) h.p ngày 22/6/2017 t�i Th� �ô
Hà N�i. M�t n�i dung quan tr.ng t�i H�i ngh$ l:n này là
th�o lu�n, cho ý ki�n vào T� trình c�a Ban Th��ng tr�c
v hi�p th�
ng c` Ch� t$ch �y ban Trung �
ng M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam. H�i ngh$ �ã c` �%ng chí Tr:n Thanh
M�n, �y viên Ban Ch�p hành Trung �
ng ��ng, Phó Ch�
t$ch - T!ng Th� ký �y ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam gi* ch8c Ch� t$ch �y ban Trung �
ng M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam khóa VIII.

M�i �ây, ngày 6/1/2018, t�i TP H% Chí Minh, H�i ngh$
�y ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam l:n th8
tám (khóa VIII) nhi�m k^ 2014-2019 �ã hi�p th�
ng c`
�%ng chí H:u A Lnh, �y viên Trung �
ng Ð�ng, Phó
Tr�#ng Ban Th��ng tr�c Ban Ch� ��o Tây B�c gi* ch8c
Phó Ch� t$ch, T!ng Th� ký �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t
Nam khóa VIII.

2.T! ch8c ngày h�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c # �$a
bàn dân c� có nhiu �!i m�i

Trong d$p k� ni�m 87 n	m ngày truyn th�ng M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), m�c dù
nhiu �$a ph�
ng ch$u �nh h�#ng c�a bão l_, song �ã có
h
n 100.000 khu dân c� trong c� n��c (t� l� 95% t!ng s�
khu dân c�) t! ch8c ���c Ngày h�i ��i �oàn k�t v�i không
khí �:m �m, vui t�
i (trong �ó trên 60% khu dân c� t!

ch8c b*a c
m ��i �oàn k�t). Nhiu lãnh ��o và nguyên
lãnh ��o ��ng, Nhà n��c, MTTQ Vi�t Nam, lãnh ��o các
c�p, các ngành, c�p �y, chính quyn �$a ph�
ng, �ông
��o cán b�, ��ng viên �ã v chung vui v�i các khu dân c�
trong c� n��c. 

3.Kh�i ��i �oàn k�t trong các t:ng l�p nhân dân, �%ng
bào các dân t�c, tôn giáo ngày càng ���c t	ng

c��ng, c�ng c�

Th�c hi�n các k�t lu�n c�a �oàn Ch� t$ch �y ban
Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam v “�!i m�i n�i dung và
ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a MTTQ Vi�t Nam trong công
tác dân t�c”, “�!i m�i n�i dung và ph�
ng th8c ho�t
��ng c�a MTTQ Vi�t Nam trong công tác tôn giáo” và �
án “�!i m�i công tác thông tin, tuyên truyn c�a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam”, �y ban MTTQ Vi�t Nam các c�p �ã
th��ng xuyên th	m h�i, ��ng viên, ch	m lo và n�m b�t
tâm t�, nguy�n v.ng c�a các t:ng l�p nhân dân, �%ng
bào dân t�c, tôn giáo, ng��i tiêu bi9u, ng��i uy tín trong
c�ng �%ng. 
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4.��y m�nh cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây
d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n minh” và ch� ��ng

tri9n khai các ho�t ��ng c8u tr�, h� tr� ng��i nghèo, góp
ph:n ��m b�o an sinh xã h�i

T| cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn k�t xây d�ng nông
thôn m�i, �ô th$ v	n minh” �ã hình thành nhiu mô hình,
sáng ki�n c�a M�t tr�n góp ph:n hoàn thành và nâng cao
ch�t l��ng các tiêu chí xây d�ng nông thôn m�i # c
 s#. 

Tính ��n cu�i tháng 11/2017, c� n��c �ã có 2.884 xã
(��t 32,30%) ���c công nh�n ��t chu�n nông thôn m�i
(v��t ch� tiêu � ra là 31%); tính ��n h�t 15/12/2017, c�
n��c có 43 �
n v$ c�p huy�n thu�c 24 t�nh, thành ph� ���c
công nh�n ��t chu�n nông thôn m�i (v��t ch� tiêu 5 �
n v$).

N	m 2017, �oàn Ch� t$ch �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t
Nam t! ch8c các ��t phát ��ng và ra l�i kêu g.i nhân dân
toàn qu�c �ng h� giúp �� �%ng bào các t�nh min núi phía
B�c, min Trung, Tây Nguyên và Tây Nam b� ch$u thi�t h�i
n�ng n do bão l_ gây ra. Tính ��n ngày 15/12/2017, t!ng
s� tin �y ban MTTQ Vi�t Nam các c�p v�n ��ng và ti�p
nh�n t| các ngu%n �óng góp h� tr� nhân dân kh�c ph�c
thi�t h�i do thiên tai là 607,070 t� �%ng. Ban Th��ng tr�c
�y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam �ã phân b! ��n các
t�nh b$ thi�t h�i s� tin là 46,585 t� �%ng.

Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam �ã
ph�i h�p t! ch8c C:u truyn hình tr�c ti�p “Chung tay vì
ng��i nghèo” n	m 2017 t�i hai �i9m c:u TP. Hà N�i và
TP. H% Chí Minh, �ã ti�p nh�n �ng h� và cam k�t �ng h�
ng��i nghèo s� tin h
n 264 t� �%ng.

N	m 2017, Qu� “Vì ng��i nghèo” # b�n c�p thu ���c
919,483 t� �%ng.

5.Công tác giám sát và ph�n bi�n xã h�i ���c tri9n
khai �%ng b� trong h� th�ng M�t tr�n v�i ch�t

l��ng, hi�u qu� cao h
n

N	m 2017, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ
Vi�t Nam ti�p t�c ph�i h�p v�i các b�, ngành và các t!
ch8c thành viên tri9n khai 11 ch�
ng trình giám sát c�p
Trung �
ng. �y ban MTTQ Vi�t Nam các �$a ph�
ng �ã
tri9n khai t! ch8c 850 cu�c giám sát c�p t�nh; 4.469 cu�c
giám sát c�p huy�n và 45.584 cu�c giám sát c�p xã. Cùng

v�i giám sát ��c l�p, �y ban MTTQ Vi�t Nam các c�p �ã c`
��i di�n tham gia các �oàn giám sát c�a các t! ch8c thành
viên và các c
 quan nhà n��c # �$a ph�
ng 22.450 cu�c.
C�p Trung �
ng và nhiu �$a ph�
ng �ã th�c hi�n t�t
giám sát vi�c gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo ��i v�i các v�
vi�c gây b8c xúc trong nhân dân. �y ban MTTQ Vi�t Nam
các c�p �ã t! ch8c ���c 15.745 cu�c ph�n bi�n xã h�i và
32.064 công vi�c, n�i dung tham gia góp ý xây d�ng
��ng, xây d�ng chính quyn.

6.Phát huy các t:ng l�p nhân dân và các t! ch8c
thành viên trong tham gia ��u tranh phòng, ch�ng

tham nh_ng, lãng phí

�y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam �ã ban hành
Ch�
ng trình hành ��ng c�a MTTQ Vi�t Nam th�c hi�n
Ngh$ quy�t Trung �
ng 4 khóa XII c�a ��ng v công tác
xây d�ng ��ng. Ph�i h�p v�i H�i Nhà báo Vi�t Nam phát
��ng, tri9n khai Gi�i báo chí toàn qu�c “Báo chí v�i công
tác ��u tranh phòng, ch�ng tham nh_ng, lãng phí”. Sau
m�t n	m phát ��ng �ã có 1126 tác ph�m báo chí (phát
thanh, báo in, báo �i�n t`, báo gi�y) tham gia. Ngày
2/1/2018, Ban T! ch8c �ã t!ng k�t và trao 31 gi�i A,B,C
và Khuy�n khích. Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam �ã t! ch8c t.a �àm gi�i pháp “M�t tr�n T!
qu�c Vi�t giám sát cán b�, công ch8c, ��ng viên # khu
dân c�”; “Th�c tr�ng, gi�i pháp M�t tr�n tham gia ��u
tranh phòng ch�ng tham nh_ng, lãng phí”; duy trì vi�c
tô�ng h
�p và x` lý thông tin nhanh (hàng tu:n) ph�n ánh
trên ba�o chi� v ch�ng tham nh_ng, lãng phí.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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7.Công b� “Sách vàng sáng t�o Vi�t Nam” n	m 2017 và
phát ��ng phong trào thi �ua “�oàn k�t sáng t�o”

trong các t:ng l�p nhân dân

Nh�m tôn vinh và gi�i thi�u nh*ng công trình sáng
t�o khoa h.c, công ngh� trong các t:ng l�p nhân dân,
nhân d$p k� ni�m 72 n	m Cách m�ng Tháng Tám và Qu�c
khánh 2-9, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t
Nam ph�i h�p v�i Liên hi�p các H�i Khoa h.c và K� thu�t
Vi�t Nam, B� Khoa h.c và Công ngh� t! ch8c L) công b�
“Sách vàng sáng t�o Vi�t Nam” n	m 2017. T�i bu!i l) �ã
công b� và bi9u d�
ng 72 công trình tiêu bi9u c�a tác
gi�, nhóm tác gi�.

�oàn Ch� t$ch �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam �ã
phát ��ng phong trào thi �ua “�oàn k�t sáng t�o, nâng
cao n	ng su�t, ch�t l��ng, hi�u qu�, h�i nh�p qu�c t�”.

8.H�i ngh$ bi9u d�
ng Ch� t$ch M�t tr�n c�p xã và
Tr�#ng ban Công tác M�t tr�n tiêu bi9u toàn qu�c

giai �o�n 2014 - 2017

Tôn vinh và ghi nh�n nh*ng k�t qu� n!i b�t c�a cán
b� M�t tr�n # c
 s#, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam �ã t! ch8c thành công H�i ngh$ bi9u
d�
ng Ch� t$ch �y ban MTTQ Vi�t Nam c�p xã và Tr�#ng
ban Công tác M�t tr�n tiêu bi9u toàn qu�c giai �o�n 2014-
2017. H�i ngh$ �ã bi9u d�
ng và trao 51 B�ng khen c�a
Th� t��ng Chính ph�, 391 B�ng khen c�a �y ban Trung
�
ng MTTQ Vi�t Nam cho Ch� t$ch �y ban MTTQ Vi�t Nam
c�p xã và Tr�#ng Ban công tác M�t tr�n tiêu bi9u có nhiu
thành tích trong công tác M�t tr�n giai �o�n 2014-2017.

9.T! ch8c thành công các ho�t ��ng k� ni�m 55 n	m
quan h� ngo�i giao Vi�t Nam - Lào và 50 n	m quan

h� ngo�i giao Vi�t Nam - Campuchia

Ngày 25/6/2017, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam t! ch8c H�i Ch� t$ch M�t tr�n 3 n��c Vi�t
Nam - Lào - Campuchia t�i Hà N�i, Vi�t Nam; ngày
14/7/2017 t! ch8c H�i ngh$ qu�c t� xây d�ng ���ng biên
gi�i hòa bình h*u ngh$ Vi�t Nam - Lào t�i t�nh Qu�ng
Bình, Vi�t Nam; ngày 16/8/2017 ph�i h�p t! ch8c H�i
ngh$ qu�c t� xây d�ng ���ng biên gi�i hoà bình, h*u ngh$
h�p tác cùng phát tri9n Campuchia - Vi�t Nam t�i t�nh
Kam Pot, V�
ng qu�c Campuchia. Trong n	m 2017, �y ban
MTTQ Vi�t Nam các t�nh có chung ���ng biên gi�i �ã t!
ch8c ���c 330 ho�t ��ng giao l�u nhân dân v�i 16.097
ng��i tham gia.

10.Hoàn thi�n các c
 ch� ��m b�o, nâng cao n	ng
l�c ho�t ��ng c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam

Ngày 15/6/2017, �oàn Ch� t$ch �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam, Chính ph� và �y ban Th��ng v� Qu�c h�i
�ã ký Ngh$ quy�t liên t$ch s� 403/NQLT quy �$nh chi ti�t
các hình th8c giám sát, ph�n bi�n xã h�i c�a MTTQ Vi�t
Nam. �ây là v	n b�n pháp lý quan tr.ng gi*a M�t tr�n v�i
các c
 quan cao nh�t c�a Nhà n��c �9 tri9n khai công tác
giám sát và ph�n bi�n xã h�i. B� Tài chính �ã k$p th�i
ban hành các thông t� h��ng d�n.

N	m 2017, c�p Trung �
ng t�p hu�n tr�c ti�p cho 260
cán b� M�t tr�n c�p t�nh; b%i d��ng v ki�n th8c, k�
n	ng, nghi�p v� công tác M�t tr�n cho 485 cán b� M�t
tr�n c�p t�nh và c�p huy�n. �y ban MTTQ Vi�t Nam các �$a
ph�
ng �ã m# 1.289 l�p t�p hu�n, b%i d��ng cho 129.422
l��t cán b� M�t tr�n và Tr�#ng ban Công tác M�t tr�n #
khu dân c�.�
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Dấu ấn Tạp chí Mặt trận 
1n�m sau đi m�i

AN THẢO

Năm 2017 đi qua, Tạp chí Mặt trận ghi dấu đậm nét với những đổi mới toàn diện
về tổ chức quản lý công tác tòa soạn, Tạp chí in nâng cao chất lượng nội dung và
hình thức, từng bước trở thành một tạp chí nghiên cứu khoa học, doanh số phát
hành ổn định và có bước phát triển; lượng bạn đọc được mở rộng. Đáng chú ý, lần
đầu tiên trong lịch sử gần 17 năm, Tạp chí cho ra mắt tờ Tạp chí điện tử, với giao
diện hiện đại, cập nhật nhanh chóng thông tin thông qua nhiều thể loại bài viết
đưa công tác Mặt trận đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Tiếp tục xuất bản Tạp chí in bộ mới
Trong n	m 2017, T�p chí M�t tr�n xu�t b�n và phát

hành 12 s� T�p chí, trong �ó T�p chí M�t tr�n xu�t b�n 2
s� ��c bi�t (g�p tháng 1+2; tháng 6+7). 

T�p chí th�c hi�n t�t vi�c ph! bi�n k�t qu� nghiên
c8u lý lu�n và t!ng k�t th�c ti)n v các phong trào thi
�ua yêu n��c, các cu�c v�n ��ng do M�t tr�n ch� trì;
tuyên truyn k�t qu� công tác M�t tr�n trên các l�nh v�c:

Các đại biểu ấn nút khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận, tháng 6/2017. ẢNH: KỲ ANH

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Công tác tôn giáo, công tác dân t�c, công tác ��i ngo�i và
kiu bào...; tuyên truyn k�t qu� th�c hi�n nhi�m v�
chính tr$, kinh t� - xã h�i, qu�c phòng, an ninh c�a ��t
n��c n	m 2017; tuyên truyê�n các ho�t ��ng ch	m lo
ng��i nghèo va� th�c hi�n m�c tiêu thoát nghèo bn v*ng
và ca�c hoa�t �ô�ng xây d�ng nhà ��i �oàn k�t cho ng��i
nghèo; tuyên truyn Cu�c v�n ��ng "Toàn dân �oàn k�t
xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n minh”, "Ng��i Vi�t
Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam", phong trào thi �ua
“�oàn k�t sáng t�o”; các ch�
ng trình ph�i h�p giám sát
c�a MTTQ Vi�t Nam...

T�p chí M�t tr�n trong n	m 2017, �ã bám sát yêu c:u
c�a s� nghi�p �!i m�i nói chung, �!i m�i công tác M�t
tr�n nói riêng; th�c hi�n �úng tôn ch�, m�c �ích tuyên
truyn ch� tr�
ng c�a ��ng, chính sách và pháp lu�t c�a
Nhà n��c v ��i �oàn k�t dân t�c và M�t tr�n Dân t�c
Th�ng nh�t.  

Ra mắt Tạp chí điện tử Mặt trận
Ngày 19/6/2017, T�p chí �i�n t` M�t tr�n �ã chính

th8c ra m�t t�i �$a ch�: tapchimattran.vn.

Theo Quy�t �$nh s� 229/GP-BTTT, ngày 22/5/2017 c�a
B� tr�#ng B� Thông tin và Truyn thông, c�p gi�y phép
ho�t ��ng báo chí �i�n t` cho T�p chí �i�n t` M�t tr�n.

Vi�c ra m�t T�p chí �i�n t` M�t tr�n là s� ki�n quan
tr.ng, �ánh d�u b��c phát tri9n m�i c�a T�p chí M�t
tr�n, giúp T�p chí có �iu ki�n th�c hi�n t�t h
n nhi�m
v� chính tr$; cung c�p k$p th�i các thông tin v công
tác M�t tr�n... Bên c�nh �ó, s� ra ��i c�a T�p chí �i�n
t` M�t tr�n �ã giúp cho vi�c k�t n�i �%ng bào ta #
trong và ngoài n��c, góp ph:n truyn t�i t�t h
n
nh*ng thông tin c�a h� th�ng M�t tr�n t| Trung �
ng
t�i �$a ph�
ng.  

Công tác phát hành và quảng cáo có bước
tăng trưởng

N	m 2017, l��ng phát hành c�a T�p chí in duy trì t|
2.500 - 3.000 cu�n/k^/tháng; phát hành qua Công ty
Phát hành báo chí Trung �
ng và các kênh khác, t�i nhiu
��i t��ng b�n �.c, g%m: H� th�ng c
 quan M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam các c�p và các t! ch8c thành viên c�a M�t
tr�n t| Trung �
ng ��n c
 s#, các c
 quan ��ng, Nhà
n��c, chính quyn, các tr��ng ��i h.c, vi�n nghiên c8u,
các t! ch8c tôn giáo và nh*ng ng��i nghiên c8u và tr�c
ti�p làm công tác M�t tr�n… 

T�p chí ti�p t�c th�c hi�n chính sách phát tri9n, ��i
t��ng phát hành c�a T�p chí M�t tr�n r�ng rãi t�i t�t c�

c�p huy�n, qu�n thu�c các t�nh, thành ph� trong ph�m
vi c� n��c ph�c v� ��i ng_ cán b� M�t tr�n, dân v�n, cán
b� ��ng, chính quyn, �oàn th9... Nâng cao hi�u qu� công
tác qu�ng cáo trên T�p chí M�t tr�n �9 có ngu%n thu ph�c
v� cho vi�c xu�t b�n và phát hành T�p chí M�t tr�n. 

Đầu tư văn phòng mới và tăng cường
nhân sự  

Trong n`a �:u n	m 2017, T�p chí M�t tr�n �ã th�c
hi�n ���c 2 nhi�m v� quan tr.ng, �ó là hoàn thi�n c
 s#
v�t ch�t, c�ng c� nhân s�, b! sung thêm ngu%n l�c cho
T�p chí. 

V c
 s# v�t ch�t, T�p chí ���c Ban Th��ng tr�c t�o
�iu ki�n thu�n l�i, phân b! cho tr� s# m�i. Trên c
 s# �ó,
T�p chí �ã �:u t� s`a ch*a m�i, khang trang; trang thi�t
b$ hi�n ��i, �:y ��, �áp 8ng ���c �òi h�i c�a công vi�c
theo �$nh h��ng m�i.   

Tiếp tục đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ
được giao

Tr�i qua g:n 17 n	m hình thành và phát tri9n (2001-
2018), T�p chí M�t tr�n �ã th�c hi�n t�t tôn ch�, m�c �ích
là tuyên truyn ���ng l�i, ch� tr�
ng c�a ��ng v ��i
�oàn k�t dân t�c và M�t tr�n Dân t�c Th�ng nh�t trong
giai �o�n cách m�ng hi�n nay, �%ng th�i, góp ph:n nâng
cao trình �� lý lu�n và ch� ��o th�c ti)n c�a ��i ng_ cán
b� M�t tr�n các c�p. 

T�p chí M�t tr�n ti�p t�c �!i m�i v t! ch8c b� máy,
không ng|ng �!i m�i n�i dung, hình th8c c_ng nh�
ph�
ng th8c ho�t ��ng. T| m�t t� T�p chí in, ��n nay T�p
chí M�t tr�n �ã có T�p chí �i�n t`, các s� phát hành �u
có s� thay �!i v hình th8c và n�i dung g�n v�i ho�t ��ng
c�a MTTQ Vi�t Nam.

Trong th�i gian t�i, T�p chí M�t tr�n s{ ti�p t�c ��y
m�nh công tác thông tin tuyên truyn, ��m b�o chiu
sâu và ��c bi�t nêu ���c nh*ng g�
ng �i9n hình, nh*ng
mô hình �i9m trong công tác M�t tr�n t�i các �$a
ph�
ng... �%ng th�i, T�p chí M�t tr�n t	ng c��ng k�t n�i
v�i các t� báo, t�p chí trong h� th�ng M�t tr�n �9 công
tác M�t tr�n # 63 t�nh, thành ph� ngày càng ���c tuyên
truyn sâu r�ng.

V�i nh*ng �$nh h��ng trên, T�p chí M�t tr�n ���c k^
v.ng s{ ngày càng �áp 8ng t�t yêu c:u, nhi�m v� c�a
��ng �oàn, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ
Vi�t Nam, �%ng th�i là m�t kênh quan tr.ng �9 c` tri c�
n��c nói lên ti�ng nói c�a mình và M�t tr�n, thông qua
�ó giám sát nh*ng v�n � c` tri ph�n ánh.�
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��A NGH	 QUY
T ��I H�I ��NG VÀO CU�C S�NG

T�ng c�$ng ho�t đ
ng c�a M�t tr�n 
trong vi�c t�p h�p, ph�n ánh ý ki"n nhân dân 
đ�i v�i Đ�ng và Nhà n��c

BÙI XUÂN ĐỨC*

Tóm tắt: Trong chế độ dân chủ ở nước ta, bên cạnh việc phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, các thiết chế đại diện của nhân dân, còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của
nhân dân; tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị đó đến các cơ quan có trách nhiệm
(cơ quan Đảng và Nhà nước). Bài viết dưới đây tập trung làm rõ thực trạng và đề xuất
các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc
tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước trong điều
kiện mới hiện nay.

Summary: In the democratic regime of Vietnam, besides the promotion of the people’s
mastery, the representative organizations of the people also listen to the people’s
opinions and aspirations, gather, and reflect on this feedback and recommendations to
the responsible agencies (the Party and the State). This article focuses on clarifying the
current situation and proposing measurese to improve the performance of the Vietnam
Fatherland Front in gathering and reflecting the opinions and recommendations of the
people to the Party and the State in the current condition.
Từ khóa: Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng, Nhà nước.
Key words: People, thoughts, aspirations, opinions, recommendations, the Vietnam Fatherland Front, the Party and the State. 
Nhận bài: 23/11/2017; Sửa chữa: 6/12/2017; Duyệt đăng: 10/1/2018.

Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp trong việc tập hợp, phản
ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối
với Đảng và Nhà nước

Ho�t ��ng t�p h�p, ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh$ c�a
nhân dân c�a các thi�t ch� chính tr$ (��ng, Nhà n��c,
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam…) xu�t phát t| quan �i9m:
b�o ��m quyn l�c thu�c v nhân dân. Nhân dân v|a
tr�c ti�p th�c hi�n v|a �y quyn cho các thi�t ch� ��i
di�n thay mình th�c hi�n d��i s� “ch� huy, sai khi�n” và
giám sát c�a mình. Còn các thi�t ch� ��i di�n ph�i th9
hi�n và th�c hi�n ý chí, nguy�n v.ng c�a nhân dân,
ph�i l�ng nghe tâm t�, nguy�n v.ng, ý ki�n, ki�n ngh$
c�a nhân dân, quan tâm gi�i quy�t nh*ng yêu c:u, k9 c�
ti�p thu các hi�n k� c�a nhân dân. T| �ây xu�t hi�n yêu
c:u ph�i t�p h�p, ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh$, nguy�n

v.ng, hi�n k� �ó ��n các c
 quan có trách nhi�m (c

quan ��ng và Nhà n��c) �9 ti�p thu sáng ki�n và gi�i
quy�t nh*ng yêu c:u, ki�n ngh$ c�a nhân dân. “Các c

quan nhà n��c, cán b�, công ch8c, viên ch8c ph�i tôn
tr.ng Nhân dân, t�n t�y ph�c v� Nhân dân, liên h� ch�t
ch{ v�i Nhân dân, l�ng nghe ý ki�n và ch$u s� giám sát
c�a Nhân dân” (�iu 8 Hi�n pháp). �%ng th�i, ph�i k�t
h�p thông tin, tuyên truyn, v�n ��ng, gi�i thích, kêu
g.i nhân dân tích c�c h�#ng 8ng và h	ng hái th�c hi�n
ch� tr�
ng, ���ng l�i, chính sách, pháp lu�t c�a ��ng
và Nhà n��c. Trong ho�t ��ng này có s� tham gia c�a
nhiu ch� th9: t! ch8c ��ng, c
 quan Nhà n��c (nh�t là
các c
 quan ��i di�n quyn l�c nhà n��c), các �oàn th9
nhân dân (hay còn g.i là các t! ch8c chính tr$ - xã h�i).
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam v�i t� cách là c
 s# chính tr$
c�a chính quyn nhân dân - ��
ng nhiên c_ng �óng m�t
vai trò quan tr.ng.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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M�t tr�n T! qu�c (MTTQ) Vi�t Nam là t! ch8c liên minh
chính tr$, liên hi�p t� nguy�n c�a t! ch8c chính tr$, các
t! ch8c chính tr$ - xã h�i, t! ch8c xã h�i và các cá nhân
tiêu bi9u trong các giai c�p, các t:ng l�p xã h�i, các dân
t�c, các tôn giáo và ng��i Vi�t Nam �$nh c� # n��c ngoài
v�i t� cách là c
 s# chính tr$ c�a chính quyn nhân dân,
��i di�n cho quyn và l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a
nhân dân có vai trò và trách nhi�m l�n trong vi�c thu
th�p, ph�n ánh và tham gia gi�i quy�t, �ôn ��c, giám sát
vi�c gi�i quy�t ý ki�n, nguy�n v.ng c�a nhân dân. Hi�n
pháp, Lu�t MTTQ Vi�t Nam ghi nh�n rõ: “M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam là c
 s# chính tr$ c�a chính quyn nhân dân;
��i di�n, b�o v� quyn và l�i ích h�p pháp, chính �áng
c�a Nhân dân; t�p h�p, phát huy s8c m�nh ��i �oàn k�t
toàn dân t�c, th�c hi�n dân ch�, t	ng c��ng �%ng thu�n
xã h�i; giám sát, ph�n bi�n xã h�i; tham gia xây d�ng
��ng, Nhà n��c, ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân góp ph:n
xây d�ng và b�o v� T! qu�c” (�iu 9, Hi�n pháp n	m
2013); “T�p h�p, t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri và
Nhân dân �9 ph�n ánh, ki�n ngh$ v�i ��ng, Nhà n��c.”
(�iu 3, Lu�t MTTQ Vi�t Nam n	m 2015). Lu�t Khi�u n�i,
Lu�t T� cáo n	m 2010 quy �$nh: “M�t tr�n T! qu�c t! ch8c
ti�p dân ��n khi�u n�i, t� cáo, ki�n ngh$, ph�n ánh liên
quan ��n khi�u n�i, t� cáo; khi nh�n ���c khi�u n�i, t�
cáo thì nghiên c8u, chuy9n ��n ng��i có th�m quyn gi�i
quy�t khi�u n�i, t� cáo”. 

Đánh giá thực trạng hoạt động tập hợp,
phán ánh ý kiến nhân dân của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp thời gian qua

��i v�i ho�t ��ng t�p h�p, t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$
c�a c` tri và nhân dân qua vi�c ph�i h�p t! ch8c ti�p xúc
c` tri cho các ��i bi9u dân c`. 

Sau m�i ��t ti�p xúc c` tri c�a ��i bi9u Qu�c h�i,
�oàn ��i bi9u Qu�c h�i ch� trì ph�i h�p v�i Ban Th��ng
tr�c U� ban MTTQ c�p t�nh t�p h�p, t!ng h�p các ý ki�n,
ki�n ngh$ c�a c` tri thu�c th�m quyn gi�i quy�t c�a
các c
 quan nhà n��c, t! ch8c, �
n v$ # trung �
ng g`i
U� ban Th��ng v� Qu�c h�i và �oàn Ch� t$ch U� ban
Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam; �%ng th�i chuy9n nh*ng ý
ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri thu�c th�m quyn c�a các c

quan nhà n��c, t! ch8c, �
n v$ h*u quan # �$a ph�
ng
�9 xem xét, gi�i quy�t và tr� l�i c` tri. ��i v�i ti�p xúc
c�a ��i bi9u H�i �%ng nhân dân thì các t! ��i bi9u, ��i
bi9u và �y ban MTTQ cùng c�p t�p h�p. Các �y viên �y
ban MTTQ các c�p tham d� các cu�c ti�p xúc c_ng có
th9 g`i các báo cáo ý ki�n, ki�n ngh$ thu th�p ���c v
�y ban MTTQ c�p mình �9 t!ng h�p chung. �oàn Ch�
t$ch U� ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam ch� trì ph�i h�p
v�i U� ban th��ng v� Qu�c h�i xây d�ng Báo cáo t!ng
h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri c� n��c �9 báo cáo
tr��c k^ h.p Qu�c h�i. Ban Th��ng tr�c �y ban MTTQ
�$a ph�
ng t!ng h�p ý ki�n thông báo ra tr��c k^ h.p
H�i �%ng nhân dân.

Th�c hi�n Ngh$ quy�t liên t$ch s� 525/2012/ NQLT
ngày 27/9/2012 h��ng d�n v vi�c ��i bi9u Qu�c h�i ti�p
xúc c` tri và nay ���c Lu�t MTTQ Vi�t Nam m�i 2015 ghi
nh�n (�iu 15) thì ho�t ��ng t�p h�p, ph�n ánh ý ki�n
nhân dân c�a �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam �ã ���c
k�t h�p cùng v�i vi�c ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c`
tri thành “Báo cáo t!ng h�p ý ki�n c` tri và Nhân dân”.
Ph�
ng th8c này tuy có m�t s� thu�n l�i, song �ã làm
cho ho�t ��ng t�p h�p, ph�n ánh ý ki�n nhân dân c�a
MTTQ b$ l� thu�c vào vi�c ti�p xúc c` tri và báo cáo tr��c
k^ h.p c�a các c
 quan dân c`, mà thi�u �i vi�c t�p h�p,
ph�n ánh th��ng xuyên ��n các c
 quan t! ch8c ��ng và
Nhà n��c có th�m quyn.

� �$a ph�
ng, vi�c t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c`
tri �ôi khi còn ch�a �:y �� do ch�a th�c s� có s� ph�i
h�p ch�t ch{ gi*a �y ban MTTQ các c�p và các c
 quan
h*u quan. �y ban MTTQ c�p huy�n do không ph�i là c�p
có trách nhi�m tr�c ti�p v�i công tác này nên ch�a th�c
s� quan tâm th��ng xuyên ��n công tác t!ng h�p ý ki�n,
ki�n ngh$ c�a c` tri t�i �$a ph�
ng do �ó ph:n nào �nh
h�#ng ��n ch�t l��ng c�a vi�c t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$
c�a c` tri và nhân dân c�a �y ban MTTQ c�p t�nh. 

Vi�c theo dõi, giám sát vi�c gi�i quy�t ý ki�n, ki�n ngh$
c�a c` tri g`i ��n các b�, ngành còn y�u. Tình tr�ng các c

quan b� ngành tr� l�i b�ng v	n b�n còn chung chung, ch�a
�áp 8ng ���c v�n � c` tri ki�n ngh$, cá bi�t có v�n �
không ���c tr� l�i, �9 c` tri ki�n ngh$ nhiu l:n; nhiu ý
ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri ch�m ���c gi�i quy�t, ho�c
nh*ng �iu �ã h8a v�i c` tri ch�a ���c các c
 quan, t!
ch8c, cá nhân gi�i quy�t m�t cách �:y ��, k$p th�i, nh�ng
M�t tr�n l�i ch�a có c
 ch� �9 yêu c:u th�c hi�n. 

��i v�i ho�t ��ng t! ch8c thu th�p, l�y ý ki�n, ki�n
ngh$ th��ng xuyên (H�i ngh$ �y ban MTTQ Vi�t Nam, t�p
h�p ý ki�n c�a thành viên, ý ki�n c�a các t:ng l�p nhân
dân, báo chí…).

Ph�
ng th8c thu th�p, l�y ý ki�n, ki�n ngh$ th��ng
xuyên thông qua các H�i ngh$ �y ban MTTQ Vi�t Nam, t�p
h�p ý ki�n c�a thành viên, ý ki�n c�a các t:ng l�p nhân
dân, báo chí… �ã th�c hi�n lâu nay và ���c coi là ph�
ng
th8c truyn th�ng c�a M�t tr�n, bao g%m: Thu th�p ý ki�n
qua các h�i ngh$ th��ng k^ (ho�c b�t th��ng) c�a �y ban
Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam, �oàn Ch� t$ch �y ban Trung
�
ng MTTQ Vi�t Nam, c�a �y ban M�t tr�n T! qu�c các
c�p; T�p h�p, t!ng h�p ý ki�n, nguy�n v.ng c�a nhân
dân c�a MTTQ c�p d��i g`i v �y ban MTTQ c�p trên; T�p
h�p ý ki�n �oàn viên, h�i viên và nhân dân c�a các t!
ch8c thành viên g`i v U� ban MTTQ các c�p; Báo cáo
ph�n ánh c�a các H�i �%ng t� v�n qua các cu�c kh�o sát,
qua ho�t ��ng th�c ti)n c�a các nhà khoa h.c là thành
viên c�a các H�i �%ng; Báo cáo ph�n ánh ý ki�n c�a nhân
dân c�a �y viên �y ban MTTQ các c�p; T�p h�p ý ki�n,
ki�n ngh$ c�a nhân dân thu th�p ���c qua vi�c, qua ti�p
nh�n, x` lý �
n th� khi�u n�i, t� cáo c�a công dân, qua
d� lu�n, báo chí.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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T�i các h�i ngh$ �oàn Ch� t$ch, U� ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam, h�i ngh$ �y ban MTTQ các c�p, h�i ngh$
c�a các t! ch8c thành viên M�t tr�n các c�p, nh*ng ý
ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân �u ���c Ban Th��ng tr�c
U� ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam và MTTQ các c�p t!ng
h�p ph�n ánh v�i ��ng, Nhà n��c và c�p �y, chính quyn
cùng c�p.

Các hình th8c t�p h�p, ph�n ánh ý ki�n “truyn
th�ng” này c�a M�t tr�n có th9 th�y là khá nhiu. Tuy
nhiên, quy trình, th� t�c c_ng nh� trách nhi�m t�p h�p,
t!ng h�p c�a các lo�i hình ho�t ��ng ch�a ���c quy �$nh
thành quy ch� b�t bu�c nên m8c �� hi�u qu� ph� thu�c
nhiu vào ý chí ch� quan và kh� n	ng v�n d�ng c�a t|ng
n
i. M�t tr�n ch�a có m�t ph�
ng th8c, bi�n pháp nào
hay nói cách khác ch�a có ���c m�t “kênh” chuyên trách
nào (t�
ng t� nh� ti�p xúc c` tri) �9 có th9 thu th�p
���c �:y �� ý ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân, thu th�p và
ph�n ánh m�t cách th��ng xuyên, liên t�c, �:y ��, chính
xác và có tính pháp lý �9 th�c hi�n trách nhi�m này m�t
cách chính xác và k$p th�i.

V t! ch8c các H�i ngh$ l�y ý ki�n nhân dân (h�i ngh$
chuyên �, di)n �àn, bàn tròn…) 

Trên tinh th:n V	n ki�n ��i h�i l:n th8 VIII (n	m
1996) c�a ��ng, V	n ki�n ��i h�i l:n th8 XI (n	m 2011)
t| n	m 2012, �y ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam, m�t s� �y ban MTTQ �$a ph�
ng và các t! ch8c
thành viên th�c hi�n vi�c t! ch8c các h�i ngh$, di)n �àn,
bàn tròn �9 l�y ý ki�n nhân dân.

Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam,
các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i �ã ph�i h�p t! ch8c các h�i
ngh$ l�y ý ki�n nhân dân, trong �ó, t�p trung vào nh*ng
v�n � b8c xúc c�a nhân dân.

Tuy nhiên ho�t ��ng t! ch8c l�y ý ki�n, ki�n ngh$
nhân dân c�a m�t s� �y ban MTTQ các c�p ch�a th��ng
xuyên, liên t�c, ch�a t�p h�p ���c �:y �� ý ki�n, ki�n
ngh$ c�a các t! ch8c thành viên c�a M�t tr�n, các nhà
khoa h.c, chuyên gia, ng��i có uy tín tiêu bi9u, ch8c s�c
các dân t�c, tôn giáo, nh�t là ��i ng_ trí th8c # trong và
ngoài n��c hi�n k� xây d�ng và b�o v� T! qu�c. 

Vi�c l�a ch.n n�i dung ch� �, v�n � �9 t! ch8c
l�y ý ki�n, ki�n ngh$ c�a m�t s� �y ban MTTQ các c�p
ch�a sát v�i tình hình th�c t�, ch�a �i sâu vào các l�nh
v�c b8c xúc, nóng b�ng c�a xã h�i và yêu c:u �òi h�i
c�a các t:ng l�p nhân dân. ��i t��ng và hình th8c l�y
ý ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân ch�a th�t r�ng rãi và
phong phú.

Vi�c t!ng h�p báo cáo ý ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân
c�a m�t s� �y ban MTTQ các c�p ch�t l��ng ch�a cao, n�i
dung còn chung chung, thi�u c� th9; ch�a tham m�u, �
xu�t các gi�i pháp v�i ��ng, Nhà n��c, MTTQ Vi�t Nam �9
gi�i quy�t nh*ng ý ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân. 

V ho�t ��ng t!ng h�p và ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh$ c�a
các t:ng l�p nhân dân ��n các c
 quan ��ng và Nhà n��c.

T!ng h�p ý ki�n: Sau khi �ã thu th�p, t�p h�p các ý
ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân qua nhiu kênh khác nhau,
�y ban MTTQ các c�p ti�n hành t!ng h�p thành các v	n
b�n, v�n � �9 ph�n ánh ��n các �$a ch� theo quy �$nh. 

Ph�n ánh ý ki�n:

Trình bày Báo cáo t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c`
tri và Nhân dân tr��c các c
 quan ��i di�n quyn l�c nhà
n��c (Qu�c h�i và H�i �%ng nhân dân các c�p).

G`i Báo cáo t!ng k�t công tác M�t tr�n, ngh$ quy�t v
các h�i ngh$ �y ban M�t tr�n T! qu�c các c�p ��n các c�p
có th�m quyn. 

Vi�c t!ng h�p và ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân
dân c�a �oàn Ch� t$ch �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam
ch�a theo �úng tinh th:n t!ng h�p ý ki�n nhân dân, mà
ch� y�u là t!ng h�p ph�n ánh ý ki�n c�a c` tri. G:n �ây
m�i b�t �:u xây d�ng Báo cáo t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$
c�a nhân dân g`i t�i B� Chính tr$, Qu�c h�i, Ch� t$ch
n��c, Chính ph�.

Vi�c t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri và nhân dân
# �$a ph�
ng �ôi khi còn ch�a �:y ��, do ch�a th�c s� có
s� ph�i h�p ch�t ch{ gi*a MTTQ và các c
 quan h*u quan. 

M�t s� t! ch8c thành viên và các thành viên cá nhân
ch�a ph�n ánh sâu s�c, th�c ch�t tình hình ý ki�n, ki�n
ngh$ c�a c` tri ��n MTTQ. Ch�a th�c s� g:n g_i, quan tâm
công tác t�p h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a các t:ng l�p nhân
dân mà mình ��i di�n �9 g`i ��n MTTQ Vi�t Nam nên vi�c
t!ng h�p còn nhiu khó kh	n.

Các hình th8c ph�n ánh tr��c các c
 quan, t! ch8c
��ng, các cán b� cao c�p c�a ��ng và Nhà n��c ch�a
nhiu. Hình th8c ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh$, khi�u n�i
t� cáo ��n các b�, ban ngành m�i d|ng l�i # vi�c
“chuy9n” ý ki�n.

Giải pháp tăng cường hoạt động tập hợp,
phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân
của Mặt trận hiện nay

B�o ��m �:y �� ho�t ��ng t�p h�p, t!ng h�p ý ki�n,
ki�n ngh$ c�a c` tri và nhân dân qua vi�c ph�i h�p t!
ch8c ti�p xúc c` tri cho các ��i bi9u dân c`.

C:n �!i m�i hình th8c ti�p xúc c` tri theo h��ng t	ng
c��ng ti�p xúc c` tri, m# r�ng ��i t��ng c` tri. Các thành
viên MTTQ, nh�t là thành viên cá nhân ph�i ���c m�i và
tích c�c tham gia �9 thu th�p và ph�n ánh trung th�c các
ý ki�n, ki�n ngh$, tâm t� nguy�n v.ng c�a c` tri và nhân
dân ��n �y ban MTTQ các c�p và t!ng h�p chung �9 ph�n
ánh ��n ��ng, Nhà n��c, Qu�c h�i, H�i �%ng nhân dân
các c�p. Trách nhi�m t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c`
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tri c:n quy v m�t �:u m�i là �oàn ��i bi9u Qu�c h�i và
t!ng h�p chung t�i �y ban Th��ng v� Qu�c h�i. Không
nên �9 �oàn Ch� t$ch �y ban Trung �
ng t!ng h�p và �.c
Báo cáo t!ng h�p ý ki�n c` tri ra tr��c k^ h.p Qu�c h�i
mà vi�c này ph�i do các c
 c�u c�a Qu�c h�i (c� th9 là �y
ban th��ng v� Qu�c h�i) ��m nhi�m. MTTQ c:n t�p trung
vào nhi�m v� theo nh� quy �$nh t�i �iu 3 Lu�t M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam 2015 là “T�p h�p, t!ng h�p ý ki�n, ki�n
ngh$ c�a c` tri và Nhân dân �9 ph�n ánh, ki�n ngh$ v�i
��ng, Nhà n��c”. Và vi�c này ph�i làm th��ng xuyên ch8
không ch� tr��c m�i k^ h.p Qu�c h�i, H�i �%ng nhân dân.
��y m�nh công tác gi�i quy�t các ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c`
tri, t�o c
 ch� �:y �� cho MTTQ giám sát vi�c gi�i quy�t
các ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri. 

T! ch8c t�t vi�c thu th�p, l�y ý ki�n, ki�n ngh$
th��ng xuyên (H�i ngh$ �y ban MTTQ, t�p h�p ý ki�n c�a
thành viên M�t tr�n, ý ki�n c�a các t:ng l�p nhân dân,
báo chí…).

Nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� các H�i ngh$ th��ng k^
(ho�c b�t th��ng) c�a �y ban MTTQ các c�p, c�a �oàn Ch�
t$ch �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam. T	ng c��ng vi�c
l�y ý ki�n và trao �!i th�o lu�n c�a các v$ �y viên. ��y
m�nh ho�t ��ng c�a các H�i �%ng t� v�n c�a �y ban Trung
�
ng MTTQ Vi�t Nam. Nâng cao ch�t l��ng các báo cáo
t!ng k�t công tác M�t tr�n, ngh$ quy�t v các h�i ngh$ �y
ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam; báo cáo k�t qu� ph�i h�p
công tác v�i các c
 quan nhà n��c (�y ban th��ng v� Qu�c
h�i, Ch� t$ch n��c, Chính ph�, Toà án nhân dân, Vi�n ki9m
sát nhân dân, H�i �%ng nhân dân, �y ban nhân dân…).
Ti�n t�i ph�i l�p ra các c
 c�u thích h�p trong �y ban
MTTQ nh� các Ban, �y ban chuyên � bao g%m thành viên
cá nhân tiêu bi9u theo l�nh v�c �9 nghiên c8u � xu�t ý
ki�n, ki�n ngh$ c�a MTTQ v�i ��ng và Nhà n��c. B�o ��m
s� tham gia thi�t th�c c�a thành viên �y ban MTTQ các
c�p ��i v�i các k^ h.p, phiên h.p c�a các c
 quan chính
quyn nhà n��c các c�p khi bàn nh*ng v�n � có liên quan
�9 qua �ó th9 hi�n, ph�n ánh tâm t�, nguy�n v.ng c�a
nhân dân ��i v�i Nhà n��c tr��c các v�n � �ang ��t ra.
Các k^ h.p H�i �%ng nhân dân các c�p nên b� trí �� th�i
gian và phù h�p �9 MTTQ ph�n ánh ý ki�n, ki�n ngh$ c�a
c` tri và nhân dân và ph�i có s� ti�p thu, gi�i trình. 

M# r�ng các hình th8c h�i ngh$ l�y ý ki�n, ki�n ngh$
c�a nhân dân do M�t tr�n T! qu�c ch� trì (h�i ngh$
chuyên �, di)n �àn, bàn tròn…) 

Tri9n khai r�ng rãi các hình th8c l�y ý ki�n nhân dân,
h�i ngh$ chuyên � �ã ���c kh�ng �$nh và nêu t�i Ngh$

quy�t ��i h�i ��i bi9u toàn qu�c MTTQ Vi�t Nam l:n th8
VIII (9.2014) “…ph�i h�p t! ch8c các di)n �àn nhân dân,
h�i ngh$ ti�p xúc c` tri, c�a ��i bi9u dân c`, �a d�ng hóa
các kênh ti�p nh�n, t�p h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri
và nhân dân v�i ��ng, Nhà n��c, M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam;…”, “T! ch8c các di)n �àn và các ph�
ng th8c phù
h�p �9 phát huy sáng ki�n c�a nhân dân, nh�t là ��i ng_
trí th8c # trong n��c và ngoài n��c hi�n k� xây d�ng và
b�o v� T! qu�c”. Xây d�ng và ban hành các quy ch� ho�t
��ng t! ch8c l�y ý ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân. Ho�t
��ng t! ch8c l�y ý ki�n, ki�n ngh$ c�a nhân dân ph�i
���c qui �$nh thành v	n b�n và th�ng nh�t trong h�
th�ng MTTQ Vi�t Nam và không trái v�i ch� th$, ngh$ quy�t
c�a ��ng, lu�t pháp c�a Nhà n��c và �iu l� c�a MTTQ
Vi�t Nam.

T!ng h�p và ph�n ánh k$p th�i, �:y �� ý ki�n, ki�n
ngh$ c�a nhân dân ��n các c
 quan ��ng và Nhà n��c có
th�m quyn.

V t!ng h�p và ph�n ánh ý ki�n: Nâng cao ch�t l��ng
báo cáo t!ng h�p ý ki�n, ki�n ngh$ c�a c` tri và nhân
dân trình bày tr��c các k^ h.p c�a Qu�c h�i, H�i �%ng
nhân dân. T	ng c��ng vi�c t�p h�p, t!ng h�p ý ki�n,
ki�n ngh$ c�a h�i viên, thành viên, �oàn viên, c�a các
t! ch8c thành viên c�a M�t tr�n. T	ng c��ng ho�t ��ng
ph�n ánh tr�c ti�p ��n các k^ h.p, phiên h.p c�a các c

quan t! ch8c mà M�t tr�n ���c m�i tham d�, ��n các
�%ng chí lãnh ��o ��ng và Nhà n��c ���c phân công
tr�c ti�p theo dõi và ch� ��o công tác M�t tr�n ch8
không ch� t�p trung vào các c
 quan quyn l�c nhà n��c
và các b� ngành nh� hi�n nay. Ý ki�n ph�i ���c t�p h�p
và ��a ��n Qu�c h�i, H�i �%ng nhân dân và các c
 quan
h*u quan th��ng xuyên h
n (ít nh�t 3 tháng 1 l:n) ch8
không ph�i ch� tr��c m�i k^ h.p (6 tháng 1 l:n) nh�
hi�n nay. Phát huy vai trò c�a các �
n v$ báo chí, truyn
thông c�a h� th�ng M�t tr�n trong ho�t ��ng ph�n ánh
ý ki�n nhân dân.

��y m�nh ho�t ��ng theo dõi, thúc ��y vi�c ti�p
thu, giám sát, thúc ��y vi�c gi�i quy�t ý ki�n, ki�n ngh$
c�a nhân dân. C:n có c
 ch� �:y �� h
n v giám sát
c�a MTTQ, các t! ch8c thành viên ��i v�i vi�c gi�i quy�t
ki�n ngh$, khi�u n�i, t� cáo c�a công dân; quy �$nh và
th�c hi�n nghiêm túc vi�c thông báo �$nh k^ v gi�i
quy�t khi�u n�i, khi�u ki�n cho M�t tr�n bi�t; các ki�n
ngh$ c�a M�t tr�n c:n ���c c
 quan t! ch8c có th�m
quyn xem xét nghiêm túc và thông báo l�i �úng th�i
h�n quy �$nh.�
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HÀ DŨNG HẢI*

Tóm tắt: Công tác chỉ đạo định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác các
luận điệu sai trái trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam thời gian qua đã được
chú trọng hơn. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế,
yếu kém cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của công
tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các
thế lực thù địch về nhân quyền ở Việt Nam.

Summary: The orientation of propaganda and fighting against the wrong
arguments on human rights in Vietnam recently has received much attention. In
order to promote the achievements and overcome the weaknesses and limitations
it is necessary to focus on the implementation of the main tasks and solutions of
the propaganda and fighting against the wrong information and viewpoints on
human rights from hostile forces in Vietnam.
Từ khóa: Nhân quyền, thế lực thù địch, đấu tranh, định hướng, tuyên truyền, Việt Nam.
Key words: Human rights, hostile forces, fight against, orientation, propaganda, Vietnam.
Nhận bài: 2/12/2017; Sửa chữa: 6/12/2017; Duyệt đăng: 10/1/2018.

Những kết quả đạt được
Công tác �$nh h��ng, t! ch8c thông tin, tuyên truyn

v�n � nhân quyn và ph�n bác các lu�n �i�u sai trái c�a
các th� l�c thù �$ch trên các ph�
ng ti�n thông tin ��i
chúng �ã ���c chú tr.ng h
n

Th�c hi�n Ch� th$ 44-CT/TW ngày 20/7/2010 c�a Ban
Bí th� Trung �
ng ��ng (khóa X) v công tác nhân quyn
trong tình hình m�i, nh*ng n	m qua các c�p �y ��ng,
chính quyn �ã chú tr.ng ch� ��o, �$nh h��ng công tác
thông tin tuyên truyn v ch� tr�
ng, ���ng l�i c�a
��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v nhân quyn.
Nh*ng thành t�u ��t ���c trong vi�c th�c hi�n và ��m
b�o quyn con ng��i trên các l�nh v�c, �%ng th�i ��u
tranh, ph�n bác các thông tin, quan �i9m sai trái v nhân
quyn # Vi�t Nam c�a các th� l�c thù �$ch. 

Công tác thông tin tuyên truyn, ��u tranh ph�n bác
các lu�n �i�u vu cáo, xuyên t�c Vi�t Nam vi ph�m nhân
quyn �ã t|ng b��c chuy9n t| th� b$ ��ng sang ch� ��ng.

Các c
 quan ch8c n	ng �ã ph�i h�p ch�t ch{, tích c�c, ch�
��ng tri9n khai khá �%ng b� trên các ph�
ng ti�n thông
tin ��i chúng, nh�t là trên m�ng Internet và trên các di)n
�àn qu�c t�; �ã th��ng xuyên ch� ��o, �$nh h��ng báo
chí, ��i ng_ tuyên truyn viên, báo cáo viên tuyên truyn
v ch� tr�
ng, chính sách c�a ��ng, Nhà n��c ta v l�nh
v�c nhân quyn, nh*ng k�t qu�, thành t�u ��t ���c, góp
ph:n ��u tranh, bác b� các lu�n �i�u tuyên truyn xuyên
t�c, vu cáo Vi�t Nam vi ph�m nhân quyn. 

Các c
 quan ch8c n	ng, c
 quan ch� qu�n �ã t|ng
b��c t	ng c��ng lãnh ��o, qu�n lý, �$nh h��ng báo chí
trong công tác tuyên truyn v�n � nhân quyn, ng	n
ch�n nh*ng bi9u hi�n l�ch l�c, bôi nh. hình �nh ��t
n��c, gây ph8c t�p cho công tác ��u tranh, ph�n bác các
lu�n �i�u vu cáo, xuyên t�c Vi�t Nam vi ph�m nhân
quyn. Các ban, b�, ngành, �$a ph�
ng t	ng c��ng lãnh
��o, qu�n lý các ho�t ��ng báo chí thu�c s� qu�n lý  �9
báo chí tuyên truyn �úng �$nh h��ng; th�c s� là v_ khí
t� t�#ng s�c bén trong công tác ��u tranh ph�n bác các

* Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đ�nh h��ng tuyên truy�n 
và đ�u tranh ph�n bác 
trên l%nh v�c quy�n con ng�$i 



43TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 173+174 (1+2/2018)

�;A NGH& QUY�T �3I H?I �>NG VÀO CU?C S�NG

thông tin, lu�n �i9m sai trái, thù �$ch v quyn con ng��i
# Vi�t Nam. 

Ban Tuyên giáo Trung �
ng, B� Thông tin và Truyn
thông, H�i Nhà báo Vi�t Nam �ã duy trì th��ng xuyên
giao ban báo chí hàng tu:n �9 �$nh h��ng ho�t ��ng báo
chí, k$p th�i ch� ra nh*ng h�n ch�, nh*ng v�n � c:n
quan tâm l�u ý trong vi�c ��a tin, bài trên báo chí; �$nh
h��ng thông tin nh*ng v�n � quan tr.ng, các s� ki�n
tiêu bi9u, các v� vi�c nh�y c�m, trong �ó có nh*ng v�n
� liên quan ��n công tác nhân quyn. Ban Tuyên giáo
Trung �
ng �ã ch� ��ng ch� ��o, �$nh h��ng h� th�ng
báo chí bám sát th�c ti)n sôi ��ng, t�p trung tuyên
truyn th�c hi�n các nhi�m v� chính tr$ c�a ��t n��c,
nh*ng thành t�u phát tri9n kinh t� - xã h�i c�a ��t n��c,
nh*ng k�t qu� ��t ���c trong ch	m lo và ��m b�o quyn
con ng��i, ��m b�o t�t h
n tính toàn di�n, tính chính
xác, tính nh�y c�m trong thông tin, qua �ó ph�n bác l�i
các thông tin, lu�n �i�u tuyên truyn xuyên t�c, vu cáo
c�a các th� l�c thù �$ch.

��i v�i nh*ng s� ki�n l�n, có liên quan tr�c ti�p ��n
v�n � quyn con ng��i, Ban Tuyên giáo Trung �
ng �ã
ph�i h�p v�i các c
 quan ch8c n	ng ch� ��o, �$nh h��ng,
cung c�p thông tin k$p th�i cho báo chí �9 làm t�t công
tác tuyên truyn. Ngay khi Hi�n pháp 2013 ���c Qu�c h�i
khóa XIII thông qua, Ban Tuyên giáo Trung �
ng �ã ban
hành H��ng d�n 102-HD/BTGTW ngày 17/1/2014 tuyên
truyn Hi�n pháp n��c C�ng hòa XHCN Vi�t Nam; K�
ho�ch 233-KH/BTGTW ngày 17/1/2014 “K� ho�ch báo chí
tuyên truyn, tri9n khai thi hành Hi�n pháp”.

Trong các cu�c giao ban báo chí hàng tu:n, Ban Tuyên
giáo Trung �
ng, B� Thông tin và Truyn thông luôn ch�
��o các c
 quan báo chí tuyên truyn vi�c tri9n khai th�c
hi�n Hi�n pháp n	m 2013 và các Lu�t liên quan tr�c ti�p
��n nhân quyn, nh�: Lu�t B:u c` ��i bi9u Qu�c h�i và
��i bi9u H�i �%ng nhân dân, B� lu�t Dân s� s`a �!i, B�
lu�t T� t�ng dân s� s`a �!i, Lu�t T� t�ng hành chính s`a
�!i…, �%ng th�i chú tr.ng ch� ��o báo chí th�c hi�n có
hi�u qu� ph�
ng châm “l�y cái ��p d�p cái x�u, l�y tích
c�c ��y lùi tiêu c�c”, ti�p t�c tuyên truyn v các g�
ng
ng��i t�t, vi�c t�t, các nhân t� tích c�c trong vi�c th�c
hi�n và b�o ��m quyn con ng��i; tránh ��a các tin, bài
n�ng v các hi�n t��ng tiêu c�c trong ��i s�ng xã h�i,
không �9 các th� l�c thù �$ch l�i d�ng xuyên t�c, bôi nh.
tình hình nhân quyn # Vi�t Nam. 

Ban Tuyên giáo Trung �
ng �ã xây d�ng � án, trình
Ban Bí th� ban hành Quy �$nh 65-Q�/TW ngày 3/2/2017
v ch� ��o, �$nh h��ng cung c�p thông tin tuyên truyn
phòng, ch�ng tham nh_ng.

Các n�i dung tuyên truyn v�n � nhân quyn phong
phú, �a d�ng, thi�t th�c

Th�i gian qua, d��i s� ch� ��o, �$nh h��ng sát sao c�a
các c
 quan ch8c n	ng, công tác tuyên truyn �ã làm rõ
nh*ng n�i dung c
 b�n c�a công tác nhân quyn, �ó là:

Tuyên truyn các quan �i9m, ch� tr�
ng c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v nhân quyn, nh�t
là Ch� th$ 44-CT/TW c�a Ban Bí th� (khóa X) “v công tác
nhân quyn trong tình hình m�i” và Hi�n pháp n��c c�ng
hòa XHCN Vi�t Nam 2013. Công tác tuyên truyn �ã kh�ng
�$nh rõ, quan �i9m c�a ��ng ta v quyn con ng��i phù
h�p v�i các chu�n m�c qu�c t� và xu th� chung c�a th�i
��i c_ng nh� b��c ti�n �áng k9 v t� duy nhà n��c pháp
quyn và th9 ch� hóa quyn con ng��i # Vi�t Nam phù
h�p v�i chu�n m�c qu�c t� và các công ��c qu�c t� v
quyn con ng��i mà Vi�t Nam là thành viên. Chính sách
nh�t quán, xuyên su�t c�a Nhà n��c ta là tôn tr.ng và
��m b�o các quyn con ng��i, luôn ��t con ng��i # v$ trí
trung tâm, v|a là m�c tiêu, v|a là ��ng l�c trong công
cu�c �!i m�i toàn di�n ��t n��c vì m�c tiêu dân giàu,
n��c m�nh, dân ch�, công b�ng, v	n minh; m�t trong
nh*ng n�i dung và quan �i9m s`a �!i Hi�n pháp 1992,
ban hành Hi�n pháp 2013 chính là �9 ti�p t�c phát huy
nhân t� con ng��i, th9 hi�n sâu s�c h
n quan �i9m b�o
v�, tôn tr.ng quyn con ng��i, b�o ��m th�c hi�n t�t
h
n quyn, ngh�a v� c
 b�n c�a công dân.

Tuyên truyn v vai trò, t:m quan tr.ng c�a công tác
��u tranh b�o v� nhân quyn, ch�ng thông tin, quan
�i9m sai trái, thù �$ch. ��i v�i nh*ng v�n � mà các th�
l�c thù �$ch, ph:n t` ph�n ��ng, c
 h�i chính tr$ th��ng
l�i d�ng �9 xuyên t�c, vu cáo ta vi ph�m dân ch�, nhân
quyn, nh� dân t�c, tôn giáo, nh*ng thi�u sót trong qu�n
lý, �iu hành, th�c hi�n m�t s� ch� tr�
ng, chính sách
phát tri9n kinh t� - xã h�i. Báo chí �ã tích c�c tuyên
truyn, làm rõ nh*ng ch� tr�
ng, chính sách c�a ��ng,
Nhà n��c c_ng nh� nh*ng k�t qu� ��t ���c trong vi�c
th�c hi�n các ch� tr�
ng, chính sách này, qua �ó nâng
cao tinh th:n c�nh giác cách m�ng, ph�n bác l�i các lu�n
�i�u xuyên t�c, vu cáo. 

T�p trung tuyên truyn v nh*ng thành t�u c�a n��c
ta trong vi�c th�c hi�n và ��m b�o quyn con ng��i trên
các l�nh v�c, t| vi�c n� l�c hoàn thi�n h� th�ng pháp
lu�t, chính sách v quyn con ng��i, quyn công dân,
c_ng nh� các thi�t ch� v quyn con ng��i. Nh*ng thành
t�u to l�n c�a Vi�t Nam v b�o ��m quyn con ng��i �ã
���c các ph�
ng ti�n thông tin ��i chúng tuyên truyn
khá �a d�ng và nêu b�t nh*ng k�t qu� ��t ���c trong
vi�c ��m b�o quyn kinh t�, xã h�i, v	n hóa, nâng cao
ch�t l��ng cu�c s�ng, các quyn dân s�, chính tr$ và t�
do c
 b�n c�a ng��i dân. Nhiu l�nh v�c �ã ���c báo chí
tuyên truyn ��m nét, nh�: thành t�u trên l�nh v�c xóa
�ói, gi�m nghèo, vi�c hoàn thành các m�c tiêu thiên niên
k� v phát tri9n c�a Liên hi�p qu�c; ch	m lo ��i s�ng v�t
ch�t, tinh th:n và t�o �iu ki�n thu�n l�i �9 m.i ng��i
dân th�c hi�n quyn t� do tín ng��ng, tôn giáo, tham
gia các ho�t ��ng y t�, v	n hóa, xã h�i, nhân ��o, t|
thi�n…; quan tâm �:u t�, ch	m lo phát tri9n kinh t� - xã
h�i vùng �%ng bào dân t�c thi9u s�, th�c hi�n quyn bình
��ng gi*a các dân t�c trong ��i s�ng kinh t�, chính tr$.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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��A NGH	 QUY
T ��I H�I ��NG VÀO CU�C S�NG

Báo chí c_ng �ã tuyên truyn nh*ng thành t�u c�a
Vi�t Nam trong h�p tác qu�c t� v nhân quyn, nh*ng
�óng góp tích c�c, có trách nhi�m c�a Vi�t Nam trong các
ho�t ��ng, ch�
ng trình ngh$ s� và tham gia xây d�ng
các ngh$ quy�t, quy�t �$nh c�a H�i �%ng Nhân quyn Liên
hi�p qu�c.

��u tranh tr�c di�n v�i các lu�n �i�u tuyên truyn
xuyên t�c, sai trái v nhân quyn c�a các th� l�c thù �$ch,
ph:n t` ph�n ��ng, c
 h�i chính tr$

Công tác ��u tranh ch�ng các lu�n �i�u vu cáo, xuyên
t�c Vi�t Nam vi ph�m nhân quyn �ã t|ng b��c chuy9n
t| th� b$ ��ng sang ch� ��ng. Các c
 quan ch8c n	ng �ã
ph�i h�p ch�t ch{, tích c�c, ch� ��ng tri9n khai khá
�%ng b� trên các ph�
ng ti�n thông tin ��i chúng, nh�t
là trên m�ng internet và trên các di)n �àn qu�c t�; �ã
th��ng xuyên ch� ��o, �$nh h��ng báo chí, ��i ng_
tuyên truyn viên, báo cáo viên tuyên truyn v ch�
tr�
ng, chính sách c�a ��ng, Nhà n��c ta v l�nh v�c
nhân quyn, nh*ng k�t qu�, thành t�u ��t ���c, góp
ph:n ��u tranh, bác b� các lu�n �i�u tuyên truyn xuyên
t�c, vu cáo Vi�t Nam vi ph�m nhân quyn. M�t s� báo,
�ài, t�p chí ch� l�c # Trung �
ng, �$a ph�
ng �ã xây
d�ng, duy trì nn n�p chuyên trang, chuyên m�c ��u
tranh phòng, ch�ng “di)n bi�n hòa bình” trên l�nh v�c
t� t�#ng, v	n hóa, vi�t và �	ng t�i hàng nghìn tin, bài,
t�p trung ��u tranh ph�n bác các thông tin b$a ��t,
xuyên t�c. �ài Truyn hình Vi�t Nam, �ài Ti�ng nói Vi�t
Nam, báo Nhân dân, báo Quân ��i nhân dân, báo Công an
nhân dân, báo �i�n t` ��ng C�ng s�n Vi�t Nam, T�p chí
Tuyên giáo, T�p chí Qu�c phòng, báo Hà N�i m�i, báo Sài
Gòn gi�i phóng… là nh*ng �
n v$ �ã làm t�t công tác
��u tranh ch�ng “di)n bi�n hòa bình”, ph�n bác các lu�n
�i�u xuyên t�c, vu cáo, trong �ó có v�n � nhân quyn
c�a các th� l�c thù �$ch.

Các c
 quan ch8c n	ng �ã t|ng b��c c�ng c�, xây
d�ng l�c l��ng ��i ng_ cán b� chuyên trách và bán
chuyên trách có n	ng l�c, trình �� �9 ti�n hành cu�c ��u
tranh ph�n bác các thông tin, quan �i9m sai trái v nhân
quyn; �ã có nhiu c� g�ng trong vi�c s` d�ng các bi�n
pháp k� thu�t, nghi�p v� �9 thông tin, tuyên truyn
ph�n bác quan �i9m sai trái, ng	n ch�n, gi�m thi9u tác
h�i c�a các trang thông tin có n�i dung x�u, ��c h�i và
vô hi�u hóa m�t s� ho�t ��ng xâm ph�m an ninh qu�c gia
trên m�ng. T| tháng 2/2017, các c
 quan ch8c n	ng �ã
ch� ��ng m�i ��i di�n c�a Google, Facebook sang làm
vi�c, �àm phán ng	n ch�n, g� b� thông tin, d$ch v� vi
ph�m pháp lu�t Vi�t Nam. T!ng s� clip x�u ��c b$ g�, ch�n
trên Google, Youtube t�i th�i �i9m này là 3.776 clip;
Google �ã h� nguyên kênh Tin t8c hàng ngày v�i 501
video, clip ph�n ��ng. Facebook �ã khôi ph�c 1 fanpage
c�a báo �i�n t` VTC New và g� b� 106/106 tài kho�n gi�
m�o; 394 link rao bán, qu�ng cáo các s�n ph�m, d$ch v�
b�t h�p pháp; 132 link, tài kho�n nói x�u, bôi nh., tuyên
truyn ch�ng phá ��ng, Nhà n��c.

T	ng c��ng các ho�t ��ng ��u tranh, ph�n bác thông
tin, quan �i9m sai trái trên m�ng Internet; �a d�ng hóa
các hình th8c ��u tranh; huy ��ng �ông ��o l�c l��ng
tham gia; chú tr.ng b%i d��ng, nghi�p v� ��u tranh trên
m�ng Internet. Vi�c nghiên c8u, t!ng h�p, cung c�p
thông tin, nh�t là thông tin, quan �i9m sai trái thù �$ch
trên m�ng internet ph�c v� công tác ch� ��o, �$nh h��ng
��u tranh, ph�n bác các thông tin, quan �i9m sai trái, thù
�$ch vu cáo, xuyên t�c v tình hình nhân quyn c�a Vi�t
Nam �ã ���c chú tr.ng h
n. �ã t! ch8c ��i ng_ các nhà
khoa h.c, ��i ng_ chuyên gia, ��i ng_ lãnh ��o, qu�n lý
có ki�n th8c, kinh nghiêm xây d�ng m�t s� lu�n c8 khoa
h.c ph�c v� công tác ��u tranh, bác b� nh*ng lu�n �i�u
thù �$ch, sai trái, trong �ó có l�nh v�c nhân quyn nh�m
nâng cao tính chi�n ��u, tính khoa h.c, tính s�c bén,
tính loogic, tính thuy�t ph�c trong ��u tranh, ph�n bác.
��y m�nh công tác thông tin ��i ngo�i, tuyên truyn v
nh*ng thành t�u ��t ���c c�a Vi�t Nam trên các l�nh v�c
v b�o ��m quyn con ng��i, �9 qua �ó làm cho b�n bè
qu�c t� và ng��i Vi�t Nam # n��c ngoài hi9u rõ ch�
tr�
ng, chính sách c�a ��ng và Nhà n��c ta v v�n �
dân ch�, nhân quyn. Các ban, b� ngành �ã t|ng b��c
chú tr.ng m# r�ng thông tin, b�o ��m quyn ���c thông
tin c�a cán b�, ��ng viên và nhân dân. Thông tin k$p th�i,
có �$nh h��ng là �iu ki�n quan tr.ng �9 nâng cao dân
trí, �$nh h��ng t� t�#ng và d� lu�n, ch� ��ng ng	n ch�n
và ��u tranh v�i nh*ng lu%ng thông tin, quan �i9m sai
trái, các lu�n �i�u xuyên t�c, ph�n ��ng. 

Các c
 quan, nh�: H�i �%ng Lý lu�n Trung �
ng, H.c
vi�n Chính tr$ Qu�c gia H% Chí Minh �ã t! ch8c ��i ng_
các nhà khoa h.c, ��i ng_ chuyên gia, ��i ng_ lãnh
��o, qu�n lý có ki�n th8c, kinh nghi�m xây d�ng m�t
s� lu�n c8 khoa h.c ph�c v� công tác ��u tranh, bác b�
nh*ng lu�n �i�u thù �$ch, sai trái, trong �ó có l�nh v�c
nhân quyn. 

Bên c�nh nh*ng k�t qu� ��t ���c, công tác thông tin
tuyên truyn và ��u tranh, ph�n bác các thông tin, quan
�i9m sai trái, xuyên t�c, vu cáo ta v nhân quyn v�n còn
nh*ng h�n ch�, y�u kém c:n kh�c ph�c. Tuyên truyn
các quan �i9m, ���ng l�i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t
c�a Nhà n��c v nhân quyn, trong �ó có Ch� th$ 44 và
k�t qu� th�c hi�n còn ch�a sâu r�ng, ch�a th��ng xuyên,
liên t�c. S� ph�i h�p gi*a các ban, b�, ngành, gi*a trung
�
ng v�i �$a ph�
ng trong ch� ��o, �$nh h��ng ��u
tranh, ph�n bác các lu�n �i�u ch�ng phá ta v nhân
quyn ch�a th�t s� ch�t ch{, nh$p nhàng; có bi9u hi�n
phân tán, ch%ng chéo, có v� vi�c còn b$ ��ng, lúng túng.
Công tác ch� ��o, qu�n lý thông tin, nh�t là nh*ng v�n �
nh�y c�m, ph8c t�p, d) b$ các th� l�c thù �$ch, ph�n ��ng
l�i d�ng xuyên t�c, vu cáo ta vi ph�m nhân quyn còn
ch�a ch� ��ng, ch�a theo k$p tình hình.  

Tuy còn nh*ng h�n ch�, y�u kém nh�t �$nh, nh�ng
có th9 kh�ng �$nh r�ng, v�i s� lãnh ��o, ch� ��o, �$nh
h��ng c�a các ban, b�, ngành, công tác thông tin, tuyên
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truyn v�n � nhân quyn trên các ph�
ng ti�n thông
tin ��i chúng th�i gian qua �ã ���c ��y m�nh h
n, góp
ph:n quan tr.ng t�o s� th�ng nh�t trong cán b�, ��ng
viên, s� �%ng thu�n xã h�i ��i v�i các ch� tr�
ng, ���ng
l�i c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v
quyn con ng��i, quyn và ngh�a v� công dân, nâng cao
nh�n th8c v b�n ch�t t�t ��p c�a ch� �� ta là vì con
ng��i; �%ng th�i tuyên truyn làm rõ nh*ng thành t�u
Vi�t Nam �ã ��t ���c trong vi�c tôn tr.ng, ��m b�o và
thúc ��y quyn con ng��i trên các ph�
ng di�n trong
th�c t�.

Giải pháp chủ yếu của công tác tuyên
truyền và đấu tranh, phản bác các thông
tin, quan điểm sai trái, thù địch

V n�i dung thông tin, tuyên truyn

��y m�nh công tác tuyên truyn trên các ph�
ng ti�n
thông tin ��i chúng, trên internet, nh�t là các trang
m�ng xã h�i; qua ��i ng_ báo cáo viên, tuyên truyn viên,
t�o s� th�ng nh�t cao trong cán b�, ��ng viên và nhân
dân ��i v�i các ch� tr�
ng, quan �i9m c�a ��ng, chính
sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v quyn con ng��i, quyn
và ngh�a v� công dân, nâng cao nh�n th8c v b�n ch�t t�t
��p c�a ch� �� ta là vì con ng��i, v�i các n�i dung:

1. Kh�ng �$nh rõ, quan �i9m c�a ��ng ta v quyn con
ng��i phù h�p v�i các chu�n m�c qu�c t� và xu th� chung
c�a th�i ��i. Chính sách nh�t quán, xuyên su�t c�a Nhà
n��c ta là tôn tr.ng và ��m b�o các quyn con ng��i,
luôn ��t con ng��i # v$ trí trung tâm, v|a là m�c tiêu, v|a
là ��ng l�c trong công cu�c �!i m�i toàn di�n ��t n��c.

2. Chú tr.ng tuyên truyn v các thành t�u to l�n c�a
n��c ta trong vi�c th�c hi�n và ��m b�o quyn con ng��i
trên t�t c� các ph�
ng di�n, t| vi�c n� l�c hoàn thi�n h�
th�ng pháp lu�t, chính sách v quyn con ng��i, quyn
công dân c_ng nh� các thi�t ch� v quyn con ng��i
nh�m ��m b�o các chính sách c�a Nhà n��c ���c tri9n
khai m�t cách hi�u qu� trên th�c t�.

3. Tuyên truyn v vai trò, t:m quan tr.ng c�a công
tác ��u tranh b�o v� nhân quyn, ch�ng thông tin, quan
�i9m sai trái, thù �$ch; xác �$nh �ây là n�i dung không
tách r�i c�a cu�c ��u tranh ch�ng “di)n bi�n hoà bình”
c�a các th� l�c thù �$ch, là nhi�m v� c�a c� h� th�ng
chính tr$ d��i s� lãnh ��o, ch� ��o tr�c ti�p c�a c�p u�;
t| �ó xây d�ng c
 ch� phân công, ph�i h�p và ch$u trách
nhi�m c�a các c�p, ngành và các thành viên.

4. Th�c hi�n có hi�u qu� ph�
ng châm “l�y cái ��p
d�p cái x�u, l�y tích c�c ��y lùi tiêu c�c”, ti�p t�c tuyên
truyn v các g�
ng ng��i t�t, vi�c t�t, các nhân t� tích
c�c trong vi�c th�c hi�n và b�o ��m quyn con ng��i.
��c bi�t l�u ý tránh ��a các tin, bài n�ng v các hi�n
t��ng tiêu c�c trong ��i s�ng xã h�i. Hi�n nay, m�t trong
các th� �o�n c�a các th� l�c thù �$ch ch�ng phá ta v

l�nh v�c dân ch�, nhân quyn là ch� tìm nh*ng tin, bài
trên báo chí c�a ta nói v các hi�n t��ng x�u, có th�t
trong xã h�i �9 �	ng nguyên v	n, không bình lu�n gì.
Không th9 nói cách ��a tin này là nói x�u, b$a ��t, nh�ng
rõ ràng, nêu c8 nhìn th�y các thông tin này mà không
th�y có tin bài nào v cái t�t, cái hay thì nhiu ng��i s{
có cái nhìn r�t �en t�i v xã h�i chúng ta.

V hình th8c tuyên truyn

1. Cùng v�i phát huy vai trò ch� l�c c�a báo chí
trong công tác thông tin, tuyên truyn phòng, ch�ng
tham nh_ng, lãng phí, c:n chú tr.ng s` d�ng các hình
th8c tuyên truyn khác, nh�: Tuyên truyn mi�ng, h�i
th�o, t.a �àm, nói chuy�n chuyên �, t� g�p, t� r
i, tài
li�u, b	ng ��a, t! ch8c các cu�c thi vi�t, sáng tác v �
tài này… nh�m phát huy th� m�nh c�a t|ng lo�i hình
tuyên truyn cho phù h�p v�i t|ng ��i t��ng, �$a bàn,
th�i �i9m trong công tác thông tin, tuyên truyn v
nhân quyn.

2. Chú tr.ng s` d�ng hình th8c tuyên truyn thành
t�u ��t ���c trong vi�c b�o ��m các quyn c
 b�n c�a
con ng��i thông qua tác ph�m v	n h.c ngh� thu�t. �ây
là m�t hình th8c tác ��ng t�i t� t�#ng, tình c�m c�a con
ng��i r�t l�n. Th�i gian t�i c:n t	ng c��ng vi�c xây d�ng
các b� phim, k$ch b�n, nh�t là phim tài li�u v b�o ��m
quyn con ng��i trên các l�nh v�c c�a các c�p, ngành. �9
có nh*ng tác ph�m hay, bên c�nh vi�c t! ch8c các cu�c
thi vi�t, sáng tác, thành l�p các tr�i sáng tác, c:n t�o �iu
ki�n, ��a v	n ngh� s� tham kh�o th�c ti)n. 

3. ��c bi�t chú tr.ng công tác tuyên truyn và ��u
tranh ph�n bác các lu�n �i�u sai trái v nhân quyn trên
Internet và các trang m�ng xã h�i. Internet vào Vi�t Nam
t| 1997, ��n nay �ã có 59 tri�u ng��i s` d�ng, chi�m
62,7% dân s�, x�p th8 8 châu Á và th8 18 trong s� 20
qu�c gia có t� l� ng��i dân s` d�ng internet cao c�a th�
gi�i. Hi�n nay, Vi�t Nam có kho�ng 48 tri�u ng��i s`
d�ng Facebook, trong �ó có 30 tri�u ng��i s` d�ng
th��ng xuyên. Vi�t Nam c_ng là 1 trong top 10 n��c có
l��ng ng��i dùng Youtube cao nh�t th� gi�i. Chính vì
th�, tuyên truyn trên internet và m�ng xã h�i có hi�u
qu� r�t l�n trong tình hình hi�n nay. � �ây tin t8c có
th9 chia s�, l�u truyn nhanh chóng và có tính ��i tho�i
v�i ng��i �.c, ng��i xem có th9 cho ý ki�n ho�c th�o
lu�n v�i nhau. V�i kh� n	ng truyn t�i nhiu th9 lo�i
thông tin nh� báo vi�t, báo hình, phim �nh… và v�i
nh*ng �u �i9m v��t tr�i c�a truyn thông xã h�i, nh�:
t�c �� lan truyn ngay t8c thì, ph�m vi tác ��ng không
gi�i h�n, s� h�p d�n do tính t�
ng tác cao... s{ thu hút
�ông ��o các chuyên gia, nhà khoa h.c, ��i ng_ qu�n lý
và m.i ng��i dân tham gia vi�t bài, trao �!i, th�o lu�n
v các bi�n pháp, chính sách v nhân quyn �9 qua �ó,
các c
 quan ch8c n	ng tham kh�o, ti�p thu nâng cao
ch�t l��ng, hi�u qu� công tác b�o ��m ��u tranh v
nhân quyn.�

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Gi�i pháp nâng cao ch�t l��ng
công tác tôn giáo c�a M�t tr�n
T qu�c Vi�t Nam

NGUYỄN VĂN THANH*

Tóm tắt: Từ thực tiễn và những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, bài viết đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò
của Mặt trận trong việc vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Summary: Basing on the practice and achievements of the religious affairs of the
Vietnam Fatherland Front, this article proposes a number of tasks and solutions to
promote the role of the Front in mobilizing and uniting religions in our country today.
Từ khóa: Tôn giáo, công tác tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Religion, religious affairs, unity of religions, the Vietnam Fatherland Front. 
Nhận bài: 11/12/2017; Sửa chữa: 25/12/2017; Duyệt đăng: 11/1/2018.

Một số kết quả tiêu biểu trong công tác
tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp thời gian qua

Th�c hi�n s� lãnh ��o, ch� ��o c�a các c�p �y ��ng,
s� ph�i h�p �%ng b�, th��ng xuyên v�i các c
 quan ch8c
n	ng c�a Nhà n��c, s� ch� ��ng, sáng t�o trong vi�c ph�i
h�p th�ng nh�t hành ��ng gi*a �y ban M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam v�i các t! ch8c thành viên, công tác tôn giáo c�a
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam �ã ��t ���c nh*ng k�t qu�
quan tr.ng. 

�ã góp ph:n quan tr.ng vào nhi�m v� t	ng c��ng v�n
��ng, t�p h�p, �oàn  k�t các tôn giáo trong kh�i ��i �oàn
k�t toàn dân t�c. Trên nhiu l�nh v�c và ��i v�i nhiu
tôn giáo, M�t tr�n th9 hi�n vai trò c:u n�i gi*a tôn giáo
v�i ��ng, Nhà n��c và các t:ng l�p nhân dân. Góp ph:n
ch	m lo, b�o v� quyn và l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a
�%ng bào các tôn giáo; th�c hi�n giám sát nhân dân ��i
v�i vi�c th�c hi�n các chính sách, pháp lu�t liên quan ��n
tín ng��ng, tôn giáo và ph�n bi�n xã h�i ��i v�i các d�
th�o ch� tr�
ng, chính sách pháp lu�t c�a ��ng, Nhà n��c

liên quan ��n tín ng��ng, tôn giáo; tham gia gi�i quy�t
các v� vi�c, "�i9m nóng" liên quan ��n v�n � tôn giáo, góp
ph:n t	ng c��ng �%ng thu�n xã h�i và �oàn k�t các tôn
giáo trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c.

V�n ��ng các tôn giáo phát huy các giá tr$ v	n hóa,
��o �8c t�t ��p c�a tôn giáo mình trong ��i s�ng xã h�i,
xây d�ng ��i s�ng v	n hóa # khu dân c� và c
 s# tôn giáo;
phát huy vai trò c�a các tôn giáo trong vi�c tham gia xã
h�i hóa các ho�t ��ng y t�, giáo d�c, t| thi�n nhân ��o
và m# r�ng các ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân tôn giáo
theo m�c tiêu chung. Phát huy vai trò c�a các t! ch8c
tôn giáo h�p pháp, c�a các v$ ch8c s�c, nhà tu hành,
ng��i tiêu bi9u trong các tôn giáo tham gia các phong
trào thi �ua yêu n��c, các ho�t ��ng xã h�i. Thông qua
các phong trào và ho�t ��ng xã h�i, M�t tr�n �ã ��ng
viên, l�a ch.n, t�o �iu ki�n thu�n l�i �9 ch8c s�c, nhà
tu hành, tín �% tiêu bi9u trong các tôn giáo tham gia Qu�c
h�i, H�i �%ng nhân dân, U� ban M�t tr�n T! qu�c các c�p
và Ban Ch�p hành các t! ch8c thành viên c�a M�t tr�n,
nh�: H�i Ch* th�p ��, H�i Ng��i cao tu!i, H�i Khuy�n
h.c, H�i B�o tr� ng��i tàn t�t và tr� m% côi...

* Thạc sĩ, Trưởng Ban Tôn giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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T! ch8c b� máy và cán b� M�t tr�n làm công tác
tôn giáo # các c�p b��c �:u ���c quan tâm s�p x�p,
b� trí th�c hi�n ch8c n	ng, nhi�m v� và quyn h�n
c�a M�t tr�n trong công tác tôn giáo: � Trung �
ng,
Ban Dân t�c và Tôn giáo �ã ���c Ban Th��ng tr�c
quy�t �$nh tách thành 2 ban chuyên môn (Ban Dân
t�c và Ban Tôn giáo) �9 nâng cao ch�t l��ng tham
m�u, h��ng d�n, ki9m tra v công tác tôn giáo. U�
ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các t�nh, thành ph�
�u phân công �%ng chí Ch� t$ch ho�c Phó ch� t$ch
tr�c ti�p ph� trách công tác tôn giáo1. �y ban M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam c�p huy�n, công tác tôn giáo
giao m�t ng��i trong Ban Th��ng tr�c ph� trách. M�t
s� ít �$a ph�
ng có �ông �%ng bào Công giáo, nh� m�t
s� huy�n c�a t�nh Nam �$nh, Ninh Bình... có ch�
tr�
ng biên ch� cán b� chuyên trách c�a M�t tr�n là
ng��i Công giáo �9 v|a làm công tác M�t tr�n v|a k�t
h�p tham gia trong Ban �oàn k�t Công giáo c�a
huy�n. C�p xã, ph��ng, th$ tr�n: Công tác tôn giáo
ch� y�u giao cho �%ng chí Ch� t$ch �y ban M�t tr�n
T! qu�c c�p xã ph� trách.

Bên c�nh ban chuyên môn v công tác tôn giáo, U�
ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam # Trung �
ng và c�p
t�nh còn thành l�p H�i �%ng t� v�n v Tôn giáo �9 t�
v�n cho các c
 quan lãnh ��o M�t tr�n trong công tác
tôn giáo.

Tình hình, xu hướng các tôn giáo 
Quá trình toàn c:u hóa và s� phát tri9n c�a khoa h.c

công ngh�, nh�t là công ngh� thông tin �em l�i nhiu s�
thay �!i trong ��i s�ng xã h�i. Các tôn giáo có c
 h�i,
�iu ki�n �9 thâm nh�p và lan t�a ra kh�p th� gi�i; �%ng
th�i c_ng có nhiu di)n bi�n ph8c t�p trong nim tin tôn
giáo, trong �ó có vi�c thay �!i nim tin tôn giáo # m�t b�
ph�n nh*ng ng��i có tín ng��ng, tôn giáo.

Các tôn giáo # Vi�t Nam s{ khai thác xu th� toàn c:u
hoá, c_ng nh� nh*ng thành t�u c�a cu�c cách m�ng khoa
h.c công ngh� hi�n ��i, công ngh� thông tin �9 ��y
m�nh các ho�t ��ng ho�ng pháp, truyn giáo và phát
tri9n tín �% trong qu�c gia dân t�c, trong khu v�c và trên
ph�m vi toàn th� gi�i. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc họp Ban
Chỉ đạo Trung ương về tăng cường đoàn kết tôn giáo, tháng 11/2017.

ẢNH: KỲ ANH

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Cùng v�i quá trình dân ch� hoá xã h�i, s� phát tri9n
c�a t� do cá nhân trong xã h�i m�i, xu h��ng th� t�c hoá
(nh�p th�), dân t�c hoá và dân ch� hoá trong các tôn giáo
ti�p t�c di)n ra m�nh m{, k9 c� ��i v�i nh*ng tôn giáo
có t! ch8c ch�t ch{ và giáo quyn m�nh mang tính toàn
c:u. B�n thân các quy �$nh, th8 b�c trong quan h� n�i b�
t! ch8c tôn giáo, c_ng nh� trong quan h� gi*a ch8c s�c,
nhà tu hành tôn giáo v�i tín �% c_ng ���c c�i ti�n theo
h��ng ngày càng dân ch� h
n.

Bên c�nh nh*ng nghiên c8u v m�t tâm linh, th:n
h.c, các t! ch8c tôn giáo s{ tích c�c và t	ng c��ng phát
huy th� m�nh s# tr��ng c�a mình trong vi�c tham gia các
ho�t ��ng chung c�a xã h�i, nh�t là tham gia xã h�i hoá
các ho�t ��ng y t�, v	n hoá, giáo d�c, nhân ��o t| thi�n,
b�o v� môi tr��ng, phòng ch�ng chi�n tranh, b�o l�c,... 

Các tôn giáo # n��c ta v�n gi* sinh ho�t !n �$nh, ho�t
��ng tôn giáo sôi ��ng và �a d�ng, phong phú h
n, nh�t
là ho�t ��ng ��i ngo�i tôn giáo. Trong ho�t ��ng, các tôn
giáo tuân th� chính sách, pháp lu�t và theo ���ng h��ng
"T�t ��i, ��p ��o", "�%ng hành cùng dân t�c", t|ng b��c
�i vào !n �$nh. Th�c t�, n�u có chính sách t�t, phát huy
���c m�t tích c�c trong các tôn giáo thì các tôn giáo s{
là ngu%n l�c quan tr.ng góp ph:n cho s� !n �$nh và phát
tri9n bn v*ng c�a ��t n��c, k9 c� trong vi�c xây d�ng
con ng��i m�i, xã h�i m�i nhân v	n và t�t ��p h
n. Các
t! ch8c tôn giáo trong n��c ngày càng ��y m�nh quan h�
qu�c t� v�i các t! ch8c tôn giáo �%ng ��o # n��c ngoài.
Do v�y, n�u có k� ho�ch và s� ch� ��ng �$nh h��ng, tôn
giáo s{ là m�t kênh quan tr.ng �9 m# r�ng ��i ngo�i
nhân dân và t	ng c��ng t�p h�p, �oàn k�t ��i v�i c�ng
�%ng ng��i Vi�t Nam �ang sinh s�ng, làm 	n, h.c t�p #
n��c ngoài.

Các ho�t ��ng giao l�u, ti�p xúc, ��i tho�i, t	ng c��ng
s� hi9u bi�t và các m�i quan h� t�t ��p, g�n bó gi*a các
t! ch8c tôn giáo v�i các t! ch8c trong h� th�ng chính tr$;
gi*a các tôn giáo, gi*a ng��i có tôn giáo v�i ng��i không
có tôn giáo là nh*ng gi�i pháp quan tr.ng �9 th�c hi�n
�oàn k�t trong các tôn giáo, �oàn k�t gi*a các tôn giáo
trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c # n��c ta. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Mặt trận trong công tác tôn giáo

1. �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c
thành viên ti�p t�c quán tri�t sâu s�c các quan �i9m c�a
��ng trong các Ngh$ quy�t 23, 24, 25 c�a Ban Ch�p hành
Trung �
ng ��ng (khóa IX) V phát huy s8c m�nh ��i
�oàn k�t toàn dân t�c vì dân giàu, n��c m�nh, xã h�i
công b�ng, dân ch�, v	n minh; V công tác dân t�c; V
công tác tôn giáo. Tri9n khai th�c hi�n t�t K�t lu�n s�
57-KL/TW và Ch� th$ s� 18-CT/TW c�a B� Chính tr$ v

ti�p t�c th�c hi�n các ngh$ quy�t H�i ngh$ Ban Ch�p
hành Trung �
ng ��ng l:n th8 b�y (khóa IX). Th��ng
xuyên ti�p xúc, t	ng c��ng ��i tho�i, l�ng nghe, trao
�!i, tìm hi9u �9 n�m ch�c tình hình, ti�p thu, tâm t�,
nguy�n v.ng c�a �%ng bào các tôn giáo; �%ng th�i k$p
th�i thông tin, tuyên truyn, ph! bi�n các ch� tr�
ng,
chính sách pháp lu�t ��n ch8c s�c, nhà tu hành và tín
�% các tôn giáo. 

�!i m�i công tác tuyên truyn, coi tr.ng vi�c tuyên
truyn g�n v�i phát huy th� m�nh, m�t tích c�c c�a các
tôn giáo tham gia các ho�t ��ng an sinh xã h�i, t| thi�n
nhân ��o. Tuyên truyn kinh nghi�m, sáng ki�n, g�
ng
ng��i t�t vi�c t�t, tiêu bi9u, �i9n hình trong các t�p th9,
cá nhân tôn giáo. �a d�ng hóa các hình th8c và n�i dung
tuyên truyn, ph! bi�n chính sách, pháp lu�t liên quan
��n tín ng��ng, tôn giáo cho cán b�, ��ng viên, nhân
dân và �%ng bào các tôn giáo.

�$nh k^ hàng quý, Ban Th��ng tr�c �y ban M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p t! ch8c h.p giao ban,
chia s� thông tin, �ánh giá k�t qu� công tác và th�ng
nh�t nh*ng n�i dung c:n ph�i h�p trong công tác tôn
giáo gi*a �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam, các t!
ch8c thành viên và các c
 quan ch8c n	ng c�a ��ng,
Nhà n��c.

2. Th��ng xuyên ch	m lo xây d�ng và phát huy vai
trò c�a nh*ng ng��i tiêu bi9u trong các tôn giáo, nh�t
là vai trò c�a ch8c s�c, nhà tu hành, ch8c vi�c và trí th8c
tôn giáo; ��y m�nh các phong trào thi �ua yêu n��c
trong vùng �%ng bào có ��o. Qua �ó, t	ng c��ng t�p h�p
các t! ch8c tôn giáo h�p pháp tham gia là thành viên
c�a M�t tr�n; t�p h�p, thu hút các cá nhân tiêu bi9u tôn
giáo tham gia �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam. �y ban
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p làm t�t vai trò ch�
trì, ph�i h�p v�i các c
 quan ch8c n	ng c�a ��ng, Nhà
n��c, các �oàn th9 chính tr$ - xã h�i trong vi�c phát huy
vai trò c�a ch8c s�c, nhà tu hành và nh*ng ng��i tiêu
bi9u trong các tôn giáo. Duy trì, ��y m�nh và nhân r�ng
các mô hình, �i9n hình tiên ti�n th�c hi�n các phong
trào thi �ua yêu n��c, các cu�c v�n ��ng trong tôn giáo
và các phong trào mang ��c �i9m riêng c�a tôn giáo g�n
v�i xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n minh và gi�m
nghèo bn v*ng.

3. Ch� ��ng và tích c�c tham gia có trách nhi�m cùng
��ng, Nhà n��c ti�p t�c phát tri9n, b! sung, hoàn thi�n
các ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t v tôn giáo và công
tác tôn giáo. T	ng c��ng �oàn k�t các tôn giáo trong kh�i
��i �oàn k�t toàn dân t�c. Ch� ��ng tham gia cùng c

quan ��ng, Nhà n��c xây d�ng c
 ch�, chính sách c� th9
�9 t	ng c��ng t�p h�p, �oàn k�t �%ng bào các tôn giáo
trong kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c.
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T	ng c��ng s� ph�i h�p th�ng nh�t hành ��ng gi*a
các t! ch8c thành viên và ph�i h�p v�i các c
 quan chính
quyn trong công tác tôn giáo. �$nh k^ t! ch8c ki9m tra,
�ôn ��c, s
 k�t, t!ng k�t, rút kinh nghi�m công tác tôn
giáo c�a M�t tr�n các c�p; phát hi�n s�m nh*ng thi�u sót,
b�t c�p trong th�c hi�n và c� trong c
 ch�, chính sách �9
� xu�t ph�
ng án �iu ch�nh k$p th�i. Chú tr.ng phát
hi�n, xây d�ng và nhân r�ng mô hình, kinh nghi�m t�t
c�a M�t tr�n các �$a ph�
ng trong công tác tôn giáo.

4. Phát huy h
n n*a các giá tr$ v	n hóa, ��o �8c t�t
��p và các giá tr$ ti�n b�, tích c�c c�a các tôn giáo
trong ��i s�ng xã h�i. Ph�i h�p v�i c
 quan ch8c n	ng
nghiên c8u, rà soát, s`a �!i, b! sung, hoàn thi�n các
v	n b�n quy ph�m pháp lu�t có liên quan, nh�m phát
huy vai trò c�a các tôn giáo trong vi�c tham gia các
ho�t ��ng an sinh xã h�i, xã h�i hóa y t�, giáo d�c, d�y
ngh, b�o tr� xã h�i. �$nh k^ s
 k�t, t!ng k�t, nhân
r�ng các mô hình, nhân t� tích c�c trong các t! ch8c,
cá nhân tôn giáo.

5. T	ng c��ng nhi�m v� giám sát và ph�n bi�n xã
h�i c�a �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các �oàn
th9 chính tr$ - xã h�i trong công tác tôn giáo. Hàng n	m
xây d�ng k� ho�ch ho�t ��ng c�a �y ban M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c thành viên v ch�
ng
trình giám sát ��i v�i vi�c th�c thi Hi�n pháp, pháp
lu�t có liên quan ��n tín ng��ng, tôn giáo c�a c
 quan
nhà n��c, ��i bi9u dân c`, cán b� công ch8c nhà n��c
và ��ng viên. Ch� ��ng ph�i h�p cùng các t! ch8c chính
tr$ - xã h�i th�c hi�n t�t nhi�m v� ph�n bi�n xã h�i ��i
v�i các d� th�o ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t, �
án, k� ho�ch, quy ho�ch phát tri9n kinh t� - v	n hóa -
xã h�i có liên quan ��n tín ng��ng, tôn giáo. M�t tr�n
và các �oàn th9 ti�p t�c xây d�ng, hoàn thi�n quy ch�
ph�i h�p v�i các c
 quan Nhà n��c �9 tri9n khai th�c
hi�n nhi�m v� giám sát vi�c th�c hi�n các ch� tr�
ng,
chính sách c�a ��ng, Nhà n��c, c�a �$a ph�
ng v công
tác tôn giáo.

6. V�n ��ng các tôn giáo (nh�t là nh*ng t! ch8c tôn
giáo h�p pháp, �ã ���c công nh�n) nêu cao vai trò,
trách nhi�m c�a mình trong ��i s�ng xã h�i, tích c�c
tham gia xây d�ng và b�o v� T! qu�c, nh�t là trách
nhi�m trong vi�c h��ng d�n ch8c s�c, nhà tu hành, tín

�% th�c hi�n sinh ho�t tín ng��ng, tôn giáo �úng pháp
lu�t, phù h�p v�i �iu ki�n c�a ��t n��c. �a d�ng hóa
các hình th8c, t! ch8c nh�m t�p h�p r�ng rãi �%ng bào
các tôn giáo, k9 c� ng��i Vi�t Nam có ��o �ang làm 	n,
sinh s�ng # n��c ngoài.

Xúc ti�n vi�c xây d�ng và ký k�t các ch�
ng trình
ph�i h�p gi*a Ban Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam, ban ch�p hành các �oàn th9 nhân dân các c�p
v�i các t! ch8c tôn giáo, t! ch8c tôn giáo tr�c thu�c trong
vi�c tham gia th�c hi�n các phong trào thi �ua yêu n��c,
các cu�c v�n ��ng; xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n
minh; b�o v� môi tr��ng, 8ng phó v�i bi�n �!i khí h�u;
m# r�ng ��i ngo�i nhân dân tôn giáo và tham gia tuyên
truyn, ��u tranh b�o v� ��c l�p, th�ng nh�t ch� quyn
qu�c gia và toàn v�n lãnh th!, b�o v� bi9n ��o c�a T!
qu�c; v�n ��ng, �oàn k�t �%ng bào ta # n��c ngoài là tín
�% các tôn giáo h��ng v T! qu�c, tích c�c tham gia xây
d�ng và b�o v� ��t n��c... Ph�i h�p v�i các t! ch8c tôn
giáo h�p pháp có k� ho�ch ��u tranh v�i các nhân t�
ph�n v	n hoá, các hi�n t��ng, hành vi mê tín h� t�c, l�i
d�ng tín ng��ng, tôn giáo.

7.  C�ng c�, xây d�ng t! ch8c b� máy và cán b� làm
công tác tôn giáo c�a �y ban M�t tr�n T! qu�c các c�p m�t
cách t�
ng x8ng, phù h�p v�i ch8c n	ng nhi�m v� ���c
giao. Nâng cao ch�t l��ng ��i ng_ cán b� chuyên trách
theo h��ng chuyên sâu, chuyên lâu, !n �$nh; b� trí cán b�
M�t tr�n t�
ng x8ng v�i yêu c:u, nhi�m v� và có �� ph�m
ch�t, n	ng l�c, �áp 8ng nhi�m v� ���c giao. M# r�ng ��i
ng_ cán b� không chuyên trách, ��i ng_ t� v�n, c�ng tác
viên, thu hút ng��i tiêu bi9u trong các tôn giáo tham gia
công tác tôn giáo c�a M�t tr�n # các c�p và có c
 ch�,
chính sách phù h�p phát huy vai trò c�a ��i ng_ này. 

Quy ho�ch, �ào t�o, b%i d��ng và luân chuy9n cán b�
làm công tác tôn giáo trong h� th�ng chính tr$. T|ng b��c
kh�c ph�c nh*ng b�t c�p v c
 ch� chính sách, c
 ch�
v�n hành, �iu ki�n ��m b�o ho�t ��ng... �9 M�t tr�n các
c�p t	ng c��ng ti�p xúc, giúp ��, ��i tho�i c#i m#, chân
thành nh�m t�p h�p, �oàn k�t ch8c s�c, nhà tu hành, tín
�% các tôn giáo. Xây d�ng tác phong “tr.ng dân, hi9u
dân, h.c dân, có trách nhi�m v�i dân”; “nghe dân nói,
nói dân hi9u, làm dân tin” cho ��i ng_ cán b� làm công
tác tôn giáo c�a M�t tr�n các c�p.�

Chú thích:
1. Có 10/63 tỉnh, thành trong cả nước có Chủ tịch trực tiếp phụ trách; 53/63 tỉnh, thành do Phó Chủ tịch phụ trách. Để giúp việc

cho Ban Thường trực về công tác này, hầu hết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã thành lập các Ban Tôn giáo, Ban
Tôn giáo - Dân tộc hoặc Ban Dân tộc - Tôn giáo trực tiếp nghiên cứu, tham mưu (theo quy định mới của Ban Bí thư, hiện nay đã
thống nhất tên gọi là Ban Dân tộc và Tôn giáo hoặc là Ban Tôn giáo đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực ít đồng
bào dân tộc thiểu số).

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Đi m�i truy�n thông v� nông nghi�p,
nông dân, nông thôn c�a báo Đ�ng 
đ�a ph��ng ! Tây B�c giai đo�n hi�n nay

ĐỖ MINH HIỀN*

Tóm tắt: Thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại ở các quốc gia
tiên tiến, cũng như ở Việt Nam, cho thấy vai trò quan trọng của báo chí,
truyền thông đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung và với phát triển
trong nông nghiệp nói riêng. Với sự áp dụng nhanh chóng các thành tựu mới
của công nghệ và kỹ thuật hiện đại, báo Đảng địa phương ở Tây Bắc đã và
đang trở thành phương tiện, điều kiện cơ bản quan trọng hợp thành động lực
phát triển xã hội.

Summary: Based on the facts sustainable and modern agricultural
development in advanced countries as well as in Vietnam, press and media
play an important role for socio-economic development in general, and
agricultural development in particular. With the fast application of new
achievements of modern technology, the local Communist Party newspapers in
the Northwest areas have become an important means of social development.
Từ khóa: Dân tộc, miền núi, báo chí, truyền thông, kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn, Tây Bắc, Việt Nam.
Key words: Ethnic, mountainous, press, media, socio-economic, agriculture, rural, northwest, Vietnam.
Nhận bài: 1/12/2017; Sửa chữa: 5/12/2017; Duyệt đăng: 19/12/2017.

Truyền thông phục vụ phát triển nông
thôn ở Tây Bắc

Tây B�c là �$a bàn chi�n l��c ��c bi�t quan tr.ng v
kinh t� - xã h�i, an ninh - qu�c phòng c�a Vi�t Nam v�i
di�n tích g:n 1/3 ��t n��c và dân s� kho�ng 11,6 tri�u
ng��i, trong �ó �%ng bào dân t�c thi9u s� chi�m 63%.
��ng và Nhà n��c luôn dành cho Tây B�c s� quan tâm sâu
s�c, v�i nhiu chính sách �u �ãi v phát tri9n kinh t� -
xã h�i, xoá �ói gi�m nghèo, b�o ��m an sinh xã h�i. Tuy
nhiên, hi�n Tây B�c v�n là khu v�c h�t s8c khó kh	n c�a
c� n��c, có t�i 43/62 huy�n nghèo nh�t c� n��c, t� l� h�
nghèo lên t�i 25,6% (c� n��c là 10%).

Kinh t� chính c�a �%ng bào Tây B�c là phát tri9n nông

nghi�p, m�t trong nh*ng gi�i pháp quan tr.ng giúp bà
con s�n xu�t, c:n nâng cao hi�u qu� truyn thông qua h�
th�ng báo ��ng �$a ph�
ng. Tuy nhiên, có m�t th�c tr�ng
là truyn thông trên báo in �$a ph�
ng ch�m �!i m�i,
khi�n báo không h�p d�n, th�m chí xa r�i nhân dân. Do
�ó, s� �!i m�i nh�m lo�i b� nh*ng b�t c�p trong tuyên
truyn ki9u m�t chiu, m�nh l�nh; t	ng tính ch�t truyn
thông v�i nông dân, nh�m m�c tiêu phát tri9n nông
nghi�p nông thôn là c�p bách hi�n nay.

Cùng v�i quá trình h�i nh�p qu�c t� ngày càng sâu
r�ng, báo chí cách m�ng Vi�t Nam �ã có nh*ng b��c ti�n
�9 hòa mình vào báo chí th� gi�i hi�n ��i. Lý lu�n truyn
thông th� gi�i r�t h*u ích �9 báo chí v�n d�ng trong th�c

* Thạc sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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hi�n nhi�m v� tuyên truyn, nh�: n�i dung, hình th8c,
th�i �i9m,… thông tin phù h�p v�i công chúng; tính
t�
ng tác, �%ng ��ng gi*a ngu%n phát và nh�n - tính
ph�n bi�n c�a công chúng. Ti�p thu nh*ng y�u t� �ó,
xu�t phát t| ��c �i9m tình hình hi�n nay, �ã có nh*ng
nghiên c8u v tính h�p d�n, �úng, trúng hay c�a báo chí
nh�ng nh*ng �iu này ch�m ���c báo chí # Tây B�c ti�p
thu, cách làm báo v�n nh� các giáo trình, quan �i9m, t�
duy th�i k^ tr��c �ây, n�ng tính m�t chiu.

Ngh$ quy�t H�i ngh$ Trung �
ng 5 khóa X �ã th9 hi�n
rõ nét quan �i9m c�a ��ng ��i v�i các nhi�m v� c�a báo
chí trong giai �o�n hi�n nay:

+ Báo chí ph�i n�m v*ng và tuyên truyn sâu r�ng,
k$p th�i, có hi�u qu� ���ng l�i, ch� tr�
ng c�a ��ng,
chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c, bám sát nhi�m v�
công tác t� t�#ng, tích c�c tuyên truyn, c! v_ thành
t�u c�a công cu�c �!i m�i. Coi tr.ng �úng m8c vi�c phát
hi�n, bi9u d�
ng các nhân t� m�i, �i9n hình tiên ti�n;
tích c�c ��u tranh, góp ph:n ng	n ch�n và t|ng b��c ��y

lùi tham nh_ng, lãng phí, quan liêu, các tiêu c�c và t�
n�n xã h�i…

+ �!i m�i, t	ng c��ng s� lãnh ��o c�a ��ng, nâng
cao hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lí Nhà n��c ��i v�i ho�t ��ng
báo chí.

Nhi�m v� tuyên truyn phát tri9n nông nghi�p,
nông thôn, nông dân là nhi�m v� khách quan, t�t y�u
c�a báo chí Vi�t Nam. �iu này ���c th9 hi�n rõ thông
qua ���ng l�i, ch� tr�
ng, chính sách, ngh$ quy�t,…
��i v�i h� th�ng báo chí v nông nghi�p, nông dân,
nông thôn, xuyên su�t t| khi ��ng ta ra ��i ��n nay.
Xét t| góc �� công tác t� t�#ng, m�t tác ph�m báo chí
khi t�i công chúng, mu�n thành công, ��t hi�u qu� cao
thì ph�i b�o ��m nguyên t�c tính ��ng, nguyên t�c
tính khoa h.c, nguyên t�c th�ng nh�t lý lu�n v�i th�c
ti)n. ��i v�i h� th�ng báo chí c�a ��ng, hi�n nay
th��ng khái quát l�i cho d) hi9u, d) nh�, �ó là tính
�úng, trúng và hay.

Tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo
đà thúc đẩy hoạt động thông tin truyền thông. ẢNH: KỲ ANH

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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H
n n*a, trong �iu ki�n hi�n nay, c:n hi9u rõ tính
��ng c_ng g�n v�i tính nhân dân, tính khoa h.c, tính
th�ng nh�t gi*a lý lu�n và th�c ti)n; làm sao cho báo chí
ph�i phù h�p ��c �i9m kinh t� - xã h�i, ��c �i9m tâm lý
ng��i nông dân và có hi�u qu� truyn thông nh� nh*ng
h��ng d�n, ch� báo, d� �oán.

Một số giải pháp đổi mới truyền thông góp
phần phát triển nông nghiệp, nông thôn

1. �!i m�i truyn thông c�a báo ��ng �$a ph�
ng
vùng Tây B�c c:n bám sát vào th�c hi�n ch� tr�
ng
“�úng”, “trúng”, “hay” trên c
 s# nh*ng �!i m�i v t�
duy lãnh ��o báo chí c�a ��ng, c
 s# lý lu�n báo chí,
truyn thông hi�n ��i.

�úng, trúng, hay trong truyn thông nông nghi�p,
nông dân, nông thôn c�a báo ��ng �$a ph�
ng Tây B�c
th9 hi�n #:

+ “�úng”: Báo ��ng �$a ph�
ng Tây B�c tr��c h�t
c:n �úng ch� tr�
ng, ���ng l�i c�a ��ng, chính sách,

pháp lu�t c�a Nhà n��c; �úng v�i các ngh$ quy�t, ch�
th$, k� ho�ch c�a ��ng b� �$a ph�
ng. Ph�n ánh �úng,
chân th�c, khách quan th�c ti)n �ang di)n ra # nông
thôn, l�nh v�c nông nghi�p, ��i s�ng nông dân; phát
hi�n ���c nh*ng v�n � m�i, nhân t� m�i, �i9n hình
m�i c�a cu�c s�ng sinh ��ng. Ph�n ánh �úng tâm t�,
nguy�n v.ng c�a giai c�p nông dân nói chung, các
nhóm nông dân (phân chia theo ��c thù trình ��, vùng
min, dân t�c…); các nguyên nhân c�a thu�n l�i, khó
kh	n, không né tránh m�t trái, �i9m y�u, m�t ch�a làm
���c. �%ng th�i, ph�i th�c hi�n �úng v�i trách nhi�m
và quyn h�n c�a báo chí cách m�ng Vi�t Nam; tôn
tr.ng s� th�t, cân nh�c l�i - h�i c�a s� th�t; l�y b�o v�
quyn l�i nhân dân, c� th9 là nông dân, l�i ích qu�c
gia làm �$nh h��ng. �úng v�i các chu�n m�c c�a ��o
�8c ngh nghi�p báo chí.

+ “Trúng”: Báo ��ng �$a ph�
ng Tây B�c tuyên truyn
v�i ý ��ng. C� th9 là ch� ��ng th�c hi�n nh*ng nhi�m v�
chính tr$ ���c ��ng giao cho báo chí nói chung, m�i c

quan báo chí nói riêng. Các bài vi�t c:n rõ, làm sáng t�

Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh Tây Bắc. ẢNH: KỲ ANH
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chân dung các nhân t� m�i, �i9n hình tiên ti�n c�a �$a
ph�
ng, t!ng k�t, ph�n h%i nh�m làm rõ thêm nh*ng lý
lu�n cách m�ng - nh�t là các ch� tr�
ng, ���ng l�i m�i,
t!ng k�t th�c ti)n, d� báo th�c ti)n �9 ph�c v� lý lu�n;
t| ph�n bi�n xã h�i, d� lu�n xã h�i �9 tham m�u, � xu�t
cho ��ng b�, Trung �
ng ��ng v nh*ng v�n � m�i phát
sinh c:n gi�i quy�t.

Báo ��ng �$a ph�
ng Tây B�c tuyên truyn h�p v�i
lòng dân. Bài vi�t là ti�ng nói c�a nhân dân, c�a c
 s#
trong th�c ti)n cách m�ng. Các tin, bài c:n � c�p t�i
nh*ng v�n � mà nông dân c:n bi�t, liên quan tr�c
ti�p t�i ��i s�ng c�a h., thích h�p v�i tâm lý ti�p
nh�n ng��i nông dân min núi, vùng �%ng bào dân t�c
thi9u s�.

Báo ��ng �$a ph�
ng Tây B�c ph�n ánh “trúng” v�i
tình hình ��t n��c, tình hình �$a ph�
ng; trong �ó, dù
ph�n ánh th�c ti)n ��t n��c c_ng ph�i l%ng ghép ���c
nh*ng v�n � c�a �$a ph�
ng. C:n thi�t chú tr.ng t�i
vi�c ph�n ánh nh*ng cái m�i có liên h� m�t thi�t v�i tình
hình trong n��c, ��t trong b�i c�nh qu�c t�, nh�ng ph�i
có ý ngh�a th�c ti)n v�i �$a ph�
ng thì ng��i dân, nh�t
là ng��i nông dân, �%ng bào dân t�c m�i quan tâm. S�
ch� ��ng, tiên phong c�a bài vi�t còn là  t!ng k�t th�c
ti)n, rút ra nh*ng cái m�i, d� báo v�n � m�i cho tình
hình ��t n��c, �$a ph�
ng.

+ “Hay”: Báo ��ng �$a ph�
ng Tây B�c b�o ��m các
tiêu chí c�a ngôn ng* báo chí - truyn thông hi�n ��i c�
v n�i dung bài vi�t c_ng nh� hình th8c trình bày �9 b�n
�.c có th9 ti�p nh�n m�t cách hi�u qu�. Ph�i chú ý t�i các
y�u t� tâm lý, ��c �i9m c�a nhóm công chúng ti�p nh�n
�9 có nh*ng cách th8c di)n ��t v|a d) hi9u, d) nh�, d)
th�c hi�n, v|a t�o hi�u qu� tâm lý �%ng thu�n v�i ng��i
ti�p thu thông tin. C:n phát tri9n các bài báo có hàm
l��ng nghiên c8u cao, không ch� d|ng # vi�c nêu, ph�n
ánh các t�m g�
ng, v�n �. Do ��c �i9m kinh t� - xã h�i
vùng Tây B�c và thói quen ti�p nh�n thông tin c�a bà con
n
i �ây, hi�n nay báo ��ng �$a ph�
ng, phát thanh v�n
là kênh truyn thông ch� ��o, nên báo chí ph�i phát huy
h�t th� m�nh c�a mình. Các bài vi�t nên phân tích, ch� ra
cách làm giàu, cách th�c hi�n k� thu�t nông nghi�p m�i,
xây d�ng nông thôn m�i… �9 bà con �%ng thu�n nghe và
làm theo.

2. Hi�u qu� c�a tính “�úng”, “trúng”, “hay” c:n th9
hi�n qua vi�c, thông qua các tác ph�m báo chí, các nhà
lãnh ��o, qu�n lý, nhà khoa h.c, doanh nghi�p, nông dân
c:n có ���c nh*ng bài h.c kinh nghi�m quý giá, cách th8c
áp d�ng �9 th�c hi�n cho ngành, �$a ph�
ng, doanh
nghi�p b�n thân và xã h�i. Nh*ng bài vi�t b�o ��m tính
chính tr$ cao, k�t h�p v�i kh� n	ng b�o ��m tính lý lu�n,
tùy thu�c vào tính ch�t, vai trò c�a c
 quan báo chí, các
��c �i9m vùng, min, dân t�c, trên c
 s# ch� ngh�a Mác -
Lênin, t� t�#ng H% Chí Minh, c�
ng l�nh, chi�n l��c, ngh$
quy�t c�a ��ng... Qua ph�n ánh, t!ng k�t th�c ti)n, làm
sáng t�, sâu s�c h
n các v�n � m�i n�y sinh, nh�t là các
v�n � có tính lý lu�n.

3. Các bài vi�t trên báo chí c:n �:u t� tính nghiên
c8u, c
 s# khoa h.c, tính t!ng k�t th�c ti)n kinh nghi�m
sâu s�c c�a các �$a ph�
ng, các ngành, nh*ng nhân t�
m�i, �i9n hình m�i # n��c ta, c_ng nh� kinh nghi�m c�a
các �$a ph�
ng khác, trong n��c và trên th� gi�i, nh�ng
c:n chú tr.ng nh*ng nhân t� là ng��i �$a ph�
ng, g:n
g_i v�i �%ng bào. Nh*ng bài vi�t ph�i th�c s� mang “h
i
th# c�a th�c ti)n”, kh�c ph�c tình tr�ng �	ng nh*ng bài
vi�t v th�c ti)n �$a ph�
ng, các ngành theo ki9u mô t�
m�t cách chung chung và ch�m d8t tình tr�ng “báo chí
hóa” báo cáo c�a các �$a ph�
ng, các ngành.

4. Truyn thông m�t cách có h� th�ng và k$p th�i
nh*ng v�n �, ch� tr�
ng chính sách m�i v nông
nghi�p, nông dân, nông thôn... Bám sát �$nh h��ng
tuyên truyn các v�n � chung, các v�n � ��t xu�t theo
yêu c:u c�a B� Chính tr$, Ban Bí th� và c�a các b�, ngành,
�$a ph�
ng. C:n có nh*ng k� ho�ch truyn thông dài h
i,
toàn di�n, � c�p nhiu l�nh v�c, v�n � nh�ng v�n có
nh*ng s�i dây liên k�t chung �9 t�o ra s� t�p h�p; n�i
dung truyn thông là h��ng t�i nông nghi�p, nông dân,
nông thôn nói chung.

5. G�n bó ch�t ch{ ho�t ��ng nghiên c8u khoa h.c,
h�i th�o khoa h.c - th�c ti)n v�i các bài báo v nông
nghi�p, nông dân, nông thôn. �!i m�i công tác t! ch8c
nghiên c8u khoa h.c theo h��ng hi�u qu�, thi�t th�c
và có nn n�p. G�n vi�c làm rõ c
 s# khoa h.c và th�c
ti)n c�a quan �i9m, ���ng l�i, ch� tr�
ng c�a ��ng v�i
t!ng k�t th�c ti)n phong phú trong th�c hi�n công
cu�c �!i m�i.�
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DI�N �ÀN ��I �OÀN K�T TOÀN DÂN T�C

B�O T�N VÀ PHÁT HUY 
bản sắc văn hóa dân tộc Dao 

VŨ DƯƠNG CHÂU*

Tóm tắt: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, cộng đồng dân tộc Dao ở Việt
Nam đã tạo dựng nên các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần làm
phong  phú, đa dạng nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên thực tế hiện nay,
những nét đặc trưng riêng trong văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của đồng
bào Dao ở một số địa phương bị mai một, vì vậy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần
làm tốt công tác bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc Dao.

Summary: Through the ups and downs of history, the Dao ethnic group in
Vietnam has created unique cultural values, contributing to the richness and
diversity of Vietnamese national culture. However, the characteristics of material
and spiritual culture of the Dao people in some areas have been lost, the Vietnam
Fatherland Front needs to carry out protection, preservation and development of
the culture of the Dao ethnic group.
Từ khóa: Văn hóa, dân tộc, dân tộc Dao, bảo tồn, giá trị văn hóa truyền thống, Việt Nam.
Key words: Culture, ethnic, Dao ethnic group, conservation, traditional cultural values, Vietnam.
Nhận bài: 25/11/2017; Sửa chữa: 5/12/2017; Duyệt đăng: 10/1/2018.

T� nh�ng hi�n ��nh c�a Hi�n pháp và quy ��nh c�a
Lu�t M	t tr�n T
 qu�c Vi�t Nam, M	t tr�n có vai
trò quan trng ch� trì ph�i h�p v�i các thành viên
trong vi�c b�o t�n và phát huy b�n s�c v�n hóa

c�a các dân t�c thi�u s� nói chung trong �ó có dân t�c
Dao, c�ng ��ng �ã t�o d�ng nên m�t n�n v�n hóa ��c
�áo, giàu b�n s�c dân t�c, hòa chung vào n�n v�n hóa
Vi�t Nam �a h��ng s�c.

��ng bào dân t�c Dao là dân t�c có s� dân �ông th� 9
trong c�ng ��ng 54 dân t�c Vi�t Nam. Ng��i Dao � Vi�t
Nam có trên 751.067 ng��i, c� trú ch� y�u � vùng r�o cao
c�a các t!nh mi�n núi phía B�c: Qu�ng Ninh, L�ng S�n,
Cao B"ng, Thái Nguyên, B�c K�n, B�c Giang, Phú Th, Hà
Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu… C�ng
��ng dân t�c Dao � Vi�t Nam �ã t�o d�ng nên các giá tr�

v�n hóa truy�n th�ng �	c s�c, t� vi�c canh tác n��ng r#y,
ru�ng b�c thang, các ho�t ��ng kinh t� truy�n th�ng, ki�n
trúc làng b�n, nhà �, $m th�c, trang ph%c truy�n th�ng
��n ngôn ng�, tôn giáo, tín ng�&ng, các lo�i hình sinh
ho�t v�n hóa, ngh� thu�t… ��u th� hi�n nh�ng s�c thái
v� v�n hóa riêng bi�t c�a dân t�c Dao. Ngôn ng� Ng��i
Dao � Vi�t Nam thu�c hai ph��ng ng� chính là ph��ng
ng� Mi�n v� nh� Dao �', Dao Qu(n Ch)t, Dao Ti�n, ph��ng
ng� Mùn v� có Dao Qu(n Tr�ng, Dao Làn T�n… � hai
ph��ng ng� này ��u s* d%ng ch� Nôm Dao; song hi�n nay
vi�c b�o t�n ti�ng nói và vi�c hc ch� Dao c�a thanh thi�u
niên �ang di+n ra khó kh�n và pha t�p ngôn ng� các t�c
ng��i khác, nh/t là ti�ng ph
 thông di+n ra r/t ph
 bi�n.
Các b�n s�c v�n hóa khác nh� t
 ch�c xã h�i truy�n th�ng:
��ng, Tr�i, Láng... ��u b� phá v&, nh�ng lu�t l� làng b�n

* Trưởng Ban Dân tộc, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.
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x�a kia không ���c th�c hi�n, t| �ó d�n ��n các ki�n trúc
nhà # c�a ng��i Dao # khu v�c g:n thành th$ nh� Hàm
Yên (Tuyên Quang), Vi�t Quang, Vi�t Vinh c�a huy�n B�c
Quang (Hà Giang) �ã b$ bi�n �!i v ki�n trúc, lo�i hình.
��c bi�t, vi�c m�c trang ph�c truyn th�ng không còn
di)n ra th��ng ngày (nh� ng��i Dao Qu:n Ch�t # Ba Vì).
V l) h�i, tín ng��ng # m�t s� �$a ph�
ng, �%ng bào Dao
�ã ti�p nh�n và b$ �nh h�#ng v	n hóa c�a các t�c ng��i
có nn v	n hóa ch� ��o trong khu v�c (nh� v	n hóa Tày
# vùng �ông B�c, v	n hóa Thái # vùng Tây B�c). �ây chính
là hai vùng có �ông ��o c�ng �%ng ng��i Dao sinh s�ng.
Vào các d$p �:u n	m c_ng nh� nh*ng ngày l), tuy m�t s�
xã ch� có ng��i Dao, và ng��i Hmông sinh s�ng, nh�ng
chính quyn l�i t! ch8c l) h�i L%ng T%ng c�a ng��i Tày �ã
�nh h�#ng và không khuy�n khích ���c vi�c b�o t%n các
l) h�i c�a dân t�c Dao. 

��i v�i tín ng��ng, ng��i Dao # n��c ta �u theo tông
phái th� cúng Bàn V�
ng, # m�i ngành Dao có t! ch8c
th� cúng th�y t! theo m�t ph�
ng th8c khác nhau. Hi�n
nay, # m�ng tín ng��ng dân t�c Dao �ang ���c c�ng �%ng
b�o t%n nh� vào t:ng l�p trí th8c Dao. H. chính là các
thày �%, thày cúng gi�i v ch* nôm Dao và hi9u sâu v
th� gi�i tâm linh c�a ng��i Dao song vi�c mai m�t ch*
vi�t và tín ng��ng �ã có nh*ng d�u hi�u b��c �:u xu�t
hi�n, �ó là vi�c các th� h� thày �%, th:y cúng già hóa �i,

là vi�c s` d�ng, vay m��n ngôn ng* c�a dân t�c khác
�ang di)n ra # m�t b� ph�n c�ng �%ng ng��i Dao, ��c
bi�t là l�p tr� có xu h��ng ngày càng ít h.c, h�n ch� vi�t
ti�ng Dao, thay vào �ó là s` d�ng ngôn ng* c�a dân t�c
Kinh hay các dân t�c khác trên �$a bàn (ti�ng H’mông,
ti�ng Tày, Nùng, Thái…). Nhiu giá tr$ v	n hoá, v	n ngh�,
làn �i�u dân ca, dân v_ truyn th�ng c�a dân t�c Dao
theo th�i gian b$ mai m�t, b#i v	n hóa c�a các dân t�c
khác ho�c b$ th�t truyn. Trong khi �ó, # m�t s� �$a
ph�
ng  ��i s�ng kinh t� khó kh	n, trình �� dân trí c�a
ng��i dân th�p, t�p quán s�n xu�t, ��i s�ng và các h�
t�c (trong ma chay, c��i xin, ch*a b�nh...) �ã làm cho
l�p tr� dân t�c Dao không còn hào h8ng v�i v	n hoá
truyn th�ng c�a chính dân t�c mình. S� ti�p thu v	n
hóa, tri th8c m�i c�a l�p tr� do thi�u �$nh h��ng, thi�u
các �iu ki�n c:n thi�t �9 th�c hành v	n hóa �ã làm cho
v	n hóa truyn th�ng c�a dân t�c Dao b$ mai m�t, có xu
h��ng lãng quên, ch�a phát huy ���c giá tr$ trong ��i
s�ng v�t ch�t và tinh th:n c�a �%ng bào Dao.

Trong th�i gian qua th�c hi�n các ch� tr�
ng, Ngh$
quy�t c�a ��ng v b�o t%n, gi* gìn và phát tri9n v	n hóa
các dân t�c thi9u s� và cu�c v�n ��ng “Toàn dân �oàn
k�t xây d�ng ��i s�ng v	n hoá # khu dân c�” do �oàn
Ch� t$ch U� ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam
phát ��ng ngày 12/6/2001, công tác b�o t%n, gi* gìn và

Một trong những nét đặc trưng riêng trong văn hóa của đồng bào Dao.
ẢNH: PV

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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DIN �ÀN ��I �OÀN K
T TOÀN DÂN T�C

phát huy di s�n v	n hóa các dân t�c thi9u s� nói chung,
trong �ó có dân t�c Dao nói riêng �ã thu ���c m�t s�
k�t qu� t�o s� liên k�t v t! ch8c và s� ph�i h�p ho�t
��ng gi*a các thành viên v�i nhau và gi*a các thành viên
v�i U� ban M�t tr�n T! qu�c các c�p. �ã xu�t hi�n m�t
s� mô hình ph�i h�p v gi* gìn và phát huy b�n s�c v	n
hoá c�a dân t�c Dao v ti�ng nói, d�y ch* Nôm Dao, v	n
h.c, ngh� thu�t, khôi ph�c ngh truyn th�ng, các
phong t�c, l) h�i ti�n b�, các làn �i�u dân ca, dân v_…
nh�t là vi�c phát huy vai trò c�a ng��i tiêu bi9u có uy
tín, các già làng, tr�#ng b�n, các ngh� nhân, cán b� M�t
tr�n dân t�c Dao trong vi�c b�o t%n, gi* gìn và phát huy
v	n hóa c�a dân t�c Dao. M�t s� thành viên c�a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam �ã tham gia tích c�c, kêu g.i s� �óng
góp c�a các nhà h�o tâm, các t! ch8c trong và ngoài n��c
trong công tác b�o t%n, gi* gìn và phát huy b�n s�c v	n
hóa c�a dân t�c Dao. 

Tuy nhiên, b�o t%n, gi* gìn và phát huy v	n hóa c�a
dân t�c Dao so v�i yêu c:u c�p thi�t hi�n nay v�n còn là
m�t kho�ng cách. Vi�c t! ch8c huy ��ng ngu%n l�c theo
tinh th:n xã h�i hoá công tác b�o t%n, gi* gìn và phát
tri9n v	n hóa c�a dân t�c Dao còn nhiu h�n ch� và nhiu
�$a ph�
ng c
 s# v�n d�a vào ngân sách Nhà n��c. Vi�c
ph�i h�p, phát huy vai trò các thành viên c�a M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam trong công tác b�o t%n, gi* gìn và phát
huy v	n hóa c�a dân t�c Dao ch�a �%ng b�, ch�a t�o
thành s8c m�nh t!ng h�p, công tác bi9u d�
ng, khen
th�#ng, tôn vinh nh*ng t�p th9, cá nhân có nhiu �óng
góp trong b�o t%n, gi* gìn và phát tri9n v	n hóa c�a dân
t�c Dao ch�a r�ng rãi và k$p th�i. 

�9 phát huy vai trò c�a các thành viên c�a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam trong công tác b�o t%n, gi* gìn và phát
huy di s�n v	n hóa c�a dân t�c Dao, c:n t	ng c��ng vi�c
ph�i h�p gi*a các thành viên v�i vai trò ch� trì c�a �y
ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p, ��y m�nh xã h�i
hoá vi�c b�o t%n, gi* gìn và phát tri9n v	n hóa dân t�c
Dao, t�p trung vào m�t s� n�i dung gi�i pháp sau:

1. ��y m�nh các ho�t ��ng tuyên truyn b�ng nhiu
hình th8c �9 cán b�, h�i viên, �oàn viên c�a các t! ch8c
thành viên, các ch8c s�c tôn giáo, doanh nhân, ng��i Vi�t
Nam �$nh c� # n��c ngoài… có thông tin v th�c tr�ng
vùng dân t�c Dao và công tác b�o t%n, gi* gìn và phát
tri9n v	n hóa c�a dân t�c Dao.

2. �a d�ng hóa các hình th8c ph! bi�n, tuyên truyn
v b�o t%n, gi* gìn và phát tri9n v	n hóa dân t�c Dao,
k�t h�p các hình th8c tuyên truyn thông qua báo chí,
phát thanh, truyn hình v�i vi�c trang b$ tài li�u, t� r
i,
��i thông tin l�u ��ng, các ho�t ��ng v	n hóa, th9 thao,

các h�i thi, ��i tho�i ti�p xúc c�a cán b� M�t tr�n v�i
�%ng bào… Coi tr.ng hình th8c phát thanh, truyn hình
b�ng ti�ng dân t�c Dao, công tác tuyên truyn mi�ng
thông qua ��i ng_ ng��i tiêu bi9u có uy tín, già làng,
tr�#ng b�n và các v$ �y viên �y ban M�t tr�n các c�p #
vùng dân t�c thi9u s�, thông qua “Ngày h�i ��i �oàn k�t
dân t�c # khu dân c� “ d$p 18/11 hàng n	m và các l), h�i
c�a �%ng bào Dao.

3. Phát huy vai trò c�a c�ng �%ng ng��i Dao tham gia
tích c�c trong công tác b�o t%n, gi* gìn, phát huy các giá
tr$ v	n hóa truyn th�ng c�a dân t�c Dao. Cùng v�i s�
quan tâm và h� tr� �:u t� c�a Nhà n��c, �%ng bào Dao t�
ý th8c gi* gìn, b�o t%n v	n hóa truyn th�ng c�a dân t�c
mình. V�n ��ng �%ng bào Dao k� th|a và phát huy các giá
tr$ v	n hóa truyn th�ng g�n v�i ti�p thu nh*ng giá tr$
ti�n b� trong v	n hóa c�a các dân t�c khác. B�o t%n, gi*
gìn b�n s�c v	n hóa c�a dân t�c mình, song ph�i g�n k�t
v�i m# r�ng giao l�u v�i các dân t�c khác.  

4. T! ch8c s�u t:m ki9m kê các di s�n v	n hóa v�t th9,
phi v�t th9 c�a �%ng bào Dao (nh�: hát Pá dung, Nôm
Dao, L) h�i Bàn V�
ng), xây d�ng � án, k� ho�ch v b�o
t%n và phát huy di s�n v	n hóa dân t�c Dao. �$nh h��ng
và v�n ��ng c�ng �%ng dân t�c Dao g�n vi�c gi* gìn, b�o
t%n, phát tri9n các giá tr$ v	n hóa truyn th�ng v�i phát
tri9n du l$ch. 

5. U� ban M�t tr�n T! qu�c các c�p và các t! ch8c
thành viên t	ng c��ng công tác giám sát vi�c th�c hi�n
các ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t c�a ��ng và Nhà
n��c liên quan ��n công tác b�o t%n, gi* gìn và phát tri9n
v	n hóa c�a dân t�c Dao; t	ng c��ng giám sát vi�c qu�n
lý, �iu ph�i c
 s# v�t ch�t c�a các thi�t ch� v	n hóa �ã
xây d�ng, ki�n ngh$, tham gia s`a �!i, b! sung nh*ng
n�i dung ch�a phù h�p v�i th�c ti)n ��i v�i công tác b�o
t%n, gi* gìn và phát tri9n v	n hóa c�a dân t�c Dao.

6. T�o �iu ki�n cho các t! ch8c t� qu�n gi�i quy�t
các công vi�c c�a c�ng �%ng, chú tr.ng phát huy vai trò
c�a ��i ng_ trí th8c, ng��i có uy tín, ngh� nhân, Tr�#ng
thôn và Tr�#ng ban Công tác M�t tr�n là ng��i dân t�c
Dao trong vi�c b�o t%n, gìn gi* nh*ng giá tr$ v	n hóa và
truyn th�ng t�t ��p c�a  dân t�c mình g�n v�i th�c hi�n
các ch�
ng trình phát tri9n kinh t� - xã h�i, xóa �ói gi�m
nghèo, c�i thi�n môi tr��ng s�ng, xóa b� nh*ng phong
t�c t�p quán l�c h�u, th�c hi�n quy ��c và xây d�ng ��i
s�ng v	n hóa m�i # c�ng �%ng dân c�.�
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Phát huy vai trò c�a ng�$i có uy tín 
! các t�nh biên gi�i mi�n núi phía B�c

NGỌC THỦY*

Tóm tắt: Phát huy vai trò của người có uy tín ở các tỉnh biên giới miền núi phía
Bắc trong công tác vận động cộng đồng bảo vệ đường biên, mốc giới giữ gìn biên
giới hòa bình, hữu nghị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể cơ sở đặc biệt quan tâm. Bài viết nêu một số giải pháp để tiếp
tục phát huy vai trò mạnh mẽ của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc
thiểu số trên địa bàn các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc.

Summary: The Party, the Government, the Vietnam Fatherland Front and
authorities at all levels are always concerned with promoting the role of
prestigious people in the Northern mountainous provinces in mobilizing the
community to protect the border and keep peace and friendship on border. This
article provides some solutions to further promote the strong role of the
prestigious people in the ethnic minorities in the northern mountainous provinces.
Từ khóa: Người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ đường biên giới, miền núi phía Bắc.
Key words: Prestigious people, ethnic minorities, protect border, Northern mountainous areas.
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 4/1/2018; Duyệt đăng: 12/1/2018.

Th�c ti)n cho th�y, ng��i có uy tín luôn là h�t nhân
tích c�c, giúp các ngành ch8c n	ng v�n ��ng qu:n
chúng tham gia xây d�ng phong trào “Toàn dân
b�o v� an ninh T! qu�c”, thành l�p c�m liên k�t v

an ninh tr�t t� # �$a bàn giáp ranh, tham gia các câu l�c
b� pháp lu�t # các xã, b�n, khu dân c�; tr�c ti�p tham gia
gi�i quy�t m�t s� v� vi�c ph8c t�p v an ninh, tr�t t� #
c
 s#. Nh*ng ng��i có uy tín trên �$a bàn các t�nh biên
gi�i min núi phía B�c �ã tham gia v�n ��ng qu:n chúng
nh�n th8c rõ âm m�u, th� �o�n c�a các th� l�c thù �$ch,
ch�ng âm m�u “di)n bi�n hòa bình” không m
 h%, ch�
quan, �o t�#ng. Nâng cao tinh th:n c�nh giác, th�c hi�n
t�t các quy ��c, h�
ng ��c c�a thôn b�n, nhiu v� vi�c
tranh ch�p ��t �ai, tài s�n ���c hòa gi�i thành công t�i
c
 s#. V�n ��ng nhân dân th�c hi�n t�t các cam k�t
không tái tr%ng thu�c phi�n, không tàng tr*, s` d�ng,
buôn bán các ch�t ma túy, không di c� t� do, không tin
theo lu�n �i�u tuyên truyn sai trái. 

Nhiu n	m qua, an ninh tr�t t� xã h�i, an ninh - qu�c
phòng vùng biên gi�i ���c gi* v*ng và !n �$nh. �i9n hình
nh�: M�t tr�n các c�p t�nh Qu�ng Ninh �ã ph�i h�p v�i
công an các c�p xây d�ng ���c 637 ng��i có uy tín, trong

�ó có 460 ng��i do l�c l��ng công an tr�c ti�p v�n ��ng,
gi* vai trò nòng c�t trong ho�t ��ng # 920 T! nhân dân
t� qu�n an ninh tr�t t�. Thông qua ngu%n tin c�a ng��i
có uy tín, l�c l��ng công an �ã thu trên 700 kg pháo n!,
33 kh�u súng s	n t� ch�, tham gia v�n ��ng 25 tr��ng
h�p ng��i dân t�c thi9u s� �i cai nghi�n b�t bu�c, ph�i
h�p v�i chính quyn �$a ph�
ng tuyên truyn, v�n ��ng,
ng	n ch�n hàng tr	m ng��i có ý �$nh xu�t c�nh trái phép
sang Trung Qu�c lao ��ng, làm thuê, cung c�p trên 300
tin liên quan ��n an ninh tr�t t�, trong �ó có nhiu tin
có giá tr$ liên quan ��n tình hình khu v�c biên gi�i, tranh
ch�p trong n�i b� nhân dân, ho�t ��ng tôn giáo trái pháp
lu�t trong vùng dân t�c… M�t tr�n các c�p t�nh Hà Giang
�ã ph�i h�p v�i công an các c�p xây d�ng ���c 1.327
ng��i có uy tín trong �%ng bào dân t�c thi9u s�, có 580
ng��i tham gia các T! t� qu�n v an ninh, tr�t t�. Thông
qua công tác v�n ��ng c�a ng��i có uy tín �ã gi�i quy�t
98 v� vi�c liên quan ��n an ninh tr�t t�, ng��i uy tín �ã
cung c�p 76 ngu%n tin có giá tr$ cho l�c l��ng công an.
T�
ng t�, t�nh Cao B�ng �ã xây d�ng ���c 2.473 ng��i uy
tín trong 27 dân t�c thi9u s�, ng��i uy tín �ã phát hi�n
33 nghìn l��t ng��i xu�t c�nh trái phép sang Trung Qu�c

* Ban Dân tộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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làm thuê, phát hi�n 113 v� nh�p c�nh trái phép v�i 817
ng��i. Ng��i có uy tín # t�nh Lào Cai �ã tham gia gi�i
quy�t 430 v� mâu th�n, tranh ch�p, khi�u ki�n, nh�t là
các v� vi�c ph8c t�p liên quan ��n �n bù, gi�i phóng
m�t b�ng d� án cáp treo Panxip	ng, d� án ���ng cao t�c
Hà N�i - Lào Cai… Ng��i có uy tín # t�nh L�ng S
n �ã v�n
��ng nhân dân cung c�p trên 5 nghìn ngu%n tin có giá tr$,
giúp l�c l��ng công an �iu tra làm rõ 1.392 v� ph�m
pháp hình s� v�i 1.966 ��i t��ng.

Th�c hi�n công tác ph�i h�p gi*a M�t tr�n và l�c
l��ng công an các c�p trong phong trào toàn dân b�o v�
an ninh T! qu�c # vùng �%ng bào dân t�c thi9u s�, hai
bên �ã xây d�ng, b%i d��ng ���c nhiu ng��i có uy tín,
�nh h�#ng trong nhiu l�nh v�c # nhiu �$a ph�
ng và
th�c s� g�
ng m�u. �ó chính là s� c� g�ng c�a nhân dân
các dân t�c các t�nh biên gi�i min núi phía B�c, trong �ó
có s� �óng góp không nh� c�a ng��i có uy tín. Có nh*ng
t�m g�
ng tiêu bi9u, nh�: ông Hoàng Ng.c Hoa, dân t�c
Hoa # Qu�ng Ninh �ã v�n ��ng h
n 200 l��t ng��i tham
gia tu:n tra, b�o v� c�t m�c biên gi�i, v�n ��ng 150 ng��i
t| b� ý �$nh xu�t c�nh trái phép sang Trung Qu�c, v�n
��ng nhân dân giao n�p 5 súng s	n, 150 kg pháo n!. Ông

Bùi �8c Tin, dân t�c M��ng # L�ng S
n �ã v�n ��ng
�%ng bào theo ��o Tin Lành th�c hi�n và ch�p hành chính
sách tôn giáo c�a Nhà n��c. 

Phát huy vai trò c�a ng��i có uy tín trong c�ng �%ng
dân t�c thi9u s�, các c�p �y, chính quyn �$a ph�
ng
luôn quan tâm th�c hi�n ch� �� chính sách ��i v�i ng��i
có uy tín trên �$a bàn các t�nh biên gi�i min núi phía
B�c. �y ban nhân dân các t�nh giao cho các c
 quan ch8c
n	ng, ph�i h�p v�i M�t tr�n T! qu�c, Ban Dân t�c các
t�nh, th��ng xuyên th	m h�i, ��ng viên tinh th:n ng��i
có uy tín. Nh*ng ngày l), ngày T�t, các t�nh giao cho M�t
tr�n T! qu�c ho�c các ngành liên quan t! ch8c các �oàn
��i bi9u ng��i có uy tín �i tham quan, h.c t�p nh*ng mô
hình �i9n hình v phát tri9n kinh t�, xã h�i trong và
ngoài t�nh, th	m các di tích l$ch s`, danh lam th�ng c�nh
c�a ��t n��c... Ng��i có uy tín tiêu bi9u ���c g�p và báo
cáo thành tích v�i các �%ng chí lãnh ��o ��ng, Nhà n��c
trong nh*ng d$p l) k� ni�m ngày l) l�n c�a �$a ph�
ng và
Trung �
ng.

Các c
 quan ��ng, chính quyn, M�t tr�n các c�p, Ban
Dân t�c các t�nh �ã v�n ��ng già làng, tr�#ng b�n, ng��i
có uy tín trong c�ng �%ng dân c� tích c�c giáo d�c con

Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2016 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-
2021 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc.

ẢNH: KỲ ANH



59TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 173+174 (1+2/2018)

D I � N  � À N  � 3 I  � O À N  K � T  T O À N  D Â N  T ? C

cháu gi* gìn, phát huy b�n s�c v	n hóa t�t ��p c�a dân
t�c, phong t�c t�p quán c�a �$a ph�
ng. �%ng th�i, nêu
cao tinh th:n c�nh giác ��i v�i các lu�n �i9m x�u, xuyên
t�c, nói x�u ch� ��, nói x�u ��ng và các v�n � truyn
��o trái phép, trái v�i phong t�c t�p quán lâu ��i c�a
�%ng bào các dân t�c. Th��ng xuyên g�p g�, ��i tho�i
tr�c ti�p v�i nhân dân nh�t là ng��i �8ng �:u và các tín
�% tôn giáo, th	m h�i, ��ng viên, h��ng d�n giáo dân
th�c hi�n sinh ho�t tôn giáo theo hi�n ch�
ng, ���ng
h��ng hành ��o; th�c hi�n t�t các ch� tr�
ng, ���ng l�i
c�a ��ng, chính sách pháp lu�t c�a Nhà n��c ��i v�i
ng��i dân. V�n ��ng ng��i �8ng �:u, giáo dân và các
ch8c s�c tôn giáo �	ng ký th�c hi�n l) nghi tôn giáo
ngoài c
 s# tôn giáo theo �úng quy �$nh c�a pháp lu�t.

�$nh k^ hai n	m m�t l:n, các t�nh t! ch8c H�i ngh$
bi9u d�
ng già làng, tr�#ng b�n, nh*ng ng��i có uy tín
trong �%ng bào dân t�c thi9u s� có thành tích xu�t s�c
trong các l�nh v�c phát tri9n kinh t� - xã h�i, ��m b�o an
ninh, qu�c phòng, tr�t t�, an toàn xã h�i. �ã có nhiu
ng��i có uy tín tiêu bi9u trong �%ng bào dân t�c thi9u s�
các t�nh biên gi�i min núi phía B�c ���c tham d� ��i
h�i ��i bi9u dân t�c thi9u s� toàn qu�c. Và h:u h�t nh*ng
ng��i có uy tín �u ���c bình b:u t| c
 s#, ���c �y ban
nhân dân các t�nh ra quy�t �$nh công nh�n, �u ���c
h�#ng m�t s� ch� �� chính sách c�a Nhà n��c, nh�: ���c
cung c�p thông tin v ch� tr�
ng, chính sách c�a ��ng
và Nhà n��c, ���c c�p báo, t�p chí, ���c t�p hu�n ki�n
th8c v m�t s� l�nh v�c kinh t� - xã h�i v vi�c phát tri9n
kinh t� - xã h�i # �$a ph�
ng, ���c h� tr� th	m h�i, ���c
xét thi �ua khen th�#ng... 

Trong công tác gi* gìn và b�o v� ch� quyn lãnh th!,
an ninh biên gi�i qu�c gia, th�i gian qua, # các xã biên
gi�i c�a các t�nh min núi phía B�c �ã th��ng xuyên ph�i
h�p ch�t ch{ v�i b� ��i Biên phòng trong công tác lãnh
��o, ch� ��o, t! ch8c quán tri�t, tuyên truyn và tri9n
khai các ch� tr�
ng, ���ng l�i c�a ��ng, chính sách,
pháp lu�t c�a Nhà n��c v công tác phát tri9n kinh t�,
v	n hóa - xã h�i g�n v�i xây d�ng và b�o v� ch� quyn
an ninh biên gi�i qu�c gia, xây d�ng nn biên phòng toàn
dân v*ng m�nh g�n v�i th� tr�n qu�c phòng toàn dân và
an ninh nhân dân. T	ng c��ng giáo d�c chính tr$ t�
t�#ng, nâng cao ý th8c, trách nhi�m trong phát tri9n
kinh t�, xóa �ói, gi�m nghèo, nêu cao tinh th:n c�nh giác
cách m�ng tr��c m.i âm m�u, ho�t ��ng c�a ch� ngh�a
�� qu�c và các th� l�c thù �$ch cho cán b�, ��ng viên và
nhân dân các dân t�c trên �$a bàn các xã, các t�nh trong
vùng. Phát huy t�t vai trò, trách nhi�m c�a già làng,
tr�#ng b�n, tr�#ng dòng h., ng��i có uy tín trong vi�c
tri9n khai th�c hi�n các n�i dung có liên quan ��n công
tác phát tri9n kinh t�, v	n hóa- xã h�i; gi* gìn và b�o v�
ch� quyn lãnh th!, an ninh biên gi�i qu�c gia. T	ng
c��ng các ho�t ��ng giao l�u, ��i ngo�i nhân dân, k�t
ngh�a c�m dân c� hai bên biên gi�i và t! ch8c h�i �àm,
góp ph:n xây d�ng biên gi�i hòa bình, !n �$nh, h*u ngh$,

h�p tác và phát tri9n.

�9 ti�p t�c phát huy vai trò m�nh m{ c�a nh*ng ng��i
có uy tín trong �%ng bào dân t�c thi9u s� trên �$a bàn các
t�nh biên gi�i min núi phía B�c. Trong th�i gian t�i c:n
t�p trung th�c hi�n t�t nh*ng nhi�m v� c� th9 nh� sau:

Th8 nh�t, ti�p t�c th�c hi�n t�t chính sách ��i v�i
ng��i có uy tín, th��ng xuyên ��ng viên, khích l� ng��i
có uy tín trong s� nghi�p xây d�ng và b�o v� T! qu�c #
�$a bàn dân c�.

Th8 hai, xác �$nh rõ ng��i có uy tín trong �%ng bào
dân t�c thi9u s� là ng��i ���c �%ng bào dân t�c tín
nhi�m, có m�i liên h� ch�t ch{ và �nh h�#ng tích c�c t�i
s� phát tri9n c�ng �%ng dân c� trong vùng dân t�c; là
ch� d�a quan tr.ng c�a c�p �y, chính quyn, M�t tr�n và
các �oàn th9 chính tr$, góp ph:n tích c�c �9 th�c hi�n
th�ng l�i các ch� tr�
ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t
c�a Nhà n��c. Ng��i có uy tín g�
ng m�u �i �:u và v�n
��ng �%ng bào các dân t�c thi9u s� hi9u rõ và th�c hi�n
t�t ch� tr�
ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà
n��c, tích c�c lao ��ng s�n xu�t, xóa �ói gi�m nghèo;
phòng, ch�ng t�i ph�m, t� n�n xã h�i, gi* gìn an ninh
chính tr$, tr�t t� an toàn xã h�i; ��y m�nh cu�c v�n ��ng
“Toàn dân �oàn k�t xây d�ng ��i s�ng v	n hóa # khu dân
c�” t�i vùng có �ông �%ng bào dân t�c thi9u s�.

Th8 ba, c:n phân công nhi�m v� hàng tháng, hàng
quý, 6 tháng, 1 n	m c:n t! ch8c h.p m�t g�p g� và b� trí
công vi�c cho ng��i có uy tín tham gia công tác cùng
chính quyn, �$a ph�
ng, các �oàn th9 chính tr$, các t!
ch8c xã h�i # �$a ph�
ng nh�m phát huy vai trò, v$ trí c�a
ng��i có uy tín trong khu v�c.

Th8 t�, b�n thân ng��i có uy tín trong �%ng bào các
dân t�c thi9u s� c_ng c:n ti�p t�c nêu cao vai trò g�
ng
m�u �i �:u và v�n ��ng gia �ình, ng��i thân, nhân dân
n
i c� trú ch�p hành t�t các ch� tr�
ng c�a ��ng, chính
sách pháp lu�t c�a Nhà n��c; ��ng viên con em, ng��i
thân trong gia �ình, dòng h. và m.i ng��i trong c�ng
�%ng thôn, b�n phát tri9n s�n xu�t, !n �$nh ��i s�ng,
xóa �ói gi�m nghèo, xây d�ng nông thôn m�i.

Th8 n	m, các t�nh biên gi�i min núi phía B�c c:n
th��ng xuyên ph�i h�p ch�t ch{ v�i b� ��i Biên phòng
trong công tác lãnh ��o, ch� ��o, t! ch8c quán tri�t,
tuyên truyn và tri9n khai các ch� tr�
ng, ���ng l�i c�a
��ng; chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v công tác
phát tri9n kinh t�, v	n hóa - xã h�i g�n v�i xây d�ng và
b�o v� ch� quyn an ninh biên gi�i qu�c gia, xây d�ng
nn biên phòng toàn dân v*ng m�nh g�n v�i th� tr�n
qu�c phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Phát huy t�t
vai trò, trách nhi�m c�a già làng, tr�#ng b�n, tr�#ng
dòng h., ng��i có uy tín trong vi�c tri9n khai th�c hi�n
các n�i dung có liên quan ��n công tác phát tri9n kinh t�,
v	n hóa - xã h�i; gi* gìn và b�o v� ch� quyn lãnh th!,
an ninh biên gi�i qu�c gia.�
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Về vấn đề 
QU�C PH�C VI�T NAM

HOÀNG HOA MAI*

Trong quá trình vận hành của lịch sử Việt Nam, nhân dân ta đã trải qua nhiều
cuộc đấu tranh gian khổ với thiên tai, dịch họa để giữ vững nền độc lập dân tộc,
giang sơn Tổ quốc. Những giá trị di sản về văn hóa không ngừng được bảo tồn
gìn giữ trong đó có văn hóa mặc. Cùng với sự phát triển của xã hội, một lĩnh vực
của văn hóa Việt không ngừng hoàn thiện đó là các trang phục truyền thống.

V�i 54 dân t�c anh em cùng s�ng trên m�nh ��t
hình ch* S, �ã t�o d�ng nên nhiu màu s�c v	n
hóa trang ph�c khác nhau có hình dáng, hoa v	n
h.a ti�t và ch�t li�u c_ng r�t khác nhau. Trong

bài vi�t này, ch� � c�p ��n m�t v�n � trang ph�c mang
tính ph! bi�n, ���c s` d�ng, l�u hành trong nhân dân #
nhiu th�p k� qua và ���c công chúng tôn vinh, gìn gi*,
r�ng kh�p mà ngày nay nó còn nguyên giá tr$. Trang ph�c
là m�t s�n ph�m v	n hóa v|a có tính v�t th9, v|a có tính
phi v�t th9 do con ng��i sáng t�o ra �9 ph�c v� con ng��i
và nó ph�i thích 8ng v�i cách th8c lao ��ng s�n xu�t mà
tr��c h�t nó b$ tác ��ng b#i cách th8c thao tác s�n xu�t
nông nghi�p cùng ng��i Vi�t trong nhiu th� h� này sang
th� h� khác. Do �ó nh*ng trang ph�c �y có thu�c tính
�
n gi�n mm m�i, thanh l$ch d) s` d�ng và mang s�c
thái th�m m� cao. N�u chúng ta t�m th�i lo�i b� tính c�c
b� v không gian và th�i gian mang tính c�c �oan thì
vi�c tìm qu�c ph�c s{ có k�t qu� t�
ng ��i s{ ���c công
chúng ch�p nh�n. Qu�c ph�c tr��c h�t ph�i là s�n ph�m
trang ph�c cho con ng��i s` d�ng trong xã h�i, ���c th9
hi�n m�y tiêu chí sau:

M�t là, trang ph�c ���c tuy9n ch.n làm qu�c ph�c, nó
�ã ���c ph! bi�n r�ng rãi trên ba min: B�c, Trung, Nam
không gi�ng v hình dáng, ki9u cách, ch�t li�u b�t k^
m�t n��c nào trên th� gi�i.

Hai là, trang ph�c �ó ���c nhân dân ta tôn vinh yêu
quý s` d�ng lâu ��i và nh�t là trong nghi th8c l) h�i
truyn th�ng t| trung �
ng ��n �$a ph�
ng, k9 c� kiu
bào ta # n��c ngoài.

Ba là, ch�t li�u �9 làm qu�c ph�c ph�i là b�ng ch�t
li�u l�a t
 t�m truyn th�ng và có th9 là ch�t li�u m�i
t�
ng t�.

B�n là, trang ph�c truyn th�ng �ó ph�i có ki9u dáng,
c�u trúc m� thu�t t�o hình h�p lý, phù h�p v�i thu:n
phong m� t�c Vi�t, màu s�c trang nhã, h.a ti�t l$ch s�
v	n minh và do nhân dân ta sáng t�o ra.

V�n � này ���c c� th9 nh� th� nào cho vi�c �$nh
h��ng qu�c ph�c nam và n* �i vào cu�c s�ng, khi mà �ã
lo�i tr| nh*ng trang ph�c không tiêu bi9u theo tiêu chí
trên. Vì v�y ch� còn áo the nam, áo dài n* hi�n nay xã h�i
ta �ang s` d�ng r�ng rãi. C	n c8 theo các tiêu chí, nam
gi�i có th9 s` d�ng áo the, ch�t li�u l�a truyn th�ng,
màu �en ho�c thâm �en, xanh th�m,… tùy theo ng��i s`
d�ng mà có trang trí h.a ti�t, hoa v	n cách �i�u, hình
tròn, hình vuông trong có ch* “Th.”, “Tâm”, “�8c”,…
��i v�i n* nên s` d�ng áo dài truyn th�ng có nhiu màu
khác nhau, tùy theo s# thích c�a ng��i s` d�ng, ch�t li�u
t
 t�m ho�c ch�t li�u bn ��p khác, có h.a ti�t hoa v	n.
Cách th8c s�n xu�t nông nghi�p Vi�t ph�n ánh sinh ho�t,
lao ��ng xã h�i trong �ó có trang ph�c c�a con ng��i. Vì
v�y, v m�t c�u trúc t�o hình ph�c trang bao gi� c_ng
thích 8ng v�i m�t nn v	n hóa hình thái kinh t� chung
mà # Vi�t Nam là v	n hóa lúa n��c, do �ó c�u trúc hình
dáng trang ph�c r�t g.n nh�, �
n gi�n, mm m�i, th�m
m� thích h�p d) s` d�ng, nh�ng ngh� thu�t t�o hình l�i
r�t khoa h.c và mang s�c thái v	n hóa Vi�t. B�ng nh*ng
ch�t li�u l�a t
 t�m, b�n thân nó �ã v�n có h
i th# máu
th$t c�a nn nông nghi�p Vi�t và ���c các ngh� nhân làng

* Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thanh Hóa.
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ngh khoác cho nó nhiu màu s�c dung d$, uy9n chuy9n.
V�i nh*ng màu tr�ng, ngà, màu vàng r
m hay là màu
xanh, tím, ��, �en than,… khi con ng��i �ã t�o cho nó
nh*ng tà áo, nam, n* bay trong gió, âm thanh phát ra
r�t thanh nhã, th��t tha nh� nhàng nh� nh*ng làn gió
nh� l��t qua cánh �%ng lúa. Cách th8c t�o hình c�a chi�c
áo dài cho n*, áo the cho nam, không nh*ng th9 hi�n
nh*ng s�c thái riêng cho con ng��i mà còn  riêng c�a v	n
hóa trang ph�c Vi�t. � n��c ta có nhiu dân t�c anh em
sinh s�ng và m�i dân t�c �u có riêng trang ph�c truyn
th�ng c�a mình, nên vi�c l�a ch.n trang ph�c có ý ngh�a
tiêu bi9u �9 làm qu�c ph�c là r�t c:n thi�t. Có nhiu ý
ki�n khác nhau c�a các nhà nghiên c8u xã h�i, s` h.c,
v	n hóa, m� thu�t, âm nh�c dân t�c h.c ��a ra nh*ng
khái ni�m không �%ng nh�t v trang ph�c l) h�i, trang
ph�c dân t�c, trang ph�c truyn th�ng và h. cho r�ng
hi�n nay ch�a có lo�i trang ph�c nào tiêu bi9u �9 ch.n
làm qu�c ph�c.

Trong th�c t� áo dài n* Vi�t Nam hoàn toàn không
�%ng d�ng v�i áo dài n* c�a các n��c nh� Trung Hoa, (n
�� và m�t s� n��c trên th� gi�i # ch�, t| c! áo, nách áo,
kích th��c, cúc áo, thân áo, ch�t li�u v�i,… �u khác h�n
các n��c k9 c� áo the c�a nam gi�i. S� khác nhau �y c�a
trang ph�c Vi�t v�i các n��c c_ng là m�t c	n c8 so sánh
�9 ch.n làm qu�c ph�c xét v m�t m� thu�t t�o hình,
không nh*ng ��p, cân ��i phù h�p v�i cách th8c sinh
ho�t cá nhân mà còn phù h�p v�i sinh ho�t trong c�ng
�%ng. S� th�t là tà áo dài n*, áo the nam gi�i c_ng �ã tr�i
nghi�m nghi th8c giao ti�p ��i v�i khách n��c ngoài,
ng��i Vi�t b�t c8 # �âu trong hay ngoài n��c, h. v�n m�c
b� qu:n áo dài trong ngày h�i và trong tâm th8c sâu th�m
�ó là nim t� hào v	n hóa m�c truyn th�ng Vi�t Nam. 

T| b�n tiêu chí nói trên, có th9 hình dung ra ���c vóc
dáng c
 b�n b� trang ph�c �9 làm qu�c ph�c. Trong th�c
t� nh*ng ngày l) h�i, k9 c� t�p th9, c�ng �%ng, dòng h.,
gia �ình, ti�c c��i,… ng��i ta th��ng th�y n* m�c b�
qu:n áo dài, �:u ��i m_ tân th�i, chân �i gu�c, nam gi�i
m�c áo the, qu:n tr�ng, �:u ��i kh	n x�p, chân �i giày,…
hình th8c này �ã �i vào nghi th8c lâu l�m r%i và cho ��n
ngày nay, nó tr# thành truyn th�ng không th9 thi�u
���c c�a ng��i Vi�t Nam.

Nh*ng ���ng cong, ���ng l��n c�a n�p may c�ng v�i
màu s�c r�c r�, êm d$u �ã t�o thêm giá tr$ th�m m� duyên
dáng c�a ng��i thi�u n* trong ngày h�i. Cách t�o hình c!
áo dài n* gi�ng nh� cánh hoa h%ng cách �i�u g�n lin
v�i b� ng�c mà tà áo dài góp ph:n trang nhã hài hòa
trong t!ng th9 c�u trúc ngh� thu�t c�a ng��i thi�u n*
Vi�t Nam. Và vì v�y, trong các tác ph�m m� thu�t thi�u
n* c�a Nguy)n Gia Trí, Tô Ng.c Vân, Tr:n V	n C�n, L�
ng

Xuân Nh$,… �ã ph�n ánh m�t cách r�t sinh ��ng, th�m
m� c�a thi�u n* trong b� áo dài truyn th�ng.

Khi �ã ch.n ���c qu�c ph�c, c_ng không có ngh�a là
dùng nó th��ng ngày mà tùy theo tình hình c� th9 �9
8ng d�ng cho h�p lý. Trang ph�c �y ph�i v|a có tính tiên
ti�n, cách tân, �!i m�i nh�ng c
 b�n v�n gi* ���c tính
truyn th�ng trang ph�c Vi�t ���c nhân dân �ang dùng,
coi �ó là m�t di s�n v	n hóa v|a ��m nét v	n hóa v�t th9
và v|a phi v�t th9 mà xã h�i trân tr.ng, tôn vinh s` d�ng
t| lâu ��i nay.�

Trang phục truyền thống với áo the, khăn xếp cho nam và áo dài
cho nữ. ẢNH: TL

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Mang Xuân ấm về với
��NG BÀO VÙNG L�
KỲ ANH

T�t Nguyên �án �ang c�n k�, ng��i dân kh�p n	i
�ang gói ghém công vi
c cu�i n�m � chu�n b� �ón
T�t, trong khi �ó ��ng bào t�i vùng ch�u �nh
h��ng c�a tr�n l� quét x�y ra tháng 8 n�m ngoái

t�i huy
n Mù Cang Ch�i và ��t m�a l� tháng 10 t�i các
huy
n V�n Ch�n, Tr�m T�u và th� xã Ngh�a L�, t�nh Yên
Bái v�n �ang ph�i lo kh�c ph�c h�u qu� do nh�ng ��t l�
này � l�i.

V�i mong mu�n h� tr� nhân dân vùng ch�u thiên tai
kh�c ph�c h�u qu� m�a l�, và có cái T�t �!m �m và ý
ngh�a, �oàn công tác "y ban Trung �	ng MTTQ Vi
t Nam
do Ch� t�ch Tr!n Thanh M�n d�n �!u �ã ��n t�nh Yên Bái,
xu�ng th�m h#i t$ng h� dân b� thi
t h�i n%ng t�i xã Hát
L$u, huy
n Tr�m T�u. T�i �ây, Ch� t�ch Tr!n Thanh M�n
�ã trao 20 su�t quà cho các h� nghèo t�i huy
n này; t�i
th�m, t%ng quà và trao nhà &�i �oàn k�t cho m�t s� h�
b� thi
t h�i do m�a l� t�i b�n Hát 2, xã Hát L$u.

T�i bu'i trao quà, Ch� t�ch Tr!n Thanh M�n nh�n
m�nh: “M%t tr�n Trung �	ng mu�n t�p trung h� tr� xây
nhà cho bà con. Tôi �� ngh� t�nh quy ho�ch l�i n	i � cho
bà con, làm sao � tránh s�t l�, l� �ng, l� quét. Ng��i
dân quen � theo dòng su�i, s��n núi. Chính quy�n
không c�	ng quy�t thì r�t khó di d�i... &�ng th�i sau
thiên tai, c!n xác ��nh tr�ng cây gì, nuôi con gì � bán

���c trong t�nh, trong huy
n. Bên c�nh �ó, MTTQ c�ng
c!n ti�p t�c v�n ��ng ng��i dân chuyn �'i cây tr�ng,
v�t nuôi, tr�ng rau xanh, rau s�ch, ��m b�o tiêu th� t�i
��a ph�	ng, ti�n t�i ��a s�n ph�m ra ngoài ��a ph�	ng
và xu�t kh�u”.�

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
trao 2 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương, hỗ trợ làm nhà ở
cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Yên  Bái.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến
thăm hỏi từng hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Hát
Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Chủ Tịch
Trần Thanh Mẫn đã trao 20 suất quà cho các hộ nghèo.
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Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, tính đến thời điểm này, đồng
bào đã khắc phục khá cơ bản những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, nguồn hỗ trợ, tiền cứu trợ
phải làm đúng theo chính sách, pháp luật của Nhà nước, “Cứu
trợ phải theo tinh thần Nghị định 64”.

Bà con nhân dân xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
phấn khởi tại buổi gặp gỡ với đoàn công tác của Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam. “Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo là việc làm

thường xuyên của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam với
phương châm Tết đến với mọi người”.

Mặt trận các địa phương thuộc tỉnh Yên Bái quan tâm chăm lo
Tết cho người nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tới thăm, tặng quà và trao nhà đại
đoàn kết cho một số hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Hát
2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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V�N D�NG T� T��NG CH� T�CH H� CHÍ MINH 
v� xây d�ng con ng�$i m�i trong 
công cu
c xây d�ng nông thôn m�i, 
đô th� v�n minh

TRỊNH THỊ KIM NGỌC*

Tóm tắt: Vận dụng tốt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người trong
công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta là việc làm cần thiết.
Nhất là hiện nay, thời đại kinh tế thị trường và toàn cầu hóa kéo theo nhiều nguy cơ
làm biến đổi các giá trị ưu trội cốt lõi của dân tộc. Thực tế đó đòi hỏi mỗi người
chúng ta càng phải nghiêm túc suy nghĩ về những lời răn dạy của Người, tích cực
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi cá nhân
trở thành một viên gạch hồng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh và đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Summary: Applying President Ho Chi Minh’s thoughts on developing human beings
in the building new style rural areas and civilized cities is necessity. At present, with
the market economy and globalization, there are many risks of transforming the core
values of the nation. This fact requires each person to think seriously about Ho Chi
Minh’s teachings, apply actively “The study and follow the ideas, ethics, style of Ho
Chi Minh”. Each individual needs to try to become a “red brick” to contribute to the
construction of new style rural areas, civilized cities and rich country.
Từ khóa: Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng, con người mới, nông thôn mới, đô thị văn minh, dân tộc, Việt Nam.
Key words: President Ho Chi Minh’s thoughts, building, new human beings, new style rural areas, civilized cities, country,
Vietnam. 
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 4/1/2018; Duyệt đăng: 10/1/2018.

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây
dựng đời sống mới

Vi�c quan tâm ch	m lo xây d�ng ��i s�ng m�i cho
nhân dân c�a Ch� t$ch H% Chí Minh th9 hi�n # s� chu�n
b$ cho m�t phong trào r�ng kh�p và s� thai nghén c�a
công trình. Tháng 1/1946, Ng��i phát ��ng phong trào
xây d�ng ��i s�ng m�i. Tháng 4/1946, Ng��i �ã ký S�c
l�nh thành l�p �y ban Trung �
ng v�n ��ng ��i s�ng
m�i. Cu�c v�n ��ng ngay sau �ó tr# thành m�t phong

trào qu:n chúng sôi ��ng, r�ng kh�p ���c tri9n khai
ngay sau khi cách m�ng m�i thành công. Tháng 3/1947,
v�i bút danh Tân Sinh, Ng��i �ã vi�t cu�n sách ��i s�ng
m�i �9 h��ng d�n các t:ng l�p nhân dân trong toàn xã
h�i th�c thi xây d�ng ��i s�ng m�i. Tác ph�m ��i s�ng
m�i c�a Bác �ã � c�p t�i vi�c xây d�ng ��i s�ng m�i ��i
v�i r�ng rãi các t:ng l�p dân c�, các nhóm ngành ngh
trong xã h�i m�t cách thi�t th�c, d) hi9u, d) nh� và d)
th�c hi�n.  

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Ngay t| �:u tác ph�m Ng��i �ã gi�i thích Vì sao ph�i
xây d�ng ��i s�ng m�i ngay t| khi ��t n��c v|a giành
���c ��c l�p. Ng��i coi �ây là m�t cu�c v�n ��ng cách
m�ng r�ng kh�p, m�t cu�c ��u tranh ch�ng l�i cái c_, cái
b�o th� và l�c h�u, �%ng th�i b�o v� và phát huy nh*ng
truyn th�ng t�t ��p c�a dân t�c �9 xây d�ng ��i s�ng
m�i trong b�i c�nh m�i là ��t n��c �ã hoàn toàn ��c l�p,
dân ta �ã ���c hoàn toàn t� do. Ch� t$ch H% Chí Minh
c_ng ch� rõ m�c �ích c�a vi�c xây d�ng ��i s�ng m�i là:
''Làm th� nào cho ��i s�ng c�a dân ta v�t ch�t ���c �:y
�� h
n, tinh th:n ���c vui m�nh h
n''.

Tác phẩm “Đời sống mới” đề cập đến
hàng loạt vấn đề và khái niệm mới liên
quan tới vị thế làm chủ của nhân dân
trong một chính thể mới 

Th8 nh�t, tác
ph�m ��i s�ng m�i
không ch� nói t�i ��i
s�ng nh� m�t không
gian sinh t%n c�a con
ng��i, mà nói t�i
chính con ng��i. Khái
ni�m ��i s�ng m�i
���c Ch� t$ch H% Chí
Minh nêu ra trong tác
ph�m này không ch�
phác h.a ��i s�ng xã
h�i ��
ng th�i mà còn
kh�c h.a c� ch� th9
c�a ��i s�ng m�i v|a
���c gi�i phóng kh�i
áp b8c, thu�c �$a. B�n
thân trong khái ni�m
��i s�ng m�i �ã ���c
Ng��i tích h�p c� 3
n�i dung: “��o �8c
m�i, l�i s�ng m�i và
n�p s�ng m�i” c�a các
ch� th9 cu�c s�ng,
chính là nhân dân. Ba
n�i dung nêu trên có
quan h� m�t thi�t v�i
nhau, trong �ó nói t�i
��o �8c t8c là chính là
con ng��i - gi* vai trò
ch� ��o, �$nh h��ng
cho vi�c xây d�ng l�i s�ng m�i và n�p s�ng m�i c�a m�t
��t n��c t� do ��c l�p. Ng��i kh�ng �$nh, ch� trên c
 s#
nn t�ng c�a m�t nn ��o �8c m�i, ��o �8c cách m�ng thì
m�i xây d�ng ���c l�i s�ng m�i, n�p s�ng m�i lành m�nh,
h��ng con ng��i t�i t:m cao c�a v	n hóa, x8ng �áng là
ch� nhân c�a m�t ��t n��c ��c l�p và xã h�i ch� ngh�a.
Ch� t$ch H% Chí Minh �ã g�n s� nghi�p gi�i phóng dân t�c

v�i s� nghi�p gi�i phóng con ng��i và công cu�c xây d�ng
��i s�ng m�i g�n lin v�i công cu�c xây d�ng con ng��i
m�i c�a m�t xã h�i dân ch�. 

Th8 hai, trong tác ph�m c�a mình, Ch� t$ch H% Chí
Minh �ã c�t ngh�a khái ni�m Con ng��i và khái ni�m
nhân dân m�t cách ��c �áo: “Ch* ng��i, ngh�a h�p là
gia �ình, anh em, h. hàng, b:u b�n. Ngh�a r�ng là �%ng
bào c� n��c. R�ng n*a là c� loài ng��i”. Ng��i luôn ��t
con ng��i, m�i cá nhân con ng��i trong m�i quan h� ba
chiu: quan h� v�i m�t c�ng �%ng nh�t �$nh, trong �ó
m�i ng��i là m�t thành viên; quan h� v�i m�t ch� �� xã
h�i nh�t �$nh trong �ó con ng��i ���c làm ch�; quan
h� v�i t� nhiên, mà con ng��i là m�t b� ph�n không
th9 tách r�i… Ch� t$ch H% Chí Minh coi con ng��i là
s8c s�ng c�a dân t�c, trí tu� là s8c m�nh n�i sinh c�a
��t n��c…,  

Ch� t$ch H% Chí Minh ��a ra khái ni�m con ng��i v�i
ngh�a cao ��p nh�t c_ng chính là Nhân dân - là nh*ng
ch� nhân sáng t�o ra m.i giá tr$, c� v�t ch�t và tinh th:n:
“Vô lu�n vi�c gì, �u do con ng��i làm ra, và t| nh� ��n
to, t| g:n ��n xa, �u th� c�”. � cao vai trò c�a nhân
dân trong công cu�c cách m�ng, Ng��i vi�t: “Trong b:u
tr�i không có gì quý b�ng nhân dân, trong th� gi�i không
gì m�nh b�ng l�c l��ng �oàn k�t c�a nhân dân” và “D)

Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn được coi là biểu tượng văn hóa Việt Nam.
ẢNH: PV

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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m�y l:n không dân c_ng ch$u/ Khó v�n l:n dân li�u c_ng
xong”…. Th�c t� �ã ch8ng minh t� t�#ng sáng su�t c�a
Ng��i v vai trò ��c bi�t to l�n c�a nhân dân trong cu�c
cách m�ng gi�i phóng dân t�c và trong công cu�c xây
d�ng xã h�i m�i.    

Th8 ba, v khái ni�m n�p s�ng m�i. Theo Ch� t$ch H%
Chí Minh, n�p s�ng m�i mà ��ng ta ch� tr�
ng xây d�ng
là m�t n�p s�ng - cái ���c xây d�ng trên c
 s# �úc k�t và
phát huy nh*ng truyn th�ng t�t ��p và nh*ng thu:n
phong m� t�c lâu ��i c�a dân t�c ta theo h��ng phù h�p
v�i yêu c:u m�i c�a th�i ��i và ti�n trình phát tri9n. Trong
khi xây d�ng cái m�i ph�i bi�t k� th|a và phát tri9n nh*ng
�8c tính t�t ��p c�a t! tiên ta nh� yêu n��c, yêu lao ��ng,
th�
ng yêu �ùm b.c s¡n sàng chia ng.t s� bùi cho nhau,
�oàn k�t v�i nhau trong lao ��ng và chi�n ��u... 

Ba n�i dung trong khái ni�m ��i s�ng m�i c�a Ch�
t$ch H% Chí Minh nêu trên �u �ã làm n!i b�t lên chân
dung nh*ng con ng��i làm ch� xã h�i và vi�c xây d�ng
con ng��i cho công cu�c xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$
v	n minh ngày hôm nay c_ng ph�i ���c b�t �:u t| nh*ng
quan �i9m sáng su�t nhân v	n mà Ng��i �ã ch� ra trong
tác ph�m ��i s�ng m�i.           

Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong xây dựng con người cho công cuộc
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Trong công cu�c xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n
minh hôm nay, m�c  dù �ã h
n 70 n	m trôi qua, nhiu n�i
dung trong tác ph�m ��i s�ng m�i c:n ���c th�c hi�n. 

Theo Ch� t$ch H% Chí Minh, mu�n xây d�ng ��i s�ng
m�i tr��c �ây và nông thôn m�i, �ô th$ v	n minh hôm
nay, tr��c h�t, chúng ta c:n có nh*ng ch� nhân m�i v�i
��o �8c nhân v	n, v�i trí tu� và nh*ng k� n	ng m�i,
trong �ó ��o �8c cách m�ng là ph�m ch�t quan tr.ng
nh�t. Theo t� t�#ng c�a Ng��i, xây d�ng con ng��i ph�i
���c ��t ra tr��c tiên, nh�t quán, nh� m�t �iu ki�n tiên
quy�t. B#i công cu�c xây d�ng xã h�i m�i không ai khác
th�c hi�n ngoài con ng��i. Và không ph�i ch� t�i khi
kinh t�, v	n hoá phát tri9n cao r%i m�i xây d�ng con
ng��i XHCN, mà c_ng không ph�i xây d�ng xong con
ng��i XHCN r%i m�i xây d�ng xã h�i XHCN. Vi�c xây d�ng
con ng��i ph�i ���c quan tâm trong su�t quá trình xây
d�ng xã h�i m�i v�i t� cách v|a là ��ng l�c, v|a là m�c
tiêu c�a công cu�c �!i m�i. Sao cho công cu�c �!i m�i

Học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng “Đời sống mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”. ẢNH: KỲ ANH
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này là s� nghi�p c�a nhân dân, do nhân dân làm ch� và
vì l�i ích c�a �ông ��o nhân dân.   

Ng��i �ã t|ng nh�n m�nh: Mu�n xây d�ng ��i s�ng
m�i tr��c h�t là ph�i xây d�ng ���c ��o �8c m�i. Trong
b�i c�nh xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n minh ngày
hôm nay chúng ta c:n nh*ng con ng��i có ph�m ch�t ��o
�8c cách m�ng, nh�n bi�t ���c nh*ng �iu t�t ��p c:n
tôn vinh, bi�t t�p h�p và xây d�ng nh*ng giá tr$ t�t ��p
thành v�n xã h�i thúc ��y phát tri9n; m�t khác, �%ng
th�i bi�t ��u tranh v�i nh*ng thói h�, t�t x�u c�n tr# s�
phát tri9n xã h�i. Theo Ng��i ph�i b%i d��ng con ng��i
có ��o �8c ''…c:n, ki�m, liêm chính, chí công vô t�, m�t
lòng m�t d� ph�c v� nhân dân'', ... chính là nhen l`a cho
��i s�ng m�i và cho vi�c xây d�ng m�t xã h�i lành m�nh,
v	n minh.

Cho dù ngày hôm nay, ��i s�ng v�t ch�t c�a ��i �a s�
ng��i dân n��c ta �ã ���c c�i thi�n �áng k9, tuy nhiên,
# vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn và bãi ngang ven
bi9n, ��i s�ng c�a bà con v�n còn g�p r�t nhiu khó kh	n,
c:n s� s� chia c�a c� c�ng �%ng. Cho nên, tinh th:n s¡n
sàng chia s� và t�
ng thân, t�
ng ái v�i nhau trong c�ng
�%ng trên c
 s# vi�c th�c hành ti�t ki�m v�n là nhi�m v�
ph�i ��t lên hàng �:u.  

Trong tác ph�m ��i s�ng m�i, Ng��i mong mu�n,
trong gia �ình, th�c hi�n ��i s�ng m�i thì m.i thành viên
ph�i trên thu�n, d��i hòa, tôn tr.ng và tin c�y l�n nhau;
cha m� c:n luôn quan tâm t�i con cái, ��n vi�c tu d��ng
h.c hành, k� c�
ng nn n�p c�a các con �9 chúng tr#
thành nh*ng công dân có ích cho t�
ng lai ��t n��c.
Trong gia �ình, ng��i ph� n* ph�i ���c gi�i phóng, ���c
��i x` bình ��ng, bình quyn… Ngày nay, trong th�i ��i
c�a công ngh� thông tin, m�i quan h� gi*a các thành viên
trong gia �ình có xu h��ng ngày càng l�ng l�o, h. ít có
�iu ki�n quan tâm t�i nhau h
n là do s� h�p d�n c�a
các trang m�ng xã h�i. Cha m� �y thác và phó m�c s� d�y
d� con cái cho nhà tr��ng; con tr� thì ngày càng c� g�ng
thoát ly ra kh�i s� quan tâm ki9m soát c�a cha m�. Vì
v�y, nhiu nguy c
 ��i v�i con tr� k9 c� vi�c hình thành
t�i ph�m thi�u niên c_ng b�t �:u t| �ây… Trong nhiu
gia �ình, cu�c s�ng v�t ch�t còn không ít khó kh	n,
nh�ng ch�y theo xu h��ng tâm lý �ám �ông, nhiu gia
�ình tiêu pha không có k� ho�ch, c��i h�i, gi�, T�t t!
ch8c linh �ình… Kinh t� th$ tr��ng và xu h��ng cu�c
s�ng coi n�ng v�t ch�t c_ng �ã phá v� s� g�n k�t keo s
n
gi*a các thành viên trong gia �ình.              

Công cu�c xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$ v	n minh
n� l�c �9 �em c
 h�i cho ng��i dân tr��c h�t thoát kh�i
�ói nghèo và b�t bình ��ng, trên c
 s# �ó  xây d�ng m�t
cu�c s�ng no ��, v	n minh. Th�m nhu:n t� t�#ng c�a
Ch� t$ch H% Chí Minh và quán tri�t sâu s�c ���ng l�i, ch�
tr�
ng c�a ��ng, Nhà n��c ta v công cu�c gi�m nghèo
bn v*ng, gi�m thi9u b�t bình ��ng xã h�i, t�p trung s8c
m�nh toàn c�ng �%ng xây d�ng nông thôn m�i, �ô th$
v	n minh theo Ch� th$ s� 10-CT/TW c�a Ban Bí th� Trung
�
ng ��ng n	m 2016. Các c�p �y ��ng, chính quyn, M�t
tr�n T! qu�c, �oàn th9 nhân dân c:n nâng cao trách
nhi�m lãnh ��o và ph�i h�p ch�t ch{ trong t! ch8c th�c
hi�n có hi�u qu� các n�i dung cu�c v�n ��ng này. �iu
quan tr.ng nh�t  là các c�p lãnh ��o các �$a ph�
ng c:n
�oàn k�t, phát huy dân ch�, phát huy tính ch� ��ng sáng
t�o c�a nhân dân; khuy�n khích ng��i dân tích c�c tham
gia vào quá trình giám sát th�c thi gi�m nghèo và gi�m
thi9u b�t bình ��ng xã h�i, góp ph:n xây d�ng m�t xã h�i
lành m�nh, v	n minh. 

�9 nhân dân nh�n th8c �úng vai trò và trách nhi�m
c�a mình trong s� nghi�p này, Ng��i luôn chú tr.ng t�i
vai trò c�a cán b� trong công tác tuyên truyn, thuy�t
ph�c m.i ng��i dân tham gia: “Tr��c h�t, ph�i tuyên
truyn, gi�i thích và làm g�
ng. Ph�i ch$u khó nói rõ cho
m.i ng��i hi9u ��i s�ng m�i có ích th� nào, cách thi hành
��i s�ng m�i th� nào. Nói m�t l:n h. ch�a hi9u thì nói
nhiu l:n. Nói �i, nói l�i, bao gi� ng��i ta hi9u, ng��i ta
làm m�i thôi. Nói thì ph�i nói m�t cách �
n gi�n, thi�t
th�c v�i hoàn c�nh m�i ng��i; nói sao cho ng��i ta nghe
r%i làm ���c ngay. Vi�c d), vi�c nh� làm ���c r%i, s{ nói
��n vi�c to, vi�c khó... T�t nh�t là mi�ng nói, tay làm,
làm g�
ng cho ng��i khác b�t ch��c”. Bên c�nh, nhiu
cán b� luôn �i sâu �i sát v�i c�ng �%ng trong m.i phong
trào qu:n chúng, v�n còn có m�t s� không nh� cán b�,
��ng viên l�m d�ng ch8c quyn, th�c thi công v� trái
nguyên t�c và luân th��ng ��o lý, ch� lo vun vén l�i ích
cá nhân mà thi�u trách nhi�m, vô c�m v�i ��i s�ng ng��i
dân; trong c� n��c, c_ng có nhiu g�
ng t�t, vi�c t�t,
ng��i t�t nh�ng ch�a ���c tôn vinh x8ng �áng và có s8c
lan t�a r�ng rãi. Trong khi �ó, nh*ng hi�n t��ng tiêu c�c
thông qua các ph�
ng ti�n m�ng xã h�i lan t�a r�t
nhanh. �ây c_ng là t!n th�t mà m�i chúng ta c:n nghiêm
túc nhìn nh�n và không ng|ng h.c t�p t� t�#ng c�a Ch�
t$ch H% Chí Minh �9 th�c s� tr# thành nh*ng công b�c
�áng tin c�y c�a nhân dân.�
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M�t s� v�n đ� v� xây d�ng 
ý th�c c�ng đ	ng và ho
t đ�ng
c� k�t c�ng đ	ng � Vit Nam

NGUYỄN QUANG DU*

Tóm tắt: Xây dựng ý thức cộng đồng và hoạt động cố kết cộng đồng có vai trò
to lớn và tích cực, giúp Nhà nước có thể huy động các chủ thể tham gia vào công
việc quản lý xã hội, làm cho hoạt động của các cấp chính quyền có thể gần dân
hơn, sát thực và có trách nhiệm với người dân hơn. Thiết lập mối quan hệ mật
thiết giữa người dân với người dân, giữa người dân với cộng đồng và chính
quyền là yêu cầu của mỗi quốc gia để phát triển bền vững.

Summary: Building community awareness and cohesion plays a major, active
role in mobilizing stakeholders to participate in social management and in making
the operations of authorities at all levels closer and more responsible to the
people. Establishing a close relationship between people and people, between
people and communities and local governments is a requirement of each country
for sustainable development.
Từ khóa: Ý thức cộng đồng, hoạt động cố kết cộng đồng, đồng thuận, quản lý xã hội, Việt Nam.
Keywords: Community awareness, community cohesion, consensus, social management, Vietnam.
Nhận bài: 5/12/2017; Sửa chữa: 15/12/2017; Duyệt đăng: 29/12/2017.

Xây dựng ý thức cộng đồng và hoạt động
cố kết cộng đồng nước ta

Ý th�c nói chung, ý th�c c�ng ��ng nói riêng ch� có �
con ng�	i do ph
n ánh �	i s�ng hi�n thc c�a con ng�	i
và xã h�i. Ý th�c c�ng ��ng không t nhiên có ���c mà
���c hình thành trong quá trình lao ��ng xã h�i c
i t�o
t nhiên �� sinh t�n. Trong ��u tranh v�i thú d� và
ch�ng gi�c ngo�i xâm, c�ng ��ng dân c� dù l�n hay nh�
không th� không có s c� k�t c�ng ��ng �� t�n t�i. Nhi�u
thành viên là cá nhân h�p l�i v�i nhau thành m�t c�ng
��ng. � �ây, “cái cá nhân” và “cái c�ng ��ng” tuy là hai,
nh�ng l�i là m�t th� th�ng nh�t có m�i liên h�, quan h�
bi�n ch�ng v�i nhau ch�t ch� và không lo�i tr� nhau. “Cái
cá nhân” t�n t�i nh� là c� s�, �i�m ta cho “cái c�ng
��ng”. Ng��c l�i, “cái c�ng ��ng” l�i có tác ��ng tr� l�i,

nâng ��, thúc ��y làm ��ng lc cho s phát tri�n c�a “cái
cá nhân”. Nh	 �ó s phát tri�n không ng�ng ti�p n�i c�a
nhân lo�i, xã h�i, t� th� h� này sang th� h� khác.

Nói ��n ý th�c c�ng ��ng là nói ��n nh�ng quan �i�m,
t� t��ng, tâm lý, cách hành ��ng, �ng x� xã h�i mang
tính c� k�t c�a t!p th� c�ng ��ng da trên c� s� là các cá
nhân thành viên. "i�u �ó c#ng có ngh$a là, s t�n t�i,
phát tri�n c�a ý th�c c�ng ��ng trong m�t t% ch�c, thi�t
ch� b�t k& nào �ó c#ng ��u ph
i da trên m�t “m'u s�
chung”. M'u s� chung �ó là, có các cá nhân thành viên
cùng t�n t�i, lao ��ng, sinh ho�t chung. Các cá nhân
thành viên trong c�ng ��ng ��u có chung ��ng c�, m(c
�ích, cùng nhau chia s) l�i ích và th�ng nh�t hành ��ng.
M*i ho�t ��ng c�a c�ng ��ng � �ây th�	ng mang tính t
giác và da trên nh�ng nguyên t+c, quy ch� nh�t �/nh

* Tiến sĩ, Nguyên Giám đốc Trung tâm BDCB và NCKH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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���c m.i cá nhân thành
viên trong c�ng �%ng dân
ch� bàn b�c và có s� th�ng
nh�t cao.

Do ý th8c c�ng �%ng có
ngu%n g�c t| hi�n th�c và
ph�n ánh ��i s�ng hi�n
th�c nên có n�i dung r�ng
và bao quát nhiu l�nh v�c
c�a ��i s�ng xã h�i t|
chính tr$, kinh t�, v	n hóa,
tr�t t� an toàn xã h�i...
T�t c� nh*ng l�nh v�c, y�u
t� trên thông qua lao ��ng
s�n xu�t thông qua sinh
ho�t, 8ng x` c�ng �%ng
���c ph�n ánh vào ý th8c
t|ng cá nhân con ng��i
thành viên c�ng �%ng ��n
�� tr# thành ý th8c chung
c�a c� c�ng �%ng. H
n th�,
tr# thành m�t giá tr$
chung c�a c� c�ng �%ng.
Chính vì v�y, có th9 nói giá
tr$ c
 b�n làm c
 s# cho ý
th8c c�ng �%ng và xây
d�ng ý th8c c�ng �%ng,
ho�t ��ng c� k�t c�ng �%ng # �ây chính là s� �%ng thu�n
cao gi*a các thành viên trong c�ng �%ng. 

Bên c�nh giá tr$ c
 b�n là s� �%ng thu�n cao làm c
 s#
cho vi�c xây d�ng ý th8c c�ng �%ng nói trên còn có các
y�u t�, nhân t� có ý ngh�a r�t quan tr.ng, góp ph:n hình
thành nên ý th8c c�ng �%ng nh�: �%ng lòng, �oàn k�t,
dân ch�, t� qu�n... Các y�u t�, nhân t� này cùng v�i s�
�%ng thu�n cao là t!ng th9 các giá tr$ do con ng��i t�o
ra và b�n thân s� phát tri9n c�a con ng��i v�i chiu sâu
c�a nó là ý th8c c�ng �%ng. Không th9 có m�t xã h�i,
m�t t�p th9 c�ng �%ng, có ý th8c c�ng �%ng mà l�i thi�u
�i s� �%ng thu�n, �%ng lòng, các thành viên trong c�ng
�%ng m�t �oàn k�t, thi�u dân ch�. M�t xã h�i, m�t t�p
th9, có ý th8c c�ng �%ng ph�i là m�t xã h�i, m�t t�p th9
luôn luôn có s� �%ng thu�n, �%ng lòng, t� ch�, t� qu�n
cao, có tinh th:n �oàn k�t, c� k�t c�ng �%ng ch�t ch{
trong m.i công vi�c c�a xã h�i, c�a t�p th9 c�ng �%ng.
�ây chính là nét ��c tr�ng riêng có, nh*ng y�u t� c:n và
�� cho vi�c xây d�ng ý th8c c�ng �%ng, các ho�t ��ng c�
k�t c�ng �%ng m�t cách �:y �� và có hi�u qu�.

Ho�t ��ng c� k�t c�ng �%ng v th�c ch�t là ch� �� t�
qu�n. Ch� �� t� qu�n này ���c th�c hi�n trong các c�ng
�%ng làng, xã thôn, song song v�i vi�c duy trì ch� �� dân
ch� làng xã càng làm cho các thành viên trong c�ng �%ng

làng xã thêm g�n bó, �oàn k�t v�i nhau, t�o nên s� �%ng
thu�n cao, tr# thành m�t giá tr$ vô giá, t�o nên s8c m�nh
v�t ch�t và tinh th:n có th9 chi�n th�ng m.i k� thù xâm
l��c c_ng nh� duy trì vi�c phát tri9n s�n xu�t �9 sinh
t%n và phát tri9n. Cùng v�i s� phát tri9n c�a l$ch s` thì ý
th8c c�ng �%ng, các ho�t ��ng mang tính c� k�t c�ng
�%ng theo �ó c_ng ngày ���c vun ��p, phát tri9n.

Tuy nhiên, bên c�nh nh*ng �u �i9m c�a ý th8c c�ng
�%ng, các ho�t ��ng mang tính c� k�t c�ng �%ng, dân
ch� và t� qu�n làng xã v|a c_ng có không ít nh*ng m�t
h�n ch�, tiêu c�c gây tr# ng�i cho s� phát tri9n lên m�t
t:m cao h
n c�a vi�c phát huy ý th8c c�ng �%ng, các ho�t
��ng mang tính c� k�t c�ng �%ng c_ng nh� c�ng c� kh�i
�oàn k�t c�ng �%ng dân t�c, phát huy dân ch�, xây d�ng
xã h�i t� qu�n theo quan �i9m và ���ng l�i �!i m�i c�a
��ng và Nhà n��c ta hi�n nay. C� th9, do b$ bó h�p ch�
y�u trong khuôn kh! m�i c�ng �%ng làng xã, l�i b$ h�n
ch� b#i y�u t� th�i ��i, s� hà kh�c c�a ch� �� cai tr$
phong ki�n, �� qu�c nên ph�m vi, tác ��ng c�a ch� ��
dân ch�, t� qu�n làng xã th��ng b$ bó h�p, gi�i h�n trong
khuôn kh! ph�m vi làng xã, c�ng �%ng nh� r�t khó �9
phát tri9n m# r�ng ra xung quanh. V� l�i, do c�ng �%ng
làng xã Vi�t Nam c8 t%n t�i kéo dài su�t t| th� k� này
sang th� k� khác, ít có bi�n ��ng l�n nên các y�u t�, ��c

Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ẢNH: HƯƠNG DIỆP

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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tr�ng c�a ch� �� t� qu�n, dân ch� làng xã nói trên �ã
t�o ra s8c ^ không ch� th9 hi�n trong t� duy, ý th8c mà
c� trong ho�t ��ng, hành ��ng.

Ý th8c c� k�t c�ng �%ng rõ ràng là tích c�c, là �u
�i9m, song bên c�nh m�t tích c�c, �u �i9m nó c_ng t�o
ra t� t�#ng, tâm lý d) b�ng lòng, an ph�n, � cao “cái
tôi” cá nhân bó g.n trong l_y tre làng, cho r�ng không
c:n ph�i �!i m�i, ph�i h.c h�i ai. Bi9u hi�n c� th9 ra là
xu�t hi�n hàng lo�t thói h� t�t x�u, nh�: B�nh kinh
nghi�m ch� ngh�a, thói l��i suy ngh�, thói quen hành x`
m.i vi�c theo c�m tính “phép vua thua l� làng” ho�c n�ng
v “cái tình” mà coi nh� pháp lu�t, k� c�
ng. � khía c�nh
khác c_ng cho th�y, nhà n��c c�p trung �
ng d��i ch� ��
phong ki�n, nh�t là th�i k^ th�c dân Pháp �ô h� còn c�
tình l�i d�ng tình tr�ng qu�n lý làng xã theo l�i t� qu�n
c�ng �%ng nh� này �9 ph�c v� cho vi�c d) cai tr$, qu�n
lý xã h�i. 

Tính ��n tr��c Cách m�ng Tháng Tám n	m 1945, t�
qu�n và dân ch� làng xã �ã b$ th�c dân Pháp l�i d�ng làm
cho bi�n d�ng ít nhiu nh�m ph�c v� cho m�c �ích cai tr$
và xâm l��c. Nh�ng, v c
 b�n ý th8c c�ng �%ng, tinh
th:n �oàn k�t, t� qu�n, t� ch� và dân ch� làng xã v�i
nh*ng quy �$nh thành v	n (pháp lu�t, h�
ng ��c) và b�t
thành v	n trong các c�ng �%ng dân c�, làng xã v�n âm
th:m ���c duy trì, c�ng c�. Nói cách khác, s8c s�ng c�a
m�i c�ng �%ng dân c�, làng xã Vi�t Nam th9 hi�n qua ý
th8c c�ng �%ng, tinh th:n �oàn k�t g�n bó ch�t ch{ v�i
nhau v�n ���c nuôi d��ng, b�o t%n, tr# thành m�t giá tr$
mang ý ngh�a l$ch s` v	n hóa vô cùng quý báu. �ây chính
là c
 s# và �óng góp tích c�c v lý lu�n, kinh nghi�m th�c
ti)n cho s� nghi�p �!i m�i, nh�t là quá trình xây d�ng
nông thôn m�i, nâng cao ý th8c c�ng �%ng và t	ng c��ng
tính c� k�t trong các ho�t ��ng mang tính c�ng �%ng #
n��c ta hi�n nay.

Những tư tưởng cơ bản của Đảng và Nhà
nước ta về xây dựng ý thức cộng đồng và
các hoạt động cố kết cộng đồng

Nhìn l�i l$ch s` g:n m�t th� k� t| khi có ��ng, vi�c
xây d�ng ý th8c c�ng �%ng và các ho�t ��ng mang tính
c� k�t c�ng �%ng luôn ���c ��ng và Nhà n��c ta ch	m lo,
coi tr.ng. M�c dù, xét t| khía c�nh t| ng* thì c�m t| “ý
th8c c�ng �%ng”, “c� k�t c�ng �%ng” không xu�t hi�n
nhiu trong các v	n ki�n, tài li�u, sách báo, c_ng nh�
trong các bài nói, bài vi�t c�a các �%ng chí lãnh ��o c�a
��ng, Nhà n��c.

Tuy nhiên, ý th8c c�ng �%ng, tính c� k�t c�ng �%ng
l�i ���c th9 hi�n, hàm ch8a trong h:u h�t nh*ng giá tr$
c
 b�n, nh�: trong t� t�#ng “l�y dân làm g�c”, phát huy
truyn th�ng yêu n��c, �oàn k�t, t� t�#ng v dân ch� xã
h�i ch� ngh�a, v xây d�ng xã h�i t� qu�n... và trong
nhiu ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t c� th9 ���c
��ng, Nhà n��c th�c thi trong cu�c s�ng.

V�i ý ngh�a và t:m quan tr.ng nói trên, trong su�t
quá trình cách m�ng t| khi ra ��i ��n nay, ��ng luôn ��c
bi�t quan tâm, coi tr.ng t� t�#ng “l�y dân làm g�c”, phát
huy truyn th�ng yêu n��c và �oàn k�t, coi �ó là ngu%n
s8c m�nh vô giá, m�t trong nh*ng nhân t� quan tr.ng
làm nên th�ng l�i c�a cách m�ng Vi�t Nam, �úng nh� Ch�
t$ch H% Chí Minh �ã t|ng nh�n xét: “lòng yêu n��c và s�
�oàn k�t c�a nhân dân là m�t l�c l��ng vô cùng to l�n,
không ai th�ng n!i”1.

��ng ta và Ch� t$ch H% Chí Minh �ã nh�n th�y nh*ng
t� t�#ng ti�n b�, �úng ��n c�a ch� ngh�a Mác - Lênin v
vai trò c�a nhân dân trong l$ch s` và th�y rõ truyn th�ng
yêu n��c, �oàn k�t, �%ng lòng, �%ng s8c c�a dân t�c Vi�t
Nam. Chính vì v�y, ��ng ch� tr�
ng ph�i th8c t�nh dân
chúng, liên hi�p dân chúng, phát huy ý th8c c�ng �%ng
(ý th8c v c�ng �%ng các dân t�c Vi�t Nam); tính c� k�t
c�ng �%ng (tính c� k�t c�ng �%ng các dân t�c Vi�t Nam)
c�a c� dân t�c Vi�t Nam nói chung, ý th8c c�ng �%ng và
tính c� k�t c�ng �%ng c�a t|ng giai c�p, dân t�c, tôn
giáo, m�i làng xã Vi�t Nam nói riêng tham gia vào phong
trào cách m�ng “Dân ta xin nh� ch* �%ng/ �%ng tình,
�%ng s8c, �%ng lòng, �%ng minh”; “Bi�t �%ng lòng/ Vi�c
gì khó/ Làm c_ng xong”2.

Vi�c l�p ra H�i Ph�n �� �%ng minh và các t! ch8c �oàn
th9 qu:n chúng, nh�: Công h�i, Nông h�i, Thanh niên
C�ng s�n �oàn... ��ng �ã th�c s� th8c t�nh, ��ng viên
���c �ông ��o các t:ng l�p nhân dân �oàn k�t �%ng lòng
nh�t t �8ng lên làm nên th�ng l�i cu�c Cách m�ng Tháng
Tám n	m 1945, l�p ra n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa.
V th�c ch�t, �ây là lúc ý th8c c�ng �%ng, tính c� k�t
c�ng �%ng ���c kh
i d�y và phát huy, phát tri9n ��n cao
��. Ti�p theo �ó, ��ng �ã lãnh ��o b�ng vi�c ��ng viên
phát huy truyn th�ng yêu n��c, kh
i d�y ý th8c c�ng
�%ng, phát huy s8c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân t�c, ��a
��n th�ng l�i c�a cu�c kháng chi�n 9 n	m tr��ng k^
ch�ng Pháp, cu�c kháng chi�n ch�ng M�, th�ng nh�t
hoàn toàn T! qu�c và ��a c� n��c �i lên con ���ng xã h�i
ch� ngh�a.

��t n��c b��c vào th�i k^ �!i m�i, ��ng ta ch� ��ng
�!i m�i t� duy, xây d�ng phát tri9n kinh t�, nh�n th8c
v s8c m�nh �oàn k�t c�a toàn dân, v ý th8c c�ng �%ng.
Chính vì v�y, m�t trong b�n bài h.c kinh nghi�m l�n ���c
��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l:n th8 VI c�a ��ng ch� ra là:
“Trong toàn b� ho�t ��ng c�a mình, ��ng ph�i quán tri�t
t� t�#ng “l�y dân làm g�c”, xây d�ng và phát huy quyn
làm ch� c�a nhân dân lao ��ng”3. Nói “l�y dân làm g�c”
là nói ��n s� coi tr.ng h�t th�y các giai c�p, các dân t�c,
các tôn giáo, m.i t:ng l�p dân c� h�p thành m�t c�ng
�%ng xã h�i. ��i h�i l:n th8 VII c�a ��ng, l:n �:u tiên
trong C�
ng l�nh xây d�ng ��t n��c trong th�i k^ quá ��
lên ch� ngh�a xã h�i, ��ng không ch� phát tri9n t� t�#ng
“l�y dân làm g�c” mà còn kh�ng �$nh ph�i không ng|ng
c�ng c�, t	ng c��ng kh�i ��i �oàn k�t dân t�c. ��i �oàn
k�t ���c xem là ���ng l�i c
 b�n c�a ��ng và Nhà n��c.
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T� t�#ng ��i �oàn k�t ���c ��ng và Nhà n��c th9 hi�n
trong m.i ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t, trên m.i
l�nh v�c c�a chính tr$, kinh t�, v	n hóa, xã h�i, b�o v� an
ninh qu�c phòng và ��i ngo�i, nh�m �áp 8ng l�i ích,
nguy�n v.ng chính �áng c�a các t:ng l�p nhân dân trong
xã h�i. Các Ngh$ quy�t c�a ��i h�i ��ng toàn qu�c l:n
th8 VIII, IX, X, XI và XII ti�p t�c c� th9 hóa thêm m�t
b��c vi�c tri9n khai th�c hi�n t� t�#ng “l�y dân làm g�c”,
phát huy s8c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân t�c.

��ng và Nhà n��c ta còn ��c bi�t coi tr.ng và không
ng|ng m# r�ng vi�c th�c hi�n dân ch� xã h�i ch� ngh�a,
xây d�ng xã h�i t� qu�n. V�i quan �i9m coi dân ch� là
hình thái t! ch8c nên quyn l�c nhà n��c mà nhân dân
là ng��i �y quyn cho nhà n��c, ��ng và Nhà n��c ta �ã
có nhiu ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t và t! ch8c
hi�n th�c hóa trong cu�c s�ng, b�o ��m quyn l�c thu�c
v nhân dân. Trên th�c t� nhiu n	m qua, quyn l�c c�a
nhân dân # n��c ta, ngoài th�c hi�n dân ch� tr�c ti�p,
dân ch� còn ���c th�c hi�n thông qua nh*ng ng��i ��i
di�n, b�ng t! ch8c, th9 ch�, b�ng pháp lu�t và nh*ng
th�a thu�n c�ng �%ng phù h�p v�i pháp lu�t quy �$nh.
��ng, Nhà n��c luôn nh�t quán trong nh�n th8c và hành
��ng là, m.i vi�c ph�i luôn xu�t phát t| nhân dân, vì l�i
ích c�a nhân dân, b�o v� và ph�c v� nhân dân. ��ng luôn
coi tr.ng và g�n lin dân ch� v�i phát huy quyn làm ch�
c�a nhân dân, mang l�i quyn và l�i ích c
 b�n, chính
�áng cho nhân dân. ��ng lãnh ��o, Nhà n��c qu�n lý ph�i
l�y “dân làm g�c”, “dân là ch�” và “dân làm ch�”. Nói
cách khác, dân ph�i ���c h�#ng quyn làm ch�, �%ng
th�i bi�t dùng hay th�c hành quyn dân ch�, làm ch�.

Các ho�t ��ng t� qu�n xã h�i mang tính c� k�t,
nâng cao ý th8c c�ng �%ng # các c�ng �%ng dân c� ���c
��ng và Nhà n��c ta r�t quan tâm. V c
 b�n, �ây là
m�t c�u trúc c�ng �%ng t�
ng ��i !n �$nh v c� �$a gi�i
hành chính, tên g.i, s� l��ng dân c�. Các c�ng �%ng
dân c� này dù là có quan h� huy�t th�ng anh em h.
hàng, quan h� tôn giáo, hay �
n thu:n ch� là theo �$a
gi�i hành chính, nh�ng �u có quan h� g�n bó �oàn k�t
v�i nhau trong lao ��ng s�n xu�t, sinh ho�t v	n hóa
tinh th:n, trong giao ti�p xã h�i, tâm lý t� t�#ng và
8ng x` c�ng �%ng. Ngoài ch$u tác ��ng, chi ph�i c�a
ch� tr�
ng, chính sách, pháp lu�t chung c�a ��ng, Nhà
n��c, c�ng �%ng dân c� còn ch$u tác ��ng, chi ph�i c�a

chính phong t�c, t�p quán, t| “h� th�ng chính tr$” khu
dân c�, c_ng t8c là theo thi�t ch� t� qu�n xã h�i c�a
c�ng �%ng. ��c bi�t, thông qua các cu�c v�n ��ng,
phong trào thi �ua yêu n��c giúp cho các khu dân c�,
c�ng �%ng dân c� không ch� duy trì ���c s� !n �$nh v
ph�
ng di�n qu�n lý xã h�i, mà còn có s� phát tri9n
trên nhiu l�nh v�c c�a kinh t�, v	n hóa, xã h�i, an
ninh, tr�t t� xã h�i.

Trên th�c t�, các cu�c v�n ��ng, phong trào thi �ua
yêu n��c �u có các n�i dung h�t s8c c� th9, phong phú,
nh�: C�ng �%ng dân c� �oàn k�t giúp �� nhau phát tri9n
kinh t�, xóa �ói gi�m nghèo, làm giàu; xây d�ng n�p s�ng
v	n minh, gia �ình v	n hóa; phong trào th9 d�c th9 thao;
công tác b�o v� môi tr��ng; b�o v� tr�t t� an ninh xã h�i,
phòng ch�ng t�i ph�m; ch	m lo giáo d�c thanh thi�u
niên... Các phong trào, cu�c v�n ��ng mang tính t� qu�n
nói trên �ã lôi cu�n ���c �ông ��o các giai c�p, t:ng l�p
xã h�i, các dân t�c, các tôn giáo trong các c�ng �%ng dân
c� cùng tham gia. Nhiu khu dân c�, c�ng �%ng dân c�,
t� qu�n �ã �i vào chiu sâu, g�n k�t hòa h�p ���c gi*a
nhu c:u t� nhiên, �iu ki�n, ��c �i9m khu dân c�, c�ng
�%ng dân c� v�i yêu c:u th�c hi�n ch� tr�
ng, chính
sách, pháp lu�t; các phong trào, cu�c v�n ��ng c�a ��ng,
Nhà n��c, M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các �oàn th9
nhân dân phát ��ng.

Thông qua quá trình th�c hi�n ch� tr�
ng, chính
sách, pháp lu�t c�a ��ng, Nhà n��c; các phong trào, cu�c
v�n ��ng thi �ua yêu n��c c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam,
các �oàn th9 nhân dân, ng��i dân # m�i khu dân c�, c�ng
�%ng dân c� càng thêm �oàn k�t, g�n bó cùng chung tay
xây d�ng xã h�i m�i. Nhiu mô hình t� qu�n phát tri9n
kinh t�, xóa �ói gi�m nghèo, làm giàu; mô hình b�o v� an
ninh T! qu�c; mô hình b�o v� môi tr��ng; mô hình phát
tri9n phong trào v	n hóa, v	n ngh�, th9 d�c th9 thao...
�u phát tri9n, có k�t qu�, hi�u qu�, góp ph:n làm thay
�!i b� m�t các khu dân c�, c�ng �%ng dân c�. Không ch�
có kinh t� hay các phong trào, cu�c v�n ��ng nói trên
phát tri9n, mà thông qua �ó tình làng ngh�a xóm, s� �oàn
k�t t�
ng tác trong các ho�t ��ng c� k�t c�ng �%ng, ý
th8c c�ng �%ng nói chung c_ng ngày m�t ���c b%i ��p,
nâng cao. �ây là m�t l�i th�, tin � tr� giúp tích c�c cho
công tác qu�n lý xã h�i c�a nhà n��c # m�i khu dân c�,
c�ng �%ng dân c�, m�i làng xã, thôn b�n.�

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2002. Tr. 281
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2002. Tr. 229, 232
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2005, Tr. 28.

Tài liệu tham khảo:
1. Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), số 64-KL/TW ngày 28/5/2013, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương

khóa XI Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
2. Chính phủ (1998), số 29/NĐ-CP ngày 11/5, Nghị định về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã.
3. Chính phủ (2003), số 79/2003/NĐ-CP ngày 7/7, Nghị định về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018



72 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 173+174 (1+2/2018)

KINH NGHI�M - TH�C TIN

M
t s� k"t qu� và gi�i pháp nâng
cao hi�u qu� công tác giám sát
c�a M�t tr�n T qu�c Vi�t Nam

NGUYỄN QUANG MINH*

Tóm tắt: Giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam. Bài viết dưới đây khái quát một số kết quả hoạt động giám sát
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các
giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Supervision is one of the central tasks of the Vietnam Fatherland
Front. This article summarizes some results of supervision of the Vietnam
Fatherland Front as well as suggests basic solutions to improve the effectiveness
of this activity.
Từ khóa: Giám sát, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, pháp luật, nhân dân, Việt Nam.
Key words: Supervision, supervision of the Vietnam Fatherland Front,  law, people, Vietnam.
Nhận bài: 6/11/2017; Sửa chữa: 16/11/2017; Duyệt đăng: 10/1/2018.

Một số kết quả đạt được trong công tác
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

T| tr��c ��n nay, ��ng luôn � cao và quan tâm phát
huy vai trò c�a M�t tr�n T! qu�c (MTTQ) Vi�t Nam trong
vi�c t�p h�p, phát huy s8c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân
t�c, phát huy tinh th:n yêu n��c, t	ng c��ng �%ng thu�n
xã h�i và v�n ��ng nhân dân tham gia xây d�ng ��ng,
chính quyn nhân dân. Nh*ng quan �i9m và ch� tr�
ng
l�n c�a ��ng v giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam trong th�i
gian qua �ã th9 hi�n m�t b��c phát tri9n quan tr.ng v
t� duy chính tr$ và v chính sách, ph�
ng th8c lãnh ��o
��i v�i công tác M�t tr�n, ��i v�i vi�c phát huy quyn
dân ch� c�a nhân dân trong vi�c tham gia xây d�ng ��ng,
xây d�ng Nhà n��c. �ây là nh*ng �iu ki�n m�i v chính
tr$ r�t thu�n l�i, �%ng th�i c_ng ��t ra nh*ng yêu c:u
cao ��i v�i MTTQ và các �oàn th9 nhân dân �9 ti�p t�c �!i

m�i m�nh m{ và có hi�u qu� t! ch8c và ho�t ��ng c�a
mình t�
ng 8ng v�i ch8c n	ng, trách nhi�m, v$ trí ngày
càng ���c nâng cao trong th�i k^ m�i.  

Trên c
 s# nh*ng quy �$nh c�a ��ng, chính sách và
pháp lu�t c�a Nhà n��c v giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam
trong th�i gian qua, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i �ã tích
c�c tri9n khai và ph�i h�p tri9n khai các ho�t ��ng giám
sát; vi�c tri9n khai các ho�t ��ng giám sát c�a MTTQ Vi�t
Nam trong th�i gian qua �ã ��t ���c nh*ng k�t qu� nh�t
�$nh trên các m�t công tác.

Trong giám sát công tác xây d�ng chính sách, pháp
lu�t nh*ng n	m g:n �ây, m�i n	m �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam tham gia góp ý ki�n t| 30 ��n 50 d� án
lu�t, pháp l�nh, ngh$ �$nh và các v	n b�n pháp lu�t khác.
�y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam th��ng xuyên c` ��i

* Tiến sĩ, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam.
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di�n tham gia các Ban so�n th�o và T! biên t�p các d� án
lu�t, pháp l�nh quan tr.ng theo � ngh$ c�a các c
 quan
ch� trì so�n th�o, c� th9 nh�: Lu�t Qu�c t$ch, Lu�t B:u
c` ��i bi9u Qu�c h�i và ��i bi9u H�i �%ng nhân dân, B�
lu�t Hình s�, B� lu�t Dân s�, B� lu�t T� t�ng hình s�, B�
lu�t T� t�ng dân s�, Lu�t T! ch8c Tòa án, Lu�t Hôn nhân
và gia �ình, Lu�t Khi�u n�i, Lu�t T� cáo... ��c bi�t, trong
��t xây d�ng Hi�n pháp n	m 2013, �%ng th�i v�i vi�c c`
��i di�n tham gia Ban so�n th�o, T! biên t�p D� th�o
Hi�n pháp, MTTQ Vi�t Nam các c�p �ã �óng góp r�t quan
tr.ng trong vi�c t! ch8c l�y ý ki�n Nhân dân tham gia
góp ý xây d�ng Hi�n pháp. �ã có t!ng s� 3.181.529 l��t
ng��i tham gia ý ki�n (trong �ó có 676 l��t ng��i tham
gia ý ki�n t�i các H�i ngh$ do Ban Th��ng tr�c �y ban
Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam t! ch8c; 964.349 l��t ng��i
tham gia ý ki�n v�i �y ban MTTQ Vi�t Nam # 63 t�nh,
thành ph� tr�c thu�c trung �
ng và 2.216.504 l��t ng��i
tham gia ý ki�n v�i 5 t! ch8c chính tr$ - xã h�i là thành
viên c�a M�t tr�n. T!ng s� có 8.071.919 ý ki�n góp ý vào
h:u h�t các n�i dung c�a D� th�o Hi�n pháp, k9 c� v b�

c�c, hình th8c, ngôn ng*. Thông qua vi�c tham gia tr�c
ti�p vào quá trình xây d�ng Hi�n pháp và các v	n b�n
pháp lu�t khác, MTTQ Vi�t Nam th9 hi�n ���c vai trò,
trách nhi�m ��i di�n cho quyn, l�i ích chính �áng, h�p
pháp c�a Nhân dân �9 góp ý và giám sát quá trình này
nh�m góp ph:n b�o ��m cho các quy �$nh c�a Hi�n pháp
và pháp lu�t luôn phù h�p v�i l�i ích c�a Nhân dân.   

MTTQ Vi�t Nam các c�p �ã tham gia tích c�c vào công
tác b:u c` ��i bi9u Qu�c h�i và ��i bi9u H�i �%ng nhân
dân các c�p. Vi�c giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam các c�p
trong l�nh v�c này th��ng g�n lin v�i vi�c th�c hi�n các
nhi�m v� c�a công tác b:u c`, nh�: t! ch8c vi�c l�y ý
ki�n nh�n xét và tín nhi�m c�a c` tri n
i công tác, n
i c�
trú ��i v�i nh*ng ng��i ���c gi�i thi�u 8ng c` ��i bi9u
Qu�c h�i, ��i bi9u H�ND; hi�p th�
ng l�a ch.n, gi�i thi�u
ng��i 8ng c`… Trong quá trình hi�p th�
ng, nhiu
tr��ng h�p dù �ã ���c các c
 quan, t! ch8c, �
n v$ # c�
trung �
ng và �$a ph�
ng gi�i thi�u ra 8ng c` nh�ng n�u
phát hi�n vi ph�m pháp lu�t hay không ���c nhân dân

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.
ẢNH: QUANG VINH
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tín nhi�m, không �� tiêu chu�n v n	ng l�c và ph�m ch�t
��o �8c �u không ���c l�p danh sách 8ng c`. Bên c�nh
�ó, công tác giám sát t! ch8c b:u c` c_ng ���c tri9n khai
tích c�c, ��t hi�u qu� cao, nh� trong cu�c b:u c` ��i bi9u
Qu�c h�i khóa XIV và b:u c` ��i bi9u H�ND các c�p nhi�m
k^ 2016 - 2021, MTTQ Vi�t Nam �ã t! ch8c 15 �oàn giám
sát công tác t! ch8c b:u c` t�i 37 t�nh, thành ph� tr�c
thu�c Trung �
ng. K�t thúc m�i ��t giám sát, Ban Th��ng
tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam �u có báo cáo k�t
qu� giám sát, xây d�ng các v	n b�n ki�n ngh$ v nh*ng
v�n � phát sinh g`i t�i �y ban th��ng v� Qu�c h�i, H�i
�%ng b:u c` qu�c gia, các t�nh ���c giám sát và các c

quan h*u quan có liên quan �9 k$p th�i �iu ch�nh.

Th�c hi�n ch� tr�
ng c�a ��ng v phát huy vai trò
c�a MTTQ Vi�t Nam trong giám sát vi�c th�c hi�n ch8c
trách, nhi�m v�, ��o �8c, l�i s�ng c�a cán b�, công ch8c,
��ng viên, nh�t là cán b�, công ch8c, ��ng viên # c
 s#.
C
 s# �ánh giá tín nhi�m ��i v�i các ��i bi9u dân c` ch�
y�u ���c th�c hi�n thông qua các cu�c ti�p xúc gi*a ��i
bi9u dân c` v�i c` tri n
i b:u ra h.. Thông qua các cu�c
ti�p xúc này, c` tri có th9 xem xét, �ánh giá vi�c th�c
hi�n các nhi�m v� c�a ��i bi9u theo quy �$nh c�a pháp
lu�t. Tr��ng h�p ��i bi9u Qu�c h�i, ��i bi9u H�ND có
hành vi vi ph�m pháp lu�t, không còn ���c dân tín
nhi�m, thì �y ban MTTQ Vi�t Nam có v	n b�n � ngh$
Qu�c h�i, �y ban th��ng v� Qu�c h�i, H�ND xem xét �9
quy�t �$nh vi�c mi)n nhi�m ho�c bãi nhi�m ��i bi9u. Th�c
ti)n nh*ng n	m qua �ã có m�t s� ��i bi9u Qu�c h�i và
không ít ��i bi9u H�ND các c�p b$ bãi nhi�m theo � ngh$
c�a �y ban MTTQ Vi�t Nam các c�p. Nh*ng cu�c ti�p xúc
c` tri c�a ��i bi9u Qu�c h�i, H�ND c_ng là d$p �9 c` tri
nêu ý ki�n, ki�n ngh$ v các v�n � mà c` tri quan tâm,
góp ý ki�n v vi�c th�c hi�n nhi�m v� ��i bi9u c�a ��i
bi9u Qu�c h�i, ��i bi9u H�ND. Thông qua vi�c tham gia t!
ch8c ti�p xúc c` tri c�a ��i bi9u Qu�c h�i, ��i bi9u H�ND
và qua ti�p xúc, l�ng nghe ý ki�n Nhân dân, MTTQ v�i vai
trò là c
 s# chính tr$ c�a chính quyn nhân dân s{ giám
sát vi�c th�c hi�n nhi�m v� ng��i ��i bi9u dân c`, t| �ó
có nh*ng ki�n ngh$ �9 ng��i ��i bi9u th�c hi�n �úng
ch8c trách c�a mình. Nhiu ki�n ngh$ c�a �y ban MTTQ
Vi�t Nam v x` lý cán b�, công ch8c tham nh_ng �ã ���c
c
 quan có th�m quyn # �$a ph�
ng xem xét gi�i quy�t;
thông qua vi�c phát hi�n và gi�i quy�t các v� vi�c �ã góp
ph:n thúc ��y th�c hi�n dân ch� # c
 s#; tác ��ng ��n
vi�c quan tâm gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo c�a chính
quyn # nh*ng n
i ���c làm �i9m. 

Trong nh*ng n	m qua, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung
�
ng MTTQ Vi�t Nam quan tâm h��ng d�n, ki9m tra công
tác M�t tr�n # �$a ph�
ng trong vi�c ��ng viên, khuy�n
khích ng��i dân # c
 s# tham gia phòng, ch�ng tham
nh_ng, lãng phí. Công tác h��ng d�n, ki9m tra c�ng c�,

ki�n toàn v t! ch8c và nâng cao ch�t l��ng ho�t ��ng c�a
các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) xã, ph��ng, th$ tr�n,
Ban  Giám sát �:u t� c�a c�ng �%ng (GS�TCC�) ngày càng
���c t	ng c��ng. �y ban MTTQ các �$a ph�
ng t�p trung
��y m�nh ho�t ��ng c�a các Ban TTND trong vi�c giám sát
th�c hi�n chính sách pháp lu�t, công tác gi�i quy�t �
n th�
khi�u n�i, t� cáo # xã, ph��ng, th$ tr�n. Vi�c th�c hi�n
nhi�m v� giám sát �:u t� c�a c�ng �%ng t�i nhiu �$a
ph�
ng ��t k�t qu� t�t, góp ph:n nâng cao ch�t l��ng công
trình và ch�ng xâm h�i l�i ích c�a c�ng �%ng, v�n, tài s�n
c�a nhà n��c, t�o nim tin trong nhân dân, gi* v*ng !n
�$nh an ninh chính tr$, tr�t t� an toàn - xã h�i # �$a
ph�
ng, c
 s#. ��n n	m 2017, t!ng s� Ban TTND # 63 t�nh,
thành ph� trong c� n��c là 10.956 ban, t!ng s� �y viên là
94.184 ng��i, trong �ó s� kiêm nhi�m 7.568. Trong ba n	m
(2014, 2015 và 2016), t!ng s� cu�c giám sát do Ban TTND
th�c hi�n là 156.038 cu�c, t!ng s� ki�n ngh$ 35.064; giá tr$
tin thu h%i ��t 156.269.121 �%ng. M�t s� �$a ph�
ng �ã
tri9n khai th�c hi�n t�t và phát huy ���c vai trò c�a Ban
TTND và Ban GS�TCC� trong vi�c phát hi�n nh*ng hành vi
vi ph�m qua �ó �ã ki�n ngh$ c
 quan có th�m quyn x` lý.
Qua kh�o sát t�i t�nh B�c Giang, trong 10 n	m qua �ã giám
sát 47.144 cu�c, phát hi�n 1.114 v� vi�c sai ph�m, ki�n ngh$
c
 quan có th�m quyn x` lý, thu v cho nhà n��c và nhân
dân 4.619.108.000 �%ng, 26.019,4m2 ��t. T�nh Hà T�nh, Ban
TTND �ã thanh tra, giám sát ���c 21.672 v� vi�c, phát hi�n
���c 940 v� vi�c sai ph�m, ki�n ngh$ v�i chính quyn x` lý
thu h%i ���c hàng ch�c t� �%ng, Ban Giám sát �:u t� c�ng
�%ng c�a t�nh �ã giám sát 16.520 công trình, phát hi�n và
� ngh$ �iu ch�nh 1.743 công trình ch�a ��m b�o ch�t
l��ng. T�nh Th|a Thiên Hu�, các Ban TTND �ã phát hi�n
4.106 v� vi�c liên quan v ��t �ai, kinh t� xã h�i, �ã ki�n
ngh$ ��n chính quyn các c�p 2.899 v� vi�c, �ã gi�i quy�t
���c 2.414 v�, thu h%i 71.607m2 ��t, 412.870.000 �%ng. 

�9 tri9n khai thi hành Hi�n pháp n	m 2013 và Quy
ch� Giám sát và ph� bi�n xã h�i (GS&PBXH) c�a B� Chính
tr$, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam
trong 3 n	m g:n �ây �ã t�p trung vào vi�c ph�i h�p v�i
các t! ch8c chính tr$ - xã h�i và các b�, ngành xây d�ng
và tri9n khai th�c hi�n các Ch�
ng trình ph�i h�p giám
sát chuyên � là nh*ng v�n � nhân dân, xã h�i �ang
quan tâm và b8c xúc, nh�:

- Ch�
ng trình ph�i h�p v t!ng rà soát vi�c th�c hi�n
chính sách �u �ãi ��i v�i ng��i có công v�i cách m�ng
trong 2 n	m 2014 - 2015; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p giám sát vi�c th�c hi�n pháp
lu�t v b�o hi9m xã h�i trong các lo�i hình doanh nghi�p; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p giám sát vi�c th�c hi�n pháp
lu�t v s�n xu�t, kinh doanh v�t t� nông nghi�p giai �o�n
2014 - 2020; 
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- Ch�
ng trình ph�i h�p giám sát vi�c ch�p hành pháp
lu�t c�a các c
 s# y t� t� nhân; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p giám sát và nâng cao hi�u
qu� vi�c gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo # c
 s#; 

Ch�
ng trình ph�i h�p giám sát vi�c th�c hi�n Lu�t
khoa h.c và công ngh� và Ngh$ quy�t Trung �
ng 6 (khóa
XI) v phát tri9n khoa h.c và công ngh�; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p v giám sát vi�c th�c hi�n
nh*ng nhi�m v�, gi�i pháp ch� y�u nh�m c�i thi�n môi
tr��ng kinh doanh, nâng cao n	ng l�c c�nh tranh qu�c
gia trong l�nh v�c thu� và h�i quan; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p tri9n khai xác �$nh ch� s� hài
lòng c�a ng��i dân, t! ch8c ��i v�i s� ph�c v� c�a c

quan hành chính nhà n��c n	m 2015; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p v�n ��ng và giám sát b�o ��m
an toàn th�c ph�m giai �o�n 2016 - 2021; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p công tác gi*a Ban Th��ng
tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam và B�o hi9m xã
h�i Vi�t Nam v vi�c th�c hi�n pháp lu�t v B�o hi9m xã
h�i, B�o hi9m y t� giai �o�n 2016 - 2020; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p hành ��ng h� tr� nhân dân
kh�c ph�c thi�t h�i do �nh h�#ng xâm nh�p m�n, h�n
hán, th�y h�i s�n ch�t hàng lo�t; 

- Ch�
ng trình ph�i h�p giám sát th�c hi�n chính
sách, pháp lu�t v b�o v� môi tr��ng và 8ng phó v�i bi�n
�!i khí h�u giai �o�n 2017 - 2019…

Bên c�nh �ó, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam ch� ��ng tham gia các ch�
ng trình giám
sát c�a Qu�c h�i, các c
 quan c�a Qu�c h�i và c` ��i di�n
ph�i h�p, tham gia các ho�t ��ng giám sát chuyên � c�a
Qu�c h�i, �y ban th��ng v� Qu�c h�i, H�i �%ng dân t�c
và các �y ban c�a Qu�c h�i t�i các b�, ngành, �
n v$ và
�$a ph�
ng. H�ng n	m, th�c hi�n Quy ch� ph�i h�p công
tác v�i Vi�n Ki9m sát nhân dân t�i cao, Ban Th��ng tr�c
�y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam th��ng xuyên c` ��i
di�n tham gia các �oàn giám sát, ki9m sát liên ngành v
công tác ki9m sát thi hành án hình s�, công tác thi hành
án dân s�, công tác ti�p công dân và gi�i quy�t khi�u n�i,
t� cáo # các �$a ph�
ng trên c� n��c.

Ngày 15/6/2017, �oàn Ch� t$ch �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam, Chính ph� và �y ban Th��ng v� Qu�c h�i
�ã ký Ngh$ quy�t liên t$ch s� 403/2017/NQLT-UBTVQH14-
CP-�CTUBTWMTTQVN quy �$nh chi ti�t các hình th8c giám
sát, ph�n bi�n xã h�i c�a MTTQ Vi�t Nam. �ây là v	n b�n
pháp lý quan tr.ng gi*a M�t tr�n v�i các c
 quan cao nh�t
c�a Nhà n��c �9 tri9n khai công tác giám sát và ph�n bi�n
xã h�i. B� Tài chính �ã k$p th�i ban hành các thông t�

h��ng d�n kinh phí ��m b�o cho ho�t ��ng giám sát và
ph�n bi�n xã h�i, ho�t ��ng c�a Ban Thanh tra nhân dân.

Hi�n nay, Ban Th��ng tr�c, �oàn Ch� t$ch, �y ban
Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam �ang duy trì 5 Quy ch� ph�i
h�p; 2 Ngh$ quy�t liên t$ch; 26 ch�
ng trình ph�i h�p v�i
Ch� t$ch N��c, Chính ph�, �y ban th��ng v� Qu�c h�i,
các ban, b�, ngành và các t! ch8c thành viên # Trung
�
ng, trong �ó có 11 ch�
ng trình ph�i h�p v công tác
giám sát. �y ban MTTQ Vi�t Nam 63 t�nh, thành ph� �ã
tri9n khai t!ng s� 683 ch�
ng trình ph�i h�p (242 ch�
ng
trình ký k�t m�i n	m 2017; bình quân 11 ch�
ng trình/1
t�nh), trong �ó 80% các ch�
ng trình phát huy hi�u qu�
t�t (661 ch�
ng trình).

Giám sát là m�t ch8c n	ng, nhi�m v� r�t quan tr.ng
c�a MTTQ Vi�t Nam nh�m th�c hi�n vai trò, trách nhi�m
c�a M�t tr�n trong vi�c ��i di�n, b�o v� quyn, l�i ích
h�p pháp, chính �áng c�a Nhân dân, tham gia xây d�ng
��ng, Nhà n��c. Trong nh*ng n	m qua, nh�t là t| sau
��i h�i ��i bi9u toàn qu�c l:n th8 X c�a ��ng (2006),
��ng và Nhà n��c ngày càng � cao vai trò giám sát c�a
MTTQ Vi�t Nam, quan tâm xây d�ng và hoàn thi�n các
chính sách và pháp lu�t v giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam,
t�o �iu ki�n �9 MTTQ Vi�t Nam th�c hi�n t�t ch8c n	ng,
nhi�m v� giám sát. Công tác giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam
���c t! ch8c th�c hi�n ngày càng có hi�u qu� h
n, có tác
��ng v m�t xã h�i m�nh m{ h
n và ngày càng nh�n
���c s� �%ng tình, �ng h� c�a m.i c�p, m.i ngành và
c�a nhân dân, trong nh*ng n	m g:n �ây �ã ��t ���c
nh*ng k�t qu� b��c �:u �áng ghi nh�n. Tuy nhiên, bên
c�nh nh*ng k�t qu� b��c �:u ��t ���c, công tác giám sát
c�a MTTQ Vi�t Nam trong nh*ng n	m qua và hi�n nay
v�n còn nhiu h�n ch� v t! ch8c th�c hi�n và k�t qu�
��t ���c; còn nhiu v��ng m�c, khó kh	n c� v chính
sách, pháp lu�t, v nh�n th8c c_ng nh� các �iu ki�n t!
ch8c th�c hi�n. 

Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao
hiệu quả công tác giám sát của MTTQ
Việt Nam

Hoàn thi�n chính sách, pháp lu�t v giám sát c�a
MTTQ Vi�t Nam.

Trong n	m 2017, �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam
�ã ch� ��ng ph�i h�p v�i Ban Dân v�n Trung �
ng t!
ch8c s
 k�t 3 n	m th�c hi�n Quy ch� GS&PBXH c�a B�
Chính tr$. �ây là d$p �ánh giá và rút ra các bài h.c kinh
nghi�m, � xu�t ra ph�
ng h��ng và gi�i pháp kh�c
ph�c h�n ch�, phát huy �u �i9m trong vi�c �!i m�i và
nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� công tác giám sát c�a
MTTQ Vi�t Nam. 

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Qua s
 k�t, �ã ch� ra yêu c:u th�c hi�n ti)n trong vi�c
yêu c:u ph�i ti�p t�c nghiên c8u �9 s`a �!i, b! sung,
hoàn thi�n m�t b��c Quy ch� GS&PBXH c�a B� Chính tr$,
trong �ó c:n ��c bi�t chú tr.ng vi�c ti�p t�c hoàn thi�n
c
 ch� MTTQ Vi�t Nam và các t! ch8c chính tr$ - xã h�i
giám sát ��i v�i t! ch8c ��ng và ��ng viên; xác �$nh rõ
h
n, c� th9 h
n trách nhi�m c�a t! ch8c và ��ng viên
��i v�i ho�t ��ng giám sát và c
 ch� ti�p thu, th�c hi�n
các ki�n ngh$, yêu c:u sau giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam;
xây d�ng c
 ch� ti�p thu, gi�i trình nh*ng ki�n ngh$ c�a
MTTQ Vi�t Nam trong ho�t ��ng giám sát. Th�c t� hi�n
nay, m�t s� �$a ph�
ng �ã xây d�ng và ban hành quy ch�
ti�p thu, gi�i trình c�a c�p �y, ng��i �8ng �:u chính
quyn �$a ph�
ng ��i v�i các ki�n ngh$ c�a nhân dân
thông qua MTTQ Vi�t Nam. 

Qua s
 k�t c_ng ch� ra yêu c:u c:n ph�i nghiên c8u,
s`a �!i pháp lu�t v th�c hi�n dân ch� # c
 s#, ban hành
Lu�t th�c hi�n dân ch� # c
 s# thay th� cho Pháp l�nh
th�c hi�n dân ch� # c
 s# n	m 2007 và các ngh$ �$nh c�a
Chính ph� v th�c hi�n dân ch� trong các c
 quan, �
n
v$ s� nghi�p công l�p hi�n hành. �%ng th�i, c:n nghiên
c8u �9 xây d�ng Lu�t ho�t ��ng GS&PBXH c�a M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam �9 t�o c
 s# pháp lý �:y ��, c� th9 và
�� m�nh cho ho�t ��ng giám sát c�a M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam, c�a Nhân dân.

T	ng c��ng nghiên c8u lý lu�n và t!ng k�t th�c ti)n,
nâng cao nh�n th8c trong toàn xã h�i, tr.ng tâm là
trong h� th�ng chính tr$ v công tác giám sát c�a MTTQ
Vi�t Nam.

M�t trong nh*ng vi�c làm quan tr.ng tr��c m�t là
nâng cao nh�n th8c v giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam và
các t! ch8c chính tr$ - xã h�i cho c� h� th�ng chính tr$
t| Trung �
ng ��n c
 s#. Các c�p �y ��ng, cán b� công
ch8c, ��i ng_ cán b� chuyên trách c�a M�t tr�n và nhân
dân c:n nh�n th8c �úng v giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam.
Giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam nh�m m�c �ích ki9m soát
ho�t ��ng c�a cá nhân, t! ch8c có th�m quyn trong
th�c hi�n chính sách, ph�n ánh ý chí và nguy�n v.ng
c�a xã h�i, c�a nhân dân. Vi�c ti�p thu nh*ng ý ki�n
giám sát �%ng ngh�a v�i tôn tr.ng dân ch�, tôn tr.ng
Nhân dân và t�t y�u có s� �ng h� c�a �ông ��o qu:n
chúng Nhân dân, c�a xã h�i, góp ph:n h�n ch� ���c
tình tr�ng ph�n 8ng xã h�i t� phát. Bi�t c:u th$, ti�p
thu ý ki�n, ki�n ngh$  xu�t phát t| ho�t ��ng giám sát
c�a MTTQ Vi�t Nam là �iu r�t quan tr.ng �9 vi�c th�c
hi�n ch� tr�
ng, chính sách c�a ��ng và pháp lu�t c�a
Nhà n��c luôn phù h�p v�i th�c t�, v�i ý chí và nguy�n
v.ng c�a Nhân dân.

Trong vi�c nâng cao nh�n th8c v giám sát c�a MTTQ
Vi�t Nam, c:n ��c bi�t chú tr.ng vi�c nâng cao nh�n th8c

và hi9u bi�t v k� n	ng giám sát c�a ��i ng_ cán b� M�t
tr�n (g%m c� ��i ng_ cán b�, công ch8c, viên ch8c c�a các
c
 quan �y ban MTTQ Vi�t Nam và c�a các t! ch8c thành
viên c�a M�t tr�n # các c�p). C:n chú tr.ng công tác
nghiên c8u, tuyên truyn, t	ng s� l��ng bài vi�t v công
tác giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam trên các báo, t�p chí và
các �n ph�m khác c�a MTTQ Vi�t Nam và c�a các t! ch8c
thành viên. Ti�p t�c hoàn thi�n cu�n “S! tay công tác
giám sát, ph�n bi�n xã h�i c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam”
�9 trang b$ ki�n th8c, k� n	ng v giám sát, ph�n bi�n xã
h�i cho ��i ng_ cán b� M�t tr�n.

Trong t! ch8c th�c hi�n, MTTQ Viê�t Nam ca�c câ�p c:n
th�c hi�n �ô�ng b�, �a d�ng ca�c hình th8c giám sát.  

Lu�t MTTQ Vi�t Nam n	m 2015 quy �$nh 4 hình th8c
giám sát c
 b�n c�a MTTQ Vi�t Nam là: Nghiên c8u, xem
xét v	n b�n c�a c
 quan có th�m quyn liên quan ��n
quyn và l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a nhân dân; T!
ch8c �oàn giám sát; Thông qua ho�t ��ng c�a Ban Thanh
tra nhân dân ���c thành l�p # c�p xã, Ban giám sát �:u
t� c�a c�ng �%ng; Tham gia giám sát v�i c
 quan, t!
ch8c có th�m quyn. Tuy nhiên, hi�n nay, # các c�p
MTTQ Vi�t Nam �$a ph�
ng và k9 c� Trung �
ng m�i ch�
chú tr.ng vào hình th8c giám sát t! ch8c �oàn giám sát
mà ch�a quan tâm thích �áng các hình th8c giám sát
khác. Trong khi �ó, vi�c t! ch8c �oàn giám sát l�i có
nh*ng khó kh	n không nh�, nh�: vi�c t! ch8c ph8c t�p,
�òi h�i nhiu nhân s� tham gia; t�n kém v kinh phí,
ph�
ng ti�n, vi�c b� trí th�i gian… Vì v�y, bên c�nh
vi�c c:n tính toán vi�c s` d�ng hình th8c giám sát theo
�oàn sao cho th�t hi�u qu� trong nh*ng tr��ng h�p
th�c s� c:n thi�t, tránh t! ch8c tràn lan theo phong
trào, thì c:n chú tr.ng s` d�ng  các hình th8c giám sát
khác. Trong �ó, c:n ��c bi�t l�u ý s` d�ng hình th8c
nghiên c8u, xem xét v	n b�n, giám sát  v	n b�n c�a c

quan có th�m quyn liên quan ��n quyn và l�i ích h�p
pháp, chính �áng c�a Nhân dân. 

Ti�p t�c �!i m�i v t! ch8c b� máy và các �iu ki�n
b�o ��m cho ho�t ��ng giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam.

MTTQ Vi�t Nam c:n thu hút và s` d�ng ���c nh*ng
ng��i th�c s� có �8c, có tài, có d_ng khí, dám nói, dám
ch$u trách nhi�m trong ho�t ��ng giám sát. M�t tr�n c:n
có các bi�n pháp nâng cao trình �� ��i ng_ lãnh ��o M�t
tr�n các c�p, có chính sách quy ho�ch �ào t�o, b%i d��ng
và thu hút cán b� có n	ng l�c, trình ��, ph�m ch�t, ��o
�8c. T�p h�p xây d�ng m�t ��i ng_ chuyên gia có trình ��
chính tr$, chuyên môn, có chính ki�n, có t� duy ��c l�p,
th�c s� có tâm, n�m và hi9u ���c nguy�n v.ng chính �áng
c�a nhân dân. V�i t! ch8c h� th�ng M�t tr�n ch�t ch{,
h�p lý, ho�t ��ng có hi�u qu� s{ th�c hi�n t�t ch8c n	ng
giám sát mà ��ng, Nhà n��c và Nhân dân mong mu�n.
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MTTQ Vi�t Nam c:n phát huy t�i �a tim n	ng to l�n
c�a các t! ch8c thành viên và các cá nhân tiêu bi9u, các
nhân s�, trí th8c, các nhà khoa h.c, các H�i �%ng t� v�n.
�%ng th�i, thông qua ho�t ��ng c�a M�t tr�n và các t!
ch8c thành viên, M�t tr�n t!ng h�p ý ki�n, � ngh$, ki�n
ngh$ c�a c` tri và các t:ng l�p nhân dân, t�p h�p d� lu�n
xã h�i. �ây là ngu%n thông tin, t� li�u vô cùng phong
phú v c� lý lu�n và th�c ti)n �9 giám sát.

Quá trình t! ch8c giám sát ph�i ��m b�o, tính nhân
dân, tính khoa h.c, khách quan và thi�t th�c. Yêu c:u
tr��c m�t c�a MTTQ Vi�t Nam hi�n nay là ph�i có h�
th�ng ti�p nh�n và x` lý thông tin t�t trên c
 s# �ó �9
��a ra nh*ng ý ki�n c�a mình. �%ng th�i, M�t tr�n c:n
quan tâm phát huy vai trò c�a báo chí, truyn thông �9
ph�n ánh k$p th�i, công khai, minh b�ch ��i v�i nh*ng
v�n � giám sát.

Ti�p t�c hoàn thi�n ph�
ng th8c ho�t ��ng và t	ng
c��ng s� ph�i h�p gi*a MTTQ Vi�t Nam và các t! ch8c
thành viên, các c
 quan, t! ch8c khác trong quá trình
giám sát.

Nh*ng n	m qua, MTTQ Vi�t Nam �ã có nhiu �óng góp
quan tr.ng trong giám sát quá trình th�c thi chính sách,
pháp lu�t c�a ��ng và Nhà n��c. Tuy nhiên, ph�
ng th8c
ho�t ��ng c�a MTTQ Vi�t Nam ch�a �áp 8ng ���c yêu c:u
c�a th�c ti)n. �9 �áp 8ng yêu c:u trong giai �o�n m�i,
tr��c m�t c:n ti�p t�c hoàn thi�n ph�
ng th8c ho�t ��ng
c�a MTTQ Vi�t Nam (trong �ó có ho�t ��ng giám sát) theo
h��ng �!i m�i n�i dung, ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a MTTQ
Vi�t Nam, ti�p t�c m# r�ng dân ch�, phát huy vai trò giám
sát các t:ng l�p nhân dân. Thông qua �ó m# r�ng dân ch�,
phát huy vai trò �oàn k�t, t�p h�p qu:n chúng c�a M�t
tr�n và các �oàn th9, t	ng c��ng s� �%ng thu�n xã h�i và
kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, th�t ch�t m�i quan h� g�n
bó m�t thi�t gi*a ��ng, Nhà n��c v�i Nhân dân. 

C:n quy �$nh c� th9 h
n n*a m�i quan h� gi*a M�t
tr�n v�i các t! ch8c thành viên và gi*a các t! ch8c thành
viên v�i nhau trong vi�c hi�p th�
ng, ph�i h�p hành

��ng �9 th�c hi�n các nhi�m v� c�a MTTQ Vi�t Nam, trong
�ó có vi�c ph�i h�p th�c hi�n nhi�m v� giám sát. MTTQ
Vi�t Nam c:n t	ng c��ng ph�i h�p v�i các t! ch8c chính
tr$ - xã h�i v�i các c
 quan có ch8c n	ng giám sát, thanh
tra, ki9m tra �9 th�c hi�n quyn giám sát c�a mình. �%ng
th�i, cán b� M�t tr�n, các t! ch8c chính tr$ - xã h�i c:n
ph�i sâu sát h
n v�i các t:ng l�p nhân dân, �oàn viên, h�i
viên �9 l�ng nghe ý ki�n ph�n ánh c�a Nhân dân, c�a h�i
viên, �oàn viên ��i v�i ho�t ��ng c�a c
 quan Nhà n��c,
��i bi9u dân c` và cán b�, công ch8c Nhà n��c.

Trong vi�c ph�i h�p giám sát c�a M�t tr�n và các t!
ch8c thành viên, nh*ng v�n � l�n liên quan ��n
quyn và ngh�a v� �ông ��o các t:ng l�p nhân dân, thì
�y ban MTTQ Vi�t Nam các c�p gi* vai trò ch� trì, các
t! ch8c thành viên h*u quan cùng tham gia. Các v�n �
c� th9 liên quan ��n ch8c n	ng, nhi�m v� c�a t! ch8c
chính tr$ - xã h�i nào, t! ch8c �ó ti�n hành giám sát
ho�c � ngh$ �y ban MTTQ Vi�t Nam và các t! ch8c
thành viên khác cùng tham gia trên c
 s# xác �$nh
���c tr.ng tâm, tr.ng �i9m, tránh th�c hi�n tràn lan,
không hi�u qu�.

Ho�t ��ng giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam ch� có th9
phát huy hi�u qu� t�t khi có s� ph�i h�p và th�c hi�n
m�t cách �%ng b� v�i các ho�t ��ng giám sát, thanh tra,
ki9m tra, ki9m sát c�a các c
 quan, t! ch8c khác trong
h� th�ng chính tr$. Vì v�y, c:n t	ng c��ng s� ph�i h�p,
k�t h�p gi*a ho�t ��ng giám sát c�a MTTQ Vi�t Nam và
các t! ch8c thành viên v�i ho�t ��ng thanh tra c�a các
c
 quan nhà n��c, ho�t ��ng ki9m tra c�a ��ng và ho�t
��ng giám sát c�a Qu�c h�i, H�ND các c�p... ��c bi�t,
c:n chú tr.ng vi�c ph�i h�p gi*a ho�t ��ng giám sát c�a
MTTQ Vi�t Nam v�i ho�t ��ng giám sát c�a Qu�c h�i,
H�ND các c�p. B#i vì, ho�t ��ng giám sát c�a Qu�c h�i,
H�ND là ho�t ��ng giám sát mang tính quyn l�c nhà
n��c, và do v�y, khi ���c k�t h�p v�i ho�t ��ng giám
sát mang tính c�a nhân dân, c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam s{ t�o ra m�t c
 ch� giám sát �%ng b�, có hi�u qu�
h
n trên th�c t�. �
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NÔNG MAI HUYỀN*

Tóm tắt: Việc đánh giá làm rõ thực trạng và đưa ra một số giải pháp để thực
hiện tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, nhằm phát huy tốt quyền và trách nhiệm của các tổ chức thành viên
đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện
nay, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới.

Summary: It is necessary to evaluate, classify the situation, and provide some
solutions to well perform the coordination among member organizations of the
Vietnam Fatherland Front. That will help promote the rights and responsibilities of
these members towards the activities of the Vietnam Fatherland Front in the
current revolutionary period and contribute to the implementation of the renewal
process of the Party and the State.
Từ khóa: Phối hợp, tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Coordinate, member organizations, the Vietnam Fatherland Front. 
Nhận bài: 26/11/2017; Sửa chữa: 2/12/2017; Duyệt đăng: 1/1/2018.

Cùng v�i s� nghi�p �!i m�i ��t n��c, M�t tr�n T!
qu�c (MTTQ) Vi�t Nam c_ng không ng|ng �!i m�i
n�i dung, ph�
ng th8c ho�t ��ng, �áp 8ng yêu
c:u nhi�m v� công tác M�t tr�n trong tình hình

m�i. Bên c�nh s� phát tri9n c�a h� th�ng t! ch8c �y ban
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p, h� th�ng, s� l��ng
thành viên là t! ch8c và cá nhân c�a M�t tr�n c_ng t|ng
b��c ���c c�ng c� và phát tri9n luôn �%ng hành, t�
nguy�n tham gia th�c hi�n ch8c n	ng, nhi�m v�, ch�
ng
trình hành ��ng c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam t| công
tác xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quyn; th�c hi�n các
cu�c v�n ��ng, phong trào thi �ua yêu n��c; công tác
giám sát và ph�n bi�n xã h�i ��n các ho�t ��ng nhân ��o,
t| thi�n, góp ph:n quan tr.ng c�ng c� kh�i ��i �oàn k�t
toàn dân t�c.

N	m 1997, �oàn Ch� t$ch �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t
Nam �ã xây d�ng Quy ch� ph�i h�p và th�ng nh�t hành

��ng gi*a các thành viên trong MTTQ Vi�t Nam, th�i �i9m
�ó MTTQ Vi�t Nam # c�p Trung �
ng có 29 t! ch8c thành
viên. N	m 2014, Quy ch� ph�i h�p ���c s`a �!i b! sung
phù h�p v�i n�i dung, ph�
ng th8c ho�t ��ng, s� t! ch8c
thành viên c�a MTTQ # c�p Trung �
ng là 46 t! ch8c. Hi�n
nay, �y ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam có 47
t! ch8c thành viên.

C	n c8 quy �$nh c�a �iu l� MTTQ Vi�t Nam, Lu�t MTTQ
Vi�t Nam, Quy ch� ph�i h�p và th�ng nh�t hành ��ng
gi*a các t! ch8c thành viên trong M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam quy �$nh trách nhi�m, m�i quan h�, n�i dung và
ph�
ng th8c ph�i h�p c�a các t! ch8c thành viên trong
M�t tr�n nh�m th�c hi�n t�t ch8c n	ng, nhi�m v� c�a
m�i t! ch8c �%ng th�i phát huy kh� n	ng �óng góp c�a
các t! ch8c thành viên, t�o thành s8c m�nh t!ng h�p �9
th�c hi�n t�t nhi�m v� c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam.

* Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ph�i h�p và th�ng nh�t hành đ
ng
c�a các t ch�c thành viên trong
M�t tr�n 
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V nguyên t�c ph�i h�p: Ban Th��ng tr�c �y ban
Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam ch� trì vi�c hi�p th�
ng dân
ch�, ph�i h�p và th�ng nh�t hành ��ng gi*a Ban lãnh
��o (Ban Th��ng tr�c; Ban Th��ng v�) c�a các t! ch8c
thành viên trên c
 s# ch8c n	ng, nhi�m v�, quyn h�n
c�a �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam và các t! ch8c
thành viên, nh�m ��m b�o tính kh� thi, hi�u qu� trong
ho�t ��ng c�a m�i t! ch8c thành viên và s� th�ng nh�t,
hi�u qu� cao trong các ho�t ��ng c�a MTTQ Vi�t Nam.

V ph�
ng th8c ph�i h�p: M�i t! ch8c thành viên và
Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam có
quyn � xu�t n�i dung ho�t ��ng, �9 các bên th�o lu�n,
xem xét hi�p th�
ng th�ng nh�t ph�i h�p th�c hi�n. Vi�c
xem xét b�o ��m tính ch�t liên minh chính tr$ và liên
hi�p t� nguy�n, nguyên t�c hi�p th�
ng dân ch�, ph�i
h�p và th�ng nh�t hành ��ng gi*a các t! ch8c thành viên
thông qua các hình th8c: g�p g� trao �!i, h�i ngh$, h�i
th�o, di)n �àn, kh�o sát th�c t�, trao �!i qua v	n b�n
ho�c �i�n tho�i. M�i t! ch8c thành viên có th9 tham gia
vào m�t ho�c nhiu ho�t ��ng �ã ���c hi�p th�
ng và
th�ng nh�t, tùy theo tính ch�t, �iu ki�n và mong mu�n
c�a t|ng t! ch8c.

V n�i dung hi�p th�
ng và ph�i h�p th�ng nh�t hành
��ng ���c th9 hi�n trên 4 n�i dung c� th9:

Th8 nh�t, t�p h�p xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn
dân t�c: Các t! ch8c thành viên ph�i h�p ch�t ch{ �9

th�c hi�n t�t trách nhi�m c�a t! ch8c thành viên trong
vi�c tuyên truyn v�n ��ng, ��ng viên, �oàn viên, h�i
viên, nhân dân th�c hi�n Hi�n pháp và pháp lu�t, th�c
hi�n Ch�
ng trình hành ��ng c�a MTTQ Vi�t Nam, v�n
��ng các thành viên, ��ng viên, �oàn viên, h�i viên c�a
t! ch8c mình th�c hi�n �úng chính sách ��i �oàn k�t
toàn dân t�c.

Trong quá trình th�c hi�n n�i dung này, các t! ch8c
thành viên �ã làm t�t công tác phát tri9n h�i viên, �oàn
viên, thành viên làm l�c l��ng nòng c�t trong các sinh
ho�t chính tr$ và xã h�i c�a các t:ng l�p nhân dân. Thông
qua th�c hi�n t�t n�i dung �ó các t! ch8c thành viên �ã
góp ph:n tuyên truyn, v�n ��ng, giáo d�c truyn th�ng
yêu n��c, l$ch s` dân t�c, v kh�i ��i �oàn k�t toàn dân
t�c, v MTTQ Vi�t Nam, giúp cho �oàn viên, h�i viên và
nhân dân hi9u, nh�n th8c �úng tình hình, ch� tr�
ng,
���ng l�i phát tri9n c�a ��t n��c, t�o s� �%ng thu�n và
th�ng nh�t hành ��ng trong nhân dân.

Th8 hai, tri9n khai, th�c hi�n các cu�c v�n ��ng,
phong trào thi �ua yêu n��c: H�#ng 8ng các cu�c v�n
��ng do MTTQ Vi�t Nam ch� trì phát ��ng, nh�: “Cu�c
v�n ��ng toàn dân �oàn k�t xây d�ng ��i s�ng v	n hóa
# khu dân c�”, cu�c v�n ��ng “xây d�ng nông thôn m�i,
�ô th$ v	n minh”, “Ngày vì ng��i nghèo”, Cu�c v�n �ông
“Ng��i Vi�t Nam �u tiên dùng hàng Vi�t Nam”… các t!
ch8c thành viên �ã ch� ��ng, tích c�c tri9n khai sâu
r�ng và c� th9 hóa thành các phong trào trong t|ng t!

Những năm qua các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đã phối hợp góp ý kiến cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong quá
trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

ẢNH: QUANG VINH
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ch8c thành viên, nh�: T!ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam
t! ch8c phong trào thi �ua “Lao ��ng gi�i”, “Lao ��ng
sáng t�o”; H�i Nông dân Vi�t Nam tri9n khai phong trào
“Nông dân thi �ua xây d�ng nông thôn m�i”; H�i Liên
hi�p Ph� n* Vi�t Nam tri9n khai phong trào “Ph� n* tích
c�c h.c t�p, lao ��ng, sáng t�o, xây d�ng gia �ình h�nh
phúc”, H�i C�u chi�n binh có phong trào thi �ua “C�u
chi�n binh g�
ng m�u”; khuy�n h.c v�i phong trào “H.c
t�p su�t ��i trong gia �ình, dòng h., c�ng �%ng… nh*ng
phong trào cu�c v�n ��ng có ý ngh�a v kinh t�, xã h�i
c�a các t! ch8c thành viên ���c nhân dân h�#ng 8ng
�ánh giá cao, góp ph:n hoàn thành t�t s8 m�nh c�a
MTTQ Vi�t Nam trong vi�c t�p h�p �oàn k�t các t:ng l�p
nhân dân, th�c hi�n các cu�c v�n ��ng, phong trào thi
�ua yêu n��c.

Th8 ba, t�p h�p ý ki�n ki�n ngh$ c�a nhân dân: Thông
qua ph�n ánh n�m b�t tình hình, thu th�p ý ki�n, nguy�n
v.ng c�a �oàn viên, h�i viên và d� lu�n xã h�i t�p h�p g`i
��n M�t tr�n �9 xây d�ng báo cáo g`i ��ng, Nhà n��c,
Qu�c h�i. Trong ph�i h�p �9 theo dõi, giám sát vi�c chính
quyn các c�p gi�i quy�t các khi�u n�i, t� cáo c�a công
dân, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam

có trách nhi�m thông báo ��n Ban lãnh ��o c�a các t!
ch8c thành viên v t!ng h�p nh*ng ý ki�n, ki�n ngh$ c�a
các t:ng l�p nhân dân, �%ng th�i thông báo l�i cho các t!
ch8c thành viên tình hình gi�i quy�t các ki�n ngh$ �ó.
Tuy nhiên, trên th�c t� hi�n nay, do ch�a có c
 ch� nên
nhiu ý ki�n, ki�n ngh$ c_ng ch�a ���c các c
 quan ch8c
n	ng tr� l�i và �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam c_ng
ch�a t�p h�p ���c hàng n	m có bao nhiêu ki�n ngh$ ���c
gi�i quy�t, bao nhiêu v� vi�c ch�a ���c gi�i quy�t và lý do
vì sao? Có th9 nói r�ng, th�c hi�n t�t vi�c t!ng h�p nh*ng
ý ki�n, ki�n ngh$ c�a các t:ng l�p nhân dân, �%ng th�i
giám sát tình hình gi�i quy�t các ki�n ngh$ �ó thì s{ nâng
cao vai trò c�a MTTQ Vi�t Nam, �%ng th�i góp ph:n �9 các
t! ch8c thành viên th�c hi�n t�t h
n nhi�m v� b�o v�
quyn l�i h�p pháp chính �áng cho h�i viên, �oàn viên.

Th8 t�, xây d�ng ��ng, xây d�ng Nhà n��c, tham gia
th�c hi�n giám sát và ph�n bi�n xã h�i: Các t! ch8c thành
viên c�a MTTQ Vi�t Nam �ã ph�i h�p góp ý ki�n cho ��ng,
Qu�c h�i và Chính ph� trong quá trình xây d�ng và th�c
hi�n các ch� tr�
ng, chính sách c�a ��ng, pháp lu�t c�a
Nhà n��c, góp ph:n ngày càng hoàn thi�n h
n v xây
d�ng h� th�ng pháp lu�t.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và các đại biểu tại Hội nghị lần thứ 8, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

ẢNH: PV



81TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 173+174 (1+2/2018)

K I N H  N G H I � M  -  T H ¢ C  T I � N

Trong ph�i h�p th�ng nh�t xây d�ng các ch�
ng trình
giám sát xã h�i, M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam và các t! ch8c
thành viên là các �oàn th9 chính tr$- xã h�i �ã ph�i h�p
th�c hi�n nhi�m v� giám sát và ph�n bi�n xã h�i theo
n�i dung “Quy ch� giám sát và ph�n bi�n xã h�i c�a MTTQ
Vi�t Nam và các �oàn th9 chính tr$- xã h�i” ban hành kèm
theo Quy�t �$nh s� 217-Q�/TW ngày 12/12/2013 c�a B�
Chính tr$. N	m 2017, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam ti�p t�c ph�i h�p v�i các b�, ngành và các
t! ch8c thành viên tri9n khai 11 ch�
ng trình giám sát
c�p Trung �
ng. �y ban MTTQ Vi�t Nam các �$a ph�
ng �ã
tri9n khai t! ch8c 850 cu�c giám sát c�p t�nh; 4.469 cu�c
giám sát c�p huy�n và 45.584 cu�c giám sát c�p xã. Nhiu
ch�
ng trình ���c ng��i dân �ánh giá cao, nh�: giám sát
th�c hi�n chính sách �u �ãi v�i ng��i có công v�i cách
m�ng; vi�c th�c hi�n lu�t pháp v s�n xu�t, kinh doanh
v�t t� nông nghi�p; th�c hi�n lu�t pháp v b�o hi9m xã
h�i trong các doanh nghi�p; vi�c ch�p hành pháp lu�t c�a
các c
 s# y t� t� nhân…

Nh*ng n	m qua, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
MTTQ Vi�t Nam �ã quan tâm ��y m�nh công tác ch� trì
ph�i h�p và th�ng nh�t hành ��ng gi*a các t! ch8c thành
viên, t| nh*ng n�i dung c�a quy ch� ph�i h�p hàng n	m
�ã c� th9 hóa thành các nhi�m v�, ch�
ng trình �9 bàn
ph�i h�p ho�t ��ng v�i các t! ch8c thành viên, có ký k�t
giao ��c thi �ua; phân công nhi�m v� c� th9 t|ng �%ng
chí trong Ban Th��ng tr�c theo dõi các t! ch8c thành
viên �9 t	ng c��ng �ôn ��c, n�m tình hình, cùng ph�i
h�p v�i Ban lãnh ��o c�a các thành viên �9 th�c hi�n các
ch�
ng trình ph�i h�p công tác làm sao �9 ��t hi�u qu�
cao nh�t. 

Tuy nhiên, bên c�nh nh*ng k�t qu� ��t ���c trong
quá trình ph�i h�p th�ng nh�t hành ��ng trên c
 s#
nh*ng n�i dung, quy ch� quy �$nh, thì vi�c th�c hi�n quy
ch� ph�i h�p còn t%n t�i nh*ng khó kh	n nh�t �$nh:

M�t là, nh�n th8c, quan �i9m v th�c hi�n quyn và
trách nhi�m c�a t! ch8c thành viên ��i v�i ho�t ��ng c�a
MTTQ Vi�t Nam ch�a th�t �:y ��. Do v�y, �ã có n
i có lúc
trong công tác ph�i h�p th�c hi�n ch�
ng trình hành
��ng c�a MTTQ Vi�t Nam không có s� tham gia �:y ��
c�a các t! ch8c thành viên.

Hai là, m�i quan h� gi*a các thành viên trong MTTQ
còn l�ng l�o, thi�u tính th�ng nh�t, vi�c ch� trì ph�i h�p
th�ng nh�t ho�t ��ng gi*a các t! ch8c thành viên trong
MTTQ Vi�t Nam còn h�n ch�. 

Ba là, MTTQ Vi�t Nam ch�a tham m�u v�i ��ng và Nhà
n��c xây d�ng ���c c
 ch� chính sách t�o �iu ki�n cho
các t! ch8c thành viên, do v�y ch�a phát huy quyn và
trách nhi�m c�a t! ch8c thành viên trong th�c hi�n các
ch�
ng trình hành ��ng c�a MTTQ Vi�t Nam. Hi�n nay,
trong th�c hi�n các ch�
ng trình, cu�c v�n ��ng, phong
trào thi �ua yêu n��c, t! ch8c thành viên nào ho�t ��ng

d��i s� b�o tr� c�a ngân sách Nhà n��c thì ho�t ��ng
m�nh, còn nh*ng t! ch8c t� nguy�n t� qu�n, t� trang
tr�i kinh phí thì tham gia các ch�
ng trình, phong trào,
cu�c v�n ��ng có ph:n h�n ch�, còn có xu h��ng “ch�
phân b! kinh phí th�c hi�n h� tr�”.

B�n là, t! ch8c thành viên c�a MTTQ Vi�t Nam # c�p
Trung �
ng có s� l��ng �ông, nh�ng ch�t l��ng, quy mô
t! ch8c và ho�t ��ng không �%ng �u, t! ch8c thành viên
ch�a kh�ng �$nh ���c v$ trí vai trò là thành viên c�a
MTTQ Vi�t Nam, ch�a th9 hi�n ���c vai trò nòng c�t trong
t�p h�p h�i viên và nhân dân.

Vai trò c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam có ���c phát
huy hay không là nh� vào s8c m�nh t!ng h�p c�a các
t! ch8c thành viên trong th�c hi�n ph�i h�p, th�i gian
t�i, �9 th�c hi�n t�t Quy ch� ph�i h�p gi*a các thành
viên trong MTTQ Vi�t Nam c:n th�c hi�n t�t nh*ng gi�i
pháp sau:

1. Tuyên truyn nâng cao nh�n th8c th�c hi�n quyn
và trách nhi�m c�a thành viên c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam, Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam c:n có nh*ng �$nh h��ng v công tác
tuyên truyn, không ch� trong h� th�ng �y ban M�t tr�n
T! qu�c t| Trung �
ng ��n c
 s# mà còn có ch�
ng trình
ph�i h�p tuyên truyn v�i chính các t! ch8c tham gia làm
thành viên M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam.

2. �!i m�i n�i dung và ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a
M�t tr�n, trong �ó chú ý nâng cao ch�t l��ng các ho�t
��ng, công tác ph�i h�p. Xác �$nh rõ nh*ng n�i dung
�!i m�i, nh�t là nh*ng n�i dung liên quan tr�c ti�p ��n
phát huy quyn, trách nhi�m các thành viên. Hi�n nay,
ho�t ��ng công tác M�t tr�n liên quan ��n s� ph�i h�p
và th�ng nh�t hành ��ng có r�t nhiu n�i dung trong
công tác ph�i h�p xây d�ng ��ng, Nhà n��c; th�c hi�n
các cu�c v�n ��ng, phong trào thi �ua yêu n��c; công
tác giám sát và ph�n bi�n xã h�i, vi�c t�p h�p, l�ng nghe
ý ki�n, tâm t�, nguy�n v.ng c�a nhân dân... Chính vì
v�y, �!i m�i n�i dung và ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a
M�t tr�n c:n l�a ch.n m�t s� v�n �, n�i dung làm khâu
��t phá, theo ph�
ng châm “thà ít mà t�t”, tránh tình
tr�ng vi�c gì c_ng làm nh�ng không mang l�i hi�u qu�
thi�t th�c.

3. Phân chia theo nhóm, l�nh v�c ho�t ��ng c�a các t!
ch8c thành viên �9 ph�i h�p th�c hi�n các n�i dung cho
phù h�p v�i tình hình th�c t� và t! ch8c �ánh giá công
tác ph�i h�p theo t|ng nhóm công vi�c, ví d� nh� có th9
phát huy th� m�nh các thành viên, nh� Liên hi�p các H�i
Khoa h.c - K� thu�t Vi�t Nam, H�i Nhà báo Vi�t Nam t|
kinh nghi�m tham gia công tác giám sát và ph�n bi�n xã
h�i; H�i Nông dân Vi�t Nam, H�i Liên hi�p Ph� n* Vi�t
Nam v�i kinh nghi�m th�c hi�n các cu�c v�n ��ng, phong
trào thi �ua yêu n��c; H�i C�u chi�n binh Vi�t Nam v�i
công tác tham gia xây d�ng ��ng, chính quyn...�

Chúc Mừng Năm Mới
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V� t� ch�c và ho�t đ�ng c�a 
H�i đ	ng t
 v�n, Ban t
 v�n c�a �y ban 
Mt tr�n T� qu�c Vi�t Nam các c�p

NGUYỄN BẮC BÌNH*

Tóm tắt: Từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn của Mặt
trận, bài viết dưới đây nêu kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng
mắc trong việc phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn. Trên cơ sở xác định
chính xác các yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra, tác giả nhấn mạnh
cần thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các Hội đồng tư
vấn, từ đó giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động. 

Summary: Basing on the current status of organization and operation of the
Advisory Council of the Vietnam Fatherland Front, this article presents the results
and analysis of the difficulties in promoting the role of the Advisory Council. On
the basis of accurate identification of both theoretical and practical requirements,
the author emphasizes that it is necessary to implement solutions to further
promote the role of the Advisory Council in supporting the Vietnam Fatherland
Front at all levels to renew the content and operational models.
Từ khóa: Hội đồng tư vấn, hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Advisory Board, consultancy, supervision, social feedback, Vietnam, the Vietnam Fatherland Front. 
Nhận bài: 26/12/2017; Sửa chữa: 2/1/2018; Duyệt đăng: 10/1/2018.

Theo �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam (khóa VIII)
và Thông tri s� 17/TT-MTTW-BTT ngày 3/4/2015
c	a Ban Th
�ng tr�c y ban Trung 
�ng M�t tr�n
T� qu�c Vi�t Nam h
�ng d�n th�c hi�n m�t s� �i�u

c	a �i�u l� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam thì � Trung 
�ng
và c�p t�nh có thành l�p H�i ��ng t
 v�n (H�TV); � c�p
huy�n và c�p xã thì thành l�p Ban t
 v�n và ngoài ra có
th� m�i thêm các c�ng tác viên khi c�n thi�t. 

Vi�c t� ch�c và duy trì ho�t ��ng các H�TV trong
th�i gian qua �ã ngày càng �
�c t�ng c
�ng. H�TV y
ban Trung 
�ng M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, tính t� h�i
��ng ��u tiên �
�c thành l�p ��n nay là 30 n�m; H�TV
c	a y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các t�nh, thành

ph� �
�c th�c hi�n t� sau ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c
l�n th� V c	a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. Các H�TV giúp
cho Ban Th
�ng tr�c y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
các c�p trên nhi�u l�nh v�c, góp ph�n trong vi�c lãnh
��o, ch� ��o các ho�t ��ng trong h� th�ng M�t tr�n T�
qu�c Vi�t Nam. 

Về cơ cấu, tổ chức bộ máy của các Hội
đồng tư vấn, Ban tư vấn

C�p Trung 
�ng, y ban Trung 
�ng M�t tr�n T� qu�c
Vi�t Nam �ã thành l�p �
�c 7 H�TV v�i 126 thành viên;
s� l
�ng thành viên c	a m�t H�i ��ng t
 v�n bình quân
t� 16-19 v! (H�TV có 19 thành viên là H�TV v� Khoa h"c

* Thạc sĩ, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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- Giáo d�c và Môi tr��ng và H�TV v Dân t�c; H�TV có 18
thành viên là H�i �%ng Dân ch� và Pháp lu�t; V	n hóa và
Xã h�i; Tôn giáo; ��i ngo�i và Kiu bào; H�i �%ng Kinh t�
có 16 v$). Thành ph:n tham gia các H�TV là các nhà khoa
h.c, chuyên gia hàng �:u trên các l�nh v�c, �a s� �ã ngh�
h�u (trong �ó có 26 Giáo s�; 21 Phó Giáo s�; 25 Ti�n s�;
10 ch8c s�c tôn giáo...); Ban Ch� nhi�m các H�TV ���c
thành l�p, m�i H�i �%ng g%m 4 ng��i, trong �ó có 1 Ch�
nhi�m, 3 Phó Ch� nhi�m; thành ph:n H�TV có 1 v$ là
Th��ng tr�c kiêm Th� ký h�i �%ng (th��ng là Tr�#ng,
phó các Ban chuyên môn c�a c
 quan �y ban Trung �
ng
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam).

C�p t�nh, tính ��n h�t tháng 10/2017, c� 63/63 t�nh,
thành ph� �u thành l�p H�TV # c�p t�nh, v�i 171 H�TV
có 1.440 ng��i tham gia, trong �ó 168 Ch� nhi�m, 218
Phó Ch� nhi�m và 1.054 thành viên. Các t�nh, thành ph�
thành l�p nhiu nh�t là 7 H�TV và ít nh�t là 1 H�TV:
Thành ph� H% Chí Minh thành l�p 7 H�TV; Thành ph� Hà
N�i thành l�p 5 H�TV; 10 �$a ph�
ng là: B�c Giang, B�c
Liêu, �à N¡ng, ��k L�k, Hòa Bình, H�ng Yên, L�ng S
n,

Qu�ng Nam, Thanh Hóa, Tin Giang thành l�p 4 H�TV;
23 �$a ph�
ng là: An Giang, B�c Ninh, Bình �$nh, Bình
D�
ng, ��k Nông, �%ng Nai, �%ng Tháp, Gia Lai, Khánh
Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Nam �$nh, Ngh� An, Ninh
Bình, Phú Yên, Qu�ng Bình, Qu�ng Ngãi, Qu�ng Tr$, Thái
Bình, Thái Nguyên, Th|a Thiên Hu�, Tuyên Quang và
V�nh Long thành l�p 3 H�TV; Có 22 �$a ph�
ng là: Bà
R$a-V_ng Tàu, B�n Tre, Bình Thu�n, Cà Mau, C:n Th
, Cao
B�ng, �i�n Biên, Hà Giang, Hà T�nh, H�i D�
ng, H�i
Phòng, Lai Châu, Lâm �%ng, Lào Cai, Long An, Ninh
Thu�n, Phú Th., Qu�ng Ninh, Sóc Tr	ng, Tây Ninh, Trà
Vinh và Yên Bái thành l�p 2 H�TV; có 6 �$a ph�
ng là:
B�c K�n, Bình Ph��c, Hà Nam, H�u Giang, S
n La và V�nh
Phúc thành l�p 1 H�TV.

S� thành viên tham gia H�TV, n
i nhiu nh�t là 16
ng��i/1 H�TV (V�nh Phúc), ít nh�t là 2 ng��i/1 H�TV
(Hòa Bình).

C�p huy�n, tính ��n h�t tháng 10/2017, có 41/63
t�nh, thành ph� �ã thành l�p ���c Ban t� v�n # c�p

Các Ban tư vấn của Mặt trận đã góp phần giúp cho Ban Thường trực đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong quá trình hình
thành chủ trương, đường lối và xây dựng chính sách, đồng thời là cơ sở để hướng dẫn công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ẢNH: KỲ ANH

Chúc Mừng Năm Mới
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huy�n: Có 694 Ban t� v�n v�i 5.468 ng��i tham gia, trong
�ó có 615 Ch� nhi�m, 678 Phó Ch� nhi�m và 4.175 thành
viên. Các t�nh, thành ph� thành l�p nhiu nh�t Ban t�
v�n # c�p huy�n là Thành ph� H% Chí Minh (78 Ban T�
v�n); Hà N�i (62 Ban t� v�n); Ngh� An (44 Ban t� v�n).
S� Ban t� v�n ���c thành l�p ���c ít # c�p huy�n là
nh*ng t�nh: B�c K�n, Gia Lai, Hà Nam, Nam �$nh, Ninh
Bình, Lai Châu (1 Ban t� v�n).

S� thành viên tham gia Ban t� v�n: nhiu nh�t là 17
ng��i/1 Ban t� v�n (Lai Châu), ít nh�t là 5 ng��i/1 Ban
t� v�n (Nam �$nh, Ninh Bình).

C�p xã, tính ��n h�t tháng 10/2017, có 33/63 t�nh,
thành ph� thành l�p ���c Ban t� v�n # c�p xã: có 4.378
Ban t� v�n v�i 26.073 ng��i tham gia. Các t�nh, thành ph�
thành l�p nhiu nh�t Ban t� v�n # c�p xã là thành ph� H%
Chí Minh (663 Ban T� v�n); B�c Giang (360 Ban t� v�n);
Tin Giang (346 Ban t� v�n); Hà N�i (303 Ban t� v�n);
Thành l�p ���c ít Ban t� v�n # c�p xã là nh*ng t�nh: Bình
D�
ng (2 Ban t� v�n); V�nh Phúc (1 Ban t� v�n). 

- S� thành viên tham gia T! t� v�n: nhiu nh�t là 10
ng��i/1 Ban t� v�n (Kiên Giang), ít nh�t là 1 ng��i/1Ban
t� v�n (V�nh Phúc).

Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế làm
việc

Ch8c n	ng c�a các H�TV, Ban t� v�n, là t� v�n giúp �y
ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p nghiên c8u, �
xu�t ý ki�n v các n�i dung và ph�
ng th8c ho�t ��ng
c�a M�t tr�n T! qu�c, �%ng th�i giúp �y ban M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam các c�p th�c hi�n t�t nhi�m v� giám sát và
ph�n bi�n xã h�i.

Ch� �� làm vi�c c�a các H�i �%ng theo ph�
ng th8c t�
nghiên c8u ho�c thông qua các h�i ngh$, h�i th�o, kh�o
sát th�c t�; hàng n	m có t! ch8c h.p �9 ki9m �i9m, �ánh
giá tình hình ho�t ��ng, th�o lu�n sâu nh*ng chuyên �
có liên quan c:n t� v�n. Trong quá trình ho�t ��ng, các
H�TV �ã có s� phân công, phân nhi�m theo yêu c:u công
vi�c và kh� n	ng chuyên môn ��i v�i t|ng thành viên;
�%ng th�i ch� ��ng m�i thêm c�ng tác viên có nhiu kinh
nghi�m và nhi�t tình tham gia công tác t� v�n. Trong vi�c
tri9n khai n�i dung t� v�n, tùy theo v�n �, �iu ki�n,
hoàn c�nh c� th9 mà các H�i �%ng t! ch8c h.p toàn th9,
theo nhóm ho�c ph�i h�p cùng các H�TV khác �9 gi�i
quy�t các v�n � khi Ban Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p yêu c:u.

Nhi�m v� c�a các H�TV, là t� v�n giúp Ban Th��ng
tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p v nh*ng
n�i dung liên quan ��n các l�nh v�c ho�t ��ng c�a M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam, c� th9:

+ Nghiên c8u và � xu�t ý ki�n v nh*ng n�i dung
liên quan ��n các v�n � kinh t� - xã h�i v�i U� ban M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam cùng c�p �9 xem xét, ki�n ngh$ v�i
các c
 quan ��ng, Nhà n��c trong quá trình so�n th�o, b!
sung, s`a �!i pháp lu�t, quy �$nh liên quan ��n l�nh v�c
kinh t�- xã h�i và dân ch� - pháp lu�t.

+ Giúp U� ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam cùng c�p
trong công tác giám sát ph�n bi�n xã h�i; tham gia góp
ý xây d�ng ��ng, xây d�ng chính quyn ho�c tham gia
góp ý ki�n ��i v�i các d� th�o m�t s� ch� tr�
ng c�a
��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c v l�nh v�c
dân ch� và pháp lu�t; m�t s� d� th�o v	n b�n quy pha�m
pha�p luâ�t c�a H�ND, UBND t�nh; m�t s� d� án, � án
phát tri9n kinh t� - xã h�i c�a t�nh; tham gia góp ý ki�n
vào các d� th�o v	n ki�n ��i h�i ��ng toàn qu�c và ��i
h�i ��ng b� cùng c�p.

+ Giúp �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam cùng c�p
trong vi�c l�ng nghe, ti�p thu, t�p h�p ý ki�n c�a các
t:ng l�p nhân dân v nh*ng chính sách pháp lu�t �ã và
�ang th�c hi�n liên quan ��n các v�n � v kinh t� - xã
h�i �9 � xu�t v�i U� ban, Ban Th��ng tr�c U� ban M�t
tr�n T! qu�c Vi�t Nam cùng c�p xem xét ki�n ngh$ v�i các
c
 quan có th�m quyn b! sung, s`a �!i, ho�c bãi b�
nh*ng n�i dung không phù h�p. 

+ Nghiên c8u, � xu�t ý ki�n v n�i dung và ph�
ng
th8c ho�t ��ng c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p.

+ Tham gia các �oàn giám sát, các h�i ngh$ ph�n bi�n
c�a �y ban, Ban Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c
Vi�t Nam cùng c�p khi Ban Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n
T! qu�c Vi�t Nam cùng c�p t! ch8c.

Về chế độ chính sách 
C�p Trung �
ng, kinh phí ho�t ��ng c�a H�TV, ph�

c�p c�a Ch� nhi�m và Phó Ch� nhi�m (không ph�i là cán
b� �ang t�i ch8c) th�c hi�n theo ch� �� chi tiêu tài chính
hi�n hành và ch� �� quy �$nh t�i Thông t� liên t$ch s�
03/2008/TTLT-BTC-UBT;MTTQVN ngày 3/1/2008 c�a B�
Tài chính và �y ban Trung �
ng MTTQ Vi�t Nam, c� th9
nh� sau: Chi h� tr� ho�t ��ng ��i v�i Ch� nhi�m là 1,2
m8c l�
ng c
 s#/tháng; Phó Ch� nhi�m là 1,0 m8c l�
ng
c
 s#/tháng. Thành viên H�TV không có ch� �� h� tr�
ho�t ��ng. Khi tham gia h.p, h�i th�o, góp ý d� th�o
v	n b�n… ���c ch� �� b%i d��ng 100.000 �%ng (và thêm
100.000 �%ng n�u có n�i dung góp ý v	n b�n). ���c
thanh toán công tác phí, tin l�u trú theo m8c quy �$nh
c�a Tài chính khi ���c m�i tham gia các �oàn công tác
do �y ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam m�i,
ho�c ho�t ��ng t� v�n theo n�i dung �ã ���c Ban
Th��ng tr�c �y ban Trung �
ng M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam phê duy�t.
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C�p t�nh hi�n nay, ngân sách Nhà n��c c�p t�nh chi tr�
h� tr� ho�t ��ng ��i v�i Ch� nhi�m và Phó Ch� nhi�m
H�TV, theo m8c: Ch� nhi�m là 1,0; Phó Ch� nhi�m là 0,8
m8c l�
ng c
 s#; tuy nhiên, c_ng có các �$a ph�
ng
không th9 �áp 8ng mà ph�i chi th�p h
n theo m8c do
Thông t� quy �$nh (B�c Giang: Ch� nhi�m 570.000
�%ng/tháng, Phó Ch� nhi�m 460.000 �%ng/tháng; Nam
�$nh: Phó Ch� nhi�m 700.000 �%ng/tháng, Phó Ch�
nhi�m không có Ph� c�p).

Các thành viên c�a H�TV c�p t�nh không có ch� �� h�
tr� ho�t ��ng hay sinh ho�t phí hàng tháng. Khi tham
gia h.p, góp ý v	n b�n thì ���c chi tr� ch� �� h.p, góp
ý t| 50.000 - 100.000 �%ng/bu!i h.p; khi ���c m�i tham
gia các n�i dung kh�o sát, nghiên c8u th�c t� ���c chi tr�
t| 80.000 - 100 �%ng/ngày. 

C�p huy�n và c�p xã, ph:n l�n kinh phí ho�t ��ng và
ch� �� thù lao c�a các thành viên Ban t� v�n do Ban
Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam cùng c�p
h� tr�. Tuy nhiên theo t!ng h�p thì vi�c b� trí h� tr� này
hi�n nay h:u nh� là không có.

��i v�i Ban t� v�n # c�p huy�n m�i ch� có 4/63 t�nh,
thành ph� b� trí ���c kinh phí chi tr� chung cho Ban t�
v�n, trong �ó có chi h� tr� ho�t ��ng ��i v�i Tr�#ng ban,
Phó Tr�#ng ban, tuy nhiên m8c kinh phí này r�t th�p vì
do �$a ph�
ng t� cân ��i (An Giang: Ch� nhi�m 150.000
�%ng/tháng, Phó Ch� nhi�m 120.000 �%ng/tháng; Gia Lai:
Ch� nhi�m và Phó Ch� nhi�m 120.000 �%ng/tháng; các
�$a ph�
ng, nh�: H�u Giang, Qu�ng Bình và Thanh Hóa �ã
b� trí ���c kinh phí dành cho ho�t ��ng chung c�a Ban
t� v�n v�i m8c kinh phí t| 2 tri�u - 10 tri�u/Ban t�
v�n/n	m, tùy theo ngân sách �$a ph�
ng cân ��i). ��i
v�i thành viên c�a Ban t� v�n là không có và không th�c
hi�n ���c ph� c�p và sinh ho�t phí h�ng tháng.

��i v�i Ban t� v�n c�a c�p xã: 29/63 t�nh, thành ph�
�ã thành l�p ���c, tuy nhiên ch�a �$a ph�
ng nào có ch�
��, kinh phí dành riêng cho ho�t ��ng c�a Ban t� v�n
c_ng nh� chi tr� ch� �� h� tr� ho�t ��ng ��i v�i Tr�#ng
ban và Phó Tr�#ng ban.

Kết quả hoạt động của các hội đồng tư vấn
1. Th�c hi�n ch�
ng trình ph�i h�p th�ng nh�t hành

��ng c�a M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam qua t|ng n	m, Ban
Ch� nhi�m các H�i �%ng t� v�n c�a U� ban M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam c�p Trung �
ng và c�p t�nh �ã xây d�ng k�
ho�ch ho�t ��ng c� th9, bám sát ch8c n	ng, nhi�m v� t�
v�n c�a các H�i �%ng. Nhiu thành viên c�a các H�TV các
l�nh v�c v Kinh t�, Dân ch� - Pháp lu�t, Khoa h.c - Giáo
d�c, Môi tr��ng, Dân t�c, Tôn giáo… �ã ch� ��ng nghiên
c8u, � xu�t ý ki�n v nh*ng n�i dung có liên quan ��n
l�nh v�c c�a H�i �%ng. 

2. Các H�i �%ng t� v�n, Ban t� v�n là nòng c�t tham
gia góp ý vào d� th�o các d� án Lu�t, các chính sách kinh
t�, các ch�
ng trình qu�c gia v an sinh xã h�i, các n�i
dung v Dân t�c, Tôn giáo, � án chi�n l��c phát tri9n
trên m�t s� l�nh v�c c�a các B�, Ngành, ph�n ánh ý ki�n,
ki�n ngh$ c�a c` tri và nhân dân và nghiên c8u � xu�t
ý ki�n v các n�i dung và ph�
ng th8c ho�t ��ng c�a
M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam. Các k�t qu� t� v�n c�a H�TV,
Ban t� v�n �ã góp ph:n giúp cho Ban Th��ng tr�c �óng
góp ý ki�n v�i ��ng, Nhà n��c trong quá trình hình
thành ch� tr�
ng, ���ng l�i và xây d�ng chính sách,
�%ng th�i là c
 s# �9 h��ng d�n công tác M�t tr�n T!
qu�c Vi�t Nam. 

3. Các H�i �%ng, Ban t� v�n �ã tích c�c, ch� ��ng ph�i
h�p v�i nhau trong các l�nh v�c t� v�n, phát huy ���c trí
tu�, n	ng l�c và s� nhi�t tình c�a các thành viên trong
H�i �%ng, Ban t� v�n góp ph:n c�ng c� nim tin trong
nhân dân, t�o s� �%ng thu�n trong xã h�i. T! ch8c ���c
nh*ng cu�c kh�o sát th�c t� thu�c v l�nh v�c c�a H�i
�%ng, Ban t� v�n ��m nh�n �9 n�m b�t, ph�n ánh ���c
tâm t� nguy�n v.ng c�a ng��i dân và các v�n � c�a xã
h�i �ang x�y ra...

4. Nhiu thành viên các H�i �%ng t� v�n, Ban t� v�n
tuy tu!i cao, s8c kh�e y�u nh�ng v�i s� nhi�t tình, tâm
huy�t, trách nhi�m v�i xã h�i và công vi�c �ã phát huy,
�óng góp trí l�c, s8c l�c trong vi�c t� v�n giúp Ban
Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các c�p
trong quá trình th�c hi�n nhi�m v� mà ��ng và Nhà
n��c giao. 

Tuy nhiên, ho�t ��ng c�a các H�i �%ng t� v�n còn
nh*ng h�n ch�, khó kh	n, nh�: Ban Ch� nhi�m m�t s�
H�i �%ng, Ban t� v�n ch�a phát huy h�t tim n	ng c�a
các thành viên trong H�i �%ng do v�y ch�t l��ng t� v�n
# m�t s� l�nh v�c còn h�n ch�. M�t s� v$ thành viên
trong các H�i �%ng, Ban t� v�n ho�t ��ng ch�a hi�u qu�
do kiêm nhi�m nhiu ch8c v� # c
 quan, �
n v$ ho�c do
nh*ng lý do khách quan khác. M�i quan h� và s� ph�i
h�p gi*a các H�i �%ng t� v�n, Ban t� v�n ch�a th��ng
xuyên, nh�t là trong nh*ng n�i dung, công vi�c c:n có
s� ph�i h�p tham gia nghiên c8u, t� v�n v nh*ng v�n
� có liên quan chung. Th�i gian g`i v	n b�n �9 l�y ý
ki�n �óng góp c�a �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t Nam các
c�p th��ng là r�t g�p nên không �� th�i gian t! ch8c
l�y ý ki�n �óng góp, do �ó ch�t l��ng tham gia ch�a
���c nh� mong mu�n. Ch�a có c
 ch�, quy �$nh c� th9
v vi�c Ban Th��ng tr�c �y ban M�t tr�n T! qu�c Vi�t
Nam các c�p “��t hàng” v�i các H�i �%ng t� v�n, Ban t�
v�n v nh*ng v�n � b8c xúc, n!i c�m �ang x�y ra trong
xã h�i liên quan ��n l�nh v�c t� v�n c�a các H�i �%ng t�
v�n, Ban t� v�n. �

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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T
T N�M TU�T 
nói về hình tượng con chó 
trong nghệ thuật tạo hình dân gian

Họa sĩ HOÀNG MAI*

Chuyện xưa rằng, mỗi khi Tết đến là cậu chó buồn bã tìm đến nhà khỉ để thăm
hỏi, tâm sự, chia sẻ nỗi niềm về thân phận, qua một năm lam lũ sinh nhai. Vì hai
cách sống và sinh hoạt khác nhau, nhà của khỉ ở trên cây, chó ở dưới đất, bởi
thế, cuộc nói chuyện nghe ra câu được câu chăng, nhưng cả hai cùng chung một
nỗi buồn là ngày vui năm mới đến mà không được con người vinh danh. Số là
nhiều năm, chó theo chủ đi chợ sắm tết, thấy các ông, bà bán tranh bầy đầy sạp,
nào là lợn, gà, trâu, ngựa,… nhưng riêng khỉ và chó năm nào cũng không ai vẽ
để bán trong ngày Tết. Chả thế mà trong các dòng tranh Hàng Trống (Hà Nội),
Đông Hồ (Bắc Ninh), làng quê xứ Huế,… đã bao đời nay có ai vẽ tranh chó và khỉ
để trưng bày trong nhà chào xuân đón tết cổ truyền đâu?.

Trên th� gi�i, nhiu ng��i nuôi d��ng chó, coi nó
nh� m�t b�n thân thi�t, th�m chí ng��i ta coi con
v�t này là ngu%n ��ng viên, s� chia bu%n vui trong
cu�c s�ng. Th�c t� ng��i ��i c_ng �ã c�m nh�n

���c chó là con v�t nuôi trung thành nh�t v�i ch� nhà.
�9 nhìn nh�n �úng v thân ph�n “con chó”, nhiu nhà
nghiên c8u c_ng �ã chia tác d�ng nó ra làm hai ph:n, �u
và khuy�t, hay nói cách khác n`a �9 yêu, n`a �9 ghét.
Ng��i ta th�y chó không ch� là v�t nuôi �9 trông nhà,
xua k� tr�m c�p, mà có lo�i chó còn ���c 8ng d�ng vào
cu�c truy tìm ��i ph�
ng, khám phá tàng tr* ma túy, �%
v�t khác l�,… ph�c v� l�i ích cho ch�. �ó chính là ��c
tính mà ít con v�t nào có ���c, ��c bi�t v �� thính giác
c�a nó �9 phát hi�n k� x�u, làm càn, ng��i Vi�t chúng ta
có câu ca “chó �âu chó s�a l� không, không th�ng 	n
tr�m c_ng ông 	n mày”. 

Tuy v�y, chó c_ng là con v�t mà con ng��i không có
thi�n c�m l�m, �ó là m�t v� sinh, tham 	n, 	n t�p, m�c
b�nh �iên d�i, c�n ng��i l� vô c�. T| nh*ng ��c tr�ng

yêu, ghét �y, nên trong v	n hóa tín ng��ng tâm linh,
ph:n l�n ng��i ta không tôn vinh chó vào nh*ng ngày
linh thiêng nh� d$p T�t, ngày hoan h�… Trong các dòng
tranh dân gian Vi�t Nam không ai v{ chó vì m�t ghét c�a
nó �ã bao trùm, m�t mà �u c�a chó l�i b$ m� �i trong tâm
th8c c�a con ng��i, ngay trong các thành ng* c�a ng��i
Vi�t c_ng �ã th9 hi�n s� chua cay khi con ng��i c�m th�y
mình b$ ��i ph�
ng xu�t hi�n ��a l�i nh*ng �en r�i vô
c�: “Ra ngõ g�p chó”.

� n��c ta nh*ng quan ni�m linh thiêng v con chó
c_ng khá ph! bi�n trong nhiu vùng, nhiu n
i, nh*ng
b8c t��ng g�, t��ng �á, ��t nung còn l�u gi*, s` d�ng
trong các �n, nhà c!, ph�n ánh cách nh�n th8c tâm linh
c�a ng��i x�a r�t �a d�ng, ���c th9 hi�n trong cách di)n
��t, bi9u c�m r�t hóm h�nh # m�t, m_i, mi�ng v con chó,
h�u th� ph�i suy ng�m. Trên m�t tr�ng �%ng Ng.c L_,
nh*ng h.a ti�t, hoa v	n còn in ��m nét ng��i và chó,
m�t tri�t lý h�t s8c sinh ��ng v s� �%ng hành th�y
chung trong cu�c s�ng thanh bình hay # n
i tr�n m�c �u
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có s� g�n bó bn ch�t gi*a ng��i v�i con v�t ���c minh
h.a theo l�i t�o hình c�a ng��i Vi�t. Nhiu n
i trong
n��c, nh�: Hà N�i, Qu�ng Ninh, Qu�ng Nam, ngay # �n
th� Hai Bà Tr�ng - Hát Môn, Hà Tây có hai con chó �á
canh gi* �n hi�n còn l�u gi* ���c. � �n th� Th. Diên
- Th. Xuân, Thanh Hóa có hai con chó �á ���c ��t trang
tr.ng tr��c �n, ng��i xem ph�i tr:m tr% thán ph�c v
tay ngh t�o hình c�a ngh� nhân Vi�t th�i x�a.

Th�i nay, nhiu n
i �ã làm t��ng chó b�ng nh�a có
hình dáng, màu s�c nh� th�t, ��t tr��c nhà tin r�ng có
kh� n	ng xua �u!i ma qu� mang l�i bình yên. Có m�t câu
chuy�n k9 dân gian còn l�u l�i ��n th�i nay: � vùng quê
Kinh B�c có m�t quan tham, l�i d�ng ch8c quyn, 8c hi�p
dân lành, không k9 �ó là ai, thân cô, th� cô, th�m chí là

ng��i b�n c_ c�a ông c_ng v�y, nghèo ��n n�i xét vào
h�ng cùng �inh ông c_ng không tha. V�n là quan tham,
ông nhiu l:n g�i ý thôn làng c�ng n�p tin, l) v�t �9 r%i
ông gi�m thu� �in s�n, su�t �inh,… th�y v�y m�y ông
�% nghèo mu�n ch�ng l�i quan tham này, �ã cùng nhau
v{ m�t b8c tranh, miêu t� con chó to, mi�ng c�n qu:n, áo
rách, r	ng nhe, m�t tráo t�n, rb8c tranh v{ trên m�t gi�y
b�n, d��i tranh có ghi “chó c�n áo rách”, �úng lúc giao
th|a, dân tình �ang hân hoan n! pháo, m�y ông �% �em
tranh �ó ném vào tr��c sân nhà quan. Th�y t� gi�y to
xu�t hi�n tr��c nhà, trong �ó có hình con chó, cháu nh�
nh�t ��a vào cho ông, lúc ông �ang c��i khà khà m|ng
n	m m�i, tay c:m b8c tranh mi�ng nói to �ây là �im lành
cho c� n	m, b�ng �.c m�y ch* d��i b8c tranh “chó
c�n…”, ông hét to, láo, b.n nào láo, chúng mày mu�n

Nhiều người nuôi dưỡng chó, coi nó như một bạn thân thiết, sẻ chia buồn vui trong cuộc sống.
ẢNH: MINH ĐẠT

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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ch�t h�, r%i ông ng�t x�u. Chuy�n gì s{ x�y ra, nhân nào
qu� n�y, báo hi�u cho m�t n	m x�u s{ ��n v�i quan tham
��c ác, h�ng hách, vô c�m v�i dân lành. 

T| nh*ng câu chuy�n x�a, th�i nay c_ng v�y, không
ít ng��i vì lòng tham không �áy mà quên �i c� m�t
truyn th�ng thu:n phong m� t�c “th�
ng ng��i nh� th9
th�
ng thân” làm nhiu �iu sai trái �9 r%i cho dân gian
sáng tác nhiu b8c tranh �� kích, châm bi�m sâu cay
ch�ng l�i s� b�t công trong xã h�i. Vì quá mê tín, có
ng��i khi ra kh�i nhà �9 làm m�t vi�c gì �ó nh�t là kinh
doanh, buôn bán, ho�c “ch�y ch.t” �9 lên quan, ti�n ch8c
mà g�p chó h. cho là “�en”, “th�t b�i” th��ng là ph�i
quay l�i nhà r%i �i ti�p. Vì thích danh hão có nh*ng �$a
ph�
ng ��t ���c danh hi�u làng v	n hóa, nh�ng khi b��c
vào c!ng làng, ngõ h�m du khách khó ch$u vì có nhiu
phân chó b�c mùi. D�a trên nh*ng câu chuy�n có th�t
�y, h.a s� �ã miêu t� m�t c!ng thôn có tr�ng bi9n to
“Làng v	n hóa”, # d��i ���ng làng v{ nhiu chú chó ch�y

rông, chân v9nh lên ��i, ti9u ti�n b|a bãi, bên c�nh là
m�y cháu nh�, tay b$t m_i, v�i vàng b� ch�y, d��i b8c
tranh ghi tiêu � “Th�t th� sao?”.

C_ng là chuy�n th�t # m�t �$a ph�
ng, có v� ch%ng
s�p phó nuôi m�t chú chó khôn l�m, khách quen ��n nhà
là nó m|ng r�, ��a �ón nh� ng��i thân, nh�ng dù là
ng��i quen mà có hành vi b�t th��ng, nh�: l�c soát, hay
khám phá gì �ó trong nhà là nó g:m g|, n�u không d|ng
tay là s�a to lên �9 báo cho ch� nhà bi�t. Câu chuy�n
cho hay, �9 nhanh chóng lên làm c�p tr�#ng, ông s�p
phó ngh� ra k� làm �
n n�c danh, t� cáo sai s� th�t s�p
tr�#ng, gây l�n x�n nghi ng� l�n nhau làm b�t !n trong
c
 quan. T| ch� nghi ng� ông phó còn c�t gi�u �
n n�c
danh t�i nhà, m�t hôm, s�p tr�#ng ��t ng�t ��n ch
i
nhà s�p phó, v� s�p phó vui v� pha trà ti�p �ón. Th�y bà
v� c8 ông s�p phó c8 trò chuy�n dài th� này thì làm sao
l�y ���c �
n th� �9 làm ch8ng c8 x` lý th� ph�m này
�ây? S�p bèn ngh� ra cách �9 tách bà v� ra m�i hành

Cơn dông đến, đón chủ về nhà (Tranh sơn dầu Hương Trà).
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��ng ���c, em 
i! sao trà có mùi m�c, t�#ng s�p nói th�t,
bà v� nói ngay, anh ��i em ra ngoài mua chè m�i nhé, r%i
v�i �i ngay, ông s�p lin hành ��ng tìm tòi ng	n kéo,
bàn sách, tài li�u nh�ng ch�a tìm ���c gì? Th�y ông
khách l�c soát trong nhà, chó v|a g:m g|, v|a s�a ngày
m�t to, cùng lúc �y, v� phó trên ���ng v nhà �ã kh�
nghi, qu� th�t th�y �% ��c, cánh t� có chuy�n b�t
th��ng nh�ng bà v� không nói gì. Th�y b�t l�i và lúng
túng, s�p tr�#ng h�i, sao chó nhà em hay s�a vu v
 v�y?
V� s�p phó �áp b�ng câu ca b� l`ng “Chó �âu chó s�a l�
không…”. Nghe v�y, s�p ng��ng ngùng r%i chào ra v.
D�a trên câu chuy�n có th�t �y mà t� báo �$a ph�
ng có
b8c tranh châm bi�m khá dí d�m, c�nh báo v m�u �% l�t
�! l�n nhau, �9 thay ngôi v$ # nhiu �
n v$, �$a ph�
ng
mà b8c tranh chó s�a và k� tr�m c�p ���c các h.a s� dân
gian miêu t� sinh ��ng t| câu ca dao “Chó �âu chó s�a
l� không”… 

C_ng t�
ng t� nh� nh*ng câu chuy�n phi�m # m�t
�
n v$ n., có m�t v$ quan, n�u nói v n	ng l�c, trình ��,
ki�n th8c chuyên môn thì quá y�u kém nh�ng không hi9u
vì sao mà ch� có m�y n	m liên t�c lên nhiu ch8c và khi
có ch8c to r%i, ông ta tr# nên quan liêu h�ng hách, tham
lam, nh_ng nhi)u, nói m�t ���ng, làm m�t n�o gây b�t
bình trong dân chúng. Th�y tr� trêu nh� v�y, nhiu h.a
s� �ã l�y m�y câu thành ng* “chó ngáp ph�i ru%i”, “lên
voi xu�ng chó” v{ tranh ch� gi)u v$ quan tham b�t tài
nh�ng gi�i m�u m�o, ch�y ch.t �9 ���c m�t ch8c khá to
mà ng��i khác tài, �8c cùng th�i, m
 c_ng không ���c.
S� th�t �y, �ã �i vào tranh châm bi�m và ���c �	ng lên
báo, tranh mô t� m�t chú chó có �ôi m�t l� ��, trông ng�c
ng�ch, mi�ng há to và m�t con ru%i bay vào mi�ng, chó
ng�m t| t|, b8c tranh có tên “chó ngáp ph�i ru%i”. Ti�p
�ó, h.a s� logic câu thành ng* th8 hai “lên voi xu�ng
chó” miêu t� nh*ng v$ quan quen ngh ch�y ch8c, ch�y
quyn và khi ��t ���c ch8c quyn r%i, m�t vi�c ph�i làm
là l|a l.c dân �9 cùng nhóm ng��i m�u �%, rút ru�t công
trình d� án, b�ng cách khai l�u kh�i l��ng, b�t v�t li�u,
làm gi�m ch�t l��ng s�n ph�m, báo cáo sai s� th�t lên
c�p trên �9 tham ô, l�y tin c�a dân c�a nhà n��c ti�p t�c
�út lót �9 lên ch8c cao h
n, th�c t� �y �ã b$ nhân dân,
nhà n��c phát hi�n và truy t� tr��c pháp lu�t, nhiu
ng��i có ch8c to nh�ng không lâu �ã khoác áo tù. Th�c
t� này là n�i dung cho các h.a s�, ngh� nhân dân gian
sáng t�o nhiu tranh �� kích khá sâu cay, t�o d�u �n
trong t� duy hình t��ng, ng��i ��i khi xem tranh ph�i
nh� lâu, suy ng�m sâu. T�
ng t� cách v{ �ó, b8c tranh
bi9u ��t m�t quan to v�m v�, t| trên l�ng voi tr��t xu�ng
��t, ngay lúc �ó, chó ôm ch�t l�y quan ch�, mi�ng m�u
máo, ng��i xem tranh v|a bu%n c��i v|a gi�n, th�t �áng
��i cho quan tham.

Nói chuy�n v tranh con chó thì thú v$ và phong phú
l�m. Ng��i ��i ai c_ng bi�t con v�t này r�t khôn, có
trung, có h�u, có tình ngh�a v�i con ng��i, khi chó ch�t
ch� r
i l� t�#ng nh�, chôn c�t r�t chu �áo nh�ng c_ng
chính con ng��i l�i ngâm nga chén r��u v�i th$t chó, luôn
mi�ng th�t là ngon! th� m�i l� v c�m xúc c�a con ng��i,
m�t tri�t lý, ng�m mà ��ng cay ��n k^ l�. S� là # gia �ình
nông thôn nghèo có hai v� ch%ng nuôi m�t c�u chó �ã
s�ng v�i ch� kho�ng hai ch�c n	m, không may b$ b�nh và
ch�t, bà v� ��a �i chôn, h�
ng khói �9 t� lòng th�
ng
ti�c, song c_ng lúc �ó ông ch%ng l�n ra quán th$t chó
nh�u no say bét nhè v nhà n�m ng� li bì, th�y v�y, bà
v� h�i vì sao ông n�m mãi không d�y, ông ch%ng nói vì
tôi th�
ng con chó quá không mu�n 	n gì, m�t m�i c�
ng��i r%i thi�p �i ��y mà! D�a trên câu chuy�n �y, l�i có
tranh dân gian xu�t hi�n “bà chôn c�t c�u ch�t, ông xã
��n quán nh�u th$t chó”, d��i tranh có tiêu � “c_ng là
ch� nhà”. 

Trong v	n h.c ngh� thu�t cách th8c miêu t� con chó
khác nhau, tri�t lý khác nhau, nh�ng dù cách th8c nào,
v	n, th
, h.a, nh�c c_ng �u có m�t cái lý chung là m�i
quan h� gi*a ng��i và v�t, gi*a nhân và qu�, dù ng��i �ó
c:m tinh con gì thì bao gi� c_ng l�y nhân �8c làm tr.ng.
L{ ��i là v�y, nh*ng tiêu c�c quan tham, nh_ng nhi)u,
b�t ch�p lu�t pháp, coi tr�i b�ng vung c_ng s{ b$ dân phê
phán, ��u tranh, dù ch�a tìm ���c ch8ng c8 nh�ng d�
lu�n qu:n chúng có lúc còn m�nh h
n c� phép n��c, mà
nh*ng b8c tranh châm bi�m hành vi �y v quan tham
�ang rung ��ng ��t tr�i. 

T| nh*ng d� lu�n phê phán c�a dân ch�ng tiêu c�c #
nhiu �$a ph�
ng, ngành,… ���c v	n h.c ngh� thu�t,
báo chí ph�n ánh liên t�c, �u kh�p nh�t là th�i k^ m#
c`a là minh ch8ng cho s8c m�nh ��u tranh t!ng h�p c�a
xã h�i. Nh*ng b8c tranh châm bi�m minh h.a, câu ca dao,
thành ng* nói v con chó là s� �úc k�t bao ��i nay v
tri�t lý xã h�i sâu s�c c�a m�i quan h� gi*a con ng��i và
th� gi�i ��ng v�t mà con chó là m�t ví d�. N	m Tu�t ��n,
nhiu ng��i c_ng không mu�n sinh con vào n	m c:m tinh
con chó, h. cho r�ng s� ��i không ���c thu�n l�i may
m�n, suy ngh� �y là sai r%i, không ph�i ai sinh vào n	m
Tu�t c_ng x�u, c_ng �en ��i, nhiu ng��i sinh vào n	m
Tu�t c_ng làm to, kinh doanh c_ng phát tài �ó thôi! Con
ng��i mu�n tr�#ng thành phát ��t không th9 là m�u,
m�o, lu%n lách, l|a ��o, d�i trá, tr�m c�p mà ph�i ph�n
��u �i lên t| chính n� l�c c�a b�n thân, có tài gi�i, �8c
�� trong sáng thì ai c_ng làm nên s� nghi�p v� vang c�. 

S� ��i công b�ng l�m, ch� th� mà câu ca, thành ng*
nói v chú chó t�t x�u c_ng rành r.t ���c con ng��i
ghi nh�n.�

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Nh�ng n�m g�n �ây, phong trào nuôi chó
c�nh  � Hà N�i n� r�, không ch	 nuôi
chó gi� nhà mà các gia ch
 còn th�a
mãn thú ch�i c
a mình vi nh�ng

chú chó c�nh “kh
ng” có giá lên ��n
hàng ch�c tri�u ��ng, th�m chí c� tr�m
tri�u ��ng. ��i vi nh�ng chú chó cao
c�p nh�p ngo�i, có ��y �
 gi�y t� có
m�c giá lên ��n c� tr�m tri�u ��ng.
Theo nh�ng ng��i có kinh nghi�m v�
nuôi ho�c kinh doanh chó nh�p
ngo�i, n�u chó m� có các gi�i th��ng
trong các cu�c thi danh giá , thì chó
con có giá càng cao. 

Hi�n nay, nh�ng gi�ng chó nh�p
ngo�i ���c �a chu�ng t�i Vi�t Nam,
nh�: Toy Poodle, Border collie, Mini
Collie, Corgi, chó ch�n c�u. Chúng có giá
vài ngàn USD. Ch� �� �n u�ng c
a nh�ng
chú chó "kh
ng" này khác hoàn toàn vi
nh�ng gi�ng chó t�i Vi�t Nam. 

Kh�u ph�n �n theo quy �!nh chung là nh�ng th�c
�n khô, �a ph�n nh�ng th�c �n này ���c nh�p kh�u t�
n�c ngoài. Ngoài ra, tùy vào �i�u ki�n m#i ch
 nhân s$
có ch� �� �n ��c bi�t �% chó c�ng c
a mình kh�e m�nh
và d&o dai h�n nh�: tr�ng v!t l�n, c�m tr�n th!t gà, rau
c
, th!t t��i, các lo�i th'c ph�m dinh d�(ng �% t�ng
canxi, kích thích m)c lông... Chúng còn ���c ch
 nhân

s*m cho qu�n áo, n�c t*m, kh+ mùi hay ��a �i  spa ch�m
sóc s*c ��p nh� c*t t	a, nhu�m lông... vi chi phí không
h� nh�.�

Những năm gần đây phong trào nuôi chó cảnh  ở Hà Nội nở rộ, không chỉ
nuôi chó giữ nhà mà các gia chủ còn thỏa mãn thú chơi của mình với những
chú chó cảnh “khủng” giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Những chú cún đáng yêu có giá gần chục triệu đồng
bày bán trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Mốt nuôi chó cảnh 
“KH�NG”tại Hà Nội
KỲ ANH

Phốc sóc hơn hai tháng tuổi được bán
với giá 12 triệu đồng/con.
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Một chú chó dòng chăn cừu đang biểu diễn tại buổi gặp gỡ
thường xuyên của câu lạc bộ chó chăn cừu tại Hà Nội.

Dịch vụ spa cho thú cưng khá cao, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn
mang chó tới các tiệm để chăm sóc cho thú cưng của mình.

Mỗi lần vào spa chăm sóc sắc đẹp cho thú cưng tiêu tốn khoảng
500.000 đồng/lượt.

Các bạn trẻ rất hứng thú chăm sóc và làm đẹp và trang điểm
cho thú cưng của mình.

Phụ kiện dầu tắm, khử mùi bán với giá từ 200.000 đồng đến
400.000 đồng/sản phẩm.

Anh Thắng  sống tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội mang đàn
chó bully hơn 2 tháng tuổi với giá 7 triệu đồng/con bày bán trên
vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.Khu vực vui chơi  cho  thú cưng được gửi và chăm sóc tại các spa.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Hát Xoan: 
T* b�o v� kh�n c�p đ"n di s�n v�n hóa 
phi v�t th� đ�i di�n c�a nhân lo�i

ĐỖ THỊ ANH NGỌC*

Tóm tắt: Tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản
văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc (ngày
8/12/2017), di sản hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi
Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh
sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Summary: On December 8th, 2017, at the UNESCO Inter-governmental
Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 12th session in
Jeju, the Republic of Korea, Xoan Singing has been removed from UNESCO’s List of
Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding and added to the
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
Từ khóa: Di sản Hát Xoan Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Đất Tổ Vua Hùng, Việt Nam.
Key words: Phu Tho Xoan Singing, an intangible heritage of humanity, Hung Kings land, Vietnam. 
Nhận bài: 9/12/2017; Sửa chữa: 15/12/2017; Duyệt đăng: 28/12/2017.

* Thạc sĩ, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

Hát Xoan Phú Thọ

Hát Xoan là di s�n v	n hóa ��c �áo và là sinh ho�t
v	n hóa mang ��c tr�ng riêng c�a ng��i dân
Phú Th., là ngh� thu�t trình di)n hát th� t|
th�i Hùng V�
ng. M�t �êm hát Xoan có 3 ch�ng:

Hát th�, hát qu� cách và hát trao duyên. Tr�i qua bao

th	ng tr:m, g:n �ây Hát Xoan ���c ph�c h%i, th�c hành
th��ng xuyên b#i các c�ng �%ng thu�c hai t�nh Phú Th.
và V�nh Phúc, t�p trung nh�t là 4 ph��ng: Xoan An Thái,
xã Ph��ng Lâu; Thét, Phù �8c và Kim �ái # xã Kim �8c,
thành ph� Vi�t Trì, Phú Th.. N	m 2009, Hát Xoan ���c l�a
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ch.n xây d�ng h% s
 “Hát Xoan Phú Th.” trình UNESSCO
và ngày 24/11/2011, hát Xoan Phú Th. chính th8c ���c
�y ban liên qu�c gia c�a t! ch8c UNESCO h.p t�i Bali - In-
donesia công nh�n là di s�n v	n hóa phi v�t th9  c:n b�o
v� kh�n c�p c�a nhân lo�i.

K9 t| �ó, Phú Th. �ã tích c�c tri9n khai công tác b�o
t%n và phát huy giá tr$ di s�n hát Xoan Phú Th. �9 ��a ra
kh�i tình tr�ng c:n b�o v� kh�n c�p. Tr��c h�t t�nh Phú
Th. �ã kh�n tr�
ng xây d�ng � án “B�o t%n và phát huy
giá tr$ di s�n v	n hóa phi v�t th9 c:n ���c b�o v� kh�n
c�p c�a nhân lo�i - hát Xoan Phú Th. giai �o�n 2013-
2015”; ���c Th� t��ng Chính Ph� phê duy�t t�i quy�t
�$nh s� 2058/Q�-TTG ngày 7/11/2013; v tri9n khai các
nhi�m v� tr.ng tâm v b�o t%n, phát huy giá tr$ di s�n.  

19 di tích liên quan t�i hát Xoan, ��c bi�t Mi�u Lãi
Lèn, �ình Thét, �ình làng Kim ��i xã Kim �8c và �ình An
Thái, xã Ph��ng Lâu- TP Vi�t Trì di tích c! nh�t g�n v�i
s� ra ��i hát Xoan �ã ���c khôi ph�c, tu b!, tôn t�o ��a
vào s` d�ng.

Theo thông báo t| �y ban Liên Chính ph� v b�o v� di
s�n v	n hóa phi v�t th9, H% s
 � c` hát Xoan vào Danh
sách Di s�n v	n hóa phi v�t th9 ��i di�n c�a nhân lo�i �ã
�áp 8ng ���c 5 tiêu chí sau:

1, Nh*ng th�c hành di s�n hát Xoan là m�t cách th�
cúng và bày t� lòng bi�t 
n ��i v�i các v$ vua Hùng. Các
h.c viên Xoan ���c t! ch8c thành các ph��ng hát v�i
ng��i �8ng �:u ���c g.i là các ông/bà “Trùm.”

2. Di s�n này �ã tr�i qua th�i k^ mai m�t nghiêm tr.ng

(trong th� k� XX) và �ã ���c khôi ph�c thành công nh�
vào nh*ng n� l�c �áng k9 c�a c�ng �%ng �$a ph�
ng và
các bên liên quan khác. 

3. Các n� l�c ph�c h%i ���c xem xét trong khuôn kh!
c�a d� án dài h�n v vi�c b�o v� và phát huy giá tr$ di s�n
hát Xoan (giai �o�n 2013 - 2020). Các c�ng �%ng, nhóm
và cá nhân liên quan ��m b�o cho s� t%n t�i c�a di s�n
này (thông qua các nghiên c8u và n� l�c nh�m thu th�p,
ph�c h%i và truyn d�y các bài b�n Xoan, thành l�p
ph��ng Xoan và t! ch8c các câu l�c b� hát Xoan).

4. Quá trình xây d�ng h% s
 � c` �ã ���c ti�n hành
v�i s� tham gia tích c�c c�a c�ng �%ng trong b�n ph��ng
Xoan; tham v�n ý ki�n các h.c gi� và S# V	n hoá, Th9
thao và Du l$ch t�nh Phú Th., C�c Di s�n V	n hoá (B� V	n
hóa, Th9 thao và Du l$ch), Trung tâm Nghiên c8u và Phát
huy Di s�n v	n hoá Vi�t Nam và Vi�n Âm nh�c Vi�t Nam.

5, Hát Xoan Phú Th. �ã ���c ��a vào Danh m�c di s�n
v	n hoá phi v�t th9 qu�c gia c�a Vi�t Nam n	m 2012.
Cùng v�i các c�ng �%ng liên quan, S# V	n hóa, Th9 thao
và Du l$ch t�nh Phú Th. �ã c�p nh�t vi�c ki9m kê Hát
Xoan trong giai �o�n t| 2012 - 2015.

Nh� v�y, hát Xoan là di s�n �:u tiên trên th� gi�i có
s� chuy9n �!i ��c bi�t t| Danh sách Di s�n v	n hóa phi
v�t th9 c:n b�o v� kh�n c�p sang Danh sách Di s�n v	n
hóa phi v�t th9 ��i di�n c�a nhân lo�i. �ó là nim vinh
d�, t� hào �%ng th�i còn là trách nhi�m l�n lao c�a các
c�p �y ��ng, chính quyn và nhân dân Phú Th., làm sao
�9 phát huy giá tr$ di s�n, ph�c v� cho phát tri9n du l$ch,
kinh t� - xã h�i trên quê h�
ng ��t T! Vua Hùng.�

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị lần thứ 12, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của
UNESCO tại Hàn Quốc ngày 8/12/2017. Hội nghị đã quyết định ghi danh di sản hát Xoan Phú Thọ vào danh sách di sản văn
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
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NH�NG V�N �� QU�C T� VÀ ��I NGO�I NHÂN DÂN

Tây Ninh chú tr�ng công tác 
THÔNG TIN ��I NGO�I

NGUYỄN HỮU CÁT*- BÙI THỊ DIỆP**

Tóm tắt: Với vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời nhận thức được tầm quan
trọng của thông tin đối ngoại (TTĐN) trong tình hình mới, Tỉnh ủy Tây Ninh luôn
chú trọng tới công tác TTĐN và đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp để nâng
cao chất lượng công tác TTĐN phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Summary: Realizing the important strategic position of external information
work in the new situation, the Party Committee of Tay Ninh province has always
paid special attention to the task of external information work and implemented
effectively many solutions to improve the quality of this task for the strategy of
socio-economic development.
Từ khóa: Thông tin đối ngoại, kinh tế - xã hội, vị trí chiến lược, Tây Ninh, Việt Nam.
Key words: External information, socio-economic, strategic position, Tay Ninh, Vietnam. 
Nhận bài: 5/1/2018; Sửa chữa: 6/1/2018; Duyệt đăng: 12/1/2018.

Tây Ninh là m�t t�nh thu�c vùng �ông Nam b� Vi�t
Nam. T�nh có nhi�u dân t�c thi�u s�, có v	 trí chi
n
l��c v� an ninh, qu�c phòng. Tây Ninh nm � v	 trí
c�u n�i gi�a Thành ph� H� Chí Minh v�i Th� �ô

Phnôm Pênh, v��ng qu�c Campuchia và cách biên gi�i
Campuchia 40km v� phía Tây B�c. T�nh có ���ng biên gi�i
��t li�n dài kho�ng 240km, giáp 3 t�nh c�a V��ng qu�c
Campuchia là Svay Rieng, Prey Veng và Tbong Khmum,v�i
hai c�a kh�u qu�c t
 M�c Bài và Xa Mát, các c�a kh�u
qu�c gia: Chàng Ri�c, Kà Tum, Ph��c Tân và nhi�u c�a
kh�u ti�u ng�ch.

��ng b�, chính quy�n t�nh Tây Ninh �ã lãnh ��o sát
sao và ch� ��o k	p th�i  công tác �ào t�o, b�i d��ng, t�p
hu�n các ki
n th�c, k! n"ng v� thông tin ��i ngo�i cho
��i ng# cán b�, công ch�c, viên ch�c và các l$c l��ng có
liên quan tham gia vào ho�t ��ng thông tin ��i ngo�i c�a
t�nh, nâng cao ch�t l��ng công tác TT�N c�a �	a ph��ng
ph%c v% cho chi
n l��c phát tri�n kinh t
 - xã h�i, góp
ph�n th$c hi�n chi
n l��c TT�N giai �o�n 2015 -2017 và
ch��ng trình hành ��ng c�a Chính ph� v� TT�N giai �o�n
2013 - 2020. 

Tổ chức, triển khai thực hiện thành công
Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2015
- 2017 của tỉnh Tây Ninh

T& khi tri�n khai th$c hi�n Chi
n l��c phát tri�n TT�N
giai �o�n 2015 - 2017, hàng n"m t�nh ��u ch� ��o xây
d$ng và tri�n khai th$c hi�n k
 ho�ch công tác TT�N t�i
�	a ph��ng k
t h�p hài hòa ngo�i giao chính tr	, ngo�i
giao kinh t
, ngo�i giao v"n hóa và ngo�i giao nhân dân
nhm nâng cao hi�u qu�, ch�t l��ng công tác TT�N, ph%c
v% m%c tiêu phát tri�n kinh t
 - xã h�i, qu�ng bá hình
�nh �	a ph��ng, ��ng th�i góp ph�n b�o ��m v� qu�c
phòng - an ninh, gi� v�ng ch� quy�n biên gi�i qu�c gia.

Th$c hi�n ngh	 quy
t T�nh ��ng b� l�n th� X (nhi�m
k' 2015 - 2020), th�i gian qua, t�nh Tây Ninh �*c bi�t
chú tr+ng �
n công tác TT�N. ��ng b� và chính quy�n
t�nh �ã có nh�ng ch� tr��ng, bi�n pháp ��y m�nh công
tác TT�N nhm t�o s$ chuy�n bi
n tích c$c v� nh�n th�c,
m� r�ng, nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng TT�N trên �	a bàn
t�nh Tây Ninh. Ngày 2/6/2014 8y ban nhân dân t�nh có
Quy
t �	nh s� 1228/Q�-UBND ban hành K
 ho�ch TT�N

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.
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t�nh Tây Ninh giai �o�n 2015 —
2017. Phát huy nh�ng ti�m n"ng,
l�i th
 c�a T�nh, n"m 2017, t�c ��
t"ng tr��ng kinh t
 c�a t�nh Tây
Ninh �ã có b��c phát tri�n m�nh
mA, tEng s�n ph�m trong t�nh GDP
(giá so sánh 2010) ��c th$c hi�n
là 45.600 tF ��ng, t"ng 8% so v�i
cùng k' (KH 2017: t"ng 8% tr�
lên), tEng thu ngân sách Nhà n��c
trên �	a bàn T�nh ��t 6.700 tF
��ng (��t 100% so v�i d$ toán).
MLi n"m, ngành du l	ch c�a t�nh
�ón t& 2,2 �
n 2,7 tri�u khách du
l	ch trong n��c và n��c ngoài.

Một số kết quả thực hiện
công tác thông tin đối
ngoại

Công tác thông tin ��i ngo�i
c�a Tây Ninh �ã ���c tri�n khai
tích c$c, ��ng b� và toàn di�n.
T�nh �ã ��y m�nh công tác tuyên
truy�n, ph�n ánh k	p th�i các ch�
tr��ng, chính sách ��i ngo�i c�a
��ng và Nhà n��c; nh�ng thành t$u phát tri�n kinh t
,
v"n hóa, xã h�i và h�i nh�p qu�c t
 ; t"ng c��ng truy�n
bá hình �nh c�a �	a ph��ng qua các ph��ng ti�n thông
tin ��i chúng; qua các ho�t ��ng xúc ti
n ��u t�, kinh
doanh, qua các h�i ngh	, h�i th�o qu�c t
, qua các �oàn
ra, �oàn vào. �ã tE ch�c biên so�n và phát hành nhi�u �n
ph�m sách, �nh, t� r�i… �*c bi�t là khai thác và s� d%ng
internet �� ph%c v% hi�u qu� cho công tác tuyên truy�n
��i ngo�i.

T�nh Tây Ninh �ã ti
p �ón 36 �oàn khách qu�c t
 (27
�oàn Campuchia, 3 �oàn Nh�t B�n, 2 �oàn Hoa K', 1 �oàn
<n ��, 3 �oàn Hàn Qu�c) �
n th"m, làm vi�c v�i lãnh ��o
t�nh. ��ng th�i �ã tE ch�c hàng ch%c �oàn công tác c�a
T�nh �i th"m, làm vi�c v�i các t�nh c�a Campuchia có
���ng biên gi�i giáp ranh, các �oàn �i nghiên c�u h+c
t�p kinh nghi�m và xúc ti
n kêu g+i ��u t�, h�p tác v�
phát tri�n nông nghi�p t�i các n��c Brazil, �ài Loan, Thái
Lan, Hàn Qu�c, Nh�t B�n.

Trong n"m 2017, �ã có 2.639 bài vi
t v� ho�t ��ng
TT�N là các hình �nh, tình hình kinh t
 - xã h�i c�a quê
h��ng, ��t n��c, tình hình bi�n, ��o, phân gi�i, c�m
m�c. Ngoài ra, theo th�ng kê, �ã có 1.839 bài vi
t trên 2
nhóm facebook: Chúng tôi yêu Vi�t Nam; chúng tôi yêu
bi�n, ��o Vi�t Nam c�a Ban Tuyên giáo T�nh �y Tây Ninh;
v�i s$ tham gia bài vi
t c�a h�n 200 thành viên c�a 4
nhóm, mLi nhóm facebook nêu trên có kho�ng t& 11.000
�
n 17.000 thành viên ���c tuyên truy�n.

Bên c�nh �ó, T�nh �ã c�p nh�t lên CEng thông tin �i�n
t� và h� th�ng qu�ng bá trên 995 tin, bài và clip hình
�nh, phóng s$ tuyên truy�n v� h�i nh�p qu�c t
, các ho�t
��ng kF ni�m 50 n"m Ngày thành l�p ASEAN, s$ ki�n n"m
APEC Vi�t Nam 2017 và tu�n l] c�p cao APEC t�i �à N^ng;
tuyên truy�n thành t$u kinh t
 - xã h�i, ti�m n"ng phát
tri�n và h�p tác c�a T�nh; v� thu hút ��u t� n��c ngoài,
xúc ti
n th��ng m�i, du l	ch và ch� tr��ng, ���ng l�i c�a
��ng, chính sách, pháp lu�t Nhà n��c v� công tác thông
tin ��i ngo�i, tuyên truy�n ho�t ��ng ph�i h�p v�i 3 t�nh
giáp biên: Tbong Khmum, Svay Rieng và Pray Veng thu�c
V��ng qu�c Campuchia trong vi�c phòng ch�ng các lo�i
t�i ph�m và buôn l�u qua biên gi�i.

�ã ph�i h�p v�i kênh truy�n hình Trung ��ng (VTC)
xây d$ng 3 phóng s$ gi�i thi�u, qu�ng bá hình �nh Tây
Ninh phát trên sóng �ài truy�n hình Trung ��ng VTC2,
mLi phóng s$ ���c phát sóng 2 l�n g�m các n�i dung: Tây
Ninh, khuy
n khích ��u t� và các khu công nghi�p; Tây
Ninh, vùng ��t giàu ti�m n"ng du l	ch và Tây Ninh, c� h�i
��u t� phát tri�n nông nghi�p công ngh� cao. Tây Ninh
�ã ký h�p ��ng v�i �ài Ti
ng nói Vi�t Nam, Báo Nhân Dân
xây d$ng phóng s$, bài vi
t qu�ng bá v� Tây Ninh; �	nh
h��ng �ài Truy�n thanh 9 huy�n, thành ph� trong T�nh
xây d$ng ch��ng trình phát sóng gi�i thi�u, qu�ng bá
hình �nh Tây Ninh, v� các chính sách thu hút ��u t� n��c
ngoài, xúc ti
n th��ng m�i, du l	ch, h�i nh�p qu�c t
. TE
ch�c t�p hu�n, b�i d��ng nghi�p v% thông tin ��i ngo�i
cho cán b� làm công tác thông tin ��i ngo�i và ng��i phát

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn
công tác giám sát tình hình triển khai đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng trên địa bàn
tỉnh Tây Ninh. ẢNH: PV

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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ngôn c�a các c� quan hành chính Nhà n��c các c�p (tE
ch�c 2 l�p/350 ng��i d$). C� cán b� th$c hi�n nhi�m v%
báo cáo viên, l�ng ghép tuyên truy�n n�i dung TT�N và
phân gi�i c�m m�c t�i m�t s� huy�n biên gi�i, n�i �	a và
các l�p trung c�p lý lu�n chính tr	 - hành chính, k
t qu�
là �ã tuyên truy�n �
n 11 l�p/1.300 ng��i tham d$.

M*t khác, l$c l��ng biên phòng T�nh �ã tE ch�c v�n
hành th��ng xuyên màn hình LED � khu v$c c�a kh�u
qu�c t
 M�c Bài, Xa Mát �� tuyên truy�n cho khách nh�p
c�nh (n�i dung do S� Thông tin và Truy�n thông cung
c�p);  thông qua các ho�t ��ng qu�n lý b�o v� biên gi�i,
các ho�t ��ng qu�n lý xu�t nh�p c�nh, các ��n v	 �ã làm
t�t công tác tuyên truy�n ��i ngo�i v�i chính quy�n, l$c
l��ng v# trang và ng��i dân Campuchia qua l�i biên gi�i,
c�a kh�u. B� Ch� huy quân s$ T�nh xây d$ng 2 nhóm
facebook: “Tây Ninh tình ��t tình ng��i”, “Cùng tranh
lu�n các v�n �� b�n thích” �"ng t�i kho�ng h�n 800 bài
vi
t �� tuyên truy�n các ho�t ��ng thông tin ��i ngo�i.

K	p th�i h��ng d_n tuyên truy�n th�ng nh�t v� nh�ng
thành t$u ��t ���c c�a công cu�c �Ei m�i c�a t�nh, tuyên
truy�n các s$ ki�n chính tr	, kF ni�m các ngày l] l�n, tuyên
truy�n �	nh h��ng d� lu�n xã h�i ��i v�i các v�n �� ph�c
t�p, nEi c�m n�y sinh, ���c xã h�i quan tâm; �*c bi�t là
tuyên truy�n các ho�t ��ng c�a lãnh ��o ��ng và Nhà n��c
trong n"m 2017, nh�: Chuy
n th"m v��ng qu�c Campuchia
c�a TEng Bí th� Nguy]n Phú Tr+ng; chuy
n th"m chính
th�c C�ng hòa Indonesia và th"m c�p Nhà n��c C�ng hòa
Liên bang Myanmar c�a TEng Bí th� Nguy]n Phú Tr+ng...
Qua �ó phát huy hi�u qu� tuyên truy�n ��i ngo�i nhân
dân, giáo d%c lòng yêu n��c, t$ hào dân t�c, c�ng c� ni�m
tin c�a các t�ng l�p nhân dân ��i v�i ��ng, Nhà n��c.

S� Ngo�i v% ph�i h�p v�i �ài Phát thanh và Truy�n
hình t�nh tuyên truy�n bng ti
ng Khmer v�i ��ng bào
dân t�c Khmer �� h+ hi�u và nh�n th�c �úng ��n v�
���ng l�i ��i ngo�i và ch� tr��ng c�a ��ng và Nhà n��c.
Ph�i h�p v�i m�t s� c� quan, ��n v	 tuyên truy�n v� công
tác TT�N, nh�t là các chuy
n th"m c�p cao c�a lãnh ��o
��ng, Nhà n��c t�i Hoa K', Trung Qu�c, Nh�t B�n,
Campuchia và phát thanh c� bng ti
ng Khmer. 

Báo Tây Ninh v�i chuyên m%c “Biên gi�i, lãnh thE” �ã
�"ng trên 110 tin, bài v� các ho�t ��ng ��i ngo�i c�a lãnh
��o ��ng, Nhà n��c, lãnh ��o t�nh, phE bi
n k	p th�i các
ch� tr��ng, ���ng l�i c�a ��ng, chính sách pháp lu�t c�a
Nhà n��c v� ��i ngo�i, nh�ng thành t$u phát tri�n kinh
t
, v"n hóa, xã h�i và h�i nh�p qu�c t
 c�a Vi�t Nam nói
chung và t�nh Tây Ninh nói riêng. Ngoài ra, báo Tây Ninh
�i�n t� mLi ngày ��u c�p nh�t tình hình th
 gi�i, các
ho�t ��ng ��i ngo�i c�a lãnh ��o c�p cao Vi�t Nam t�i
các n��c, các di]n �àn, h�i ngh	 qu�c t
.

N"m 2017, T�nh c#ng �ã tE ch�c 2 cu�c h�i th�o qu�c
t
 v� “Phát tri�n nông nghi�p theo h��ng nâng cao chuLi
giá tr	 và h�i nh�p qu�c t
” và “Qu�c t
 v� phát tri�n Du
l	ch t�nh Tây Ninh”.

Một số giải pháp thực hiện tốt công tác
thông tin đối ngoại

�� làm t�t công tác thông tin ��i ngo�i trong th�i
gian t�i, t�nh Tây Ninh c�n t�p trung th$c hi�n m�t s�
gi�i pháp sau:

Th� nh�t, s$ lãnh ��o c�a c�p �y ��ng, �*c bi�t là c�p
�y c� s� là r�t quan tr+ng; các c�p �y ph�i nh�n th�c
���c v	 trí, vai trò, t�m quan tr+ng và n�i hàm c�a công
tác TT�N trong �i�u ki�n h�i nh�p qu�c t
 ngày càng sâu
r�ng nh� hi�n nay. C�n có s$ ph�i h�p ch*t chA gi�a các
c� quan trung ��ng, �	a ph��ng, gi�a các s�, ban, ngành
và các c� quan báo chí c�a �	a ph��ng.

Th� hai, xây d$ng và hoàn thi�n h� th�ng pháp lu�t,
chính sách v� ho�t ��ng thông tin ��i ngo�i. Ban hành
các chính sách v� công tác thông tin ��i ngo�i nhm �	nh
h��ng lâu dài cho ho�t ��ng thông tin ��i ngo�i c�a
T�nh. Xây d$ng các ch��ng trình, k
 ho�ch �� tri�n khai
th$c hi�n có hi�u qu�. Xác �	nh �úng tr+ng tâm, ��i
t��ng c�a công tác TTDN trong t&ng th�i �i�m �� ch�
��ng thông tin v�i n�i dung , hình th�c phù h�p v�i tình
hình hi�n nay. 

Th� ba, phát huy n�i l$c c�a �	a ph��ng, ��ng th�i
tranh th� s$ �ng h� c�a b�n bè, các tE ch�c qu�c t
 và
c�ng ��ng ng��i Vi�t Nam � n��c ngoài t�o s�c m�nh
tEng h�p cho công tác TT�N.

Th� t�, vi�c cung c�p thông tin, t� li�u, tài li�u m�t
cách ��y ��, th��ng xuyên cùng v�i vi�c tE ch�c b�i
d��ng ki
n th�c, nghi�p v%, k! n"ng mang tính �	nh k'
cho cán b� làm công tác TT�N, �*c bi�t là ��i ng# làm
công tác tuyên truy�n. L$c l��ng cán b� làm công tác
TT�N ph�i ���c tE ch�c ch*t chA, d��i s$ lãnh ��o tr$c
ti
p c�a ��ng, qu�n lý c�a Nhà n��c.

Th� n"m, các s�, ban, ngành trong T�nh c�n có s$
ph�i h�p ch*t chA v�i nhau �� làm t�t công tác TT�N,
trong vai trò c�a báo chí, S� Ngo�i v%, các ��n v	 v"n
hóa, ngh� thu�t, S� V"n hóa - Th� Thao và Du l	ch trong
công tác giao l�u, tuyên truy�n, t�o s�n ph�m tuyên
truy�n c#ng là m�t yêu c�u c�n �*t ra �� cho công tác
tuyên truy�n ngày càng có hi�u qu�, góp ph�n th$c hi�n
t�t công tác TT�N.

Th� sáu, Tây Ninh ti
p t%c t�p trung tri�n khai
th$c hi�n ch��ng trình hành ��ng c�a t�nh v� TT�N
giai �o�n 2013 - 2020, t�p trung ngu�n l$c cho công
tác TT�N, hi�n ��i hóa ph��ng ti�n thông tin, �ng
d%ng  khoa h+c - công ngh�, �*c bi�t là internet ��
cung c�p, trao �Ei thông tin, chú tr+ng xây d$ng các
�n ph�m TT�N trên m�ng internet, t"ng c��ng kênh
phát thanh v� ��i ngo�i, truy�n hình ��i ngo�i c�a �	a
ph��ng �� ��a thông tin v� Tây Ninh và b�n s�c Tây
Ninh ra th
 gi�i.�
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H�i Ng��i Vi�t Nam t�i Pháp -
K�t n	i và đ�ng hành cùng dân t�c

NGUYỄN TUẤN ANH*

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, những tấm lòng hướng về đất nước của bà con
kiều bào tại Pháp đã được cộng đồng đánh giá cao qua các hoạt động thiết thực
và hiệu quả. Với hình thức hoạt động đa dạng và phong phú, những người con xa
xứ đã thể hiện tấm lòng hướng về Tổ quốc cũng như kết nối cộng đồng với quê
hương qua việc giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc, duy trì tiếng
Việt trong cộng đồng, đóng góp vốn và tri thức góp phần dựng xây đất nước.

Summary: Over the years, the hearts toward the motherland of our compatriots
in France have been appreciated by the community through practical and
effective activities. With its diverse forms of activity, the Vietnamese compatriots
have shown their love towards the motherland and connected the community
with their homeland by preserving their cultural identity and national traditions,
using Vietnamese in the community, and contributing money and knowledge to
build the country.
Từ khóa: Kiều bào tại Pháp, kết nối cộng đồng, truyền thống, Tổ quốc, Việt Nam.
Key words: Vietnamese compatriots in France, community connection, tradition, homeland, Vietnam. 
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 5/1/2018; Duyệt đăng: 11/1/2018.

Vào nh�ng ngày cu�i Thu n"m �inh D�u này,
chúng tôi may m�n ���c tham gia �oàn C�p cao
c�a M*t tr�n TE Qu�c Vi�t Nam do Phó Ch� t	ch UF
ban Trung ��ng M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam - Bùi

Th	 Thanh làm Tr��ng �oàn �ã có chuy
n th"m và làm
vi�c t�i thành ph� Paris, Th� �ô n��c C�ng hoà Pháp.
Trong chuy
n th"m, �oàn �ã có buEi g*p m*t th�t ��m
�m, g�n g#i, chân tình và c�i m� v�i H�i ng��i Vi�t t�i
Pháp và m�t s� bà con Vi�t ki�u. Ông D��ng Kim Hùng,
UF viên UF ban Trung ��ng M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam,
Ch� t	ch H�i ng��i Vi�t t�i Pháp, cùng các v	 trong c�ng
��ng và ��i di�n lãnh ��o ��i s� quán Vi�t Nam t�i C�ng
hoà Pháp �ã thân m�t ti
p �oàn.

Tr% s� c�a H�i Ng��i Vi�t Nam t�i Pháp nm � t�ng 1,
nhà s� 15 ���ng Petit Musc, qu�n 5, thành ph� Paris, cách
sông Seine không xa... B��c vào c"n phòng, tôi nhìn th�y
��u tiên là b�c chân dung Ch� t	ch H� Chí Minh bng ch�t
li�u s�n mài truy�n th�ng c�a Vi�t Nam ���c �*t � v	 trí
trang tr+ng nh�t nh� bàn th� TE qu�c th��ng th�y � các
gia �ình Vi�t Nam. Xung quanh chi
c bàn dài ti
p khách
có t� kính tr�ng bày các kF v�t l�u ni�m c�a các nhà cách
m�ng, khách quý trong và ngoài n��c, nh�ng �n ph�m,
sách báo tiêu bi�u minh ch�ng cho ho�t ��ng c�a H�i qua
các th�i k'. Trong phòng còn tr�ng bày có c� nh�ng chi
c
�èn l�ng, chi
c m# cói, nón bài th� bên gánh hàng hoa
sen hoa cúc c�a các cô thôn n� ngo�i thành Hà N�i thu�

* Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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nào... c�m giác th�t thân quen, g�n g#i, �m cúng nh�
�ang � Vi�t Nam. Tr�i Paris se l�nh, nh�ng nh�ng cái b�t
tay, nh�ng vòng tay ôm và nh�ng l�i chào, th"m h`i th�t
��m �m bi
t bao. Có các bác, các c% �ã ngoài 80 tuEi, tóc
b�c, da m�i, có c% chân �i không th�t v�ng nh�ng nghe
nói có �oàn c�a M*t tr�n TE qu�c � trong n��c sang th"m
c#ng yêu c�u con, cháu ��a �
n �� g*p g� v�i �oàn. Phát
bi�u t�i buEi g*p m*t, Phó Ch� t	ch Bùi Th	 Thanh xúc
��ng bày t` ni�m vui ���c g*p g� bà con ki�u bào �ang
sinh s�ng, làm vi�c và h+c t�p t�i Pháp. Thay m*t ��ng,
Nhà n��c, M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam ��ng chí g�i t�i bà
con và qua bà con, g�i t�i toàn th� ki�u bào ta t�i Pháp
nh�ng tình c�m chân thành, n�ng h�u nh�t.

H�i Ng��i Vi�t Nam t�i Pháp là h�i �oàn l�n, có truy�n
th�ng t& H�i Liên hi�p các dân t�c thu�c �	a do lãnh t%
Nguy]n Ái Qu�c thành l�p t& n"m 1919, có b� dày l	ch s�
g�n 100 n"m. Trong su�t ti
n trình l	ch s� cách m�ng Vi�t
Nam, H�i �ã có nhi�u �óng góp �áng ghi nh�n trong s$
nghi�p ��u tranh ch�ng th$c dân, �
 qu�c xâm l��c,
giành ��c l�p dân t�c, th�ng nh�t TE qu�c tr��c �ây c#ng

nh� trong công cu�c �Ei m�i xây d$ng và b�o v� TE qu�c
hi�n nay. Ngay t& tháng 5/1930, TEng h�i sinh viên �ông
D��ng �ã kêu g+i bi�u tình tr��c �i�n Elyse’es (dinh TEng
th�ng) ph�n ��i án t� hình và �òi tr� t$ do cho t�t c�
nh�ng ng��i tham gia kh�i nghja � Yên Bái. Cu�c bi�u
tình b	 �àn áp, 37 ng��i b	 b�t, 7 ng��i b	 tr%c xu�t v�
Vi�t Nam, TEng h�i sinh viên �ông D��ng b	 �ình ch� ho�t
��ng... Tháng 2/1945, t�i tr�i Bergerac, lính th� Vi�t Nam
làm vi�c � kho ��n bi�u tình ch�ng s$ hà kh�c c�a b+n
qu�n ��c, b	 �àn áp dã man làm 1 ng��i ch
t và 17 ng��i
khác b	 b�t b�, giam c�m. Tháng 9/1945, báo chí � Pháp
và nhi�u n��c ��a tin: T�i Hà N�i, ngày 2/9, Chính ph�
n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa do Ch� t	ch H� Chí Minh
��ng ��u ���c thành l�p, tuyên b� n��c Vi�t Nam hoàn
toàn ��c l�p. Anh em lính chi
n và lính th� Vi�t Nam ��u
tranh th�ng l�i và ���c treo c� Vi�t Nam song song v�i c�
Pháp, thay vì tr��c �ó ch� treo c� Pháp trong các tr�i công
binh, chi
n binh Vi�t Nam � Pháp. Sau s$ ki�n 23/9/1945
quân Pháp núp sau quân Anh, <n gây h�n � Nam B�, nhân
dân Nam B� vùng lên kháng chi
n, ngày 18/10/1945, b�t
ch�p s$ �àn áp c�a nhà c�m quy�n, t�t c� công chi
n binh
t�i Pháp �ình công ph�n ��i th$c dân Pháp gây chi
n �
mi�n Nam Vi�t Nam. Ngày 19/10, TEng 8y ban ��i di�n
ng��i �ông D��ng (Vi�t Nam) b	 nhà c�m quy�n Pháp
�ình ch� ho�t ��ng. T& cu�i n"m 1949 �
n ��u n"m 1952,
h�u h
t các h�i �oàn Vi�t Nam yêu n��c � Pháp ��u �i vào
ho�t ��ng bí m�t do b	 chính quy�n s� t�i c�m ho�t ��ng.
��u n"m 1953, m�t s� cán b� phong trào b	 khám xét nhà,
b	 h`i cung, 6 ng��i b	 tr%c xu�t ��a v� Sài Gòn. V"n hóa
liên hi�p (tE ch�c t�p h�p trí th�c) c#ng b	 c�m ho�t
��ng. Tháng 12/1959, Liên hi�p Vi�t ki�u b	 c�m ho�t
��ng. ��u n"m 1963, hàng lo�t anh ch	 em h�i viên tích
c$c c�a phong trào b	 khám xét nhà, b	 h`i cung, 4 ng��i
b	 kh�i t� “âm m�u l�p l�i �oàn th� b	 c�m”. Trong �i�u
ki�n hoàn c�nh �ó, �� duy trì ho�t ��ng c�a h�i, các h�i
viên tích c$c trong phong trào ng��i Vi�t Nam yêu n��c
� Pháp luôn luôn �� cao c�nh giác, có ý th�c �� phòng và
th��ng xuyên suy nghj: R�t có th� m�t lúc nào �ó, nhà
mình sA b	 c�nh sát khám xét và b�n thân có th� b	 h`i
cung, b	 b�t giam, tr%c xu�t… cho nên, r�t ít ng��i dám
gi� l�i trong nhà nh�ng tài li�u, hình �nh ho�t ��ng c�a
các h�i �oàn �ang b	 nhà c�m quy�n s� t�i c�m. Vì th
,
vi�c s�u t�m, l�u gi� các tài li�u, kF v�t �
n nay h
t s�c
khó kh"n...

C�ng ��ng ng��i Vi�t t�i Pháp �
n nay có trên 30 v�n
ng��i, ch� y
u là ng��i lao ��ng, viên ch�c, buôn bán
nh`, h+c sinh, sinh viên. Hi�n nay có kho�ng trên 4 v�n
ng��i có trình �� ��i h+c và trên ��i h+c thu�c nhi�u ljnh
v$c, ngành ngh� khác nhau trong �ó có nhi�u chuyên
gia, nhà khoa h+c có uy tín trên tr��ng qu�c t
. Bên c�nh
�ó là s� h+c sinh, sinh viên �ang theo h+c t�i các tr��ng
��i h+c c�a Pháp. Nhi�u ng��i sau khi t�t nghi�p �ang
ti
p t%c nghiên c�u, làm vi�c, ��m nh�n nhi�u tr+ng

Tác giả và đồng chí Dương Kim Hùng, Uỷ viên Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam 
tại Pháp. ẢNH: PV
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trách khác nhau trong b� máy chính quy�n và các c� s�
khoa h+c c�a Pháp. Ng��i Vi�t s�ng � Pháp làm vi�c và
ho�t ��ng trong nhi�u ljnh v$c, ngành, ngh� khác nhau.
Riêng trong ��i ng# các nhà khoa h+c, trí th�c có không
ít ng��i là giáo s� ��i h+c, giám ��c, chuyên gia, nhà
nghiên c�u có tên tuEi trong xã h�i, trong gi�i nghiên
c�u và trong c� các ljnh v$c v"n hóa, ngh� thu�t t�i Pháp
và Châu Âu. Nhi�u ng��i �ang ��m trách nh�ng ch�c v%
quan tr+ng t�i các nhà máy, công ty s�n xu�t l�n. S�
ng��i ���c �ào t�o t& c�p ��i h+c tr� lên trong các ljnh
v$c k! thu�t, y h+c, d��c h+c, nha khoa, kinh t
 khoa
h+c t$ nhiên và khoa h+c xã h�i chi
m g�n 80%, �� tuEi
t& 22 �
n 55. Tuy�t ��i �a s� ng��i Vi�t � Pháp, trong �ó
có nh�ng ng��i sinh tr��ng và l�n lên � n��c s� t�i ��u
có tình c�m và g�n bó v�i quê h��ng, có tinh th�n dân
t�c. Quy
t �	nh s� 135/2007/Q�-TTg ngày 17/ 8/2007 c�a
Th� t��ng ban hành v� vi�c mi]n th	 th$c cho ng��i Vi�t
Nam �	nh c� � n��c ngoài �ã ���c h+ quan tâm và n�ng
nhi�t �ón nh�n, ��a m+i ng��i ngày càng g�n bó nhi�u
h�n v�i quê cha, ��t tE. 

Trong m+i sinh ho�t, H�i ng��i Vi�t Nam t�i Pháp luôn
tìm các hình th�c thích h�p nh�t v�i m+i thành ph�n,
b�o v� nh�ng l�i ích chính �áng và �oàn k
t th�t r�ng rãi
trong c�ng ��ng �� góp ph�n xây d$ng và b�o v� TE qu�c.
Th$c t
, ho�t ��ng yêu n��c c�a ��ng bào t�i Pháp không
ch� t�p trung � vùng Paris và ngo�i ô, mà trên toàn n��c
Pháp. T�nh thành nào có c�ng ��ng ng��i Vi�t là n�i �ó
có chi h�i. Ti
p n�i truy�n th�ng c�a nh�ng th
 h� �i
tr��c, H�i Ng��i Vi�t Nam t�i Pháp hi�n nay có nhi�u các
ho�t ��ng h�u ích, nh�: giúp �� cho ��ng bào m�i sang
hoà nh�p c�ng ��ng; tE ch�c ho�t ��ng Nh	p c�u thân ái,
quyên góp, hL tr�, giúp �� ��ng bào trong và ngoài n��c
g*p khó kh"n; tE ch�c các tr�i hè thi
u nhi, m� các l�p
d�y múa, hát, v"n ngh�, th� thao, h+c ti
ng Vi�t, gi� gìn
b�n s�c v"n hoá dân t�c Vi�t Nam trong c�ng ��ng nh�t
là gi�i tr{... 

T�i buEi g*p m*t, các ��i bi�u �ã phát bi�u nh�ng
tình c�m chân thành, ��m �m v�i �oàn công tác, m�t
lòng tha thi
t h��ng v� quê h��ng, ��t n��c. Nhi�u ý

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bà con Việt kiều tại Pháp.
ẢNH: PV
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ki
n ôn l�i truy�n th�ng hào hùng m�t th�i h
t lòng,
h
t s�c �óng góp cho s$ nghi�p ��u tranh th�ng nh�t
n��c nhà c�a bà con Vi�t ki�u yêu n��c. N"m 1946, khi
n��c nhà m�i giành ��c l�p, Bác H� tr� l�i Pháp v�i t�
cách th��ng khách c�a Chính ph� Pháp và �oàn Ngo�i
giao c�a n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hoà tham d$ H�i
ngh	 Fontanebleau, c#ng nh� nh�ng n"m tháng phái
�oàn ngo�i giao c�a n��c Vi�t Nam Dân Ch� C�ng hoà và
Chính ph� Cách m�ng Lâm th�i C�ng hoà mi�n Nam Vi�t
Nam ��u tranh ngo�i giao v�i M! t�i H�i ngh	 bàn tròn
Pari cu�i th�p niên 60 ��u th�p niên 70 c�a th
 kF
tr��c, ���c bà con Vi�t Ki�u h
t s�c quan tâm và t�n
tình giúp �� trên m+i ph��ng di�n. �oàn công tác �ã
r�t xúc ��ng khi ���c xem l�i kF ni�m, tình c�m c�a bà
con Vi�t ki�u qua các �n ph�m, Báo �oàn k
t, Nguy�t
san �oàn k
t do H�i Vi�t ki�u yêu n��c xu�t b�n t�i
Pháp t& ��u nh�ng n"m 60 c�a th
 kF tr��c, khi n��c
nhà còn b	 chia c�t hai mi�n Nam - B�c... Th�t b�t ng�
t& 60 n"m tr��c gi�a lòng Th� �ô Paris C�ng hoà Pháp
�ã có t� báo c�a H�i Ng��i Vi�t Nam t�i Pháp mang tên
"�oàn k
t" g�n gi�ng tên Báo ��i �oàn k
t c�a M*t tr�n
TE Qu�c Vi�t Nam...

Trong su�t 90 n"m t�n t�i và phát tri�n d��i nhi�u
tên g+i khác nhau, t& “Nhóm ng��i An Nam yêu n��c”
�
n “H�i Ng��i Vi�t Nam t�i Pháp”, v�i th�i gian ho�t
��ng khi ch� vài ba tháng, lúc ���c vài ba n"m thì b	 nhà
c�m quy�n s� t�i c�m, ngay trong nh�ng th�i k' khó
kh"n nh�t, d��i nhi�u hình th�c, danh nghja khác nhau,
���c s$ �ng h�, giúp �� c�a các �oàn th� c�a Pháp, nh�:
��ng C�ng s�n Pháp, TEng Công �oàn Pháp (CGT), Phong
trào hòa bình Pháp (Mouvement de la Paix), C�u t
 Pháp
(Secours populaire), Liên �oàn th� thao th� d%c lao ��ng
(FSGT)… và nhân dân Pháp, m+i ho�t ��ng hang n"m c�a
h�i v_n ���c duy trì ��u �*n nh�: T
t cE truy�n dân t�c,
ngày Qu�c khánh, ngày sinh Ch� t	ch H� Chí Minh, tr�i
Ph%c sinh, tr�i hè… Báo chí yêu n��c, t& Le Paria (Ng��i
cùng khE), Vi�t Nam h�n… �
n Quy
t th�ng, ��t n��c,
Th"ng Long… khi b	 c�m xu�t b�n d��i tên này l�i cho ra
d��i tên khác, v_n ti
p t%c, th��ng xuyên �
n tay b�n
�+c theo h�n �	nh. 90 n"m qua, ng+n l�a yêu n��c c�a
ki�u bào � Pháp, do Bác H� kính yêu ch� l�i d_n ���ng,
không bao gi� ng&ng cháy sáng. Các th
 h� các anh, các
ch	 nòng c�t c�a phong trào không m�t ai m�t tinh th�n,
chùn b��c, v_n ti
p t%c con ���ng mình �ang �i, ��ng
th�i ti
p t%c g*p g�, v�n ��ng, k
t n�p thêm h�i viên
m�i. Các buEi t�p h+p, sinh ho�t H�i d��i nhi�u hình th�c
khác nhau v_n ���c �ông ��o ki�u bào h��ng �ng, tham
d$. V��t qua m+i phong ba bão táp, t�t c� ho�t ��ng
h��ng v� TE qu�c Vi�t Nam thân yêu c�a các h�i ti�n thân
và H�i ng��i Vi�t Nam t�i Pháp hi�n nay ch�a bao gi� b	
gián �o�n.

Chúng tôi h
t s�c vui m&ng ���c bi
t xu h��ng chung

c�a c�ng ��ng ngày càng h�i nh�p t�t h�n vào xã h�i s�
t�i và g�n bó, quan tâm ��i v�i quê h��ng, TE qu�c. �
n
nay trên 80% bà con �ã có qu�c t	ch Pháp. Trong nh�ng
n"m g�n �ây, bên c�nh các h�i �oàn truy�n th�ng có tính
ch�t c�ng ��ng, các h�i �oàn mang tính xã h�i, t& thi�n
do ki�u bào thành l�p ngày càng nhi�u, b�i �ây là cách
�óng góp thi
t th$c, hi�u qu� �
n v�i ng��i dân nhanh
nh�t, d] t�p h�p c�ng ��ng và b�n bè Pháp tham gia, �ng
h�. �
n nay, trên toàn n��c Pháp có kho�ng 100 h�i �oàn
d�ng này. Tuy s� h�i viên chính th�c không nhi�u nh�ng
s� "tình c�m viên" không gi�i h�n. �i�n hình trong các
h�i �oàn này là H�i c�u tr� tr{ em Vi�t Nam, H�i ��ng
hành, H�i Huynh �� Vi�t Nam, H�i H�u trí t$ nguy�n
AREBCO, H�i V"n hoá Pháp - Vi�t... V�i nh�ng thành tích
�*c bi�t �óng góp vào công cu�c xây d$ng và b�o v� TE
qu�c, H�i Ng��i Vi�t Nam t�i Pháp �ã vinh d$ ���c Ch�
t	ch N��c C�ng hòa Xã h�i ch� nghja Vi�t Nam t*ng Huân
Ch��ng ��c l�p h�ng nh�t n"m 1996…

Phó Ch� t	ch Bùi Th	 Thanh c#ng thông báo v�i ��i
bi�u ki�u bào v� m�t s� tình hình phát tri�n nEi b�t trong
n��c th�i gian qua, v� chính sách ��i v�i ki�u bào và
mong mu�n bà con phát huy truy�n th�ng yêu n��c,
th��ng nòi, �oàn k
t giúp �� nhau cùng phát tri�n, hoà
nh�p t�t, tuân th� lu�t pháp n��c s� t�i nh�ng v_n gi�
gìn t�t b�n s�c v"n hoá truy�n th�ng dân t�c Vi�t Nam...
th�m nhu�n bài h+c "��i �oàn k
t toàn dân t�c" c�a Bác
H�, �oàn k
t v�i t�t c� ��ng bào ta � Pháp, không phân
bi�t chính ki
n, tôn giáo, không phân bi�t ngu�n g�c
xu�t thân, �	a v	 xã h�i, lý do ra n��c ngoài, �úng theo
tinh th�n Ngh	 quy
t 36 c�a B� Chính tr	 v� công tác ��i
v�i Ng��i Vi�t Nam � n��c ngoài. “Ng��i Vi�t Nam � n��c
ngoài là b� ph�n không tách r�i và là m�t ngu�n l$c c�a
c�ng ��ng dân t�c Vi�t Nam, là nhân t� quan tr+ng góp
ph�n t"ng c��ng quan h� h�p tác, h�u ngh	 gi�a n��c ta
v�i các n��c”.

Khi câu chuy�n �ang say s�a thì ��ng chí cán b� ��i
s� quán vào thông báo �ã h
t th�i gian... Vâng! Th�t ti
c
vì �ã có l	ch h�n làm vi�c tr��c v�i các b�n ��ng C�ng
s�n Pháp, nên chúng tôi xin phép ph�i chia tay. Còn bi
t
bao �i�u �ang mu�n nghe bà con nói, bi
t bao �i�u tâm
s$, b"n kho"n, mong mu�n c�a bà con mu�n ���c chia s{,
trao �Ei, th�o lu�n thêm cùng v�i �oàn công tác c�a M*t
tr�n TE qu�c Vi�t Nam t& "bên nhà" sang. Chúng tôi b	n
r	n chia tay và tha thi
t m�i bà con có d	p v� th"m quê
h��ng �
n th"m M*t tr�n TE Qu�c Vi�t Nam - Mái nhà
chung c�a kh�i ��i �oàn k
t toàn dân t�c Vi�t Nam. Riêng
tôi r�t tin t��ng ���c �ón bà con v� th"m quê nhà trong
m�t ngày không xa. Tôi bLng nh� mãi câu nói c�a m�t bác
trí th�c Vi�t Ki�u t�i buEi g*p m*t: H�i Ng��i Vi�t Nam t�i
Pháp là nh	p c�u n�i Vi�t Ki�u v�i quê h��ng và mãi mãi
��ng hành cùng dân t�c.�
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Lan tỏa sức mạnh cội nguồn
DƯ HỒNG QUẢNG*

Tóm tắt: Trên thế giới không có ở đâu mà cả nước cùng giỗ chung tổ tiên trong
cùng một ngày như ở Việt Nam. Tâm hồn của người Việt chính là đạo hiếu thờ
cúng ông bà, cha mẹ, tổ tiên, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là tinh thần đoàn
kết, tự hào, tự tôn dân tộc. “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được UNESCO
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ý tưởng gắn ngày
Việt Nam với ngày Giỗ Tổ 10/3 trở thành Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được
đông đảo kiều bào đồng thuận.

Summary: There is no place in the world but Vietnam where all people in the
country celebrate the same ancestor death anniversary in the same day.
Vietnamese people always give prominence to the worship of grandparents,
parents, ancestors. The moral principle “when drinking water, remember its source”
is the spirit of solidarity, pride, and self-respect for the country. “Hung Kings
worship” was recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of
Humanity. The idea of linking Vietnam day with the Hung Kings' death anniversary
on March 10th in Lunar calendar into Global National Commemorations of Vietnam
was widely accepted by Vietnamese people in all over the world.
Từ khóa: Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại, giỗ Tổ, kiều bào, Việt Nam.
Key words: Hung Kings worship, intangible cultural heritage of humanity, worship the same ancestors, Vietnamese
compatriots, Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 4/1/2018; Duyệt đăng: 10/1/2018.

Ý tưởng về một ngày Việt Nam toàn cầu
Sau khi tE ch�c thành công Ngày Vi�t Nam t�i C�ng

hòa Áo, m�t nhóm Vi�t ki�u �ã nung n�u ý t��ng ph�i
h�p tE ch�c Ngày Vi�t Nam �úng vào ngày GiL TE Hùng
V��ng hàng n"m. ���c ch+n là Vi�t ki�u tiêu bi�u v� d$
��i h�i thi �ua yêu n��c toàn qu�c l�n th� IX, nhà báo
Bích Y
n, ��i di�n th��ng trú báo V"n ngh� t�i châu Âu
�ã t&ng chia s{ ý t��ng này và ���c nhi�u ng��i h��ng
�ng, trong �ó có GS. TS T� Ng+c T�n, Phó ch� t	ch H�i
��ng Lý lu�n Trung ��ng và ��i s� Nguy]n Phú Bình, Ch�
t	ch H�i liên l�c v�i ng��i Vi�t Nam � n��c ngoài. 

T�i buEi h+p bàn thành l�p Ban v�n ��ng Ngày Qu�c
TE Vi�t Nam toàn c�u di]n ra t�i Hà N�i n"m 2017, ��i s�
Nguy]n Phú Bình cho rng �ã �
n lúc chúng ta không
nên nghj thay ��ng bào ngoài n��c mà c�n l�ng nghe tâm
t�, suy nghj c�a bà con. Nguy�n v+ng c�a m�t s� c�ng

* Thạc sĩ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự hội nghị về Đề án tổ chức
Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu. ẢNH: PV

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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��ng ng��i Vi�t � n��c ngoài mu�n l�y m�t ngày Vi�t
Nam trùng v�i ngày GiL TE trong n��c là r�t �áng trân
tr+ng. Vi�t Nam có nhi�u ngày bà con có th� t�p h�p,
nh�ng ngày GiL TE mùng 10 tháng 3 thì dù có khác bi�t
v� chính ki
n, ai c#ng d] dàng ch�p nh�n, ��ng thu�n. 

Giáo s� T� Ng+c T�n, Phó ch� t	ch H�i ��ng Lý lu�n
Trung ��ng ghi nh�n �ây là ý t��ng hay, cách ti
p c�n
h�p lý. Ch+n m�t ngày ��i �oàn k
t dân t�c và tôn vinh
giá tr	 Vi�t là vi�c c�n làm �� b�n bè qu�c t
 thêm hi�u
v"n hóa, v"n hi
n, c�t cách Vi�t Nam. Giáo s� cho bi
t, là
dòng gi�ng con L�c cháu H�ng, b�t c� ng��i Vi�t nào
c#ng t$ hào v� ngu�n c�i c�a mình, cá nhân ông xin tình
nguy�n làm h�i viên c�a Ban v�n ��ng Ngày Qu�c TE Vi�t
Nam toàn c�u. Giáo s� Wendy Bacon (��i h+c Sydney) là
nhà báo �i�u tra nEi ti
ng, ���c m�i th�nh gi�ng t�i nhi�u
qu�c gia. Trong m�t l�n v� th"m ��n Hùng, Giáo s� �ã
b�c b�ch: “N��c Úc ���c h�p thành b�i ng��i dân t� x�,
c� n��c không có chung m�t ông tE �� th� ph%ng nh� �
Vi�t Nam. Có chung c�i r], �ó là ni�m t$ hào c�a ng��i
Vi�t các b�n mà không ph�i dân t�c nào c#ng có ���c”. 

Ngày 27/10/2017, t�i Hà N�i, Phó Ch� t	ch 8y ban Trung
��ng M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam Tr��ng Th	 Ng+c Ánh �ã
ch� trì h�i ngh	 v� �� án tE ch�c Ngày Qu�c TE Vi�t Nam
trên toàn c�u. T�i H�i ngh	, Phó Ch� t	ch Tr��ng Th	 Ng+c
Ánh phát bi�u: “Ng��i Vi�t dù � b�t c� n�i �âu c#ng có
chung phong t%c th� gia tiên. C� n��c th� chung m�t tE

tiên là nét ��c �áo c�a
Vi�t Nam. H��ng v� ��t
TE, v� c�i ngu�n dân t�c
chính là “ti
ng g+i chung”
�� t�p h�p ng��i Vi�t n"m
châu”. Vì v�y, bà Tr��ng
Th	 Ng+c Ánh ghi nh�n và
�ánh giá cao ý t��ng ��c
�áo k
t n�i ng��i Vi�t
trên toàn c�u, lan t`a và
vinh danh b�n s�c Vi�t. 

Truyền thông kết
nối tấm lòng Việt

Cách �ây tròn 100
n"m, xét b�n t�u trình
c�a quan Tu�n ph� Phú
Th+ Lê Trung Ng+c, ngày
25/7/1917, B� L] tri�u
Nguy]n �ã chính th�c
�	nh l� ngày qu�c l] - GiL
TE Hùng V��ng là ngày
m�ng 10 tháng 3 âm l	ch
hàng n"m. N"m 2007, B�
lu�t Lao ��ng c�a n��c
Vi�t Nam ���c s�a �Ei,
chính th�c cho phép

ng��i lao ��ng ���c ngh� h��ng nguyên l��ng ngày giL
tE Hùng V��ng mùng 10 tháng 3. 

Sau khi Tín ng��ng th� cúng Hùng V��ng ���c th

gi�i vinh danh là di s�n v"n hóa phi v�t th� ��i di�n c�a
nhân lo�i, nh�ng n"m g�n �ây, vi�c giL TE Hùng V��ng
���c truy�n hình tr$c ti
p trên ��nh núi Hùng và ���c
các �ài truy�n hình, kênh truy�n hình c� n��c ti
p sóng.
��ng th�i v�i l] cúng giL vua Hùng t�i ��n Hùng � Phú
Th+, t�t c� các �i�m th� t$ vua Hùng cùng v� con, t��ng
ljnh th�i Hùng V��ng trên toàn qu�c ��u ��ng lo�t tE
ch�c l] dâng h��ng tri ân công ��c tE tiên. Truy�n thông
�ã và �ang góp ph�n không nh` vun ��p tinh th�n ��ng
thu�n dân t�c. 

Cùng v�i các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng truy�n
th�ng, ngày nay m�ng xã h�i �ang có s�c m�nh v��t tr�i
�� k
t n�i nh�ng t�m lòng cùng h��ng v� ngu�n c�i. N
u
�úng ngày giL TE mùng 10 tháng 3, sinh viên c�a m�t vài
tr��ng ��i h+c trong n��c, hay m�t s� c�ng ��ng c� dân
Vi�t � n��c ngoài  ��ng lo�t �Ei avatar, mLi ng��i m�t
t�m �nh ho*c lô gô h��ng v� ngu�n c�i thì s�c m�nh
truy�n thông sA không h� nh`. 

Nhà báo Hoàng Anh, ph% trách trang ng��i Vi�t �
n��c ngoài trên kênh VTC10 cho bi
t: “Các h�i ��ng
h��ng � n��c ngoài ho�t ��ng r�t m�nh và thi
t th$c.
H�i ��ng h��ng Phú Th+ nên tr� thành nòng c�t �� thúc

Hội nghị về Đề án tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, tháng 10/2017. ẢNH: PV
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��y tE ch�c Ngày Qu�c TE Vi�t Nam toàn c�u trong c�ng
��ng ng��i Vi�t � n��c ngoài”. Ông T� Qu�c Huân, Ch�
t	ch H�i ��ng h��ng Phú Th+ t�i Slovakia cho bi
t: “Ngày
Vi�t Nam t�i Slovakia không ���c tE ch�c th��ng xuyên
nh�ng H�i ��ng h��ng Phú Th+ n"m nào c#ng tE ch�c
ngày cúng giL vua Hùng. Khi k
t h�p hai ngày này thành
m�t Ngày Qu�c TE Vi�t Nam toàn c�u, hi�u �ng sA lan t`a
m�nh mA. 100 n"m tr��c, ngày mùng 10 tháng 3 ���c
ch+n là ngày Qu�c giL. Sau �úng 100 n"m, ngày Qu�c giL
���c tri�n khai toàn c�u, �ó là tâm nguy�n c�a �ông ��o
ng��i Vi�t trên th
 gi�i”.

Nén tâm hương hướng về Quốc Tổ
T& kinh nghi�m th$c hi�n t�i C�ng hòa Áo, Ban v�n

��ng th�ng nh�t d$ �	nh Ngày Qu�c TE Vi�t Nam toàn c�u
sA ���c tE ch�c theo ph��ng án sau: 

Th� nh�t, ��ng lo�t ti
n hành tE ch�c l] dâng h��ng
h��ng v� ��t TE tr��c khi khai m�c s$ ki�n. 

Th� hai, tE ch�c ch��ng trình ngh� thu�t, tái hi�n
câu chuy�n v� dòng gi�ng con cháu L�c H�ng, nhm gi�i
thi�u �
n ki�u bào (�*c bi�t là th
 h� ng��i Vi�t tr{) và
công chúng, b�n bè, gi�i chính khách, gi�i báo chí -
truy�n thông qu�c t
 v� c�i ngu�n dân t�c Vi�t Nam. 

Th� ba, trình di]n ngh� thu�t �m th$c �a d�ng c�a

ng��i Vi�t; h��ng d_n, gi�i thi�u cách gói bánh ch�ng,
giã bánh gi�y, làm các món "n truy�n th�ng, hay các món
"n k
t h�p Á - Âu v�i n��c s� t�i. 

Th� t�, gi�i thi�u các m*t hàng th� công m! ngh�
truy�n th�ng và các m*t hàng Vi�t Nam xu�t kh�u. 

Th� n"m, gi�i thi�u các di s�n v"n hóa phi v�t th�, di
s�n thiên nhiên th
 gi�i, các danh lam th�ng c�nh c�a
Vi�t Nam t�i s$ ki�n. 

Th� sáu, ph�i h�p v�i các ngh� sj, ca sj, di]n viên nEi
ti
ng � n��c s� t�i xây d$ng các ti
t m%c ngh� thu�t giao
l�u, gi�i thi�u Hát Xoan và các ti
t m%c ngh� thu�t
truy�n th�ng c�a Vi�t Nam. 

Th� b�y, ph�i h�p m�i các nhà khoa h+c, chính tr	 gia,
các nhà v"n, nhà báo, c� quan báo chí truy�n thông n��c
s� t�i và các tE ch�c qu�c t
 cùng ��ng hành v�i s$ ki�n. 

7 n�i dung trên sA áp d%ng cho nh�ng n�i tE ch�c
���c s$ ki�n. Còn v�i nh�ng n�i ch�a th� tE ch�c, ch�
c�n �úng ngày GiL TE, mLi nhà ��ng lo�t th�p m�t nén
tâm h��ng h��ng v� ngu�n c�i.

N"m 2018, c�ng ��ng ng��i Vi�t t�i Áo, Séc và Hàn
Qu�c sA tE ch�c Ngày Qu�c TE Vi�t Nam toàn c�u. Hi v+ng
rng, nL l$c này sA ti
p t%c t�o �n t��ng t�t ��p v� ��t
n��c, con ng��i Vi�t Nam ��i v�i b�n bè qu�c t
.�

Giáo sư Tạ Ngọc Tấn, Đại sứ Nguyễn Phú Bình và các thành viên Ban vận động Đề án tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu.
ẢNH: PV

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Lễ hội mùa xuân rộn ràng 
	 M
T S� QU�C GIA GI� TRUY�N TH�NG 
�ÓN T�T ÂM L�CH

HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán, Tết Cổ truyền hay chỉ đơn giản gọi là Tết)
là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam và một số quốc gia châu Á vẫn đang duy trì
truyền thống mừng Tết Âm lịch. Đi cùng với Tết, người dân các nước này hàng
năm vẫn háo hức chờ đón những lễ hội đầu xuân mang đậm truyền thống và màu
sắc văn hóa riêng biệt, đặc trưng của từng quốc gia, từng dân tộc.

Summary: The Lunar New Year is the most important holiday of Vietnam and
some Asian countries which still maintain the tradition of celebrating the Lunar New
Year. Along with the Lunar New Year, people of these countries are eagerly awaiting
the traditional spring festivals with the cultural colors, and specific characteristics of
each country.
Từ khóa: Lễ hội, mùa xuân, truyền thống đón Tết Âm lịch, Việt Nam, châu Á.
Key words: Festival, spring, traditional of celebrating the Lunar New Year, Vietnam, Asia. 
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 5/1/2018; Duyệt đăng: 11/1/2018.

Ngoài Vi�t Nam, � châu Á v_n còn m�t s� qu�c gia
gi� phong t%c �ón T
t Âm l	ch và l] h�i xuân nh�
Hàn Qu�c, Singapore, Mông CE và Trung Qu�c. Dù
có không ít nét khác bi�t do �*c thù v"n hóa,

song t$u chung l�i, nh�ng l] h�i mùa xuân c�a các qu�c
gia này ��u h��ng �
n vi�c chào �ón n"m m�i bình an,
�m no cho ng��i dân, ��ng th�i g�n k
t h+ cùng h��ng
�
n nh�ng m%c tiêu m�i c�a ��t n��c.

Mùa xuân � Hàn Qu�c chính là mùa l] h�i c�a nh�ng
loài hoa. Nh�ng l] h�i này th��ng kh�i ��u vào ��u tháng
3 khi mà gió �ã b�t l�nh và không khí ngày m�t �m lên.
Ng��i dân Hàn Qu�c th��ng không th� b` qua l] h�i hoa
mai qu�c t
 Gwangyang, n�i du khách có th� t�n b� gi�a
r&ng mai tuy�t ��p. L] h�i di]n ra t& ngày 14 - 22/3 hàng
n"m t�i thành ph� Gwangyang, t�nh Jeollanam. ���c di]n
ra l�n ��u tiên vào n"m 1997, l] h�i �ã tr� thành m�t
trong nh�ng s$ ki�n nEi b�t nh�t, thu hút hàng tri�u l��t
du khách mLi n"m. 

Bên c�nh vi�c th��ng th�c nh�ng l] h�i hoa r$c r�
mùa xuân ng��i dân Hàn Qu�c hàng n"m còn háo h�c ch�
�ón nh�ng l] h�i �m th$c mang ��m nét v"n hóa dân t�c.
Vào th�i �i�m này trong n"m, r�t nhi�u các l] h�i �m th$c
di]n ra trên kh�p ��t n��c trong �ó có l] h�i cua tuy
t
Uljin th��ng ���c tE ch�c vào ��u tháng 3 t�i huy�n

Uljin, t�nh Gyeongsangbuk nhm tôn vinh �*c s�n cua
tuy
t c�a �	a ph��ng. T�i �ây, du khách có th� n
m th�
ho*c mua cua tuy
t. Bên c�nh �ó du khách còn ���c tham
gia r�t nhi�u các ch��ng trình th$c t
 nh� bi�u di]n nh�y
�i�u cua tuy
t, tr�i nghi�m du thuy�n, các buEi bi�u di]n
���ng ph�, ��u giá cua tuy
t và nhi�u ho�t ��ng khác.
Hàn Qu�c còn có l] h�i �m th$c �a v"n hóa Seongbuk
Nurimasil là m�t l] h�i qu�c t
 �*c bi�t v�i ch� �� v�
nh�ng món "n ngon t& kh�p n�i trên th
 gi�i cùng t%
h�p l�i trong m�t không gian chung. Trong su�t th�i gian
di]n ra l] h�i, du khách có th� th��ng th�c các món "n

Mùa xuân đang đến ở các quốc gia châu Á.
ẢNH: BAOCHINHPHU
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�*c tr�ng t& kh�p n�i trên th
 gi�i, c#ng nh� các buEi
bi�u di]n âm nh�c, k	ch câm và các màn bi�u di]n ���ng
ph� khác.

T�i Trung Qu�c, nh�ng l] h�i ��u n"m luôn mang ��m
màu s�c v"n hóa và l	ch s� lâu ��i c�a dân t�c. L] h�i �èn
l�ng �ánh d�u s$ k
t thúc c�a T
t Âm l	ch c�a Trung
Qu�c. S$ ki�n ���c tE ch�c vào ngày tr"ng tròn ��u tiên
c�a n"m. L] h�i �èn l�ng tE ch�c vào ngày rm tháng
Giêng âm l	ch hàng n"m ���c xem nh� s$ ki�n quan tr+ng
và dài nh�t c�a ng��i Trung Qu�c. 

T& xa x�a, ng��i Trung Qu�c �ã tin rng �èn l�ng có
kh� n"ng xua �uEi ma quF, mang l�i bình yên và may m�n
nên th��ng treo chúng t�i cEng nhà và c�a hàng ngay
tr��c th�m n"m m�i. D�n d�n, nghi l] này tr� thành ho�t
��ng l�n, khi �ó, ng��i dân sA m*c nh�ng b� �� màu �`,
in hình hoa và �èn l�ng �� hy v+ng m�t n"m m�i bình an,
th	nh v��ng.  

Là m�t ��t n��c �a ch�ng t�c, Singapore kF ni�m
nhi�u l] h�i trong su�t c� n"m. ��i v�i nh�ng ng��i dân
�ón T
t Âm l	ch thì l] h�i River Hongbao là m�t s$ ki�n
tiêu bi�u nh�t trong các ho�t ��ng chào m&ng n"m m�i.
M�t sân kh�u nEi ���c d$ng trên V	nh Marina �ã thu hút

�ông ��o ng��i dân �	a ph��ng l_n du khách. T&
Hongbao nghja là bao lì xì �`, t�c ti�n m&ng tuEi vào d	p
T
t Âm l	ch c#ng là bi�u t��ng c�a s$ may m�n. L] h�i
s�ng ��ng này mang �
n m�t tr�i nghi�m v"n hóa Trung
Hoa �*c bi�t t& nh�ng chi
c �èn l�ng khEng l� cho �
n
nh�ng món "n vô cùng h�p d_n, �ây qu� là m�t b�a ti�c
cho các giác quan. Nh�ng chi
c �èn l�ng vô cùng �n
t��ng, kh�c h+a nh�ng hình t��ng trong th�n tho�i và
truy�n thuy
t Trung Hoa, ���c các th� th� công t�i t&
Trung Qu�c làm bng tay ngay t�i chL. Nh�ng m_u �èn
l�ng ���c công chúng yêu thích g�m có �èn l�ng Th�n Tài
và �èn 12 Con Giáp. 

V�i vô s� các ho�t ��ng bên l�, t& các trò tàu l��n cho
�
n các ho�t ��ng hóa trang, mang �
n nh�ng tr�i nghi�m
nhi�u màu s�c cho ng��i dân và du khách. Các màn bi�u
di]n kinh k	ch và các ch��ng trình bi�u di]n ���ng ph�
khác góp ph�n làm tr+n v�n thêm tr�i nghi�m �a d�ng này.

Gi�ng nh� h�u h
t các qu�c gia giàu truy�n th�ng và
v"n hóa trên th
 gi�i, Mông CE có r�t nhi�u l] h�i �*c
tr�ng trong nh�ng ngày ��u xuân m�i. Nhi�u l] h�i trong
s� này ���c �ánh giá là di s�n phi v�t th� và gi� t�m quan
tr+ng trong v"n hóa Mông CE hi�n nay. Tsagaan Sar
th��ng di]n ra vào ��u tháng 2 là m�t trong nh�ng l]
h�i quan tr+ng nh�t � Mông CE. Trong v"n hóa hi�n ��i,
d	p l] h�i này là th�i gian ng��i dân Mông CE g*p g� gia
�ình và b�n bè c#. N
u trong n"m qua h+ có xung ��t hay
n� n�n thì th�i gian này chính là d	p �� xin lLi và b�t
��u các m�i quan h� m�i ho*c tr� n�. Ng��i ��ng ��u gia
�ình th��ng tE ch�c m�t b�a t�i, m+i thành viên cùng
quây qu�n bên b�a "n và trao �Ei quà t*ng nhau. H+ c#ng
m*c nh�ng trang ph%c truy�n th�ng ��p nh�t. Ng��i l�n
tuEi nh�n ���c l�i chúc t& con cháu. H+ c�m nh�ng d�i
l%a dài có tên g+i Khadag �� t��ng tr�ng cho m�i quan h�
ràng bu�c. Các món "n truy�n th�ng nh� th	t c&u, g�o,
s�a �ông, �uôi c&u và các s�n ph�m b� s�a khác ���c
ph%c v% trong d	p l] h�i này. 

L] h�i Nauryz hay l] h�i mùa xuân th��ng di]n ra vào
gi�a tháng 3 do nh�ng ng��i dân du m%c � phía Tây Mông
CE tE ch�c. Nauryz có nghja là nh�ng ngày m�i, nó t��ng

Lễ hội cua tuyết Uljin thu hút những người yêu thích ẩm thực
Hàn Quốc. ẢNH: VISITKOREA

Đèn lồng được tin rằng có thể mang lại bình yên và may mắn
cho người dân. ẢNH: WIKIPEDIA

Lễ hội River Hongbao là sự kiện tiêu biểu nhất ở Singapore.
ẢNH: LITTELDAYOUT

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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tr�ng cho s$ t�t lành, h�nh phúc, tình b�n và tình yêu.
L] kF ni�m này thúc ��y tính c�ng ��ng c�a ng��i dân. 

Trong l] h�i Nauryz, t�i các thành ph� nh�ng buEi hòa
nh�c dân gian, cu�c di]u hành và thi ��u v�t di]n ra sôi
��ng, thu hút �ông ��o ng��i dân. Ng��i dân tin rng l]
h�i này sA �em l�i h�nh phúc trong c� m�t n"m. M�t ngày
tr��c khi l] h�i di]n ra, t�t c� nh�ng thùng ch�a trong
nhà ��u ���c �E ��y s�a, ng# c�c và n��c su�i �� t��ng
tr�ng cho s$ th	nh v��ng c�a mùa thu ho�ch.

H�u h
t các l] h�i � Vi�t Nam ��u di]n ra vào mùa
xuân, nhi�u nh�t là vào tháng Giêng. T& mùng 3 T
t, các
l] h�i ��u xuân b�t ��u di]n ra, thu hút nhi�u ng��i dân
tham gia. Các l] h�i mang ��m b�n s�c dân t�c và y
u t�
vùng mi�n, ���c tE ch�c r�ng rãi t& B�c t�i Nam.

L] h�i chùa H��ng ���c tE ch�c t& mùng 6 tháng
Giêng �
n h
t tháng 3 âm l	ch. �ây là m�t trong nh�ng
l] h�i �ông và kéo dài nh�t � Vi�t Nam. Du khách �
n
chùa H��ng không ch� ���c tham gia vào hành trình v�
cõi Ph�t mà còn ���c th��ng ngo�n không gian c�a non
n��c xinh ��p v�i hàng gi� ng�i thuy�n ng�m c�nh.

L] h�i � ��n Tr�n, Nam �	nh ���c xem là m�t trong
nh�ng l] h�i mùa xuân l�n nh�t c� n��c. �a s� du khách
�
n �ây hành l] ��u mong mu�n xin ho*c mua ���c m�t

t� �n v�i mong ��c sA ���c th"ng ti
n trong ngh� nghi�p
và h+c hành, thi c� �L ��t. Ngoài l] phát �n, l] h�i còn
tE ch�c xen kA các ho�t ��ng h�i truy�n th�ng g�m múa
lân, múa r�ng, hát chèo, hát ch�u v"n, thi ��u c� ng��i,
��u v�t, bi�u di]n võ thu�t bên ngoài cEng Ng# môn ��n
Tr�n... �� ph%c v% khách tham quan.

H�i r��c pháo làng ��ng K� (xã ��ng Quang, T& S�n,
B�c Ninh) �� t��ng nh�, tái hi�n l�i âm vang ngày Thánh
Thiên C��ng - v	 t��ng sau này ���c dân tôn th� làm
thành hoàng làng, ng��i ra l�nh xu�t quân �ánh gi*c.
M+i công vi�c cho L] r��c pháo ���c chu�n b	 t& sáng
s�m ngày mùng 4 nh�ng ph�i �
n �úng 9 gi� sáng, hai
qu� pháo l�n t��ng tr�ng cho pháo Nh�t, pháo Nhì ���c
các thanh niên trai tráng trong làng r��c t& nhà ông �ám
tr��ng (Tr��ng Ban Khánh ti
t) ra �ình cùng v�i �oàn t

hàng tr"m ng��i trong s$ ch�ng ki
n và háo h�c c�a hàng
nghìn khách th�p ph��ng. T�ng b&ng nh�t là màn r��c
pháo; các ho�t ��ng v"n hoá th� thao xung quanh khu
v$c di]n ra h�i làng c#ng không kém ph�n sôi nEi nh�
hát quan h+, hát tu�ng cùng các cu�c so tài môn c�u
lông, bóng chuy�n, c� t��ng, ch+i gà…

L] h�i Yên T� b�t ��u t& ngày 10 tháng Giêng kéo dài
h
t tháng 3 âm l	ch. Du khách �E v� Yên T�, t�nh Qu�ng
Ninh �� ���c ch�m t�i ngôi chùa làm bng ��ng nm trên
��nh non thiêng. Yên T� không ch� nEi ti
ng v�i c�nh ��p,
tháp cE, chùa mà còn là n�i hình thành thi�n phái Trúc
Lâm Yên T�. �ây c#ng là trung tâm Ph�t giáo Vi�t Nam.

L] h�i núi Bà �en � t�nh Tây Ninh di]n ra t& ngày 10
�
n rm tháng Giêng, còn ���c g+i là l] h�i Linh S�n
Thánh M_u và là m�t trong nh�ng l] h�i mùa xuân l�n
nh�t phía Nam. Ph�n �ông du khách �
n c�u nguy�n
mong Thánh M_u phù h� gia ��o t�t lành, g*p nhi�u may
m�n, tai qua n�n kh`i.

Ngoài ra, còn các l] h�i truy�n th�ng khác � kh�p n�i
trên ��t n��c Vi�t Nam nh� l] h�i bà Chúa Kho, h�i Lim,
l] h�i Gò ��ng �a (Hà N�i), l] h�i Chùa Bà Thiên H�u
(Bình D��ng)…�

Lễ hội Tsagaan Sar là một trong những sự kiện quan trọng
nhất ở Mông Cổ. ẢNH: AZURATOUR

Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội đầu năm lớn
nhất cả nước. ẢNH: KINHTEDOTHI

Hội rước pháo làng Đồng Kỵ thu hút đông đảo khách thập
phương. ẢNH: KINHTEDOTHI



107TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 173+174 (1+2/2018)

NH�NG V�N �� QU�C T� VÀ ��I NGO�I NHÂN DÂN

V�N Đ� AN NINH L��NG TH�C 
� khu v�c Đông Nam Á - Th�c tr�ng
và thách th�c

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: An ninh lương thực được hiểu là sự đảm bảo của mỗi quốc gia về
nguồn cung cấp lương thực cho người dân để hạn chế và đẩy lùi tình trạng thiếu
lương thực, nạn đói và tình trạng phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu.
Trong vài thập kỷ qua, khu vực Đông Nam Á đã có những thành tựu có ý nghĩa
trong việc xóa bỏ dần nạn đói và suy dinh dưỡng, cùng với đó là sự góp sức từ
các nền kinh tế nông nghiệp phát triển trên thế giới.

Summary: The concept of food security is understood to be a guarantee of each
country for the food supply to limit and fight against food shortages, famine and
dependence on imported food. Over the past few decades, South-East Asia has
made significant progress in the eradication of hunger and malnutrition. There
has been a positive contribution of countries which have developed agricultural
economies in the world.
Từ khóa: An ninh lương thực, người dân, xóa bỏ nạn đói, khu vực Đông Nam Á.
Key words: Food security, people, eradication of hunger, South-East Asia. 
Nhận bài: 21/11/2017; Sửa chữa: 26/12/2017; Duyệt đăng: 2/1/2018.

Là n	i 
 c�a h	n 600 tri�u ng�i, khu v�c �ông Nam
Á d� ki�n s� t�ng nhu c�u l	ng th�c ��n 40% vào
n�m 2050. C�ng theo l� trình này, khu v�c �ông
Nam Á s� t�ng 15% l�ng l	ng th�c xu�t kh�u và

t�o ra 4,5 tri�u vi�c làm m�i trong ngành nông nghi�p
vào n�m 2025.

Th�c t� hi�n nay cho th�y, các qu�c gia �ông Nam Á
�ang ph�i ��i m�t v�i nh�ng thách th!c bao g"m tình
tr�ng �ói nghèo, ��c bi�t 
 các vùng sâu vùng xa, �ây là
m�t m�i �e d#a cha ��c gi�i quy�t ��i v�i an ninh
l	ng th�c. Bên c�nh �ó, nh�ng thách th!c �e d#a ti�n
trình này còn bao g"m nhu c�u gia t�ng, �a d�ng hóa ch�
�� dinh d$ng, s� khan hi�m ��t và n�c và các tác ��ng
c�a s� bi�n �&i khí h'u ��i v�i các vùng s�n xu�t l	ng
th�c ch� y�u.

B�n khía c�nh c�a an ninh l	ng th�c là s� s(n có, s�
ti�p c'n, s� s) d*ng và s� &n �+nh �/u b+ �nh h
ng b
i

An ninh lương thực là mối quan tâm của toàn cầu.
ẢNH: FOOD SECURITY

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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bi
n �Ei khí h�u. Thay �Ei khí h�u có th� góp ph�n làm
gi�m t"ng tr��ng n"ng su�t, cây tr�ng trong �i�u ki�n
khí h�u nóng h�n d] g*p r�i ro h�n. Nh�ng �i�u này có
th� d_n �
n giá l��ng th$c cao, �nh h��ng �
n kh� n"ng
chi tr� cho l��ng th$c c�a ng��i dân. Thay �Ei �i�u ki�n
khí h�u c#ng �nh h��ng �
n vi�c s� d%ng l��ng th$c ��
ch
 bi
n th$c ph�m, �óng gói, b�o qu�n và tiêu th% th$c
ph�m. Ví d% nh� trái cây và hoa màu thu ho�ch trong
nhi�t �� cao h�n sA �òi h`i nhi�u n"ng l��ng h�n �� làm
mát. H�n n�a, nhi�t �� và �� �m cao th��ng làm t"ng
m�m b�nh cho cây tr�ng, v�t nuôi.

Các qu�c gia trong khu v$c �ã �� ra nh�ng chi
n l��c
�� ��i phó v�i tình tr�ng này bao g�m: Chi
n l��c s�n
xu�t �� l��ng th$c �� duy trì nhu c�u l��ng th$c trong
n��c; Chi
n l��c hL tr� m+i t�ng l�p nhân dân ti
p c�n
l��ng th$c ��y �� m+i lúc, m+i n�i; Chi
n l��c thúc ��y
ch�t l��ng l��ng th$c, gi�m lãng phí và s� d%ng l��ng
th$c h�p lý; Chi
n l��c duy trì s�n xu�t l��ng th$c b�n
v�ng và Chi
n l��c hL tr� phát tri�n an ninh l��ng th$c
và dinh d��ng.

Các n��c ASEAN �ã nêu lên nh�ng lo ng�i c�a mình t�i
H�i ngh	 Th��ng ��nh ASEAN l�n th� 21 n"m 2012, v�i
tuyên b� rng an ninh l��ng th$c v_n là m�t thách th�c
l�n trong kh�i ASEAN vào th�i �i�m giá c� hàng hóa t"ng
cao và b�t En kinh t
. ASEAN �ã b�t ��u gi�i quy
t nh�ng
thách th�c v� an ninh l��ng th$c thông qua vi�c thi
t

l�p các c� ch
, th� ch
 nh� “Khung An ninh l��ng th$c
tEng h�p ASEAN” (AIFS) thành l�p n"m 2011. AIFS cung
c�p cách ti
p c�n th$c t
 ��i v�i an ninh l��ng th$c trong
khu v$c, En �	nh giá l��ng th$c và ngu�n cung c�p trong
n��c và khu v$c v�i các c� ch
 c�i ti
n �� ��i phó v�i các
tr��ng h�p kh�n c�p v� l��ng th$c. AIFS ���c thành l�p
�� phù h�p v�i K
 ho�ch hành ��ng chi
n l��c v� an ninh
l��ng th$c (SPA-FS) nhm ��a ra các h��ng d_n �� gi�i
quy
t các v�n �� v� an ninh l��ng th$c trong khu v$c.

Các quốc gia ASEAN đề ra những chiến lược về an ninh lương thực.
ẢNH: AEC

Thúc đẩy sản xuất lương thực bền vững là chiến lược mũi nhọn.
ẢNH: GODAN
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Khuôn khE AIFS và SPA-FS cho giai �o�n 2015-2020 �ã
li�t kê 9 m#i nh+n chi
n l��c bao g�m: (1) t"ng c��ng an
ninh l��ng th$c trong �ó có vi�c c�u tr� thi
u l��ng th$c;
(2) thúc ��y th	 tr��ng l��ng th$c thu�n l�i; (3) c�ng c�
h� th�ng thông tin an ninh l��ng th$c tEng h�p; (4) thúc
��y s�n xu�t l��ng th$c b�n v�ng; (5) khuy
n khích ��u
t� vào ngành l��ng th$c và nông nghi�p �� ��m b�o an
ninh l��ng th$c; (6) xác �	nh các v�n �� m�i nEi liên quan
�
n an ninh l��ng th$c; (7) s� d%ng thông tin dinh d��ng
�� hL tr� các chính sách liên quan �
n an ninh l��ng th$c;
(8) c�i thi�n c� ch
 qu�n lý và qu�n tr	 trong phát tri�n
nông nghi�p và (9) xây d$ng n"ng l$c th$c hi�n, giám sát
và �ánh giá các chính sách nông nghi�p.

Ngoài ra, ASEAN còn thi
t l�p các sáng ki
n nh� Sáng
ki
n ASEAN v� bi
n �Ei khí h�u (ACCI), Khuôn khE �a
ngành c�a ASEAN v� bi
n �Ei khí h�u: Nông nghi�p và
Lâm nghi�p ��i v�i an ninh l��ng th$c (AFCC) làm n�n
t�ng trong vi�c thúc ��y h�p tác l_n nhau v� bi
n �Ei khí
h�u và an ninh l��ng th$c.

�� ��i m*t v�i nh�ng th� thách này các nhà lãnh ��o
t& các chính ph�, công ty, tE ch�c nông dân, gi�i h+c gi�
và xã h�i các qu�c gia �ông Nam Á c�n h�p tác, cùng chia
s{ m�i quan tâm chung, xác �	nh các m%c �ích và k

ho�ch, xem nhau là các ��i tác bình ��ng trong vi�c c�i
thi�n h� th�ng phát tri�n nông nghi�p. �� ��m b�o an
ninh l��ng th$c cho nh�ng n"m t�i chúng ta c�n s�n xu�t
nhi�u l��ng th$c h�n trong khi s� d%ng ít tài nguyên môi
tr��ng h�n và khôi ph%c l�i n�n kinh t
 nông thôn.

G�n �ây, cam k
t v� m�t c�ng ��ng kinh t
 chính th�c
c�a ASEAN �ã t�o �i�u ki�n thu�n l�i �� h�p tác v� an
ninh l��ng th$c gi�a các qu�c gia thành viên. Di]n �àn
Kinh t
 Th
 gi�i ph�i h�p v�i Ban Th� ký ASEAN �ã ��a
ra quan h� ��i tác Grow Asia vào n"m 2015, cho phép s$
h�p tác và cùng nhau hành ��ng.

Grow Asia là s$ h�p tác gi�a các ban ngành, các bên
liên quan cam k
t trong vi�c ti
p c�n 10 tri�u nhà s�n
xu�t l��ng th$c nh` vào n"m 2020, giúp h+ ti
p thu ki
n
th�c, công ngh�, thông tin tài chính và th	 tr��ng nhm
t"ng n"ng su�t, l�i nhu�n và tính b�n v�ng môi tr��ng.

T�i Indonesia, Chính ph�, các công ty và các tE ch�c
phi chính ph� �ang làm vi�c v�i các nông dân tr�ng ngô
�� hL tr� h+ c�i thi�n n"ng su�t và l�i nhu�n bng cách
k
t h�p các d	ch v% nh� tài chính vi mô, b�o hi�m mùa
màng… MLi ng��i tham gia �óng góp ki
n th�c chuyên
môn c�a mình và k
t qu� là l�i ích thu ���c t& chuLi giá
tr	 ���c c�i thi�n. Ng��i nông dân nh�n th�y cây tr�ng có
l�i nhu�n cao h�n mà không c�n s� d%ng nhi�u ��t và
n��c, có th� cung c�p l��ng th$c cho gia �ình. Do �ó,
các công ty �ã c�i thi�n ���c ch�t l��ng s�n ph�m và
chuLi cung �ng toàn di�n h�n. Bên c�nh �ó, Chính ph�
và các tE ch�c phi chính ph� � Indonesia c#ng có nhi�u

�nh h��ng tích c$c.

T�i Vi�t Nam, nông dân tr�ng cà phê �ã t"ng ���c s�n
l��ng lên h�n 30% và thu nh�p thu�n t"ng 14%. L��ng
carbon phát th�i c#ng gi�m m�t n�a, l��ng n��c s� d%ng
gi�m 40%. �ây là k
t qu� c�a s$ h�p tác sáng t�o gi�a 30
��i tác t& Chính ph� và các tE ch�c xã h�i dân c� cùng
m�t lo�t các công ty ��i di�n cho s�n xu�t phân bón, b�o
v� cây tr�ng, nhà máy xay xát và xu�t kh�u.

Sáng ki
n T�m nhìn M�i v� Nông nghi�p c�a Di]n �àn
Kinh t
 Th
 gi�i �ang hL tr� các nhà lãnh ��o � 19 qu�c
gia trên kh�p châu Á, châu Phi và M! Latinh phát tri�n
các quan h� ��i tác sáng t�o do các qu�c gia này sáng l�p.
Các qu�c gia tiên phong sA chia s{ kinh nghi�m v�i các
nhà lãnh ��o trên th
 gi�i �� h+ có th� thích nghi v�i
nhu c�u mang tính �	a ph��ng, phù h�p v�i các M%c tiêu
Phát tri�n B�n v�ng.

Xây d$ng n"ng l$c cho nông dân là m�t trong nh�ng
yêu c�u c�n thi
t. Theo �ó, ng��i nông dân có th� c�i
thi�n ���c kh� n"ng thông qua chia s{ kinh nghi�m, c�i
thi�n n"ng su�t thông qua vi�c qu�n lý môi tr��ng t�t
h�n. Ngoài ra, c�n trao quy�n cho ph% n� nông thôn và
n� doanh nhân, giúp �� h+ thi
t l�p các doanh nghi�p có
kh� n"ng t$ cung t$ c�p, t& �ó nâng cao ch�t l��ng cu�c
s�ng c�a ph% n� trong c�ng ��ng.

PhE bi
n ki
n th�c và công ngh�, ví d% nh� công
ngh� di ��ng, có th� giúp cung c�p vi�c truy c�p các
thông tin liên quan nh� d� li�u th�i ti
t, nhu c�u v�
phân bón và m�c giá c�p nh�t. H�n th
 n�a là c�i thi�n
kh� n"ng ti
p c�n các d	ch v% tài chính và tìm cách cung
c�p gi�i pháp tài chính mang l�i hi�u qu� và chi phí th�p
cho nông dân.�

Nông dân trồng cà phê ở Việt Nam tăng sản lượng và thu nhập.
ẢNH: WALL STREET JOURNAL
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QU�N LÝ R�NG B�N V�NG 
� các n��c phát tri�n

HỒNG VY biên dịch

Tóm tắt: Quản lý rừng bền vững là việc áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp
với môi trường và lợi ích kinh tế, xã hội lâu bền cho hiện tại và tương lai. Mỗi
quốc gia đều có những đặc điểm về kiểu rừng và hệ sinh thái khác nhau, đòi hỏi
phải áp dụng các chiến lược quản lý rừng bền vững khác nhau.

Summary: Sustainable forest management is the application of management
methods which are suitable for environment as well as economic and social
benefits in both short and long term. Each country has different types of forests
and ecosystems, which require the application of different strategies of forest
management.
Từ khóa: Quản lý rừng bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, quốc gia phát triển.
Key words: Sustainable forest management, biodiversity protection, environmental protection, national development. 
Nhận bài: 28/11/2017; Sửa chữa: 2/1/2018; Duyệt đăng: 5/1/2018.

H� sinh thái r&ng r�t ph�c t�p và b	 �nh h��ng
b�i nhi�u y
u t� bên ngoài. Do �ó, các tiêu chí
�� qu�n lý r&ng b�n v�ng ph�i liên t%c thay �Ei
�� thích nghi v�i hoàn c�nh m�i. Các tiêu chí

này ph�i ph�n ánh b�i c�nh c�a qu�c gia và các �i�u ki�n
sinh thái, môi tr��ng c% th� c#ng nh� các khía c�nh xã
h�i, kinh t
, chính tr	, v"n hóa và tinh th�n.

Thách th�c ��i v�i h� th�ng ch�ng nh�n r&ng toàn
c�u là vi�c xây d$ng m�t cách ti
p c�n �� linh ho�t ��
ph�n ánh các hoàn c�nh c% th� c�a t&ng qu�c gia, nh�ng
c#ng c�n ph�i phù h�p v�i các yêu c�u c�a qu�c t
. Cách
ti
p c�n này c�n ��m b�o các yêu c�u th$c ti]n và các
tiêu chí th$c t
 �� qu�n lý r&ng b�n v�ng trên ph�m vi
toàn c�u và c�n ���c c�p nh�t liên t%c �� k
t h�p các
ki
n th�c m�i c#ng nh� thay �Ei theo mong ��i.

Trên th$c t
, nhi�u khu r&ng, mi�n r&ng, �*c bi�t �
vùng nhi�t ��i và c�n nhi�t ��i, v_n còn thi
u s$ qu�n lý
b�n v�ng. Bên c�nh �ó, m�t s� qu�c gia v_n còn thi
u
các chính sách v� lâm nghi�p, khung th� ch
, lu�t pháp

và các bi�n pháp khuy
n khích �� thúc ��y qu�n lý r&ng
b�n v�ng. Trong khi m�t s� qu�c gia khác l�i thi
u kinh
phí và n"ng l$c k! thu�t v� qu�n lý r&ng.

Dịch vụ quản lý rừng ở Phần Lan.
ẢNH: UPM



111TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 173+174 (1+2/2018)

NH;NG V<N �= QU>C T? VÀ �>I NGO@I NHÂN DÂN

T�i châu Âu, Ph�n Lan là qu�c gia có di�n tích r&ng
che ph� l�n nh�t, 86% di�n tích ��t là r&ng, theo Hi�p
h�i R&ng Ph�n Lan. R&ng �óng vai trò vô cùng quan
tr+ng ��i v�i qu�c gia này b�i nó cung c�p gL, th$c ph�m
(n�m, các lo�i qu�) và không khí trong lành. ��ng th�i
r&ng là nhà c�a nhi�u lo�i th$c v�t, ��ng v�t, côn trùng,
vi sinh v�t.

Ng��i dân Ph�n Lan �*c bi�t quan tâm �
n v�n ��
qu�n lý r&ng b�n v�ng vì t�m quan tr+ng và s$ c�n thi
t
c�a r&ng trong cu�c s�ng c�a h+. Vào th
 kF 19, ��o lu�t
R&ng ��u tiên �ã ���c Chính ph� Ph�n Lan thông qua
vào n"m 1886, trong �ó có �i�u lu�t c�m phá r&ng.

Ngày nay, quy�n s� h�u r&ng ���c pháp lu�t b�o v� và
ch�ng nh�n t$ nguy�n. �i�u này có nghja là ch� r&ng
ph�i ��m b�o rng sau khi khai thác thì m�t khu r&ng
m�i sA ���c tr�ng thay th
 r&ng �ã ch*t. H�u h
t các khu
r&ng th��ng m�i trong c� n��c ��u ���c ch�ng nh�n
PEFC (Ch��ng trình tiêu chu�n ch�ng nh�n r&ng) và tiêu
chu�n FSC (H�i ��ng qu�n lý r&ng) v�i tF l� t��ng �ng
mLi lo�i là 90% và 6%. Ch�ng nh�n xác l�p tiêu chu�n v�
lâm sinh và giúp nâng cao s$ �a d�ng sinh h+c r&ng c�a
Ph�n Lan. Theo s� li�u c�a Hi�p h�i Lâm nghi�p Ph�n Lan
n"m 2016, di�n tích r&ng ���c b�o v� � Ph�n Lan �ã t"ng
g�p 3 l�n trong su�t 35 n"m qua.

Vi�c s� d%ng gL t& các ngu�n ���c ch�ng nh�n giúp
các công ty ��m b�o rng t�t c� gL ��u ���c khai thác
m�t cách h�p pháp và có th� truy nguyên l�i môi tr��ng
t$ nhiên c�a chúng, ng"n ch*n vi�c xu�t - nh�p gL, b�t
gi�y b�t h�p pháp.

��i v�i mLi cây ���c thu ho�ch sA có 4 cây con m�i
���c tr�ng thay th
. Tính b�n v�ng trong qu�n lý r&ng
hàm ý rng h�u h
t các ph�n c�a mLi cây sA ���c s� d%ng
cho nh�ng m%c �ích phù h�p nh�t, giúp gi�m l��ng ch�t
th�i trong toàn b� quá trình. Ví d%, thân chính ���c s�
d%ng cho m%c �ích xây d$ng, các ph�n nh` h�n c�a thân
cây sA ���c dùng làm b�t gi�y, các ph�n khác nh� cành
cây sA tr� thành ngu�n cung nguyên li�u cho ljnh v$c
n"ng l��ng sinh h+c.

M�t qu�c gia châu Âu khác có �� ph� xanh x
p th� 15
th
 gi�i �ó là Th%y �i�n (69,2% di�n tích ��t là r&ng). �
Th%y �i�n, tính b�n v�ng ���c xác �	nh trên các ljnh v$c:
kinh t
, xã h�i, sinh h+c và tính b�n v�ng ���c tuyên b�
là n�n t�ng phát tri�n lâm nghi�p c�a qu�c gia này.

S$ b�n v�ng v� kinh t
 có nghja là s�n xu�t gL lâu dài
có l�i nhu�n �� �� ��m b�o cho các ho�t ��ng lâm nghi�p
và công tác qu�n lý. S$ b�n v�ng xã h�i bao g�m các v�n
�� nh� dân s� �	a ph��ng, quy�n l�i c�a ng��i lao ��ng,
các v�n �� liên quan �
n gi�i trí, các c� h�i cho ng��i
dân � c� �	a ph��ng và toàn qu�c �� t�n t�i lâu dài d$a
vào lâm nghi�p. Tính b�n v�ng sinh h+c �� c�p �
n n"ng

l$c s�n xu�t lâu dài c�a ��t �ai, vi�c b�o t�n các quá trình
sinh thái t$ nhiên và b�o t�n �a d�ng sinh h+c.

T�i Th%y �i�n, vi�c qu�n lý r&ng b�n v�ng ph�i tuân
th� các quy �	nh pháp lu�t. T�t c� các khu r&ng sau khi
thu ho�ch ph�i ���c tái sinh, tr�ng r&ng m�i theo k

ho�ch. Ngoài Lu�t v� lâm nghi�p, Th%y �i�n c#ng áp d%ng
h� th�ng các ch�ng nh�n qu�c t
 t$ nguy�n FSC và PEFC.
Kho�ng 2/3 di�n tích ��t lâm nghi�p c�a Th%y �i�n �ã
���c ch�ng nh�n theo các quy t�c này.

Chính ph� Th%y �i�n luôn �ánh giá cao t�m quan
tr+ng c�a ngu�n tài nguyên vô h�n là r&ng, khi ���c
qu�n lý �úng cách. Trong quá trình phát tri�n, cây xanh
h�p th% CO2 t& khí quy�n. Trong su�t vòng ��i, các s�n
ph�m gL ti
p t%c h�p th% và cô l�p CO2. Trong m�t n"m
�i�n hình, s$ k
t h�p gi� vi�c thu ho�ch r&ng c�a Th%y

Những cánh rừng rộng lớn ở Thụy Điển.
ẢNH: ISTOCK

Khai thác gỗ ở Nhật Bản.
ẢNH: JAPAN FOR SUSTAINABILITY
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�i�n và tEng l��ng CO2 h�p thu �ã v��t h�n l��ng phát
th�i CO2 t& vi�c ��t nhiên li�u hóa th�ch trong v�n t�i.

Thông qua s$ k
t h�p gi�a qu�n lý r&ng và s� d%ng d�
l��ng gL �ã khai thác �� s�n xu�t n"ng l��ng và các s�n
ph�m t& gL, Th%y �i�n có th� gi�m �áng k� l��ng khí
th�i CO2.

Kinh nghi�m qu�n lý r&ng b�n v�ng c�a Th%y �i�n
kích thích t"ng tr��ng ròng, ��ng th�i b�o v� �a d�ng
sinh h+c. �ây có th� ���c xem nh� m�t mô hình quan
tr+ng �� gi�m tác ��ng c�a khí h�u trên toàn th
 gi�i.

T�i châu Á, Nh�t B�n là qu�c gia có �
n 68,6% di�n
tích ��t là r&ng che ph�, ��ng th� 17 trên th
 gi�i. Cách
�ây h�n 300 n"m, qu�c gia này �ã ph�i tr�i qua giai
�o�n r&ng b	 tàn phá nghiêm tr+ng, bi
n c�nh quan
thành nh�ng vùng ��t hoang hóa. Vi�c qu�n lý r&ng
c�ng ��ng c�a các �	a ph��ng �ã kh�i ��u cho m�t kF
nguyên m�i trong ph%c h�i r&ng và phát tri�n lâm
nghi�p c�a Nh�t B�n.

Nh�t B�n �ã ��i m*t v�i nh�ng thách th�c v� môi
tr��ng bng nh�ng ph��ng pháp tích c$c t& vi�c s� d%ng
r&ng không b�n v�ng tr� nên b�n v�ng h�n b�t ��u t&
nh�ng n"m 1670. Các c�ng ��ng �	a ph��ng �óng vai trò
trung tâm c�a các ho�t ��ng xúc tác và t"ng c��ng m�i
quan h� ph�n h�i tích c$c, t�o thu�n l�i cho các quá trình
xã h�i ���c th$c hi�n.

Trong th�i ��i công ngh�, Nh�t B�n �ã ti
n hành
nghiên c�u và phát tri�n nh�ng h� th�ng qu�n lý r&ng
giúp ��n gi�n hóa vi�c l�p k
 ho�ch qu�n lý và tái t�o
r&ng. H� th�ng này ho�t ��ng nh� m�t công c% hL tr�
cho công tác qu�n lý và l�p k
 ho�ch lâm nghi�p. Ví d%,

h� th�ng này có th� �� xu�t k! thu�t trong vi�c t�a cây
hay ph%c h�i r&ng theo �i�u ki�n th$c t
.

Nh�t B�n c#ng xây d$ng c� s� d� li�u v� tài nguyên
r&ng d$a trên các thông s� v� �i�u ki�n r&ng hi�n t�i,
chi phí v�n chuy�n gL và phát tri�n các k! thu�t �� d$
báo t"ng tr��ng r&ng và xác �	nh hi�u qu� qu�n lý.

Canada n�m gi� 9% di�n tích r&ng trên th
 gi�i. M�t
h� th�ng r&ng sinh tr��ng và phát tri�n kh`e m�nh sA
�óng góp không nh` vào s�c kh`e c�a h� sinh thái toàn
c�u. Qu�n lý r&ng b�n v�ng r�t quan tr+ng ��i v�i Canada,
không ch� giúp cân bng s$ c�nh tranh trong ng�n h�n
mà còn b�o ��m các th
 h� sau có th� h��ng l�i t& r&ng.

Qu�n lý r&ng b�n v�ng � Canada ���c hL tr� b�i lu�t
pháp, các quy �	nh, chính sách, quy trình l�p k
 ho�ch
qu�n lý r&ng nghiêm ng*t và cách ti
p c�n d$a vào khoa
h+c �� ��a ra quy
t �	nh.

N"m 1992, Canada thông qua các nguyên t�c qu�n lý
r&ng b�n v�ng trên toàn qu�c. Cho �
n nay, Canada là
n��c ��ng ��u th
 gi�i v� qu�n lý r&ng b�n v�ng, áp
d%ng trên kho�ng 94% di�n tích ��t lâm nghi�p c�a qu�c
gia này.

M�t khuôn khE l�n v� lu�t, quy �	nh, chính sách liên
bang và h��ng d_n th$c hành qu�n lý r&ng b�n v�ng �ã
���c áp d%ng r�ng rãi � Canada. Lu�t và chính sách ���c
th$c hi�n trong s$ c�i m� và h�p tác tham v�n r�ng rãi
c�a công chúng. Ng��i dân Canada mong mu�n tham gia
vào quá trình ra quy
t �	nh và cân bng các l�i ích.

Các công ty lâm nghi�p c�a Canada mu�n khai thác
trên ��t công ph�i xây d$ng k
 ho�ch qu�n lý r&ng phù
h�p v�i lu�t v� r&ng, phù h�p v�i các nguyên t�c qu�n lý
r&ng b�n v�ng. Các công ty này c#ng c�n tham kh�o ý
ki
n t& công chúng và các chuyên gia trong ngành �� ��m
b�o rng k
 ho�ch phát tri�n c�a mình không làm �nh
h��ng �
n h� sinh thái r&ng.

M�t �i�m m�nh c�a k
 ho�ch qu�n lý r&ng �� ��t ���c
m%c tiêu phát tri�n b�n v�ng �ó là nó có th� ���c �i�u
ch�nh �� �áp �ng các tình hu�ng thay �Ei. Nh�ng ti
n b�
v� khoa h+c, k' v+ng c�a công chúng và hoàn c�nh th	
tr��ng m�i liên t%c làm �nh h��ng �
n vi�c xem xét và
��a ra quy
t �	nh. Bng cách này, các nhà qu�n lý r&ng
có th� áp d%ng nh�ng thích �ng cho k
 ho�ch dài h�n
c#ng nh� ho�t ��ng ra quy
t �	nh hàng ngày.

Canada �óng vai trò lãnh ��o trong vi�c h�p tác v�i
các qu�c gia khác �� xây d$ng m�t khuôn khE các tiêu chí
và ch� s� theo dõi và báo cáo ti
n �� qu�n lý r&ng b�n
v�ng. Các tiêu chí mô t� các giá tr	 xã h�i, kinh t
 và môi
tr��ng c� b�n mà ng��i dân Canada mu�n duy trì ho*c
b�o t�n ��i v�i h� sinh thái r&ng.�

Hoạt động quản lý rừng ở Canada.
ẢNH: FORSITE CONSULTANTS
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TRUNG QU�C: 
Nh�ng b��c ti�n m�i trong chi�n d�ch 
ch	ng tham nh�ng n�m 2017

THU ANH biên dịch

Tóm tắt: Chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” do Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình phát động từ năm 2014 đã thu được những thành công vang dội
và tiếp tục có những bước tiến mới trong năm 2017.

Summary: The anti-corruption campaign “fighting tigers and flies” which was
launched by Chinese President Xi Jinping in 2014 has granted great success and
new progressive steps in 2017.
Từ khóa: Những bước tiến mới, chiến dịch, chống tham nhũng, Trung Quốc.
Key words: New steps, campaign, anti-corruption, China. 
Nhận bài: 26/12/2017; Sửa chữa: 28/12/2017; Duyệt đăng: 11/1/2018.

Tr��c th�m ��i h�i toàn
qu�c khóa XIX c�a ��ng
C�ng s�n Trung Qu�c,
di]n ra t& ngày 18 �
n

24/10/2017, Trung Qu�c �ã tE
ch�c hai k' h+p quan tr+ng là
H�i ngh	 toàn th� l�n th� 8 8y
ban Ki�m tra k� lu�t Trung ��ng
(ngày 9/10/2017) và H�i ngh	
toàn th� l�n th� 7 Ban Ch�p
hành Trung ��ng ��ng C�ng s�n
Trung Qu�c khóa XVIII (11-
14/10/2017). ��i h�i XIX là m�t
m�c quan tr+ng �ánh d�u
“Trung Qu�c trong th�i ��i T�p
C�n Bình”. Hai h�i ngh	 quan
tr+ng ���c tri�u t�p tr��c ��i
h�i XIX th� hi�n tinh th�n c�a
��i h�i m�i, ��ng th�i xác �	nh
các thành t$u mà Ch� t	ch T�p
C�n Bình có ���c trong nhi�m
k' th� nh�t 5 n"m qua.

T�i ��i h�i, Ch� t	ch T�p C�n Bình �ã cam k
t ti
p
t%c chi
n d	ch ch�ng tham nh#ng. Ông T�p �ã ��a ra
t�m nhìn m�i cho cu�c chi
n này khi trao �Ei v�i h�n

2.000 ��i bi�u. Theo ông, Ch� nghja xã h�i v�i nh�ng
�*c �i�m c�a Trung Qu�c �ã b��c sang m�t kF nguyên
m�i, �ây là m�t h��ng �i l	ch s� trong s$ phát tri�n c�a

Toàn cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX.
ẢNH: XINHUA
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��t n��c. Trung Qu�c sA gi�i quy
t vi�c ti
p c�n th	
tr��ng ��u t� n��c ngoài, m� r�ng các ljnh v$c d	ch v%
c#ng nh� c�i cách sâu r�ng h�n v� tF giá h�i �oái và h�
th�ng tài chính, ��ng th�i t"ng c��ng ho�t ��ng c�a
các công ty nhà n��c. Ông T�p kh�ng �	nh rng h�
th�ng chính tr	 c�a Trung Qu�c là h� th�ng r�ng nh�t,
chính xác và hi�u qu� nh�t �� b�o v� l�i ích c� b�n c�a
ng��i dân. Chính sách ch�ng tham nh#ng c�a ông T�p
���c �ánh giá là �ã “gi�i t`a r�t nhi�u r�i ro cho ��ng
và ��t n��c Trung Qu�c”.

Cu�c chi
n ch�ng tham nh#ng �ã t�o ra m�t th
 tr�n
áp ��o và có nh�ng s$ phát tri�n m�nh mA. T& khi chi
n
d	ch b�t ��u, �ã có h�n 1,3 tri�u quan ch�c b	 tr&ng ph�t
và hàng ch%c c$u quan ch�c cao c�p b	 giam gi�, trong �ó
có 250 quan ch�c cao c�p thu�c ��ng và Quân ��i Trung
Qu�c cùng h�n 2 tri�u quan ch�c c�p d��i �ã b	 �i�u tra.
T& tháng 12/2012 �
n tháng 10/2017, có 18 8y viên Ban
Ch�p hành Trung ��ng Trung Qu�c (chi
m g�n 9% trên
tEng s�) �ã b	 b�t vì cáo bu�c tham nh#ng. Cho �
n nay,
�ã có 6 ng��i chính th�c b	 k
t án tù t& 12 n"m �
n
chung thân.

Chi
n d	ch ch�ng tham nh#ng mang tính l	ch s� c�a
Trung Qu�c �ã ch�m d�t s$ nghi�p c�a h�n 150 quan ch�c
Chính ph�, t��ng ljnh quân ��i và ng��i ��ng ��u các
doanh nghi�p nhà n��c.

Tham nh#ng � Trung Qu�c th��ng ���c bi
t �
n d��i
d�ng nh�ng nhóm ng��i có tE ch�c, bao g�m nhóm các
quan ch�c và các doanh nghi�p c�u k
t chi
m d%ng
ngu�n tài nguyên c�a qu�c gia; chuy�n �Ei tài s�n công
vào tay t� nhân. Tham nh#ng � Trung Qu�c b�t ngu�n t&
nh�ng y
u t� trong v"n hóa chính tr	 �i kèm v�i h� th�ng
lu�t pháp còn y
u, s$ t$ ch� c�a các quan ch�c �	a
ph��ng và m�t s� mô hình kinh t
 có quan h� không rõ
ràng. H+c gi� Trung Qu�c Minxin Pei kh�ng �	nh: “N
u
quy�n s� h�u tài s�n rõ ràng h�n thì sA giúp ng"n ch*n
hi�u qu� h�n vi�c các quan ch�c khai thác tài s�n công
nhm t� l�i cá nhân”.

Theo các chuyên gia, tham nh#ng �ã "n vào g�c r] c�a
v"n hóa chính tr	 Trung Qu�c. Do �ó, �� �ánh b�t hoàn
toàn nh�ng ung nh+t �ã "n sâu này không ph�i vi�c d]
dàng. Tr��ng Khoa Trung Qu�c h+c - thu�c ��i h+c

Ông Tập Cận Bình - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.
ẢNH: VOV
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Georgia, Hoa K' - Andrew Wedeman cho rng: “Th�t khó
�� xác �	nh li�u t�t c� nh�ng “ti
ng vang” c�a chi
n d	ch
này có d_n �
n s$ suy gi�m �áng k� các tr��ng h�p tham
nh#ng. Ngay c� khi chi
n d	ch d_n t�i s$ suy gi�m các v%
tham nh#ng trong th�i gian g�n �ây thì c#ng không th�
ch�c ch�n rng các quan ch�c Trung Qu�c có ti
p t%c
nh�ng hành vi ph�m pháp c�a mình hay không. Chính
quy�n c�a Ch� t	ch T�p có th� tuyên b� �ã “chi
n th�ng”
trong cu�c chi
n này nh�ng v_n còn r�t nhi�u vi�c c�n
ph�i làm �� tiêu di�t t�n g�c tham nh#ng và nh�ng th

l$c �ã “�i�u khi�n nó”.

Trong n"m 2018, Trung Qu�c sA
thành l�p m�t �y ban m�i �� giám sát
vi�c m� r�ng chi
n d	ch ch�ng tham
nh#ng c�a Ch� t	ch T�p C�n Bình. Ông
Tri�u L�c T
 - Bí th� 8y ban Ki�m tra k�
lu�t Trung ��ng Trung Qu�c (CCDI)
kh�ng �	nh, trong chi
n d	ch ch�ng
tham nh#ng c�n “quét d+n s�ch” t�t c�
các tàn d� và thi
t l�p m�t khuôn khE
pháp lý ���c th� ch
 hóa �� ng"n ch*n
các hành vi tham nh#ng c�a quan ch�c.

Ng��i ��ng ��u Ch��ng trình chính
sách công thu�c Vi�n nghiên c�u
Mercator v� Trung Qu�c h+c Matthias
Stepan cho bi
t, 8y ban m�i này sA t�p
trung vào nh�ng hành vi tham nh#ng
v�t ch�t nh� nh�n h�i l�, gian l�n ho*c
�u �ãi ��i v�i ng��i thân. Vi�c phân
chia nhi�m v% này sA giúp CCDI t�p
trung vào các v�n �� c�t lõi c�a ��ng
C�ng s�n Trung Qu�c.

8y ban Giám sát Qu�c gia Trung Qu�c làm vi�c cùng
CCDI, cùng chia s{ quy�n l$c, các ngu�n l$c và h�p nh�t
nhi�u ��n v	 khác nhau trong “cu�c chi
n” này.

Báo cáo t& c� quan Thông t�n Trung ��ng Trung Qu�c
cho bi
t, t�t c� các t�nh, khu v$c và thành ph� ph�i k
t
n�i ch*t chA v�i các ho�t ��ng c�a vùng, tích h�p các
kinh nghi�m c�i cách thí �i�m, th$c hi�n k
 ho�ch tEng
th� theo quy
t �	nh c�a 8y ban Trung ��ng ��ng và thúc
��y s$ h�i nh�p tE ch�c.

Ch� trong tháng 9/2017, có �
n 6.187 quan ch�c b	 x�
lý kF lu�t vì vi ph�m các quy �	nh c�a ��ng. CCDI �ã phát
hi�n các quan ch�c này có dính líu t�i 4.506 v% tham
nh#ng. Vi�c trao t*ng các kho�n tr� c�p ho*c ti�n th��ng
trái phép là hành vi ph�m t�i phE bi
n nh�t, ti
p theo là
hình th�c t*ng quà, nh�n quà t*ng và l�m d%ng xe công
c�a quan ch�c. TEng c�ng có 47.005 quan ch�c có dính líu
t�i 33.471 tr��ng h�p tham nh#ng b	 tr&ng ph�t trong 9
tháng ��u n"m 2017.

CCDI s� d%ng m�t h� th�ng báo cáo hàng tháng v� vi�c
th$c hi�n các quy �	nh trong các chính quy�n c�p t�nh,
các c� quan Trung ��ng, các doanh nghi�p nhà n��c và
các tE ch�c tài chính Trung ��ng.

Chi
n d	ch ch�ng tham nh#ng c�a Trung Qu�c do Ch�
t	ch T�p C�n Bình kh�i x��ng �ang �	nh hình l�i t�m
quan tr+ng và thành ph�n c�a liên minh c�m quy�n. C�
quan giám sát ch�ng tham nh#ng c�a Trung Qu�c d$ ki
n
sA giành ���c quy�n l$c l�n h�n trong nL l$c c�ng c� s$
ki�m soát c�a ��ng C�ng s�n n��c này.

Bên c�nh �ó, quy�n l$c c�a l$c l��ng c�nh sát c#ng �ã
t"ng lên nhi�u d��i th�i c�a Ch� t	ch T�p. Vi�c l�m d%ng
b�o l$c trong su�t quá trình thanh l+c �ã d_n t�i có ít
nh�t 58.000 quan ch�c �ã b	 tra kh�o bí m�t - trong �ó,
các nghi can b	 giam l`ng, t��c b` hoàn toàn quy�n công
dân và có th� b	 l�y cung bng m�t s� hình th�c. Vi�c
này �ã v�p ph�i nh�ng ph�n �ng d� ��i t& phía ��ng
C�ng s�n Trung Qu�c. Tuy nhiên, hình th�c này sA ���c
thay th
 bng vi�c giam gi�. Theo �i�u ki�n hi�n t�i, 8y
ban Ki�m tra kF lu�t Trung ��ng có quy�n tri�u t�p và
giam gi� b�t k' quan ch�c nào mà h+ nghi ng� vi ph�m
các quy t�c và quy �	nh c�a ��ng.

Trong bài phát bi�u c�a mình t�i ��i h�i ��ng C�ng s�n
Trung Qu�c l�n th� 19 v&a qua, Ch� t	ch T�p C�n Bình �ánh
giá rng hành vi tham nh#ng là “nh�ng gì ng��i dân ph_n
n� nh�t” và mô t� nó nh� “m�i �e d+a l�n nh�t c�a ��ng”.
V�y nên, 5 n"m t�i �ây, B�c Kinh v_n sA ti
p t%c cam k
t
v�i chính sách “không khoan nh��ng ��i v�i tham nh#ng”
và nh�n m�nh thêm rng các nghi ph�m tham nh#ng sA b	
�uEi �
n b�t k� n�i nào mà h+ �n náu.�

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc mang tính lịch sử.
ẢNH: CNN
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Chọn người 
COI QU�N TH�NG LONG

Nhà văn HOÀNG QUỐC HẢI

Thủ đô của một nước thường được coi là đô thị quan trọng bậc nhất. Bởi ở đó
không chỉ có nhà vua và triều đình ngự, mà nơi đó còn hội tụ dường như tất cả
tinh hoa của dân tộc được kết tinh từ cổ đại đến đương đại. Hơn hết đó là bộ
mặt của cả một quốc gia, chứ không chỉ của riêng địa bàn Thăng Long. 

T& khi có Th"ng Long (n"m 1010) thì b�n thân nó
�ã ���c truy�n th&a v"n hóa c�a tE tiên ng��i
Vi�t, ít ra t& th�i H�ng Bàng, kho�ng 4000 n"m
tr��c. Và c� th
, tr�i qua n"m tháng, b� d�y l	ch

s� càng cao, thì tr�m tích v"n hóa tích t% càng sâu, càng
���c b�i ��p thêm qua mLi th�i k'. Ch�ng th
 mà, t&
n"m 2005 �
n 2008, khai qu�t trong lòng ��t khu v$c
Hoàng thành �ã phát l�, và xác �	nh ���c t�i 5, 6 t�ng
v"n hóa. �ó là v"n hóa ��i La, v"n hóa �inh - Lê, v"n
hóa Lý - Tr�n, v"n hóa h�u Lê (g�m Lê - Tr	nh - M�c),
v"n hóa Nguy]n. 

Nhà Lý m� ra t�i Th"ng Long m�t n�n v"n hi
n, mà
tr��c �ó m�i ch� manh nha. V"n hóa Lý kh�i phát t&
Th"ng Long, �*t n��c ta vào xu th
 phát tri�n m�nh nh�t
trong khu v$c. Nhi�u bình di�n kinh t
 và c� tE ch�c quân
��i, nhà T�ng còn ph�i h+c h`i. 

Sách "Vân �ài lo�i ng�" c�a Lê Quý �ôn có chép: “Thái
Diên Khánh làm quan � ��t Ho�t, ra s�c nghiên c�u binh
pháp nhà Lý t& tE ch�c quân ��i, phiên ch
 ��n v	, khí
tài cho �
n hành binh tác chi
n... chia ra t&ng môn lo�i.
Thái Diên Khánh vi
t thành sách, dâng lên vua Th�n tông
nhà T�ng, ���c vua khen và sai áp d%ng”. Ch�ng là thu�
�y, s�c chi
n ��u c�a quân T�ng y
u kém, b�c nh��c.
Phía B�c thì n��c Liêu, phía Tây thì n��c H� �ánh cho t�i
t�. Nhà T�ng ph�i c�t ��t c�u hòa và ch	u tri�u c�ng hàng
n"m v�i chi phí r�t l�n. 

Ch�ng nh�ng th
, ��u th
 kF XX, toàn quy�n �ông
D��ng Pierre Paskier khi nghiên c�u v� v"n hóa, l	ch
s� Vi�t Nam, �*c bi�t chính sách "Ng% binh � nông"
c�a nhà Lý, ông �ã có nh�n xét: "N��c Nam bi
t dùng
binh lính vào n�i ��ng ru�ng tr��c c� n��c La Mã cE
x�a" (L'Annam à connu le soldat labouneur avant la
Rome antique). La Mã là �
 qu�c hùng m�nh t&ng th�ng
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tr	 c� Châu Âu. Thành ng�: "T�t c� m+i con ���ng ��u d_n
t�i thành Rôm" �� nói v� vai trò và �	a v	 ��c tôn c�a La Mã
th�i Trung cE. 

V� kinh t
, s� sách Trung Hoa còn ghi rành rành, có
viên quan h+ Lâm cai tr	 vùng Qu�ng �ông, th�y dân
chúng li�n n"m m�t mùa �ói kém. Khi qua Giao Châu ���c
m�i "n m�t th� �*c s�n g+i là "Khoai lang" li�n h`i cách
tr�ng và xin gi�ng v� cho dân tr�ng th�. Ba n"m sau,
Qu�ng �ông ch�m d�t ���c n�n �ói kinh niên. Sau khi
ông m�t, dân nh� �n l�p ��n th� g+i là "Lâm Công mi
u",
hi�n v_n ���c sùng kính. Ngoài ra ngh� làm l%a t& t� d�a,
t� chu�i ho*c n�u th�y tinh t& cát ��u l�y t& n��c ta.
Th
 nh�ng, nhi�u k{ m�t g�c sùng ngo�i, nh�t nh�t cái
gì c�a ta, chúng c#ng nói có g�c t& T�u.

Th�i nào c#ng v�y, Th"ng Long ��u h�i t% ���c nhi�u
nh�t các nhân tài và hi�n tài, t�p trung làm vi�c trong b�
máy c�a tri�u �ình và c�a Th"ng Long.

Th� h`i ��t n��c có vi�c gì l�n nh� ch� tr��ng, quy
t
sách l�i không phát ra t& Th� �ô. Th� �ô là n�i m� ra các
cu�c thi ��i khoa �� kén nhân tài. Th� �ô là ��u m�i
chính tr	, kinh t
, v"n hóa c�a c� n��c. Th� �ô còn là
trung tâm giao t
, n�i �ón ti
p các s� �oàn ngo�i qu�c
�
n và �i.

Vai trò c�a kinh �ô quan tr+ng là v�y, nên t�t c� m+i
th�i ��i, tri�u �ình ��u ph�i kén ng��i có �� ��c, �� tài
�� coi qu�n kinh �ô. 

Th�i nhà Lý g+i ng��i ��ng ��u cai qu�n các t�nh là
An ph� s�. Riêng ng��i ��ng ��u kinh thành Th"ng Long
g+i là ��i an ph� s�. Nhà Lý coi tr+ng ng��i có th$c tài,
không phân bi�t ngu�n g�c xu�t thân. Tuy v�y, ng��i tài
�y còn ph�i có ph�m h�nh t�t, làm g��ng cho dân chúng.
Các vua nhà Lý s�ng r�t sát dân, nên các quan coi qu�n
công vi�c không th� làm t�c trách ���c.

L�y ngay vi�c hình án, vua th��ng r"n các quan ph�i
th�n tr+ng, ch� �� ng��i dân b	 hàm oan. Và �� các quan
án yên tâm làm vi�c, ngoài l��ng bEng, nhà vua còn c�p
c� ti�n và hi�n v�t, nh�: lúa, cá khô g+i là ti�n, v�t d��ng
liêm. Quan ch�c cao nh�t � ngành án, lu�t (�ô h� ph� sj
s�) mLi n"m ���c c�p thêm 100 bó lúa, 5 giành cá khô và
100 quan ti�n. C�p phó c#ng ���c h��ng s� hi�n v�t nh�
c�p tr��ng, nh�ng s� ti�n ch� bng m�t n�a: 50 quan.

Mùa �ông giá rét, vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072)
còn vào t�n tr�i tù xem xét ch
 �� ch"m nuôi có kh� dj
hay kh�c nghi�t. Vua th��ng nh�c các án ng%c rng,
ng��i dân �ôi khi không hi�u pháp lu�t mà vô tình m�c
t�i, có khi b	 áp b�c, b	 vu oan giá h+a nên m�c vòng lao
lý. C#ng có khi ng��i x� án không công tâm, án ph�t
n*ng n� khi
n ng��i dân ch	u ��i �au khE. Do v�y, nhà
vua h� l�nh t�t c� ng��i tù �ang ch	u án ��u nh�t lo�t
���c khoan gi�m m�t b�c và phát ch"n, áo �m cùng mLi
ngày hai b�a c�m no.

Vua nh� th
, quan nào dám l� là trách ph�n. Chính vì
th
 mà v	 quan nào ���c c� làm ��i an ph� s� � kinh s�
(nay g+i là Ch� t	ch UBND thành ph� Hà N�i), ph�i là
ng��i ��c ��, th$c tài thì m�i tr% ���c. B�i mLi vi�c quan
��i an ph� s� làm, không ch� ng��i dân kinh thành giám
sát, mà còn hàng tr"m c*p m�t c�a các ��i quan c�a c�
tri�u �ình nhìn ngó.

Nhà Lý tuy�n ch+n ch�c ��i an ph� s� �ã k!. Nhà Tr�n
ch+n ng��i vào v	 trí này còn k! h�n nhi�u. Có tiêu chí,
có giám sát nhân cách và tài n"ng t& khi ng��i ���c d$
tuy�n còn làm vi�c t�i các n�i khác.

N"m M�u Ng+ (1258) vua Tr�n Thái Tông nh��ng ngôi
cho con, ngài � v	 th
 th��ng hoàng �� giám sát vi�c tri�u
chính do vua n�i �i�u hành. Th��ng hoàng ch� u�n n�n
các vi�c vua n�i, �� nói là ���c ho*c ch�a ���c, ch� không
tr$c ti
p �i�u hành. Ngài quan sát b� máy r�t k! và t�i
n"m <t S�u (1265) ngài khuyên nhà vua (Tr�n Thánh
Tông) ban b� chính l�nh tuy�n ch+n ng��i ��a vào ch�c
v	 coi qu�n kinh thành Th"ng Long. Tr��c h
t, ng��i �ó
�ã � ch�c An Ph� s� các l� (t�nh), bi�u hi�n ���c chân tài
và ���c dân m
n. T�c là trong 18 quan ��u t�nh, ch+n l�y
m�t ng��i xu�t s�c nh�t cho v� làm An ph� s� ph� Thiên
Tr��ng, n�i �y có Th��ng hoàng (Tr�n Thái Tông) �ang an
ng$. M+i vi�c quan An ph� s� ph� Thiên Tr��ng �i�u hành
��u có s$ giám sát c�a Th��ng hoàng. Qua các k' kh�o
duy�t hàng n"m, n
u ��t chu�n, sA �i�u v� kinh s�. Tr��c
h
t ���c giao gi� ch�c Th�m hình vi�n s$, n
u làm t�t
vi�c này m�i cho nh�n ch�c ��i an ph� s� c�a kinh s�.

T�i sao quan ��i an ph� s� ph�i kinh qua ch�c Th�m
hình vi�n. �ây là ch�c mà ngày nay nh� là “Chánh án Tòa
án”. N�m gi� ch�c này �� ki�m tra xem ng��i sA ��ng ��u
kinh thành có thông hi�u lu�t pháp không. Và qua xét x�
không có án oan sai, không có án t�n �+ng m�i ch�ng
th$c ���c là ng��i có tài, có ��c. Ch� ng��i nh� th
 m�i
x�ng �áng ���c giao phó vi�c coi qu�n Th"ng Long. 

Vi�c bE nhi�m quan ��i an ph� s� c�a kinh s� ���c
các nhà Lý - Tr�n r�t coi tr+ng. Vì th
, Th"ng Long luôn
gi� v	 trí hàng ��u �� làm g��ng cho các l� (t�nh). 

Sang các th�i Lê, r�i Lê - Tr	nh và M�c, Nguy]n, ch�c
v% ng��i coi qu�n kinh s� g+i là Ph� Ph%ng Thiên. Tuy
nhiên, ng��i coi qu�n sau này th��ng là ng��i c�a các
phe nhóm, nên không ph�i Th"ng Long th�i nào c#ng là
�ô thành m_u m$c. Nh�t là th�i Lê - Tr	nh, kinh thành �ôi
phen nh
ch nhác, b�i lo�n kiêu binh nhà Tr	nh, khi
n
dân chúng oán gi�n tri�u �ình và truy sát l# kiêu binh
nh� truy sát gi*c. 

L	ch s� �ã �� l�i cho ta bài h+c vô cùng quí báu. Các
��i sau, n
u khiêm t�n h+c l�y bài h+c bE nhi�m cán b�
c�a th�i Lý, th�i Tr�n, ch�c ch�n Th"ng Long - Hà N�i
v_n là �ô thành �áng s�ng nh�t c�a c� n��c. Và n
u các
t�nh theo k	p Hà N�i, thì b�t c� n�i nào c�a n��c ta c#ng
là n�i �áng s�ng.�

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Nhớ lại 
nh�ng l�n ���c g�p Bác

NGUYỄN TÚC*

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của nhân dân ta, anh hùng giải phóng
dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện
Đảng ta, Người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

H� Chí Minh là ki
n trúc s� và linh h�n c�a M*t
tr�n Dân t�c Th�ng nh�t Vi�t Nam. Ng��i là
chi
n sj c�ng s�n qu�c t
 m_u m$c, ng��i b�n
thân thi
t c�a các dân t�c ��u tranh vì hòa

bình, ��c l�p dân t�c, dân ch� và ti
n b� xã h�i trên th

gi�i, m�t vj nhân c�a nhân lo�i trong th
 kF XX. ���c
g*p Ng��i là ��c v+ng, ni�m vinh d$ và ngu�n h�nh phúc
c�a m+i ng��i Vi�t Nam yêu n��c. Trong cu�c ��i mình,
tôi �ã có may m�n, h�nh phúc ���c g*p Ng��i.

Trong bài vi
t này, tôi ch� k� l�i nh�ng l�n ���c g*p
Bác vào d	p ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� III c�a
��ng ta di]n ra t& ngày 5 �
n ngày 10/9/1960 t�i Th� �ô
Hà N�i.

H�i �ó, tôi là cán b� gi�ng d�y tr��ng ��i h+c Bách
khoa Hà N�i. M�t hôm, vào cu�i tháng 6, tôi ���c lãnh
��o nhà tr��ng g+i lên thông báo quy
t �	nh: Bàn giao
công vi�c �ang làm, ���c ngh� phép m�t tu�n �� sau �ó
�i nh�n công tác �*c bi�t. H
t th�i gian ngh� phép, tôi
khoác ba lô, ��p xe �
n �	a �i�m ghi trong gi�y tri�u t�p.
�ó là khu nhà s� 8 và s� 10 ���ng Chu V"n An hi�n nay.
Sau ít ngày En �	nh tE ch�c và h+c t�p n�i quy, m+i ng��i
chúng tôi m�i bi
t là mình ���c �i�u �i ph%c v% ��i h�i
III c�a ��ng. Các ��ng chí lãnh ��o ��ng, Nhà n��c l�n
l��t lên l�p cho chúng tôi v� tình hình th
 gi�i và trong
n��c. Trong s� nh�ng báo cáo viên có ��ng chí Tr�n Qu�c
Hoàn, B� tr��ng B� Công an nói v� tình hình tr�t t$ - tr	
an và âm m�u c�a �	ch ch�ng phá ta. ��ng chí "Sao �`"
(t�c Nguy]n L��ng Bng, nguyên ��i s� �*c m�nh toàn
quy�n c�a n��c ta t�i Liên Xô) gi�i thi�u thành t$u m+i
m*t c�a Liên Xô và phong cách ti
p tân, thái �� ph%c v%
khách qu�c t
 c#ng nh� m�t s� th� t%c, nghi th�c ngo�i
giao... ��i s� ta t�i Trung Qu�c nói v� quan h� ta - b�n,
v� s$ giúp �� to l�n c�a b�n ��i v�i cách m�ng Vi�t Nam.
��ng chí Ung V"n Khiêm, Tr��ng Ban ��i ngo�i Trung

��ng trình bày sâu v� tình hình qu�c t
 và ���ng l�i ��i
ngo�i c�a ��ng ta.

Chúng tôi sáng lên l�p, chi�u th�o lu�n tE, t�i vi
t
thu ho�ch. G�n m�t tháng mi�t mài h+c t�p trôi qua.
BLng m�t buEi sáng, Bác H� b�t ng� �
n th"m l�p. �i
cùng Bác có anh Lê V"n L��ng, Tr��ng Ban tE ch�c ��i
h�i. V_n b� áo nâu s�ng quen thu�c và �ôi dép "Bình Tr	
Thiên" khói l�a, Bác hòa vào gi�a �ám �ông trong ti
ng
hô vang và nh�ng ��t vL tay không ng�t. Bác khen chúng
tôi h+c t�p t�t, Bác mong chúng tôi ph%c v% ��i h�i th�t
t�t. Bác nói:

- ��i h�i này là ��i h�i ��u tiên c�a m�t n�a ��t n��c
���c gi�i phóng v�i s� ��i bi�u �ông nh�t k� t& ngày
thành l�p ��ng �
n nay, c� ��i bi�u trong n��c và ��i
bi�u qu�c t
. ��i h�i sA tEng k
t 30 n"m xây d$ng ��ng
và quy
t �	nh nh�ng v�n �� tr+ng ��i nh�t c�a ��t n��c:
�ó là ��a mi�n B�c ti
n lên ch� nghja xã h�i và ��u tranh
hòa bình th�ng nh�t n��c nhà, hoàn thành cách m�ng
dân t�c, dân ch� nhân dân trong c� n��c.

Bác nh�c nh� anh ch	 em chúng tôi ph%c v% các ��i
bi�u nói chung, khách n��c ngoài nói riêng ph�i h
t s�c
chu �áo, tr+ng th	 và thân tình. K
t thúc buEi nói chuy�n,
Bác ��ng viên:

M�i ra kh`i chi
n tranh, ��t n��c ta còn nghèo v� v�t
ch�t. Ta l�i ch�a quen �ón khách qu�c t
 và thi
u nhi�u
kinh nghi�m v� l] tân, Bác ch�c ch�n b�n sA thông c�m
v�i ta.

H+c t�p chính tr	 xong, tôi ���c Ban tE ch�c phân
công cùng anh ��u Ng+c Xuân và anh Tr	nh Ng+c Thái1
ph% trách b� ph�n phiên d	ch các v"n ki�n và d	ch ngay
t�i H�i tr��ng. Theo quy
t �	nh c�a Ban tE ch�c ��i h�i:
Anh Xuân ph% trách chung, Anh Thái lo khâu tE ch�c,
còn tôi nh` tuEi h�n lo khâu h�u c�n. Vì lo h�u c�n nên

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam.
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tôi th��ng ���c h+p v�i Ban tE ch�c. Và c#ng vì v�y, có
nhi�u d	p ���c g*p Bác H�.

B� ph�n phiên d	ch ���c tE ch�c thành 5 tE: TE
ti
ng Pháp, ti
ng Anh, ti
ng Nga, ti
ng Trung và ti
ng
Tây Ban Nha. Tr& hai tE ti
ng Pháp và ti
ng Anh, h�u
h
t là "nh�ng lão làng", nh�ng chuyên gia hàng ��u
nh� các giáo s� Ph�m Huy Thông, Hoàng Xuân Nh	,
Nguy]n V"n Ch�t, Nguy]n Ch��ng... các tE còn l�i h�u
h
t là l�p trung niên và tr{, thâm niên trong ngh�
ch�a nhi�u. Vì v�y, Trung ��ng �ã m�i và bE sung cho
nh�ng tE này m�t s� chuyên gia phiên d	ch ng��i Nga,
Trung Qu�c, Cu Ba.

V�t v� nh�t, m�t nh�t ��i v�i ��i ng# phiên d	ch
chúng tôi là nh�ng ngày c�n k� ��i h�i và trong th�i gian
ti
n hành ��i h�i. Lúc �ó, các �oàn ��i bi�u n��c ngoài
m�i �
n, m�i có bài �� d	ch. Mà nhi�u �oàn l�i không ��a
ngay, ch� nghe di]n v"n khai m�c, báo cáo chính tr	 c�a
ch� nhà, th�m chí có �oàn còn nghe phát bi�u c�a các
�oàn b�n r�i m�i "hoàn ch�nh" bài phát bi�u c�a mình và
ch� ��a cho b� ph�n phiên d	ch vào gi� chót.

Hình nh� thông c�m v�i nh�ng khó kh"n c�a b� ph�n
d	ch vi
t, �êm m�ng 6 tháng 9, ch� m�t ngày sau khai
m�c ��i h�i, Bác b�t ch�t �
n th"m chúng tôi. Cùng �i có
các anh Lê V"n L��ng, T� H�u, Ung V"n Khiêm. Hôm �ó,
Bác r�t vui. Câu ��u tiên là Bác khen các b�n d	ch chính
xác, di]n ��t sát ý, v"n phong t�t. Bác th��ng mLi ng��i
m�t �i
u thu�c lá th�m. BLng Bác quay sang giáo s� Ph�m
Huy Thông nói vui: "�úng chú này m#i nhòm m�m th�t"
nên V"n ki�n vi
t: "Trong k
 ho�ch 5 n"m 1961-1965 sA
xây d$ng 400 nhà máy, xí nghi�p thì chú l�i d	ch xây
d$ng 400 nhà b
p"2.

M+i ng��i r�t vui vì nh�ng nh�n xét hóm h�nh c�a
Bác. R�i Bác quay sang h`i anh L��ng:

- Tiêu chu�n "n hàng ngày c�a các cô, các chú phiên
d	ch là bao nhiêu?

- Th�a Bác là 5 cân g�o3 - Anh L��ng th�a

- Còn tiêu chu�n ��i bi�u ��i h�i?

- Th�a Bác là 10 cân.

Bác góp ý ngay v�i anh L��ng:

- Các cô, các chú d	ch V"n ki�n làm ngày, làm �êm mà
l�i ch� ���c h��ng bng m�t n�a tiêu chu�n c�a ��i bi�u
là không công bng. Bác �� ngh	 chú c�n s�a ngay.

Và th
 là t& hôm sau, ngoài ba b�a chính "n nh� ��i
bi�u, anh L��ng còn ch� th	 cho b� ph�n h�u c�n bE sung
"su�t b�i d��ng ca �êm" vào lúc 12 gi� khuya, kèm theo
cà phê và thu�c lá.

M�t bài h+c sâu s�c, m�t kF ni�m �� ��i v� tôn tr+ng
ph% n� mãi mãi in ��m trong lòng tôi. �ó là khi ch%p �nh
xong v�i các �oàn ��i bi�u, Bác sang ch%p �nh v�i các
anh, ch	 em ph%c v% ��i h�i. Bác nh�c nh� anh em nam
gi�i chúng tôi lùi l�i hàng sau, m� l�i cho các ch	 n� ti
n
lên hàng tr��c, �*c bi�t hai n� phiên d	ch ng��i Nga ���c
ng�i c�nh Bác.

�
n �oàn các dân t�c thi�u s�, do nhi�u ��i bi�u l�n
��u tiên �
n Th� �ô, �*c bi�t l�n ��u tiên ���c g*p Bác,
nên anh ch	 em b` ngay hàng ng# �ã x
p s�p s^n ùa �
n
vây quanh Bác. Anh Chu V"n T�n lúc �ó r�t lúng túng.
Anh Lê V"n L��ng g+i tôi �
n giúp m�t tay. �n �	nh hàng
ng# xong, tôi ch�y �i thì ���c Bác g+i l�i và b�o anh T�n
nhích l�i g�n Bác �� tôi ng�i c�nh anh.

Ch%p �nh xong, Bác h`i tôi:

- Cháu dân t�c nào?

- Th�a Bác, cháu dân t�c Kinh.

Bác c��i nói,

- Bác nghj cháu là dân t�c thi�u s�, sao da cháu
nâu v�y?

- Th�a Bác, m�y tu�n nay, cháu ph�i ch�y nhi�u nên
da b�t n�ng.

- Th
 cháu làm vi�c � �âu, �ã có gia �ình ch�a?

- Th�a Bác, cháu d�y � tr��ng ��i h+c Bách khoa.
Cháu m�i có ng��i yêu.

Bác nh�c anh L��ng cho tôi thêm m�t gi�y m�i �� ��a
ng��i yêu �i d$ L] chào m&ng thành công ��i h�i ���c
tE ch�c t�i sân v�n ��ng Hàng �_y.

H�n n�a th
 kF �ã trôi qua, t& m�t thanh niên ch�a v�,
nay �ã ���c x
p vào "l�p ng��i x�a nay hi
m", �ã con �àn,
cháu ��ng, �ã có h�n n�a th
 kF ��ng trong hàng ng# c�a
��ng, song mLi l�n kF ni�m sinh nh�t Bác ho*c ngày thành
l�p ��ng, tôi l�i càng nh� Bác da di
t và t$ nh� mình ph�i
ph�n ��u không ng&ng dù tuEi cao, s�c y
u, h+c t�p theo
g��ng Bác H� vj ��i �� "lòng ta mãi mãi trong sáng h�n"4,
làm tròn bEn ph�n c�a m�t công dân, m�t ��ng viên c�a
��ng - ��ng c�a Ch� t	ch H� Chí Minh.�

Chú thích:
1. Sau này anh Đậu Ngọc Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch. Anh Trịnh Ngọc Thái là Phó ban Đối ngoại, Đại

sứ ở Pháp.
2. Tiếng Pháp usine là Nhà máy, do đánh máy nhầm thành cuisine là nhà bếp.
3. Thời đó, tiêu chuẩn vẫn tính theo gạo, 1 cân gạo giá 4 hào.
4. Trích thơ của nhà thơ Tố Hữu.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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S� ra ��i c�a ��ng 
LÀ B��C NGO�T QUAN TR�NG 
C!A CÁCH M"NG VI#T NAM

PHẠM NGỌC ANH*

Tóm tắt: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chiến lược và sách
lược đúng đắn là một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, tạo ra
nhân tố hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây là tiền đề quan trọng nhất cho những bước
phát triển tiếp theo và cho thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giải phóng và
cho công cuộc phục sinh, chấn hưng, phát triển của dân tộc.

Summary: The establishment of the Communist Party of Vietnam with the right
strategies and tactics was an important turning point of the Vietnamese revolution,
a factor that gathered the strength of national unity, combined this strength with
the power of the age. This was the most important premise for the next steps, for
the completed victory of the struggle for liberation and for renaissance and
development of the nation.
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, ra đời, lịch sử, bước ngoặt, sức mạnh, cách mạng Việt Nam.
Key words: The Communist Party of Vietnam, establishment, history, turning point, strength, Vietnamese revolution.
Nhận bài: 5/1/2018; Sửa chữa: 6/1/2018; Duyệt đăng: 12/1/2018.

Cách �ây v&a tròn 88 n"m, lãnh t% Nguyê�n Ái Quô�c
��ng ra th�ng nh�t các tE ch�c c�ng s�n sáng l�p
ra ��ng C�ng s�n Vi�t Nam vào mùa xuân n"m
1930. Trong chi�u sâu th�m nh�t - chi�u sâu v"n

hóa - s$ ra ��i ��ng C�ng s�n Vi�t Nam là vì các giá tr	 làm
ng��i chân chính, t�o ra xung l$c di�u k' gi�i phóng m+i
n"ng l$c sáng t�o c�a con ng��i theo h��ng ti
n b� và
v"n minh. 

S$ lãnh ��o c�a ��ng làm nên th�ng l�i c�a Cách
m�ng Tháng Tám 1945. Trong kho�ng hai tu�n cu�i tháng
Tám n"m 1945, toàn th� dân t�c Viê�t Nam d��i s$ lãnh
��o c�a ��ng C�ng s�n �ông D��ng, M*t tr�n Vi�t Minh
và lãnh t% H� Chí Minh �ã nh�t t� vùng lên trong m�t
cu�c TEng kh�i nghja có m�t không hai, giành chính
quy�n vê� tay �� t$ mình quy
t �	nh v�n m�nh c�a dân
t�c. T& thân phâ�n nô lê�, Tô� quô�c Viê�t Nam �ã �ô�c lâ�p, t$

do có quyê�n t$ quyê�t, nhân dân Viê�t Nam tr� thành ng��i
ch� và làm ch� trong m�t chê� �ô� dân ch� c�ng hòa, nói
nh� nhà th� Nguy]n �ình Thi trong bài th� “��t n��c”:
“N��c Vi�t Nam t& máu l�a/ R# bùn ��ng d�y sáng lòa”.
T& �ây, dân t�c ta b�t ��u có nh�ng thay �Ei l�n lao: Xác
l�p m�t ch� thuy
t phát tri�n m�i; t�o l�p m�t th� ch

dân ch� m�i và ki
n t�o m�t n�n v"n hóa m�i ch�a t&ng
có trong l	ch s�.

Có ���c thành qu� to l�n â�y, công �â�u ph�i thuô�c vê�
s$ nghiê�p cách m�ng c�a toàn thê� nhân dân Viê�t Nam
d��i s$ lãnh ��o c�a ��ng, nh�ng vai trò c�a lãnh t% Hô�
Chí Minh là không thê� ph� nhâ�n. �� có ���c th�ng l�i
vj ��i �y, H� Chí Minh �ã ph�i bôn ba n"m châu bô�n
biê�n, �úc kê�t kinh nghiê�m c�a cách m�ng Viê�t Nam và
cách m�ng thê� gi�i, l$a ch+n con ���ng cách m�ng vô
s�n duy nhâ�t �úng cho dân tô�c Viê�t Nam. Ng��i �ã n�m

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng.
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ch�c th�i c� và khi th�i
c� chín mu�i c#ng
chính Ng��i �ã “ch�p
l�y” k	p th�i nh�t cùng
toàn thê� dân tô�c ��a
cách m�ng Vi�t Nam
�
n th�ng l�i vj ��i.

S$ ra ��i c�a ��ng
�ã t�o nên bài h+c c$c
k' quý báu vê� quy t%
dân tâm, quy t% lòng
ng��i; bài h+c v� kh�i
��i �oàn k
t toàn dân
tô�c, k
t h�p hài hòa
gi�a ý ��ng v�i lòng
dân thành m�t nh� là
quy lu�t l	ch s� t�t y
u
khách quan. Tin dân,
d$a vào dân, hi�u th�u
dân tâm là mô�t truyê�n
thô�ng quý báu trong
l	ch s� d$ng n��c và
gi� n��c hàng nghìn
n"m c�a dân t�c ta, �ã
tr� thành m�t giá tr	
tiêu bi�u trong n�n v"n
hoá chính tr	 Vi�t Nam
hi�n ��i.

Tuy vâ�y, �oàn k
t
trên c� s� ��ng lòng,
��ng thu�n không ph�i là �i�u hiê�n nhiên, cho dù �ã tr�
thành m�t quy lu�t phát triê�n c�a l	ch s� Viê�t Nam.
Nguyên nhân sâu xa gây tr� ng�i l�n cho s�c m�nh ��i
�oàn kê�t toàn dân tô�c là trong lòng m�t dân t�c Vi�t Nam
th�ng nh�t �ã bao gô�m �a s�c t�c, v�i không ít các s�c t�c
xuyên biên gi�i, luôn hàm ch�a nh�ng nguy c� phân bi�t,
chia rA, m�t �oàn k
t. Th$c t
 l	ch s� â�y �ã ch� ra rng ��
��t ���c s$ k
t n�i quy t% dân t�c và th�ng nh�t ��t n��c
là không dê�. Nh�ng t& thâ�n tho�i Thánh Gióng �ê�n Hai Bà
Tr�ng, Bà Triê�u, Trâ�n H�ng ��o, Nguyê�n Trãi, Lê L�i,
Quang Trung... �ã t�o nên cho dân t�c Viê�t Nam quy luâ�t
phát triê�n: ch� khi nào lòng dân quy v� m�t m�i, kh�i ��i
�oàn k
t dân t�c ���c c�ng c� v�ng ch�c thì n�i l$c dân
t�c m�i có c� h�i phát huy t�t, ��t n��c m�i tr� nên thái
bình, th	nh tr	, dân chúng yên vui, h�nh phúc. Tô�ng kê�t
kinh nghiê�m l	ch s� dân tô�c â�y, ngay t& n"m 1942, trong
cu�n sách nEi ti
ng, “L	ch s� n��c ta” Hô� Chí Minh �ã
vi
t rng: Dân ta ph�i biê�t s� ta. S� ta d�y cho ta bài h+c
khi nào dân ta �oàn kê�t thì �ô�c lâ�p n��c ta ���c gi�
v�ng, khi nào dân ta không �oàn kê�t thì �ô�c lâ�p n��c ta
có nguy c� b	 xâm ph�m.

Sau nhi�u n"m bôn ba tìm ���ng c�u n��c, lãnh t%
Nguy]n Ái Qu�c �ã tìm �
n v�i ch� nghja Mác-Lênin, h+c
thuy
t cách m�ng tiên ti
n nh�t c�a th�i ��i. N"m 1924,
Ng��i t& Liên Xô v� Qu�ng Châu (Trung Qu�c), l�p ra H�i
Vi�t Nam Cách m�ng Thanh niên, quy t% nh�ng thanh
niên - trí th�c yêu n��c �u tú, m� nhi�u l�p hu�n luy�n
�� �ào t�o h+ thành m�t l�p cán b� tài n"ng, chu�n b	
cho s$ nghi�p d$ng ��ng - C�u n��c vj ��i. Khi lãnh t%
Nguyê�n Ái Quô�c ��ng ra th�ng nh�t các tE ch�c C�ng s�n,
sáng l�p ra ��ng C�ng s�n Vi�t Nam vào mùa xuân n"m
1930, �i�m th� nh�t trong “N"m �i�m l�n” ���c Ng��i
��a ra coi nh� nguyên t�c �� g�t b` các b�t ��ng tr��c
�ó và �i t�i th�ng nh�t phong trào C�ng s�n Vi�t Nam là:
“B` m+i thành ki
n xung ��t c#, thành th�t h�p tác ��
th�ng nh�t các nhóm C�ng s�n �ông D��ng”.

V�i s$ tr� v� c�a lãnh t% Nguy]n Ái Qu�c, H�i ngh	 Ban
ch�p hành Trung ��ng l�n th� 8 c�a ��ng h+p vào 5/1941
�ã hoàn ch�nh ch� tr��ng chuy�n h��ng chi
n l��c cách
m�ng c�a ��ng, m� ra con ���ng �i t�i th�ng l�i c�a cu�c
��u tranh yêu n��c, gi�i phóng dân t�c c�a nhân dân ta.
H�i ngh	 kh�ng �	nh: “Cu�c cách m�ng �ông D��ng trong

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng (Tranh trích từ CD-ROM Hồ Chí Minh
Toàn tập 2001 - Nxb Chính trị Quốc gia).

ẢNH: TƯ LIỆU

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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giai �o�n hi�n t�i là m�t cu�c cách m�ng dân t�c gi�i
phóng”; xác �	nh ch� tr��ng hoàn toàn m�i: “Trong lúc
này quy�n l�i c�a b� ph�n c�a giai c�p ph�i �*t d��i s$
sinh t�, t�n vong c�a qu�c gia, c�a dân t�c”. Trong th�
“Kính cáo �ô�ng bào” n"m 1941, H� Chí Minh viê�t: “Trong
lúc này quyê�n l�i dân tô�c gi�i phóng cao h�n hê�t th�y.
Chúng ta ph�i �oàn kê�t l�i �ánh �ô� b+n �ê� quô�c và b+n
Viê�t gian �*ng c�u giô�ng nòi ra kh`i n��c sôi l�a b`ng”1.

H�i ngh	 Trung ��ng l�n th� 8 c�a ��ng và s$ ra ��i
c�a M*t tr�n Vi�t Minh �ánh d�u m�t b��c ngo*t trong
���ng l�i lãnh ��o cách m�ng h��ng t�i vi�c m� r�ng và
c�ng c� kh�i ��i �oàn k
t dân t�c, quy t% và phát huy cao
�� n�i l$c dân t�c cho m�t cu�c h�i sinh vj ��i. Kê� t&
�ây, ch� tr��ng �oàn k
t dân t�c c�a ��ng ���c �*t trên
c� s� c�a chính ch� nghja yêu n��c Vi�t Nam. Ch� tr��ng
này ���c th$c hi�n nh�t quán trong công tác v�n ��ng
qu�n chúng c�a ��ng. V�i s$ ra ��i c�a M*t tr�n Vi�t
Minh, l�n ��u tiên M*t tr�n dân t�c th�ng nh�t �ã tr�
thành hi�n th$c và phát huy vai trò m�nh mA. D��i s$
lãnh ��o c�a ��ng Cô�ng s�n �ông D��ng, �*c biê�t là s$
lãnh ��o và tr$c ti
p ch� ��o t� m� c�a Hô� Chí Minh, M*t
tr�n Vi�t Minh không ch� làm cho kh�i ��i �oàn k
t dân
t�c ���c m� r�ng, c�ng c� không ng&ng “�ô�ng tình, �ô�ng
s�c, �ô�ng lòng, �ô�ng minh”, mà còn là ph��ng ti�n nâng
l$c l��ng c�a kh�i ��i �oàn k
t �y lên m�t trình �� m�i,
m�t ch�t l��ng m�i - ��i �oàn k
t quy t% dân tâm có h�
t� t��ng, có tE ch�c, có lãnh ��o.

D��i s$ lãnh ��o c�a ��ng và lãnh t% H� Chí Minh,
thông qua Vi�t Minh, dân t�c ta không nh�ng �ã �oàn
k
t l�i mà l�n ��u tiên �oàn k
t có hi�u qu� cao nh�t.
Chính vì vâ�y, tâ�t c� nh�ng quy
t �	nh c�a ��ng, c�a Hô�
Chí Minh và Viê�t Minh �ê�u �ã ���c tuy�t ��i �a s� quâ�n
chúng nhân dân m+i t�ng l�p �ng h�, k� c� các l$c l��ng
v�n ��ng ngoài M*t tr�n Vi�t Minh. K
t qu� là ch�
kho�ng hai tu�n, ���c �ô�ng bào c� n��c �ô�ng lòng, �ô�ng
s�c, Cách m�ng Tháng Tám 1945 �ã di]n ra m�t cách mau
l�, ��y b�n ljnh và sáng t�o, th�ng l�i hoàn toàn trong
c� n��c.

Nói v� th�ng l�i c�a Cách m�ng Tháng Tám, Ch� t	ch
H� Chí Minh vi
t: “Cách m�ng Tháng Tám � Vi�t Nam là
cu�c cách m�ng dân t�c dân ch� nhân dân �i�n hình �
m�t n��c thu�c �	a n�a phong ki
n do giai c�p công nhân
lãnh ��o. Th�ng l�i �y �ã ��a dân t�c Vi�t Nam b��c vào
kF nguyên m�i, kF nguyên ��c l�p, t$ do và ch� nghja xã
h�i. �ó là th�ng l�i c�a ���ng l�i gi��ng cao ng+n c� ��c
l�p dân t�c, dân ch� c�a giai c�p công nhân, k
t h�p ch*t

chA hai nhi�m v% ch�ng �
 qu�c và ch�ng phong ki
n.
�ó là th�ng l�i c�a ���ng l�i �oàn k
t toàn dân, s� d%ng
b�o l$c cách m�ng �� l�t �E ách th�ng tr	 c�a �
 qu�c và
phong ki
n. �ó là s$ tài tình, sáng t�o c�a ��ng trong
vi�c t�o th�i c�, n�m v�ng th�i c�, kh�i nghja giành
chính quy�n trong c� n��c”2. S$ th�ng l�i này c#ng chính
là s$ th�ng l�i c�a t� t��ng H� Chí Minh, v��t qua th�
thách và kiên �	nh con ���ng �ã ch+n. ��ng th�i là s$
th�ng l�i c�a ch� nghja Mác - Lênin ���c v�n d%ng m�t
cách sáng t�o vào hoàn c�nh c% th� c�a Vi�t Nam �úng
nh� Ch� t	ch H� Chí Minh kh�ng �	nh: “Ch� có ��ng nào
bi
t v�n d%ng m�t cách sáng t�o ch� nghja Mác - Lênin
vào hoàn c�nh c% th� c�a n��c mình thì m�i ��a s$
nghi�p gi�i phóng dân t�c �i �
n th�ng l�i và s$ nghi�p
xây d$ng ch� nghja xã h�i �i �
n thành công”. 

Nhi�u n"m, tháng �ã trôi qua, nh�ng ký �c h�i sinh
c�a c� m�t dân t�c thì không bao gi� ���c quên lãng.
Trong �áy lòng mLi ng��i dân Vi�t, s$ ra ��i c�a ��ng
v_n là m�t s$ ki�n di�u k' c�a l	ch s� dân t�c Viê�t Nam.
� �ó, có mô�t s$ th$c thô�ng nhâ�t, l	ch s� không thê� ph�
nhâ�n v�i s$ ra ��i c�a ��ng, M*t tr�n Vi�t Minh, ng+n c�
dân t�c ���c ��ng ta gi��ng cao h�n bao gi� h
t và M*t
trâ�n Vi�t Minh �ã th$c s$ tr� thành nhân t� trung tâm
quy t% s�c m�nh c�a nhi�u l$c l��ng và cá nhân yêu n��c
ti
n b�. Kh�i ��i �oàn k
t toàn dân �ã không nh�ng ���c
khôi ph%c, ���c c�ng c� mà còn ���c nâng lên t�m cao
m�i, k
t h�p v�i s�c m�nh c�a các l$c l��ng ti
n b� trên
th
 gi�i, t�o ra xung l$c h�i sinh m�nh mA �� bùng phát
k	p th�i, khi th�i c� �
n. Và � �ó, dân tô�c Viê�t Nam, nhân
lo�i tiê�n bô� yêu chuô�ng hòa bình l�i càng vô cùng yêu
quý, khâm ph%c, tôn vinh thiên tài lãnh ��o và tô� ch�c
th$c hiê�n cách m�ng c�a Hô� Chí Minh vj ��i.

KF niê�m 88 n"m ngày thành l�p ��ng, toàn ��ng, toàn
dân, toàn quân, toàn dân tô�c Viê�t Nam càng câ�n ph�i nL
l$c h+c tâ�p, nghiên c�u, thâ�m nhuâ�n và th$c hiê�n ���ng
lô�i ��i �oàn kê�t, bài h+c l	ch s� “Vi�c c��ng th��ng muôn
th�a là � dân tâm”, bài h+c n�m v�ng quy lu�t lòng dân
c�a Ch� t	ch Hô� Chí Minh nhiê�u h�n n�a, tô�t h�n n�a, cao
h�n n�a nhm kh�i d�y tinh th�n t$ hào t$ tôn dân t�c.
Xác �	nh ch� nghja yêu n��c chân chính là ��ng l$c vj ��i
trong ti
n trình th$c hiê�n th�ng l�i công cuô�c �ô�i m�i
toàn di�n, ��ng b� vì mô�t qu�c gia Viê�t Nam dân giàu,
n��c m�nh, xã hô�i dân ch�, công bng, v"n minh v�ng
b��c �i lên ch� nghja xã hô�i, có th� sánh vai v�i các
c��ng qu�c n"m châu nh� khát v+ng cháy b`ng và mong
mu�n t�t cùng c�a lãnh t% H� Chí Minh.�

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t.3, tr 230.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2002, t.6, tr. 629.
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K$ v�ng nhi�m k$ đ%i m�i  ho�t đ�ng
Công đoàn c& quan Trung �&ng 
M't tr(n T% qu	c Vi�t Nam

VŨ THU HÀ*

Tóm tắt: Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
cần nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động, xây
dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút ngày càng đông đảo người lao động gia
nhập Công đoàn. Đại hội lần thứ XIII Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tinh thần “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách
nhiệm” quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ chính trị, đóng góp xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Summary: Under the new requirements of industrialization, modernization of
VietNam, it is necessary to improve the quality of the Trade Union, renovate the model
of operation, build a strong union and attract more labours to join. The 13th Trade
Union Congress of the Vietnam Fatherland Front Central Committee for the period
2017-2022 has aimed at “renovation, democracy, solidarity and responsibility” to
successfully implement the Resolution of the Congress, complete political tasks, and
contribute to the building of a strong Trade Union.
Từ khóa: Công đoàn, đoàn viên, đổi mới, Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Key words: Trade union, trade union members, renovation, Trade Union of the Vietnam Fatherland Front Central
Committee.
Nhận bài: 2/1/2018; Sửa chữa: 8/1/2018; Duyệt đăng: 12/1/2018.

Nhiều thành tựu và hoạt động nổi bật
Công �oàn c� quan Trung ��ng M*t tr�n TE qu�c Vi�t

Nam v&a ��i h�i nhi�m k' 2017 - 2022. Trong nhi�m k'
qua, d��i s$ lãnh ��o c�a ��ng �oàn, Ban Th��ng tr$c,
Th� tr��ng c� quan, s$ lãnh ��o toàn di�n, th��ng xuyên
c�a ��ng �y, các chi b�; s$ ph�i h�p c�a lãnh ��o các
ban, ��n v	; s$ quan tâm, ch� ��o c�a Công �oàn Viên
ch�c Vi�t Nam, Công �oàn c� quan Trung ��ng M*t tr�n
TE qu�c Vi�t Nam �ã ��t ���c nhi�u thành t$u quan
tr+ng, có nhi�u �Ei m�i v� n�i dung, ph��ng th�c ho�t
��ng, ��t nhi�u k
t qu� và hoàn thành các nhi�m v%, ch�
tiêu ch� y
u do ��i h�i Công �oàn c� quan Trung ��ng
M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam l�n th� XII �� ra. 

Trong nhi�m k' qua, Công �oàn C� quan M*t tr�n
Trung ��ng �ã k
t n�p ���c 22 �oàn viên m�i, có 37 �oàn
viên công �oàn �u tú ���c xét c� �i h+c l�p nh�n th�c v�
��ng và �ã có 30 ��ng chí ���c vinh d$ ��ng trong hàng
ng# c�a ��ng C�ng s�n Vi�t Nam, góp ph�n t�o thêm s�c
m�nh cho tE ch�c Công �oàn. Các công �oàn c� s� �ã ch�
��ng và tích c$c tE ch�c v�i nhi�u hình th�c �� t�p h�p
�ông ��o �oàn viên, ng��i lao ��ng �óng góp th$c hi�n
nhi�u nhi�m v% chính tr	, nh�: TE ch�c thành công ��i
h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� VIII M*t tr�n TE qu�c Vi�t
Nam; B�u c� ��i bi�u Qu�c h�i khóa 14 và ��i bi�u H�i
��ng nhân dân nhi�m k' 2016 - 2021; tham m�u các n�i
dung ph�i h�p ho�t ��ng v�i các c� quan ��ng, Nhà n��c,

* Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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các tE ch�c thành viên phù h�p v�i ch�c n"ng, nhi�m v%
c�a tE ch�c M*t tr�n; �*c bi�t trong công tác giám sát và
ph�n bi�n xã h�i �ã ch� ��ng tri�n khai và t&ng b��c
kh�ng �	nh v	 trí, vai trò c�a M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam
trong công tác xây d$ng ��ng, chính quy�n, ��i di�n, b�o
v� quy�n và l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a các t�ng
l�p nhân dân; các phong trào, các cu�c v�n ��ng l�n c�a
M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam ti
p t%c ���c phát huy và ngày
càng có �nh h��ng l�n trong xã h�i. Vi�c �Ei m�i n�i
dung, ph��ng th�c ho�t ��ng, công tác ��i ngo�i nhân
dân ti
p t%c ���c t"ng c��ng. Tích c$c tham m�u v�i
��ng �oàn, Ban Th��ng tr$c và Th� tr��ng c� quan xây
d$ng và ngày càng hoàn thi�n h� th�ng các v"n b�n
h��ng d_n v� tE ch�c, ho�t ��ng trong h� th�ng M*t tr�n
và các quy ch
, quy �	nh trong c� quan. Vai trò c�a công
�oàn trong vi�c ��ng hành cùng b� ph�n chuyên môn các
ban, ��n v	 tháo g� khó kh"n trong th$c hi�n nhi�m v%
góp ph�n xây d$ng c� quan, ��n v	 v�ng m�nh, ch"m lo
��i s�ng, ��i di�n và b�o v� quy�n, l�i ích h�p pháp,
chính �áng c�a �oàn viên và ng��i lao ��ng, th$c hi�n
giao ��c thi �ua hng n"m t�o ��ng l$c làm vi�c En �	nh,

ti
n b� t�i các công �oàn c� s�, ��t ���c nhi�u k
t qu�
nEi b�t. Trong 5 n"m qua, nhi�u t�p th� và cá nhân ���c
t*ng Huân ch��ng ��c l�p, Lao ��ng các h�ng, ���c t*ng
c� thi �ua và bng khen c�a Chính ph�, c�a M*t tr�n. Do
��t ���c nh�ng thành tích xu�t s�c, trong nhi�m k' qua
Công �oàn c� quan M*t tr�n Trung ��ng �ã 2 l�n ���c
TEng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam t*ng bng khen, 2 l�n
���c nh�n c� thi �ua c�a Công �oàn Viên ch�c Vi�t Nam
và nhi�u bng khen cho các tE ch�c, cá nhân thu�c Công
�oàn c� quan Trung ��ng M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam. Các
ho�t ��ng xã h�i, nhân ��o, t& thi�n, hL tr� ��ng bào
khó kh"n �ã ���c cán b� công ch�c, viên ch�c, ng��i lao
��ng trong c� quan nhi�t tình h��ng �ng tham gia. Các
cu�c v�n ��ng xây d$ng Qu! “��n �n �áp nghja”, Qu! “Vì
ng��i nghèo”, �ng h� ��ng bào b	 thi�t h�i do thiên tai,
l# l%t � trong n��c, tr{ em nghèo g�c Vi�t t�i Campuchia,
Qu! “Vì Tr��ng Sa thân yêu”, Qu! “Mái �m tình
th��ng”… Công �oàn c� quan ph�i h�p v�i Ban chuyên
môn v�n ��ng trao t*ng 2 ngôi nhà ��i �oàn k
t tr	 giá
100 tri�u và 40 su�t quà cho h� nghèo, gia �ình chính
sách, gia �ình có công v�i cách m�ng t�i xã Kiên �ài,

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch: Trương Thị Ngọc Ánh, 
Nguyễn Hữu Dũng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, nhiệm kỳ 2017-2022.

ẢNH: KỲ ANH
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huy�n Chiêm Hóa, t�nh Tuyên Quang (n�i �*t Bia di tích
M*t tr�n Liên Vi�t). Trong nhi�m k' v&a qua, Công �oàn
c� quan �ã v�n ��ng ���c tEng s� ti�n �ng h� là:
615.712.000 ��ng. S$ h��ng �ng, �óng góp �ó mang ý
nghja r�t sâu s�c, góp ph�n th$c hi�n ch� tr��ng xoá �ói,
gi�m nghèo, ��m b�o an sinh xã h�i c�a ��ng và Nhà
n��c, c�ng c� kh�i ��i �oàn k
t toàn dân t�c, kh�i d�y
tinh th�n yêu n��c, truy�n th�ng t��ng thân, t��ng ái,
qua �ó nâng cao v	 th
, uy tín c�a tE ch�c công �oàn
trong �oàn viên, ng��i lao ��ng và trong xã h�i. 

Công tác tuyên truy�n, giáo d%c c�a công �oàn trong
nh�ng n"m qua có nhi�u �Ei m�i v� n�i dung và hình th�c
tuyên truy�n, t&ng b��c phù h�p v�i th$c ti]n c�a c� s�,
sát nhu c�u c�a �oàn viên, ng��i lao ��ng nh� biên so�n
B� chuyên �� v� công tác dân ch� - pháp lu�t c�a M*t tr�n
TE qu�c Vi�t Nam, tE ch�c sinh ho�t chuyên ��, l�ng ghép
vào ho�t ��ng v"n hoá, th� thao. Các câu l�c b� c�u lông,
bóng bàn, bóng �á thu hút nhi�u �oàn viên tham gia.
Nhân các d	p kF ni�m, nh�t là ngày truy�n th�ng M*t tr�n
TE qu�c Vi�t Nam 18/11 hng n"m, Công �oàn c� quan
M*t tr�n Trung ��ng ��u tE ch�c các h�i thao trong c�
quan. ��ng th�i, tích c$c tham gia ho�t ��ng giao l�u th�
thao c�a Kh�i thi �ua II Công �oàn Viên ch�c Vi�t Nam,

Công �oàn c� quan ��t nhi�u gi�i cao trong các n�i dung
thi ��u c�u lông, bóng bàn, tennis, c� t��ng. Phong trào
v"n hóa v"n ngh� c#ng có nhi�u ti
n b�, nhi�u gi+ng ca
hay ���c phát hi�n và có �i�u ki�n ���c th� hi�n trong
các h�i di]n, ho�t ��ng t�p th�, sinh ho�t th$c t
 c�a c�
quan, t�o ���c s$ �oàn k
t, g�n bó, vui t��i, ph�n kh�i
trong c� quan và t&ng ban, ��n v	. ��i V"n ngh� c� quan
���c thành l�p g�m nh�ng �oàn viên có kh� n"ng, yêu
thích v"n ngh�, tích c$c t�p luy�n và tham gia bi�u di]n
��t gi�i cao t�i các h�i di]n c�a Công �oàn Viên ch�c Vi�t
Nam, ��ng b� Kh�i các c� quan Trung ��ng, ��t gi�i ba
toàn �oàn t�i H�i di]n Ngh� thu�t qu�n chúng Công �oàn
Viên ch�c Vi�t Nam l�n th� III và ��t gi�i A toàn �oàn t�i
Liên hoan ngh� thu�t qu�n chúng  nhân d	p kF ni�m 10
thành l�p ��ng b� Kh�i các c� quan Trung ��ng.

Ban Ch�p hành Công �oàn c� quan �ã ban hành H��ng
d_n s� 01/HD-C�MTTW ngày 4/5/2013 v� vi�c nâng cao
ch�t l��ng ho�t ��ng và xây d$ng  Công �oàn c� s� v�ng
m�nh. Qua tri�n khai th$c hi�n �ã góp ph�n duy trì n�n
n
p sinh ho�t công �oàn, nhi�u Công �oàn c� s� �ã có
sáng t�o, sáng ki
n, ý t��ng m�i �� nâng cao ch�t l��ng
sinh ho�t và hi�u qu� ho�t ��ng th$c ch�t c�a Công �oàn
ban, ��n v	 mình nh� luôn ��m b�o s$ lãnh ��o th��ng

Nhiệm kỳ 5 năm qua, Công đoàn Cơ quan đã hoàn thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó
nhiều nội dung hoàn thành tốt, có sáng tạo, đổi mới.

ẢNH: KỲ ANH

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018
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xuyên c�a c�p �y, ch� ��ng tích c$c trong ph�i h�p v�i
lãnh ��o ban, ��n v	 trong vi�c th$c hi�n t�t quy ch
 dân
ch�, t�o �i�u ki�n cho các ho�t ��ng c�a Công �oàn, quan
tâm �
n quy�n và l�i ích chính �áng c�a ng��i lao ��ng
trong d	p nâng l��ng, thi nâng ng�ch, �� b�t, �i h+c…
Bên c�nh �ó, Ban ch�p hành Công �oàn c� quan �ã ch�
��o Ban Thanh tra nhân dân, 8y ban ki�m tra Công �oàn
phát huy tinh th�n trách nhi�m cùng tham gia ph�i h�p
trong ki�m tra, giám sát vi�c tri�n khai th$c hi�n Ngh	
quy
t h�i ngh	 cán b�, công ch�c, viên ch�c hng n"m.

Công �oàn ph�i h�p v�i Th� tr��ng c� quan ti
p t%c
duy trì b
p "n ph%c v% nhu c�u "n tr�a cho cán b�, công
ch�c trong c� quan ��m b�o ti
t ki�m, v� sinh, an toàn
th$c ph�m. Ban Th��ng v% Công �oàn ch� ��ng phát
phi
u th"m dò ý ki
n nh�n xét và yêu c�u c�a cán b�,
công ch�c, ng��i lao ��ng trong c� quan nhm t&ng b��c
c�i thi�n, nâng cao ch�t l��ng b�a "n và kh� n"ng ph%c
v%. K	p th�i �� xu�t, tE ch�c th"m h`i, ��ng viên cán b�,
công ch�c và gia �ình khi có vi�c vui, bu�n; �� xu�t tr�
c�p ��t xu�t cho 28 cán b�, công ch�c có hoàn c�nh khó
kh"n, g*p b�nh hi�m nghèo v�i tEng s� kinh phí hàng
tr"m tri�u ��ng. Các ho�t ��ng tE ch�c khám s�c kho{
�	nh k' cho cán b�, công ch�c, ng��i lao ��ng; ph�i h�p
v�i H�i C$u chi
n binh tE ch�c g*p m*t, t*ng quà các gia

�ình chính sách nh�: th��ng binh, con th��ng binh, gia
�ình li�t sj hi�n là cán b�, công ch�c c�a c� quan nhân
d	p Ngày Th��ng binh - Li�t sj 27/7, ngày thành l�p Quân
��i nhân dân Vi�t Nam 22/12… �ã th� hi�n tinh th�n
trách nhi�m, tính ch� ��ng, sáng t�o c�a công �oàn, góp
ph�n nâng cao ��i s�ng v�t ch�t, tinh th�n cho �oàn
viên, ng��i lao ��ng, t�o cao trào m�i trong công ch�c,
viên ch�c, ng��i lao ��ng và ho�t ��ng công �oàn. 

Các phong trào thi �ua, cu�c v�n ��ng xây d$ng ng��i
cán b�, công ch�c, viên ch�c “Trung thành, trách nhi�m,
liêm chính, sáng t�o”; th$c hi�n “N"m vì l�i ích �oàn viên
công �oàn” ���c Công �oàn c� quan M*t tr�n Trung ��ng
ch� ��ng tri�n khai, các công �oàn c� s� tích c$c h��ng
�ng… luôn g�n v�i nhi�m v% chính tr	 và ���c th$c hi�n
sôi nEi, r�ng kh�p v�i nhi�u hình th�c �a d�ng, phong
phú. Qua phong trào, ��i ng# cán b�, công ch�c, viên
ch�c �ã nâng cao ch�t l��ng nghiên c�u, tham m�u, xây
d$ng các d$ th�o v"n b�n góp ph�n cho nh�ng quy
t
�	nh quan tr+ng c�a ��ng �oàn, Ban Th��ng tr$c 8y ban
Trung ��ng M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam; nâng cao vai trò
c�a M*t tr�n TE qu�c Vi�t Nam v�i s$ nghi�p cách m�ng
c�a dân t�c, góp ph�n vào thành t$u En �	nh kinh t
 vj
mô, phát tri�n kinh t
 - xã h�i, gi� v�ng an ninh, qu�c
phòng, m� r�ng quan h� ��i ngo�i. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 17 đồng chí và bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức
Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. ẢNH: KỲ ANH
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���c s$ ch� ��o c�a ��ng �y c� quan tri�n khai th$c
hi�n vi�c h+c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong
cách H� Chí Minh, Công �oàn c� quan �ã phát ��ng toàn
th� �oàn viên công �oàn �"ng ký th$c hi�n; nhi�u công
�oàn c� s� ph�i h�p v�i lãnh ��o ban và tham m�u chi �y
tE ch�c sinh ho�t chuyên �� v�i n�i dung thi
t th$c và ý
nghja, ph�i h�p tE ch�c các buEi sinh ho�t th$c t
, v�
ngu�n, dâng h��ng t�i các khu t��ng ni�m Bác H�, th"m
các di tích l	ch s�: Khu di thích K9 Ba Vì, Khu ATK t�i
Thái Nguyên, dâng h��ng t�i ��n th� Hai Bà Tr�ng, Khu
t��ng ni�m Bác H� t�i Tuyên Quang… mang ý nghja giáo
d%c sâu s�c, �� l�i nhi�u �n t��ng t�t ��p cho toàn th�
�oàn viên tham gia, ��ng th�i g�n v�i th$c hi�n  tiêu chí
v� “Rèn luy�n t� cách ng��i cán b� M*t tr�n”. Bên c�nh
�ó, �oàn viên công �oàn c#ng tích c$c tham gia cam k
t
th$c hi�n các n�i dung c�a Ngh	 quy
t TW 4 khóa XII v�
“T"ng c��ng xây d$ng, ch�nh ��n ��ng; ng"n ch*n, ��y
lùi s$ suy thoái v� t� t��ng chính tr	, ��o ��c, l�i s�ng,
nh�ng bi�u hi�n "t$ di]n bi
n", "t$ chuy�n hóa" trong
n�i b�” theo ch� tr��ng chung c�a ��ng �y c� quan nhm
kh�c ph%c nh�ng t�n t�i h�n ch
, phát huy nh�ng �i�m
m�nh c�a mLi cá nhân, ��ng viên, bi�u d��ng, khen
th��ng k	p th�i nh�ng nhân t� �i�n hình làm g��ng
trong các phong trào, ho�t ��ng công �oàn.

Nội dung và phương thức hoạt động công
đoàn có bước đổi mới

N�i dung và ph��ng th�c ho�t ��ng công �oàn có
b��c �Ei m�i, �ã làm rõ h�n v� mô hình tE ch�c, n�i
dung, nhi�m v% c�a t&ng công �oàn c� s�. Trong 5 n"m
qua, các công �oàn c� s� �ã t�p trung cho công tác phát
tri�n �oàn viên, �Ei m�i n�i dung, ph��ng th�c và nâng
cao ch�t l��ng ho�t ��ng c�a tE ch�c công �oàn và nâng
cao n"ng l$c c�a ��i ng# cán b� công �oàn ��t nhi�u k
t
qu� t�t. Hi�n nay, Công �oàn c� quan M*t tr�n Trung
��ng g�m 15 Công �oàn c� s� tr$c thu�c, trong �ó có 2
��n v	 công �oàn trên 50 �oàn viên, 4 ��n v	 có s� �oàn
viên d��i 10 ng��i. Tính �
n tháng 11/2017, ��i ng# cán
b�, công ch�c, viên ch�c, ng��i lao ��ng c� quan có  274
ng��i, h�u h
t ���c �ào t�o c� b�n, tâm huy
t, nhi�t
tình, có tinh th�n trách nhi�m cao, ch	u khó h+c t�p nâng
cao trình �� lý lu�n, chuyên môn nghi�p v%, trong �ó cán
b� thu�c di�n Ban Bí th�, Ban TE ch�c Trung ��ng qu�n
lý g�m 5 ng��i. Trình �� qu�n lý, chuyên môn nghi�p v%,
lý lu�n chính tr	 c�a cán b�, công ch�c, viên ch�c, ng��i
lao ��ng trong c� quan ngày càng ���c nâng cao.

Công tác �ào t�o, b�i d��ng cán b� công �oàn �ã có
chuy�n bi
n tích c$c theo h��ng �a d�ng hoá hình th�c,
�Ei m�i n�i dung, ch��ng trình, ph��ng pháp �ào t�o.
Hng n"m, Công �oàn ��u ph�i h�p tE ch�c cho toàn th�
cán b�, công ch�c, ng��i lao ��ng tham gia l�p t�p hu�n
k
t h�p tE ch�c tham quan, nghiên c�u th$c t
, h+c t�p và

trao �Ei kinh nghi�m t�i các �	a ph��ng. Các 8y viên Ban
Ch�p hành Công �oàn c� quan, Ban Ch�p hành Công �oàn
c� s� tr$c thu�c ��u tham d$ ��y �� 1 n"m t& 2 �
n 3 k'
các l�p t�p hu�n do Công �oàn Kh�i thi �ua II, Công �oàn
Viên ch�c và Công �oàn c� quan tE ch�c v�i các n�i dung
nhm nâng cao n"ng l$c, trình ��, k! n"ng tE ch�c các
ho�t ��ng công �oàn, công tác qu�n lý tài chính, h+c t�p
kinh nghi�m c�a công �oàn các ��n v	 khác v� k! n"ng
ho�t ��ng công �oàn và n"ng l$c, b�n ljnh ��i di�n, b�o v�
quy�n và l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a ng��i lao ��ng. 

Ch�t l��ng cán b� công �oàn nhìn chung ���c nâng
lên c� v� trình �� chuyên môn, nghi�p v% công tác công
�oàn, v� lý lu�n chính tr	 và n"ng l$c th$c hi�n nhi�m v%.
Cán b� tr{, cán b� n�, cán b� công �oàn chuyên trách
���c quan tâm h�n. Ph�n l�n cán b� công �oàn gi� gìn
���c ph�m ch�t chính tr	, ��o ��c, l�i s�ng, trung thành
v�i s$ nghi�p cách m�ng c�a ��ng; nhi�t tình, t�n t%y,
trách nhi�m v�i công tác công �oàn. 

Một số bài học kinh nghiệm  
��t ���c nh�ng k
t qu� nh� trên là do tE ch�c

công �oàn �ã v�n d%ng thành công các bài h+c kinh
nghi�m nh�: 

M�t là, ho�t ��ng công �oàn ph�i bám sát quan �i�m
ch� ��o c�a ��ng �y v� g�n vi�c th$c hi�n nhi�m v% chính
tr	 c�a c� quan và ch�c n"ng nhi�m v% c�a tE ch�c công
�oàn; coi tr+ng công tác ph�i h�p v�i chính quy�n, lãnh
��o các ban, ��n v	 chuyên môn �� t�o thành s�c m�nh
tEng h�p, góp ph�n nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng. 

Hai là, ho�t ��ng công �oàn ph�i h��ng v� c� s�, th$c
hi�n t�t vai trò ��i di�n, b�o v� quy�n, l�i ích h�p pháp,
chính �áng c�a �oàn viên và ng��i lao ��ng; t�p trung
c�ng c�, xây d$ng công �oàn c� s� v�ng m�nh; nâng cao
vai trò, ch�t l��ng ho�t ��ng c�a công �oàn c�p trên tr$c
ti
p c� s� �� giúp ��, hL tr�, gi�i quy
t v��ng m�c cho
công �oàn c� s�.

Ba là, quan tâm �ào t�o, b�i d��ng ��i ng# cán b�
công �oàn c� s� �áp �ng yêu c�u nhi�m v%. 

B�n là, luôn luôn c�i ti
n l� l�i làm vi�c, gi� v�ng kF
c��ng, kF lu�t công tác, ch�ng b�nh hành chính, hình
th�c gi�n ��n trong ho�t ��ng công �oàn; có tr+ng tâm,
tr+ng �i�m trong công tác ch� ��o th$c hi�n.

N"m là, n�i dung, hình th�c ho�t ��ng công �oàn ph�i
không ng&ng ���c �Ei m�i, �a d�ng hóa phù h�p v�i �i�u
ki�n th$c ti]n c�a c� quan, �áp �ng yêu c�u nhi�m v% ��
ra c#ng nh� nhu c�u, l�i ích chính �áng, thi
t thân c�a
�a s� cán b�, công ch�c, ng��i lao ��ng; làm t�t công tác
t� t��ng, phát huy ���c n"ng l$c s� tr��ng, ��ng viên s$
nhi�t tình, tích c$c tham gia h��ng �ng phong trào c�a
các �oàn viên công �oàn.�

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT 2018



MSR - Đi�m sáng trong
ngành khai khoáng Vi�t Nam

Việt Nam chưa từng được công nhận là một quốc gia công nghiệp, nhưng giờ đây
thế giới đã biết đến hóa chất vonfram - một sản phẩm công nghệ cao, một nhu
cầu thiết yếu của tương lai đến từ Tập đoàn Masan Tài nguyên.

D� án �a kim Núi Pháo, tr�i r�ng trên di�n tích 9.21
km2, n�m � huy�n 	
i T�, t�nh Thái Nguyên, m Núi
Pháo có v�n ��u t� h�n 500 tri�u �ô la, là m có tr�
l��ng vonfram l�n nh�t th� gi�i. K� t� khi �i vào

ho
t ��ng n�m 2010 ��n nay, Masan Resources (MSR) �ã
không ng�ng n� l�c �� xây d�ng, v�n hành và phát tri�n m
Núi Pháo tr� thành m�t hình m�u v� khai thác và ch� bi�n
khoáng s�n theo h��ng hi�n �
i, trách nhi�m và b�n v�ng t
i
Vi�t Nam, ��ng th�i Công ty �ã ��a tên c�a Vi�t Nam vào
b�n �� vonfram th� gi�i v�i t� cách là m�t nhà s�n xu�t hóa
ch�t vonfram hàng ��u.

Nhóm đặc trách về khai khoáng của APEC 
đến thăm Nhà máy, tháng 5/2017.
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Là doanh nghi�p thu�c kh�i t� nhân 100% v�n trong
n��c, ngay t� khi thành l�p, MSR �ã b!t nh"p v�i s� phát
tri�n c�a công ngh� trên th� gi�i, s# d$ng nh�ng ngu�n
nhân l�c tiên ti�n nh�t.

V�i chi�n l��c l�y công ngh� làm �òn b&y, MSR �ã
��u t� dây chuy�n công ngh� tiên ti�n nh�t vào nhà
máy ch� bi�n cùng v�i bí quy�t qu�c t� trong khai thác
và ch� bi�n. MSR �ã tuy�n d$ng ��i ng' chuyên gia xu�t
s!c nh�t c�a Vi�t Nam và th� gi�i, trong �ó có nh�ng
ng��i k� th�a th�c ti*n và kinh nghi�m v�n hành các
m khai thác và ch� bi�n khoáng s�n công ngh� cao t�
các qu�c gia có hàng tr�m n�m kinh nghi�m trong l+nh
v�c khai thác và ch� bi�n khoáng s�n kim lo
i nh�
Australia, Trung Qu�c, Papua New Guinea, Lào... 	�i ng'
các chuyên gia làm vi�c t
i m Núi Pháo có trung bình
trên 15 n�m kinh nghi�m t� các m l�n n/i ti�ng trên
th� gi�i và Vi�t Nam nh� Barrick Gold, Riotiato, BHP
Billiton, Sepon, B�n Phúc…

Các chuyên gia �ã ��n làm vi�c t
i Vi�t Nam v�i m$c
�ích h� tr� Công ty nhanh chóng b!t nh"p v�i công ngh�
khai thác tiên ti�n nh�t, ��ng th�i h� tr� hàng ngàn lao
��ng c�a MSR trong chuy�n giao công ngh� và trao �/i
kinh nghi�m, �� góp ph�n hình thành m�t th� h� các nhà
khai khoáng Vi�t Nam có kh� n�ng tham gia v�n hành b�t
k3 dây chuy�n công ngh� khai thác và ch� bi�n khoáng
s�n tiên ti�n nào trên th� gi�i.

Bên c
nh t�p trung vào ho
t ��ng s�n xu�t, MSR luôn
cam k�t th�c hi�n phát tri�n b�n v�ng và n� l�c g!n k�t
c�ng ��ng theo tiêu chu&n c�a các t/ ch4c qu�c t� thông
qua r�t nhi�u ho
t ��ng nh� xây d�ng các khu tái �"nh
c� tiêu chu&n, xây d�ng chu�i cung 4ng �"a ph��ng, phát
tri�n mô hình VietGap; �6c bi�t Qu7 v�n vay Ph$c h�i
kinh t� c�a Công ty �ã tr� thành m�t trong nh�ng mô
hình �i�n hình c�a t�nh Thái Nguyên v� huy ��ng các

doanh nghi�p chia s8 ngu�n l�c h� tr� ng��i nghèo và
các h� khó kh�n v� kinh t� ���c vay v�n �� phát tri�n
kinh t� h� gia �ình.

Cho t�i nay, Masan Resources �ã �óng góp hàng ngàn
t: ��ng cho ngân sách nhà n��c, t
o vi�c làm /n �"nh
cho h�n 1.000 lao ��ng trong Công ty c'ng nh� c� h�i
thu nh�p cho hàng ngàn lao ��ng �"a ph��ng khác, góp
ph�n thúc �&y m
nh m< s� phát tri�n kinh t� - xã h�i t
i
�"a ph��ng.

Công ty th��ng tham gia ho6c t/ ch4c các ch��ng
trình thi�n nguy�n nh� hàng n�m t/ ch4c các ho
t ��ng
��n �n �áp ngh+a t
i các xã b" �nh h��ng c�a thiên tai,
t�t ng��i nghèo. Trong tháng 8/2017 v�a qua, v�i mong
mu�n chia s8 nh�ng khó kh�n, m�t mát v�i bà con nhân
dân, nh�t là các em h@c sinh � các t�nh Yên Bái, S�n La
sau khi c�n l' �i qua, MSR �ã phát ��ng Ch��ng trình
“Ti�p s4c h@c sinh vùng l' quét tr� l
i tr��ng h@c”. Công
ty �ã trao t6ng t/ng c�ng 510 chi�c gi��ng, 532 chi�c
��m cho 8 tr��ng dân t�c bán trú TH - THCS thu�c 2
huy�n Mù Cang Ch�i - Yên Bái và M��ng La - S�n La; 5
bình nóng l
nh cho 3 tr��ng m�m non. T/ng giá tr"
t��ng ���ng 431.240.000 VND. I�c tính trên 1.000 em
h@c sinh có ch� n�m s
ch s< an toàn t
i phòng � bán trú
c�a tr��ng. T� n�m 2006 ��n nay, MSR �ã �óng góp cho
các ho
t ��ng tài tr� và trách nhi�m xã h�i h�n 6,5 t:
��ng.

V�i nh�ng thành t�u �
t ���c trong th�i gian qua,
vào tháng 5/2017, m �a kim Núi Pháo �ã vinh d� ���c
Nhóm �6c trách v� khai khoáng c�a APEC ��n th�m và
�ánh giá cao trong t�t c� các các l+nh v�c khai thác, s�n
xu�t, ch� bi�n và b�o v� môi tr��ng, an toàn và an sinh
xã h�i.�

Hoạt động thiện nguyện của CB-CNV Công ty tại Trường
THCS Lao Chải, Yên Bái.

Nhà may địa phương - Mô hình doanh nghiệp cung ứng 
địa phương do MSR thành lập.
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Nông dân thay đổi tập quán canh tác,
thích ứng với công nghệ thông tin - sản
xuất lúa hiệu quả

Nông dân �ã quen v�i t�p quán canh tác truy�n th�ng,
gieo s
 gi�ng, bón phân, s# d$ng thu�c tr� sâu b�a bãi,
không �úng tiêu chu&n. 	i�u này d�n ��n m�t h�u qu� là
s�n l��ng và ch�t l��ng lúa g
o thu ���c không cao, không
/n �"nh, không �áp 4ng tiêu chu&n g
o th��ng ph&m.

Tr��c hoàn c�nh �ó, SERO phát hành 4ng d$ng Sero Lúa
- gi�i pháp nh�t kí canh tác �i�n t# giúp nông dân ghi l
i
các ho
t ��ng canh tác c�a mình và k�t n�i v�i cán b� qu�n
lý nông nghi�p, các chuyên gia t� h� th�ng. V�i các thao tác
��n gi�n, nông dân s# d$ng �i�n tho
i thông minh ch$p
hình �nh b�nh và ghi chép l
i hóa ch�t �ã s# d$ng, sau �ó
nhà qu�n lý s< ph�n h�i v� cách th4c x# lý, �"nh h��ng các
công vi�c c�n làm ti�p theo, t� �ó giúp phòng ng�a d"ch
b�nh, gi�m chi phí phân bón, thu�c tr� sâu...

Chuyển đổi mô hình, HTX phát huy hiệu
quả quản lý tập trung với ứng dụng từ
công nghệ

HTX và các doanh nghi�p g6p khó kh�n trong vi�c
theo dõi, khuy�n cáo sâu b�nh cho nông dân vì di�n tích
l�n nên có th� d�n ��n tình tr
ng bùng phát d"ch b�nh;
khó ki�m soát v�t t� nông nghi�p (gi�ng, thu�c BVTV,
phân bón)...

V�i ph�n m�m qu�n lý canh tác Sero Manager (Nhà
qu�n lý), HTX c'ng nh� doanh nghi�p s�n xu�t có th�
qu�n lý và t�ng s� t��ng tác v�i nông dân giúp theo dõi,
qu�n lý quá trình canh tác, tình hình sâu b�nh trên toàn
di�n tích; th�ng kê s� l��ng v�t t� nông dân �ã s# d$ng;
gi�m thi�u th�i gian th�m ��ng.

Bên c
nh �ó, v�i ph�n m�m qu�n lý này cán b� HTX
cùng chuyên gia nông nghi�p s< giúp �\ nông dân d� có
th� canh tác chu&n theo GAP, nh�n d
ng sâu b�nh và cung
c�p gi�i pháp k"p th�i �� gi�m chi phí ��u vào, ghi chép
quá trình canh tác �� ch4ng minh ngu�n g�c và an toàn

th�c ph&m; cung c�p báo cáo quá trình canh tác, n�ng
su�t thu ho
ch và ch�t l��ng s�n ph&m cho nhà qu�n lý.

Kết nối doanh nghiệp với vùng nguyên
liệu, đảm bảo và chứng minh chất lượng
nông sản sạch

Lúa th��ng ph&m c�a nông dân t� ��ng ru�ng ��n th"
tr��ng n�i �"a/xu�t kh&u ph�i tr�i qua nhi�u khâu trung
gian, giá lên quá cao so v�i giá mua t
i ru�ng c�a nông
dân. Trong khi �ó, ��n v" mua l
i g6p khó kh�n trong vi�c
truy xu�t ngu�n g�c, không th� thu mua s� l��ng l�n lúa
g
o cùng ch�t l��ng và không có d� li�u �� ch4ng minh
s�n ph&m �
t an toàn th�c ph&m.

SERO cung c�p c/ng th��ng m
i �i�n t# k�t n�i tr�c ti�p
t� doanh nghi�p ��n vùng nguyên li�u giúp gia t�ng hi�u
qu� ho
t ��ng cho các bên trong chu�i cung 4ng, gi�i quy�t
bài toán cho c� 2 bên cung - c�u, yêu c�u ph�i t
o ra ���c
th" tr��ng minh b
ch cho chu�i s�n xu�t an toàn.

Hi�n nay, SERO �ã kh�o sát, thí �i�m t
i 2 vùng ��ng
b�ng sông H�ng và ��ng b�ng sông C#u Long và tri�n
khai th�c t� qu�n lý canh tác các cánh ��ng, vùng
nguyên li�u quy mô l�n: 110ha t
i Ngh� An và t
i H�u
Giang 100ha.

S�n xu�t lúa th��ng ph	m 
theo tiêu chu	n VietGAP và GlobalGAP

Sero là doanh nghiệp công nghệ về nông nghiệp, chuyên cung cấp giải pháp quản lý
canh tác thông minh, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP, GlobalGAP và mạng
lưới chuỗi cung ứng - sản xuất - tiêu thụ. Số hóa thông tin sản xuất cây trồng, giúp
các nhà quản lý và cán bộ nông nghiệp theo dõi diễn biến trên cánh đồng từ xa. Sau
thu hoạch Sero kết nối nông dân với doanh nghiệp thu mua trực tiếp.
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Vinmec Times City - b�nh vi�n ��u tiên trong H� th�ng
Y t� Vinmec và c'ng là b�nh vi�n �a khoa ��u tiên
t
i Vi�t Nam �
t ch4ng ch� JCI - ch4ng nh�n ch�t
l��ng qu�c t�. N�m 2016, Vinmec Times City c'ng �ã

vinh d� ���c trao gi�i th��ng “B�nh vi�n Vi�t Nam ti�n b�
nh�t” c�a Hi�p h�i Qu�n lý B�nh vi�n Châu Á.

Sau 6 n�m, t� 1 b�nh vi�n ban ��u, toàn h� th�ng �ã
phát tri�n lên quy mô ��ng b�, g�m 3 h�p ph�n g!n k�t ch6t
ch<: Chu�i b�nh vi�n - Các Vi�n nghiên c4u - Tr��ng 	
i h@c
Khoa h@c S4c khe Vinmec.

Trong �ó, chu�i b�nh vi�n hi�n có 8 c� s� (6 b�nh vi�n
�a khoa và 2 phòng khám) �ã �i vào ho
t ��ng t
i Hà N�i,
TP. H� Chí Minh, H
 Long, Nha Trang, Phú Qu�c và 	à N_ng.
Theo chi�n l��c phát tri�n, ��n n�m 2020, toàn chu�i s< có
10 b�nh vi�n Vinmec trên c� n��c.

Song song v�i vi�c phát tri�n chu�i 10 b�nh vi�n, n�m
2016, H� th�ng Y t� Vinmec �ã thành l�p Vi�n Nghiên c4u T�
bào g�c và Công ngh� gen. Trong t��ng lai, Vinmec s< xây
d�ng chu�i Vi�n Nghiên c4u chuyên sâu trong các l+nh v�c
tr@ng �i�m nh� ung b��u, tim m
ch… D� ki�n vào n�m
2019, Tr��ng 	
i h@c Khoa h@c S4c khe Vinmec c'ng s<
tuy�n sinh khóa ��u tiên, �ào t
o nhân l�c cho ngành y nói
chung và h� th�ng nói riêng.

Bên c
nh vi�c ki�n toàn h� th�ng, ch�t l��ng khám ch�a
b�nh và nghiên c4u t
i Vinmec ngày càng ���c nâng cao. V�i
c� s� v�t ch�t v��t tr�i; ��i ng' chuyên gia, bác s7 ��u ngành;

liên t$c 4ng d$ng các ph��ng pháp �i�u tr" m�i nh�t th� gi�i
cùng d"ch v$ toàn di�n, H� th�ng Y t� Vinmec �ã tr� thành �"a
ch� ch�m sóc s4c khe tiêu chu&n qu�c t� t
i Vi�t Nam.

	6c bi�t, tháng 9/2016, T�p �oàn Vingroup công b�
chuy�n �/i H� th�ng Y t� Vinmec sang mô hình phi l�i
nhu�n, cam k�t dùng 100% l�i nhu�n cho xã h�i. V�i mô hình
phi l�i nhu�n và ho
t ��ng minh b
ch, hi�u qu�, Vinmec �ã
nh�n ���c s� h�p tác, ��ng hành và h� tr� c�a các chuyên
gia, ��i tác hàng ��u trong và ngoài n��c �� nhanh chóng
ti�p c�n các d"ch v$ y t� theo tiêu chu&n qu�c t�.

V�i nh�ng thành qu� v��t b�c cùng �"nh h��ng ��u t�
bài b�n, xuyên su�t, H� th�ng Y t� Vinmec �ang ti�n d�n t�i
m$c tiêu tr� thành chu�i b�nh vi�n hàng ��u t
i Vi�t Nam,
mang l
i d"ch v$ ch�m sóc s4c khe toàn di�n - chuyên
nghi�p, d�n ��u v� ch�t l��ng chuyên môn, �i ��u trong
4ng d$ng công ngh�, sánh ngang v�i các b�nh vi�n trong
khu v�c và qu�c t�.

Vinmec �ã �
t ���c nhi�u k�t qu� kh� quan trong nghiên
c4u 4ng d$ng ghép t� bào g�c ch�a nhi�u b�nh ph4c t
p
nh� b
i não, t� k:, x� gan, teo ���ng m�t b&m sinh, x� ph/i
tr8 �8 non…

Ch� sau 10 tháng tri�n khai, tháng 12/2017, Vinmec �ã
tr� thành b�nh vi�n th�c hi�n nhi�u ca thay van ��ng m
ch
ch� qua da (TAVI) nh�t Vi�t Nam và ti�n g�n t�i m$c tiêu tr�
thành Trung tâm can thi�p TAVI ��c l�p ��u tiên t
i Vi�t
Nam mang �`ng c�p qu�c t�.

H� th
ng Y t� t� nhân phi l�i nhun
đ�u tiên t�i Vi�t Nam

Vinmec là Hệ thống Y tế phi lợi nhuận do Vingroup - Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng
đầu Việt Nam đầu tư phát triển từ năm 2012, với sứ mệnh “Mang lại sự lựa chọn
hoàn hảo về chăm sóc sức khỏe”.
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EVNNPT tri�n khai
“Tu�n l� h�ng EVN l�n th� III”

DUYÊN HẢI

Hiến máu nhân đạo đã trở thành một trong những hoạt động thường niên, một
nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công nhân viên chức lao động Tổng Công ty Truyền
tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong những năm qua. Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN”
lần thứ 3 diễn ra từ 25-31/12/2017, EVNNPT đã có văn bản triển khai tuyên truyền,
vận động người lao động trong hệ thống trên cả nước tham gia.

Sáng 27/12/2017, t
i tr$ s� c� quan T/ng Công ty,
m6c dù th�i ti�t m�a l
nh nh�ng r�t �ông cán b�,
CNVCL	 các ��n v" tr�c thu�c T/ng Công ty t
i �"a
bàn thành ph� Hà N�i g�m: C� quan T/ng Công ty,

Ban Qu�n lý d� án các công trình �i�n mi�n B!c (NPMB),
Công ty Truy�n t�i �i�n 1 (PTC1), Công ty D"ch v$ k7
thu�t truy�n t�i �i�n (NPTS) �ã nhi�t tình ��n làm các
th� t$c ��ng ký hi�n máu.

Phát bi�u t
i l* phát ��ng, ông Ph
m Lê Phú - Phó
T/ng giám ��c EVNNPT cho bi�t: “Hi�n t
i, l��ng máu l�u
tr� chúng ta m�i �áp 4ng ���c h�n 50% nhu c�u máu cho
�i�u tr". Vì v�y, vi�c góp công s4c, hi�n máu c4u ng��i là
vi�c làm c�n thi�t, là ngh+a c# cao �jp mà cán b�, CNVCL	
T/ng Công ty ��u h��ng t�i.

Trong nh�ng n�m qua, bên c
nh vi�c th�c hi�n t�t
nhi�m v$ qu�n lý v�n hành và ��u t� xây d�ng l��i �i�n
truy�n t�i ��m b�o an toàn, /n �"nh, liên t$c, ��m b�o
cung c�p �� �i�n cho phát tri�n kinh t� xã h�i c�a ��t
n��c và ��i s�ng sinh ho
t c�a nhân dân thì vi�c hi�n
máu nhân �
o �ã tr� thành truy�n th�ng, nét v�n hoá,
th� hi�n trách nhi�m v�i c�ng ��ng c�a t�p th� CB,
CNVCL	 T/ng Công ty...”. 

V�i thông �i�p “V
n trái tim, m�t t�m lòng” ��t hi�n
máu l�n này nh�n ���c s� quan tâm, h��ng 4ng c�a các
��ng chí lãnh �
o T/ng Công ty, lãnh �
o các ban, ��n v"
và �ông ��o CBCNV T/ng công ty, trong �ó có nh�ng
ng��i �ã tham gia hi�n máu liên t$c trong nhi�u n�m.
V�i s� nhi�t tình, h�ng hái ��ng ký hi�n máu, trong bu/i
sáng �ã thu ���c g�n 100 ��n v" máu.

	�n t� r�t s�m �� làm các th� t$c, tay trong tay cùng
cho �i gi@t máu �ào, nhìn gia �ình anh ch" S�n Hà - Thu
H�ng (PTC1) th�t r
ng ng�i h
nh phúc. Ch" Thu H�ng
vui v8 chia s8 hai v� ch�ng ch" �ã nhi�u l�n cùng nhau
�i hi�n máu và nh�n m
nh thông �i�p “hi�n máu là
ngh+a c# cao �jp, hi�n máu không có h
i cho s4c kho8”
v�i m$c �ích khích l� tinh th�n các c6p v� ch�ng khác

trong ��n v", T/ng công ty cùng tham gia ho
t ��ng
thi�n nguy�n này.

Tham gia hi�n máu l�n th4 5, ch" Tr�n Thùy Linh - Bí
th� 	oàn Thanh niên NPMB tâm ni�m r�ng: “M�t gi@t máu
cho �i - M�t cu�c ��i � l
i” c'ng nh� hy v@ng “không ch�
em và các b
n �oàn viên thanh niên mà ngày càng có
nhi�u cán b� công nhân viên t
i NPMB tích c�c tham gia
ho
t ��ng ý ngh+a này.

Ch��ng trình “Tu�n l* h�ng EVN” là m�t hành ��ng
cao c�, m�t ngh+a c# cao �jp, th� hi�n tình c�m và trách
nhi�m c�a CBCNV T/ng Công ty ��i v�i xã h�i, v�i c�ng
��ng và v�i nh�ng ng��i b�nh �ang t�ng phút, t�ng gi�
trông ch� �ón nh�n nh�ng dòng máu �� h�i sinh s� s�ng.
V�i nh�ng gi@t máu h�ng cho �i, nh�ng ng��i “Lính
truy�n t�i �i�n”�ã nhân lên ni�m nhân ái, nhân tính
thi�n nguy�n, nhân ni�m h
nh phúc, mang ��n c� h�i
cho nhi�u b�nh nhân c�n máu, nh�t là trong nh�ng d"p
T�t ��n Xuân v�.�

Ông Phạm Lê Phú - Phó Tổng giám đốc EVNNPT phát biểu
tại lễ phát động.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ
PHÁT TRIỂN NHÀ

(HOUSING RENOVATION AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY)

Công ty C/ ph�n Tu t
o và Phát tri�n nhà - thành
viên tr�c thu�c T/ng Công ty 	�u t� và Phát tri�n
nhà Hà N�i là doanh nghi�p kinh t� m
nh c�a Nhà
n��c t
i Hà N�i. Tr�i qua g�n 60 n�m xây d�ng và

tr��ng thành, t� ti�n thân là m�t ��i tu b/ công th�, ��n
nay Công ty �ã là m�t doanh nghi�p xây d�ng v�ng vàng
trong l+nh v�c xây d�ng, ki�n thi�t Th� �ô. 

Là Công ty ��u tiên c�a thành ph� th�c hi�n phát
tri�n nhà � theo D� án t� nh�ng n�m 1980, Công ty �ã
xây d�ng ���c ��i ng' ng��i lao ��ng có k7 thu�t lành
ngh�, nhi�u kinh nghi�m trong t/ ch4c th�c hi�n và làm
ch� ��u t� các d� án phát tri�n nhà �, khu �ô th" m�i, t/
ch4c thi công xây l!p, t/ ch4c qu�n lý khu dân c�… trên
�"a bàn Th� �ô và t
i nhi�u t�nh, thành trong c� n��c.  

K�t h�p cùng h� th�ng máy móc, thi�t b" thi công
hi�n �
i, Công ty �ã ��m nh�n thi công xây d�ng nhi�u
công trình dân d$ng, công nghi�p, giao thông, h
 t�ng và
các l+nh v�c khác. Dù v�i vai trò là ch� ��u t� d� án phát
tri�n nhà �, khu �ô th"… hay là nhà th�u xây l!p, Công
ty luôn xây d�ng uy tín v�ng vàng v� ch�t l��ng, s� hài
lòng c�a khách hàng.

Chính sách phát tri�n c�a Công ty là gi� v�ng và duy
trì các ho
t ��ng hi�u qu�, phát tri�n b�n v�ng, chú
tr@ng và quan tâm trách nhi�m xã h�i, �óng góp ngày
càng nhi�u cho s� phát tri�n c�a ��t n��c; th�c hi�n �a
doanh, �a d
ng hóa s�n ph&m; hình thành c� c�u s�n

ph&m h�p lý, �&y m
nh ��u t� phát tri�n �a s� h�u v�n,
liên t$c t�ng tr��ng; luôn khuy�n khích và t
o m@i �i�u
ki�n thu�n l�i cho cán b�, công nhân viên phát huy n�ng
l�c trình ��, tinh th�n k: lu�t và ý th4c trách nhi�m cao
trong công vi�c; khuy�n khích sáng t
o, phát huy t�i �a
kh� n�ng c�ng hi�n c�a CBCNV ph$c v$ s� phát tri�n c�a
Công ty và liên t$c c�i ti�n hi�u qu� ho
t ��ng c�a m$c
tiêu ch�t l��ng.

Thông qua các ho
t ��ng liên danh, liên k�t, ��u t�
v�n vào các công ty c/ ph�n, các d� án và công vi�c khác,
Công ty �ã t�ng b��c th�c hi�n �a s� h�u v�n, ho
t ��ng
�a ngành ngh� hòa nh�p v�ng vàng vào ngành xây d�ng
trong n�n kinh t� th" tr��ng. Công ty C/ ph�n Tu t
o và
Phát tri�n nhà �ã và �ang thay �/i v��n lên t�m cao m�i
�óng góp vào vi�c phát tri�n �ô th" c�a Th� �ô Hà N�i
cùng các t�nh thành khác.

V�i nh�ng n� l�c trong su�t 55 n�m qua, Công ty �ã
���c Nhà n��c và Chính ph� khen th��ng: 1 Huân
ch��ng 	�c l�p h
ng Ba, 1 Huân ch��ng Lao ��ng h
ng
Nh�t, 2 Huân ch��ng Lao ��ng h
ng Hai, 4 Huân ch��ng
Lao ��ng h
ng Ba, 1 Huân ch��ng Chi�n công h
ng Ba,
5 B�ng khen c�a Chính ph�, và nhi�u b�ng khen, c� thi
�ua xu�t s!c, danh hi�u ch�t l��ng vàng… c�a B� Xây
d�ng, T/ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam, zy ban nhân
dân thành ph� Hà N�i…�

Tr$ s�: 28 Tr�n Nh�t Du�t, ph��ng 	�ng Xuân, qu�n Hoàn Ki�m, thành ph� Hà N�i, Vi�t Nam
Website: ctp.com.vn

Gi�y ch4ng nh�n 	KKD s�: 0100105944 (do S� K� ho
ch và 	�u t� thành ph� Hà N�i c�p)
Ng��i �
i di�n theo pháp lu�t: Ông Ph
m 	4c H
nh - T/ng Giám ��c
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Công ty TNHH Một thành viên
Công viên Cây xanh Hà Nội
(Ha Noi Green Trees Park Company Limited)

Công ty TNHH M�t thành viên Công viên Cây xanh Hà N�i
là công ty ch� l�c trên �"a bàn Thành ph� Hà N�i ho
t
��ng trong l+nh v�c duy tu, duy trì, qu�n lý h� th�ng
cây bóng mát, v��n hoa, công viên. 

V�i g�n 60 n�m kinh nghi�m ho
t ��ng, Công ty �ã th�c
hi�n thành công nhi�m v$ thành ph� giao trong công cu�c xây
d�ng Th� �ô Hà N�i thành thành ph� xanh, v�i h� th�ng công
viên, v��n hoa chu&n m�c, góp ph�n vào các thành t�u chung
v� kinh t�, chính tr", xã h�i, h
 t�ng c� s�, vui ch�i gi�i trí c�a
Th� �ô.

Theo k� ho
ch phát tri�n ��n n�m 2020, Công ty s< hoàn
thành ch��ng trình tr�ng 1 tri�u cây xanh trên �"a bàn Thành
ph�, t
o nh�ng tuy�n ph� xuyên tâm, nâng m4c ph� cây xanh
t� 7,8m2/ng��i lên 9-10m2/ng��i, ��a cây xanh tr� thành �i�m
nh�n c�a Th� �ô và x4ng t�m trong khu v�c; ��ng th�i ti�p t$c
xây d�ng các v��n ��m �
t tiêu chu&n qu�c t�; �/i m�i m
nh
m<, toàn di�n ph��ng th4c qu�n lý, duy trì h� th�ng v��n hoa,
công viên theo tiêu chí m�i; b�o ��m vi�c làm, nâng cao thu
nh�p cho ng��i lao ��ng.

	� �
t ���c nh�ng m$c tiêu trên, Công ty �ã áp d$ng k7
thu�t khoa h@c công ngh� cao, ��u t� h� th�ng trang thi�t b"
hi�n �
i; c# các cán b�, công nhân lành ngh� �i h@c t�p và áp
d$ng công ngh� tiên ti�n c�a n��c ngoài; tham gia Hi�p h�i
Công viên Cây xanh Vi�t Nam, Hi�p h�i Cây xanh Th� gi�i...

	áng chú ý, n�m 2017, Công ty �ã hoàn thành xu�t s!c
nhi�m v$ thành ph� giao, ���c Th� t��ng Chính ph� t6ng B�ng
khen “	ã có thành tích trong công tác góp ph�n vào s� nghi�p
xây d�ng ch� ngh+a xã h�i và b�o v� T/ qu�c” và C� thi �ua “	ã
hoàn thành xu�t s!c, toàn di�n nhi�m v$ công tác, d�n ��u
phong trào thi �ua yêu n��c n�m 2017 c�a thành ph� Hà N�i".�

Ch� t"ch kiêm T/ng Giám ��c: Ông V' Kiên Trung
	"a ch�: S� 2A ph� Nguy*n 	ình Chi�u, ph��ng Lê 	
i Hành, qu�n Hai Bà Tr�ng, Hà N�i
	i�n tho
i: (024)38228133/(024)38228136 - Fax: (024)38228117

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
năm 2017.
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Tr��ng Trung c�p Ngh�
thu�t Xi�c và T
p k7 Vi�t
Nam tr�c thu�c B� V�n
hóa, Th� thao và Du l"ch có

ch4c n�ng �ào t
o ngu�n nhân
l�c thu�c các chuyên ngành Xi�c
ng��i, Xi�c thú, Xo thu�t, Hài
h��c, Ngh� thu�t trình di*n th�i
trang, Ngh� thu�t d�n ch��ng
trình, Ngh� thu�t �óng th�, DJ…

C� c�u t/ ch4c c�a Tr��ng bao
g�m 3 phòng ch4c n�ng (Phòng 	ào
t
o và Qu�n lý h@c sinh, Phòng Khoa
h@c và 	�i ngo
i, Phòng Hành chính
t/ng h�p); 3 khoa nghi�p v$ (Khoa
Xi�c, Khoa T
p k7, Khoa V�n hóa
ph/ thông) và 2 t/ ch4c tr�c thu�c
(Nhà hát th� nghi�m, Th� vi�n).

Trình �� ��i ng' giáo viên có 1
Ti�n s+, 9 Th
c s+, 2 �ang �ào t
o
sau �
i h@c trình �� Th
c s+ và 30
C# nhân tr�c ti�p �4ng l�p.
Tr��ng �ã và �ang �ào t
o 63
khóa chính quy (50 khóa cho
ngành xi�c Vi�t Nam, 13 khóa cho
ngành xi�c c�a 2 n��c CHDCND
Lào và V��ng qu�c Campuchia)
v�i h�n 1.800 di*n viên; dàn d�ng
���c h�n 600 ti�t m$c xi�c; góp
ph�n sáng l�p 	oàn Xi�c Long An,
	oàn Xi�c Gia Lai - KonTum, Nhóm
Xi�c T�nh �oàn Tây Ninh.

K� t� n�m 2009 tr� l
i �ây,
Tr��ng �ã có 192 l��t h@c sinh
�o
t ���c 44 gi�i th��ng t
i các
Cu�c thi Xi�c chuyên nghi�p trong
n��c và qu�c t�.

V�i nh�ng thành tích xu�t s!c
�ã �
t ���c trong m@i l+nh v�c
ho
t ��ng, �6c bi�t k� t� 2006,
Tr��ng �ã vinh d� ���c 	�ng, Nhà
n��c, Chính ph�, B� VHTTDL,
UBND các t�nh, thành ph�; Nhà
n��c, Chính ph� n��c CHDCND Lào
và V��ng qu�c Campuchia trao
t6ng các ph�n th��ng cao quý:

� 12 Huân ch��ng trao cho t�p
th� và các cá nhân:

- Trong �ó có 6 Huân ch��ng
���c trao cho t�p th�:

+ 1 Huân ch��ng 	�c l�p h
ng
Ba;

+ 2 Huân ch��ng Lao ��ng:
h
ng Nh�t, h
ng Nhì, 

+ 2 Huân ch��ng Lao ��ng
h
ng Ba;

+ 1 Huân ch��ng Lao ��ng
h
ng Nhì c�a CHDCND Lào.

- Có 6 Huân ch��ng ���c trao
cho 3 cá nhân. C$ th�:

+ 2 Huân ch��ng Lao ��ng
h
ng Ba;

+ 1 Huân ch��ng Lao ��ng
h
ng Nhì c�a CHDCND Lào;

+ 1 Huân ch��ng C�p trung
h
ng Hai và 3 Huân ch��ng C�p
trung h
ng Ba c�a Chính ph�
Hoàng gia Campuchia.

� 2 C� Thi �ua xu�t s!c c�a
Chính ph� và 1 C� Thi �ua xu�t
s!c c�a B� V�n hóa, Th� thao và
Du l"ch;

� 7 B�ng khen c�a Th� t��ng
Chính ph�;

� 107 B�ng khen c�a B� tr��ng
B� V�n hóa, Th� thao và Du l"ch,
B� tr��ng B� Thông tin, V�n hóa
và Du l"ch CHDCND Lào, B� tr��ng
Ch� nhi�m zy ban Th� d$c Th�
thao, Ch� t"ch H�i Ngh� s7 sân
kh�u Vi�t Nam, Ch� t"ch zy ban
nhân dân các t�nh, thành ph�.

	� phù h�p v�i hoàn c�nh và
quy mô �ào t
o, Tr��ng �ang c�
g!ng phát huy ti�m n�ng, th�
m
nh �� m� ra nh�ng b��c phát
tri�n m�i trong l� trình nâng c�p
Tr��ng thành Tr��ng Cao �`ng
Ngh� thu�t Xi�c và T
p k7 Vi�t
Nam vào n�m 2017 mà Th� t��ng
Chính ph� �ã phê duy�t�

TR��NG TRUNG C�P NGH� THU�T
XI�C VÀ T	P K
 VI�T NAM
	"a ch�: Khu V�n hóa Ngh� thu�t Mai D"ch - Mai D"ch  - C�u Gi�y - Hà N�i
	i�n tho
i: 024.37633375 - Fax: 024.37649553

Tiết mục xiếc “Cánh chim Việt” do TS. NSƯT
Hoàng Minh Khánh sáng tác và dàn dựng, hai
diễn viên Ngọc Ánh và Thu Thùy của Trường biểu
diễn đã đoạt  giải “Mái bạt Vàng” - giải thưởng cao
nhất tại Liên hoan xiếc quốc tế Cuba Circuba 2017
và được mời sang Anh biểu diễn vào tháng 3/2018.

Ban Giám hiệu của Trường chụp ảnh kỷ niệm với
ông Pino Medini - chuyên gia cao cấp của Hội
đồng Tuyển chọn tài năng Xiếc Italia.

TS. NSƯT Hoàng Minh Khánh thay mặt Hội đồng
giám khảo trao tặng Cúp Vàng cho hai diễn viên trẻ
Ngọc Ánh và Thu Thùy tại Lễ công bố giải thưởng
Liên hoan xiếc quốc tế Cuba Circuba 2017.
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NAM AN KHÁNH -
Khu đô th� m�i mang phong cách
Tân c� đi�n đ�n t� châu Âu

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây thủ đô Hà Nội, dự án Khu đô thị 
Nam An Khánh trải dài 2 km trên trục Đại lộ Thăng Long, thuộc địa
bàn hai xã An Khánh và An Khánh Thượng, huyện Hoài Đức. Dự án
có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng (chưa bao gồm
khu Nam An Khánh - phần mở rộng).

V�i di�n tích 234 ha, Nam An Khánh ���c chia làm
các phân khu ch4c n�ng: Khu h� nh 51 ha, Khu h�
l�n 106 ha, Khu h�n h�p 33 ha và ph�n m� r�ng 44
ha. Nam An Khánh có t/ng c�ng kho�ng 2.400 c�n

nhà � th�p t�ng và 980 c�n bi�t th� cao 03 t�ng, 1.420 c�n
li�n k� cao 04 t�ng và các tòa nhà chung c� cao c�p.

Nam An Khánh ���c thi�t k� v�i m�t �� cao các công
trình công c�ng, ti�n ích dành cho c� dân nh�:

- H� th�ng các h� �i�u hòa nhân t
o (di�n tích m6t
n��c h� r�ng g�n 11 ha) k�t h�p không gian cây xanh
(di�n tích cây xanh kho�ng 16 ha) chi�m t� l� 11,43%/
t/ng di�n tích ��t D� án.

- Kho�ng g�n 40%/t/ng di�n tích ��t D� án ���c dành
thi�t k� các h� th�ng ���ng giao thông l�n, c�ng v�i h�
th�ng các công trình ti�n ích; h� th�ng chu�i các khu
d"ch v$ ch�t l��ng cao. 

K	T Nam An Khánh mang ��m phong cách ki�n trúc
Tân c/ �i�n ��n t� châu Âu. L�y ý t��ng thi�t k� t� hình

�nh c�u trúc cành lá t� nhiên, v�i tr@ng tâm là ba h� n��c
nhân t
o, h� th�ng giao thông chính bám quanh h�, t
o
ra không gian l�u thông d
ng vòng v�i nh�ng cung
���ng ven h� m�m m
i, u�n l��n quanh các khu nhà
h��ng ra h� �i�u hòa. 

Nét �6c tr�ng trong thi�t k� nhà � t
i Nam An Khánh là
s� k�t h�p hài hòa gi�a không gian bên trong và bên ngoài
ngôi nhà. Khu �ô th" b� trí hai tr$c giao thông r�ng 39m và
36m ch
y vòng quanh h� l�n, khu qu�ng tr��ng. H� th�ng
giao thông phân c�p theo d
ng x��ng cá ��ng th�i liên k�t
v�i các tuy�n qu�c l� s_n có xung quanh d� án.

H� th�ng giao thông phân chia theo t�ng c$m dân c�
qua ch�t ki�m soát. Ki�n trúc ��c �áo này �ã tách các
khu nhà ra thành t�ng c$m riêng d* dàng ki�m soát ra
vào, qu�n lý an ninh; m�i c$m có l�i ti�p c�n riêng bi�t
t
o ra nh�ng khu nhà ��c l�p v�i các khu nhà khác giúp
cho c� dân d* dàng giao thoa v�i nhau t
o môi tr��ng
s�ng thân thu�c, yên bình nh� nh�ng xóm làng truy�n
th�ng c�a ng��i Vi�t.�

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ
Đơn vị phân phối sản phẩm: Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO

Địa chỉ: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Website: www.sudicosd.com

Tel: (84-024) 37685592 / Fax: (84-024) 37684029 / Email: info@sudicosd.com
Đơn vị Tư vấn thiết kế: Strategic Think Tank, LLC (STT) 260 Architects
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Bò BBB hay Bò lang tr!ng xanh B�, ���c nh�p n�i
t� B�, � m�t s� n�i nông dân th��ng g@i là Bò 3B.
Gi�ng có �6c �i�m ngo
i hình là da loang l/ màu
tr!ng xen xanh xám, c� b!p phát tri�n, �6c bi�t

là vùng �ùi sau và ph�n c� mông (phát tri�n h�n 40% so
v�i bò thông th��ng). 

	ây là gi�ng bò th"t cao s�n và ���c m�nh danh là “c�
máy” s�n xu�t th"t. Bò tr��ng thành �
t tr@ng l��ng t�
800-1.250 kg v�i con ��c, và 600-800 kg v�i con cái. Kh�
n�ng t�ng tr@ng trung bình �
t 1,3 kg/ngày. T: l� th"t x8
�
t 66% - 70%, t: l� th"t tinh/th"t x8 �
t 78%. Bình quân
tu/i �8 l4a ��u là 32 tháng. Th�i gian mang thai 280
ngày. T: l� �8 c�a �àn bò nuôi hàng n�m �
t 80%.
Kho�ng cách l4a �8 14 tháng. 

Bò BBB �ã ���c B� Nông nghi�p và Phát tri�n Nông
thôn Vi�t Nam giao cho Công ty C/ ph�n Gi�ng gia súc Hà
N�i ph�i h�p Trung tâm Gi�ng v�t nuôi ch�t l��ng cao
(H@c vi�n Nông nghi�p Vi�t Nam) nh�p n�i, nuôi gi�, khai
thác và s�n xu�t tinh bò ��c BBB thu�n, ph$c v$ ch��ng
trình c�i t
o �àn bò th"t lai Sind thành �àn bò lai F1
h��ng th"t, có kh� n�ng thích nghi t�t, sinh tr��ng
nhanh, th"t ngon và cho hi�u qu� kinh t� cao. Bê lai F1 �
1 tháng tu/i �ã có th� bán ���c 14-15 tri�u ��ng/con
(cao h�n so v�i bê lai khác t� 5-6 tri�u ��ng/con), ��n 18
tháng tu/i có th� bán t� 35-40 tri�u ��ng/con (cao h�n
bò lai khác t� 12-15 tri�u ��ng/con).

Công ty C/ ph�n Gi�ng gia súc Hà N�i (HLBC) là doanh
nghi�p hàng ��u Th� �ô trong l+nh v�c ch�n nuôi gia súc,
s�n xu�t nông nghi�p và các d"ch v$ nông nghi�p nh�: h�
tr� v� k7 thu�t ch�n nuôi, d"ch v$ thú y, công tác gi�ng
gia súc... D� án phát tri�n bò th"t BBB ch�t l��ng cao c�a
Công ty qua 5 n�m tri�n khai, ��n nay �ã có h�n 40.000
con bò cái n�n tham gia d� án v�i h�n 30.000 nông h�
���c h��ng l�i, �em l
i giá tr" gia t�ng so v�i các gi�ng
bò khác h�n 400 t: ��ng. Qua �ó, góp ph�n ��a Hà N�i
tr� thành�"a ph��ng d�n ��u trong c� n��c lai t
o, phát
tri�n thành công gi�ng bò F1 BBB, cho hi�u qu� kinh t�
cao, nâng cao ch�t l��ng, t�ng kh� n�ng c
nh tranh c�a
s�n ph&m bò th"t trong n��c ��i v�i các nhà nh�p kh&u. 

C'ng trong n�m 2017, Công ty C/ ph�n Gi�ng gia súc
Hà N�i �ã khánh thành Trung tâm Th$ tinh nhân t
o 4ng
d$ng công ngh� cao, v�i m$c tiêu nuôi gi� bò ��c gi�ng
cao s�n, áp d$ng công ngh� cao �� s�n xu�t tinh bò c@ng
r
 ch�t l��ng cao nh�m �áp 4ng cho ngành ch�n nuôi c�a
Hà N�i và trong c� n��c, gi�m s� ph$ thu�c vào vi�c nh�p
kh&u con gi�ng t� n��c ngoài và ti�t ki�m ngo
i t�. 

V�i vi�c nh�p n�i, khai thác và s�n xu�t tinh bò ��c
BBB thu�n t
i ch�, Công ty C/ ph�n Gi�ng gia súc Hà
N�i �ã ��a ���c ngu�n gen quý vào s�n xu�t và h�n
n�a giúp cho ch�n nuôi bò th"t ch�t l��ng c�a Vi�t Nam
ch� ��ng k� ho
ch, ki�m soát ch�t l��ng, h
 giá thành
s�n ph&m do chi phí li�u tinh s�n xu�t trong n��c ch�
b�ng 1/3 so v�i chi phi li�u tinh nh�p kh&u.�

Công ty Cổ phần Giống gia
súc Hà Nội đã nhập nội thành
công bò đực giống Bò BBB
thuần chủng, sản xuất tinh
bò BBB đông lạnh dạng cọng
rạ cho phối giống cải tạo đàn
bò thịt lai Sind chăn nuôi ở
nước ta.

Gi�ng bò BBB
“C� máy” s�n xu�t th�t

Bò đực thuần BBB.
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Ngao du giữa thiên đường
Nam Phú Qu�c gi�ng nh� m�t th4 doping, khi�n b�t

c4 ai ��n �ây c'ng ��u b" mê ho6c. Nh�ng hòn ��o xinh
�jp, nh�ng r
n san hô d��i lòng bi�n trong veo v�y g@i,
cá tôm b�i l�i tung t�ng, núi và r�ng nh� b��c ra t� thu�
h�ng hoang, ban s� và tinh khi�t.

Nh�ng tr�i nghi�m m�i �n t��ng nh�t cho nh�ng ai
tìm v� Nam 	�o trong n�m m�i 2018 có l< là ng!m bi�n
��o t� trên cao b�ng cáp treo v��t bi�n Hòn Th�m dài
nh�t th� gi�i, d� ki�n khai tr��ng vào tháng 2. 

Nh�ng bãi t!m ng@c ngà � Hòn Th�m khi b��c xu�ng
cáp treo thôi thúc b
n lao xu�ng bi�n kh�i, �� tha s4c
v�y vùng trong làn n��c trong xanh, mát lành. T� Hòn
Th�m, thuê m�t chi�c cano �� ��n ngao du cho h�t nh�ng
k3 quan trong c$m ��o An Th�i, t� Hòn Móng Tay, Hòn
D�m Ngang, Hòn Ri, Hòn D�a t�i Hòn Mây Rút... 

Bật tung cảm xúc với thế giới giải trí mới
Nhi�u n�m r�i, Nam Phú Qu�c ch� �@ng l
i trong du

khách nh�ng xúc c�m v� m�t mi�n bi�n ��o �jp yên bình,
t+nh l6ng. Nh�ng gi� thì th" tr�n An Th�i v� �êm c'ng �ã
la li�t quán hàng. T/ h�p Sun World Hon Thom Nature
Park v�i h� th�ng nh�ng trò ch�i cu�n hút nh� dù l��n,
lái cano, chèo thuy�n kayak, nhà phao trên bi�n; nh�ng
ch��ng trình ngh� thu�t h�p d�n bi�u di*n b�i các v'
công Philippines và châu Âu; �� r�i l!ng l
i v�i ��n ca tài
t# �6c tr�ng vùng sông n��c mi�t v��n Nam b� c�a các
ngh� s7 dân gian. 

�m th�c � Hòn Th�m c'ng s< là m�t tr�i nghi�m vô
cùng khác l
. Bên c
nh h�i s�n t��i rói, d�a t��i ng@t
lành và nh�ng lo
i cây trái �6c s�n c�a ng��i dân x4 ��o
là hàng tr�m món ngon ba mi�n ���c ph$c v$ trong m�t
không gian &m th�c r�ng c� ngàn mét vuông. 

Nghỉ dưỡng tại “ngôi trường” huyền thoại 
	��c thi�t k� trên ý t��ng v� m�t tr��ng �
i h@c

trong t��ng t��ng Lamarck t� ��u th� k: XX, resort 5 sao
++ JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay g�m 200 phòng ng�
và villa theo h��ng m�, ôm tr@n v8 �jp thiên nhiên th�
m�ng c�a bi�n tr�i ��o ng@c Phú Qu�c. N�i th�t c�a khu
ngh� ���c s!p �6t nh� m�t b�o tàng tri th4c thu nh, v�i
h�n 5.000 c/ v�t ���c ki�n trúc s� l�ng danh th� gi�i Bill
Bensley dày công s�u t�p t� 40 qu�c gia châu Âu. 

Hòa nhịp đời sống vạn chài
Có m�t Nam 	�o h�n h�u, ch�t phác trong nh�ng chi�u

ng� dân ng�i �an l��i chu&n b" cho hành trình ra kh�i,
trong nh�ng �êm lênh �ênh buông c�n câu m�c. Có m�t
Nam 	�o s�m u�t và nh�n nh"p h�n trong nh�ng quán �n
sáng tr�ng ánh �i�n n�i th" tr�n An Th�i khi �êm v�. 

Trong nh�ng v��n tiêu, th�y c� nh�ng n$ c��i và
nh�ng gi@t m� hôi c�a ng��i Phú Qu�c trong v" cay n�ng
c�a th4 gia v" mang c� n!ng, c� gió bi�n tr�i vào trong nó.
Nh�ng ch�t phác, gi�n d" �ó làm tròn ��y thêm s4c hút
c�a Nam 	�o, bi�n n�i này tr� thành �i�m ph�i ��n c�a
du khách.

Vẻ đẹp thiên nhiên diễm lệ, hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, khu
nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao cùng vô vàn những trải nghiệm mới lạ hứa hẹn đưa
Nam Phú Quốc trở thành điểm đến ấn tượng của năm 2018.
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Muôn màu NamPhú Quốc
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Sáng tạo để khẳng định vị thế thương hiệu 
Được thành lập vào năm 1976, từ 3 nhà máy ban đầu, đến nay

Vinamilk đã có 13 nhà máy trên khắp Việt Nam và 3 nhà máy tại Mỹ,
New Zealand và Campuchia, 02 văn phòng tại Ba Lan và Thái Lan, 10
trang trại bò sữa qui mô công nghiệp, xây dựng nên một thương hiệu
vững mạnh tại Việt Nam và đặt những dấu ấn đầu tiên trên thị trường
thế giới. Năm 2017 vừa qua, Vinamilk đạt kế hoạch doanh thu 51.000
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4.200 tỷ đồng. 

Công ty đã chiếm lĩnh thị trường trong nước với hơn 50% thị phần
sữa tươi, hơn 80% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc, 40% thị
phần sữa bột. Hệ thống bán hàng của Vinamilk tỏa rộng khắp cả nước
trong cả 3 hình thức phân phối là bán buôn, bán lẻ (240.000 điểm bán
lẻ) và cửa hàng phân phối trực tiếp (575 cửa hàng). Sản phẩm của
Vinamilk cũng có mặt ở gần 1.500 siêu thị lớn nhỏ và gần 600 cửa
hàng tiện lợi trên toàn quốc.

Vinamilk vinh dự được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 2.000
công ty niêm yết xuất sắc nhất thế giới (GLOBAL2000) năm 2017 và là
công ty duy nhất trong lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống của châu Á ghi
tên vào TOP10 của danh sách ASIA 300 của tạp chí tài chính Nikkei
Nhật Bản. Giá trị thương hiệu của Vinamilk được Forbes Việt Nam định
giá hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ.

Dẫn đầu xu hướng organic trong ngành sữa
Tháng 03/2017, Vinamilk đã khánh thành trang trại bò sữa hữu

cơ tại Đà Lạt, đây là trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam đạt
tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu do tổ chức Control Union (Hà Lan) khảo sát
và chứng nhận. Trang trại có tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, với quy
mô đàn ban đầu hơn 500 con. Tiếp đó, Vinamilk đã tung ra sản phẩm
sữa chua Organic cao cấp ít đường được lên men tự nhiên từ chủng
men Bulgaricus nổi tiếng và được sản xuất từ nguồn sữa tươi organic
“3 không”: không biến đổi gen; không sử dụng hormone tăng trưởng;
không dư lượng kháng sinh. 

Đặc biệt hơn, Vinamilk vinh dự là thương hiệu quốc gia được lựa
chọn để cung cấp các sản phẩm sữa, sữa chua và đồ uống phục vụ cho
Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam. 

Vinamilk hiện có hệ thống 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam đạt tiêu
chuẩn Global GAP với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New
Zealand. Tổng đàn bò cung cấp sữa cho Công ty hơn 120.000 con, với sản
lượng khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến tổng đàn
bò sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng sữa
tươi nguyên liệu dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi.

Vinamilk còn đầu tư xây dựng nhà máy sữa Angkor tại Campuchia
(Vinamilk sở hữu 100%), Vinamilk nắm 22,8% cổ phần tại nhà máy sữa
Miraka (New Zealand), sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ)
và đầu tư công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt
động thương mại của Vinamilk tại châu Âu. 

Bền bỉ với các hoạt động vì cộng đồng
Trong 42 năm phát triển của mình, Vinamilk luôn đặt tâm huyết

vào các hoạt động phát triển cộng đồng, đóng góp cho xã hội bên
cạnh việc tâp trung kinh doanh, sản xuất.

Chương trình Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” được thành lập từ
năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trực thuộc
Bộ LĐ-TB-XH, đồng hành bởi Vinamilk. Riêng năm 2017, Quỹ sữa Vươn
cao Việt Nam đã trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cả
nước1,4 triệu ly sữa (trị giá 9 tỷ đồng). Như vậy, sau gần 10 năm, đã có
khoảng 31,5 triệu ly sữa, tương đương gần 130 tỷ đồng được trao cho
400.000 trẻ em nghèo trên toàn quốc. 

Vinamilk còn là đơn vị tiên phong và thường xuyên triển khai các
chương trình Sữa học đường tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu,
Đồng Nai, Khánh Hoà, Đà Nẵng… với tổng số lượng học sinh được thụ
hưởng từ chương trình là khoảng 500 ngàn học sinh, tương đương
100 tỷ đồng trong suốt 10 năm.

Quỹ 1 triệu cây xanh dành cho Việt Nam được ra đời với mục đích
trồng thêm nhiều cây xanh cho các tỉnh, thành phố, cải thiện môi
trường sống cho người dân Việt Nam. Trong vòng hơn 5 năm tính từ
năm 2012 đến nay, chương trình đã tổ chức trồng cây tại hơn 20 tỉnh,
thành trên toàn quốc với tổng số gần 480.722 cây xanh các loại, có
giá trị gần 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, hơn 10 năm nay, Vinamilk đã ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ
bệnh nhân nghèo gần 5 tỷ đồng để thực hiện các ca mổ tim bẩm sinh
cho trẻ em. Năm 2017, Vinamilk ủng hộ người dân vùng lũ lụt miền
Trung và miền Bắc 3,4 tỷ đồng, phụng dưỡng nhiều Bà mẹ Việt Nam
anh hùng tại Quảng Nam, Bến Tre… Đồng thời, Vinamilk còn thành
lập các trung tâm tư vấn dinh dưỡng sức khỏe trên cả nước, khám và
cung cấp sữa miễn phí hàng năm cho hàng ngàn lượt trẻ em, học sinh
tiểu học và đối tượng suy dinh dưỡng.�

VINAMILK:
Kh�ng đ�nh v� th� d�n đ�u

Năm 2018, Vinamilk đánh dấu 42 năm thành lập và phát triển của công ty sữa lớn nhất
Việt Nam với những dấu ấn đáng nhớ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng với các
chương trình vì cộng đồng đầy tính nhân văn.

Vinamilk và Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” trao sữa cho trẻ em 
tỉnh Hưng Yên.
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Trong xu th� phát tri�n c�a ngành xây d�ng, cùng
v�i quá trình công nghi�p hóa, hi�n �
i hóa c�a
��t n��c, v�n �� ti�ng �n ngày càng tr� nên nan
gi�i, v��t quá m4c cho phép, �nh h��ng tr�c ti�p

t�i s4c khe hàng ngày c�a con ng��i, �6c bi�t � nh�ng
khu v�c g�n ���ng giao thông, sân bay, nhà ga, khu công
nghi�p. Vì v�y, gi�i pháp cách âm và tiêu âm cho các công
trình r�t ���c quan tâm.

Xu�t phát t� nhu c�u th" tr��ng �òi hi nh�ng s�n ph&m có
tiêu chu&n và ch�t l��ng cao, Công ty TNHH Austrong Vi�t
Nam �ã ��u t� m�t nhà máy s�n xu�t tr�n kim lo
i và t�m
ch!n n!ng mang th��ng hi�u Austrong t
i KCN Thu�n Thành
3, huy�n Thu�n Thành, t�nh B!c Ninh v�i t/ng v�n ��u t�
trên 63 t: ��ng, công su�t kho�ng 800.000m2 s�n
ph&m/n�m.

Tr�n kim lo
i Austrong ���c s�n xu�t t� nguyên li�u nhôm
h�p kim giúp t
o nên h� tr�n treo có tu/i th@ s# d$ng r�t
cao, kh� n�ng tiêu âm, cách âm t�t. S�n ph&m hoàn toàn

ch�ng cháy và ch�ng n��c, �� b�n màu cao, ch�ng ���c s�
�n mòn c�a môi tr��ng khí h�u kh!c nghi�t, lo
i b hoàn
toàn y�u t� xâm th�c c�a môi tr��ng và �6c bi�t phù h�p
v�i khí h�u nhi�t ��i gió mùa t
i Vi�t Nam.

	�n nay có th� nói, s�n ph&m tr�n kim lo
i Austrong �ã
t�ng b��c kh`ng �"nh ���c uy tín trên th" tr��ng v�t li�u
xây d�ng t
i Vi�t Nam.

THÔNG TIN LIÊN H�

Tr$ s� chính Chi nhánh mi�n B!c Chi nhánh mi�n Nam

	"a ch�: 	"a ch�: Lô III.1, KCN Thu�n
Thành 3, huy�n Thu�n Thành, t�nh
B!c Ninh
Tel: (0222) 379 8879 
Fax: (0222) 379 8880 
Email: van.austrong@gmail.com

	"a ch�: 324 ���ng La Thành, qu�n
	�ng 	a, TP Hà N�i 
Tel: (024) 3512 0164 - (024) 3512
3682 - (024) 3512 3683 
Fax: (024) 3514 0411
Email: van.austrong@gmail.com

	"a ch�: 73-75 ���ng 53, KCN Tân
Bình, qu�n Tân Phú, TP H� Chí Minh 

Tel: (028) 3816 3886 

Fax: (028) 3816 3887 

Email: austrong.hcm@gmail.com

Công ty TNHH Austrong Việt Nam cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm

có tiêu chuẩn chất lượng cao, chứng nhận chất lượng rõ ràng và chế độ bảo hành dài hạn.

TR�N KIM LO�I, T�M CH�N N�NG AUSTRONG 
Gi�i pháp cách âm và tiêu âm 
cho các công trình
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